جبيعـــــــــــــــخ طزاثـــــــــــــــهس
كهيخ انرتثيخ _ لصز ثٍ غشري
انالئحخ انذاخهيخ نُظبو

انذراسخ و االيتحبَبد و انتأديت
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انفصم األول
أحكاو ػايح
يادج ( ) 1

تطثيق انالئحح

تطبق أحكام هذه البلئحة على نظام الدراسة و االمتحانات و التؤدٌب بكلٌة
التربٌة قصر بن ؼشٌر وتسري أحكامها على طبلب مرحلــــة اإلجــــازة
المتخصصة ( اللٌسانس و البكالورٌوس ) بالكلٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

يادج ( ) 2

كلٌة التربٌة قصر بن ؼشٌر هً إحدى كلٌات جامعة طرابلــــــــــــــــس.

2

يادج ( ) 3

أهذاف انكهيح

تسعى كلٌة التربٌة قصر بن ؼشٌر إلى تحقٌق أهدافها باتباع أسالٌب التعلٌم
الجامعً الحدٌث الذي ٌتم من خبلله تكوٌن اإلنسان المتعلم القادر على الفهم و
البحث و الدراسة و استعداده على تنمٌة وتطوٌر إمكانٌاته و مواهبه فً مجال
تخصصه و انفتاحه على جمٌع فروع العلم المرتبطة بمجال تخصصه و إكسابه
المهارة و الثقافة العلمٌة الحدٌثة ،وذلك لتزوٌد المجتمع بالخبراء للمساهمة فً
التخطٌط و التنمٌة.
وتهدؾ الكلٌة على وجه الخصوص -:
 - 1إعداد المتخصصٌن فً مجاالت التعلٌم وفق برامج دراسٌة متكاملة تكفل
الحصول على اإلجازة العلمٌة التً تمنحها الكلٌة.
 - 2التعاون مع الكلٌات و الجامعات األخرى فً تدرٌس المقررات حسب
اإلمكانٌات العامة و البشرٌة.
 - 3إجراء البحوث و الدراسات وعقد المإتمرات و الندوات العلمٌة وتوطٌد
الصبلت وتبادل الخبرات مع المإسسات و الهٌئات العلمٌة العامة و
الخاصة داخل الببلد وخارجها .
 - 4المساهمة فً نشر الثقافة العلمٌة.
 - 5تقدٌم االستشارات العلمٌة و الفنٌة للمإسسات و الهٌئات العامة و الخاصة
وذلك لحل بعض المشاكل العامة التً تعترض نجاح المإسسات و الهٌئات.
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يادج ( ) 4

انـــذرجاخ انؼهًيــح

مع عدم اإلخبلل بالشروط و األسس المنظمة و المنصوص علٌها فً هذه
البلئحة تمنح كلٌة التربٌة قصر بن ؼشٌر بجامعة طرابلس اإلجازات العلمٌة
التالٌة -:
 - 1اإلجازات العلمٌة أللٌسانــــــــــــس
 - 2اإلجازة المتخصصة البكالورٌوس
يادج ( ) 5

نــــغح انذراصـــــح

اللؽة العربٌة فً لؽة الدراسة و االمتحانات فً الكلٌة وٌجوز كتابة المصطلحات
العلمٌة المستعملة من لؽات أخرى بلؽتها األصلٌة إلى جانب نصها العربً
وٌجوز التدرٌس بؽٌر العربٌة إذا اقتضت الضرورة
ذلك بعد موافقة إدارة الجامعة وفق التشرٌعات النافذة  ،وعلى الطلبة ؼٌر
العرب اجتٌاز امتحان ٌثبت قدراتهم على التحصٌل العلمً باللؽة العربٌة.

4

انفصم انذراصي انثاني

انتزاياخ األقضاو انؼهًيح
يادج ( ) 6

أقضاو انكهيح

أ -تتكون كلٌة التربٌة قصر بن ؼشٌر من األقسام اآلتٌة -:
 - 1قسم الدراسات اإلسبلمٌة
 - 2قسم اللؽة العربٌة
 - 3قسم معلم فصل
 - 4قسم الجؽرافٌا
 - 5قسم األحٌاء
 - 6قسم الكٌمٌاء
 - 7قسم الفٌزٌاء
 - 8قسم اللؽة االنجلٌزٌة
 - 9قسم الرٌاضٌات
 - 10قسم الحاسوب
 - 11قسم الخدمة االجتماعٌة
 - 12قسم رٌاض األطفال
بٌ -جوز لمجلس الكلٌة اقتراح إضافة أو إلؽاء أي قسم بعد موافقة مجلس
الجامعة.
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يادج ( ) 7

ادلقرر انذراصي

هً المادة ذات المحتوى المنهجً التعلٌمً و الذي ٌقره القسم و الكلٌة ضمن
الخطة الدراسٌة أو المقررات الدراسٌة ( البرنامج الدراسً ) وٌحدد كل مقرر
بعدد من الوحدات بحٌث توضح عدد المحاضرات األسبوعٌة وكذلك الدروس
العلمٌة و التمارٌن أو التدرٌب وتقســــــم مفردات كل مقرر على مجموع
المحاضرات المحددة لذلك المــقرر.
وتتبع الدراسة بالكلٌة نظام المقررات حسب اعتمادها على بعضهــــا البعض
وٌكون لكل مقرر دراسً -:
 - 1أستاذ أو أكثر ٌكلفه القسم من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌــة او من
المتعاونٌن و ألستاذ المادة االستعانة باألطقم المساعدة من معٌدٌن وفنٌٌن حسب
الحاجة.
 - 2كتاب منهجً وكتب مرجعٌة ٌحددها أستاذ المقرر وٌعتمدها القسم بعٌدا
عن ما ٌسمى " بالشٌت "
 - 3قاعة دراسٌة ومعمل أو مختبر ( حسب طبٌعة كل مقرر ).
 - 4جدول أسبوعً.
وٌجوز أن ٌكون للمقرر الواحد أكثر من مجموعة بشرط أال ٌزٌد عدد طبلب كل
مجموعة عن (  ) 40طالبا وفً حالة تجاوز الخمسٌن طالبا ً تضاعؾ الساعات
المحتسبة لعضو هٌئة التدرٌس .وٌكون ذلك فً نطاق ضٌق وبعد موافقة القسم.
وال ٌجوز ألي طالب ،دراسة أي مقرر ما لم ٌكن مسجبل به رسمٌا وتجــــاوز
متطلباته وعلى الطالب المسجل بمقرر ما الحصول على درجة النجاح المقرر
إلنجازه.
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يادج ( ) 8

أصتار ادلقرر

ٌتولى تدرٌس كل مقرر دراسً عضو هٌئة تدرٌس متخصص أو أكثر وٌجوز
أن ٌكون من المتعاونٌن شرٌطة حصوله على مــــــــــإهل عال أقله ( اإلجازة
التخصصٌة العالٌة _ الماجستٌر ).
فً ذات التخصص وٌقوم أستاذ المقرر بتنفٌذ ما ٌخصه وفقا لما تنص علٌه هذه
البلئحة و التشرٌعات النافذة.
ٌخصص أستاذ المقرر جزء من المحاضرة األولى فً بداٌة كل فصل دراسً
لآلتً -:
 - 1تقدٌم نفسه لطلبة المقرر وتحدٌد األٌام و الساعات المكتبٌة التً ٌتواجد
فٌها للمراجعة.
 - 2توضٌح محتوٌات المقرر ومواعٌد االختبارات الفصلٌة و االمتحان النهائً
وكٌفٌة حساب أعمال الفصل .
 - 3تحدٌد الكتب و المراجع المتعلقة بالمقرر الدراسً.
 - 4تحدٌد أسلوب التقٌٌم و المتابعة أثناء الدراسة.
 - 5تنبٌه الطبلب لضرورة اإلطبلع على الئحة الدراسة و االمتحانات بالكلٌة.
 - 6تنفٌذ التعلٌمات الصادرة عن إدارة الكلٌة وقسم الدراسة واالمتحـــــــــانات
المتعلقة بالمقـــــــــــرر.

انفصم انثانث
7

قضى انذراصح و االيتحاناخ
يادج ( ) 9

جلنـــــح انذراصح و االيتحـــاناخ

مع عدم اإلخبلل بمهام مدٌر مكتب الدراسة و االمتحانات ومسجل الكلٌة وعمٌد
الكلٌة تشكل بالكلٌة لجنة تسمى لجنة الدراسة بالكلٌة وتتكون من -:
 - 1مدٌر مكتب الدراسة و االمتحانات
 - 2مسجل الكلٌـــــــة ( مقرر للجنة )
 - 3منسق الدراسة و االمتحانات بكل قسم من األقسام بالكلٌة عضواً على أن
ٌكون من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم وٌحسب له ما ٌعادل (  ) 6ساعات
أسبوعٌة نظٌر قٌامه بهذه المهمــــة.
وتتولى اللجنة المهام اآلتيــــة:
 - 1اقتراح مواعٌد بداٌة ونهاٌة الدراسة لكل فصل ثم عرضها على مجلس
الكلٌة العتمادها ثم على مجلس الجامعة.
 - 2اقتراح مواعٌد االمتحانات النصفٌة و النهائٌة لكل فصل ثم عرضها على
مجلس الكلٌة العتمادها على مجلس الجامعة.
 - 3اقتراح مواعٌد التسجٌل و اإلضافة و اإلسقاط و إعداد النماذج الخاصة
بذلك ثم عرضها على مجلس الكلٌة العتمادها ثم على مجلس الجامعة.

8

-4

-5
-6
-7

-8
-9

دراسة طلبات الطبلب المتعلقة بالؽٌاب عن االمتحانات بمبررات مقبولة
وطلبات منح فرص استثنائٌة للطلبة المتعثرٌن حسب الحاالت التى تنص
علٌها هذه البلئحة و إعداد مقترحات للعرض على مجلس الكلٌة.
دراسة جمٌع القضاٌا المتعلقة بالدراسة و االمتحانات بالكلٌة و إعداد
التوصٌات للعرض على مجلس الكلٌة.
اإلشراؾ على االمتحانات.
البث فً طلبات النقل بٌن األقسام و انتقال الطبلب من الكلٌة و إلٌها
بالتنسٌق مع األقسام المختصة ومسجل الكلٌة و إدارة الكلٌة والعرض على
مجلس الكلٌة.
ما ٌحال إلٌها أو تكلفها به إدارة الكلٌة.
عرض ما تقدمه من اقتراحات و توصٌات على مجلس الكلٌة التخاذ القرار
المناسب بشؤنها.
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يادج ( ) 10

األصتار ادلرشذ

ٌكلؾ منسق الدراسة و االمتحانات بالقسم " أستاذ مرشد " لكل طالب بالقسم
المعنى وٌكون من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس على أن ٌتولى :
 - 1إعداد وحفظ ملؾ علمً للطالب وتحفظ به نسخة من نتائجه الدراسٌة
أوال بؤول ٌزوده بها مكتب التسجٌل و الدراســـــــــة واالمتحانات
بالقسم ،وٌتم تخصٌص ساعتٌن ضمن الساعات التدرٌسٌة األسبوعٌة
لؤلستاذ المرشد مقابل متابعته لعدد  20طالبا ً من طبلب الدراسات
الجامعٌة.
 - 2توجٌه الطالب فً اختٌار المقررات أثناء التسجٌل و اإلشراؾ على
برنامجه الدراسً.

