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، والمعدلال "2012لسا ل  تسمى هذه التعليمات "تعليماات نا د جة ال اللواالسةفس  ااع  انعال ألمااة ا هليال (:1المادة )

قتضاع بتعاادف  تاع توال، 04/12/2018 ( تااةف 2019 - 02/03/2018بمس ا  راراة نسلاأل ا ن اام ةراا   

وفُعماا   ه التعليمااات،( نااه هااذ28/6( و 1أ//13( و 4ج//9( و 2ج//9( و أولا /6 و( 5المااساج تات ا ةرااا   

 .رراةهابها نه تاةف  إ
 

حيثمااا وةجت اااع هااذه التعليمااات المعااا ع المدنناال لهااا أج اااه نااا لاا  تااد   اآلتياالفوااسة للولمااات والعلاااةات  (:2المادة )

 القرف ل أللى غير تلك:
 

 . انعل ألماة ا هليل : الجامعة

 .نسلأل ألمدام  انعل ألماة ا هليل : المجلس

 .ةئيأل  انعل ألماة ا هليل : الرئيس

 .ألميد الوليل الملتحق بها الطال  : العميد

 .أي نه كليات السانعل : لكليةا

 .اع الوليلأكاجفمع أي رس   : القسم

 .الفن  الدةاسع ا و  أو الثا ع نه ك  ألا   انعع : الفصل الدراسي العادي

 .نحاضرة  ظرفل (16 لها وحدة ريا  أكاجفمع تقاب : الساعة المعتمدة

ع ألدج الساألات المعتمدة التع فسمد للطال  تساسيلها ااع الفنا  الدةاسا : العبء الدراسي

 .الساحد
 

 طللل كليات السانعل المسسليه ل ي  جة ل اللوالسةفس . ميع تطلق هذه التعليمات أللى  :(3)المادة 
 

 الخطة الدراسيةالفصل األول: 
 

الدطط الدةاسيل التع تؤجي إلى  ي  جة ال اللواالسةفس  ااع التدنناات التاع تقادنها ا رساا   فقر المسلأل :(4)المادة 

 نسالأل ا رسا . ت سي اع كليات السانعل، وتلك ب ام أللى تسصيل نه نسالأل الوليات و
 

دةاساايل فوااسة الحااد ا ج ااى لمسمااست الساااألات المعتماادة المطلسباال ل ياا  جة اال اللوااالسةفس  اااع الدطااط ال :(5)المادة 

 :أتعل كما فات السانعلتدننات التع تقدنها كليل

 في جامعة عمان األهلية تعليمات منح درجة البكالوريوس
 2018( لسنة 18استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم )
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 الساعات المعتمدة التخصص اسم الكلية الكلية رقم

 والعلس  اآلجاب 01

 132 اللغل اإل سليزفل وآجابها

 132 اللغل اإل سليزفل والتر مل

 132 التربيل الداصل

 132 ألل  ال فأل

 132 التربيل اللد يل والنحيل

 ق يل المعلسناتت 03

 132 ه دسل اللرنسيات

 132 ألل  الحاسسب

 132 الشلوات وأنه المعلسنات

 132 ألل  الحاسسب/ السسائط المتعدجة والسراايك

 141 حقسق الحقسق 04

 ألما ا  05

 132 إجاةة ا ألما 

 132 المحاسلل

 132 التسسفق

 132 اإلجاةة الف دريل والسياحل

 132 لسنات اإلجاةفل ظ  المع

 132 العلس  الماليل والمنرايل

 132 ا ألما  والتساةة اإللوترو يل

 132 تمرفض التمرفض 06

 اله دسل 08

 160 ه دسل الحاسسب

 160 اله دسل الطليل

 160 اله دسل المد يل

 160 ه دسل اإللوترو يات والتنالت

 160 اله دسل الوهربائيل

 لل والعلس  الطليلالنيد 09

 161 النيدلل
 136 العلس  الطليل المدلرفل

 142 السمع وال طق
 132 ألل  اللنرفات

 العماةة والتنمي  10

 166 ه دسل العماةة

 135 التنمي  الداخلع

 135 التنمي  السراايوع

 135 والتلفزفس ع والمسرحع التنمي  السي مائع
 

 
، أللى أة تحدج ك  خطال اآلتيلالمتطللات  و  تدنص تم د ايه جة ل اللوالسةفس لطط الدةاسيل تشم  الد :(6) المادة

 :أتعكما ف جةاسيل ألدج الساألات المعتمدة المقرةة للمتطللات ضمه الحدوج الد يا والعليا
 

 متطلبات الجامعة:   أوالً:

دةة هاد  ن هاا افااجة راطللال السانعال، ال نشاتركل لسمياعثقاال حضاةفل نتطللات السانعل تشو  

سب سااتددا  الحاسااإضاااال إلااى االطالاا  أللااى التساصاا  والتعلياار باااللغتيه العربياال واإل سليزفاال 

تااه وإثاارام نعراتااه اااع المسااالت اإل سااا يل وال تماألياال والعلمياال، وتعزفااز اهمااه لحضاااةة أن

 واورها.

 ع:أللى ال حس اآلت نساألل( ساألل نعتمدة، 24تتوسة نتطللات السانعل نه  
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 :آلتعأللى ال حس ا( ساألل نعتمدة 12المساج اإل لاةفل وهع بسارع   .أ
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

A0161101  3 نهاةات التنا  باللغل العربيل 

A0171101  3 نهاةات التنا  باللغل اإل سليزفل 

A0161201 3 التربيل السط يل 

A0161200 3 العلس  العسورفل 

 

أي ناه الماساج ( سااألات نعتمادة فدتاةهاا الطالا  ناه 12 وهع بساراع لمساج الختياةفل ا ب.

 :التاليل

  ساألات( 9المسمسألل ا ولى  بحد أرنى        

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

A 1030161  3 الثقاال اإلسالنيل 

A0571402 3 اآلثاة والسياحل اع ا ةجة 

A0162401 3 ة والسطيهتاةف  ا ةج 

A0162307 3 رضافا نعاصرة 

A0411303 3 ثقاال را س يل وحقسق إ ساة 

A1042403 3 اإلألال  والعالرات العانل 

        

  ساألات( 9المسمسألل الثا يل  بحد أرنى        

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

A0143301 3 نهاةات ةفاجفل 

A0612204 3 صحل المستمع 

A0181100 3 الرفاضل والنحل 

A0162305 3 الليئل والسالنل العانل 

A0871103 3 نلاجئ الطارل المتسدجة 

A0121100 3    نهاةات التفوير ال ارد 

 

 ج. المتطللات الستدةاكيل
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

A0161100 3 اللغل العربيل الستدةاكيل 

A0171100  3 سليزفل الستدةاكيلاللغل اإل 

A0331200 3 نهاةات الحاسسب الستدةاكيل 

 

 ً  :كليةمتطلبات ال     :ثانيا

أللااى ا راا  نااه نسمااست الساااألات  (%15 بسارااع توااسة الساااألات المعتماادة لمتطللااات الولياال 

 . المعتمدة للدطل الدةاسيل للتدنص

 ألألاى ، وااع هاذه الحالال فراةفلإ لاةفل وأخرى اختيا اا م  نتطللات الوليل نساجتتشفسسا أة و

 نه نتطللات الوليل.( %40  ألهد المساج الختياةفل تزف
 

 :متطلبات القسم التخصصية ثالثاً:



 جامعة عمان األهلية

 

Al-Ahliyya Amman University 

 
 
 

 

  Ref.: Trustees Council Session (03/2018 - 2019) Decision No. (02), Rev. (F) 

  Date: 04/12/2018   

                                                         4-13    
 

 

أللاى ا را  ناه نسماست السااألات  (%60  بسارع لتدنصوسة الساألات المعتمدة لمتطللات ات

 المعتمدة للدطل الدةاسيل للتدنص.

