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 الباب األول
 أهداف كلٌات التعلٌم التطبٌقً

 
 (1)مادة 

الهدددم مددش ء كددات التدداق الو تتفدد  تددي ودديوت  يو متدد  الفددي  ال املدد  
, مياجه  الفصي  و  الفدي  ال املد  الف تد  الي  تد   الي  ت  تما تافل

يوزيتددد الددتحد تهاجوهددا مددش ال مالتدد  الم ليتدد  ودد  مجددا ق ا  وددا  
المخولفدد  يالخدددماق تال ي تدداق يا  ددداد يالملددويتاق الحزمدد  للددد 
اهوتاجاق ليق ال مل يذلك  ش   تق ما وفدمه مش ت امج ووحتم مع 

ت  اليظتفتددد  لهاجددداق المجومدددع وددد  قدددد اق ال لتددد  يوهفدددق ا لدددوجا
 :المجا ق الوالت  



 .الص ا اق يالوا يليجت   .1
 .ا دا ت  يالوجا ت  يالمالت   .2
 .الصهت  يال تت  الم اي    .3

 .الو تيت  يالخدماق الو لتمت  الم اي    .4
 

 (2)مادة 
أش وهفق الويازش و  ت ات كخصت  ال الب تتش الجيا ب ال لمت  يال ملت  يالهفداظ 

يملددا دوه  لدد  ال مددي الكددامل , قددتم المجومددع ال يهتدد  يمفيماودده ا لالددت   لدد  
المواامددل  يهتددا يخلفتددا ياجوما تددا يجلددمتا ءلدد  أقصدد  مددا ولددم  تدده الددو داداوه 
يءماا اوده ودد   ديت  تت دد  المجومددع الاديتو  يوللددفوه تافددل الوديازش تددتش وهفتددق 

 .ومع الايتو  ال الب لذاوه يء داده للمكا ا  الت اتة و  وفدم المج
 

 (3)مادة 
 :وفيم الالتاق الوالت   ل  وهفتق ا تدام المكا  ءلتها 

 .الت  الد الاق الوا يليجت   .1
 .الت  الد الاق الوجا ت   .2
 .الت  ال ليم الصهت   .3
 .الت  الو تت  ا لالت   .4

 ( .1)الت  الوم تض  .5

ومددع يتجدديز الددوهداي التدداق جدتدددة أي دمددج أي ءلسددات م هددا هلددب هاجدداق المج
 .يليق ال مل 

 
 (4)مادة 

تجيز و  ء ا  تذه الالتاق وفدتم ت امج د الت  ءل  ملويتاق و تتفت  مخولف  و  
 .المجا ق اللاتف  أي ما تلوجد م ها 

 
 

 الباب الثانً
 شروط وقواعد القبول

 
 (5)مادة 

 :الشروط العامة للقبول فً الكلٌات 
 :وق الفيا د يالك ي  الوالت  توم قتيل ال لت  يال التاق تالتاق الهتئ  ي

 .أش تايش ال الب ايتو  الج لت   -1
ي لت  الم   الد الدت  , توم قتيل أت ات ديل مجلس الوهايش الخلتج ال  تت   -2

مددش الددديل ال  تتدد  يا لددحمت  يأت ددات الياودددتش ال دد ب ت لددت    ووجددايز 
لفيا دد مش مجميع ال لت  المفتيلتش ل يتاً ود  التداق الهتئد   تفداً ل% 15

 .يال ظم الو  و  ها الهتئ  و  تذا الكأش 
أش تايش ال الب هاصحً  ل  كهادة الد الت  الثا يت  ال ام  أي ما ت ادلها  -3

أي ما تيازتها تهلب  تت   الد ال  تالوخصص الذي ت غب ا لوهداق تده 



يتك   أل تايش قد م    ل  هصيله  ل  المؤتل الد ال  أاث  مش , 
لمدت  ال ام ي ع قيا د الوث ات ت ض الهدا ق الخاصد  يتجيز ل, ل وتش 

 .تأقدمت  المؤتل مش تذا الك   

 .أش توف غ ال الب للد ال  تالالت  وف غاً واماً  -4

أش تجواز ت جاح اخوتا اق الفتيل الو  وج تها الالت  كفهت  أي وه ت ت  أي  -5
 . ملت  

يوهدددد  ,أش تادديش  ئفددا صددهتا للد الدد  ودد  الوخصددص الددذي لددتلهق تدده  -6
اما وهدد , الهتئ  الك ي  الخاص  تالفتيل و  ال الت  يو  ال وخصص 

 . ظم يميا تد اخوتا  الفتيل يك ي  اللتاق  الصهت  
 

 (7)مادة 
 ل  ال الب الذي ت غب و  ا لوهاق تإهد  الالتاق أش توفددم ت لدب الوهداق ود  

 :الميا تد الم لش   ها تالملو داق الوالت  
 .ت  الهاصل  لتها مصدقاً  لتها مش الجهاق ال لمت  الكهادة الد ال -1
 .الت اق  المد ت  يصي ة   ها  -2
 .ءق ا  توف غه الوام للد ال   -3

 .أت  ملو داق أخ    -4
 

 الباب الثالث
 نظام المقررات والدراسة

 
 (7)مادة 

 :نظام المقررات 
 لد  ولت  الد ال  و  الالتاق الو تتفت   لد  ألداس  ظدام المفد  اق الدذي تفديم 

