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 لكمية التخبية كاباو الالئحة الجاخمية
 
 

  و.ر1375( لدشة 1بعج االطالع عمى قانهن رقم ) - 
 بذأن التعميم العالي م1992( لدشة 1التشفيحية، وعمى القانهن رقم ) الئحتوو  -
م، بذأن إصجار الئحة الجراسة واالمتحانات 2006( لدشة 286وعمى قخار المجشة الذعبية العامة سابقًا رقم) - 

 والتأديب بالجامعات ومؤسدات التعميم العالي.
وبشاًء عمى ما عخضو الديج عسيج الكمية بذأف إصجار الئحة داخمية لشطاـ الجراسة و االمتحانات والتأديب  -

 .باباوالتخبية كبكمية 
 ( ...20/.../...السؤرخ ) كمية التخبية كاباووعمى اجتساع مجمذ  -

 كلوة العويد

 .بسم ميحرلا نمحرلا هللا , ٚاٌصالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ١ٍل اٌقٍك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فبرُ األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ

إٌٙٛض ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ُ٘ فٟ بَراٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ١ٌج١ب اٌزٟ  بداٌّؤٍَ عبكٚ اؽلٜرؼل و١ٍخ اٌزوث١خ 

فٟ ِقزٍف اٌزقصصبد ٚمٌه ِٓ فالي اٌّؼب١٠و اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزجؼٙب ٌزؾم١ك اٌَّزٜٛ إٌٛػٟ فٟ 

 .ػ١ٍّخ إػلاك اٌّؼٍُ

ٚلل ؽوصذ و١ٍخ اٌزوث١خ ػٍٝ رٛف١و ػلك ِزٕٛع ِٓ اٌزقصصبد رٍج١خ ٌّزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ 

ّبش١بً ِغ ػصو اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚصٛهح اٌّؼٍِٛبد ا١ٌٍجٟ، ٚصٛالً إٌٝ هٍُ َِزمجً أفضً ٌٍّغزّغ، ٚر

 .اٌزٟ ٠شٙل٘ب اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼشو٠ٓ

ٚرٛاوت و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ آفو اٌزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ ٚمٌه ِٓ فالي األثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌزٟ ٠ملِٙب 

األٍبرنح فٟ ع١ّغ اٌزقصصبد، ٚأ٠ضب اٌّشبه٠غ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌطالة، وّب رؾوص و١ٍخ 

ث١خ عبكٚ ػٍٝ رٛص١ك اٌؼاللبد ِغ ِؤٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚمٌه ِٓ فالي اٌجواِظ ٚإٌلٚاد اٌزو

 .اٌزٟ رَُٙ فٟ ر١ّٕخ للهاد اٌطالة ٚاألٍبرنحٕشبطبد ٚٚهُ اٌؼًّ ٚاٌ

رٙلف و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ إٌٝ رقو٠ظ ِزقصص١ٓ ػٍٝ كهعخ ػب١ٌخ اٌىفبءح فٟ ِغبالد اٌؼٍَٛ       

ٌٚزؾم١ك مٌه ٠زُ إػلاك اٌقطظ اٌلها١ٍخ ثشىً ِالئُ ثؾ١ش رؾزٛٞ ػٍٝ ػلك اإلَٔب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ، 

 .ِٓ اٌّموهاد اٌزٟ رؤِٓ ٌٍطبٌت اٌّغبي إٌّٟٙ ثؼل رقوعٗ

 تعريف بالكلية

 2017( ٌَٕخ 15رأٍَذ و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ ثٕبء ػٍٝ لواه ِغٌٍ اٌٛىهاء ٌؾىِٛخ اٌٛفبق هلُ )

َ ، ٚرمغ ثّل٠ٕخ عبكٚ ، ٚثٙب ٍٕخ أٌٚٝ 05/06/2017اٌّٛافك  1348اٌوِضبْ  10اٌّؤهؿ ثزبه٠ـ 
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ب ٍٕٚخ صب١ٔخ ٌٙنا اٌؼبَ ٠ٚلهً ثٙب ؽٛاٌٟ ٍجؼْٛ طبٌت ِٛىػ١ٓ ػٍٝ صالصخ ألَبَ ٠ٚمَٛ ثزله٠ٌ ثٙ

 ( ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبإلضبفخ إٌٝ ػلك ِٓ اٌّزؼب١ٔٚٓ. 10ػلك )

 

 الرؤية والرسالة واألهداف

 :الرؤية

رزطٍغ و١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ إٌٝ أْ رزجٛأ ِىبٔخً الئمخً ث١ٓ ع١ّغ اٌى١ٍبد اػزّبكاً ػٍٝ ٔغبؽٙب فٟ رقو٠ظ 

اٌؼ١ٍّخ ثصفخ ػبِخ، ٚفٟ ١ِبك٠ٓ  أع١بي رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌؼًّ ٚإٌّبفَخ ثغل ٚإفالص فٟ ا١ٌّبك٠ٓ

 .اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزأ١ً٘ اٌزوثٛٞ ثصفخ فبصخ

 :الرسالة

رزّضً هٍبٌخ اٌى١ٍخ ثصفخ ػبِخ فٟ اٌّشبهوخ فٟ اٌجٕبء اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ ٌٍٛطٓ، ٚري٠ٚل 

ُ ٚاٌم١بَ ثبألثؾبس اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ ثبٌىٛاكه اٌؼ١ٍّخ اٌّز١ّيح اٌمبكهح ػٍٝ أكاء هٍبٌخ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍ

 .ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ اٌوال١خ اإلثلاػ١خ اٌغبكح

 :األهداف

إػلاك ِؼ١ٍّٓ أوفبء فٟ ِقزٍف اٌزقصصبد ٌٍؼًّ ثّواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ِٓ ه٠بض األطفبي  .1

ٚمٚٞ االؽز١بعبد اٌقبصخ إٌٝ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ ِٚوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٍٛظ، ثّب ٠زٕبٍت ِغ 

 طٍجبرٗ.ؽبعبد اٌّغزّغ ِٚز

اإلٍٙبَ ِغ وبفخ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌلافً ٚاٌقبهط فٟ إعواء األثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌزٟ  .2

 رٙلف إٌٝ رط٠ٛو إٌّب٘ظ ٚاٌىزت اٌّله١ٍخ ثّب ٠ؾمك أ٘لاف ا١ٌَبٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ١ٌج١ب.

ٚاٌؾٍمبد اٌزؼبْٚ ِغ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ فٟ ١ٌج١ب ٌزط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ ػجو اٌّؤرّواد ٚإٌلٚاد  .3

 اٌلها١ٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ ٚػجو رجبكي اٌّؼوفخ ٚاٌقجواد فٟ ِقزٍف اٌّغبالد اٌزوث٠ٛخ.

رٛف١و اٌلهاٍخ اٌغبِؼ١خ ٚاٌؼ١ٍب ٌٍؾصٛي ػٍٝ اإلعــــبىح اٌّزقصصـــــخ )ا١ٌٍَبٌٔ  .4

بد ٚاٌجىبٌٛه٠ًٛ )ٚاإلعــــبىح اٌؼ١ٍب )اٌّبعَز١و( ٚاإلعــبىح اٌلل١مـخ )اٌلوزٛهاٖ( فٟ اٌزقصص

 اٌّقزٍفخ ماد اٌؼاللخ ثطج١ؼخ اٌى١ٍخ.

اإلٍٙبَ فٟ هٍُ ا١ٌَبٍبد اٌزوث٠ٛخ ِٓ فالي اٌّشبهوخ فٟ وبفخ اٌٍغبْ ٚاٌّؤٍَبد اٌَّؤٌٚخ  .5

 ػٓ اٌزقط١ظ ٚٚضغ االٍزوار١غ١بد اٌزوث٠ٛخ فٟ ١ٌج١ب.
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 إػلاك وٛاكه ػ١ٍّخ ِؤٍ٘خ ٚثبؽض١ٓ فٟ اٌّغبالد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي ثواِظ اٌلهاٍبد .6

 اٌؼ١ٍب ٌّوؽٍزٟ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاٖ.

رم٠ٛخ اٌوٚاثظ ِغ اٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ل اٌؼ١ٍب ٚاٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ األفوٜ ثّب ٠َُٙ فٟ  .7

 رط٠ٛو اٌؼًّ اٌزوثٛٞ ٚاٌؼٍّٟ فٟ ١ٌج١ب.

اٌّشبهوخ فٟ إػلاك ٚرط٠ٛو ٚرٕف١ن اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ ٚاٌزٕش١ط١خ ٌّؼٍّٟ اٌّواؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ  .8

 فخ ٌوفغ َِزٜٛ رأ١ٍُ٘ٙ اٌزوثٛٞ ٚاٌؼٍّٟ ٚرؾل٠ل ِؼبهفُٙ ٚفجوارُٙ.اٌّقزٍ

اٌزؼبْٚ ِغ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ كافً ١ٌج١ب ٚفبهعٙب ٌزط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ ػٓ طو٠ك اٌّشبهوخ  .9

ثبٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ، ٚؽضٛه اٌّؤرّواد اٌؼ١ٍّخ، ٚإٌلٚاد ٚاٌؾٍمبد اٌلها١ٍخ، ٚرجبكي 

 اٌّؼوفخ ٚاٌقجواد.
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 الهيكل التنظيوي بالكلية

 ػ١ّل اٌى١ٍخ: أ ٍِٛٝ ػو٠جٟ اثٛهاً .1

 اٌشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ : أ ؽ١َٓ ف١ٍفخ ػج١ل .2

 هللا اثٛاٌمبٍَُِغً اٌى١ٍخ : أ اثٛػغ١ٍخ ػجل .3

 ػّوٚ ك٠بة هِيٞاٌشؤْٚ اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ :  .4

 ٚؽلح اٌلهاٍخ ٚاالِزؾبٔبد: أ ٍٚبَ اٌجبٟ٘ .5

 أؽّل ىاِٛٔخ إٌشبط اٌطالثٟ: .6

 ٔٛهح ٠ٍٛف اٌّىزجخ: هئ١ٌ .7
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 تعريفات وهصطلحات

فً تطبٌق أحكام هذه الالئحة ٌقصد بالعبارات وااللفاظ الوراد فً هذه الالئحة المعانً المقابلة لها 

 أٌنما وردت فً الالئحة .

 ٌقصد جامعة نالوت . الجامعة : -

الالئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة المنظمة لشؤون الدراسة الجامعٌة واالمتحانات  الالئحة : -

 والتأدٌب .

 ٌقصد رئٌس جامعة نالوت. الرئيس : -

 كلٌة التربٌة نالوت . الكلية : -

 عمٌد كلٌة . العميد : -

ٌقصد به أي شخص مقٌد للدراسة فً المرحلة الجامعٌة لدرجتً اللٌسانس أو  الطالب : -

 البكالورٌوس .

الئحة تنظٌم التعلٌم العالً الصادرة بقرار اللجنة الشعبٌة  الئحة تنظيم التعليم العالي : -

 م . 0050( لسنة 105العامة سابقاً رقم )

 لتدرٌب العلمً .ٌقصد به أي وحدة علمٌة تقوم بمهام التدرٌس وا القسم : -

 المجلس الذي ٌضم جمٌع رؤساء األقسام العلمٌة بالكلٌة . مجلس الكلية : -

 األستاذ المكلف باإلشراف على بحث التخرج . المشرف : -

 ٌقصد به فترة دراسٌة . السنة الدراسية : -

ٌقصد به المقرر الدراسً الذي ٌجب على الطالب دراسته والنجاح فٌه  المقرر الدراسي : -

 فً ضمن المعدلٌن السنوي والتراكمً . وٌدخل

ٌقصد به ما ٌحصل علٌه  الطالب من نقاط فً المقررات الدراسٌة التً  المعدل السنوي : -

ٌدرسها فً السنة دراسً واحد مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات 

 الدراسٌة .