 ساج إ لاةفل وأخرى اختياةفل.تشم  نساج القس  التدننيل أللى ن .أ

نه نسمست ساألات نتطللاات القسا  ( %20 بسارع لمساج الختياةفل الحد ا أللى لوسة ف .ب

 .التدننيل
 

 :متطلبات القسم المساندة رابعاً:

 كليات السانعل سائر نهفدتاة ك  رس  المساج المسا دة نه ا رسا  ا خرى اع الوليل أو  .أ

 .ا خرى

 .قس الج المسا دة وثيقل النلل بطليعل التدنص اع المسا توسة .ب
 

 المتطلبات الحرة:      خامساً:

( ساااألات 6  م  الدطاال الدةاساايل للتدنااص أللااى نتطللااات حاارة بحااد  أرنااىتفسااسا أة تشاا

 .ختياةفللأة ل توسة نه نتطللات السانعل ا أللى نعتمدة
 

رة واحادة مادنال نستماع كمتطلا  تدارج  ل( سااألات ألما  تطاسألع وخ10أللاى الطالا  إ سااا       سادساً:

ا لتعليمات "العم  التطسألع وخدنال المستماع المحلاع   الداا  بمتطلا خال  اترة جةاسته( واقا

 ".التدرج لدة ل اللوالسةفس  اع  انعل ألماة ا هليل
 

 

    ألاادج ة أة فوااسة ليعاال الماااج( ساااألات نعتماادة وفسااسا اااع حااالت تقتضاايها ط3تدنااص لواا  ناااجة   أ.          :(7)المادة 

 .مسلألالنه بقراة ر  نه تلك أو أكثر أالساألات 

ساألل نعتمادة، أناا  فسري تقسف  الساألات المعتمدة لو  ناجة أللى أسا  أة المحاضرة ا سلسأليل هع ب.

ل فقا  أ فسا واع  ميع الحالت  ،ايسري تقسفمها لو  ناجة أللى حدةالماجة العمليل  وأ ساألل المدتلر

 ، ول تزفد أله أةبع ساألات.أو ساألتع ندتلر ألمليتيهالمعتمدة أله ساألتيه  حساب الساألل
 

المساج التع ترج اع الدطل الدةاسيل أللى أسا  نستسفات  ك  رس  وكذلكطرحها المساج التع فتن ف  أ. :(8)المادة 

ا فاد  أللاى ، حس  التدنص أةبعل أو خمسل  ا الوليال، القسا ، المساتسى، المساوتعطى ك  ناجة ةرما

 .المعراع والرر  التسلسلع للماجة ضمه نسالها المعراع

 .ك  ناجةهذه المتطللات إاام  وتثلت إة و دت( لو  ناجة المتطللات السابقل أو المتزان ل  حدجت ب.

حدوث تلاك اا ة تساسيله  واع حا ل فسسا للطال  أة فدة  ناجة نا رل  أة فدة  نتطللها السابق،  ج.

 غييه.ُنلفعتلراة وألالنته اع تلك الماجة 

فسسا للطال  أة فدة  ناجة نا، ونتطللها السابق بشو  نتزانه ااع الفنا   فساه، إتا كااة راد جة   ج.

 ه فتسرف نسسالا اع الفن  المتسرع تدر ه ايه وكاة تدرالمتطل  السابق ول  ف سد ايه، أو إتا كاة 

 .أللى جةاسل تلك الماجة
نعال إتا كااة اع الفن  الدةاسع الذي فلتحق باه بالسا ونتطللها السابقفسسا للطال  أة فدة  ناجة نا، ه.     

 ن قسلا نه  انعل أخرى شرفطل حنسله أللى نسااقل العميد المسلقل.
 

 الثا ع.الفن  ا و  والفن  هما ألاجفيه تتوسة الس ل الدةاسيل نه انليه جةاسييه  .1 أ.        :(9)المادة 

ا  انالا هذا الفن  اع الفن  النيفع ول فعتلر فسسا للسانعل أة تطرح نساج  .2  .جةاسيا

أةباع  ألااجي ثما يال اناس  جةاساع بعا م  الدة ال السانعيال ا ولاىندة الدةاسال ل يا  توسة  .3

 (خماأل سا سات جةاسايل تات الس سات ا ةبع، وألشرة انس   تدنناتلل (س سات جةاسيل

 تات الس سات الدمأل. تدنناتلل

دة اال الدة التااع فقضاايها الطالاا  نسااسالا اااع الدةاساال للحنااس  أللااى ل فسااسا أة تزفااد الماا .4

 (ساالع ساا سات جةاساايلر انااالا  شااأةبعاال أل هألاا اااع التدنااص الساحااد السانعياال ا ولااى

تات  تدننااتلل جةاسيل( ثما ع س ساتستل ألشر انالا  أةبع س سات، وتات  تدنناتلل

 خمأل س سات.

المسمسح بها الزن يل المدة  دطال  الذي است فواحد لل إضااعمسلأل ن د ان  جةاسع لفسسا ل .5

 تدر ه اع تلك الفن . إلىتلك ؤجي ف أةللحنس  أللى جة ل اللوالسةفس  شرفطل 

ا بماا ااع تلاك النتحا اات .ب أناا الفنا  النايفع اتواسة  ،توسة ندة الفن  الدةاسع ساتل ألشار أسالسألا

 بما اع تلك النتحا ات. أسابيع ألشرةندته 
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وسة الحد ا ج ى للساألات المعتمدة التاع فدةساها الطالا  المساس  ل يا  جة ال اللواالسةفس  ف  .1        .ج

 ( ساألات نعتمدة.9( ساألل نعتمدة اع الفن ، وفسسا بمسااقل العميد أة فدة   12 
 .اع الفن ( ساألل نعتمدة 19ا أللى للساألات المعتمدة التع فدةسها الطال    الحدفوسة   .2        

 
أة  ( سااألل شارفطل21سسا أة فن  الع م الدةاسع للطال  اع الفنليه ا و  والثا ع إلى  ف    .3

 لل ظا  المئسي السابق(. B80%-ل فق  نعد  الطال  اع الفن  السابق أله  

فساسا ( سااألات نعتمادة، و12فوسة الحد ا أللاى للعا م الدةاساع للطالا  ااع الفنا  النايفع      .4        

 ه ااع فؤجي إلى تدر إتا كاة تلك( ساألل نعتمدة 15افاجة ألدج الساألات إلى  بمسااقل العميد 

 الفن   فسه أو الفن  ا و  الذي فليه نلاشرة.