و تدددتش  ددددد اليهدددداق الد الدددت  الوددد  تكدددو   ءامالهدددا يال جددداح وتهدددا تالملدددوي  
ياددذلك وهدتددد , الم صدديص  لتدده ودد  تددذه الحئهدد  اكدد   مددش كدد ي  الوخدد   

 .المجا ق الد الت  الو  ويزع  لتها تذه اليهداق هلب أهاام تذه الحئه  

اق الودد  أش تخوددا  المفدد   –ت ددد ال جدديع للم كددد ال لمدد   –يلل الددب 
ت غب و  د الوها و  ال وصل د ال  مش تتش المفد  اق الد الدت  الم  يهد  

يود  هدديد , يوفداً لمو لتداق الوخد   , هلب وفدت ه لهاجوه ءلتهدا يالدو داده لهدا 
 .ال بت الد ال  الملميح ته 

 
 (8)مادة 

 :العام الدراسً 
 ت د   كد  مددة ادل وصدل د الد  أ, تايش ال ام الد الد  مدش وصدلتش د الدتتش 

تا  او  ءل  الفو وتش المخصصوتش لإل كاد يالولدجتل يأتدام اموها داق , ألتي ا 
 . هات  الفصل الد ال  



يمدودده لددت   ألدداتتع ء دداو  ءلدد  , يالفصددل الد الدد  الصددتف  اخوتددا ي 
 .الفو اق المخصص  لإل كاد يالولجتل يأتام ا موها اق  هات  تذا الفصل 

 
 (9)مادة 

 : المقرر الدراسً
تفدددم  لدد  مددد  وصددل ,  ملدد  أي وددد تب متدددا   , تددي مهوددي   لمدد   ظدد ي 

 .يتخصص له  دد مش اليهداق الد الت  يوق  ظام الد ال  , د ال  اامل 
 

 
 (11)مادة 

 :الوحدات الدراسٌة 
 :ويزش اليهدة الد الت  ألتي تاً يلفصل د ال  ياهد  ل  ا لاس الوال  

 .لا   ود تلت  للمف   ال ظ ي  (1
لا اق للمف   ال لمد  هلدتما وهددده لجداش الكدئيش ال لمتد  تالالتداق يوهددد  2-3 (2

لجاش الكدئيش ال لمتد  تالالتداق اللدا اق المخصصد  لمفد  اق الودد تب المتددا   
 .لا اق لليهدة الد الت  الياهدة  4-3يو  هديد 

 

 (11)مادة 
 :البرنامج الدراسً 

و  وو ة , تل الخ تج و  وخصص ما تي مجمي   المف  اق يا  ك   الحزم  لوأت
 .زم ت  مهددة يوفاً  هاام تذه الحئه  

 
 (12)مادة 

 :خطة الدراسة 
يوكدمل , ت  ألليب و فتذ الت  امج الد ال   ل  مد  الفصيل الد الت  المخصصد  لده 

مجمي د  المفدد  اق الودد  ودؤدي د الددوها ياجوتازتددا مجوم دد  ت جداح ءلدد  الهصدديل  لدد  
ت ا د  ود  و فتدذ خ د  الد الد  و وتدب وفددتم المفد  اق هلدب أيلتاوهدا ي, د ج   لمتد  

 .يالمو لتاق الملتف  يا ماا اق المواه  و  ال الت  
 

 (13)مادة 
 :وفلتم المف  اق 

 :و فلم المف  اق الد الت  و  الت امج الد ال  ءل  
 : مش هتي  تت   المف  : أي  

 : ظ ي  -1
تادئ يالمفاتتم ا لالت   هد هفيل الم  و  تي مهوي   لم  تو ايل ا لس يالم

. 
 
 : لم   -2

 .تي مجمي   الو تتفاق يالود تتاق لو مت  مها اق يقد اق ال الب 

 



 :الود تب المتدا    -3

 .تي م اتك  ال الب لظ يم ال مل يو مت  مها اوه ي وع ملوي  وهصتله 
 .يجيز أش تهمل المف   الد ال  أاث  مش صف   -

 
 :ال يع مش هتي : ثا تاً 
 :مف  اق الثفاو  ال ام   -1

وهدم ءل  ا وفاع تملوي  الميا  د  الصداله   دش   تدق ا تومدام تالجيا دب 
ياددذلك ءلدد  وادديتش , الثفاوتدد  يال يهتدد  يا جوما تدد  يالصددهت  يال تا ددت  

 .يتما تخدم أتدام يوللف  الهتئ  ,  اتزة مش الم  و  ا لالت  

 
 :مف  اق وخصصت  يمه ت   -2

يتد  ذاق , ااولاب الم  و  يالختد ة الحزمودتش للمجدال الد الد   وهدم ءل 
 . تت   ممتزة يمو ات   و  هفل الم  و  ال ظ ت  أي الو تتفت  أي ال لمت  

 
 :مف  اق ملا دة  -3

, وهدددم ءلدد  ء دداو  ت ددض أ ددياع الم  ودد  أي الختدد ة الودد  ولددا د الوخصددص 
لدوامال ء دداده المه د  يولا د  ل  الوزيد تالم ا م يالم ليماق الحزم   

 .و  مجال وخصصه 

 
 :المف  اق ا خوتا ت   -4

ت  المف  اق الو  تو ك لال  الدب اخوتا تدا مدش المفد  اق الود  وفددمها التداق 
الهتئدد  لدديات اا ددق مفدد  اق أ كدد   و تدد  أي ميلددتفت  أي ثفاوتدد   امدد  أي اا ددق 