ً المقررات الدراسٌة التً ٌقصد به ما ٌحصل علٌه الطالب من نقاط ف المعدل التراكمي : -

درسها واجتازها بنجاح خالل السنوات الدراسٌة مقسوما على مجموع الوحدات المعتمدة 

 الدراسٌة . لتلك المقررات

 الشهائد الوونىحة

٠ّٕؼ اٌلاهٍْٛ ثبٌى١ٍخ كهعخ اإلعبىح اٌّزقصصخ فٟ ا٢كاة ٚاٌزوث١خ ) ا١ٌٍَبٌٔ ( ٚاإلعبىح 

) اٌجىبٌٛه٠ًٛ ( فٟ اٌزقصصبد اٌّٛعٛكح ثبٌى١ٍخ ثؼل اٍز١فبئُٙ  اٌّزقصصخ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزوث١خ

 ٌّزطٍجبد اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؤً٘.
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 نظام الدراسة بالكلية

ٍٕٛاد   أهثؼخو١ٍخ اٌزوث١خ عبكٚ رؼًّ ثٕظبَ إٌَخ اٌلها١ٍخ اٌىبٍِخ ، ؽ١ش ٠لهً اٌطبٌت ٌّلح 

 كها١ٍخ، ٠ُّٕؼ ثؼل٘ب شٙبكح ا١ٌٍَبٌٔ فٟ ا٢كاة ٚاٌزوث١خ، أٚ اٌجىبٌٛه٠ًٛ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزوث١خ

 األقسام العلوية بالكلية

 رئيس القسن Department القسن ت

أٍبِخ  . أ English languish اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ 1

 اٌّجوٚن

 ٠بٍو ف١ًٍ ؽّلٞ . أ Mathematics اٌو٠بض١بد 2

ٍّبػ ٍؼ١ل  . أ Biology األؽ١بء 3

 اٌجلهأٟ

 غ١و ِفبػً Arabic languish اٌٍغخ اٌؼوث١خ  4

 غ١و ِفبػً Physics اٌف١ي٠بء 5

 

 إحصائية بعدد الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 القسن

 السنىات
 الوجوىع

 الثانية األولى 

 40 10 30 اللغة اإلنجليزية 

 19 4 15 الرياضيات 

 18 12 6 األحياء 

 77 26 51 الوجوىع 
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 نظاو انذراست:انفصم االول 

 احكام عامة 
 
 

 (1ادة )ــم
جامعة نالػت لشيل اإلجازة الجامعية  –تدخى أحكاـ ىحه الالئحة عمى الصمبة الجارسيغ بكمية التخبية كاباو 

 الستخررة)البكالػريػس أو الميدانذ( حدب تخرز كل شالب.
 نعام الجراسة  (2مــادة )

 جامعيةجازة الإلنطاـ الجراسة بالكمية أربع سشػات كاممة يسشح الصالب بعجىا شيادة ا: نعام الجراسة بالكمية
  .إذا استػفى مقخرات التخخج مع مخاعاة ما يأتي مغ أحكاـالميدانذ( حدب تخرز كل شالب  )البكالػريػس أو

 

 األقدام العمسية  (3مــادة )
 تزم كمية التخبية كاباو األقدام العمسية التالية:

 قدع معمع الفرل. -2                   المغة االنجميدية. قدع -1
 قدع الحاسب اآللي. -4                     قدع التخبية البجنية.  -3

 قدع األحياء. -6                   . التعميسيةقدع اإلدارة  5-
 مجمذ مغ قخار بيا ويرجر السختز القدع مغ باقتخاح تحجد الذعب مغ مجسػعة قدع كل يزع أف ويجػز
 وعمى قدع أي دمج أو إلغاء أو إضافة اقتخاح الكمية لسجمذ يجػز كسا الجامعة، إدارة مغ يعتسج أف عمى الكمية،

 بحلظ. قخار إصجار الجامعة إدارة
  (4مــادة )

 الجراسية السقخرات 
 إلى: بجراستيا الطالب يمتدم التي بالكمية الجراسية السقخرات تشقدم

 ومبادئ اآللي الحاسب ومبادئ اإلسالمية والجراسات العخبية المغة وىي: عامة إلدامية أساسية مهاد -1
  الستخرريغ. لغيخ اإلحراء

  

 عمع مشاىج، أسذ عامة، التجريذ شخؽ  التخبػي، البحث شخؽ  وىي: الكمية بستطمبات مختبطة إلدامية مهاد -2
 الشفذ عمع التخبػي، والتقػيع الؿياس الشفدية، الرحة التعميسية، الػسائل التخبية، أصػؿ العاـ، الشفذ

 العسمية. التخبية التخبػي،
 

 (.السختز القدع مقخرات )العمسي بالتخرص مختبطة إلدامية مهاد -3
 يشاسبو. ما الطالب مشيا يختار تخررية اختيارية مهاد -4

 

  الجراسة. مجة خالؿ دراسية وحجات ست بسعجؿ مػاد ةثالث الصالب مشيا يختار عامة: اختيارية مهاد -5
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 بعس دراسة وتكػف  ،بيشيا فيسا السشيجي العمسي التختيب صفة وليا ومتكاممة متدمدمة الجراسية السقخرات -6
 لمصالب يدسح وال بشجاح، اجتيازىا مغ البج الجراسية لمسقخرات األسبؿيات عمى أساساً  معتسجة السقخرات

 السقخر عمييا تعتسج التي الدابقة الجراسية السقخرات بشجاح اجتاز إذا إال ما مقخر دراسة في باالستسخار
 السػاد بعس ذلظ مغ ويدتثشى الجراسية، الججاوؿ خالؿ مغ تػضيحيا بالكمية األقداـ وتتػلى الالحق،
 الكمية. وعسيج السختز القدع ئيذر  بسػافقة

في كل   العمسية مدسياتيا جانب إلى مقخر لكل وحجات وعجد رمهز و أرقام ليا تعطى الجراسية السقخرات -7
  قدع مغ األقداـ العمسية بالكمية.

 

  (5)مــادة   
 الجراسية السرطمحات 

 :وىي التعخيفات مجسهعة
 االمتحانات فتخة ضسشيا مغ وتجخل الجراسية السقخرات مجاىا عمى تجرس كاممة دراسية سشة الجراسية: الدشة -1

 الشيائية.
 ويكػف  تخرز، كل في السعتسجة الجراسية الخصة ضسغ محجداً  مدتػى  تتبع دراسية مادة الجراسي: السقخر -2

 مغ سػاه  عسا والسدتػى  السحتػى  حيث مغ يسيده لسفخداتو مفرل ووصف واسع ورمد رقع دراسي مقخر لكل
 .الجراسية السقخرات

 واحجة. ساعة عغ مجتيا تقل ال التي األسبػعية والعسمية الشطخية السحاضخة الجراسية: الهحجة -3
 الدشػات في درسيا التي السقخرات عمى ويذسل الجراسية الصالب سيخة ؼيو يػضح بياف العمسي: الدجل -4

 إلى باإلضافة العاـ والتقجيخ العمسي السعجؿ وكحلظ ،توالتقجيخا الػحجات وعجد وأرقاميا بخمػزىا الجراسية
 السشتقل. لمصالب عجلت التي الجراسية السقخرات

 خالؿ الصالب مدتػى  في حجث الحي التغيخ تبيغ التي لألعساؿ السسشػحة الجرجة ىي الدشة: أعسال درجة -5
 حزػروال الشرؽية واالمتحانات والبحػث والتقاريخ والعمسية الذفيية االختبارات سل:تذو  الجراسية الدشة

 بيا. الصالب ويخصخ والػياب،
 دراسية. سشة كل نياية في واحجة مخة يعقج السقخر في اختبار ىػ الشيائي: االمتحان -6
 دراسي مقخر لكل الشيائي االمتحاف درجة إلييا مزافاً  الدشة أعساؿ درجات مجسػع ىي الشيائية: الجرجة -7

 مائة. مغ الجرجة وتحدب
 دراسي. مقخر أي في الصالب عمييا تحرل التي لمجرجة األبججي الخمد أو السئػية بالشدبة يػصف التقجيخ: -8
 دراستو فتخة خالؿ لمصالب والعسمي الشطخي  الجانب في حجث الحي التغيخ مدتػى  وصف العام: التقجيخ -9

                                                                                                                        بالكمية.

 يخهتقج أي الجامعية دراستو نياية في الصالب عميو تحرل التي الشقاط مجسػع ىػ التخاكسي: السعجل -10
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 مجسػع عمى الصالب عميو لحر التي الشقاط مجسػع بقدسة التخاكسي السعجؿ ويحدب تخخجو، عشج العاـ
 درسيا. التي السقخرة الػحجات

 %.50 وىػ األدنى الحج عغ التخاكسي معجلو انخفاض بدبب لمصالب يػجو الحي اإلشعار العمسي: اإلنحار -11  
 اننقمو وانتسجيم انقبول نظاو :انثاني انفصم

    (6)مــادة 
 

  القبهل: شخوط أواًل:
 الشدبة وحدب يعادليا ما أو التخررية أو العامة الثانػية الذيادة عمى متحرل الصالب يكػف  أف -1

 التخخج. تاريخ مغ سشػات ثالث مغ أكثخ مذيادةل حرػلو عمى مزي قج يكػف  وأال لمقبػؿ السعتسجة
 الجامعة. إدارة تحجدىا التي السصمػبة األصمية السدتشجات تقجيع -2
 يختاره. الحي التخرز في الجراسة لمستابعة صحياً  قادراً  الصالب يكػف  أف -3
 تػجياتو. و السجتسع بؿيع مؤمشاً  يكػف  أف -4
 الستعسجة. والسالية القانػنية اإلجخاءات حدب الجراسة بجاية في السقخرة الجراسية الخسػـ دفع -5
 األخخى. الجامعات أو السشاضخة الكميات قبل مغ الجراسة مغ فرمو سبق قج يكػف  أال -6
 الستقجميغ. بيغ السفاضمة امتحاف وإجخاء القبػؿ شخوط تحجيج لكميةا ارةإلد يحق -7
 بالكمية دراستو مجة شػاؿ اعتيادية إقامة بميبيا مؿيسا الميبييغ غيخ مغ بالكمية لمجراسة ـالستقج يكػف  أف -8

 بالقبػؿ. الستعمقة لمذخوط ومدتػفي
 االعتبار في األخح مع بيا السعسػلة المػائح وفق الجراسة رسػـ بجفع غالميبيي غيخ الصمبة يمتـد أف -9

 بالسثل. السعاممة بذأف والشافحة السػقعة االتفاؾيات
إذا كاف الستقجـ مغ ذوي االحتياجات الخاصة ؼيجب معامتمو معاممة خاصة تشاسب حالتو، وأف يتع تقجيع  -10

 كل صػر السداعجة والجعع لو.
 

  التدجيل: إجخاءات ثانيًا:
 ؼيسا بو واالستخشاد رأيو تصالعالس القدع بسذخؼ أو التدجيل بقدع الصالب باتراؿ التدجيل إجخاءات تبجأ -1

 السختز. القدع مغ اعتساده ويتع لحلظ السعج الشسػذج خالؿ مغ وذلظ السػاد، مغ يختار
 بتػؾيع السفعػؿ نافح ويكػف  اعتسجه ويتع واالمتحانات الجراسة قدع إلى التشديل نسػذج بتدميع الصالب يقػـ -2

 عميو. القدع
 .السختز القدع مػافقة بعج إال لو يحق فال السقخرات بعس إضافة أو إسقاط في الصالب رغب إذا -3
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 السقخر نرف عمى يقل وال أعمى كحج الجراسية الدشة في السقخرة الػحجات يتجاوز أف لمصالب يجػز ال -4
 السذار األقرى الحج عمى يديج ما إضافة يتع أف عمى تخخجو حالة في كاف إذا إال أدني كحج الدشة خالؿ
 الكمية. وعسيج القدع رئيذ مػافقة بعج الجراسة بجء مغ أسبػعيغ خالؿ دراسية سشة لكل الػحجات مغ إليو

 
 التالية: طخو لمذ وفقاً  الكمية إلى االنتقال لمطالب يجهز الشقل: ثالثًا:
 كاف. سبب ألي مشيا السشقػؿ الكمية مغ مفرػالً  الصالب يكػف  إال -1
 مشيا. التخخج حتى دراستو باستكساؿ السشتقل الصالب يمتـد -2
 مشيا. السشقػؿ الكمية مغ معتسجة وتكػف  درسيا التي السقخرات متزسشة السدتشجات بتقجيع الصالب يمتـد أف -3
 وأف %50 عغ العاـ معجلو يقل إال عمى السعادلة إجخاء بعج السشاضخة الكميات مغ االنتقاؿ لمصالب يجػز -4

 الكمية. مجمذ مػافقة بعج بالكمية %50 يجرس
 جدئيًا. أو كمياً  رفزيا أو دراستيا لمصالب سبق التي السقخرات قبػؿ لمكمية يحق -5
 أجل في السعجلة شمبات في والبث إلييا السشتقميغ الصمبة مؤىالت بسعجلة مخترة عمسية لجشة الكميةب أذشت -6