ع تساسي  عنناه العاا  الساا أللاى إحادى الفناليه ا و  أو الثاا عللطال  المتسرع تدر اه  فسسا .    5         

 ( ساألل نعتمدة.22 

هاع السانعل ل يا  جة ال اللواالسةفس  أللاى أةبعال أو خمسال نساتسفات المسسلسة اع  الطلللن ف ف .ج

ع ااتلر الطالا  وفع ،الس ل ا ولى والس ل الثا يل والس ل الثالثل والس ل الرابعل والس ل الدانسلنستسى 

، (33  قا  ألاهفةاسل نا ل نستسى الس ل الثا يل أو الثالثل أو الرابعل أو الدانسل إتا كاة رد  سد اع ج

 .ساألل نعتمدة أللى التسالع (132 ، (99 ، (66 

فلغى تسسي  الطال  اع أي ان  إتا ل  فسدج الرسس  الدةاسيل المقرةة اع المساأليد المحدجة اع تلاك  ه.

 الفن .
 

 على الدوام المواظبةالفصل الثاني: 
 

 لو  ناجة اع الدطل الدةاسيل.لسميع الطللل حس  الساألات المقرةة  أللى الحضسة تشترط المساظلل أ.      :(10) المادة

 الساألات المقرةة للماجة.نسمست ( نه %15ل فسمد للطال  بالتغي  أله أكثر نه   ب.

للمااجة جوة ألاذة نرضاع أو  ة( ناه نسماست السااألات المقارة%15إتا غاب الطال  ألاه أكثار ناه   ج.

 لمااجةتلاك ال تحااة ال هاائعفحار  ناه التقاد  لالنا  اه  ،ااع كليتاه تطرح المااجة ذيعميد الالرهري فقلله 

ا  يسال تلاك ، وأللياه إألااجة جةاساتها إتا كا ات إ لاةفال، وااع  مياع ا حاسا  تادخ   تهااي وفعتلر ةاسلا

الرسااسب اااع حساااب نعااد  ألالنااات الطالاا  الفناالع والتراكمااع  غاارا  اإل ااذاة والفناا  نااه 

 التدنص.

نرضاع جة نا وكاة هذا الغياب لعاذة ( نه الساألات المقرةة لما%15أكثر نه  أله إتا غاب الطال   ج.

ا فموه األتلاة الطال   ،عميدالرهري فقلله أو   ااع لاق أللياه، وتطبقراة نه العميد نه تلك الماجة ن سحلا

ح ( إاام وفللغ العميد ندفر القلس  والتساسي  باذلك، وتثلات كلمال  ن سا ،أحوا  ال سحاب هذه الحالل

  .تلك الماجة اع السس  ا كاجفمع للطال 

أو السانعال ااع ال شااطات الرساميل جاخا  الالالج ا ةج يل الهاشميل  لطللل الذفه فمثلسة المملولفسمد ل .هـ

 %(.25أو خاة ها بالتغي  ب سلل ل تتساوا  

ا ناه رلاا  نادة  الماااجة رلا  إفقااات ألقسبال الحرناااة بحقاه وبمس اا  سا  ف و.  مااستج ت ليااه الطالا  خطيااا

 .خا  نعد لهذه الغافل

بتسصيل نه ةئيأل القسا  ب ااما أللاى نتحاة ال هائع بقراة نه العميد وناة الطال  نه جخس  الفت  حر ا.

 ت سي  ندة  الماجة.

فشترط اع العذة المرضع أة فواسة بشاهاجة صااجةة ألاه طليا  أليااجة الطللال ااع السانعال أو أليااجة  .ح

عميد خال  الذه الشهاجة إلى تقد  ه أةستشفى المعتمد نه رل  السانعل، ونعتمدة ن ه أو صاجةة أله الم

رى فقاد  ندة ل تتساوا أسلسأليه نه تاةف  ا قطات الطال  أله المساظلل، واع الحالت القااهرة ا خا

 الطال  نا فثلت ألذةه القهري خال  أسلست نه تاةف  اوا  أسلاب الغياب.
س  والتسااسي  ألماادام الوليااات وة سااام ا رسااا  وأألضااام هيئاال التاادةفأل والمحاضااروة وناادفر القلاا .ط

 نسؤولسة أله ت فيذ أحوا  المساظلل.
 

 والعالمات والمعدالت االمتحاناتالفصل الثالث: 
 

 المعتمدة. ساألاتها نع بياة ألدج بالحرو فسري احتساب العالنات وتسسيلها لو  ناجة  أ.   (:11المادة )

 وألالنات أألما  الفن . ئعالنتحاة ال ها لالعالنل ال هائيل لو  ناجة هع نسمست ألالن        .1 ب.
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ا شاانالا لمقاارة  .2 فعقاد النتحااة ال هاائع لوا  نااجة ااع  هافال الفنا ، وفواسة النتحااة تحرفرفاا

هاائع نه العالنل اإل ماليل للماجة، وفسسا أة فشم  النتحاة ال  (%40  وفدنص له ،الماجة

، النتحااة ال هاائعألالنال  ناه اانتحا ات ألمليل، فحدج نسلأل القس  ال سالل التاع تدناص لها

 نسلأل الوليل المدتنل. أللى أة فعتمد هذا التسافع نه

تقااس  نسااالأل ا رسااا  المع ياال بلياااة كيفياال تسافااع العالنااات التااع تسضااع للمااساج تات الطليعاال  .3

لمع يال، التسافاع ناه نساالأل الولياات العمليل أو المساج اللحثيل أو الداصل أللى أة فعتمد هاذا ا

 لقلس  والتسسي .وتللغ به جائرة ا

 :أتعتشم  ا ألما  الفنليل للماجة نا ف .4

 وفدنااص لهااا أو التقاااةفر أو اللحااسث أو السا لاااتوالقناايرة الختلاااةات الشاافهيل    أوالً:

 .( نه العالنل اإل ماليل للماجة30% 

 لااهفدنااص وا ساالست العاشاار نااه الفناا ، ، وفوااسة الختلاااة يتحرفاار اختلاااة ثانياً:

 .النل اإل ماليل للماجةنه الع (30% 

ندة  الماجة نسؤو  أله تناحيد أوةاق الختلااةات والنتحا اات الداصال بماساجه وألاه  قلهاا إلاى  .ج

 كشس  العالنات بشو  صحيد و هائع.
 ةجها. ا قضام أسلست أللى يحها وتعد العالنل  هائيل بعدترج أوةاق الختلاة للطال  بعد تنح     .1      .ج

  نتحاااة ال هااائع اااع الولياال لماادة اناا  جةاسااع للر ااست إليهااا أل ااد الحا اال، ثااتحفااأ أوةاق ال .2

 إلتالاها نه رل  لس ل نشولل نه الوليل المع يل.فسري التنر  بها 
ع نسلأل وتقر العالنات االقس  ةئيأل كشس  بالعالنات ال هائيل لو  ناجة بتفنيالتها إلى  تسل  .3

لااس  إلااى جائاارة الق هاااثاا  ةاع إلرراةهاااالولياال  ةاعهااا إلااى نسلااألفاات    القساا  بعااد تاادريقها، ثاا

 والتسسي .

