
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادلقذيـــــــــــــح
ذؽشص انذٔل ػهٗ ذؼهٛى اتُائٓا ٔإكغاتٓى انًؼاسف ٔانًٓاساخ انالصيح يًا ٚؼضص يفٕٓو انرًُٛح      

 انثششٚح ٔخهك انكٕادس ٔانكفاءاخ فٙ شرٗ يُاؼٙ انؽٛاج.

ذؼذ كهٛح انرشتٛح يؤعغح ذشتٕٚح ذخرض تئػذاد انًؼهًٍٛ ٔذأْٛهٓى ذأْٛالً ػانٛاً فٙ انًعاالخ انًُٓٛح        

ً يٍ إؼغاعٓا تٕاظثٓا، ذضغ كهٛح َانٕخ ْزا انذنٛم تٍٛ ٚذ٘ ٔانرشتٕٚح انرٙ ٚؽراظٓا انًعرًغ  ٔاَطاللا

 ً ٚغرششذٌٔ تّ نًؼشفح كم يا ٚهضيٓى يٍ  طالتٓا األػضاء ٔانزٍٚ عٛكٌَٕٕ سٔاد ْزا انًعرًغ نٛكٌٕ َثشاعا

، ؼٛس ذًُػ دسظح انثكانٕسٕٚط فٙ يٍ ذغعٛم َٔظاو ٔؼمٕق ٔٔاظثاخ انكهٛح أيٕس ؼٕل انذساعح فٙ 

 انؼهٕو ٔانرشتٛح ، ٔانهٛغاَظ فٙ اٜداب ٔانرشتٛح .

 

 َشأج انكهيح :
 

كٛهٕ يرش. ذأعغد  270ذمغ فٙ يذُٚح َانٕخ تعثم َفٕعح ،ظُٕب غشب يذُٚح طشاتهظ تؽٕانٙ       

و ذؽد إعى انًؼٓذ انؼانٙ إلػذاد انًؼهًٍٛ َانٕخ تُظاو شالز عُٕاخ 1669( نغُح 96تًٕظة انمشاس سلى)

و فٙ انؼاو دساعٛح ًُٚػ انطانة تؼذ ذخشظّ دتهٕو ػانٙ ٚؤْهّ نهرذسٚظ األعاعٙ ٔانًرٕعظ شى ػذل انُظا

و،ؼٛس أطثػ أستغ عُٕاخ ٔاعرًشخ ذثؼٛح انًؼٓذ انؼانٙ نإلػذاد انًؼهًٍٛ َانٕخ 1666/2000انذساعٙ

نهعُح انشؼثٛح انؼايح نهرؼهٛى ؼٛس أطثؽد ذثؼٛح انًؼاْذ انؼهٛا ٔ انًرٕعطح إنٙ لطاع انرؼهٛى ٔ انركٍٕٚ 

ًؼاْذ انؼهٛا نإلػذاد انًؼهًٍٛ إنٙ و،ؼٛس َظاو ذثؼٛح كم ان1/1/2002انًُٓٙ ٔأعرًش ْزا انٕضغ ؼرٗ 

ظايؼح انعثم انغشتٙ ذؽد أعى كهٛح انًؼهًٍٛ َانٕخ ٔشى يؤخشاً ذغٛش أعى كهٛح انًؼهًٍٛ إنٙ كهٛح انرشتٛح 

و طذس لشاس تئَشاء ظايؼح َانٕخ ذاتؼح 2017و انُظاو انذساعٙ أستغ عُٕاخ ٔفٙ ػاو2009فٙ ػاو

 ٔأطثؽد كهٛح انرشتٛح  ْٙ اؼذٖ انكهٛاخ انراتؼح نهعايؼح . 2017نغُح  909نٕصاسج انرؼهٛى ٔٔفك لشاس 



 نالوت الهيكل التنظيمي لكلية التربية /

 
 عميد الكلية

مدير مكتب الشؤون 

 االدارية والمالية

 وحدة الطباعة

 شؤن الموظفين

 المحفوظات

 وحدة المخازن

وحدة الخدمات 

 العامة
قسم الدراسة 

 واالمتحانات

مكتب شؤون 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 األقسام العلمية

 قسم الرياضيات

 قسم الحاسوب

 قسم علوم الحياة

 قسم الكيمياء

 قسم الفيزياء

 قسم علم النفس

 قسم علم االجتماع

 قسم معلم الفصل

 قسم اللغة االنجليزية

 الفرنسيةقسم اللغة 

 قسم اللغة العربية

قسم الدراسات 

 االسالمية
 قسم التاريخ قسم رياض االطفال

 قسم الجغرافيا

وكيل الشؤون 

 العلمية

مكتب الجودة 

 وتقييم االداء

مكتب التعاون 

 الدولي

 مسجل الكلية

وحدة التسجيل 

 والقبول

حدة النشاط و

 الطالبي

 الخريجينوحدة 

وحدة الخدمة 

 االجتماعية

قسم شؤون 

 المكتبة

 وحدة المعيدين



 

 

 صىر ادلإسسح انتعهيًيح 

 

 

 

 

 



 انزؤيح وانزسانح واألهذاف :         
 

 رؤية الكلية :
 

انًؼهًٍٛ انمادسٍٚ ػهٗ األداء فٙ  ذغؼٗ انكهٛح أٌ ذظثػ سائذج ٔيثذػح فٙ إػذاد ٔذخشٚط    

يعال انرشتٛح ٔانرؼهٛى تكفاٚاخ ػانٛح ٔذغٓى يثاششج فٙ ذطٕٚش انًُظٕيح انرؼهًٛٛح فٙ نٛثٛا تًا 

 ٚؽمك األْذاف انغايٛح نهًعرًغ.