كما يتولى المرشد على وجه الخصوص -:
-1

-2

-3
-4

تدوٌن كافة المقررات التً درسها الطالب ونتائجه لكل فصل وحساب
المعدل الفصلً و المتوسط التراكمً العام ببطاقة الطالب الدراسٌــــــة
وااللكترونٌة و التؤكد من مطابقتها بمنظومة التسجٌل المركزي.
تدوٌن حاالت انقطاع الطالب و إٌقاؾ القٌد و إسقاطه و إضافة المقررات
وكذلك العقوبات التً توقع على الطالب ببطاقة الطالب الدراسٌة و إببلؼه
بذلك.
تدوٌن عدد مرات الرسوب فً أي مقرر ولفت انتباه الطالب لذلك.
تدوٌن إنذارات ببطاقة الطالب الدراسٌة ولفت انتباهه لذلـــــــــــك.
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 - 5توضٌح النقاط أو المواد المهمة بهذه البلئحة للطالب و الرد علــــى
استفساراته.
 - 6إببلغ القسم المختص ومكتب التسجٌل بوضع الطلبة الخاضعٌن إلرشاده
ممن -:
أ  -أنجزوا المقررات البلزمة للتخرج.
ب  -استنفذوا المدة القانونٌة وفق هذه البلئحة.
ج -تحصلوا على تقدٌر ضعٌؾ جدا لفصلٌن متتالٌٌن .
د -لم ٌنجزوا الوحدات المقررة فً أربعة فصول.
هـ -جاوزوا الحد األقصى لئلنذارات.
و -من تحصل على ضعٌؾ جدا فً أي فصل من الفصول األربع األولى.
ز -أي حاالت أخرى تستلزم التبلٌػ أو اإلجراء.
 - 7إحالة طلبات الطلبة الخاضعٌن إلرشاده مدعمة برأٌه إلى القسم المختص.
 - 8التواجد بالقسم المختص أثناء فترتً التسجٌل و التسجٌل المتؤخر.
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يادج ( ) 11

انربنايج انذراصي

ٌوزع البرنامج الدراسً ( الخطة الدراسٌة) لكل قسم من أقسام الكلٌة على ( ) 8
فصول دراسٌة (  4سنوات ) على أن ٌتضمن برنامج اإلجازة المتخصصة من
 121إلى  150وحدة دراسٌة باإلضافة إلى المقررات العامة التً تتطلبها الكلٌة
و الجامعة وبما ٌتفق و المادة (  ) 12من هذه البلئحة.
على أن ٌتم التصدٌق علٌه من قبل إدارة الكلٌة و اعتماده من إدارة الجامعة.
وٌحتفظ بالنسخ األصلٌة لبرنامج األقسام المعتمدة لدى إدارة الكلٌــــــــــــــــة
واألقسام وقسم الدراسة و االمتحانات ومكتب التسجٌل ومنظومــــــــة التوثٌق
المركزي وٌتم إعداد مفردات المقررات وتعدٌلها و اعتمادها من مجلس القسم
المختص.
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يادج ( ) 12

تصنيف ادلقرراخ

تنقسم المقررات التً تدرس بؤقسام الكلٌة إلى -:
أوال :مقررات تخصصٌة ٌقررها القسم الذي ٌنتمً إلٌه الطالب وبما ال ٌتجاوز
 %75من الوحدات الدراسٌة البلزمة للتخرج وتشمل -:
 - 1مقررات دراسٌة نظرٌة وعملٌة فً مجال تخصص القســـــــــــــم.
 - 2مقررات اختٌارٌة ( ال تقل عن مقررٌن وال ٌزٌد عن أربعة مقررات )
وٌجوز أن ٌتولى تدرٌس كل منها أكثر من عضو هٌئة تدرٌس تحت مسمى
ومحتوى معٌن وٌجوز أن ٌكون أحدها من مقررات قسم آخــــــر.
 - 3مقررات الدراسة الحقلٌة أو المٌدانٌة و مشارٌع الدراسة و البحث.
ثانيا :مقررات داعمة وهً مقررات ؼٌر تخصصٌة ولكنها ضرورٌة للتخصص بناء
على برنامج القسم التابع له الطالب وبما ال ٌقــــــــــل عن (  )%15من مجموع
الوحدات الدراسٌة البلزمة للتخرج.
ثالثا  :مقررات متطلبات الجامعة و الكلٌة وهً مقررات إلزامٌة بما ال ٌتجـــــاوز
(  )%10من مجموع الوحدات الدراسٌة البلزمة للتخرج.
توزع المقررات الواردة فً الفقرات أوال _ ثانٌا _ ثالثا_على البرنامج الدراســـً
للحصول على اإلجـــــازة المتخصصة بما ٌتفق وخطة كل قسم وبما ال ٌتجاوز مدة
 8فصول دراسٌـــــــــــــة (  4سنوات ) .وٌتولى كل قسم بحسب األحوال إعــــداد
البلئحة الخاصة بآلٌة تنفٌــــــــذ و توزٌــــــع درجات أعمال الفصل و المناقشــــــة
النهائٌة لمقررات الدراسة الحقلٌة أو المٌدانٌــــة أو التدرٌبٌة ومشارٌع الدراســــــــة
والبحث على أن تعتمد من إدارة الكلٌــــــــــــــة.
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يادج ( )13

ريز ادلقرر وحمتىياته

1
2
3

4

5

ٌرمز لكل مقرر بثبلثة أرقام تدل خانة المئات منها على مستوى المقـــــرر. ٌسبق األرقام الثبلثة حرفان باللؽة العربٌة أو االنجلٌزٌة للداللة على القسمالمختص.
تعادل الوحدة الدراسٌة ساعة واحدة للمحاضرة أو ساعتٌن إلى ثبلث ساعاتعملٌة أو تمارٌن فً األسبوع لكل من فصلً الخرٌؾ و الربٌــــــع وفً فصل
الصٌؾ ٌحدد عدد الساعات األسبوعٌة للوحدة الدراسٌة بما ٌتناسب مع الفترة
الزمنٌة لفصل الصٌؾ.
 ٌكون لكل مقرر مفردات لمحتوٌاته وٌحفظ فً القسم المختص ومكتب التسجٌلو التوثٌق مع نشر نبذة مختصرة عن المقرر بدلٌل و الموقع االلكترونــــــــــً
للجامعـــــــــــة.
تحسب الوحدات الدراسٌة الحقلٌة و الندوات العلمٌة وما فً حكمها بعدد وحداتٌتناسب مع مدتها و ٌنص علٌها فً البرنامج الدراسً للقســــــــــــــــــــــــــــم.
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يادج ( ) 14

ينظىيح انتضجيم و انتىثيق ادلركزيح

ٌكون بالكلٌة منظومة تسجٌل وتوثٌق مركزٌة تحفظ بها بٌانات عن الطبلب وكل ما
ٌتعلق بالدراسة و االمتحانات وعلى األخص -:
 - 1الملؾ الشخصً للطالب وهو ملؾ إداري ٌتضمن البٌانات الشاملة عن
الطالب وفق نموذج ٌعد من قبل مكتب التسجٌـــــــــــــــــــــــــــــل.
 - 2الملؾ الدراسً وٌحتوي على بطاقة الطالب الدراسٌة بما فٌهــــا المقررات
المسجل بها و المقررات المعادلة وإٌقاؾ ومعدله الفصلـــــً والمعدل التراكمً العام
و اإلنذارات وحاالت الفصل و المراجعـــــــات الموضوعٌة و التحقٌقات وقرارات
التؤدٌب من تارٌخ تسجٌله بالكلٌة إلى تارٌخ تخرجه أو فصله أو انتقاله منهـــــــا.
 - 3توثق البٌانات بمعرفة مكتب التسجٌل و القسم المختص وال ٌعتد بؤي وثٌقة
صادرة تخص الطالب ما لم تكن مطابقة لبٌانات المنظومـــــــــــــــــــــــــة.
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يادج ( ) 15

اجلذول انذراصي

يراعى عند وضع الجدول الدراسي ما يلي -:
 - 1استعمال القاعات الدراسٌة و المعامل والمختبرات من الســاعة ( ) 8: 30
الثامنة و النصؾ صباحا وحتى الساعة (  ) 7السابعة مساء لفصـــــــــــل
الخرٌؾ .ومن الساعة (  ) 8الثامنة صباحا وحتـــــى الساعة (  ) 8الثامنة
مساء بالنسبة لفصل الربٌــــــــــــــــع.
 - 2توزٌع المقررات الدراسٌة على أٌام األسبوع الدراسً .
 - 3ال ٌسمح بؤن ٌكون آلي مقرر أكثر من محاضرتٌن فً الٌوم الواحـــــــد
باستثناء المقررات المعملٌة أو ما ٌتطلبه المصلحة العامـــــــــــــــــــة.
 - 4تجنب تعارض مقررات المستوى الواحد.
 - 5تجنب تعارض المقررات و المقررات األخرى ؼٌر التمهٌدٌــة لهــــــــــا
( قدر اإلمكان ).
 - 6مدة المحاضرة ساعتان على أن تخصص العشرة دقائق األخٌرة منهـــــا
استراحة لطبلب المقرر وتمكٌنهم من االنتقال إلى قاعات أخــــــــــــرى.
 - 7إعبلن الجدول الدراسً قبل أسبوع على األقل من بداٌة التسجٌل وعلى
الطالب و األستاذ المرشد مراعاة عدم تعارض الجـــــدول الدراسً
األسبوعً للمقررات المسجل بها الطالــــــــــــــــــــب.
 - 8ال ٌجوز للطالب التسجٌل فً مقررات تتعارض و أوقات تدرٌسها وٌتحمل
الطالب النتائج المترتبة على مخالفة هذا الشرط.
 - 9ال ٌجوز تؽٌٌر مواعٌد الجدول الدراسً و األسبوعً آلي مقرر إال بعد
موافقة الدراسة و االمتحانات بالقسم و الكلٌة.
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يادج ( ) 16

انىصائم انتؼهيًيح

إضافة إلى أستاذ المقرر تستخدم كافة الوسائل المساعدة على تنفٌذ العملٌة
التعلٌمٌة وتحسٌن األداء بالكلٌة وعلى األخص -:
-1األشخاص المساعدٌن من معٌدٌن وفنًٌ معامل وما فً حكمهم.
-2القاعة الدراسٌة و المعمل المناسبٌن.
-3األجهزة و المعدات و المختبرات و المواد وؼٌرها من وسائل اإلٌضاح
البلزمة لتنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة تقدمها الجامعة أو الكلٌة إذا سمحت مواردها بذلك
( رسوم أو استثمار أو ما فً حكمها ).
-4المكتبـة العلمٌة بما تحوٌه من كتب ومراجع و دورٌات علمٌة ورقٌـــــة
وإلكترونٌة.
 -5شبكة المعلومــات.
-6المكتبة االلكترونٌة.
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انفصم انراتغ