ا الفتغي  أله النتحاة ال هائع المعله أل ه جوة ألاذة فقللاه طال  ك   .ه ااع النتحااة  عمياد فعتلار ةاسالا

 .النتحاةالختلاة أو اع تلك صفر(   لألالن رصد لهوت

لارئيأل ة فقد  نا فثلت ألاذةه أ، ألليه رهري نرضع أو ك  نه فتغي  أله اختلاة نعله أل ه بعذة    .1      .و

اجة نادة  المافقاس   ،خال  ثالثل أفا  نه تاةف  اوا  العاذة، وااع حاا  رلاس  هاذا العاذة القس 

 سلست نه تاةف  تلليغه بقلس  ألذة الطال .أخال     رام اختلاة تعسفضع للطال ب

فقاد  ناا فثلات  ةأ، ألليه هريك  نه فتغي  أله النتحاة ال هائع المعله أل ه بعذة نرضع أو ر .2

للاغ اا ة العمياد فوااع حاا  رلاس  العاذة ، ألذةه للعميد خاال  ثالثال أفاا  ناه تااةف  اوا  العاذة

ة للطالاا  اااع نااد توميلااع ناادة  الماااجة إل اارام انتحااةلاارئيأل القساا  الااذي فللاغ باادوةه راراةه 

، عهاا الفنا  النايفول فحتسا  ن ، تاالعالالدةاساع أرناها  هافل ا سلست الثاا ع ناه الفنا  

ا بذلك. أللى  أة فعل  ندفر القلس  والتسسي  ةسميا

ا   .3 اة  غ( اااع خا اال العالناال اااع تلااك النتحاا كاا  نااه فتغياا  ألااه النتحاااة ال هااائع فسااس  غائلااا

 ل نه  مستج ةصد العالنات.ال هائي

ألااه  الطالاا للماااجة التااع تغياا  أللااى  مااستج ةصااد العالنااات تسااس  نالحظاال  غياار نوتماا (  .4

 ال هائع بعذة فقلله العميد. هاانتحا 

نه هذه المااجة فعتلار  (و( نه الفقرة  2اع حالل ألد  اوا  العذة خال  المدة المحدجة اع الل د   .5

ا  التساسي  ونه تلك الماجة بقراة نه العميد واع  ميع الحالت فللغ ندفر القلاس   الطال  ن سحلا

ا   الطال . ب تيسل خطيا
 

 

 أسالسألاة ناه بدافالأرنااها  ال هائيل ااع أي نااجة خاال  نادة تهفسسا للطال  أة فطل  نرا عل ألالن .أ    (:12المادة )

 ةمقارال رسا  الماالعالوتلاك بعاد جااع  الفن  التالع، أللى أة فعل  ندفر القلس  والتسسي  ةسميا باذلك

 أو خطاأ ، وتقتنر المرا عل أللى التأكد نه ألد  ورست خطأ ناجي  أسئلل غير نناححللهذا الغر 

 اع السمع(.

عميااد وةئاايأل رساا  الماااجة وندةسااها، وتللااغ التتااسلى نرا عاال ألالناال الطالاا  لس اال ثالثياال نشااولل نااه  ب.

ا إلى ندفر القلس  والتسسي .  اللس ل رراةها خطيا
 

  الحد ا ج ى لعالنل ال ساح اع الماجة هس ألالنل  ج(.       (:13المادة )

 الملي ل إاام ك  ن ها: و  واق ال قاطترصد ألالنات المساج بالحر   -1   .أ
 

 

 النقاط العالمة
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 النقاط العالمة

 1.75 -ج

 1.5 ج+

 1 ج

 0.75 -ج

 0.5 ه
 

 ها:الملي ل إاام ك  ن  تتدنص للعالنات بال قاط للمعد  الفنلع والتراكمع بالتقدفرا   -2
 

 ديرالتق النقاط

 نمتاا 4 - 3.65

  يد  داا  3.00 - 3.64

  يد 2.99 - 2.50

 نقلس  2.49 - 2.00

 ضعيف 2.00 جوة

 

فت  حساب المعد  الفنلع والتراكمع بضرب العالنل ال هائيل لو  ناجة بعادج السااألات المعتمادة    -1    ج.  

سماست السااألات لو  ناجة جاخلل ااع المعاد  ورسامل نسماست حساصا  الضارب ال اتسال أللاى ن

 المعتمدة.

ا أو ألالناتنعد  نعد  الفن  أللاةة أله فوسة     -2        ا ة المساج التع جةسها الطال   ساحا اع تلك سسبا

 ضمه الدطل الدةاسيل المقرةة.الفن  

ا أو فواسة المعاد  التراكماع أللااةة ألاه نعاد  ألالناات  مياع الماساج التاع جةساها الطالا      -3          ساحااا

 .حتى تاةف  احتساب تلك المعد  اا ضمه الدطل الدةاسيل المقرةةةسسب

 فثلت المعد  الفنلع أو التراكمع  ررب ن زلتيه ألشرفتيه.    -4       
 

 إنذار الطالب وفصله من التخصصالرابع:  الفصل
 

ا  أ.     (:14المادة ) ااع أي انا  ناه الفناس   (2  را  ناهأإتا حنا  أللاى نعاد  تراكماع  فعتلر الطال  ن ذةاا أكاجفميا

 .الدةاسيل باستث ام الفن  النيفع

ا  ف ذةل     ب.   .التدنصب اع  هافل الفن  ا و  نه التحاره الطال  أكاجفميا

 بعادااع نادة أرنااها اناالة جةاساياة  لاهأللياه إلغاام نفعس أل د حنس  الطال  أللاى إ اذاة أكااجفمع ج.

 (2  نفعاس  اإل اذاة برااع نعدلاه التراكماع إلاى لا وفلغاع الطا ،أللى اإل اذاة ايه حن الفن  الذي 

 اأكثر.

ا إتا ل   ج. فتموه نه إلغام نفعس  اإل ذاة بعد نروة المدة المحدجة كما ففن  الطال  نه التدنص نؤرتا

 وةج أألاله. 