 الصمب. تقجيع تاريخ مغ أسبػعيغ يتجاوز ال
 يعج وال الشقل أسباب ؼيو يحجد كتابي شمب تقجيع خالؿ مغ واحجة لسخة آلخخ قدع مغ االنتقاؿ لمصالب يحق -7

 مغ أسبػعيغ أقراىا مجة وفي واالمتحانات الجراسة قدع شخيق عغ السعشييغ القدسيغ مػافقة بعج إال مشقػالً 
 .ةالالئح حدب السحجدة الدمشية السجة ضسغ الدابقة الجراسة فتخة وتحدب الجراسة، بجاية

 وانقياس انتقويى نظاو :انثانث انفصم
 (7)مــادة 

 عسل. أوراؽ و بحػث مغ مشو يصمب ما وأداء العمسية والجروس السحاضخات بستابعة االلتداـ الصالب عمى -1
 تديج قخرم أي في الشيائي االمتحاف دخػؿ لو يحق وال والعسمية الشطخية دروسو متابعة الصالب كل عمى يجب -2

 معجلو. في لو تحدب و قخرالس ذلظ في صفخ درجة ويعصي %25 عمى فييا غيابو ندبة
  الجراسية. الدشة بجاية مغ شالب لكل الػياب مجة تحدب -3
 بعج الػياب عقػبة وتصبق تخررو، وحدب مادة كل في الصمبة غياب بستابعة التجريذ ىيئة عزػ يقػـ -4

 الكمية. ومجمذ القدع مغ اعتسادىا
 التالي: وفقاً  بيا السعسػلة والتقجيخات السئػية الشدب وفق مقخر كل في الصالب تحريل تقجيخ يتع -5

 التقجيخ السئهية الشدبة
 ججاً  ضعيف %35 من أقل

 ضعيف %949. من أقل إلى %35 من
 مقبهل %9.64 من أقل إلى %50 من
 جيج %9.74 من أقل إلى %65 من
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 ججاً  جيج %9.84 من أقل إلى %75 من
 مستاز فأكثخ %85 من

 السقخر. نفذ في درجاتو مجسػع مغ %50 ندبة عمى تحرل إذا الجراسي السقخر في ناجحاً  الصالب يعتبخ
 أعساؿ %40 مشيا %100 عمى الشيائية الجرجة وتحدب حجه، عمى دراسي مقخر كل في الصمبة تقييع يتع -6

 . الشيائي االمتحاف درجة %60و الدشة
 الجراسة لقدع وإعادتيا وتؿيسييا بتجريديا يقػـ التي السقخرات االمتحانات أوراؽ ترحيح ادةالس أستاذ كل يتػلى -7

 يجػز وال الجرجات، تقييع كذف مغ بشدخة مرحػباً  السختز القدع مغ اعتسادىا بعج بالكمية واالمتحانات
 الشتائج. إعالف مغ سشتيغ مخور بعج إال اإلجابة أوراؽ إتالؼ

 يدسح ال كسا االمتحاف، بجاية مغ دقيقة عذخ خسدة مزي بعج الشيائي لالمتحاف الجخػؿ لمصالب يدسح ال -8
 االمتحاف. مغ الهقت نرف مزي بعج إال االمتحاف مغ الخخوج لو

 في صفخ درجة لو وتخصج االمتحانات في االسسخار مغ يحـخ ؼيو الذخوع أو غر حالة في الصالب ضبط إذا -9
 حقة.والال الدابقة الجراسية السقخرات جسيع

      مغ أسبػع تتجاوز ال زمشية مجة في السختز القدع رئيذ إلى دراسي مقخر لكل الشياية الشتائج تدميع يتع -10
 االمتحاف. تاريخ    

        ذلظ في صفخ درجة لو تسشح عحر بجوف  دراسي مقخر أي في الشيائي االمتحاف عغ الصالب تغيب إذا -11
 .الكمية ومجمذ السختز القدع مػافقة بعج االمتحاف إعادة يتع قاىخة ولطخوؼ عحر وجػد حالة في أما االمتحاف،

 أال عمى ؼيو رسب التي دراسي مقخر أي في إجابتو ألوراؽ السػضػعية السخاجعة بصمب التقجـ لمصالب يجػز -12
 واالمتحانات. الجراسة قدع في بيا السعسػلة والزػابط اإلجخاءات وفق مقخريغ عغ تديج
 الشتيجة إعالف مغ أسبػعيغ عمى تديج ال مجة خالؿ واالمتحانات الجراسة قدع إلى السخاجعة شمب يقجـ أف -13

 الشيائية.
 السخاجعة لجشة بتذكيل واالمتحانات الجراسة قدع مغ اقتخاح عمى بشاءً  عشو يشػب مغ أو الكمية عسيج يتػلى -14

 بيشيع. مغ السادة أستاذ يكػف  أف ويذتخط األقل، عمى التجريذ ىيئة أعزاء ثالثة مغ تتكػف 
 

 القيــج تـجــجيج  (8) مــادة
 في لحلظ السعج الشسػذج عمى بالتػؾيع قيجه تججيج ويتع دراسية سشة كل بجاية في قيجه تججيج الصالب عمى

 مشقصعاً  يعتبخ لحلظ السحجدة الفتخة خالؿ قيجه بتججيج الصالب يقع لع فإذا الكمية، مجمذ مغ السحجدة السػاعيج
 قيجه. ويػقف الكمية لسجمذ عحره يقجـ لع ما مذخوعة غيخ ألسباب الجراسة عغ
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 وانتأديب انعقوباث نظاو : انرابع انفصم
    (9) مــادة

 :اآلتية الحاالت في الطالب يشحر
 إذا انقصع عغ متابعة الجراسة مغ غيخ سبب مذخوع شيخيغ متػاصاًل عمى األقل في الدشة الجراسية. -1    
 إذا حرل عمى تقجيخ عاـ ضعيف في نتيجة االمتحانات الشيائية. -2    
    ت عغ شخيق لػحػة اإلعالنػا مبةتتػلى األقداـ العمسية إعجاد قػائع اإلنحارات واعتسادىا وإعالنيا إلى الص -3    

 الخاصة بيع.      
  التالية: الحاالت في الكمية من الطالب يفرل
 .غمتتاليتي دراستيغ سشتيغ كل نياية في ججاً  ضعيف عاـ معجؿ عمى تحرل إذا -1
 رسسي. حرػػع بجوف  كاممة دراسية سشة لسجة الجراسة عغ انقصع إذا -2
 يقزي تأديبي قخار بحقو وصجر واالمتحانات الجراسة ةبالالئح عمييا السشرػص األفعاؿ أحج ارتكب إذا -3

 بفرمو.
 بالالئحة والسحجدة السقخرة (1+4إضاؼية) سشة + سشػات أربع وىي الجراسة لسجة األقرى الحج فجشاست إذا -4

 واالمتحانات. الجراسة
 السخالفات التأديبية:  

   الكمية بأف يدمظ  نطاـيجب عمى الصالب االلتداـ بأداء واجباتو العمسية عمى أحدغ وجو، والحفاظ عمى  -1    
    في ترخفاتو مدمكًا يتفق مع وضعو بػصفو شالبًا جامعيًا، وتتفق ترخفاتو مع القػانيغ والمػائح والشطع        
 الجامعية السدتقخة.السعسػؿ بيا في الكمية واألصػؿ والتقاليج        

      يخزع الصالب لمتأديب إذا ارتكب فعاًل مخالفًا لمقػانيغ والمػائح السعسػؿ بيا داخل الكمية أو في أي  -2    
    مكاف مغ ممحقاتيا ويطل خاضعًا ألحكاـ التأديب مغ تاريخ تدجيمو بالجراسة وحتى زواؿ ىحه الرفة         

 بتخخجو أو إلغاء تدجيمو.          
 ال يجهز لمطالب ارتكاب السخالفات اآلتية:  
 أو العامميغ بالكميات.  مبةاالعتجاء عمى أعزاء ىيئة التجريذ أو الص -1     
 االعتجاء عمى األمػاؿ والسخافق التابعة لمكمية. -2     
 اإلخالؿ بشطاـ سيخ الجراسة واالمتحانات بالكميات. -3     
 ارتكاب أي سمػؾ مشاٍؼ لألخالؽ أو أي ترخؼ يتعارض مع الشطاـ العاـ واآلداب العامة. -4     
 يعج من مخالفات اإلخالل بشعام الجراسة واالمتحانات ما يأتي:  

    تدويخ السدتشجات الخسسية مثل الذيادات واإلفادات أو الػثائق سػاًء كانت صادرة عغ الكمية أو غيخىا  -1    
 .لو صمة بإجخاءات الجراسة ّمسغ     
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     انتحاؿ الذخرية لتحقيق مشفعة لمفاعل، أو لغيخه ويعج انتحااًل لمذخرية دخػؿ شالب أو غيخ شالب  -2    
   قاعة االمتحاف بجاًل مغ شالب آخخ ألداء االمتحاف، وتدخي العقػبة عمى الذخيكيغ وكل مغ سيل ذلظ     
 باإليقاؼ عغ الجراسة مجة ال تقل عغ سشة دراسية وال تديج  الصالب يعاقبو  ،أو كاف شخيكًا ؼيو مغ غيخىسا    
 .(1،2عغ سشتيغ دراسيتيغ كل مغ ارتكب السخالفات الػاردة في الفقختيغ)    

 إثارة الفػضى، أو الذغب وعخقمة سيخ الجراسة، أو االمتحانات بأية صػرة كانت. -3    
الشتائج أو او راسة واالمتحانات، أو التقػيع، ، أو العامميغ ؼيسا يخز سيخ الجمبةالتأثيخ في األساتحة، أو الص -4    

كميًا أو جدئيًا ،  الب بالحخماف مغ دخػؿ االمتحاناتيعاقب الص، و غيخىا مسا يتعمق بذؤوف الجراسة واالمتحانات
األحػاؿ ممػيا في  ( ويعج امتحانو في جسيع3،4إذا ارتكب إحجى السخالفات السشرػص عمييا في الفقختيغ )

 السادة التي ارتكب فييا السخالفة.
      مسارسة أعساؿ الغر في االمتحانات أو الذخوع ؼيو بأية صػرة مغ الرػر ويعج مغ قبيل الذخوع في  ـ5   

       الغر إدخاؿ الصالب في قاعة االمتحانات كل ما ال يكػف مخخرًا بإدخالو مغ قبل لجشة االمتحانات.  
 ( بإلغاء نتيجة امتحانو في الدشة الجراسية 5كل مغ ارتكب السخالفة الػارد بيانيا في الفقخة ) الصالب يعاقبو   
   عمى األقل ويجػز لسجمذ التأديب إيقاؼ الصالب عغ الجراسة لسجة سشة دراسية واحجة وبفرل نيائيًا إذا    
 الفعل. كخر   

      جاف التحقيق، أو مجالذ التأديب السذكمة عمى وفق أحكاـ ىحه االمتشاع عغ اإلدالء بالذيادة أماـ ل -6  
 الالئحة.   

   يعاقب الصالب عمى السخالفات السشرػص و  أية مخالفة لمقػانيغ والمػائح والشطع الستعمقة بالتعميع العالي. -7
   ( بالحخماف مغ حقػؽ الصالب الشطامي، أو اإليقاؼ عغ الجراسة مجة ال تديج عمى 6،7عمييا في الفقختيغ ) 
 سشة دراسية.  