 رسالة الكلية:
 

 .ذطٕٚش يغرٕٖ انٕػٙ انصمافٙ ٔذًُٛح يٓاساخ انطهثح ٔاألعاذزج  *

ػًهٛاخ اإلدياض فٙ انًعرًغ انهٛثٙ ٔؼم انًشكالخ ٔانثؽس دػى انرفٕق انؼهًٙ ٔذغٓٛم  *

  . انؼهًٙ   انشائذ انًؼطاء

 خذيح انًعرًغ ٔذطٕٚش انثُٛح انًؽهٛح ٔخهك يغرٕٖ نهعٕدج انؼًهٛح ٔانركٍٕٚ انًرًٛض نهطهثح *

 . * انًشاسكح انثُاءج فٙ ذطٕٚش لطاع انرؼهٛى ٔذؽغٍٛ ػًهٛاخ انرؼهى ٔفماً نهًؼاٚٛش األكادًٚٛح .

 الكلية : أهداف
 

  . ذطٕٚش انثشايط انذساعٛح ٔانثؽس انؼهًٙ تانكهٛح *

 .ذفؼٛم دٔس انكهٛح داخم انًعرًغ انًؽهٙ ٔذؽغٍٛ األداء اإلداس٘  *

  . خهك يغرٕٖ يرًٛض نهطهثح ٔذمٕٚح انرعشتح األكادًٚٛح نذٚٓى *

 .ذؽغٍٛ يغرٕٖ األعاذزج ٔخذياخ انرؼهٛى ٔانرؼهى تانكهٛح  *

 ضثظ يغرٕٖ انرٕظّٛ ٔاإلسشاد تانًؤعغح . *

 
اسى انكهٍح تانهغح 

 انعشتٍح
 َظاو انذساسح ذاسٌخ إَشاء انكهٍح اسى انكهٍح تانهغح االَجهٍضٌح

 سُىي وFaculty of Education 1995 كهٍح انرشتٍح

 م2019( لسنة 26االقسام المعتمدة  بالكلية بموجب قرار من رئيس الجامعة رقم )             

  
 

 قسى انهغح االَجهٍضٌح انهغح انعشتٍح قسى
انهغح  قسى

 انفشَسٍح
 قسى يعهى فصم

 قسى انحاسىب قسى انجغشافٍا قسى انراسٌخ عهى انُفس قسى

 قسى انذساساخ االساليٍح قسى عهىو انحٍاج قسى انفٍضٌاء قسى انشٌاضٍاخ



 َظاو انذراسح تانكهيح

  ٍٛنهُظاو انغُح َٔظاو انغاػاخ انًؼرًذج ، انًٕصػح يا ت ً ذغٛش انذساعح تانكهٛح ٔفما

 نعايؼح ٔيرطهثاخ انكهٛح ،ٔيرطهثاخ انرخظض .ايرطهثاخ 

 . يذج انذساعح تانكهٛح أستغ عُٕاخ 

  ( ٍيُٓا أعثٕع نهرغعٛم  29ذركٌٕ كم عُح دساعٛح ي ، ً ( عرح ٔػششٌٔ أعثٕػا

 ُٓائٛح . ٔأعثٕػاٌ ناليرؽاَاخ ان

  نهمثٕل ٔانرغعٛم تانكهٛح ٚشرشط أٌ ٚكٌٕ انطانة يرؽظم ػهٗ انشٓادج انصإَٚح انؼايح

 % فًا فٕق أٔ أٌ ٚعراص ايرؽاٌ انًفاضهح .92لغى ػهًٙ أٔ أدتٙ ترمذٚش ػاو 

   انهٛغاَظ ( يٍ أؼذ ألغاو انكهٛح ٚعة  –نهؽظٕل ػهٗ اإلظاصج انعايؼح ) انثكانٕسٕٚط

( 120ػذد يٍ انٕؼذاخ نهخطح انًؼرًذج نهرخشض تؽٛس الذمم ػٍ )ػهٗ انطانة اظرٛاص 

 ( يائح ٔخًغٌٕ ٔؼذج دساعٛح .120يائح ٔػششٌٔ ٔؼذج دساعٛح ٔال ذضٚذ ػٍ )

  ذؽذد تذاٚح َٔٓاٚح كم عُح تمشاس يٍ يعهظ إداسج انكهٛح تًا ٔترٕافك يغ لشاساخ يعهظ

 إداسج انعايؼح .

 نغح انذراسح تانكهيح :    
 

نهغح انؼشتٛح ْٙ نغح انرذسٚظ ٔانرؼهى تانكهٛح ،ٔٚعٕص انرذسٚظ تانهغح االَعهٛضٚح فٙ تؼض ا        

انًمشساخ انذساعٛح تألغاو  انؼهٕو انرطثٛمٛح  ٔ تاعرصُاء طثٛؼح انرخظض فٙ تؼض االلغاو يصم 

لغى انهغح اإلَعهٛضٚح ،ٔلغى انهغح انفشَغٛح ٔرنك تؼذ يٕافمح انمغى انؼهًٙ ٔيعهظ انكهٛح 

اػرًادْا يٍ سئاعح انعايؼح ،كًا ٚعة إخضاع انطالب غٛش انؼشب اليرؽاٌ نمٛاط لذسذٓى ٔ

ػهٗ انرؽظٛم انؼهًٙ تانهغح انؼشتٛح ٔفك انضٕاتظ انرٙ ذؽذدْا ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس 

 انؼهًٙ .

 تمدم الكلٌة العدٌد من الخدمات المتاحة بها ومنها :: اخلذياخ انطالتيح 

تتضمن كتب ومراجع منهجٌة باإلضافة لكتب علمٌة وثمافٌة مصنفة حسب التصنٌؾ   ادلكتثح :

 العالمً للمكتبات  مواعٌد العمل بها مرتبط بالدوام الرسمً حسب الكلٌة .
 انسكٍ اجلايعي : 

(  22ٌشٌر الفصل االول فً االحكام العامة لمرار وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً رلم )    

( 0م بشأن الئحة تنظٌم اإلسكان الطالبً بمؤسسات التعلٌم الحكومٌة فً المادة ) 2102لسنة 

بتشكٌل لجنة دائمة لألشراؾ على بٌوت الطلبة على الوجه التالً: مسجل عام المؤسسة التعلٌمٌة 

رئٌسا ، وبعضوٌة كال من مدٌر ادارة االسكان الطالبً واالعاشة ومشرؾ عام البٌوت ومشرؾ 

بً .وتختص اللجنة فً تسهٌل كافة معولات الطالب بالتراح السٌاسة العامة للبٌوت النشاط الطال

 واللوائح المنظمة له .