ا والااذي فقاا فموااه للطالاا  المفنااس  ه. ( السااتمراة اااع 2إلااى نااا جوة  1باايه   التراكمااعنعدلااه ع نؤرتااا

 تعليمات الدةاسل الستدةاكيل.اع هذه الحالل وتطلق ألليه  (جةاسل خاصل ال  كطتدننه 

( ااع أي انا  ناه 1را  ناه  أنعاد  تراكماع ناه التدناص كا  طالا  فحنا  أللاى  هائيااا فن  ف .و

 كذلك أي ان  صيفع.وبذلك التدنص انس  الس ل باستث ام الفن  ا و  نه التحاره 

ا  ل فسسا للطال  أة فسس  للدةاسل اع التدنص الذي ان  ن ه .ا إل ب لغاام رياده الساابق انالا  هائياا

 وتسسيله برر   انعع  دفد أللى أة ل تحتس  له أي نه نساج جةاسته الملغاة.
 

 إعادة دراسة الموادالفصل الخامس: 
 

اإلألااجة  ، وتوسة( أو ألالنل  ه(- ج ا أللى  تيسل ةاس أللى الطال  إألاجة جةاسل ك  ناجة فحن  ايه أ.      (:15المادة )

سسا للطال  اختياةفل اي ، وأنا إتا كاة الرسسب اع ناجةالدةاسيل إ لاةفل للمساج اإل لاةفل اع الدطل

، وتعتلار لرائمل المساج الختياةفل اع خطتاه الدةاسايإألاجة جةاسل هذه الماجة أو أي ناجة أخرى ضمه 

اب ألالنتهاا التع ةس  ايها نه حيث حسا كماجة نعاجة بال سلل للماجة الختياةفل هذه الماجة التعسفضيل

 اع المعد  الفنلع والتراكمع.
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ةااع نعدلاه التراكماع  غارا  ( ج+ر  ناه  ألالنل أ للطال  إألاجة جةاسل أي ناجة حن  ايها أللى ب.

 العالنل ا أللى اقط.اع هذه الحالل وتحتس  له 

ناجة إ لاةفل تثلت  تيسل الرساسب لتلاك المااجة ااع ساسله، وأل اد إألاجتهاا  اع حا  ةسسب الطال  اع ج.

ى ختياةفال أخارتحتس  له العالنل ا أللى. أنا المساج الختياةفل اله حاق إألاجتهاا أو اساتلدالها بمااجة ا

 نع حذ  العالنل السابقل.نه خطته 

ة ساألات تلك الماجة تادخ  ااع  حا  إألاجة الطال  جةاسل ناجة بسل  ةسسبه، أو  ي سل  آخر ا اع ج. 

نال حساب ألدج الساألات المطلسبل للتدرج واع حساب المعد  التراكمع نرة واحدة وتحتس  لاه العال

 .ا أللى
 

 )حرة أو استدراكية( الخاصة دراسـةالالفصل السادس: 
 

 تشتم  الدةاسل الداصل أللى  سأليه نه الدةاسل هما: أ.      (:16المادة )

 .الدةاسل الحرة .1
 .الدةاسل الستدةاكيل .2

 

سانعال الطللال الاذفه فدةساسة ااع  انعاات أو نعاهاد أللياا الفسسا أة فسس  للدةاسل الحرة اع بعض المساج اع     (:17المادة )

  ا شادا وكذلك ،جاخ  ا ةجة أو خاة ه نمه فرغلسة اع جةاسل هذه المساج خال  ان  جةاسع أو أكثر

تااع ناايل بغياال تحساايه أجائهاا  ونهاااةاته  اااع ا ألمااا  أو السظااائف الالراغلااسة اااع تعميااق نعاااةاه  التدن

 .فقسنسة بها، أو إلثرام نعراته  الثقاايل أو ا كاجفميل
 

 :أتعفشترط اع رلس  الطال  للتسسي  اع الدةاسل الحرة نا ف       (:18المادة )

ه ااع شاهاجة أة ل فقا  نعدلا أة فوسة حاصالا أللى شهاجة الثا سفل العانال ا ةج يال أو ناا فعاجلهاا أللاى .أ

 سانعل.الالثا سفل العانل أله الحد ا ج ى للقلس  اع 

 .نعلساالفستث ى نه الشرط السابق  أ( الطللل المسسلسة للدةاسل اع  انعات أو نعاهد ألليا غير  .ب
 

ا فسسا أة فقل  اع الدةاسل الستدةاكيل طال  اللوالسةفس  المفنس  انالا     (:19المادة ) ناه الدةاسال الم تظمال بسال   نؤرتاا

 :اآلتيلواق الشروط  (2  تد ع نعدله التراكمع أله

اا ه فما د  أةبعال اناس  جةاسايل( لرااع هاذا المعاد   (1  التراكمع ل فق  أله إتا كاة نعد  الطال  أ.

ا نه اأكثر، ا تا أخفق اع ةاع نعدله فت  انله  (2  إلى تا كااة راد إالتدنص الملتحاق باه إل أكاجفميا

 فقا  لكااة نعدلاه التراكماع  وأ األات المعتمدة لمتطللات التدـرجــس%( نه ال75أ هى نا نسمسأله  

ا اإضاااياة جةاسايالة ، واع هذه الحالل فعطى انا(1.75  أله ه ناة ففنا  بعادهما الطالا  أكاجفمياا

 اأكثر. (2  ل  فتموه نه ةاع نعدله إلىالتدنص إتا 

ا مسلأل ن د الطال  انالا جةالل حقف .ب ا  هائيا ا استدةاكيا  أ(  ةالمدة القا س يال حسا  الفقار هتبعد است فاسيا

فنا  ناه فاا تا أخفاق الطالا  باذلك ا  اه  ،ااأكثر (2  لاىإالماجة لغافات ةاع نعدله التراكمع هذه نه 

ا.  التدنص انالا  هائيا
 

ا نه تدنناه ااع  (:20المادة ) علاق بتاد ع نعدلاه التراكماع وألاد  سانعال  سالاب تتالفحق للطال  المفنس  انالا  هائيا

 اه فحقاق شاروط القلاس  اياه، أللاى أة ف هاع أخار طالماا آردةته أللى تسسفل وضعه، أة فحس  إلى تدناص 

سات( ( سا سات ناه رلسلاه ااع السانعال  للتدنناات تات أةباع سا 7جة ل اللوالسةفس  ااع نادة أرنااها  

قس  ع تلك نعانلل الطال  المستسد أو الم وفعان  الطال  ا ،خمأل س سات(( س سات  للتدننات تات 8و 

 اع هذه الحالل للطال  الر ست الى التدنص الذي ان  ن ه. حقنه أي  انعل أخرى ول ف
 

( 15فوسة الحد ا أللى للعا م الدةاساع للطالا  المحاس  ناه الدةاسال الم تظمال إلاى الدةاسال الساتدةاكيل   (:21المادة )

ج فساتث ى ناه تلاك انا  التدارات نعتمدة اع الفن  النيفع، و( ساأل9ساألل نعتمدة اع الفن  العاجي و 

ا الماجة  .(1.75  شرفطل أة ل فق  نعد  الطال  التراكمع أله (4( ب د  ج( اقرة  9  حيث تطلق ألمليا
 

ا كثر ااع أي انا  ناه اناس  الدةاسال الساتدةاكيل فحاس  أا (2  إتا تموه الطال  نه ةاع نعدله إلى (:22المادة ) حوماا

 إلى الدةاسل الم تظمل.
 