انتزاياخ انطالب
يادج ( ) 17

طـــــــالب انكهيــــــح

ٌتم قبول الطبلب بالكلٌة كطبلب نظامٌٌن وجمٌعهم متفرؼون للدراسة النظامٌة
بؤحد أقسام الكلٌة وفق الشروط واألسس و الضوابـــــــــــــــــــــــــط
المنصوص علٌها فً هذه البلئحة وٌتولى كل طالب فً بداٌة كل فصل دراسً
تجدٌد قٌده وفقا للنماذج و اإلجراءات المعتمدة بالكلٌة وعلٌـــــه المواظبة على
حضور المحاضرات و الدروس المقررة وإعـــــــــــداد الواجبات و األوراق
و التقارٌر العلمٌة المكلؾ بها و إجراء االختبارات و االمتحانات حسب ما ٌتم
إقراره وعلى الطبلب التقٌد باللوائح و النظم و التعلٌمات المنظمة لسٌر العملٌة
التعلٌمٌة و احترام األساتذة حتـــى ال ٌقع تحت طائلة القانون و المحافظة على
مظهر و نظافة الكلٌــــــــــــة و القاعات الدراسٌــــة.
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يادج ( ) 18

حضىر االختثاراخ و االيتحاناخ نهًقرر

على كل طالب حضور االختبارات و االمتحان النهائً للمقرر المسجل به فً
كل فصل و التقٌد بما ٌلً -:
-1
-2

-3
-4

-5

اصطحاب بطاقة التعرٌؾ التً توضح انه مسجل فً ذلـك الفصل.
ٌحظر على الطالب المتقدم لبلمتحان اصطحاب أي كتـــــاب أو ورقة
ولو كانت خالٌة من الكتابة أو الحاسبات المبرمجة عدا ما ٌسمح به
أستاذ المقرر كما ٌمنع اصطحاب أو استخدام الهواتؾ المحمولة داخل
مكان االمتحان.
ٌحظر على الطالب الكبلم أثناء االمتحانات أو القٌام بؤي عمل من شؤنه
اإلخبلل بنظام االمتحانات.
التقٌد بالتعلٌمات المنظمة لسٌر االمتحانات و المراقبـــــــــــــــــــــــة
والصادرة من الكلٌة أو لجنة االمتحانات و المراقبة والمراقبٌن بقاعة
االمتحانات وكذلك مبلحظات أستاذ المقـــــــرر.
التقٌد بالتشرٌعات النافذة و المنظمة لسٌر الدراسة و االمتحانات
بالجامعات اللٌبٌة مع عدم اإلخبلل بالمواد (  ) 20و(  ) 38و( ) 58
من هذه البلئحــــة.

19

انفصم اخلايش

انقثىل وانقيذ واالنتقال
يادج ()19

اننشاط انؼاو

ٌجوز للطالب المقٌد بالكلٌة ممارسة األنشطة العامة بمرافق النشاط العام بالكلٌة أو
الجامعة فً أوقات فراؼه وخارج أوقات الدروس العملٌة والنظرٌة

ومن بين األنشطة

العامـة :
1ـ إقامة المعارض والمسابقات العلمٌة
2ـ األنشطة الرٌاضٌة المختلفة
3ـ األنشطة الفنٌة والثقافٌة .
4ـ المخٌمات .
وفً جمٌع األحوال ال ٌسمح بإقامة أي نشاط إال بعد التنسٌق مع الكلٌة أو الجامعة وأخذ
الموافقة على ذلك .
يادج ()20

انتغية ػن احملاضراخ

على الطالب متابعة الدروس النظرٌة والعملٌة بالمقررات المسجل بها وعلى أستاذ
المقرر رصد الحضور والؽٌاب فً المحاضرة وتسلٌمه إلى المسجل أو إدارة القسم
شهرٌا ً للتوثٌق وإببلغ الطالب بذلك وإذا زادت نسبة ؼٌاب الطالب عن  %25ألي سبب
كان ٌعطى (صفراً) فً ذلك المقرر وٌحرم من دخول االمتحان النهائً وتعلق أسمائهم
فً لوحة اإلعبلنات ،وتحسب نسبة الؽٌاب من بداٌة الفصل الدراسً وٌدخل فً هذه
النسبة التسجٌل المتؤخر والؽٌاب الجماعً تدخل مدة االمتحانات الفصلٌة والنهائٌة فً
حساب هذه النسبة .
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انفصم اخلايش

انقثىل وانقيذ واالنتقال
يادج ()21

انقثىل وانقيذ

تحدد إدارة الكلٌة أعداد الطبلب الذٌن ٌمكن قبولهم وفقا ً إلمكانٌات األقسام قبل كل فصل
دراسً وٌشترط لقبول من ٌتقدم للدراسة بكلٌة التربٌة للحصول على اإلجازة
المتخصصــة

( اللٌسانس والبكالورٌوس) باإلضافة إلى الشروط التً تحددها

التشرٌعات النافذة ما ٌلً :
1ـ أن ٌكون حاصبلً على شهادة حدٌثة إلتمام المرحلة الثانوٌة التخصصٌة أو ما ٌعادلها .
2ـ أال ٌقل تقدٌره بالشهادة الثانوٌة التخصصٌة عن جٌد وٌجوز إلدارة الكلٌة رفع أو
خفض هذه النسبة بما ٌتفق والنسبة التً تحددها التشرٌعات النافذة التً تعلن سنوٌا ً فور
اإلعبلن عن نتائج امتحانات الثانوٌة التخصصٌة بدورٌها .
3ـ ٌجوز قبول الطبلب الوافدٌن بمنح دراسٌة على نفقة المجتمع بنفس األسس والقواعد
التً تقرر بشؤن قبول الطبلب اللٌبٌٌن وٌجوز إلدارة الكلٌة وضع شروط بخصوص قبول
الطبلب الوافدٌن للدراسة على حسابهم الخاص وفق التشرٌعات النافذة .
على أن ٌكون المتقدم للدراسة على حسابه الخاص مقٌما ً بلٌبٌا إقامة اعتٌادٌة طوال مدة
دراسته بالكلٌة ومستوفٌا ً لكافة الشروط .
4ـ أن ٌكون الئقا ً صحٌا ً وخالٌا ً من األمراض المعدٌة وقادراً على متابعة الدروس
النظرٌة والعملٌة مع مراعاة ما تنص علٌه المادة (
القبول والمقابلة الشخصٌة .
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 )25بخصوص إجراء اختبارات

 -5اجتٌاز امتحان المقابلة بنجاح .
6ـ أن ٌتعهد الطالب الوافد بدفع الرسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح والقرارات
ولتشرٌعات الصادرة والمعمول بها فً الجامعات .
7ـ أن ٌتفرغ للدراسة بالكلٌة كطالب نظامً وأال ٌكون مسجبلً بؤي كلٌة أو معهد آخر.
يادج ()22

شروط االنتقال إىل انكهيح

ٌجوز للطالب االنتقال إلى الكلٌة من جامعات وكلٌات أخري معترؾ بها حٌث ٌتولى
مكتب التسجٌل بالكلٌة تلقً طلبات االنتقال على أن تكون مستوفية الشروط التالية :
1ـ أن تنطبق علٌه الشروط الواردة فً المادة ( )21من هذه البلئحة.
2ـ أن ٌقدم طالب االنتقال مستنداته فً موعد ال ٌقل عن ستة أسابٌع قبل موعد بداٌة
الفصل الدراسً المراد التسجٌل به.
3ـ أن تتضمن مستنداته شهادة أصلٌة تفٌد بؤنــه ؼٌر مفصول وؼٌر موقوؾ عــن
التسجٌل وأال ٌكون محاالً للجنة تحقٌق أو تؤدٌب أثناء تقدٌمه للطلب ألي سبب كان ،
وكشفا ً أصلٌا ً معتمداً من الجهة المنتقل منها على أن ٌحوي هذا الكشؾ على المقررات
والدرجات وعدد الوحدات مدعمة بمفردات كل مقرر سبق له دراسته ونظام الدراسة
والتقٌٌم .
4ـ أال ٌقل متوسط تقدٌره التراكمً عن  %50بالجهة المنتقل منها .
5ـ أن تتضمن مستنداته وثٌقة أو استمارة أصلٌة إلتمام المرحلة الثانوٌة التخصصٌة أو ما
ٌعادلها .
6ـ أال ٌكون قد أمضً أكثر من سنتٌن دراسٌتٌن من تارٌخ حصوله على الثانوٌة
التخصصٌة أو ما ٌعادلها.
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يادج ()23

إجراءاخ االنتقال إىل انكهيح

ٌحٌل مكتب التسجٌل بالكلٌة طلبات االنتقال المستوفٌة للشروط المنصوص علٌها فً
المواد ( 21ـ  ) 22من البلئحة إلى القسم المختص للبث فٌها وإحالة رأي القسم بالقبول أو
الرفض إلى قسم الدراسة واالمتحانات ومكتب التسجٌل الستكمال بقٌة اإلجراءات بالنسبة
للطلبة المقبولٌن على النحو التالً :
1ـ تسجٌل كل المقررات الواردة فً برنامج القسم المنتقل منه الطالب وتحسب له
المقررات المنجزة التً تمت معادلتها فً القسم المنتقل إلٌه فقط وٌطلب من الطالب إعادة
المقررات المتحصل فٌها على أقل من  %50إذا كانت من المتطلبات البلزمة للتخرج
بالقسم المنقول إلٌه
2ـ ٌحسب فً المتوسط التراكمً العام للطالب المنتقل المقررات التً درسها بالكلٌة
والمواد التً تم معادلتها بالقسم .
يادج ()24

يذج انذراصح نهطالب ادلنتقهني

بالنسبة للطلبة المنتقلٌن للكلٌة تحسب المدة التً قضاها الطالب فً الكلٌة المنتقل منها
ضمن المدة الدراسٌة المحددة فً هذه البلئحة وال ٌحسب فصل الصٌؾ وإٌقاؾ القٌد
بالجهة المنتقل منها فً هذه المدة المحددة .
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يادج ()25

انتنضية نهًجًىػاخ أو األقضاو

ٌسلم لطالب المقبول للدراسة بالكلٌة كل الوثائق والمستندات الرسمٌة التً ٌصدر بشؤنها
إعبلن إلى مكتب التسجٌل بالكلٌة ثم ٌقوم بملء نموذج الرؼبات المعد لذلك وٌسلمه إلى
مكتب التسجٌل الذي ٌتولى تنسٌبه إلى إحدى المجموعات أو األقسام حسب النظام المتبع
بالكلٌة وحسب القدرة االستٌعابٌة للمجموعات واألقسام المحددة مسبقا ً .
ال ٌعتبر هذا التنسٌب رسمٌا ً ما لم ٌتم اعتماده من إدارة الكلٌة وإدراجه فً سجل القٌد
المركزي وٌجوز لؤلقسام إجراء اختبارات القبول والمقابلة الشخصٌة للتؤكد من استعداد
الطالب للدراسة بالقسم .وٌعطى الطالب فور تسجٌله ألول مرة رقم قٌدٌ ،بدأ من الٌسار
إلى الٌمٌن على النحو التالً :
1ـ الخانة األولى ترمز للكلٌة وذلك حسب أقدمٌه الكلٌة .
2ـ الخانة الثانٌة والثالثة للسنة الدراسٌة التً قبل فٌها الطالب .
3ـ الخانة الرابعة ترمز للفصل (=1الخرٌؾ ـ  =2الربٌع )
5ـ الخانة الخامسة والسادسة للقسم .
6ـ الخانة السابعة والثامنة والتاسعة رقم تسلسلً.
يادج ()26