 :ًٌتمتع الطالب بالكلٌة بخدمة المبٌت واالعاشة بأؼلب االلسام الداخلً ومفصل كالتال 

 مبٌت الطلبة بنٌن نالوت / مبٌت الطلبة بنات نالوت .     



  النمل من المبٌت الى مبنى الكلٌة على فترتٌن صباحٌة ومسائٌة .ٌتمتع الطالب بمجانٌة 
 

 انذرجاخ انعهًيح انتي متُحها انكهيح :

 :ًُٚػ انطانة تؼذ ذخشظّ يٍ كهٛح انرشتٛح انذسظاخ انعايؼٛح األٔنٗ انرانٛح    

دسظح انهٛغاَظ فٙ اٜداب ٔانرشتٛح ألػذاد انًؼهى نهرؼهٛى االترذائٙ ٔ اإلػذاد٘ ٔانصإَ٘  - 1

 : فٙ أؼذ انرخظظاخ األدتٛح اٜذٛح

انهغح انؼشتٛح  –ػهى انُفظ  -انعغشافٛا –ػهى االظرًاع  –نغح فشَغٛح  –) نغح اَعهٛضٚح 

 .(   انراسٚخ –يؼهى فظم  –ٔانذساعاخ االعاليٛح 

ح انثكانٕسٕٚط فٙ انؼهٕو ٔانرشتٛح ألػذاد انًؼهى نهرؼهٛى االترذائٙ ٔاإلػذاد٘ ٔانصإَ٘ دسظ  -2

 : فٙ أؼذ انرخظظاخ انؼهًٛح اٜذٛح

 سٚاضٛاخ  (. –ؼاعٕب  –انفٛضٚاء  –ػهٕو انؽٛاج  –) انكًٛٛاء 

  حقىق انطانة
  النظرٌــة والعملٌــة ــادة العلمٌــة مالحصــول على معلومات حول الفً طــالــب للٌحك

واللوائح  لألحكاموفما  وذلن ٌدرسها مررات التًمرتبطــة باللمتطلبــات المومعرفــة ا

 . ٌدرس بها بالكلٌة ً التً

 المسم واللوائح الداخلٌة  أو بالكلٌة الدراسٌة والخطط دلٌل الطالب على الحصول ٌحك للطالب

  بهما

 ٌمتحانات بولت مناسب واال الدراسة بدء لبل الدراسٌةالجداول  على عالطالحك للطالب ا. 

 نظمة لذلنماٌماؾ لٌده حسب اللوائح الداخلٌة ال ٌحك للطالب.  

 ٌأثناء فً التدرٌس مع أعضـــاء هٌئة الالئمةنالشـــة العلمٌة مســـتفســـار والالللطالب ا حك 

 . علنةلمكتبٌة ام، أو فً أثناء الســـاعات ال حاضــرةمال

 الدرجات على  وتوزٌع ، ختبارات الفصلٌةالا سئلةألجابة النموذجٌة إلللطالب معرفة ا ٌحك

 .جابةإلأجزاء ا

 عمول بهاممتحان النهائً وفما للوائح الالٌحك للطالب طلب مراجعة إجابته فً ا . 

 متحان النهائً بولت كاؾمتحان النصفً لبل دخول االالٌحك للطالب معرفة نتائج ا . 

  فٌها نخراطالنضمام إلٌها أو االنشطة التً تمدمها الكلٌة واألشاركة فً امالٌحك للطالب. 

 كتبة، الجامع، الســكن الجامعًممن خدمات ومرافك الكلٌة من ال ســتفادةالٌحك للطالب ا  ،

 . ذن بذلنوؼٌرها بشــرط طلب اإل عبمالال

 أعضـاء هٌئة مع لتهالفً ع منه التظلم من أي أمر ٌتضـرر ٌحك للطالب التمدم بشـكوى أو 

الحموق  لوحدة حماٌة نظمةمللمواعد ال وفما لكلٌةامن وحدات  أي وحدة المسـم أو أو التدرٌس

 .الطالبٌة 

 واجثاخ انطانة
 والدروس العملٌة نتظم للمحاضراتالم بالحضور التزام الطالب 



 منها الصادرة والمرارات وتعلٌماتها بلوائح الكلٌة التزام الطالب. 

 .وجود أثنـاء الصـادرة عن مســجـل الكلٌـة الجـامعٌـة بحمـل البطـالـة التزام الطـالـب 

 عند طلبها التدرٌس أعضاء هٌئة داخـل الحرم الجـامعً وتمدٌمها للموظفٌن أو الطـالـب

  أو العبث بها باألتالؾممتلكات الجامعة لالتزام الطالب بعدم التعرض 

 سـتعمال ختصـة المال مسـبك من الجهة إذن للحصـول على الخاصـةبالتعلٌمات  التزام الطالب

 .التجهٌزات الكلٌة رافك أومال

 ناسبٌنمالتزام الطالب بالزي والسلون ال.  

 زعاج اال وعدم إثارة متناع عن التدخٌن فٌهاالالتزام الطالب بالهدوء داخل مرافك الكلٌة و ا

 . خصصة لذلنمماكن الاال فً ؼٌر

   ئيقاف انــقــيذ 

حوال اال بحسبولبل دخوله االمتحانات النصفٌة  الدراسة لٌده من بداٌة إٌماؾ للطالب ٌجوز     

،وٌجوز  الدراسة ضمن مدة المٌد إٌماؾ تحسب مدة وال ، دراسته فترة ٌن طٌلةتدراسٌ لسنتٌن

 أخرٌٌن إذا تطلبت ة لسنتٌن دراسٌتٌناستثنائٌ بصورة لٌد الطالب لبول ولؾ الجامعة جلسلم

 ة وحتى لبل دخوله االمتحانات النهائٌة.مدة من بداٌة التسجٌل بالكلٌالذلن، فً  ظروفه

 دراسي قزردل ذرجاخان تىسيع

 مضافا إلٌهاالسنة  نهاٌة فً تجري التً متحاناتاال والع من محسوبة ما مررلم النتٌجة تكون  

 ، اكلهالسنة الدراسٌة  اللخ ٌموم بها الطالب التً والنشاطات العلمٌة ، ختباراتالا درجات