 .مف  اق وك تب آخ  أي مف  اق مش  فس مجال الوك ب 

ق ا خوتا ت  وايش مش تتش جمتع المف  اق الم  يهد  ي  تلدوث   مدش يالمف  ا
 :ذلك ء  ما تل  

 .جمتع مف  اق الثفاوت  ال ام   . أ
 المف  اق الملا دة الو  تفدمها الفلم الذي توك ب وته ال الب  . ب

 
 (15)مادة 

لدتم وويل  لج   الكئيش ال لمت  تالالت  المخوص  وهدتد المف  اق الو  و د   وهدق ادل وف
 .يوفاً لما ي د و  المادة اللاتف  

 
 (15)مادة 

 :المتطلب السابق 
تي مف   الذي تجب أش تد له ال الب يتجوازه ت جاح قتل أش تهق له الولجتل و  مف   

 .د ال  أاث  وفدماً 
 

 (16)مادة 
 :المتطلب المتالزم 

 .   فس اليقق تما مف  اش د التاش موحزماش  تد لل الب مش ولجتلهما يد الوهما و



 
 (17)مادة 

 :مقرر تعوٌضً 
يتهدم ءل  وزيتد ال الب تالم ا م ل وع ملوياه ال لم  ود  مي دي اق م  تد  يتؤتلده 

ي  تخصدص للمفد  اق الو يت دت  يهدداق , للولجتل و  مف  اق ذاق يهداق م ومدة 
 .د الت  

 
 (18)مادة 

يالموحزم  يالو يت دت  للمفد  اق  وهدد لج   الكئيش ال لمت  تالالتاق المو لتاق الملتف 
 .الد الت  ت ات  ل  اقو اح الفلم ال لم  المخوص 

 
 (19)مادة 

 :و قتم المف  اق الد الت   ل  ال هي الوال   -1
 .لملوي  الل   الد الت  ا يل   199ءل   111اتودات مش  - أ

 .لملوي  الل   الد الت  الثا ت   299ءل   211اتودات مش  - ب
 .لملوي  الل   الد الت  الثالث   399  ءل 311اتودات مش  - ق

 .لملوي  الل   الد الت  ال ات    499ءل   411اتودات مش  - ي

 .تلتق  قم ال مف    مز الفلم ال لم  الذي تفع  مش   اق وخصصه  -2

تجيز للالتاق الو تتفت  و ظدتم مفد  اق خاصد  لدت ض ال لتد  تهددم الدوامال أي  -3
ي  تخصددص لهددا يهددداق د الددت    وددع ملددوياتم ال لمدد  ودد  مي ددي اق م ت دد 

 . 199ءل   111يو    تذه المف  اق أ قاما مش 

 

 (21)مادة 
, تما توحتم ياهوتاجداق لديق ال مدل , وفدم الهتئ  ال دتد مش الت امج الد الت  و  التاوها 

 :يذلك  ل  ال هي الوال  

 :الت  الد الاق الوا يليجت   -1
خصصداوه يمددة الد الد  ا  وتادتد  يوخدم الف دا   الصد ا   تلدائ  مجا وده يو

يهدة د الت   ل   84ي دد اليهداق الم ومدة , لت امجها خمل  وصيل د الت  
ا قددل مو ددم   اليهددداق المخصصدد  للوددد تب المتدددا   يوددق مددا وهدددده خ دد  

 .الد ال  الم ومدة 

  
 : الت  الد الاق الوجا ت   -2

وه يمددة د الد  ا  وتادتد  يوخدم ق اع المال يالوجا ة تلدائ  مجا وده يوخصصدا
يهدة د الت   لد   68ي دد اليهداق الم ومدة , لت امجها أ ت   وصيل د الت  

ا قددل مو ددم   اليهددداق المخصصدد  للوددد تب المتدددا   يوددق مددا وهدددده خ دد  
 .الد الت  الم ومدة 

 
 :الت  ال ليم الصته   -3



ا  وتادتدد  يوخدددم الف دداع الصدده  تلددائ  مجا ودده يوخصصدداوه يمدددة الد الددت  
يهدة د الت   لد   68ي دد اليهداق الم ومدة , لت امجها أ ت   وصيل د الت  

ا قددل مو ددم   اليهددداق المخصصدد  للوددد تب المتدددا   يوددق مددا وهدددده خ دد  
 .الد ال  الم ومدة 

 
 :الت  الو تت  ا لالت   -4

يوخدددم الف دداع الو تدديي تلددائ  مجا ودده يوخصصدداوه يمدددة الد الدد  ا  وتادتدد  
يهدددة د الددت   131ي دددد اليهددداق الم ومدددة , لت امجهددا ثما تدد  وصدديل د الددت  

 ل  ا قل مو م   اليهداق المخصص  للو تت  ال لمت  أي الود تب المتدا   يوق 
 .ما وهدده خ   الد الت  الم ومدة 

 
 
 

 الباب الرابع
 اإلرشاد العلمً والتسجٌل

 
 (21)مادة 

 :اإلرشاد العلمً 
كاد ال لم  تالتاق الهتئ  يتهدد لال  الب م كد  لم  مدش تدتش أ  دات ت تق  ظام ا  

يت كددد ال الددب ودد  اخوتددا  , تتئدد  الوددد تس يتف ددل أش تادديش ودد  مجددال الوخصددص 
يت اي ه و  ءتجاد الهلديل الم الدت  لمدا قدد , المف  اق الد الت  المخولف  الو  تلجل وتها 