تغيري انتخصص

ٌجوز للطالب تؽٌٌر تخصصه مرة واحدة خبلل فترة دراسته بالكلٌة طبقا ً للشروط التالٌة :
1ـ أال ٌكون قد قضى أكثر من أربعة فصول دراسٌة فً القسم المنسب إلٌه .
2ـ أال ٌكون مفصوالً من القسم المنقول منه أو موقوفا ً عن التسجٌل .
3ـ أن ٌحصل على موافقة خطٌة من القسم المنتقل إلٌه مع عدم الممانعة باالنتقال من
القسم المنتقل منه .
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4ـ ال ٌعتبر هذا التؽٌٌر نافذاً رسمٌا ً إال بعد إخبلء طرفه من القسم المنقول منه وتسجٌله
بمنظومة التسجٌل والتوثٌق المركزي .
على أن ٌحسب المتوسط التراكمً العام الجدٌد للطالب المنتقل من قسم آخر من درجات
المقرات الواردة فً برنامج القسم المنتقل إلٌه وتشمل درجات المقررات التً درسها
الطالب بالقسم المنتقل منه والتً تمت معادلتها ببرنامج القسم المنتقل إلٌه أما ما عدا ذلك
فٌحفظ فً بطاقة الطالب الدراسٌة وفً كشؾ الدرجات عند إصداره .
وال ٌجوز للطالب المنتقل إلى كلٌة من كلٌات أو جامعات أخرى أن ٌؽٌر تخصصه طٌلة
مدة دراسته بالكلٌة.
يادج ()27

إػادج تنضية انطالب ادلتؼثرين

ٌعاد تنسٌب الطبلب المتعثرٌن فً الحاالت التالٌة :

1ـ إذا حصل الطالب على تقدٌر عام ضعٌؾ جداً فً نهاٌة أي فصل من الفصول األربعة
األولى.
2ـ إذا حصل على الحد األعلى من اإلنذارات حسب المعمول به فً نظام الفصل
الدراسً .
وٌجوز للطبلب المتعثرٌن فً المراحل النهائٌة (أكثر من 90وحدة ) والحاالت الموضحة
فً الفقرتٌن (  1ـ  )2االستمرار فً الدراسة بنفس الكلٌة شرط القٌام بدفع الرسوم
الدراسٌة الكاملة للتخصص التً ٌحددها قرار من وزارة التعلٌم العالً .
وفً جمٌع األحوال تتم إجراءات إعادة تنسٌب الطالب من قبل المسجل العام للجامعة
وذلك حسب الشروط الواردة بالبلئحة العامة .
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انفصم انضادس نظاو انذراصح وااليتحاناخ.
يادج ()28

انفصم انذراصي

مدة الدراسة الفعلٌة بكل من فصلً الخرٌؾ والربٌع أربعة عشر أسبوعا دراسٌا ً وٌضاؾ
للمدة أسبوعان إذا اقتضت الحاجة وال تدخل االمتحانات فً هذه المدة ،أما فصل الصٌؾ
فمدته سبعة أسابٌع دراسٌة وأسبوع واحد لبلمتحانات النهائٌة وٌعطى للتسجٌل بهذه
الفصول فترة ال تزٌد عن أسبوع واحد وال تدخل ضمن المدة المقررة للدراسة .
وال تدخل االمتحانات فً مدة الدراسة الفعلٌة فً جمٌع الفصول .وٌكون ابتداء الدراسة
بكل فصل على النحو التالً :
1ـ فصل الخرٌؾ  :وٌبدأ فً األسبوع األول من شهر (سبتمبر)
2ـ فصل الربٌع  :وٌبدأ فً موعد ال ٌتجاوز األسبوع الثالث من شهر ( فبراٌر)
3ـ فصل الصٌؾ  :وٌبدأ فً األسبوع الثانً من شهر ( ٌولٌو ) وٌنتهً فً األسبوع
األخٌر من شهر (أؼسطس) .
مع عدم اإلخبلل بالمدة الدراسٌة المقررة لكل فصل دراسً  ،وٌجوز إلدارة الكلٌة عند
الضرورة تؽٌٌر الموعد المذكور أعبله بما ٌتفق مع المواعٌد التً تقررها إدارة الجامعة
بشرط عدم اإلخبلل بمدة الدراسة  ،كما ٌجوز لؤلقسام بعد موافقة هذه اللجنة إعداد برامج
دراسٌة أو مٌدانٌة خبلل العطلة الصٌفٌة على أن تحدد الوحدات الدراسٌة لهذه البرامج
وفق الخطة الدراسٌة للقسم المختص.
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يادج ()29

انتضجيم ادلتأخر

تعطى الفرصة للتسجٌل المتؤخر لحاالت الؽٌاب المشروع وفق المادة (  )37على أن ٌفً
الطالب بالشروط التً تحددها إدارة الكلٌة .
وفً كل األحوال ال ٌجوز للطالب التسجٌل فً أي فصل دراسً بعد مضً أسبوعٌن من
بداٌة التسجٌل فً ذلك الفصل إال بموافقة إدارة الكلٌة .
يادج ()30

ادلقرراخ انتًهيذيح

ال ٌجوز للطالب التسجٌل فً أي مقرر إال بعد استٌفائه لشروط المقررات الملزمة الواردة
بالبرنامج الدراسً للقسم المختص  ،وٌجوز للطالب التسجٌل فً مقرر ما والمقرر الملزم
له معا ً فً حاالت التالٌة :
1ـ توقؾ تخرجه على ذلك المقرر فً ذلك الفصل .
2ـ عدم تمكنه من الحصول على الحد االدنً لوحدات التسجٌل المقررة للفصل الدراسً
وفق المادة (.)33
3ـ فً الفصل الرابع لتمكٌنه من تجاوز الوحدات المطلوبة (  )35وحدة والتً تسبب فً
فصله .
4ـ فً الفصل الثامن لتمكٌنه من تجاوز الوحدات المطلوبة (  )88وحدة والتً تسبب فً
فصله
وٌشترط لتطبٌق الفقرات (  )،2،3،4أن ٌكون الطالب قد سبقت دراسته للمقرر الملزم
وتحصل على تقدٌر ضعٌؾ .
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يادج ()31

يذج انذراصح تانكهيح

تكون مدة الدراسة بالكلٌة على النحو التالً :

 8فصول دراسٌة  4سنوات للحاصلٌن على الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها .
وٌتم توزٌع خطة الدراسة "البرنامج الدراسً" بكل قسم حسب المدة المحددة.
وٌجوز منح فرصة مدة إضافٌة لمن ٌتوقع تخرجهم خبلل مدة (  )4فصول دراسٌة على
النحو التالً :
1ـ ٌجوز إضافة فصلٌن دراسٌٌن للمدة المذكورة فً الفقرة (  )1بناء على اقتراح القسم
من خبلل موافقة إدارة الكلٌة .
2ـ كما ٌجوز إضافة فصلٌن دراسٌٌن لمن ٌتوقع تخرجهم بموافقة إدارة الكلٌة واعتماد
إدارة الجامعة كفرصة أخٌرة .
وٌعتبر الطالب مفصوالً تلقائٌا ً فً حالة استنفاذ الحد األقصى المحدد بهذه البلئحة .
يادج ()32

احلذ األػهى واألدنى نىحذاخ انتضجيم

عند التسجٌل ٌراعى اآلتً :

1ـ ٌسمح للطالب بالتسجٌل بما ال ٌزٌد عن إحدى وعشرٌن (  )21وحد دراسٌة على أن
الٌقل عن اثنً عشر ( )12وحدة كحد أدنى :
1ـ ممتاز  21وحدة دراسٌة
2ـ جٌد حداً  18وحدة دراسٌة
3ـ جٌد  16وحدة دراسٌة
4ـ مقبول  14وحدة دراسٌة
5ـ ضعٌؾ  12وحدة دراسٌة
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وٌجوز رفع الحد األعلى إلى

 25وحد دراسٌة لمن كان فً الفصل الدراسً األخٌر

شرٌطة أن ٌكون متوسطه التراكمً أعلى من  ، %75أما بالنسبة لفصل الصٌؾ فالحد
األعلى هو عشرة ( )10وحدات دراسٌة فقط .
2ـ ألي ظروؾ استثنائٌة تحددها الكلٌة ٌجوز للطالب التسجٌل فً أقل من الحد االدنً
(فقرة  )1ألي فصل على أن ٌصدر قرار من إدارة الكلٌة بعدم احتساب هذا الفصل من
ضمن مدة الدراسة المحددة بالمادة (. )32
يادج ()33

إضافح ادلقرراخ

ٌجوز للطالب إضافة بعض المقررات الدراسٌة وفق المادة (  )33وفق نموذج معد لذلك
وتتم اإلضافة فً موعد أقصاه أسبوعٌن من بداٌة الفصل الدراسً .
يادج ()34

إصقاط ادلقرراخ

ٌجوز للطالب الذي سجل بمقررات ٌزٌد مجموع وحداتها عن الحد األدنى أن ٌنسحب
فٌما زاد عن ذلك الحد بشرط أن ٌحصل على موافقة األستاذ المرشد  ،والقسم المختص
وفق النموذج المعد لذلك على أن ٌتم اإلسقاط فً موعد أقصاه ستة أسابٌع من بداٌة
الفصل الدراسً .
يادج ()35

وقف انقيذ

ٌجوز للطالب المسجل بالفصل الدراسً وألي سبب تقبله إدارة الكلٌة وقؾ قٌده بما ال
ٌجاوز فصلٌن دراسٌٌن طٌلة الفترة الدراسٌة وفق النموذج المعد لذلك  ،على أن ٌقدم
طلب إٌقاؾ القٌد قبل الدخول إلى االمتحانات النصفٌة و ال تحسب مدة القٌد هذه ضمن
مدة الدراسة المحددة فً هذه البلئحة .
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يادج ()36

االنقطاع ػن انذراصح

1ـ إذا لم ٌتقدم الطالب للتسجٌل لفصل دراسً واحد ولم ٌكن له عذر تقبله إدارة الكلٌة
ٌمكن من الدراسة فً الفصل الذي ٌلٌه  ،وٌحسب الفصل الذي تؽٌب فٌه ضمن المدة
المحددة للدراسة بالكلٌة .
2ـ إذا لم ٌتقدم الطالب للتسجٌل لفصل آخر خبلل دراسته بالكلٌة بدون عذر مقبول ،
ٌفصل الطالب من الكلٌة وٌنتهً حقه فً االستمرار فً الدراسة .
3ـ إذا لم ٌتقدم الطالب للتسجٌل لفصل دراسً أو فصلٌن دراسٌٌن كحد أقصى وكان له
عذر وتقبله إدارة الكلٌة ٌمكن من الدراسة دون أن ٌحسب الؽٌاب ضمن المدة المحددة ،
وبذلك ٌستنفذ الطالب فرص إٌقاؾ قٌده وال تسري هذه الفقرة على الطبلب الذٌن استنفذوا
فرص إٌقاؾ القٌد .
4ـ ال ٌنظر فً مبررات الؽٌاب إذا زادت مدة االنقطاع عن التسجٌل على أربع فصول
دراسٌة ألي سبب كان سواء كانت متتالٌة أو منقطعة .
يادج ()37