 ة .بالكلٌ حسب الخطط الدراسٌة درجة مائة ممرر كل لدرجة العظمى وتكون النهاٌة

 تقذيز درجاخ انطانة
 : تًالجدول اال مائة حسبلالتً تستخدم نظام ا ةالكلٌ فً الطالب درجات تمدر 

 انزيش انتقذيز انُسثح تزقيى

  ممتاز 100إلى58من  1
  جٌد جدا 58الى ألل من  58من  2
  جٌد 58الى الل من  58من  3
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 انسُىي حساب يعذل يتىسط انتقذيز 
 الدرجة بضربالسنوي  معدل التمدٌر العام للطالب متوسط ٌحسبفً نهاٌة كل سنة دراسٌة     

، ولسمة مجموع حاصل الضرب لجمٌع  عتمدة لهلمالوحدات ا فً عدد فٌه نجح ممرر لكل

مررات التً درسها الطالب على العدد الكلً للوحدات مضروبا بالنهاٌة العظمى، وٌمرب مال

فً الٌة حساب  ةحتفاظ بخصوصٌة الكلٌالرلمٌن عشرٌٌن مع ا الرب معدل متوسط التمدٌر إلى

  .توسطمال
  اب يعذل يتىسط انتقذيز انعاو نهطانةحس

تحصل علٌها الطالب معند التخرج ٌحسب متوسط التمدٌر العام للطالب بضرب الدرجة ال      

مررات التً لم، ولسمة مجموع حاصل الضرب لجمٌع ا عتمدة لهملكل ممرر فً عدد الوحدات ال

وٌمرب معدل متوسط التمدٌر إلى . درسها على العدد الكلً للوحدات مضروبا بالنهاٌة العظمى

أذا استوفى جمٌع  ةالدراسٌ لسنةنفس ا الطالب ضمن خرٌجً ٌعتبر .الرب رلمٌن عشرٌٌن

 متطلبات التخرج

  

 

 انطانة  فيه رسة يقزر يزاجعح
فً  وضوعٌةالم راجعةمللطالب التمدم بطلب ال متحانات ٌجوزاال مراعاة سرٌة مع         

 : والضوابط التالٌة جراءاتتزٌد عن ممررٌن وفك اال إال علىفٌها  رسب مررات التًالم

   ن التزٌد عن أسبوعٌن من إع الل مدة المسجل الكلٌة خ راجعة إلىلمأن ٌمدم طلب ا

 .النتائج

 أن  على التدرٌس من هٌئة أعضاء ثالثمن  للمراجعة تشكٌل لجنة المسم الدراسً ٌتولى

 على و شخصٌا الطالب وبحضور ، راجعةلما مرر موضوع طلبالم من بٌنهم أستاذ ٌكون

، وإذا  أٌام من تارٌخ التكلٌؾ ثالث لالخ الكلٌةإلدارة  وتمدٌمه  تمرٌر بالخصوص إعداد اللجنة

حدد للمراجعة تراجع الورلة من لبل اللجنة، وٌعد لرراها نهائٌا، الموعد المتأخر الطالب عن 

  راجعةالمٌحك للطالب طلب  الو

  ادعاء الطالب ٌتم تصحٌح النتٌجة، وتودع نسخة من التمرٌر فً ملؾ إذا ثبتت صحة

 .الطالب

   إذا لم ٌثبت صحة ادعاء الطالب فٌترتب على ذلن أٌلولة لٌمة الكفالة إلً الكلٌة، ومساءلة

،والضوابط عند  جراءاتاال بهذه الطالب إخطار إدارة الكلٌة وعلى ٌثبت ادعاءه الالطالب الذي 

  .راجعةالمتمدٌمه طلب 

  ئعادج انتـُـسـيـة و ستثُائيحاالانفزصح 



 :ستثُائيحاالانفزصح اوالً :
ٌجوز منح الطالب فرصة استثنائٌة بناء على توصٌة من المسم العلمً، ومجلس الكلٌة،      

  .تضعها اللوائح العامة التً وفما للضوابط والشروط ،وذلن رة واحدةمومجلس إدارة الجامعة، ول

  ئعادج انتـُـسـيـةثاَيًا : 

 :  ت التالٌةالفً الحا ىٌعاد تنسٌب الطالب إلً كلٌة أخر     

 ًولًاال السنة الدراسٌة إذا حصل علً تمدٌر عام ضعٌؾ جدا ف 

 فً السنة االولى والثانٌة . نذاراتاالمن  علىاالالحد ى إذا تحصل عل 

 ألل من الكلٌة التً  ابه ٌكون معدل المبولالتً كلٌة الإلى الطالب تنسٌب  إعادة  ٌجوز

  .رة واحدة فمطلماستنفد الطالب بها سنوات الرسوب وذلن 

 وانفصم يٍ انذراسح َذاراال

  َـــذارالا اوالً :

 السنوات من سنة أي جدا فً ضعٌؾ وا ضعٌؾ تمدٌر عام على إذا تحصل الطالب ٌنذر      
 من مجلس ومعتمدة ةكلٌالمن  الصادرةمتحانات الوا الداخلٌة للدراسة ئحةالال راجع الدراسٌة.
  .الجامعة

 يتحاٌاحلزياٌ يٍ االثاَيًا : 
 كثرألفً حالة ؼٌابه  أي ممرر فً (النظري والعملً) النهائً  متحاناال من أداء ٌحرم الطالب 

  .صفر درجة وتعطى له ، مررالم حددة لذلنلممن الساعات ا( % 22)من 

 انـفــصـم يٍ انذراسح ثانثًا : 
ت الاحدي الحا فً الدولة الدراسة على حساب فً ستمراراال فً وٌنتهً حمه ٌفصل الطالب 

 : التالٌة

   بالكلٌة دراسته ل فترةالمرتٌن متتالٌتٌن خ جدا ضعٌؾ سنويمعدل  إذا تحصل على. 

.  بالكلٌة دراسته ل فترةالمتتالٌة خ مرات ثالث ضعٌؾ سنويمعدل  إذا تحصل على. 

.  مرات ما أربع ممرر فً رسوب الطالب إذا تكرر . 