 .وما اق الولجتل يا  او  يا  لهاب يت ومد الم كد ال لم  ال, تياجهه مش مكاحق 
 

 (22)مادة 
 :التسجٌل 

توم ولدجتل ال لتد  ود  المفد  اق الد الدت  خدحل ا لدتيع اللداتق لتددت الد الد  ود  ادل 
 .وصل د ال  

يتجيز ي ع  ظام لإل كاد يالولدجتل المتاد  ود  ال صدم الثدا   مدش ادل وصدل د الد  
ل تذه الفو ة اخوتا  المف  اق الد الدت   تفداً يتوم خح, يذلك للفصل الد ال  الذي تلته 

 لهاجاق ال الب يءماا اق الجديل الد ال  تالالت 
 

 (23)مادة 
 :التسجٌل المتأخر 

تجيز ولجتل ال الب و  المف  اق الد الت  خحل ا تام الثحث  ا يل  مدش تددت الد الد  
 .ة الفتيل يالولجتل تك   مياوف  الم كد ال لم  يا وماد  ماد, و  ال وصل د ال  

 
 (24)مادة 

تجيز ل متد الفتيل يالولجتل  لت  الم   الملوجدتش ود  مي دد   توجدايز  هاتد  ا لدتيع 
 .لتدت الد ال  

 .اما تجيز قتيل مش توأخ  م هم أاث  مش ذلك املوم تش يوفاً  هاام تذه الحئه  



 
 (25)مادة 

لصتف  ذاق الفيا د الموت   و  كدأش تل   تكأش الولجتل و  مف  اق الفصل الد ال  ا
 .الولجتل و  الفصيل الد الت  ا خ   

 
 (26)مادة 

  تجدديز ولددجتل ال الددب ودد  أهددد المفدد  اق الد الددت  مددا لددم تاددش قددد اجودداز ت جدداح أي 
 .المف  اق الو  و وت  مف  اق لاتف  له 

 
 (27)مادة 

د تكأ ها ق ا  مدش المددت  تهصل مش ال  الب ال ليم المف  ة مفاتل الولجتل يالو  تص
 .يت ف  م ها  لت  الم   , ال ام 

 
 (28)مادة 

 :العبء الدراسً 
وهدد اليهداق الد الت  الو  تجيز لل الب الولجتل وتها و  الفصل الد ال  الياهد  ل  

 :ال هي الوال  
ال دد ا  وتدادي مدش اليهدداق الد الدت  الود  تلدجل وتهدا ال الدب ود  الفصدل  -1

اهد تي  اوج قلم   دد اليهدداق الد الدت  الحزمد  للوخد    لد  الد ال  الي
 . دد الفصيل الد الت  ا  وتادت  هلتما وهدده الحئه  

تهدق لل الدب أش تلدجل أد د  مدش اليهددداق تفدل  دش ال دبت ا  وتدادي ثحثدد   -2
أما الهدد ا قصد  وهدي ال دبت ا  وتدادي م داوا ءلتده ثحثد  , يهداق د الت  
 .يهداق د الت  

ت ات  لد  قيا دد وف تدا لج د  الكدئيش ال لمتد   –تجيز و  الها ق ا لوث ائت   -3
يتمياوف  الم كد ال لم  يا وماد  متد الالت  أش تلجل ال الب  دداً  –تالالت  

 .مش اليهداق أقل مش الهد ا د   لل بت الد ال 

تجديز لل الددب أش تلددجل  دددداً مددش اليهددداق أاثدد  مددش الهددد ا قصدد  لل ددبت  -4
د ال  يتما   تزتد  ش مف   د ال  ياهد أقص  ثحي يهداق د الت  ءذا ال

 .ويقم وخ جه مش الالت   ل  ذلك 
  تجيز لل الب المي يع  ل  قائم  ا  دذا  الولدجتل ود  مفد  اق د الدت   -5

تزتد  دد يهداوها  ش الهد ا د د  لل دبت الد الد  تدأاث  مدش يهدده د الدت  
وتجيز له , لب المويقع وخ جه و   فس الفصل يتلوث   مش ذلك ال ا, ياهده 

أش تلجل و  المف  اق د الت    تزتد  دد يهدداوها  دش الهدد ا د د  تدأاث  
 (1.)مش يهدوتش د التوتش وف  

  تجديز لل الدب ودد  الفصدل الد الد  الصددتف  أش تلدجل ود  أاثدد  مدش لددتع  -6
صددل يتلددوث   مددش ذلددك ال الددب المويقددع وخ جدده ودد  الف, يهددداق د الددت  

وتلدم  لده تالولدجتل ود  ولدع يهدداق د الدت  , الصتف  أي الفصل الذي تلته 
 (2.)اهد أقص  

 (29)مادة 
 :اإلضافة 



تجيز لل الب ء داو  مفد   د الد  أي أاثد  ت دد مياوفد  الم كدد ال لمد  خدحل ا لدتيع 
مددع م ا دداة , يخددحل ا تددام الثحثدد  للفصددل الد الدد  الصددتف  , ا يل مددش تدددت الد الدد  

 .لفيا د الخاص  تالهد ا قص  لل بت الد ال  ا
 

 (31)مادة 
 :االنسحاب 

تجيز لل الب أش ت لهب مش مف   د ال  أي أاث  خدحل وود ة   وو دد   هاتد  ا لدتيع 
ي ل  أش توم ذلدك تم ا داة الهدد , الخامس مش تدت الد ال  تك   مياوف  الم كد ال لم  

 .ا د   لل بت الد ال  
 

 (31)مادة 
يز لل الب ا  لهاب مش جمتع المف  اق الد الت  الو  لجل وتها خحل وصل د ال  تج
يوخ ع  ملت  ا  لهاب لمياوف  الكئيش ال حتت  يتلجل ا  لهاب و  لدجل ال الدب , 