ػذو اصتكًال حمتىياخ يقرر

ال ٌتم إجراء االمتحان النهائً لمقرر ما لم ٌتم انجاز  %75من محتوٌاته على األقل مهما
كانت األسباب وٌحال األمر إلى إدارة الكلٌة  ،وذلك التخاذ قرار بإلؽاء المقرر أو تكملته
بناء على الظروؾ التً أدت إلى هذا األمر .
وال ٌتم إجراء االمتحان النهائً إال بعد كتابة تقرٌر من أستاذ المقرر عن تنفٌذ المقرر
وأسماء الطلبة الذٌن ٌمكن لهم حضور االمتحان .
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يادج ()38

أػًال انفصم

ٌتم تقٌٌم الطالب أثناء الدراسة فً كل مقرر مسجل به وفق التالً :
1ـ إجراء اختبار نصفً واحد على األقل .
2ـ تجرى هذه االختبارات بتحدٌد من لجنة الدراسة واالمتحانات فً بداٌة الفصل
الدراسً على أن تنفذ قبل موعد االمتحانات النهائٌة بوقت كاؾ وفق جدول معلن .
3ـ تخصص لمجموع هذه االختبارات والتقٌٌم نسبة  %40كحد أدنى من الدرجة الكلٌة
للمقرر وتكون على النحو التالً :
أ ـ امتحان تحرٌري من " عشرٌن درجة "
ب ـ وعشرون درجة إما اختبار تحرٌري أو تقارٌر وأبحاث .
4ـ ٌتولى أستاذ المقرر اطبلع الطبلب على نتائج هذه االختبارات وتسلم أوراق اإلجابة
فور تصحٌحها للطبلب بعد رصدها وتسلم نسخة من نتٌجة االختبارات إلى القسم
المختص قبل بداٌة االمتحانات النهائٌة .
5ـ تجرى االمتحانات موحدة للمجموعات التً تدرس نفس المقرر وعلى أعضاء هٌئة
تدرٌس المقرر تنسٌق األمر فٌما بٌنهم .
يادج ()39

االيتحاناخ اننهائيح

ٌعلن قسم الدراسة واالمتحانات جدول االمتحانات النهائٌة فً بداٌة كل فصل دراسً
وٌتولى أستاذ أو أستاذة كل مقرر إعداد امتحان نهائً شامل بنهاٌة الفصل الدراسً ،
وتخصص له نسبة  %60من الدرجة الكلٌة للمقرر وٌترك للقسم المختص توزٌع هذه
النسبة بٌن الجزء النظري والعملً ان وجد مع مراعاة اآلتً :
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1ـ تجرى االمتحانات العملٌة النهائٌة فً موعد تدرٌسها األسبوع األخٌر من الفصل
الدراسً .
2ـ تجرى االمتحانات النظرٌة النهائٌة خبلل فترة ال تتجاوز ثبلثة أسابٌع وتبدأ بعد نهاٌة
الدراسة مباشرة .
3ـ تحدٌد مدة االمتحانات النظرٌة النهائٌة لكل مقرر حسب اآلتً :
أـ المقرر الذي ال تزٌد عدد ساعاته األسبوعٌة عن ساعتٌن بساعة ونصؾ كحد أقصى .
ب ـ المقرر الذي تزٌد عدد ساعاته األسبوعٌة عن ساعتٌن بساعتٌن كحد أدنى .
4ـ ٌترك للقسم المختص تقٌٌم المقررات الحقلٌة أو المٌدانٌة ومشارٌع الدراسة والبحث .
5ـ ٌتولى أستاذ (أساتذة ) كل مقرر تقٌٌم ( تصحٌح) االمتحانات الخاصة بالمقرر وتسلٌم
النتٌجة إلى الدراسة واالمتحانات بالمكتب المختص العتمادها من مدٌر المكتب خبلل
أسبوع من تارٌخ أداء االمتحان النهائً للمقرر وتسلم نسخة من النتائج المعتمدة لمكتب
التسجٌل لتوثٌقها بمنظومة التسجٌل والتوثٌق المركزي والموقع االلكترونً للجامعة .
تتولى إدارة الجامعة بنا ًء على اقتراح إدارة الكلٌة تحدٌد المكافؤة المالٌة الخاصة بالمراقبة
وكذلك االمتحانات النهائٌة فً كل فصل دراسً .
يادج ()40

كراصاخ اإلجاتح

تكون إجابة الطالب على كراسات اإلجابة المقدمة من لجان االمتحانات والمراقبة مختومة
بختم االمتحانات بالكلٌة وٌسلم أستاذ المقرر أوراق وكراسات إجابة االمتحانات النهائٌة
فور تقٌٌمها ورصدها إلى الدراسة واالمتحانات بالقسم  ،أو لجنة الدراسة واالمتحانات
بالكلٌة مرفقة بكشؾ النتائج موقعا ً علٌها من عضو هٌئة التدرٌس ،وتحفظ األوراق
وكراسات اإلجابة لبلمتحانات النهائٌة بالكلٌة لمدة سنة كاملة  ،وال ٌجوز اعتماد نتٌجة
أي مقرر ما لم تسلم الكراسات المذكورة .
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يادج ()41

يراقثح االيتحاناخ اننهائيح

تشكل إدارة الكلٌة بنا ًء على اقتراح من لجنة الدراسة واالمتحانات لجنة لتسٌٌر
االمتحانات النهائٌة واإلشراؾ علٌها تسمى لجنة االمتحانات والمراقبة  ،تتولى األمور
المتعلقة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها وعلى األخص ما ٌلً :
1ـ إصدار جدول المراقبٌن فً االمتحانات النهائٌة وحصر ؼٌابه .
2ـ تسلٌم واستبلم أوراق اإلجابة وفق النماذج المعدة لذلك .
3ـ أي مهام أخرى تكلؾ بها من قبل إدارة الكلٌة .
وللجنة أن تستعٌن بؤعضاء هٌئة التدرٌس وؼٌرهم فً وضع الجداول ومراقبة سٌر
االمتحانات
يادج ()42

تقذير غائة

ٌعطى الطالب عبلمة (غ) إذا تؽٌب عن حضور االمتحان النهائً ولم ٌبرر ؼٌابه .
وٌستبدل هذا التقدٌر بتقدٌر ناقص(ن) إذا ما تم قبول تبرٌره فً مدة أقصاها ثبلثة أسابٌع
من تارٌخ ذلك االمتحان  ،فإذا لم ٌقدم ما ٌبرر به ؼٌابه أو فً حالة عدم قبول المبرر فً
المدة المحددة فٌستبدل الناتج عن درجة أعمال الفصل واعتبار درجة االمتحان النهائً
صفراً .
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يبدح ( ) 43
تمذيز َبلص ( ٌ ) ثسجت انغيبة

ٌعطى الطالب تقدٌر ناقص ( ن ) فً مقرر ما إذا حالت ظروؾ قاهرة دون مواصلة
الدراســـة أو أداء االمتحانات وفق الشروط التالٌة :
 -1أن ٌكون الطالب حاصل على نسبة (  ) % 50على األقل من درجة أعمال الفصل
فً ذلك المقرر .
 - 2أن تكون الظروؾ القاهرة التً أدت إلى طلب منحه تقدٌر ناقص قد ألمت به خبلل
األسبوعٌن اآلخرٌن من الدراسة أو خبلل فترة االمتحانات النهائٌة ،وتتمثل هذه الظروؾ
فً إعاقة صحٌة مثبتة أو ٌكون نزٌبلً بالمستشفى أو ظروؾ خارجة عن إرادته أو فً
حالة وفاة قرٌب من الدرجة األولى على أن ٌتم إثبات ذلك رسمٌا ُ .
 - 3أال ٌكون الطالب قد أستنفد مدة الؽٌاب المسموح بها فً المقرر .
-4

تبث لجنة الدراسة واالمتحانات فً طلبات منح تقدٌر ناقص وتقوم هذه اللجنة

بتبلٌػ قرارها بالخصوص للقسم المختص ومكتب التسجٌل والتوثٌق واألستاذ أُشؽذ .
يبدح ( ) 44
تمذيز َبلص ( ٌ ) ثسجت عذو اكتًبل يتطهجبد املمزر

ٌعطى الطالب تقدٌر ناقص ( ن ) فً مقرر مطالب فٌه بتقدٌر أو دراسة أو بحث ٌتطلب
وقتا ً أو إمكانٌات ؼٌر متوفرة أثناء تدرٌس ذلك المقرر خبلل الفصل الدراسً ،وذلك بناء
على توصٌة أستاذ المقرر .
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يبدح ( ) 45
استجذال تمذيز َبلص

ٌستبدل تقدٌر ناقص ( ن ) بالتقدٌر الجدٌد الذي ٌتحصل علٌه بعد أن ٌقوم بؤداء االمتحان
النهائً أو ٌقدم نتائج عمله النهائً فً الوقت الذي ٌحدده أستاذ المقرر ،أال ٌتجاوز
الموعد نهاٌة األسبوع الثالث من الفصل الدراسً التالً وأدا لم ٌفً الطالب بااللتزامات
المطلوبة فً الوقت المحددٌ ،ستبدل التقدٌر ( ن ) بالتقدٌر الناتج عن درجة أعمال الفصل
الدراسً للطالب واعتبار درجة االمتحان النهائً صفراً .
يبدح ( ) 46
انتمذيزاد

ٌتم تقدٌر تحصٌل الطالب فً كل مقرر وفق النسب المئوٌة والتقدٌرات التالٌة على أن
تقرب كسور الدرجة النهائٌة إلى أقرب عدد صحٌح :
انُست املئىيخ
من  % 85فؤعلى
من  % 75إلى أقل من % 85
من  % 65إلى اقل من % 75
من  % 50إلى أقل من % 65
من  % 35إلى أقل من % 50
أقل من % 35
ن
غ

انتمذيز
ممتاز
جٌد جداً
جٌد
مقبول
ضعٌؾ
ضعٌؾ جداً
ناقص
ؼائب

ويعتبر الطالب ناجحا إذا تحصل على نسبة (  ) % 50فما فوق من مجموعة الدرجات
للمقرر
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يبدح ( ) 47
إعالٌ انُتبئج

ٌعلن أستاذ ( أساتذة ) كل مقرر نتائج االختبارات النصفٌة ،كما ٌتولى األساتذة رصد
درجات أعمال الفصل فً صورتها النهائٌة قبل موعد االمتحانات النهائٌة بوقت كافً
حتى ٌتسنى رصدها فً بطاقات الطبلب الدراسٌة أو قوائم النتائج .
ٌتولى القسم المختص اعتماد وإعبلن النتائج النهائٌة لكل مقرر عقب االمتحانات النهائٌة
فً مدة ال تتجاوز أسبوعٌن من نهاٌة االمتحانات ،على أن تحال نسخ توضٌح من هذه
النتائج إلى مكتب التسجٌل والتوثٌق لٌتولى توثٌقها وتزوٌد األساتذة المرشدٌن والطبلب
بنسخ نتائج كل طالب فً المقررات المسجل بها .
يبدح ( ) 48
املزاجعخ املىضىعيخ ألوراق اإلجبثخ