شروط المساظلل والنتحا ات والعالنات الساةجة اع تعليمات ن د الداصل  تطلق أللى المسسليه اع الدةاسل (:23المادة )

 جة ل اللوالسةفس .
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 فستفيد طال  الدةاسل الداصل نه  ميع الددنات والتسهيالت السانعيل المتساارة وفم د هسفل  انعيل. (:24المادة )
 

 تحتس  اترة الدةاسل الستدةاكيل ضمه الحد ا رنى لس سات الدةاسل اع السانعل. (:25المادة )
 

 تطلق تعليمات ال قطات والتأ ي  أللى الطللل المسسليه اع الدةاسل الستدةاكيل. (:26المادة )
 

 تدةاكيل.سلل  أث ام الدةاسل انه ةسس  الساألل المعتمدة لو  ساألل نعتمدة فسسلها الطا (%50  فضا      (:27المادة )
 

 

 واإلضافة سحبالالفصل السابع: 
 

، أناا بال سالل للفنا  النايفع بحاد  أرناى واإلضاال خال  أسلسأليه ناه بدافال الفنا  لسح فسمد للطال  با  أ.     (:28المادة )

حظال نال ااع ساسله لست نه بدافل الفن  ول فثلت لاهـــساإلضاال خال  أح  وـــبالسايسمد للطال  

ع الحالت ا، أو التع استلد  بها غيرها خال  المدة المذكسةة، وتلك اسحلهنه الماجة التع  (ن سح  

 :اآلتيل

 .هإتا ت  تغيير تدنن .1
ا  .2 اااع الفناا  الااذي سااس  ايااه، وكا اات ألملياال السااح  أو اإلضاااال  إتا كاااة تدر ااه نتسرعااا

 ضروةفل لتدر ه اع تلك الفن .
 .أل ها إضاال ناجة أخرى بدلا ةغ  اع و انج الدةاسع للطال نه اللر إتا ألغيت ناجة نا  .3
 الدةاسع.   اع  دو  الطال تعاةوترت  أللى تلك  ناجة نا ةسمياا طرح إتا ألد  نسألد  .4
 وةغ  اع إضاال هذه الماجة. اجة  دفدة بعد ا تهام نسألد تسسي  الطال إتا ت  طرح ن .5
ر لل ظااا  المئااسي السااابق( اااأكث B80%-إتا كاااة نعااد  الطالاا  الفناالع اااع الفناا  السااابق   .6

( ساااألل نعتماادة اااع الفناا  العاااجي 21وةغاا  بدةاساال أكثاار نااه تسااعل ألشاار، بحااد أرنااى  

 .التالع
( وةغا  ااع جرا  ناه  أأو حنا  ايهاا أللاى ألالنال السابق لفن  اإتا ةس  اع ناجة نا اع  .7

 .إألاجة جةاسل الماجة  فسها
 إتا ورع خطأ اع إةشاج الطال . .8
ل وةغاا  ااع جةاسااأو الدةاسال الساتدةاكيل تحاات نفعاس  اإل اذاة ا كاااجفمع إتا كااة الطالا   .9

 ناجة نا لراع نعدله التراكمع إلى الحد ا ج ى.
ا سالست الداانأل  هافال فسمد للطال  بال سحاب نه جةاسل ناجة أو أكثر خاال  نادة أرنااها   .1 ب.

ة الفنا  النايفع وبدسااة ناه بدافال التاساعوا سالست ألشر نه بدافل الفن  ا و  والثاا ع، 

ة أال ساحاب  ول فساسا  تيسال لهاذاأللااةة  ن ساح (، فثلت اع سسله واع هذه الحالل  ،ناليل

 ألاه الحاد ا ج اى للعا م الدةاساع المسامسح باه وااق هاذهللطال  فق  ألدج الساألات المسسلل 

 التعليمات.

التسسي  أللى أة فتضامه حس   مستج خا  تعده جائرة القلس  وبدساةة ناليل ت  ال سحاب ف .2

 المدتص واألتماج ندفر القلس  والتسسي . العميدهذا ال مستج نسااقل 

ا تلار نفعا  اه تا ل  ف سح  الطال  خال  المدة المذكسةة ااع الل اد ا و  ناه هاذه الفقارة إ   .3  لتزناا

 .بالمساج التع سسلها
ا  ج. ا والتع اع حا  ا سحاب الطال  نه ناجة جةاسيل، فعتلر الطال  ن سحلا  نه كاال المساج المسسلل لحقا

ا لها. ا سابقا  كا ت الماجة المسحسبل نتطللا

تضايها أحواا  ل فسمد با تقا  الطال  المسس  اع شعلل نعي ل إلى شعلل أخرى إل اع الحاالت التاع تق     ج.

 .عميد التع تتسلى طرح الماجةالالفقرة  أ( نه هذه الماجة والحالت التع فقدةها 

 (%15  ( فعاد الطالا  الاذي فتسااوا نسماست غياباه10نع نراألاة نا وةج اع الفقرة  ج( نه المااجة   .هـ

الحظال نن سحلا نه تلاك المااجة وفثلات ااع ساسله نه العميد نه الساألات المقرةة للماجة بعذة نقلس  

 .(ن سح  

لطالا  أة فتقاد  وفحاق ل. فعتلر الطال  الم سح  نه  ميع نساج الفن  نؤ ال لدةاسته لذلك الفنا  و.

شار ناه أل هافل ا سالست الراباع عميد رل  الإلى المسسلل اع الفن   سحاب نه  ميع المساج لبطل  ا

ع طلا  ااعمياد اللات واع هذه الحالل ف .النيفع نه الفن  التاسعأو ا سلست الفن  ا و  أو الثا ع 

  وفللغ جائرة القلس  والتسسي  بقراةه. ال سحاب
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رت ااع المسلااأل با ساالاب االمسااقاال أللااى سااح  ناااجة أو أكثاار نااه اناا  جةاسااع سااابق إة مسلااأل لل ا.

نا  ألاه ، ول فسسا  تيسل لهذا ال سحاب أة فق  ألدج الساألات المسسلل للطال  ااع تلاك الفس للالم

 الحد ا ج ى للع م الدةاسع المسمسح به واق هذه التعليمات.

 

 تأجيل الدراسةالفصل الثامن: 
 

إتا تااساارت لدفااه أساالاب تقت ااع بهااا السهاال المدتناال لفناا  نااا للطالاا  أة فتقااد  بطلاا  لتأ ياا  جةاسااته فحااق أ.     (:29المادة )

ا   :أتعلما ف بالمسااقل أللى التأ ي  وتلك واقا

 ع نه و الثاالعاجي أ نه بدم الفن  بعالوليل، إتا تقد  بطلله رل   هافل ا سلست الرانسلأل  .1

 الفن  النيفع.
 ايما ألدا تلك. مسلألال .2

 إتا ل  فتقد  الطال  بطل  التأ ي  رل   هافل ا سلست الساج  ألشر فعتلر ن قطعاا أله الدةاسل.    ب.