 .ي  ودخل المف  اق الو  ا لهب م ها و  هلاب م د وه , ( ز)يت مز له 
 

 (32)مادة 
 :الحضور والغٌاب 

ب ال الب  ل  ه ي  ال اللا اق المهددة للمف   الد ال  الذي تجب أش تياظ -1
 .ياذلك و  وو اق الود تب المتدا   , لجل وته خحل الفصل الد ال  

تويل  ألواذ ال مف   ءتحغ ال الب الذي توستب  ش اله ي  ما تيازي اللا اق  -2
 ددا ه يتوادد   ءخ, المهددددة للمفدد   الد الدد  ودد  ألددتيع اواتتددا تا  ددذا  ا يل 

تا  ذا  الثا   ءذا غاب ما تيازي اللا اق المهددة للمف   الد ال  و  ألتي تش 
. 

و  هال  غتداب ال الدب مدا تديازي اللدا اق المهدددة للمفد   الد الد  ود  ثحثد   -3
ألاتتع أي أاث  تويل  ألواذ المف   ءتحغ ماوب الولجتل وي اً ته ماش ال الب مش 

 .مف   دخيل ا موهاش ال هائ  لذلك ال

تودديل  ماوددب الولددجتل ءخ ددا  اددل مددش ال الددب يالم كددد ال لمدد  يألددواذ المفدد    -4
يتلجل لده ود  , ت لخ   ش ق ا  اله ماش يا وتا  ال الب  التاً و  تذا المف   

 . الب ( تـ)لجله الد ال  وفدت  

و  هال  الستاب  ش ه ي  اللا اق الود تلت  للمف   تلتب ا لود ات اللد يي  -5
ودزاد , أي ا كو اك و  ومثتل الديلد  تالخدا   تمياوفد  مدش المددت  ال دام لحهوتا  

 .المدة الملميح تها للستاب تهتي   ووجايز أ ت   ألاتتع 

تال لددت  للفصددل الد الدد  الصددتف  تادديش ا  ددذا  ا يل   دددما وصددل  لددت  غتدداب  -6
وصدل  مش اللا اق المهددة للمف   الد ال  يا  ذا  الثا     دما% 11ال الب 

مش اللا اق المهددة للمف   % 21وإذا وجايز غتاب ال الب % 15 لت  الستاب 
 .ت وت   التاً يته م مش دخيل ا موهاش ال هائ  

 

 (32)مادة 
 :تحدٌد السنة الدراسٌة للطالب 



وهدد الل   الد الت  لل الب  ل  ألاس  دد اليهداق الو  وماش مش اجوتازتا ت جاح اما 
 :تل  
يهدة د الت   ل  ا اث  ت وت  و  ملوي  الل   الد الت   34ذي ت ه  ال الب ال -1

 .ا يل  
 68يهدة د الدت   35ال الب الذي ت ه   دداً مش اليهداق الد الت  تو ايح تتش  -2

 .يهدة د الت  ت وت  و  ملوي  الل   الد الت  الثا ت  
 99دة د الت  ييه 69ال الب الذي ت ه   دداً مش اليهداق الد الت  تو ايح تتش  -3

 .يهدة د الت  ت وت  و  ملوي  الل   الد الت  الثالث  

يهددة د الدت  ودأاث  ت وتد  ود  ملدوي  اللد   الد الدت   111ال الب الذي ت هد   -4
 .ال ات   

 

 (34)مادة 
 :  تجيز الوم ا  تفات ال الب و  الالت  وو ة وزتد  ش  دد الفصيل المي ه  أد اه 

 .الت  الد الاق الوجا ت  يالت  ال ليم الصهت   وصيل د الت  و  ال مش 6 -1
 .وصيل د الت  و  الت  الد الاق الوا يليجت   7 -2
 .وصل د ال  و  الت  الو تت  ا لالت   12 -3

يودخل مدد يقم الفتد أي ا  ف اع  ش الد الد   دمش الهدد ا قصد  لمددة التفدات ود  
لزامد  تال لدت  لل لتد  يوود ة الدي دة الالت   دا الفصيل الد الت  الو  تفع وتها الوج تد ا 

تال لددت  لل التدداق أي م اوفدد  الددزي  أي الزيجدد  ودد  ت ثدد  د الددت  تهددد أقصدد  وصددلتش 
يءذا اا دق الم وفد  تلدتب ال دح  أي مهمد   لدمت  واديش , د التتش  ديال مددة الد الد  
 .المدة تياقع وصل د ال  ياهد 

 (35)مادة 
لج   الكئيش ال حتت  اللماح لل الب تا لدوم ا   تجيز الوث ات يو   يت قيا د و  ها

 .و  الد ال  لمدة وصل د ال  ياهد زتادة  ش الهد ا قص  لمدة التفات و  الالت  
 

 (36)مادة 
 :وقف القٌد 

تفصدد تيقدم الفتدد  ددم ولدجتل ال الدب ودد  المفد  اق الد الدت  ت دذ  ملدتق وفتلده لج دد  
 .الكئيش ال حتت  

 
 (37)مادة 

ال الب م ف  اً ءذا وستب  ش الد ال  تالالت  وصحً د الدتا أي أاثد  ديش أش تلدجل ت وت  
 .و  المف  اق الد الت  تالفصل أي الفصيل الو  وستب وتها 