.  ة.دراسٌ سنة مشروع مدة بدون سبب إذا انمطع عن الدراسة 

.  ستمرار فً الدراسة عن طرٌك الللطالب الذي اختار ا مررة بالنسبةالمدة المضعؾ  ىإذا لض

 . الرسوم الدراسٌة للتخصص دفع

.  الجامعة من مجلس ومعتمدة ةكلٌالمن  الصادرة متحاناتاالو للدراسة الداخلٌة ئحةالال راجع 

. 

 وانعقىتاخ انتأديثيح انـًـخـانفـاخ
عمول الم نظمةاالو ، واللوائح ، للموانٌن فعل ٌشكل مخالفة للتأدٌب إذا ارتكب الطالب ٌخضع    

 خالفةالم والكلٌة سواء تم الفعل داخلها أو فً أي مكان من ملحماتها، وتمع بها فً الجامعة



حكام التأدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة ألبارتكاب فعل محظور لانونا، وٌظل الطالب خاضعا 
 متحاناتالئحة الداخلٌة للدراسة واوحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلؽاء تسجٌله. راجع الال

    .الجامعة من مجلس ومعتمدة الكلٌةمن  الصادرة

والصادرة  متحانات والتأدٌب الئحة نظام الدراسة واالبشأنها أحكام عمال بنص بالمواد الواردة  

 م2101السنة ( ( 501رلم بمرار أمانة اللجنة الشعبٌة العامة السابمة 

 خانفاخ انتأديثيح ادل
بأن  الكلٌةة فاظ على كراملحبأداء واجباته التعلٌمٌة على أحسن وجه وا االلتزامعلى الطالب      

ن ٌوأن تتفك تصرفاته مع الموانجامعٌا تصرفاته مسلكا ً ٌتفك مع وضعه باعتباره طالبا  فًٌسلن 

 .ستمرةالمامعٌة جصول والتمالٌد الالالعالً وا مؤسسات التعلٌم فًعمول بها المواللوائح والنظم 

ل عموالمخضع الطالب للتأدٌب إذا ارتكب فعال ٌنظمة االن واللوائح وٌخالفة للموانمشكل ٌ      

التأدٌب  ألحكامخالفة ً لمأي مكان من ملحماتها وتمع افً الفعل داخلها أو  تمسواء  الكلٌة فًبها 

حضور لانونا بالدراسة وحتى زوال ممن تارٌخ تسجٌله ً، وٌظل الطالب خاضعا بارتكاب فعل 

  .هذه الصفة بتخرجه أو إلؽاء تسجٌله

  :خالفات التالٌةالمجوز للطالب ارتكاب ال ٌ     

  .كلٌةالب ٌنعتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو الطالب أو العاملاال أ .

  .اهرافك التابعة لالمأو  الكلٌةعتداء على أموال اال ب.

  .متحاناتاالل بنظام الدراسة والخاال ج .

  .العامة واآلدابالنظام العام  ًأو مس لألخالقأي سلون مناؾ  ارتكاب د .

 
  :أو الطالب ٌنتداء على أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملعاال مخالفاتٌعد من     

  .ٌذاءاالأعمال الشجار أو  أ.

  .السب أو المذؾ أو التهدٌد ب.

أو  شفاههعتدي علٌه سواء ارتكب الفعل المحضور ببصورة علنٌة و تمعتداء إذا االوٌتحمك     
 باإلشارةكتابة أو 

  :تًالا الكلٌةعلى أموال  االعتداءخالفات معد من ٌ      

ا مما هرافك التابعة لالمأو إحدى  كلٌةدوات التابعة للاالؾ للمعدات أو الأو إت استٌالء . أ

 .أو جزئٌا .ستعمال كلٌالالحة لر صاٌجعلها ؼٌ

  .ر عمدٌهٌمت بصورة عمدٌه أو ؼتخالفة سواء الموتمع 

 

   :متحانات ما ٌلًاالبنظام الدراسة و االخاللخالفات معد من ٌ      

الكلٌة فادات والوثائك سواء كانت صادرة عن االٌة مثل الشهادات وسمالر المحرراتتزوٌر  أ.

  .ها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسةٌرأو عن ؼ

دخول  للشخصٌة االً ، وٌعد انتحلؽٌره انتحال الشخصٌة سوآء لتحمٌك مصلحة للفاعل أو  ب. 

فٌه  كان شرٌكا.ن وكل منٌالعموبة على الطالبمتحان وتسري داء االألب طالب بدل  من الطال

 من الطالب . 



  .بأي صورة كانت االمتحاناتإثارة الفوضى أو الشؽب وعرللة سري الدراسة أو  ج. 

رهما ٌمتحانات أو التمٌٌم أو النتائج أو ؼاالر ٌخص سٌن فٌما ٌساتذة أو العاملاالعلى  التأثٌر د.

  .تمتحاناالمما ٌتعلك بشؤون الدراسة وا

ر من بمتحانات أو الشروع فٌها بأٌة صورة من الصور، وٌعتالا فًممارسة أعمال الؽش  هـ.

متحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات ً اللاعة ا ىالؽش إدخال الطالب إل فًلبٌل الشروع 

جنة   لها من لبل لٌكن مرخصا ً بإدخا لممتحانات ما النهج الدراسً أو موضوع االملة بالع

 .متحانات الا

حكام هذه االشكلة وفما المجالس التأدٌب مجان التحمٌك أو لء بالشهادة أمام الدالمتناع عن ااال و.

  .ئحةالال

 تعلمة بالتعلٌم العالًالمن واللوائح والنظم ٌخالفة للموانمأٌة  ز.

      ٌ ً   :تٌةاالفعال االالعامة  واآلدابوالنظام العام  ألخالقلمنافٌا ً  عد سلوكا

خر الحالة الرضا ٌعد الطرؾ ا فًخر والبرضا الطرؾ ا تمعتداء على العرض ولو اال أ.

  .الفعل فً شرٌكا 

  .حٌاء العاملخدش ا ب.

  .سكرات أو التعامل فٌها بأٌة صورة من الصورالمخدرات والمتعاطً  ج.

  .شٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضهاالتداول ا د.