مع مراعاة سرٌة االمتحانات ٌجوز للطالب الراسب فٌما ال ٌزٌد على مقررٌن التقدم
بطلب المراجعة الموضوعٌة ألوراق إجابته ،مرة واحدة لكل مقرر وفق اإلجراءات
والضوابط التالٌة :
- 1أن ٌقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلٌة خبلل مدة ال تزٌد على أسبوعٌن من
إعبلن النتائج .
- 2تشكل إدارة الكلٌة لجان للمراجعة الموضوعٌة وبحسب طلبات المراجعة التً
ٌتقدم بها الطبلب على أن تتكون كل لجنة من ثبلثة أعضاء هٌئة التدرٌس على
األقل متخصصٌن من بٌنهم أستاذ المقرر ،وٌجوز للطالب المعنً أو من ٌنوب
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عنه حضور المراجع وعلى كل لجنة إعداد تقرٌر بالخصوص ٌقدم إلى إدارة
الكلٌة خبلل الفترة التً ٌحددها قرار التكلٌؾ .
- 3إذا ثبت صحة إدعاء الطالب تعدل النتٌجة و تودع نسخة من التقرٌر فً ملؾ
الطالب وٌقدم عضو هٌئة التدرٌس ( أستاذ المادة ) تبرٌراً مكتوبا ً بعدم دقته فً
التصحٌح .
- 4إذا لم تثبت صحة إدعاء الطالب جاز للكلٌة اتخاذ إجراءات فً حقه وعلى مكتب
التسجٌل إخطار الطالب لهذه اإلجراءات عند تقدٌمه طلب المراجعة .
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يبدح ( ) 49
حسبة املتىسط انرتاكًي انعبو

ٌتم حساب المتوسط التراكمً العام على النحو التالً :
 - 1الدرجة المحتسبة :
أ .عند دراسة مقرر لمرة واحدة تعتبر الدرجة المحتسبة هً الدرجة المتحصل علٌها
فً ذلك المقر .
ب .عند إعادة المقرر تحسب الدرجة وعدد الوحدات فً المعدل التراكمً للطالب .
 -2نقاط المقـــــــرر :
هً ناتج ضرب وحدات المقرر فً الدرجة المحتسبة لذلك المقرر .
 -3النقاط التراكمية :
هً مجموع نقاط المقررات التً درسها الطلب فً كل الفصول .
-4الوحدات التراكمية :
هً مجموع وحدات المقرر التً درسها الطالب فً كل الفصول .
 ٌحق للطالب الذي ٌقل معدله التراكمً من  %55أن ٌعٌد دراسة أي مقررأجتازه سابقا ً وذلك لمدة واحدة فقط ،لتحسٌن معدله التراكمً وبما ال ٌتجاوز
مادتٌن فً الفصل الدراسً الواحد .
 -5المتوسط التراكمي العام :
هو ناتج قسمة النقاط التراكمٌة على الوحدات التراكمٌة .
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يبدح ( ) 50
املعذل انفصهي واحلذ األدَى نه

ٌحسب المعدل العام الفصلً لكل فصل دراسً من نتائج قسمة مجموعة نقاط المقررات
للفصل الدراسً وفق فقرة (  ) 2من المادة (  ) 50على مجموعة وحدات المقررات المسجل
بها الطالب فً نفس الفصل وٌكون الحد األدنى للمعدل العام للفصل الدراسً . % 50
يبدح ( ) 51
إعبدح املمزر

 - 1على الطالب أن ٌعٌد دراسة المقررات التً تحصل فٌها على تقدٌر ضعٌؾ فؤقل
فً الفصل الدراسً السابق .
 - 2فً أول فصل دراسً تدرس فٌه تلك المقررات .
يبدح ( ) 52
اإلفبدح وكشف انذراجبد

تعد الكلٌة نماذج خاصة إلفادة التخرج وأخرى خاصة بكشؾ الدرجات تكون مستوفٌة
لكافة البٌانات المطلوبة ٌبٌن فٌها أسم وتوقٌعات من أعدها ومن راجعها ومعتمدة من قبل
مسجل الكلٌة ومدٌر المكتب المختص وعمٌد الكلٌة .
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يبدح ( ) 53
شزوط احلصىل عهى اإلجبسح املتخصصخ

 - 1أن ٌكون الطالب مسجل بسجل القٌد المركزي بالكلٌة .
أن ٌنجز الطالب بنجاح متطلبات اإلجازة المتخصصة فً القسم المختص طبقا ً للبرنامج
المعتمد من إدارة الكلٌة والجامعة .
 - 2أن ٌكون الطالب مقدما ً للتحقٌق أو مجلس تؤدٌب ولم ٌتخذ قرار فً شؤنه .
 - 3أال ٌكون قد صدر قرار بفصله من الكلٌة .
يبدح ( ) 54
اعتًبد اإلجبسح املتخصصخ

ٌتولى األستاذ المرشد مراجعة البطاقة الدراسٌة للطبلب الخاضعٌن إلشرافه دورٌا ً وٌحٌل
البطاقات الدراسٌة بعد تدقٌقها بالنسبة للطلبة الذٌن أنجزوا المقررات المطلوبة للتخرج
إلى القسم وإببلغ مكتب التسجٌل بذلك وٌقوم مكتب التسجٌل بعد كل فصل دراسً بؤعداد
قوائم بؤسماء الطلبة الذٌن استوفوا شروط الحصول على اإلجازة المتخصصة من واقع
سجبلت مكتب التسجٌل والتوثٌق وإحالة هذه القوائم لؤلقسام المختصة لمراجعتها ثم
إحالتها خبلل أسبوع وأحد إلدارة الكلٌة للتصدٌق علٌها ومن ثم تحال إلدارة الجامعة
لبلعتماد.
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يبدح ( ) 55
يزتجخ انشزف

تمنح مرتبة الشرؾ األولى ومرتبة الشرؾ الثانٌة لكل طالب ٌتحصل على درجة اإلجازة
المتخصصة من الكلٌة ٌسبق إدانته تؤدٌبٌا طوال مدة دراسته بالكلٌة على النحو التالً :
- 1تمنح مرتبة الشرؾ األولى للحاصلٌن على متوسط تراكمً عام ال ٌقل عن . % 85
- 2تمنح مرتبة الشرؾ الثانٌة للحاصلٌن على متوسط تراكمً عام ال ٌقل عن .% 75
انفصم انسبثع

اإلَذار وانفصم يٍ انذراسخ
يبدح ( ) 56

ينذر الطالب في الحاالت التالية :

اإلَذاراد

 - 1إذا لم ٌنجز أي وحدة دراسٌة خبلل أي فصل دراسً .
 - 2إذا قل المتوسط التراكمً العام للطالب عن  ( % 35ضعٌؾ جداً ) .
 - 3إذا قل المعدل الفصلً عن الحد األدنى  % 50فً أي فصل دراسً .
 - 4إذا لم ٌنجز بنهاٌة الفصل الدراسً الثانً أربع عشر (  ) 14وحدة دراسٌة .
 - 5إذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان مدة تزٌد على أسبوعٌن فً الفصل
الدراسً .
 - 6إذا لم ٌنجز (  ) 35وحدة دراسٌة على األقل فً الفصول الدراسٌة األربع األولى .
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 - 7إذا لم ٌنجز (  ) 88وحدة دراسٌة خبلل ثمانٌة فصول دراسٌة من بداٌة دراسته فً
الكلٌة.
وبالنسبة للطالب المتنقل للكلٌة تكون (  ) 88وحدة مساوٌة لمجموع ما حسب له عند
االنتقال وكذلك كما أنجزه بالقسم المسجل به حالٌاً ،كما تكون (  ) 8الثمانٌة فصول
مساوٌة لمجموع ما حسب له عند االنتقال مضافا ً إلٌه ما قضاه بالقسم المسجل به ،وٌقوم
مكتب التسجٌل والتوثٌق واألستاذ المرشد بتدوٌن اإلنذارات بالمنظومة فً البطاقة
الدراسٌة للطالب أوالً بؤول
 - 8إذا جاوز عدد مرات الرسوب فً أي مقرر ثبلث مرات خبلل دراسته بالكلٌة .
يبدح ( ) 57

انفصم يٍ انذراسخ ثبنكهيخ
ٌعتبر الطالب مفصوالً تلقائٌا ً وٌشطب قٌده وٌنته حقه فً الدراسة بالكلٌة فً الحاالت
التالٌة :
- 1إذا انقطع عن الدراسة بسبب ؼٌر مشروع فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن خبلل مدة دراسته
بالكلٌة أو سنة دراسٌة كاملة .
- 2إذا أعٌد تنسٌبه وتحصل على تقدٌر عام ضعٌؾ جداً فً نهاٌة أي من السنتٌن
األولٌٌـــــــــــن أو فصلٌن دراسٌٌن من الفصول األربع األولى .
- 3إذا أعٌد تنسٌبه ورسب سنتٌن متتالٌتٌن ،أي كان متوسط تقدٌره العام أو إذا حصل على
الحد األعلى من اإلنذارات بالنسبة للنظام الفصلً .
- 4إذا قضى ضعؾ المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي أختار االستمرار فً الدراسة عن
طرٌق دفع الرسوم الدراسٌة للتخصص .
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انفصم انثبيٍ
املخبنفبد انتأديجيخ
يبدح ( ) 58

على الطالب االلتزام بؤداء واجباته العلمٌة على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة
والكلٌة بؤن ٌسلك فً تصرفاته مسلكا ً ٌتفق مع وضعه باعتباره طالبا ً جامعٌا ً وأن تتفق
تصرفاته مع القوانٌن واللوائح والنظم المعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً واألصول
والتقالٌد الجامعٌة المستقر .
يبدح ( ) 69

ٌخضع الطالب للتحقٌق والتؤدٌب إذا ارتكب فعبلً داخل الكلٌة أو فً أي مكان من
ملحقاتها ٌشكل مخالفة للقوانٌن واللوائح المعمول بها فً الجامعة أو االمتناع عن أداء
واجبه ،وٌضل الطالب خاضعا ً ألحكام التؤدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة وحتى زوال
هذه الصفة بتخرجه أو إلؽاء تسجٌله .
يبدح ( ) 60
ال جيىس نهطبنت ارتكبة املخبنفبد انتبنيخ :

 - 1االػزذاء ػِ ٠أػضبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أ ٝاُطالة أ ٝاُؼبِٓ ٖ٤ثبُدبٓؼخ .
 - 2االػزذاء ػِ ٠أٓٞاٍ اُدبٓؼخ أ ٝأُشاكن اُزبثؼخ ُٜب .
 - 3اإلخالٍ ث٘ظبّ اُذساعخ ٝاالٓزحبٗبد .
 - 4اسرٌبة أ ١عِٞى ٓ٘بف ُألخالم أٔ٣ ٝظ اُ٘ظبّ ٝا٥داة اُؼبٓخ .
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يبدح ( ) 61