 
 (38)مادة 

  تجيز لل الدب ا  ف داع الد الدت  خدحل الد الد  ا يل لتددت الوهاقده تالالتد  ء  لدتب 
 .فتله لج   الكئيش ال حتت  الو جتد ا لزام  أي أي  ذ  ك    و

 
 (39)مادة 



تفصل ال الب و  هال  ا ف ا ه  ش الد ال  لمدة وصلتش د التتش موصدلتش أي م فصدلتش 
يود  هالد  قتديل  دذ ه تلدم  لده تمياصدل  , ما لم تفدم  ذ اً وفتله لج   الكئيش ال حتتد  

 .الد الت   تفاً للجله الد ال  
 

 (41)مادة 
و  جمتع المف  اق الو  لجل وتها و  الفصل الد ال  الدذي لدهب  ت وت  ال الب  التاً 
 .وته أي اقه مش الالت  

 
 (41)مادة 

 :حاالت الفصل من الكلٌة 
 :تفصل ال الب مش الالت  تف ا  مش المدت  ال ام و  الها ق الوالت  

ءذا لم ت وظم و  الد ال  تالالت   يال الفصل الد ال  ا يل لتدت الوهاقده  -1
 (38)مع  دم ا خحل تما جات و  المادة , تها 

مدع , ءذا ا ف ع  ش الد ال  تالالت  وصلتش د التتش موصلتش أي م فصلتش  -2
 (.39) دم ا خحل تما جات و  المادة 

, ءذا لم ت ه د الوه ت جاح و  المدة المف  ة اهدد أقصد  للتفدات ود  الالتد   -3
 (.35)مع  دم ا خحل تما جات و  المادة 

 .ل مش الالت  تف ا  وأدتت  ءذا وص -4

 .ءذا  ايد السش و  ا موهاش  -5

ءذا لم ت وع م دله ال ام أي م دل الوخصص ءل  الملوي  الم لديب خدحل  -6
الفصددلتش الد الددتتش الوددالتتش للفصددل الد الدد  الددذي الددويجب ودد   هاتودده 

 .ا  ذا  

ءذا هصل  ل  م دل صف  و   هات  الفصدل الد الد  ا يل لتددت الوهداق  -7
 .تالالت  

ءذا هل  ل  م دل وصل  تفل  ش  ف ه ياهدة و  ال وصل مش الفصلتتش  -8
 .ا يلتتش لتدت الوهاق تالالت 

 

 (42)مادة 
 :  تلم  تإ ادة قتد ال الب و  جمتع التاق الهتئ  و  الها ق الوالت  

صل تصي ة  هائت    خفاض م دله ال ام أي م ددل الوخصدص ال الب الذي تف -1
 . ش الملوي  الم ليب 

 .ال الب الذي تفصل تصي ة  هائت  لم ايدوه السش و  ا موها اق  -2
 .ال الب الذي تفصل تف ا  وأدتت   -3
ال الب الذي لم ت ده د الدوه ت جداح ود  المددة المفد  ة اهدد أقصد  للتفدات ود   -4

 .الالت  

 .أي اقه  ال الب الذي لهب -5

 .ال الب الذي وصل تلتب ا  ف اع  ش الد ال   -6
 

 (43)مادة 
 :تغٌٌر تخصص الطالب داخل الكلٌة 



تجيز لل الب ا  وفال مش ت  امج د ال  ءلد  ت  دامج د الد  آخد  داخدل الالتد  ل لدس 
 :الوالت  
 .  تجيز وستت  الوخصص خحل الفصل الد ال  ا يل لتدت قتد ال الب  -1
يهدده د الدت  تال لدت   45ليهداق الد الدت  الود  اجوازتدا ال الدب  دش ء  وزتد ا -2

ي  , يهددده د الددت  تال لددت  للالتدداق ا خدد    31ي ددش , ل ظددام ا  تددع لدد ياق 
ودخل اليهداق المكو ا  يالم ومدة   د وستت  الوخصص للهدد ا قصد  لليهدداق 

 .المجوازة 
 .ال الب تالالت   توم وستت  الوخصص م ة ياهدة وف  خحل مدة د ال  -3

  د هلاب الم دل ال ام لل الب ت د وستت  وخصصه تتف  اللجل الد ال  له امدا  -4
 .تي ودخل جمتع المف  اق الد الت  الو  لجلها ال الب و  هلاب م دله ال ام 

ت فددد  ال الدددب مدددش د الددد  المفددد  اق الد الدددت  المجودددازة يالوددد  وددددخل  دددمش  -5
 .ال لمت  الموخصص   وخصصه الجدتد يالم ومدة مش ا قلام

و ع لجاش الكئيش ال لمت  تالالتاق الك ي  الحزم  لوستت  الوخصص تما تو الب  -6
يوددديوت  الكدددياغ  وددد  , ياهوتاجددداق لددديق ال مدددل , يلتالددد  الفتددديل الم ومددددة 

 .الوخصص الذي ت اد الوهيتل ءلته 
 

 (44)مادة 
 :التحوٌل إلى كلٌات الهٌئة وفٌما بٌنها 

التدد  ءلدد  أخدد   داخدل الهتئدد  أي مددش ءهددد  الالتدداق المماثلدد  تجديز الوهيتددل مددش  -1
يوفدددم  لتدداق , الم ودد م تهددا يوددق ا ماا دداق المواهدد  يالخ دد  اللدد يت  للفتدديل 

الوهيتل و  الميا تد المف  ة ءلد   مدادة الفتديل يالولدجتل تالهتئد   تفداً للكد ي  
 :الوالت  