زٌاء الؤسسة التعلٌمٌة أو إحدى مكوناتها أو ارتداء االمئك داخل الر ٌظهر ؼبمالظهور  هـ.

  .امعًجشروط الزي ً ال ةن اللوائح الداخلٌة للكلٌٌالزٌنة، وتب فًبالؽة المنافٌة للحشمة أو الم

عة وفما ٌرالمق الخاألالعامة و باآلدابساس المل بالشرؾ أو الخالكل ما من شأنه ا و. 

 . للتشرٌعات النافذة

 .ختصةالمهات جغ الالمة جنائٌة توجب على الكلٌة إبٌحوال إذا شكل السلون جراالمٌع ج فًو 

 

 انعقىتاخ انتأديثيح 
ن إذا ارتكب أحد ٌن دراسٌتٌتمل عن سنت المدة لعن الدراسة  باإلٌماؾعالب الطالب ٌ         

 .ئداإذا كان عائحة، وٌفصل الطالب من الكلٌة الال فً نصوص علٌها المفعال اال

فعال االتمل عن سنة دراسٌة إذا ارتكب أحد  الدة لمعن الدارسة  باإلٌماؾعالب الطالب ٌ       

  .ضاعؾ العموبة عند العودتالالئحة و فً نصوص علٌها الم

ضرار الإذا دفع لٌمة ا االمواصلة الدراسة لجوز عودة الطالب ٌ الحوال اال ٌعمج فً و     

  .امعةجأحدثها بأموال ال تًال

  :تٌةالبالعموبات ا الالئحة فًنصوص علٌها المخالفات المحدى إلعالب الطالب عند ارتكابه ٌ       



كل من  ٌندراسٌت ٌنتزٌد على سنت التمل عن سنة دراسٌة و الدة لمالولؾ عن الدراسة  . أ

ذكورة، وٌفصل الطالب من المدة المامن  (ب -أ) تٌنالفمر فًخالفات الواردة المارتكب 

   .نهائٌاً عند العود الً الدراسة فص

 تًالفً ددة المحخالفات المإذا ارتكب  متحانات كلٌا ً أو جزئٌااالرمان من دخول الح . ب

 فًر امتحانه ملؽٌا بحوال ٌعتالمٌع اج فًذكورة، والمدة المامن ( د –ج ) ٌنالفمرت

  خالفةالمدة ارتكب فٌها الما

خالفة الوارد بٌانها الملل إذا ارتكب ألاحد على ادور و فًإلؽاء نتٌجة امتحان الطالب  ج.

 .تأدٌب إلؽاء امتحانه لسنة كاملة جلس اللمجوز ٌذكورة، والمدة المامن  (هـ)الفمرة  فً

ً  وٌفصل الطالب فصال  عند العود نهائٌا

تزٌد على سنة  الٌماؾ عن الدراسة مدة إلرمان من حموق الطالب النظامً أو االح د. 

من  (ز –و ) تٌنالفمر فًنصوص علٌها المخالفات المدراسٌة واحدة إذا ارتكب إحدى 

  .ذكورالمدة الما

متحان تفتٌش الطالب إذا وجدت لرائن ن على لاعة االٌشرفالمرالبة أو المجوز للجنة ٌ      

 .متحانمرر موضوع االالملة بالا عهأجهزة ل حٌازته أورلا أو أدوات أو فًشتباه بأن الل تدعو 

 فًمتحان أو بدأ جنة االلمتحان إذا خالؾ تعلٌمات م إخراج الطالب من لاعة االهجوز لٌكما      

 .ر امتحانه ملؽٌا بحوال ٌعتمٌع األج فً ارتكاب أعمال الؽش

ب ان كل طالب عند ارتكٌتزٌد على سنت التمل عن سنة و الدة لمٌعالب بالولؾ عن الدراسة      

العود، وٌتوجب على عند ئحة، وٌفصل الطالب نهائٌا الالفً صوص علٌها المنفعال دى األأح

ذكورة استدعاء المدة المامن  (هـ(الفمرة  فًنصوص علٌها المخالفة المعمٌد الكلٌة عند ارتكاب 

من مؽبة هذا السلون، فإذا أصر الطالب على  وتحذٌرهسلوكه  ىولً أمر الطالب ولفت نظره إل

  .إجراءات التأدٌب فًستمرار مسلكه توجب اال

ن ٌن دراسٌٌحسب كل فصلٌئحة الهذه ال فًصوص علٌها المنحكام التأدٌبٌة ألتطبٌك ا فً     

  .سنة دراسٌة واحدة

ت طٌلة مدة متحانااال إلىٌماؾ عن الدراسة حرمان الطالب من التمدم رتب على اإلتٌ      

 .أي كلٌة أخرى مدة سرٌان العموبة إلىنتمال جوز للطالب االٌ الالولؾ، و

 

 ئجـــزاءاخ انتأديــــة 
أن ٌمدم   ةالكلٌ فًعمول بها المنظمة ألن واللوائح واٌخالفة للموانمعلى كل من علم بولوع     

  .امعةجالكلٌة أو ال ىٌتضمن تمرٌرا مكتوبا عن الوالعة إل خالفةالمؼا عن هذه الب

تحمٌك من لل جنةلخالفات تكلٌؾ المؼه عن ارتكاب إحدى العلى عمٌد الكلٌة فورا إب ٌنٌتع     

 للجنة .ثة أعضاء من هٌئة التدرٌس أحدهم ممررا ثال

 .لل ألم الطالب بالتحمٌك معه لبل موعده بٌوم كامل على االتم إعٌ     



ت الضرورة  الحا فً جوز أن ٌتم التحمٌك فوراٌو مهالفٌه إع تمحتسب الٌوم الذي ٌ الو 

  .ستعجالالوا

نتهاء من التحمٌك، أو عدم حضور الطالب للتحمٌك الكلؾ بالتحمٌك تمرٌره بعد االمٌمدم      

  .ً كلفتهتاللجنة ال إلىمه به البالرؼم من إع

جلس للتأدٌب مٌتم تشكٌل   معالبة الطالب تأدٌبٌابالرأي  ىجنة التحمٌك إللإذا ما انتهت      