٣ؼذ ٖٓ أُخبُلبد االػزذاء ػِ ٠أػضبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أ ٝاُؼبِٓ ٖ٤أ ٝاُطالة أ ٝهبّ
ثأػٔبٍ اُؾدبس أ ٝاُضشة أ ٝاإل٣زاء أ ٝاُوزف أ ٝاُزٜذ٣ذ٣ٝ ،زحون االػزذاء إرا رْ ثقٞسح
ػِ٘٤خ ٝثحضٞس أُؼزذ ١ػِ ٚ٤عٞاء اسرٌت اُلؼَ ؽلبٛخ أً ٝزبثخ أ ٝثبإلؽبسح .
يبدح ( ) 62
٣ؼذ ٖٓ أُخبُلبد االػزذاء ػِ ٠أٓٞاٍ اُدبٓؼخ ًبالعز٤الء أ ٝإرالف ُِٔؼذاد ٝاألدٝاد
اُزبثؼخ ُِدبٓؼخ أ ٝإحذ ٟأُشاكن اُزبثؼخ ُٜب عٞاء ثئرالكٜب أ٣ ٝدؼِٜب ُ٤غذ فبُحخ
ُالعزؼٔبٍ ًِ٤ب ً أ ٝخضئ٤ب ً ٝروغ أُخبُلخ عٞا ًء رٔذ ثقٞسح ػٔذ٣خ أ ٝثبإلٔٛبٍ .
يبدح ( ) 63
٣ؼذ ٖٓ ٓخبُلبد اإلخالٍ ث٘ظبّ اُذساعخ ٝاالٓزحبٗبد ٓب : ٢ِ٣
- 1رض٣ٝش أُحشساد اُشعٔ٤خ ٓثَ اُؾٜبداد ٝاإلكبدح أ ٝاُٞثبئن عٞاء ًبٗذ فبدسح ػٖ
اُدبٓؼخ أ ٝػٖ ؿ٤شٛب إرا ًبٗذ راد فِخ ثئخشاءاد اُذساعخ .
- 2اٗزحبٍ اُؾخق٤خ عٞاء ُزحو٤ن ٓقِحخ ُِلبػَ أُ ٝـ٤ش٣ٝ ٙؼذ اٗزحبٍ اُؾخق٤خ دخٍٞ
ثذالً ػٖ طبُت آخش ألداء آزحبٕ ٝرغش ١اُؼوٞثخ ػِ ٠اُطبُج ٖٓ ًَٝ ٖ٤ع َٜرُي أٝ
ًبٕ ؽشٌ٣ب ً ك ٖٓ ٚ٤اُطالة .
- 3إثبسح اُلٞض ٠أ ٝاُؾـت ٝػشهِخ ع٤ش اُذساعخ أ ٝاالٓزحبٗبد ثأ٣خ فٞسح ًبٗذ .
- 4اُزأث٤ش ػِ ٠األعبرزح أ ٝاُؼبِٓ ٖ٤كٔ٤ب ٣خـ ع٤ش االٓزحبٗبد أ ٝاُزو ْ٤٤أ ٝاُ٘زبئح أٝ
ؿ٤شٛب ٓٔب ٣زؼِن ثؾؤ ٕٝاُذساعخ ٝاالٓزحبٗبد .
ٔٓ -5بسعخ أػٔبٍ اُـؼ ك ٢االٓزحبٗبد أ ٝاُؾشٝع كٜ٤ب ثأ٣خ فٞسح ٖٓ اُقٞس ٣ٝؼزجش
ٖٓ هج َ٤اُؾشٝع ك ٢اُـؼ إدخبٍ اُطبُت إُ ٠هبػخ االٓزحبٗبد أ٣خ أٝسام أ ٝأدٝاد أٝ
أخٜضح راد ػالهخ ثبُٜٔ٘ح اُذساعٞٓ ٢ضٞع االٓزحبٗبد ٓثَ اُحٞاع٤ت أُجشٓدخ
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ًٝزُي خٜبص اُٜبرق اُ٘وبٍ ِٓٝحوبرٓٝ ٚب ك ٢حٌٔٓ ٚب ُْ ٓ ٌٖ٣شخقب ثئدخبُٜب ٖٓ هجَ
ُد٘خ االٓزحبٗبد
- 5االٓز٘بع ػٖ اإلدالء أٓبّ ُدبٕ اُزحو٤ن أٓ ٝدبُظ اُزأد٣ت أُؾٌِخ ٝكوب ً ألحٌبّ ٛزٙ
اُالئحخ .
- 6أٓ ١خبُلخ ُِوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائح ٝاُ٘ظْ أُزؼِوخ ثبُزؼِ ْ٤اُؼبُ٢
يبدح ( ) 64
٣ؼذ عًِٞب ٓ٘بك٤ب ُألخالم ٝاُ٘ظبّ اُؼبّ ٝا٥داة اُؼبٓخ األكؼبٍ اُزبُ٤خ :
أ -االػزذاء ػِ ٠اُؼشك  ُٞٝرْ ثشضب اُطشف ا٥خش ٝك ٢حبُخ اُشضب ٣ؼذ اُطشف
ؽشٌ٣ب ً ك ٢اُلؼَ .
ة-خذػ اُح٤بء اُؼبّ .
ج -رؼبط ٢أُخذساد أ ٝأُغٌشاد أ ٝاُزؼبَٓ كٜ٤ب ثأ٣خ فٞسح ٖٓ اُقٞس .
د -رذا ٍٝاألؽ٤بء اُلبضحخ أ ٝرٞص٣ؼٜب أ ٝػشضٜب .
ٓ ًَ -ٝب ٖٓ ؽأٗ ٚاإلخالٍ ثبُؾشف ٝكوب ُِوٞاٗ ٖ٤اُ٘بكزح أ ٝأُغبط ثب٥داة اُؼبٓخ
ٝاألخالم أُشػ٤خ .
 -ٙاُظٜٞس ثٔظٜش ؿ٤ش الئن داخَ أُؤعغخ اُزؼِ٤ٔ٤خ أ ٝإحذٌٗٞٓ ٟبرٜب أ ٝاسرذاء األص٣بء
أُ٘بك٤خ ُِحؾٔخ ًإٔ  ٌٕٞ٣هق٤شاً أ ٝض٤وب ً أ ٝأُجبُـخ ك ٢اُض٘٣خ ٝك ٢خٔ٤غ األحٞاٍ إرا
ؽٌَ اُغِٞى خشٔ٣خ خ٘بئ٤خ رٞخت ػِ ٠اٌُِ٤خ إثالؽ اُدٜبد أُخزقخ .
يبدح () 65
٣ؼذ اُزؼذاد اُٞاسد ك ٢أُٞاد (  ) 65-64-63-62ػِ ٠عج َ٤أُثبٍ ال ُِحقش ٣ٝؼزجش
اُغِٞى ٓحظٞساً ٓبداّ ٓخبُلب ً ُِزؾش٣ؼبد ٝاُ٘ظْ أُؼٔ ٍٞثٜب ك ٢اُدبٓؼبد ٝأُؼبٛذ اُؼِ٤ب
.
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انفصم انتبسع
انعمىثبد انتأديجيخ
يبدح ( ) 66
٣ؼبهت اُطبُت ثبإل٣وبف ػٖ اُذساعخ ُٔذح ال روَ ػٖ ع٘ز ٖ٤دساع٤ز ٖ٤إرا أسرٌت أحذ األكؼبٍ
أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢أُبدح ( ٛ ٖٓ ) 62ز ٙاُالئحخٝ ،ثلقَ اُطبُت ٖٓ اٌُِ٤خ ػ٘ذ اُؼٞد .
يبدح ( ) 67
٣ؼبهت اُطبُت ثبإل٣وبف ػٖ اُذساعخ ُٔذح ال روَ ػٖ ع٘خ دساع٤خ إرا اسرٌت أحذ األكؼبٍ
أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢أُبدح ( ٝ ) 63رضبػق اُؼوٞثخ ػ٘ذ اُؼٞد ٝك ٢خٔ٤غ األحٞاٍ ال ٣دٞص
ػٞدح اُطبُت ُٔٞافِخ اُذساعخ إال إرا دكغ هٔ٤خ األضشاس اُز ٢أحذثٜب ثأٓٞاٍ اُدبٓؼخ .
يبدح ( ) 68
٣ؼبهت اُطبُت ػِ ٠أُخبُلبد أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢أُبدح (  ) 64ػِ ٠اُ٘ح ٞاُزبُ: ٢
٣- 1ؼبهت ثبُٞهق ػٖ اُذساعخ ُٔذح ال روَ ػٖ ع٘خ دساع٤خ ٝال رض٣ذ ػِ ٠ع٘ز ٖ٤دساع٤زٖ٤
ًَ ٖٓ اسرٌت أُخبُلبد اُٞاسدح ك ٢اُلوشر٣ٝ) 4-2-1 ( ٖ٤لقَ اُطبُت ٖٓ اُذساعخ
كقالً ٜٗبئ٤ب ً ػ٘ذ اُؼٞد .
٣-2ؼبهت اُطبُت ثبُحشٓبٕ ٖٓ دخ ٍٞاالٓزحبٗبد ًِ٤ب ً أ ٝخضئ٤ب ً أرا اسرٌت أُخبُلبد
أُحذدح ك ٢اُلوشرٝ ) 3-2 ( ٖ٤ك ٢خٔ٤غ األحٞاٍ ٣ؼزجش آزحبِٗٓ ٚـ٤ب ً ك ٢أُبدح اُز٢
اسرٌت كٜ٤ب أُخبُلخ .
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٣- 3ؼبهت ًَ ٖٓ أسرٌت أُخبُلخ اُٞاسدح ث٤بٜٗب ك ٢اُلوشح (  ) 5ثئُـبء ٗز٤دخ آزحبٗ ٚك ٢دٝس
ٝاحذ ػِ ٠األهَ٣ٝ ،دٞص ُٔدِظ اُزأد٣ت إُـبء آزحبُٗ ٚغ٘خ ًبِٓخ ٣ٝلقَ اُطبُت كقالً
ٜٗبئ٤ب ً ػ٘ذ اُؼٞد .
٣- 4ؼبهت ػِ ٠أُخبُلبد أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢اُلوشر ) 7-6 ( ٖ٤ثبُحشٓبٕ ٖٓ حوٞم اُطبُت
اُ٘ظبٓ ٢أ ٝاإل٣وبف ػٖ اُذساعخ ٓذح ال رض٣ذ ػِ ٠ع٘خ دساع٤خ ٝاحذح .
يبدح ( ) 69
٣دٞص ُِد٘خ أُشاهجخ أ ٝأُؾشك ٖ٤ػِ ٠هبػخ االٓزحبٕ رلز٤ؼ اُطبُت إرا ٝخذد هشائٖ
رذػُ ٞالؽزجب ٙثبٕ ك ٢ح٤بصر ٚأٝساهب أ ٝأدٝاد أ ٝأخٜضح ُٜب ػالهخ ثبُٔوشس ٓٞضٞع االٓزحبٕ .
ًٔب ٣دٞص ُ ْٜأخشاج اُطبُت ٖٓ هبػخ االٓزحبٕ إرا خبُق رؼِٔ٤بد ُد٘خ االٓزحبٕ أ ٝثذأ ك٢
اسرٌبة أػٔبٍ اُـؼٝ ،ك ٢خٔ٤غ األحٞاٍ ٣ؼزجش آزحبِٗٓ ٚـ٤ب ً .
يبدح ( ) 70
٣ؼبهت ثبُٞهق ػٖ اُذساعخ ُٔذح ال روَ ػٖ ع٘خ ٝال رض٣ذ ػِ ٠ع٘ز ًَ ٖ٤طبُت اسرٌت احذ
األكؼبٍ أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢أُبدح ( ٣ٝ ) 61لقَ اُطبُت ٜٗبئ٤ب ً ػ٘ذ اُؼٞد ٣ٝزٞخت ػِ ٠ػٔ٤ذ
اٌُِ٤خ ػ٘ذ اسرٌبة أُخبُلخ أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب ك ٢اُلوشح (  ٖٓ ) ٙأُبدح أُزًٞسح اعزذػبء ٢ُٝ
أٓش اُطبُت ُٝلذ ٗظش ٙإُ ٠عِٝ ًٚٞرحز٣شٓ ٖٓ ٙـجخ ٛزا اُغِٞى كئرا اعزوش اُطبُت ػِ٠
ٓغٌِ ٚرٞخت االعزٔشاس ك ٢إخشاءاد اُزأد٣ت .
يبدح ( ) 71
ك ٢رطج٤ن األحٌبّ اُزأد٣ج٤خ أُ٘قٞؿ ػِٜ٤ب كٛ ٢ز ٙاُالئحخ ٣حغت ًَ كقِ ٖ٤دساع ٖ٤٤ع٘خ
دساع٤خ ٝاحذح .
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يبدح ( ) 72
٣زشرت ػِ ٠اإل٣وبف ػٖ اُذساعخ حشٓبٕ اُطبُت ٖٓ اُزوذّ إُ ٠االٓزحبٗبد طِ٤خ ٓذح اُٞهق ٝال
٣دٞص ُِطبُت االٗزوبٍ إُ ٠أ٤ًِ ١خ أٓ ٝؼٜذ آخش أث٘بء عش٣بٕ ٓذح اُؼوٞثخ .