 اإلجخاءات التأديبية:
يجب عمى كل مغ عمع بػقػع مخالفة ألحكاـ ىحه الالئحة أف يقجـ بالغًا عغ ىحه السخالفة، يتزسغ تقخيخًا  -1

 مكتػبًا عغ الػاقعة إلى عسيج الكمية.
ج الكمية فػر عمسو بالػاقعة تكميف لجشة لمتحقيق تتكػف مغ ثالثة أعزػاء مػغ ىيئػة التػجريذ يتعيغ عمى عسي -2

 يكػف أحجىع مقخرًا لمجشة.
يكػف اإلعالف عغ مػعج التحقيق أو التأديب في لػحة إعالنات الكمية والقدع السدجل ؼيو الصالب ويعج ذلظ  -3

 قخيشة عمى العمع بو.
ػعػجه بيػػـ كامػل عمػى األقػل، وال يحدػب اليػػـ الػحي يكػػف ؼيػو اإلعػالـ يجب إعػالـ الصالػب بػالتحقيق قبػل م -4

 ويجػز إجخاء التحقيق فػرًا في حالة الزخورة واالستعجاؿ.
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إذا مػػا انتيػػت لجشػػة التحقيػػق إلػػى الػػخأي بسعاؾبػػة الصالػػب تأديبيػػا يػػتع تذػػكيل مجمػػذ لمتأديػػب بقػػخار مػػغ  عسيػػج  -5
عمػػى درجػػة عمسيػػة وعزػػػ مػػغ السكتػػب القػػانػني بالجامعػػة الكميػػة ويتكػػػف مػػغ ثالثػػة أعزػػاء ىيئػػة تػػجريذ األ

 ومشجوب مغ اتحاد الصمبة ويخأس السجمذ أقجـ أعزاء ىيئة التجريذ.
ويتع إعالف مغ تقخر إحالتو عمى السجمذ السحكػر بالسػعج الحي يشبغي ؼيو السثػؿ أمامػو وذلػظ خػالؿ مػجة ال تقػل 

إلعػػالف مػػغ بيشيػػا وفػػى حػػاؿ عػػجـ الحزػػػر يرػػجر السجمػػذ قػػخاره عػغ ثالثػػة أيػػاـ  وال يحتدػػب اليػػـػ الػػحي تػػع ؼيػػو ا
غيابيًا ويتع إعالـ الصالب عغ شخيق لػحة اإلعالنات بالسؤسدة التعميسية  وال يجػز لسغ اشتخؾ في لجشة التحقيػق 

 أف يكػف عزػًا بسجمذ التأديب.
الذيػد بسا في ذلظ مػغ قػاـ يرجر مجمذ التأديب قخاراتو بعج سساع أقػاؿ الصالب ويجػز لمسجمذ استجعاء  -6

بػػالتحقيق ويجػػػز لػػو إصػػجار الحكػػع غيابيػػًا إذا تخمػػف الصالػػب عػػغ الحزػػػر مػػع عمسػػو بالسػعػػج الػػحي حػػجده 
 السجمذ زمانًا ومكانًا.

يرجر مجمذ التأديب قخاراتو بأغمبية أصػػات األعزػاء وال تعػج قػخارات السجمػذ نافػحة إال بعػج اعتسادىػا مػغ  -7
رات الرادرة عػغ السجمػذ بالفرػل فػال تعػج نافػحة إال بعػج اعتسادىػا مػغ رئػيذ الجامعػة عسيج الكمية، أما القخا

 وتبمغ الجامعات والسعاىج العميا كافة بالقخار لمحيمػلة دوف تدجيل الصالب السفرػؿ في أية جامعة مشيا.
وتػػدع ندػخة  يعمغ قخار مجمذ التأديب بمػحة إعالنات الكمية والقدع السدجل ؼيو الصالب وتدػمع ندػخة مشػو -8

 ثانية في ممفو الذخري.
تعج قخارات مجالذ التأديب الرادر باالستشاد إلى أحكاـ ىحه الالئحػة نيائيػة بعػج اعتسادىػا وال يجػػز الصعػغ  -9

 فييا إال بالصخؽ القزائية السقخرة بسػجب التذخيعات الشافحة.
  (10) مــادة

  ابـاالندح 
 التالية: القهاعج حدب الكمية من الشيائي االندحاب لمطالب يسكن
 الحالة ىحه وفي الشيائية االمتحانات بجء مغ األقل عمى أسابيع أربعة قبل االندحاب شمب تقجيع يجب  -1

 األكاديسي. سجمو في الدشة لتمظ السدجمة السقخرات جسيع في مشدحب درجة لمصالب يخصج
 جسيع في صفخ درجة لو وتعصى غائباً  يعتبخ (1الدابقة) الفقخة في السحجدة الفتخة بعج الصالب اندحب إذا -2

 الجراسية. السقخرات
  (11)مــادة 

 الجراسة نـع االنقطاع 
 ويعصى الجراسية مقخرات جسيع مغ يحـخ عحر، بجوف  أكثخ أو مترمة أسابيع ثسانية الجراسة عغ الصالب انقصع إذا
  الكمية. مغ قيجه ويمغى التخاكسي معجلو حداب في ويجخل صفخ درجة لو

 التالية: الذخوط وفق قيجه إعادة بصمب التقجـ قيجه السغمي لمصالب ويسكغ
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 فييا. االنقصاع تع التي دراسية سشة قيجه إلغاء عمى مزى قج يكػف  أف -10
 قبل السقخرات تمظ تحجيج يتع أف عمى اجتيازىا لو سبق مقخرات دراسة إعادة يصمب أف السختز القدع عمى -11

 قيجه. إعادة
 االنقصاع. قبل العمسي وسجمو قيجه بخقع يبقى أف -12
 قيجه. إعادة عمى الكمية مجمذ يػافق أف -13
 شمية واحجة لسخة وذلظ الصارئة، الحاالت في الجراسية الدشة بجاية مغ شيخ خالؿ قيجه إيقاؼ لمصالب يجػز -14

 الجراسة. جةم ضسغ القيج إيقاؼ مجة تحدب وال دراستو فتخة
 

 :والفرل من الجراسة اإلنحار

 :اإلنحار
الجراسية. راجع  الدشػاتمغ  سشةفي أي  ضعيف ججاً  وأيشحر الصالب إذا تحرل عمى تقجيخ عاـ ضعيف   

 .ومعتسجة مغ مجمذ الجامعة ةكميالالالئحة الجاخمية لمجراسة واالمتحانات الرادرة مغ 
 :الحخمان من االمتحان

%( مغ 25أداء االمتحاف الشيائي)الشطخي والعسمي( في أي مقخر في حالة غيابو ألكثخ مغ)يحـخ الصالب مغ 
 .الداعات السحجدة لحلظ السقخر، وتعصى لو درجة صفخ

 :الـفــرـل من الجراسة
 الحاالت التالية: ىحجإيفرل الصالب ويشتيي حقو في االستسخار في الجراسة عمى حداب الجولة في  

  مختيغ متتاليتيغ خالؿ فتخة دراستو بالكمية. ضعيف ججاً  سشػي إذا تحرل عمى معجؿ 

 .إذا تكخر رسػب الصالب في مقخر ما أربع مخات 

  تيغيمتتاليغ تدراسي سشتيغإذا انقصع عغ الجراسة بجوف سبب مذخوع مجة. 

  ومعتسجة مغ مجمذ الجامعة.ة كميالراجع الالئحة الجاخمية لمجراسة واالمتحانات الرادرة مغ 

 :الفخصة االستثشائية
يجػز مشح الصالب فخصة استثشائية بشاء عمى تػصية مغ القدع العمسي، ومجمذ الكمية، ومجمذ إدارة الجامعة،  

 .لمزػابط والذخوط التي تزعيا المػائح العامة وذلظ وفقاً  ولسخة واحجة،
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 :ادة التـشـدـيـبــإع
 في الحاالت التالية:  لكميةى اإليعاد تشديب الصالب      
 الدشػات األربعة.يغ مغ تدراسي سشتيغفي  تقجيخ عاـ ضعيف ججاً  ىإذا حرل عم 
  يجػز إعادة التشديب إلى كمية أو معيج عالي يكػف معجؿ القبػؿ بو أقل مغ الكمية التي استشفج الصالب بيا

  .سشػات الخسػب وذلظ لسخة واحجة فقط

 :وانعقوباث انتأديبيتانـًـخـانفـاث 
سػاء  كميةالسعسػؿ بيا في ال واألنطسة لمقػانيغ والمػائحيخزع الصالب لمتأديب إذا ارتكب فعل يذكل مخالفة     

 ، ويطل الصالب خاضعاً تع الفعل داخميا أو في أي مكاف مغ ممحقاتيا، وتقع السخالفة بارتكاب فعل محطػر قانػناً 
مو بالجراسة وحتى زواؿ ىحه الرفة بتخخجو أو إلغاء تدجيمو. راجع الالئحة ألحكاـ التأديب مغ تاريخ تدجي

 .ومعتسجة مغ مجمذ الجامعة ةكميالالجاخمية لمجراسة واالمتحانات الرادرة مغ 

 :حكام ختاميةأ
 ال يجػز أف يحتج الصالب بعجـ عمسو بمػائح الكمية، ونطاميا أو بعجـ االشالع عمى ما نذخ بمػائح الكمية مغ

 معمػمات مغ وقت نذخىا .

 . المػائح التشطيسية والسحكخات التفديخية ليحه السدػدة جدء ال يتجدأ مغ الئحة الجراسة واالمتحانات 

  الحاالت والطخوؼ التي لع يخد بيا نز في ىحه السدػدة تصبق بذأنيا أحكاـ الئحة نطاـ الجراسة واالمتحانات
 ـ2010( الدشة (501رقع قخار وفقًا لالكمية مغ مجمذ والتأديب الرادرة 

 :تبانكهي اإلدارييواعيذ انعًم 
صباحًا حتى الداعة  (8:00)إلى يػـ الخسيذ مغ الداعة الثامشة الدبتمػاعيج العسل اإلداري: مغ يػـ  

 مداءًا. (2:00)الثانية

 نظاو انقبول وانقيذ واالنتقال:
خار أمانة المجشة ػػوالرادرة بق بشز بالسػاد الػاردة بذأنيا أحكاـ الئحة نطاـ الجراسة واالمتحانات والتأديب عسالً 

 ـ2010( الدشة (501رقع الذعبية العامة الدابقة 

 (12السادة رقم )
 : ما يمي ةيذتخط القبػؿ لمجراسة بالكمي
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أو ما يعادليا مغ الذيادات  ةميبيالسجارس الأ . أف يكػف الصالب حاصال عمى الذيادة الثانػية مغ إحجى 
  .السخترة االعتخاؼالسعتخؼ بيا مغ جية 

 متابعة الجراسة في تخررو السخغػب . عمى صحياقادرا ب . أف يكػف 

ج . أف يكػف حاصال عمى الشدبة السئػية السعتسجة لمقبػؿ بالكمية وفق الشطع التي حجدتيا المجشة الذعبية العامة  
  .لمتعميع والبحث العمسي سابقا

 بؿيع السجتسع وتػجياتو . د . أف يكػف مؤمشاً 

بميبيا إقامة اعتيادية شيمة مجة الجراسة، وأف  وإذا كاف الستقجـ لمجراسة مغ غيخ الميبييغ ؼيذتخط ؼيو أف يكػف مؿيساً  
، وذلظ دوف إخالؿ بقػاعج الميبية لمػائح والشطع السعسػؿ بيا في الجامعات نفقات الجراسة والخسـػ السقخرة وفقاً  جفعي

وفي جسيع األحػاؿ عمى الصالب اجتياز ، السعاممة بالسثل السشرػص عمييا في االتفاؾيات السػقعة بيحا الذأف
  .تحاف السقابمة الذخرية بشجاح في الكميات التي تذتخط لػائحيا ذلظام

 (13السادة رقم)
  :يتع قبػؿ الصالب وقيجىع وفق الفئات التالية 

  .الستفخغيغ لمجراسة مبة، وتذسل ىحه الفئة جسيع الصلشطاميغالصمبة اأ. 
الحيغ تحػؿ ضخوفيع دوف انتطاميع في الجراسة، وتحجد المػائح الجاخمية  مبةشطامييغ، وىع الصالغيخ  الصمبةب. 
  .وقجراتيا االستيعابية مكانياتياإل وفقاقبػليع وأعجادىع في كل عاـ دراسي  وشخوطة لمكمي
ر غيخ الميبييغ الحيغ يتع مشحيع مقاعج دراسية وتشطع أوضاعيع وكيؽية قبػليع بقخابة وىع الصم يغجلػافالصمبة اج. 

 .مغ المجشة الذعبية العامة لمتعميع والبحث العمسي سابقاً 
 الحيغ يشخخشػف في بخامج التعميع االلكتخوني السفتػح. مبةالصوىع  جػػعبُ شػع يغسلجار بة اصمالد.  
وتحجد إجخاءات وشخوط ىحا الشطاـ بالئحة خاصة ترجر بقخار مغ المجشة الذعبية العامة لمتعميع والبحث العمسي  

 .سابقاً 

 (14السادة رقم )
معتخؼ بيا مغ وذلظ وفقا لسا  ة أخخى جامع إلىأو الجامعة إلى أخخى داخل  كميةيجػز لمصالب االنتقاؿ مغ  

  :يمي
  .ألسباب عمسية أو تأديبية األصمية كميتوال يكػف مفرػال مغ إأ. 
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  .السقخراتب. أف يمتـد بتقجيع السدتشجات السزسشة لمسقخرات التي درسيا ومحتػيات ىحه 

 ج. أف يكػف الصالب حاصال في الذيادة الثانػية عمى الشدبة السعتسجة لمقبػؿ لمكمية السشتقل إلييا.