 لب الوهيتل ءذا ااش مدش الهصيل  ل  مياوف  الالت  المفتد تها ال الب  ل   (أ 
 .ءهد  التاق الهتئ  

 .الوتفات ال الب لك ي  الفتيل و  الالت  المهيل ءلتها  (ب 
 .أ  تايش ال الب المهيل ميقيواً تف ا  وأدتت   (  

أش تايش ال الب قد أم   وصحً د الدتاً مفتدداً ود  الد الد  تأهدد الم اتدد أي  (د 
 .الالتاق يذلك قتل وفدمه ت لب الوهيتل متاك ة 

يهددده د الددت   45أ  وزتددد اليهددداق الد الددت  الودد  اجوازتددا ال الددب  ددش  (ه 
يهده د الت  تال لدت  للالتداق ا خد    31تال لت  ل ظام ا  تع ل ياق ي ش 

 .ءذا ااش الوهيتل وتما تتش التاق الهتئ  
أ  تايش ال الب قد لتق يلهب أي اقه ممش التداق الهتئد  مدش ءهدد  التداق  (ي 

 .الهتئ  

يش ال الب قد لتق وصله مدش ءهدد  التداق الهتئد  تلدتب ا  ف داع  دش أ  تا (ز 
 .الد ال  

 

 

  د وهيتل ال الب وتما تتش التاق الهتئ  تهفظ له تلجله الد ال  امدا تدي وددخل  -2
جمتع المف  اق الد الت  الود  لدجلها ود  الالتد  المهديل م هدا ود  هلداب م ددل 

 .ال ام 



الدت  الود  وددخل  دمش وخصصده الجدتدد ت ف  ال الب مش د ال  المف  اق الد  -3
يالم ومدة مدش ا قلدام ال لمتد  المخوصد  امدا جداتق ود  لدجله الد الد  ءذا اداش 

 .مهمي ً مش ءهد  التاق الهتئ  

  ودخل اليهداق الم ومدة  مش هلداب م دد ق ال الدب المهديل مدش م اتدد أي  -4
ئد   ددداً مدش اليهدداق اما   ت ومد لل لت  المهيلتش مش خا   الهت, التاق الهتئ  

مش اليهداق الد الت  الحزم  للوخ   مدش الالتد  المهديل % 51تزتد  ما ت ادل 
 .ءلتها 

وفيم ا قلام ال لمت  توهدتد المف  اق الد الت  الو  توم ء فات ال الب مش د الوها  -5
يالو  و دادل المفد  اق الود  لدتق لل الدب اجوتازتدا ت جداح مدش م اتدد أي التداق 

 . ل  ا قل و  ال م ها (  )تئ  يتوفدت  جتد خا   اله

ت ددد الميا تددد , ءذا وددم ء فددات ال الددب مددش د الدد  مفدد   أي أاثدد   وتجدد  للوهيتددل  -6
 .تلس  ولجتله و  تذه المف  اق , المف  ة لح لهاب 

ودددخل مدددة الد الدد  للمفدد  اق الم ومدددة ودد  التدداق أي م اتددد أخدد    ددمش الهددد  -7
ت   ل  ألاس ال بت ا  وتادي وف تتاً للفصل الد ال  ا قص  لمدة التفات و  الال

 .الياهد 
 

 (45)مادة 
تجيز لل الب الهاصل  ل  د ج  الدتليم مش الت  الو تت  ا لالت  أش توفدم للد الد  ود  

 .ذاق الالت  للهصيل  ل  د ج   لمت  أ ل  يوفاً للفيا د الو  و  ها الهتئ  
 
 

 (46)مادة 
 :نظام االستماع 

ل متددد الالتدد  اللددماح للدد اغتتش مددش الفئدداق الوالتدد  الولددجتل املددوم تش ودد  تجدديز  -1
 :ت ض المف  اق الد الت  الم  ي   تالالتاق و  هديد ا مااش المواه  

ال امليش تالالتاق يوفاً ل تت    ملهم ك ت    دم الو ا ض مع ما تالفيش  ( أ
 .لت  ته مش أ مال يت د مياوف  ال ئتس المتاك  يا وماد  متد الا

 .الهاصليش  ل  الثا يت  ال ام  مش الايتوتتش يممش ت امليش م املوهم  ( ب
 

يتجديز ل متدد الالتد  , توم الولجتل ل ظام ا لدوماع خدحل وود ة الولدجتل المودأخ   -2
قتيل ولجتل مش توأخ يش  ش الفو ة المهددة للولجتل   ذا  تفدد تا هود   هاتد  

 .ا لتيع الثا   مش تدات  الد ال  
 

 (47)دة ما
  تلم  للملدجلتش املدوم تش ته دي  اموها داق  هاتد  الفصدل الد الد  ود  المفد  اق 

 .الو  لجليا تها 
 

 (48)مادة 
 .تلدد الموفدم   د قتيل ولجتله املومع ال ليم المف  ة مفاتل الولجتل و  ال مف   

 



 ما  ( 48)مادة 
للداق و لتمتد  خا جتد  تجيز اللماح لل اغتتش مش ال لت  الاديتوتتش المفتددتش تمؤ .أ 

تالولجتل و  ءهد  التاق الهتئ  تما , م ومدة مش يزا ة الو لتم ال ال  و  الايتق 
يوق ما  صق  لته المادة , مش  دد اليهداق الحزم  للوخ   % 51  تزتد  ش 

 ل  أش تلددد , تلجلها خحل مدة د الوه خا   الايتق , مش تذه الحئه  ( 21)
 (1.)دت ا اً  ش ال يهدة د الت  تفيم ال الب تولجتلها  لماً يقد ه خمليش 