انفصم انعبشز
إجزاءاد انتأديت
يبدح ( )73
ػِ٣ ٖٓ ًَ ٠ؼِْ ثٞهٞع ٓخبُلخ ُِوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائح ٝاألٗظٔخ أُؼٔ ٍٞثٜب ك ٢اٌُِ٤بد أ ٝاُدبٓؼخ
إٔ ٣وذّ ثالؿب ً ػٖ ٛز ٙأُخبُلخ ٣زضٖٔ روش٣شاً ٌٓزٞثب ً ػٖ اُٞاهؼخ إُ ٠إداسح اٌُِ٤خ أ ٝاُدبٓؼخ .
يبدح ( ) 74
اإلثالغ عٍ املخبنفخ
كٞس اإلثالؽ ػٖ اُٞاهؼخ ٣زؼ ٖ٤ػِ ٠ػٔ٤ذ اٌُِ٤خ رٌِ٤ق ُد٘خ ُِزحو٤ن ٖٓ ثالثخ أػضبء ٤ٛئخ
اُزذس٣ظ  ٌٕٞ٣احذٓ ْٛوشس اُِد٘خ .
يبدح ( ) 75
جلُخ انتحميك
٣زْ إػالّ اُطبُت ثبُزحو٤ن ٓؼ ٚهجَ ٓٞػذ ٙثً ّٞ٤بَٓ ػِ ٠األهَ ٝال ٣حغت اُ ّٞ٤اُز ١رْ كٚ٤
اإلػالّ٣ٝ ،دٞص إٔ ٣زْ اُزحو٤ن كٞساً ك ٢حبُخ اُضشٝسح ٝاالعزؼدبٍ ك ٢حبالد اُـؼ أُزِجظ
ث ٚأث٘بء االٓزحبٗبد أ ٝإرا حذثذ إٛبٗخ ُؼض٤ٛ ٞئخ اُزذس٣ظ أث٘بء رأد٣زُٞ ٚاخج ٚثوشاس ػٔ٤ذ
اٌُِ٤خ أ ٝثوشاس سئ٤ظ اُذساعخ ٝاالٓزحبٗبد .
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يبدح ( ) 76
إعالو انطبنت ثبنتحميك
ثؼذ االٗزٜبء ٖٓ اُزحو٤ن أ ٝػ٘ذ ػذّ حضٞس اُطبُت ُِزحو٤ن ثبُشؿْ ٖٓ إػالٓ ٚث٣ ٚوذّ أٌُِق
ثبُزحو٤ن روش٣ش ٙإُ ٠اُدٜخ اُزًِ ٢لز. ٚ

يبدح ( ) 77
تمزيز جلُخ انتحميك
كٞس االٗزٜبء ٖٓ اُزحو٤ن ٣زْ رؾٌٓ َ٤دِظ ُِزأد٣ت ثوشاس ٖٓ ػٔ٤ذ اٌُِ٤خ ٣ٝزٌ ٖٓ ٕٞثالثخ
أػضبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٖٓ ر ١ٝاُخجشح ٝاُذسا٣خ ٝثحضٞس ٓ٘ذٝة ٖٓ اُشاثطخ اُطالث٤خ ٣ٝشأط
أُدِظ أهذّ أػضبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٣ٝزْ إػالّ ٖٓ رٔذ إحبُز ٚػِ ٠أُدِظ أُزًٞس ثبُٔٞػذ
اُز٘٣ ١جـ ٢ك ٚ٤اإلػالّ ٖٓ ثٜ٘٤ب ٝك ٢حبُخ ػذّ اُحضٞس ٣قذس أُدِظ هشاس ٙؿ٤بث٤ب ً .
٣ٝزْ إػالّ اُطبُت ػٖ طش٣ن ُٞحخ اإلػالٗبد ٝال ٣دٞص ُٖٔ اؽزشى كُ ٢د٘خ اُزحو٤ن إٔ
 ٌٕٞ٣ػضٞاً ثٔدِظ اُزأد٣ت
يبدح ( ) 78
جمهس انتأديت
٣قذس ٓدِظ اُزأد٣ت هشاسار ٚثؼذ عٔبع أهٞاٍ اُطبُت ٣ٝدٞص ُِٔدِظ اعزذػبء اُؾٜٞد ًٔب
٣دٞص ُ ٚاعزذػبء ٖٓ هبّ ثبُزحو٤ن .
يبدح ( ) 79
-1

٣ز ٠ُٞسئ٤ظ اُدبٓؼخ رؾٌُ َ٤دبٕ اُزحو٤ن أٓ ٝدبُظ اُزأد٣ت كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُوضب٣ب اُز٢

رخـ أًثش ٖٓ ًِ٤خ ك ٢إطبس اُدبٓؼخ .
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-2

٣زٝ ٠ُٞصاسح اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢أ ٖٓ ٝرخُ ُٚٞزُي رؾٌُ َ٤دبٕ رحو٤ن أٓ ٝدبُظ اُزأد٣ت كٔ٤ب

٣زؼِن ثبُوضب٣ب اُز ٢رخـ أًثش ٖٓ خبٓؼخ .
-3

٣ز ٠ُٞػٔ٤ذ اٌُِ٤خ رؾٌُ َ٤دبٕ اُزحو٤ن أٓ ٝدبُظ رأد٣ت كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُوضب٣ب اُز ٢رخـ

اٌُِ٤خ .
-4

٣زْ فشف ٌٓبكئبد ألػضبء ُد٘خ اُزحو٤ن ٝاُزأد٣ت ٣قذس ثحوٜب هشاس ٖٓ سئ٤ظ

اُدبٓؼخ
يبدح ( ) 80
٣زْ اإلػالّ ػٖ ٓٞػذ اُزحو٤ن أ ٝاُزأد٣ت كُٞ ٢حخ اإلػالٗبد ك ٢اٌُِ٤خ أُغدَ ثٜب اُطبُت
٣ٝؼزجش رُي هش٘٣خ ػِ ٠اُؼِْ ث. ٚ
يبدح ( ) 81
اإلعالو عٍ يىعذ انتحميك أو انتأديت
٣قذس ٓدِظ اُزأد٣ت هشاسار ٚثأؿِج٤خ أفٞاد األػضبء ٝال رؼذ ٗبكذح إال ثؼذ اػزٔبدٛب ٖٓ إداسح
اٌُِ٤خ .
أٓب اُوشاساد اُقبدسح ػٖ أُدِظ ثبُلقَ كال رؼذ ٗبكذح إال ثؼذ اػزٔبدٛب ٖٓ إداسح اُدبٓؼخ
ٝرجِؾ ًبكخ اُدبٓؼبد ك٤ُ ٢ج٤ب ثبُوشاس ُِحُِٞ٤خ د ٕٝرغد َ٤اُطبُت أُلق ٍٞك ٢أٜ٘ٓ ١ب .
يبدح ( ) 82
لزار جمهس انتأديت
٣ؼِٖ هشاس ٓدِظ اُزأد٣ت ثِٞحخ اإلػالٗبد ك ٢اٌُِ٤خ أُغدَ ثٜب اُطبُت ٝرغِْ ُٗ ٚغخخ ٓ٘ٚ
ٝرٞدع ٗغخخ ثبٗ٤خ ثبُِٔق اُؾخقُِ ٢طبُت .
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يبدح ( ) 83
إعالٌ لزار جمهس انتأديت
ر٘وض ٢اُذػٞح اُزأد٣ج٤خ ثٞكبح اُطبُت أ ٝاٗغحبث ٖٓ ٚاٌُِ٤خ ٝال ٣ؤثش اٗوضبء اُذػٞح اُزأد٣ج٤خ أٝ
اُحٌْ كٜ٤ب ػِ ٠اُذػٞح اُد٘بئ٤خ أ ٝأُذٗ٤خ اُ٘بؽئخ ػٖ اُٞاهؼخ
يبدح ( ) 84
انطعٍ يف لزاراد جمهس انتأديت
رؼزجش هشاساد ٓدبُظ اُزأد٣ت اُز ٢رقذس طجوب ً ألحٌبّ ٛز ٙاُالئحخ ثؼذ اػزٔبدٛب ٝال ٣دٞص اُطؼٖ
كٜ٤ب إال ثبُطشم اُوضبئ٤خ أُوشس ثٔٞخت اُزؾش٣ؼبد اُ٘بكذح .
يبدح ( ) 85
احلبالد انتي مل يزد احلكى فيهب
رطجن أحٌبّ هشاس اُِد٘خ اُؾؼج٤خ اُؼبٓخ عبثوب ً سهْ ( ُ ) 501غ٘خ  ّ 2010ثؾإٔ إفذاس الئحخ
اُذساعخ ٝاالٓزحبٗبد ٝاُزأد٣ت ثبُدبٓؼبد ٓٝؤعغبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢ك ًَ ٢اُحبالد اُز٣ ُْ ٢شد
اُحٌْ كٜ٤ب ثٜز ٙاُالئحخ .
يبدح ( ) 86
سزيبٌ أحكبو انالئحخ
٣ؼَٔ ثأحٌبّ ٛز ٙاُالئحخ اػزجبس ٖٓ ربس٣خ فذٝسٛب ٝرغش ٟأحٌبٜٓب ػِ ٠اُطالة أُغدِٖ٤
ثبٌُِ٤خ ثؼذ فذٝسٛب .
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