مسلاأل فمواه البهاا وااع حاالت فقت اع  ،نتنالل أو نتفررال لياناس  جةاساتأ يا  أةباع  للطالا فحق  ج.

 .بحد أرنى ستل انس لى إألدج انس  التأ ي  افاجة 

المؤرات أللاى أي طالا  لمادة انا  أو أكثار ايعتلار الطالا  ناؤ الا التاأجفلع رعت ألقسبل الفنا  إتا أو     ج.

ا.  حوما

 ل تحس  ندة التأ ي  نه الحد ا أللى للمدة المسمسح بها للحنس  أللى جة ل اللوالسةفس . ه.

ا      .و  .مسلألالالوليل أو  نسلألبقراة التأ ي  الناجة أله  فللغ ندفر القلس  والتسسي  ةسميا
 

 االنقطاع عن الدراسةالفصل التاسع: 
 

ا واحداا إتا ا قطع الطال  أله الدةاسل لفترة تتساوا  أ.    (:30المادة ) إل ، فعتلر تسسيله اع السانعل نلغاىانالا جةاسيا

ا  المسااقل أللى إألاجة تسسيله إتا رد  ألذةاا مسلأل لأة ل  فقلله المسلأل. رهرفا

 نه الحد ا أللى للمدة المسمسح بها للدةاسل.ةاسل أله الدس  ندة ال قطات تتح ب.

 .نتنلل أو نتفررل انس  جةاسيل( 6ستل   للطال  أة ف قطع أله الدةاسل لمدة تزفد أله حقل ف .ج

فسسا نعاجلل المساج التع جةساها الطالا  ااع السانعال إتا ا قطاع ألاه الدةاسال لمادة ل تزفاد ألاه سالع  .ج

ا  س سات أللى أة فسري إألاجة تسسيله ا  بارر   اانعع  دفاد ااع أي تدناص لا  ففنا  ن اه ساابقا  طلقاا

 . سأل القلس  المعمس  بها

ا للماجة   .ه  ( فعتلر ن قطعاا أله الدةاسل.28إتا ل  فتقد  الطال  بطل  تأ ي  جةاسته واقا
 

 لجامعةاالنسحاب من االفصل العاشر: 
 

 جائارةإلاى  معتمادال ماستج ال ناه خاال ة فتقد  بطلا  أيه إتا ةغ  الطال  ال سحاب نه السانعل اعل أ.    (:31المادة )

و ا سلست  هافل ا سلست الرابع ألشر نه الفن  الدةاسع ا و  والثا ع أالقلس  والتسسي  وتلك رل  

ساح  ، واع هذه الحالل تثلت له اع ساسله نالحظال "ن به الطال المسس  السابع نه الفن  النيفع 

 .ع السانعل نلغىنه السانعل" وفعتلر تسسيله ا

اترصااد لااه أألاااله اااع  أ( نااه السانعاال بعااد الفتاارة الزن ياال الااساةجة إت تقااد  الطالاا  بطلاا  ال سااحاب  ب.

نتحا اتهااا لنااا الماساج التاع لاا  فتقاد  أ التاع حناا  ألليهاا اااع الماساج التاع تقااد  لنتحا اتهاا،ات العالنا

 .له أللاةة  ن سح ( نه تلك الماجةاترصد 

مسلأل الم سح  نه السانعل أة فتقد  رل  نضع أةبع س سات أللى ا سحابه بطل  إلى للطال  ال حقف ج.

لاى أة أل كانالا  ا كاجفمعلل ظر اع إألاجة تسسيله اع  فأل التدنص، ا تا أأليد تسسيله فحتفأ بسسله 

ل تحسا  سسيله، واع هاذه الحالاأل د إألاجة تبها فوم  نتطللات التدرج واق الدطل الدةاسيل المعمس  

 س .دة الداةسل السابقل ضمه الحد ا أللى للمدة المسمسح بها للحنس  أللى جة ل اللوالسةفله ن

اللاات اااع طلاا  أللااى الطالاا  الم سااح  نااه الدةاساال اااع السانعاال أة فلاارئ تنتااه نااه السانعاال رلاا   ج.

 .ا سحابه
 

 توسطةالم الجامعية أو التجسير من الكليات األخرىاالنتقال من الجامعات الفصل الحادي عشر: 
 

ا فسمد با تقا  الطللل     (:32المادة ) ا النه  انعل نعتر  بها إلى غير المفنسليه تأجفليا  :اآلتيلللشروط  سانعل واقا
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رلسله اع تلك أة فوسة نعدله اع الثا سفل العانل أو نا فعاجلها نقلسل اع الوليل الم تق  إليها س ل       أ. 

 .السانعل

 ظا  المساظلل  ل فقل  ال تساب( وأللى أة  فتلعاة اع  انعل أو نعهد ألا    نسسالا أة فوسة الطال       ب.

 .توسة السانعل والتدنص نعتر  بهما

 ألاه انعال ألمااة ا هليال ااع الطال  عدج الساألات المعتمدة التع سيدةسها المئسفل ل سلل التق   ة لأ ج. 

 .قس  له الطال الم نه نسمست ساألات الدطل الدةاسيل اع التدنص  (50% 

تحتساا  للطالاا  المااساج التااع  سااد ايهااا اااع السانعاال الم تقاا  ن هااا إتا كا اات ضاامه خطتااه الدةاساايل  ج.

 .انعل، أللى أة فت  نعاجلل المساج نرة واحدة اع الفن  الذي فلتحق به بالسسانعلالالمقرةة اع 

ضامه نعدلاه التراكماع ااع  ل تحتس  ألالنات المساج التع سلق للطال  أة جةسها اع  انعل أخارى هـ.

 سانعل.ال

فقلاا  الطالاا  الااذي حناا  أللااى جة اال اللوااالسةفس  نااه  انعاال نعتاار  بهااا اااع أي تدنااص اااع  .و

 (%50  سانعل شرفطل استيفام شروط القلس  المقرةة لهذا التدنص أللى أة فدة  نا ل فق  ألهال

 سانعل.النه نسمست ساألات الدطل الدةاسيل المعتمدة للتدنص اع 

أة فقل  الطال  الذي ا تاا انتحاة الشان  لوليات المستمع ا ةج يل ااع التدناص الم ااظر شارفطل  .ا

 .الناجةة أله وااةة التعلي  العالع واللحث العلمع ا ةج يلأسأل التسسير ت طلق ألليه 

أة ت طلاق ع النااجةة ناه خااةج ا ةجة شارفطل فقل  الطال  الذي أ هى شاهاجة جبلاس  كلياات المستما .ح

 .أسأل التسسير الناجةة نه وااةة التعلي  العالع واللحث العلمع ا ةج يل ألليه

، نعتار  بهاا انعال أخارى  ناهالم تقا  المسااقل أللى نعاجلل المساج التع جةساها الطالا   للعميدفحق  .ط