 (15السادة رقم )
 مبةفي شمبات الص ثالسشتقميغ إلييا، وعمى لجاف السعادلة الب مبةتشذأ بكل كمية لجشة مخترة لسعادلة مؤىالت الص 

 . مغ تاريخ تقجيع الصمب في أجل ال يتجاوز شيخاً 
ب الشقل قج درس وفق أنطسة تعميسية مغايخة لسا ىػ معسػؿ بو في الجامعات الميبية مفإذا وججت ىحه المجاف أف ش

لمجشة السخترة بسعادلة السؤىالت العمسية بالمجشة الذعبية العامة لمتعميع والبحث العمسي  األمختػجب عمييا إحالة 
 .عميو في الفقخة الدابقةالسشرػص  األجلسابقا في 

إجخاءات السعادلة الشيائية، وال  اؿويجػز لمكمية إلحاؽ الصالب بالجراسة وفق معادلة أولية وذلظ إلى حيغ استكس
 .السصمػبة اإلجخاءاتبعج استيفاء كافة  الإ فعميايعج الصالب مشتقال 

 (16) مادة

البكالػريػس( بالكمية أربع سشػات، والحج األقرى الحي تكػف مجة الجراسة لشيل اإلجازة الجامعية )الميدانذ أو 
يقزيو الصالب في الكمية ىػ ست سشػات، وفي حالة عجـ تخخجو يتغيخ وصفو مغ شالب نطامي إلى شالب 

 مشتدب عمى أف يدتكسل دراستو خالؿ ثساني سشػات.

ئحة بكل قدع مغ أقداـ الكمية ومفخداتيا السشرػص عمييا في ممحق ىحه الال ويجرس الصالب السقخرات الجراسية
 حدب عجد الداعات الجراسية السخررة لكل مقخر.

 (17) مادة

عمى الصالب تججيج قيجه كل عاـ ويكػف القيج بالتػؾيع عمى الشسػذج الُسَعّج لحلظ، وتحجد مجة التججيج مغ قبل 
إذا لع يقجـ عحر تقبمو الكمية لدبب  فإذا لع يقع الصالب بالتججيج ُيعجُّ مشقصًعا عغ الجراسة -حدب األحػاؿ-السدجل

ما لع تقبل الكمية عحره وتػقف قيجه، ويكػف تججيج القيج بخسع تحجده وزارة التعميع العالي والبحث  غيخ مذخوع
 العمسي، ويؤدى لمكمية وال يجػز استخداده.
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 (18) مادة

لدشة واحجة شيمة  وذلظ -ب األحػاؿبحد - يجػز لمصالب إيقاؼ قيجه خالؿ ثالثة أشيخ مغ بجاية الدشة الجراسية
فتخة دراستو وال ُتحدب مجة إيقاؼ القيج ضسغ مجة الجراسة ويجػز لمكمية قبػؿ وقف قيج الصالب برػرة استثشائية 

وتقجـ شمبات وقف القيج إلى السدجل، عمى أف يبت ؼيو خالؿ أسبػعيغ مغ   لدشة أخخى إذا تصمبت ضخوفو ذلظ.
 سـػ السدتحقة.تاريخ تقجيسيا مع دفع الخ 

 (19مادة)

عمى الصالب الشطامي في جسيع مخاحل الجراسة االلتداـ بستابعة السحاضخات والجروس العمسية وأداء ما يصمب مشو 
% مغ عجد 25بحػث وتجارب، ويحـخ الصالب مغ حزػر االمتحانات الشيائية إذا تغيب عغ السحاضخات بشدبة 

الػاحج، ويجػز لسجمذ الكمية وفي أضيق نصاؽ قبػؿ عحر الصالب والدساح لو السحاضخات السقخرة لمعاـ الجراسي 
 بإجخاء االمتحانات.

 (20مادة )

 تػزع السقخرات الجراسية بالكمية ووحجاتيا األسبػعية وفًقا لمججوؿ السمحق بيحه الالئحة.

 (21) مادة

بأربعيغ درجة، ثالثػف مشيا لػرقة االمتحاف تجخي الكمية امتحانات نرؽية تحخيخية كل عاـ دراسي وتحجد درجتو 
وعذخة درجات لتقييع الصالب وحزػره ومذاركتو، وألستاذ السادة إجخاء امتحاف شيخي لتحجيج مدتػى الصالب 
وتقييسو بػية إعصائو العذخ درجات السخررة لمتقييع، وفي حاؿ غياب الصالب عغ االمتحاف الشرفي لعحر 

 إعادة االمتحاف لو. تقبمو لجشة االمتحانات يجػز

 (22) مادة

يتػلى أستاذ السادة إعالف نتائج االمتحانات الشرؽية، وعميو إعادة أوراؽ اإلجابة لمصالب لالشالع عمييا 
واالستفادة مغ أوجو القرػر في إجاباتيع، كسا يجب عميو تقجيع كذف الشتائج كاماًل إلدارة الكمية قبل بجاية 

ٍؼ، أما أوراؽ إجابات االمتحانات الشيائية فتدمع إلى إدارة الكمية، وال يجػز إتالفيا إال االمتحانات الشيائية بػقت كا
 بعج سشة مغ تاريخ إعالف الشتائج.
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 (23مادة )

وتكػف في صػرة امتحاف نطامي يذسل السػاد التي تكػف االمتحانات الشيائية في الكمية مغ دوريغ )أوؿ، ثاني( 
وامتحاف تكسيمي يذسل السػاد التي ُحسل بيا الصالب مغ الدشة الساضية  والتي يجرسيا الصالب في ذات الدشة، 

يدسح لمصالب باالنتقاؿ مغ سشة إلى أخخى محساًل بسادتيغ عمى األكثخ عمى يجب أف ال تتجاوز السادتيغ، حيث 
صالب بجخػؿ الجور ويدسح لم ،فييا في الدشة التالية وإال َعج الصالب راسًبا وإف نجح في جسيع السػاد حأف يشج

الكاممة، وفي جسيع  الثاني ميسا كاف عجد السػاد التي لع يشجح فييا وتخصج لمصالب الشاجح بالجور الثاني درجتو
 الحاالت يعفى الصالب مغ إعادة السػاد التي نجح فييا.

 (24) مادة

ُيذكل مجمذ الكمية في نياية كل سشة لجشة لتدييخ االمتحانات الشيائية واإلشخاؼ عمييا، وتدسى )لجشة 
االمتحانات والسخاؾبة( تتكػف مغ عجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ ومدجل الكمية ورئيذ قدع الجراسة واالمتحانات 

  -ستعمقة باالمتحانات وتشطيسيا وعمى األخز:وغيخىع مغ السػضفيغ السذيػد ليع بالشداىة، وتتػلى كافة األمػر ال

 تدميع األسئمة لمصمبة أثشاء االمتحاف وتدميع أوراؽ اإلجابة واستالميا. -1
 وضع األرقاـ الدخية عمى أوراؽ اإلجابة قبل الترحيح إذا تصمب األمخ ذلظ. -2
 حداب درجات كل شالب ورصجىا. -3
 إعجاد قػائع الشتائج وقػائع الخخيجيغ والسفرػليغ. -4

مجشة االمتحانات أف تدتعيغ بأعزاء ىيئة التجريذ والسعيجيغ في وضع الججاوؿ ومخاؾبة سيخ االمتحانات ول
 ويجػز ليا االستعانة بغيخ أعزاء ىيئة التجريذ في السخاؾبة فقط. 

 (25) مادة

ؽ أو يحزخ عمى الصالب أثشاء االمتحانات مسارسة أي نػع مغ أعساؿ الغر، وذلظ باصصحاب الكتب أو األورا
األدوات أو األجيدة السحسػلة أو الدساعات الدمكية والالسمكية أو أجيدة ال تقبل بجخػليا لجشة االمتحانات 
والسخاؾبة، ويحطخ عميو بػجو عاـ كل ما مغ شأنو اإلخالؿ بشطاـ االمتحانات، وعشج السخالفة يقـػ السخاقب بإخخاج 

 حالتو إلى رئيذ لجشة االمتحانات والسخاؾبة أو مغ يقػـ مقامو.السخالف مغ قاعة االمتحاف وكتابة تقخيخ بحلظ، وإ
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 (26مادة )

 -تقجر درجات الصالب في كل مادة وفًقا لمشدب التالية:

 التقجيخ الجرجة 
 مستاز %100% إلى 85مغ 
 جيج ججاً  %85% إلى أقل مغ  75مغ 
 جيج %75% إلى أقل مغ 65مغ 
 مقبػؿ %65% إلى أقل مغ 50مغ 

 ضعيف ججاً  %35 أقل مغ
 

وال ُيعجُّ الصالب ناجًحا إال إذا تحرل عمى الحج األدنى مغ الجرجة السقخرة لكل مقخر مغ السقخرات الجراسية 
 % عمى األقل مغ مجسػع الجرجات السقخرة.50السبيشة في الالئحة الجاخمية لمكمية، أي ندبة 

 (27مادة )

الشتائج الشيائية المتحانات سشػات الشقل مغ رئيذ القدع، ومدجل الكمية، وعسيج الكمية وتعتسج نتائج  تعتسجُ 
 الخخجيغ مغ قبل مدجل الكمية وعسيجىا ورئيذ الجامعة.

 (28مادة )

يحق لمصالب الخاسب شمب السخاجعة في مادتيغ فأقل وفًقا لمذخوط والزػابط التي تحجدىا وزارة التعميع العالي 
 والبحث العمسي.

وتذكل بالكمية في نياية كل سشة دراسية لجشة تختز بسخاجعة إجابات الصالب الستقجميغ بالتطمع عمى نتائجيع 
لمتأكج مغ دقة عسمية التقييع، وتتكػف كل لجشة مغ ثالثة أعزاء ىيئة تجريذ متخرريغ في السقخر مػضػع 

لمجشة اإلجابة الشسػذجية والجرجات السػزعة عمى األسئمة،  السخاجعة، مغ بيشيع أستاذ السادة الحي يجب أف يقجـ
ويحزخ الصالب السعشي ويبجي أسباب شمب السخاجعة، وتشطخ المجشة في شمب السخاجعة و ورقة الصالب، فإف 
صح إدعاء الصالب عجلت المجشة الشتيجة لرالحو، وإف ثبت العكذ تبقى الشتيجة عمى حاليا، ويجػز لسجمذ 
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عزػ ىيئة التجريذ بتبخيخ مدمكو كتابًيا، ويجب أف يتع الشطخ في التطمع والبث ؼيو عمى وجو  الكمية مصالبة
 الدخعة.

 (29مادة )

ُيسشح الصالب الستخخج مغ قدع القانػف، وقدع الذخيعة والقانػف اإلجازة الجامعية )الميدانذ( ويسشح الصالب 
مي اإلجازة الجامعية )البكالػريػس( بعج نجاحو في كل الستخخج مغ قدع العمػـ الدياسية وشعبة االقتراد اإلسال

 مقخرات الجراسية، وترجر شيادة التخخج باسع الكمية وتعتسج مغ قبل مدجل الكمية وعسيجىا ومدجل عاـ الجامعة.

 (30مادة )

عمى ُيسشح الستخخج إفادة تخخج وكذف بالجرجات بعج أداء الخسػـ السقخرة، ويجػز لمخخيج إعادة شمب الحرػؿ 
اإلفادة وكذف الجرجات ألكثخ مغ مخة إذا لـد األمخ، وذلظ بعج سجاد الخسػـ السقخرة، ويتع اعتساد كذف درجات 

 وإفادة التخخج مغ مدجل الكمية وعسيجىا ومدجل عاـ الجامعة.

 (31مادة )

غ راجعيا ومغ ُتعج الكمية سجالت خاصة باإلفادات وكذػؼ الجرجات مبيًشا فييا أسساء وتػؾيعات مغ أعجىا وم
اعتسجىا، وُتعج ىحه الدجالت مغ واقع البيانات الػاردة مغ األقداـ العمسية أو الجراسة واالمتحانات، وتحاؿ ندخ 

 مشيا إلى مكتب التػثيق بالجامعة ومكتب شؤوف الخخيجيغ .