رة والدراٌة، وعضو بخلثة أعضاء هٌئة تدرٌس من ذوي االبمرار من عمٌد الكلٌة، وٌتكون من ث

جلس ألدم أعضاء هٌئة لموٌرأس ا ،امعة ومندوب عن الرابطة الطالبٌةجلاكتب المانونً بالمعن 

  .التدرٌس

ثول أمامه الموعد الذي ٌنبؽً فٌه المذكور بالملس مجن من تمرٌر إحالته على الالوٌتم إع    

، وٌتم  ن من بٌنهاالعإلفٌه ا تمحتسب الٌوم الذي ٌ الأٌام، و ثالثتمل عن  الل مدة وذلن خال

ضور ٌصدر الححال عدم فً و ، ؤسسة التعلٌمٌةالمنات بالعالم الطالب عن طرٌك لوحة ً االإع

مجلس بلتحمٌك أن ٌكون عضوا جنة ال فًاشرتن  لمنجوز ٌ الو،  جلس لراره ؼٌابٌا لما

  .التأدٌب

جوز للمجلس استدعاء الشهود، ٌاع ألوال الطالب، ومجلس التأدٌب لراره بعد سمصدر ٌ     

  .جوز له استدعاء من لام بالتحمٌكٌكما 

 تًجالس التأدٌب فٌما ٌتعلك بالمضاٌا المالتحمٌك أو لجان امعة تشكٌل جرئٌس ال لىٌتو     

خوله بذلن، ٌوزٌر التعلٌم والبحث العلمً أو من  لىوٌتو .امعةلجإطار ا فًخص أكثر من كلٌة ت

 . .خص أكثر من جامعةت تًجالس تأدٌب فٌما ٌتعلك بالمضاٌا المحمٌك أو تجان لتشكٌل 

سجل بها الطالب، المالكلٌة  فًنات العإلن عن موعد التحمٌك أو التأدٌب بلوحة االعٌتم اال     

   .ر ذلن لرٌنة على العلم بهبوٌعت

بعد اعتمادها من ،  الد نافذة إال تع ,عضاءألجلس التأدٌب لراراته بأؼلبٌة أصوات امٌصدر      

بعد اعتمادها من  إلتعد نافذة إ الجلس بالفصل فلمجلس الكلٌة، أما المرارات الصادرة عن ام

لٌبٌا بالمرار وذلن للحٌلولة دون تسجٌل  فًعاهد المامعات وجامعة، وتبلػ كافة الججلس الم

  .أي منها فًفصول المالطالب 

سجل بها الطالب، وتودع نسخة المالكلٌة  فًنات العاللس التأدٌب بلوحة اجٌعلن لرار م      

 . ملؾ الشخصً للطالبلثانٌة با

ضاء الدعوى ٌؤثر انم التنمضً الدعوى التأدٌبٌة بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلٌة و      

  .دنٌة الناشئة عن الوالعةالمنائٌة أو لحكم فٌها على الدعوى الالتأدٌبٌة أو ا

ئحة نهائٌة بعد اعتمادها الهذه ال حكامألتصدر طبما  تًجالس التأدٌبٌة اللمر لرارات ابتعت    

 .تصةالمخحكمة لمبالطعن فٌها أمام ا إالراض علٌها تعالجوز اٌ الو

 احكاو ختاييح

  على ما نشر  االطالعٌجوز أن ٌحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الكلٌة، ونظامها أو بعدم  ال

 . بلوائح الكلٌة من معلومات من ولت نشرها



 الدراسة ئحةالٌتجزأ من  السودة جزء المذكرات التفسٌرٌة لهذه الماللوائح التنظٌمٌة و 

  متحاناتاالو

  ئحة نظام السودة تطبك بشأنها أحكام المت والظروؾ التً لم ٌرد بها نص فً هذه الالحا

من مجلس جامعة نالوت للكلٌات والصادرة بمرار أمانة متحانات والتأدٌب الصادرة الالدراسة وا
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 انرعهٍىوصاسج  \دونح نٍثٍا 



 انًسجم انعاو نهجايعح \َانىخ جايعح 

 إخالء طشف طانةًَىرج 

  كلية : ...................................

 ..... انعُغٛح ..............................................اعى انطانة ستاػٛاً: ............................................

  انؼاو انعايؼٙ: ...................... ................................ انمغى انؼهًٙ: ............................سلى انمٛذ: 

 خاسظٙ                                       داخهٙ                                        يكاٌ اإللايح: ............................

 -إلخالء:سثة ا

 ذخشج                                         اَرقال                         

 : ......................... ذىقٍع انطانة                                                                       

 يالحظاخ انرىقٍع وانخرى انجهح

   انقسى انعهًً انًخرص

   انًكرثح

   انقسى انذاخهً

   انشؤوٌ االداسٌح وانًانٍح

 -يالحظاخ نغٍش انخشٌجٍٍ:

ٚرى ذغهٛى انًهف انشخظٙ إال نظاؼة انشأٌ شخظٛاً؛ يغ ضشٔسج إسظاع انرؼشٚف انعايؼٙ انًًُٕغ نهطانة  ال .1

 تانكهٛح.

ػهًاً تأَٙ اعرهًد يهفٙ انشخظٙ كايالً يرضًُاً ألش أَا انًٕلغ أدَاِ تأٌ أذؼٓذ تؼذو انؼٕدج نهذساعح تانكهٛح يشج شاَٛح،  .2

 ػهٗ طهثٙ انشخظٙ. ٔأَُٙ أخهٛد طشفٙ تُاءً  ،اعرًاسج انُعاغ األطهٛح )انصإَٚح(

 تانكهٍح يسجمٌعرًذ /                                                                                                      

 

  (انرسجٍم) –( وااليرحاَاخانذساسح ) –( انقسى انعهًً) –( انطانةَغخ: )ُٚؼذ يٍ أستغ 

 

 

 

 



 

 

 وصاسج انرعهٍى \دونح نٍثٍا 

 انًسجم انعاو نهجايعح \َانىخ جايعح 

 األقسامانتقال طالب بين  نموذج

 كلية : ...................................