ا لوا ةفقتطع ناه ساقف المادة الزن يال المسامسح بهاا ل يا  الدة ال اناالا ج اع هذه الحاللو ( 15  اسايا

 ألل نعتمدة نحتسلل.سا
 

مه ضاسانعال وكا ات الإتا رل  طال  اع تدنص نا، وسالق لاه أة جة  ب سااح ناساج جةاسال خاصال حارة ااع     (:33المادة )

خطتااه الدةاساايل اااع التدنااص الااذي رلاا  ايااه، تحساا  لااه هااذه المااساج، وتاادخ  ألالناتهااا اااع حساااب نعدلااه 

 س سات. (7  أكثر نه التراكمع شرفطل أة ل فوسة رد نضى أللى جةاسته لها
 

 النتقال من تخصص إلى آخر في الجامعةلفصل الثاني عشر: اا
 

فسسا ا تقا  الطال  ناه تدناص إلاى آخار ااع السانعال إتا كااة نعاد  ألالناتاه ااع الثا سفال العانال  أ.     (:34المادة )

 .بالتدنص السدفدفؤهله لاللتحاق 

ألمياد وبمسااقال سسي  أللى ال ماتج المدننل لهذا الغر  تقد  طللات ال تقا  إلى ندفر القلس  والت ب.

ا الطال   الم تق  إليها الوليل  .خطيا

 ،هاابأل د ا تقا  الطال  إلى تدنص آخار فحاق لاه احتسااب أي نااجة ناه الماساج التاع جةساها و ساد  ج.  

ع أللى أة توسة ضمه نساج الدطل الدةاسايل للتدناص الم تقا  إلياه، وتادخ  ألالناات تلاك المااجة اا

 .للطال  المعد  الفنلع والمعد  التراكمع

نعانلاال الطالاا  السدفااد وتلااك لغافااات لااى آخاار جاخاا  السانعاال إنااه تدنااص فعاناا  الطالاا  الم تقاا   ج.   

ع ااالتأ ي  واإل ذاة والفنا  ناه التدناص وتطلاق أللياه الدطال الدةاسايل المعتمادة والمعماس  بهاا 

 التدنص الم تق  إليه.

 

 

 
 

 المواد البديلة: الفصل الثالث عشر
 

أة فساااق أللاى أة فادة  الطالا  نااجتيه  ونرشد الطال  ا كاجفمع القس خذ ةأي ةئيأل أ للعميد بعد أ. (:35المادة )

 ، وواق ا سأل اآلتيل:بدفلتيه بحد  أرنى

 ىوالمستس ل نه حيث ألدج الساألات المعتمدةليأة توسة الماجة اللدفلل نماثلل للماجة ا ص. 

 60نماثلل للماجة ا صليل ب سلل ل تق  أله ت الماجة اللدفلل ندر ا وسةأة ت% 

  ل  فدةسه الطال للماجة اللدفلل نتطلٌ  سابق فوسة أة ل. 
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 :اآلتيلاع الحالت وتلك 

غير أي ن هما وكا ت  إ لاةفتيه أو ناجتيهأللى ناجة واحدة الطال  إتا تسرف احتما  تدرج  .1

درج ايه أو كا ت نطروحل ونتعاةضل نع ناجة فتفتسرع أة الفن  الذي اع نطروحل 

 .اع تات الفن  سسلها الطال نه تدننه إ لاةفل أو اختياةفه أخرى 

 .إتا ةس  الطال  ثالث نرات أو أكثر اع ناجة إ لاةفل .2

، واع حا  تعذة تلك امه  فأل الوليل، نه  فأل رس  الماجة اإل لاةفل المستلدللالماجة اللدفلل توسة      .ب 

 .ة تعذة تلك امه كليل أخرىوإ

 تطلق تعليمات الماجة المعاجة أللى الماجة اللدفلل. .ج

الماجة  تا ةس  الطال  اع الماجة اللدفلل وطرحت الماجة ا صيلل اع الفن  التالع، ألليه جةاسلإ ج. 

 ا صيلل وتطلق ألليها تعليمات الماجة المعاجة.

فعفى نه  درج اع تلك الفن  ث  طرحت الماجة ا صيللإتا  سد الطال  اع الماجة اللدفلل ول  فت ه.

 جةاستها.

 

 أحكام عامةالفصل الرابع عشر: 
 

 لهذا الغر . المسلألقرها للطللل المسسليه ايه حس  إ رامات ف لا كاجفمي ةفتسلى رس  التدنص نتابعل السير     (:36المادة )
 

هافاال اناا  نااا، أة فقااس  بتعلئاال  مااستج خااا  لاادى القساا  الااذي فطاارح أللااى الطالاا  الااذي فتسرااع تدر ااه اااع       (:37المادة )

س  التدنص اع ندة أرناها  هافل الفن  الذي فسلق ان  التدرج حياث فتاسلى كا  ناه القسا  وجائارة القلا

 والتسسي  نعا نهمل التحقق نه استيفائه شروط التدرج.
 

ل وب ام أللى ت سي  العميد المدتص الساماح للطالا  بدةاسال ناا ل مسلأل  سلاب رهرفالنه مسااقل نسلقل فسسا ب    (:38المادة )

، بهاا نعتار خااةج المملوال أخارى ل ــاـااع  انعع واحد ـوبسارع ان  جةاساألل نعتمدة ـ( س15فزفد أله  

، أللاى (31وبماا ل فتعااة  ناع المااجة   نه خطل الطالا ن اظرة شرفطل أة توسة هذه المساج نوااأة لمساج 

 مرة واحدة اقط.أة فوسة تلك ل
 

 :اآلتيلتم د جة ل اللوالسةفس  للطللل بعد إتما  المتطللات      (:39المادة )

 ال ساح اع  ميع المساج المطلسبل للتدرج اع الدطل الدةاسيل والحناس  أللاى نعاد  تراكماع ل فقا   أ.

 .(2أله  

سالما وةج ناه أحواا  ااع رضام المدة المطلسبل للحنس  أللى الدة ل وألد  تسااوا المادة القناسى ح ب.

 ( نه هذه التعليمات.9الماجة  
 .ضع الطال  ان  التدرج اع السانعلأة فق ج.

 أة فحن  أللى وثيقل تثلت برامة تنته نه السانعل. ج.
 

ف شر طالأله أللى ال شرات الناجةة أله السانعل، أو نا ال فقل  ألذة الطال  بعد  أللمه بهذه التعليمات أو بعد       (:40المادة )

 أللى لسحل إألال اتها ايما فتعلق بهذه التعليمات.
 

 هذه التعليمات. وندفر القلس  والتسسي  نسؤولسة أله ت فيذوة سام ا رسا  ا كاجفميل رئيأل وألمدام الوليات ال     (:41المادة )
 

 اع هذه التعليمات.بدنسصها مسلأل اع الحالت التع ل  فرج  ص الفلت       (:42المادة )

 