 إعادة انتنسيب وانفصم ين انذراستانرابع: انفصم 

 (32مادة )

 -الحاالت اآلتية :يفرل الصالب مغ الكمية  في 

إذا حرل عمى تقجيخ عاـ ضعيف جًجا في نياية أي مغ الدشتيغ األولييغ، ويشحر الصالب الحي تحرل عمى  –أ 
 ضعيف جًجا أوؿ مخة في الدشة األولى.

 إذا رسب الصالب سشتيغ دراسيتيغ متتاليتيغ  أًيا كاف مدتػى تقجيخه العاـ. –ب 



24 
 

ب( مغ ىحه  –الشيائية مغ الجراسة والحالتيغ السػضحتيغ في الفقختيغ )أ ويجػز لمصالب الستعثخيغ في الدشػات
السادة االستسخار في الجراسة بشفذ الكمية مقابل الؿياـ بجفع الخسػـ الجراسية الكاممة لمتخرز، وتحجد ىحه الخسػـ 

 بقخار وزارة التعميع العالي والبحث العمسي.

 (33مادة )

 -اسة عمى حداب الجولة في الحاالت اآلتية :يفرل الصالب ويشتيي حقو في الجر 

 إذا انقصع عغ الجراسة بجوف سبب مذخوع مجة سشة دراسية كاممة . –أ 

إذا قزى ضعف السجة السقخرة بالشدبة لمصالب الحي اختار االستسخار في الجراسة عغ شخيق دفع الخسـػ  –ب 
 الجراسية لمتخرز .

 غ الكمية .إذا صجر بذأنو قخار تأديبي بالفرل م –ج 

 ادلخانفاث اخلايس :انفصم 

 (34مادة )

عمى الصالب االلتداـ بأداء واجباتو التعميسية عمى أحدغ وجو والحفاظ عمى كخامة الجامعة أو الكمية بأف يدمظ في 
بيا  ترخفاتو مدمًكا يتفق مع وصفو باعتباره شالًبا جامعًيا، وأف تتفق ترخفاتو مع القػانيغ والمػائح والشطع السعسػؿ

 في مؤسدات التعميع العالي واألصػؿ والتقاليج الجامعية السدتقخة .

 (35مادة )  

يخزع الصالب لمتأديب إذا ارتكب فعاًل ُيذكل مخالفة لمقػانيغ والمػائح واألنطسة السعسػؿ بيا في الكمية سػاًء تع 
قانػًنا، ويطل الصالب خاضًعا الفعل داخميا أو في مكاف مغ ممحقاتيا، وتقع السخالفة بارتكاب فعل محطػر 

 ألحكاـ التأديب مغ تاريخ تدجيمو بالجراسة و حتى زواؿ ىحه الرفة بتخخجو أو إلغاء تدجيمو.

 :ادلخانفاث انتأديبيت
 (36السادة)
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عمى الصالب االلتداـ بأداء واجباتو التعميسية عمى أحدغ وجو والحفاظ عمى كخامة الكمية بأف يدمظ في ترخفاتو  
وأف تتفق ترخفاتو مع القػانيغ والمػائح والشطع السعسػؿ بيا في  ،جامعياً  مدمكاً يتفق مع وضعو باعتباره شالباً 

 .السدتقخة صػؿ والتقاليج الجامعيةألمؤسدات التعميع العالي وا

 (37السادة )
سػاء تع  كميةيخزع الصالب لمتأديب إذا ارتكب فعاؿ السعسػؿ بيا في ال واألنطسةُيذكل مخالفة لمقػانيغ والمػائح 

، ويطل الصالب والفعل داخميا أو في أي مكاف مغ ممحقاتيا وتقع السخالفة ألحكاـ التأديب مغ تاريخ تدجيم
  .بالجراسة وحتى زواؿ ىحه الرفة بتخخجو أو إلغاء تدجيمو بارتكاب فعل محزػر قانػناً  خاضعاً 

 (38السادة )
  :ال يجػز لمصالب ارتكاب السخالفات التالية

  .كميةأ . االعتجاء عمى أعزاء ىيئة التجريذ أو الصالب أو العامميغ بال
  .أو السخافق التابعة لياكمية ب. االعتجاء عمى أمػاؿ ال

  .بشطاـ الجراسة واالمتحانات اإلخالؿج . 
  .د . ارتكاب أي سمػؾ مشاؼ لألخالؽ أو مدي الشطاـ العاـ واآلداب العامة

 (39السادة )
  :يعج مغ مخالفات االعتجاء عمى أعزاء ىيئة التجريذ أو العامميغ أو الصالب

  .اإليحاءأ. أعساؿ الذجار أو 
  .ب. الدب أو القحؼ أو التيجيج

 .إذا تع برػرة عمشية وبحزػر السعتجي عميو سػاء ارتكب الفعل شفاىو أو كتابة أو باإلشارةويتحقق االعتجاء 
 (44السادة )

  :تيآلا كميةُيعج مغ مخالفات االعتجاء عمى أمػاؿ ال   
أو إحجى السخافق التابعة ليا مسا يجعميا غيخ صالحة  كميةالتابعة لم األدواتاستيالء أو إتالؼ لمسعجات أو  . أ

  .وتقع السخالفة سػاء تست برػرة عسجيو أو غيخ عسجيو، أو جدئياً  لالستعساؿ كمياً 

 (41السادة )
  :بشطاـ الجراسة واالمتحانات ما يمي اإلخالؿُيعج مغ مخالفات 
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أو عغ غيخىا إذا الكمية والػثائق سػاء كانت صادرة عغ  فاداتيأ. تدويخ السحخرات الخسسية مثل الذيادات واال
 .كانت ذات صمة بإجخاءات الجراسة

ه، ويعج انتحااًل لمذخرية دخػؿ شالب بجاؿ  شالب يخ لتحقيق مرمحة لمفاعل أو لغ سػاءب. انتحاؿ الذخرية  
 .ةمبؼيو مغ الص كاف شخيكاً  آخخ ألداء االمتحاف وتدخي العقػبة عمى الصالبيغ وكل مغ

  .ج. إثارة الفػضى أو الذغب وعخقمة سخي الجراسة أو االمتحانات بأي صػرة كانت 
سيخ االمتحانات أو التقييع أو الشتائج أو غيخىسا مسا يتعمق  يخزأو العامميغ ؼيسا  األساتحةد. التأثخي عمى 

  .بذؤوف الجراسة واالمتحانات
يا بأية صػرة مغ الرػر، ويعتبخ مغ قبيل الذخوع في ىػ. مسارسة أعساؿ الغر في االمتحانات أو الذخوع في

عالقة بالسشيج الجراسي أو مػضػع  تالغر إدخاؿ الصالب إلى قاعة االمتحانات أي أوراؽ أو أدوات أو أجيدة ذا
 االمتحانات . ةُ االمتحانات ما لع يكغ مخخراً بإدخاليا مغ قبل لجش

  .ىحه الالئحة األحكاـبالذيادة أماـ لجاف التحقيق أو مجالذ التأديب السذكمة وفقا  اإلدالءو. االمتشاع عغ 
 .ز. أية مخالفة لمقػانيغ والمػائح والشطع الستعمقة بالتعميع العالي

 (42السادة )
 :اآلتية األفعاؿوالشطاـ العاـ واآلداب العامة  لألخالؽُيعج سمػكًا مشاؼياً   

  .في  الفعل شخيكاً  األخخوفي حالة الخضا يعج الصخؼ  األخخأ. االعتجاء عمى العخض ولػ تع بخضا الصخؼ 
  .ب. خجش الحياء العاـ

  .ج. تعاشي السخجرات والسدكخات أو التعامل فييا بأية صػرة مغ الرػر
  .الفاضحة أو تػزيعيا أو عخضيا األشياءد. تجاوؿ 

السشاؼية لمحذسة أو  األزياءىػ. الطيػر بسطيخ غيخ الئق داخل السؤسدة التعميسية أو إحجى مكػناتيا أو ارتجاء 
  .الجامعي الدى شخوط  ةالسبالغة في الديشة، وتبيغ المػائح الجاخمية لمكمي

 خيعات الشافحةبالذخؼ أو السداس باآلداب العامة واألخالؽ السخيعة وفقا لمتذ اإلخالؿو. كل ما مغ شأنو 

 .إذا شكل الدمػؾ جخيسة جشائية تػجب عمى الكمية إبالغ الجيات السخترة األحػاؿوفي جسيع 
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 انعقوباث انتأديبيت: 
 (43السادة )

السشرػص عمييا  األفعاؿُيعاقب الصالب باإليقاؼ عغ الجراسة لسجة ال تقل عغ سشتيغ دراسيتيغ إذا ارتكب أحج 
 . إذا كاف عائجاً  .مغ الالئحة، ويفرل الصالب مغ الكمية أو السعيج  (36في  السادة )

 (44السادة )
السشرػص عمييا في  األفعاؿُيعاقب الصالب باإليقاؼ عغ الجارسة لسجة ال تقل عغ سشة دراسية إذا ارتكب أحج 

  .دةو تزاعف العقػبة عشج العػ  الالئحة
التي أحجثيا بأمػاؿ  األضخارال إذا دفع ؾيسة إاصمة الجراسة ال يجػز عػدة الصالب لسػ  األحػاؿوفي  جسيع   
  .كميةال

 (454السادة)
  :اآلتيةُيعاقب الصالب عشج ارتكابو إلحجى السخالفات السشرػص عمييا في الئحة بالعقػبات  

الػقف عغ الجراسة لسجة ال تقل عغ سشة دراسية وال تديج عمى سشتيغ دراسيتيغ كل مغ ارتكب السخالفات  . أ
 دة.ب( مغ السادة السحكػرة، ويفرل الصالب مغ الجراسة فراًل نيائيًا عشج العػ  ،الػاردة في الفقختيغ )أ

د( مغ  ،)ج غإذا ارتكب السخالفات السحجدة في التي الفقختي الحخماف مغ دخػؿ االمتحانات كمياً  أو جدئياً  . ب
 ادة ارتكب فييا السخالفة. يعتبخ امتحانو ممػيا في الس األحػاؿالسادة السحكػرة، وفي جسيع 

ج. إلغاء نتيجة امتحاف الصالب في دور واحج عمى األقل إذا ارتكب السخالفة الػارد بيانيا في الفقخة )ىػ( مغ السادة 
 ة.السحكػرة، ويجػز لسجمذ التأديب إلغاء امتحانو لدشة كاممة ويفرل الصالب فرال نيائيًا عشج العػد

د. الحخماف مغ حقػؽ الصالب الشطامي أو اإليقاؼ عغ الجراسة مجة ال تديج عمى سشة دراسية واحجة إذا ارتكب  
 ز( مغ السادة السحكػر. ،إحجى السخالفات السشرػص عمييا في الفقختيغ )و 

 (46السادة )
ئغ تجعػ لالشتباه بأف في يجػز لمجشة السخاؾبة أو السذخفيغ عمى قاعة االمتحاف تفتير الصالب إذا وججت قخا 

 و أدوات أو أجيدة ليا عالقة بالسقخر االمتحاف.أ ؽاحيازتو أور 
كسا يجػز ليع إخخاج الصالب مغ قاعة االمتحاف إذا خالف تعميسات لجشة االمتحاف أو بجأ في ارتكاب أعساؿ  

 الغر في جسيع األحػاؿ يعتبخ امتحانو ممػيا .
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 (47السادة )
عاؿ يعاقب بالػقف عغ الجراسة لسجة ال تقل عغ سشة وال تديج عمى سشتيغ كل شالب عشج ارتكاب أحجى األف 

، ويتػجب عمى عسيج الكمية عشج ارتكاب السخالفة ةعشج العػد الالئحة، ويفرل الصالب نيائياً السشرػص عمييا في 
أمخ الصالب ولفت نطخه إلى سمػكو وتححيخه مغ  ىػ( مغ السادة السحكػرة استجعاء ولي(السشرػص عمييا في الفقخة 

  .مػبة ىحا الدمػؾ، فإذا أصخ الصالب عمى مدمكو تػجب االستسخار في إجخاءات التأديب

 (48السادة)
يتختب عمى اإليقاؼ عغ الجراسة حخماف الصالب مغ التقجـ إلى االمتحانات شيمة مجة الػقف، وال يجػز لمصالب 

 .ى مجة سخياف العقػبةاالنتقاؿ إلى أي كمية أخخ 

 :إجـــراءاث انتأديــــب 
 (49السادة )

عغ  أو الجامعة أف يقجـ بالغاً   ةعمى كل مغ عمع بػقػع مخالفة لمقػانيغ والمػائح واألنطسة السعسػؿ بيا في الكمي
  .عغ الػاقعة إلى الكمية أو الجامعة ىحه السخالفة يتزسغ تقخيخا مكتػباً 

 (54السادة )
إبالغو عغ ارتكاب إحجى السخالفات تكميف لجشة لمتحقيق مغ ثالثة أعزاء مغ  يتعيغ عمى عسيج الكمية فػراً  

 ىيئة التجريذ أحجىع مقخرا لمجشة .