 :............................................................سقى انقٍذ :............................االسى ستاعً 

 .............................:....... انعهًً انجُسٍح :.................................. انقسى

انً قسى  ....................................:. قسىا  انطهة ساجٍا فٍه انًىافقح عهً اَرقانً زاذقذ إنٍكى ته

 :........................ انعاو انجايعً: .............................................

 واقش تأًَُ  أطهعد عهً انُقاط انرانٍح :

 .الٌحق نهطانة ذغٍٍش انرخصص إال نًشج واحذج  فقظ خالل  فرشج دساسره تانكهٍح 

  انطانة إنٍهذرطاتق يع انخطح انذساسٍح نهقسى انًرُقم  ع انًقشساخ انرً الجًٍ حزفسٍرى. 

  ٌيذج انذساسٍح االعرٍادٌح تانكهٍح .................... سُىاخ ).............. فصىل دساسٍح( وذضاف سُرا

 نرخشج انطانة . أقصىكحذ 

 ذاسٌخ ذقذٌى انطهة :........../....../...........                                                                     

 انرىقٍع: ......................................                                                                            

 

 :............................ ى انساتقسأي سئٍس انقس

 ........:......../......../.... انرىقٍع: .................................                       انراسٌخ

 

 

 

 سأي سئٍس انقسى انحانً :...........................

 انراسٌخ :........../........../.........            انرىقٍع :..................................               

           

                                    

 اعتماد مسجل الكلية

 

 

 

 

        



 

 

 وصاسج انرعهٍى \دونح نٍثٍا 

 انًسجم انعاو نهجايعح \َانىخ جايعح 

 

 منوذج طلب استخراج إفادة و كشف درجات 

  ..................................كلية : 

 -تٍاَاخ انخشٌج:

 :انجُسٍح      .................................................................: يطاتق نشهادج انًٍالد  ستاعٍا   خشٌجاسى ان

:  انشعثح   .......:...... انقسى انعهًً     : ..............................سقى انقٍذ     ..............................

 :...........................انفصم انذساسً : .......................... سُح انرخشج  ................................

 ...:.......................................و    انشقى انىطًُ:......./....../.............. ذاسٌخ انًٍالد

 سقى انهاذف :..........................................................

 -:انًسرُذ انًطهىب 

           كشف دسجاخ                                       إفادج ذخشج                 

 

 -يالحظاخ:

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 انًشفقاخ 

 شهادج انشقى انىطًُ

 ..........................................اسى يقذو انطهة:                                                                   

 ........................................... :انرىقٍع                                                                              

           00ــــاسٌخ :       /       /      انرــــــ                                                                           

 

 

 



 

 

 

 وصاسج انرعهٍى \دونح نٍثٍا 

 انًسجم انعاو نهجايعح \َانىخ جايعح 

 

 نموذج إيقاف قيد طالب

 كلية : ...................................

 للعام الجامعً :........................

 رباعً ....................................................رلم المٌد ........................ اإلسم

 المسم العلمً ...........................................

 سبب إٌماؾ المٌد :

............................................................................................................................

..................................................................................................... 

 تارٌخ تمدٌم الطلب :........./......./...........

 التولٌع .........................................

 رأي المسم العلمً :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................... 

 التارٌخ :........./......./.................

 التولٌع ....................................

 يعتمد /مسجل الكلية

 

 

 



 

 

 

 

 وصاسج انرعهٍى \دونح نٍثٍا 

 انًسجم انعاو نهجايعح \َانىخ جايعح 

 

 نموذج تعُهد طالبة بالتقيد بارتداء الزى الجامعي 

 كلية : ...................................

 

أنا الطالبة :.............................................رلم المٌد ..................... المسم العلمً 

 م.21/        21جامعً :       ...............................العام ال

 أتعهد بارتداء الزي الجامعً الممرر وعدم استعمال وسائل الزٌنة المختلفة داخل الحرم الجامعً .

كما أتعهد بااللتزام باآلداب العامة ،والتمٌد بالنظم واللوائح الدراسٌة المعمول بها داخل الكلٌة ،وفً حالة مخالفتً 

 ً من عموبــــات لذلن سأتحمل ما ٌصدر فً حم

 تأدٌبٌة طبماً للتشرٌعات النافذة .

 

 

 

 التارٌخ :........./......./.................

 التولٌع ....................................

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 وصاسج انرعهٍى \دونح نٍثٍا 

 انًسجم انعاو نهجايعح \َانىخ جايعح 

 

 نموذج طلب خدمة من المسجل

 ...................................كلية : 

 

 ً  ..... انعُغٛح ..............................................: ............................................... اعى انطانة ستاػٛا

  : ...................... انؼاو انعايؼٙ : ................................ انمغى انؼهًٙ: .............................. سلى انمٛذ

 

 :فّٛ ساظٛا تطهثٙ انٛكى أذمذو

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................ 

 

 

 واالحرشاو انشكش وافش يًُ ونكى

 

 

 

 .غ : .............................انرٕلٛ

 20........\........\........ : انراسٚخ
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 اخلَاَتِمةُ
ختاما ً نحمد هللا الذي وفمنا للمٌام بهذا العمل الذي نؤكد فٌه حرصنا للسعً نحو االمثل      

واألفضل خدمة ً ألبنائنا الطلبة والطالبات ونحن إذ نمدم هذا المجهود فإننا نأمل أن نكون لد 

ام وضعنا دلٌال ومرشدا لطالبنا وهم ٌضعون ألدامهم على عتبة الدراسة بهذه المؤسسة للعـ



م، كما نأمل أن ٌستمر إعداد وتطوٌره وإخراج هذا الدلٌل على مدى 2121-2102الجــــامعً 

 السنوات المادمة حتى ٌواكب التطور الذي تشهده كلٌتنا.

 

حن بانتظار أي مالحظات من شأنها تطوٌر هذه نوناسؾ على ما ورد فٌه من أخطاء و     

 .االعالمٌة مستمبال المادة 

 

 

 

 التوفٌكوهللا ولً 

 

 

 

 لجنة اعداد الدلٌل : .

 أ. عادل ٌوسؾ الرنً                   رئٌس لسم الجودة وتمٌٌم االداء بالكلٌة . .0

 أ. خلٌفة ساسً نوسً                    مسجل الكلٌة .2
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