 (51السادة )
 يتع إعالـ الصالب بالتحقيق معو قبل مػعجه بيػـ كامل عمى األقل .

  .في حاالت الزخورة  واالستعجاؿ حقيق فػراً وال يحتدب اليـػ الحي تع ؼيو إعالمو ويجػز أف يتع الت
 (52السادة)

خيخه بعج االنتياء مغ التحقيق، أو عجـ حزػر الصالب لمتحقيق بالخغع مغ إعالمو بو ػيقجـ السكمف بالتحقيق تق  
  .إلى المجشة التي كمفتو

 (53السادة )
إذا ما انتيت لجشة التحقيق إلى الخأي بسعاؾبة الصالب تأديبيا يتع تذكيل مجمذ لمتأديب بقخار مغ عسيج الكمية، 
ويتكػف مغ ثالثة أعزاء ىيئة تجريذ مغ ذوي الخبخة والجراية، وعزػ عغ السكتب القانػني بالجامعة ومشجوب 

  .يذ، ويخأس السجمذ أقجـ أعزاء ىيئة التجر بيةالالصعغ الخابصة 
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ويتع إعالف مغ تقخيخ إحالتو عمى السجمذ السحكػر بالسػعج الحي يشبغي ؼيو السثػؿ أمامو وذلظ خالؿ مجة ال تقل  
 اإلعالناتة ثة أياـ، وال يحتدب اليػـ الحي تع ؼيو اإلعالف مغ بيشيا، ويتع إعالـ الصالب عغ شخيق لػحالعغ ث
شختظ في لجشة التحقيق أف يكػف إ، وال يجػز لسغ  غيابياً  ، وفي حاؿ عجـ الحزػر يرجر السجمذ قخارهبالكمية

  .عزػا بسجمذ التأديب
 (54السادة )

خاره بعج سساع أقػاؿ الصالب، ويجػز لمسجمذ استجعاء الذيػد، كسا يجػز لو استجعاء ػػيرجر مجمذ التأديب ق 
  .مغ قاـ بالتحقيق

 (55السادة )
يتػلى رئيذ الجامعة تذكيل لجاف التحقيق أو مجالذ التأديب ؼيسا يتعمق بالقزايا التي تخز أكثخ مغ كمية في  

ويتػلى وزيخ التعميع والبحث العمسي أو مغ يخػلو بحلظ، تذكيل لجاف تحقيق أو مجالذ تأديب ؼيسا  إشار الجامعة
  .يتعمق بالقزايا التي تخز أكثخ مغ جامعة

 (56السادة )
عغ مػعج التحقيق أو التأديب بمػحة اإلعالنات في الكمية السدجل بيا الصالب، ويعتبخ ذلظ قخيشة  اإلعالفيتع  

  .عمى العمع بو
 (57السادة )

مجمذ الكمية، أما  تعج نافحة إال بعج اعتسادىا مغ األعزاء اليرجر مجمذ التأديب قخاراتو بأغمبية أصػات  
بعج اعتسادىا مغ مجمذ الجامعة، وتبمغ كافة الجامعات  البالفرل فال تعج نافحة إالقخارات الرادرة عغ السجمذ 

  .والسعاىج في ليبيا بالقخار وذلظ لمحيمػلة دوف تدجيل الصالب السفرػؿ في أي مشيا

 (58السادة )
الذخري  في الكمية السدجل بيا الصالب، وتػدع ندخة ثانية بالسمف اإلعالناتيعمغ قخار مجمذ التأديب بمػحة 

 .لمصالب
 (59السادة )

تشقزي الجعػى التأديبية بػفاة الصالب أو اندحابو مغ الكمية وال يؤثخ انقزاء الجعػى التأديبية أو الحكع فييا عمى 
  .الجعػى الشائية أو السجنية الشاشئة عغ الػاقعة
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 (64السادة)
ألحكاـ ىحه الالئحة نيائية بعج اعتسادىا وال يجػز االعتخاض  تعتبخ قخارات السجالذ التأديبية التي ترجر شبقاً 

 .بالصعغ فييا أماـ السحكسة السخترة العمييا إ
 اخلطط انذراسيت نالقساو انعهًيت:انفصم اخلايس 

 التخبية البجنية لقدم السقخرات الجراسية 
  
  

 الدشة األولى:التخبية البجنية:

 اسم السقخر ت
 الخمد

 عجد الهحجات
 متطمب سابق الداعاتعجد 

 عسمي نعخي  EN عخبي
   4 4    1ميجان ومزسار  1
   2 2   لغة عخبية  2
   2 2   العاب صغيخة  3
   G-EN 020 2 2 424ل ن  المغة اإلنجميدية  4
   PSY111 2 2 111م.ك  عمم الشفذ العام 5
   EDU112 2 2 112م.ك  أصهل التخبية 6
   2 2   مبادئ  حاسهب  7
   2 4    1تسخيشات  8
   2 4   تخبية حخكية  9
   G-IC030 2 2 434ث س  ثقافة إسالمية  14
   2 2    1جسباز  11
   PSY122 2 2 122م.ك  العاب ومزسار  12
   2 2   عمم التذخيح  13
   2 2   تاريخ التخبية البجنية  14

   34 34  السجسهع
 البجنية :الدشة الثانية: التخبية 

 اسم السقخر ر.م
 الخمد

 عجد الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي
   2 2   مشاىج بحث 1
   2 2   الكاراتيو 2
   4 4   2ميجان ومزسار  3
   2 2   اختبارات وقياس 4
   2 2   مبادئ اإلحراء 5
   2 2   كخة الدمة 6
   2 4   2تسخيشات  7
   2 2   2جسباز  8
   2 2   عمم الحخكة 9
   2 2   عمم وظائف األعزاء 14
   2 2   وسائل تعميسية 11
   2 2   مشيج مجرسي 12
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   2 2   طخق التجريذ عامة 13
   2 2   عمم الشفذ التخبهي  14

   34 32  السجسهع
  

 

 الدشة الثالثة: التخبية البجنية  :

 اسم السقخر ت
عجد  الخمد

 الهحجات
 متطمب عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي سابق
   AR351 2 2  كخة يج 1
   AR352 2 2 352ل ع  تشعيم وإدارة 2
   AR353 2 2 353ل ع  بخامج رياضية 3
   AR354 4 2 354ل ع  3تسخيشات  4
   AR355 4 4 355ل ع  3ميجان ومزسار  5
   EDU351 2 2 351م.ك  ميكانيكا حيهية 6
   EDU352 2 2 352م.ك  اإلرشاد والتهجيو التخبهي  7
   AR363 2 2 363ل ع  اختبار ومقياس 8
   AR364 2 2 364ل ع  عمم نفذ الشسه 9
   AR365 2 2 365ل ع  عمم االجتساع الخياضي 14
   EDU361 2 2 361م.ك  كخة الطائخة 11
   EDU362 2 2 362م.ك  3جسباز  12
   2 2   القهام 13
   2 2   تطبيقات تجريدية 14
   2 2   استخاتيجيات التجريذ 15

   32 34  السجسهع
 

 الدشة الخبعة: التخبية البجنية:

 اسم السقخر ت
عجد  الخمد

 الهحجات
متطمب  عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي سابق
   4 4   4ميجان ومزسار  1
   2 4   4تسخيشات  2
   2 2   4جسباز  3
   2 2   اليهكي 4
   2 2   التجريب الخياضي 5
   2 2   اإلصابات 6
   2 2   الخياضة السعجلة 7
   2 2   التخاويح 8
   2 2   التشعيم واإلدارة 9
   4 4   قاعة بحت 14
   4 4   تخرص 11
  4 4 4   تخبية عسمي 12
   2 2   رياضة مائية 13
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  4 36 36   السجسهع 

 وحجة 136السجسهع الكمي لمهحجات 

 قدم المغة االنجميدية
  

 الدشة الجراسية األولى:

 اسم السقخر ت
 الخمد

 عجد الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي
   Grammar1   2 3  1قهاعـج 1

2 Listening & Speaking Skills1 
 1ميارات االستساع و السحادثة 

  4 3   

3 Writing   Skills 1   3 4   1ميارات الكتابة   
4 Reading Skills 1 1 3 4   (1)ميارات القخاءة   
5 Writing Skills 1 3 4   (1)ميارات الكتابة   
   Phonetics1   2 3    1عمم الرهتيات 6
  2 2 2   تطبيقات الحاسب 7
   G-AR010 2 2 414ل ع  المغة العخبية 8
   PSY111 2 2 111م.ك  العام عمم الشفذ 9
   EDU112 2 2 112م.ك  أصهل التخبية 14
424ث س  دراسات قخآنية 11  G-IC020 2 2   
121م.ك  أسذ السشاىج التعميسية 12  EDU121 2 2   

   34 32 السجسهع
 

 الدشة الجراسية الثانية  :

 اسم السقخر ت
 الخمد

 عجد الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي

1 Listening & Speaking Skills 2 
 2ميارات االستساع و السحادثة 

 ENG 231 4 3  ENG 121 

2 Reading Skills 2 (2)ميارات القخاءة  ENG 232 4 3  ENG 122 
3 Writing Skills 2 (2)ميارات الكتابة  ENG 233 4 3  ENG 123 
4 Grammar 2 (2)قهاعج  ENG 234 2 3  ENG 124 
   PSY231 2 2 231م.ك  عمم الشفذ التخبهي  5
   EDU231 2 2 232م.ك  طخق تجريذ عامة 6
7 Applied Linguistics  LING244 2 2   
   G-CA040 2 2 444ط ح  تطبيقات حاسهب 8

            20 22  السجسهع
 الدشة الجراسية الثالثة : 

 اسم السقخر ت
 الخمد

 عجد الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي
1 Writing Skills3  3 4   (3)ميارات الكتابة   
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2 Listening & Speaking Skills3 
3ميارات االستساع و السحادثة  

 ELT 352 4 3  - 

3 Reading Skills3   3ميارات القخاءة    4 3  - 
4 Language Teaching Methods  ELT 354 2 2  - 
5 Grammar3   (3)قهاعج   ELT 355 2 3  LING244 
 Morphology  LING 352 2 2  LING235)عمم الرخف( 6
2عمم الرهتيات 7   Phonetics 2  ARTS 352 2 2  ARTS 246 
   2 2   اإلرشاد والتهجيو التخبهي  9
   Research Methods  ENG 361 2 2)طخق البحث( 14
   ELT 362 2 2  عمم الشفذ الشسه 11
   2 2   الهسائل التعميسية 12
عمم الشحه() 13 Syntax  LING 366 2 2   

                30 32  السجسهع
 

 الدشة الجراسية الخابعة :

 اسم السقخر ت
 الخمد

 عجد الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي
1 ACADEMIC writing   2 2   
2 Grammar 4  ELT 473 2 3  - 
3 Social linguistics    2 2   
4 Listening & Speaking4   4 3   
5 Project)مذخوع التخخج(  ENG 481 4 2  ENG 471 
6 Literary reading    2 2   
   2 2   القياس والتقهيم 7
  EDU-EN481 4 - 4 481ت ع  تخبية عسمي 8

  4 18 22 السجسهع

 وحجة  108السجسهع الكمي لمهحجات 

 قدم اإلدارة التعميسية
  

 الدشة الجراسية األولى:

 اسم السقخر ت
 الخمد

 عجد الهحجات
متطمب  عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي سابق
   G-AR010 2 2 414ل ع  1المغة العخبية  1
   G-EN020 2 2 424ل ن  1المغة اإلنجميدية  2
   Psy111 2 2 111م ك العامعمم  الشفذ  3
   EDU112 2 2 112م ك أصهل التخبية 4
   ED-AD113 2 2 113م ق مقجمة في اإلدارة التعميسية 5
   ED-113 2 2 113م ق التشذئة التخبهية واالجتساعية 6
   ED-AD115 2 2 115م ق عمم الشفذ البيئي 7
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   ED-AD116 2 2 116م ق الدمهك التشعيسي اإلداري  8
   EDU121 2 2 121م ك  أسذ السشاىج التعميسية 9

   Psy122 2 2 122م ك عمم نفذ الشسه 14
   G-SP 122 2 2 122اح  مبادئ اإلحراء 11
   ED-126 2 2 126م ق التهجيو واإلرشاد 12
   G-IC030 2 2 434ث س  ثقافة إسالمية 13
   ED-AD122 2 2 122م ق  إدارة تخبهية 14
   ED-AD124 2 2 124م ق الشفذ اإلداري عمم  15
   ED-124 2 2 124م ق  الشذاط السجرسي 16

   32 32 السجسهع
 الدشة الجراسية  الثانية:

 اسم السقخر ت
عجد  الخمد

 الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي
   EDU232 2 2 232م ك طخق تجريذ عامة 1
   ED-233 2 2 233ق م  التخطيط التخبهي  2
   Psy231 2 2 231م ك  عمم الشفذ التخبهي  3
   ED-AD 235 2 2 235م ق القيادة التخبهية 4
   G-AR011 2 2 411ل ع   2المغة العخبية  5
   G-EN021 2 2 421ل ن  2المغة االنجميدية  6
   ED-231 2 2 231م ق  إدارة الرف 7
   ED-AD232 2 2 232م ق تطهر الفكخ التخبهي    8
   EDU242 2 2 242م ك  وسائل وتقشيات التعميم 9
   EDU241 2 2 241م ك  تجريذ الاستخاتيجيات  14
   ED-AD247 2 2 247م ق  مرطمحات إدارية 11
   ED-AD241 2 2 241م ق  نعخيات التعميم والتعمم 12
   ED-249 2 2 249م ق عمم الشفذ االيجابي 13
   G-CA050 2 2 454ط ح  الحاسهبتطبيقات  14
   ED-AD248 2 2 248م ق اإلدارة التعميسية 15
   ED-AD242 2 2 242م ق ميارات إدارية 16

   32 32 السجسهع
 

 الدشة الجراسية الثالثة :

 اسم السقخر ت
 متطمب سابق عجد الداعات عجد الهحجات الخمد
 EN عخبي

 
 عسمي نعخي 

  EDU351 2 2 351كم  القياس والتقهيم 1
  EDU352 2 2 352م ك  البحت التخبهي  مشاىج 2
  ED-353 2 2 353م ق السجرسة والسجتسع 3
  ED-AD352 2 2 352م ق  تخطيط وتطهيخ السشاىج التعميسية   4
  ED-AD354 2 2 354م ق  اإلشخاف التخبهي والفشي 5
  ED-AD 356 2 2 356م ق إدارة مجرسية  6
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  ED-AD355 2 2 355م ق  عمم نفذ الكبار  7
  ED-AD357 2 2 357م ق التهجيو السيشي 8
  ED-AD 363 2 2 363م ق االتجاىات الحجيثة في اإلدارة 9
  EDU361 2 4 361م ك ية دتطبيقات تجري 14
  ED-AD366 2 2 636م ق اختبارات ومقاييذ 11
  EDU362 2 2 362م ك  الرحة الشفدية  12
  ED-364 2 2 364م ق الكافيات التعميسية 13
  ED-AD 361 2 2 361م ق عمم الشفذ السعخفي  14
  ED-AD 367 2 2 367م ق إدارة السهارد البذخية 15
  ED-AD 365 2 2 365م ق تسهيل التعميم 16

              32 32   32 السجسهع

 وحجة 128السجسهع الكمي لمهحجات 

 قسى يعهى فصم
 الجراسية األولى:الدشة 

 اسم السقخر ت
 الخمد

 عجد الهحجات
متطمب  عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي سابق
   G-AR010 2 2 414ل ع  1المغة العخبية  1
   G-EN020 2 2 424ل ن  1المغة اإلنجميدية  2
   Psy111 2 2 111ت ع عمم  الشفذ العام  3
   EDU112 2 2 112ت ع أصهل التخبية  4
   Mat 114 2 2 114ح س  1رياضيات عامة 5
   ED-113 2 2 113م ق  التشذئة التخبهية واالجتساعية 6
   ED-TC114 2 2 114م ق  الجغخافيا  7
   ED-TC115 2 2 115م ق  التاريخ 8
   EDU121 2 2 121ت ع  أسذ السشاىج التعميسية 9

   ED-TC127 2 2 127م ق  مبادئ العمهم الطبيعية  14
   Psy122 2 2 122ت ع عمم الشفذ الشسه 11
   G-SP 122 2 2 122اح  مبادئ اإلحراء 12
   ED-TC125 2 2 125م ق  التخبية البجنية   13
   ED-124 2 2 124ت ع  الشذاط السجرسي  14
   G-IC030 2 2 434ث س  ثقافة إسالمية  15
   ED-126 2 2 126م ق  تهجيو وإرشاد 16

   32 32 السجسهع
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 الدشة الجراسية الثانية :

 اسم السقخر ت
عجد  الخمد

 الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي
   EDU232 2 2 232ت ع طخق تجريذ عامة 1
   ED-233 2 2 233م ق  التخطيط التخبهي  2
   Psy231 2 2 231ت ع عمم الشفذ التخبهي  3
   ED-231 2 2 231م ق  إدارة الرف   4
   G-AR011 2 2 411ل ع   2المغة العخبية  5
   G-EN021 2 2 421ل ن  2المغة االنجميدية  6
   ED-232 2 2 232م ق رحة السجرسيةال 7
   Mat 236 2 2 236ح س  2رياضيات  8
   EDU242 2 2 242م ك  وسائل وتقشيات التعميم 9
   EDU241 2 2 241م ك  تجريذ الاستخاتيجيات  14
   ED-247 2 2 247م ق  مرطمحات تخبهية ونفدية  11
   ED-241 2 2 241م ق  نعخيات التعميم والتعمم 12
   ED-249 2 2 249م ق عمم الشفذ االيجابي 13
   G-CA050 2 2 454ط ح  تطبيقات الحاسهب 14
   ED-TC246 2 2 246م ق أساليب تجريذ التخبية اإلسالمية  15
   ED-TC244 2 2 244م ق  أساليب تجريذ المغة العخبية 16
   ED-TC248 2 2 248م ق  السذكالت الدمهكية 17

   34 34 السجسهع
 

 الدشة الجراسية الثالثة :

 اسم السقخر ت
عجد  الخمد

 الهحجات
متطمب  عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي سابق
   EDU351 2 2 351ك م  القياس والتقهيم 1
   EDU352 2 2 352م ك  مشاىج البحث التخبهي  2
   ED-355 2 2 355م ق ثقافة الطفل وإبجاعاتو 3
   ED-TC353 2 2 353م ق أساليب تجريذ العمهم 4
   ED-TC356 2 2 356م ق أساليب تجريذ الخياضيات 5
   ED-352 2 2 352م ق التخبية الفشية 6
   ED-TC353 2 2 353م ق والسجتسعالسجرسة  7
   ED-TC354 2 2 354م ق اتجاىات حجيثة في تخبية الطفل 8
   EDU361 2 2 361م ك  تطبيقات تجرسيو 9
   EDU362 2 2 362م ك  الرحة الشفدية 14
   ED-363 2 2 363م ق  تعجيل الدمهك 11
   ED-365 2 2 365م ق طخق دراسة الطفل 12
   ED-361 2 2 361م ق سيكهلهجيا المعب    13
   ED-TC366 2 2 366م ق بشاء وترسيم اختبارات التحريل 14
   ED-TC362 2 2 362م ق  عمم الشفذ الفارق  15
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   ED-364 2 2 364م ق  الكافيات التعميسية  16
   32 32 السجسهع

 

 الدشة الجراسية الخابعة :

 اسم السقخر ت
عجد  الخمد

 الهحجات
 متطمب سابق عجد الداعات

 عسمي نعخي  EN عخبي
   EDU472 2 2 472م ك  اإلدارة السجرسية 1
   EDU471 2 2 471م ك  صعهبات التعمم 2
   ED-473 2 2 473م ق كتاب مجرسي 3
   ED-475 2 2 475م ق البيئة التعميسية 4
   ED-472 2 2 472ت ع ميارات التفكيخ 5
   ED-476 2 2 476م ق  االترالميارات  6
   ED-479 2 2 479م ق قاعة بحث 7
   ED-474 2 2 474م ق التخبية السقارنة 8
  EDU481 4  4 481م ك  تخبية العسميةال 9
   ED-TC488 2 2 488م ق مذخوع تخخج 14
   ED-484 2 2 484م ق الجهدة في التعميم 11
   ED-483 2 2 483م ق  لمسعممالعالقات اإلندانية والسيشية  12
   ED-485 2 2 485م ق السهىهبين اسيكهلهجي 13

  4 24 28 السجسػع
  
  

 وحجة 126السجسهع الكمي لمهحجات 

 قسى احلاسب اآليل
 الدشة األولى الحاسب اآللي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجد الهحجات
 

 عجد الداعات
 ت اسم السقخر رمد السقخر

 نعخي  عسمي
 1 الحاسهب والبخمجةمبادئ  114حا   2 2 4
 2 تطبيقات االنتخنت 111حا 2 2 4
 3 رياضة عامة  114رض 2  2
 4 مبادئ اإلحراء 113رض 2  2
141م ع 2  2  5 المغة العخبية 
142م ع 2  2  6 الجراسات اإلسالمية 
143م ع 2  2  7 عمم الشفذ العام 
146م ع 2  2  8 المغة اإلنجميدية 
145م ع 2  2 التخبيةأصهل     9 
147م ع 2  2  10 أساسيات البحث العمسي 
 السجسهع الكمي لعجد الداعات والهحجات 24 4 24
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 الدشة الثانية الحاسب اآللي:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدشة الثالثة الحاسب اآللي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدشة الخابعة الحاسب اآللي:

 عجد الهحجات
 

 عجد الداعات
 ت اسم السقخر رمد السقخر

 نعخي  عسمي
 1 تحميل وترسيم  نعم  224حا 2 2 4
 2 والكتخونيةكيخبائية  221حا 2  2
222حا 2 2 4  3 البخمجة الذيئية  
 4 معالجات )معسارية الحاسهب( 223حا 2 2 4
224حا 2  2  I 5قهاعج البيانات  
225حا 2 2 4  6 هياكل بيانات 
214رض 2  2  7 رياضيات متقجمة وطخق عجدية 
 8 عمم الشفذ التخبهي  213م ع  2  2
 9 طخق تجريذ عامة 212م ع  2  2
 10 أسذ السشاىج 211م ع  2  2
 السجسهع الكمي لعجد الداعات والهحجات 24 8 28

 عجد الهحجات
 

 عجد الداعات
 ت اسم السقخر رمد السقخر

 نعخي  عسمي
 I 1ىشجسة بخمجيات  344حا  2 2 4
 2 مقجمة بخمجة االنتخنت 341حا  2 2 4
 3 أمن وسخية السعمهمات 342حا  2  2
 II 4قهاعج البيانات 343حا  2 2 4
 I 5شبكات الحاسهب 344حا  2 2 4
 6 الهسائط الستعجدة 345حا  2 2 4
 7 طخق تجريذ خاصة 312حا 2  2
 8 عمم نفذ الشسه 323م ع  2  2
 9 الهسائل التعميسية 324م ع  2  2
 10 اإلرشاد والتهجيو التخبهي  311م ع  2  2
 السجسهع الكمي لعجد الداعات والهحجات 24 14 34

 عجد الهحجات
 

 عجد الداعات
 ت اسم السقخر رمد السقخر

 نعخي  عسمي
 II 1شبكات الحاسهب 444حا  2 2 4
 2 الخسم بالحاسهب 441حا  2 2 4
 3 التعميم االلكتخوني 442حا  2 2 4
 4 البخمجة الستقجمة  443 حا 2 2 4
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 وحجة 116السجسهع الكمي لمهحجات 

 

  عـــامة أحكــام  (61) مــادة
 ا.ـتشفيحى االختراص جيات وعمى اـصجورى تاريخ من الالئحة ىحه بأحكام يعسل

 

  يعتسج
 

  الجامعة رئيذ                                       الكمية عسيج
 

 

 5 التقهيم والقياس  434م ع  2  2
 6 التخبية عسمية  433م ع  4  4
 7 مذخوع التخخج 443م ع  4  4
 8 طخق عجدية 214رض 2 2 4
 V.B 9البخمجة بمغة   2 2 4
 السجسهع الكمي لعجد الداعات والهحجات 22 12 34