اما تجيز اللماح لل لتد  المفتددتش تالتداق الهتئد  الولدجتل تإهدد  الالتداق خدا    .ب 
الهتئ  وتما   تزتد  ش لتع يهداق د الت  تلجلها خحل وصدل د الد  ياهدد أي 

تودياو   يو ومد تدذه المفد  اق  دمش مو لتداق الوخد  , أاث   يال مدة د الوه 
 (2) -:الك ي  الوالت  

هصدديل ال الددب  لدد  المياوفدد  الملددتف  مددش الفلددم ال لمدد  تالهتئدد  قتددل  .1
 .الد ال  و  جه  خا   الهتئ  

أش وايش الجام   أي الالت  م و م تها مش قتل يزا ة الو لتم ال ال  تديل   .2
 .الايتق 

دة  دمش أش تايش المهوي  ال لمد  للمفد   م داد ً  هدد المفد  اق الديا  .3
 .مو لتاق الوخ   لل الب 

 . ل  ا قل ( جتد)أش تجواز ال الب المف   توفدت   .4

يتجدديز للهتئدد  م ادلدد  يهددداق المفدد  اق الد الددت  الودد  اجوازتددا ال لتدد  ت جدداح  .  
, يلتق د الوهم لها تمؤللداق و لتمتد  أخد   م ومددة مدش يزا ة الو لدتم ال دال  

يت د م ا اة , تاق الهتئ  ت ات  ل   لتهم يذلك للذتش لم  لهم تالفتد و  ءهد  ال
 ( .3.)مش الحئه  تهذا الخصيص ( 44)مش المادة ( 5,  4)الت دتش 

 

 
 
 

 الباب الخامس
 نظام التقوٌم

 
 (49)مادة 

 :نظام التقوٌم 
تج   وفيتم  مل ال الب يجهده ال لم  تصف  ملوم ة  ديال الفصدل الد الد   -1

 .فصل الد ال  يذلك تا  او  ءل  اموهاش  هات  ال
 :ويزتع الد ج  الالت  للوفيتم  ل  ال هي الوال   -2

مدش  فدا  الد جد  الالتد  للوفديتم الملدوم  خدحل الفصدل % 51تخصص  ( أ
 .الد ال  

التاقت  مش  فا  الد جد  الالتد  لحموهداش الدذي ت فدد % 51يوخصص الـ  ( ب
 .و   هات  ال وصل د ال  

يش ال لمتدد  تالالتدد  و دددتل تددذا الويزتددع تمددا يتجديز للفلددم ال لمدد  يت ددد مياوفدد  لج دد  الكدئ
 .توحتم مع  تت   المف  اق الد الت  

 



 (51)مادة 

تفيم   ي تتئ  الود تس قتل تدات  ال وصل د ال  تويزتع ألليب و فتذ ود تس المف   
 :الم ومد مش مجلس الفلم ال لم   ل  ال لت  يالذي تكومل  ل  

 .أتدام المف    -1
 .ع مي ي اوه  ل  الاتتع الفصل الد ال  مهوي  المف   يويزت -2
 . ظام الوفيتم  -3

 .ميا تد ا خوتا اق الدي ت  خحل الفصل الد ال   -4
 .الاوب يالم اجع الملوخدم   -5

 .اللا اق الماوتت   -6
 

 (51)مادة 
يللج د  الكدئيش ال لمتد  تالالتد  , وايش مدة اموهاش  هات  الفصل الد ال  للمف   لا وتش 

 .ت  ل  اقو اح الفلم ال لم  المخوص و دتل تذه المدة و  أهيال خاص  ت ا
 (52)مادة 

 :الغش فً االمتحانات 
 ل  ألدواذ المفد   أي المكد م  لد  ا موهداش ال هدائ  أي الفصدل  ءذا  دت  أتده  -1

هال  غش أي ك يع وته أش تثتق ذلك ود  مه د  تدذا  وتده الدم ال الدب ي قمده 
 .الياق   يتهتله ءل   متد الالت   يمادة ا موهاش يلا وها يوا تخها مع يصم

 :تفيم  متد الالت  تاوخاذ ا ج اتاق الوالت   -2
 .ا وتا  ال الب  التاً و  المف   الذي ت ت  وته  (أ 

ه ماش ال الب مش الولجتل يالد ال  ود  الفصدل الد الد  الودال  لثتديق  (ب 
 .ياق   السش ي ل  أش تكمل اله ماش الفصل الد ال  الصتف  

ل الددب ودد  مفدد  اق الفصددل الد الدد  الصددتف  ودد  هالدد  ءلسددات ولددجتل ا (  
 .هديي هال  السش و  ذلك الفصل 

ءخ ا  ال مش ألواذ المف   الم    يماوب الولجتل ت لخ  مش الف ا اق  (د 
 .الصاد ة 

ءذا  ايد ال الب السش م ة ثا ت  ليات و   فس الفصل الد ال  أي وصل د ال   -3
 .و  لجله الد ال  آخ  تفصل  هائتاً مش الالت  يتثتق ذلك 

ول   أهاام الت يد أ حه  ل  ال مش ت ت  و  هال  غش أي ك يع وته أي مدش  -4
 .تلا د غت ه  ل  ذلك 

 

 (53)مادة 
ت وت  ال الب السائب ود  اموهداش  هاتد  الفصدل الد الد   الدتاً ود  المفد   الدذي  -1

 .وستب وته 
لدوث ات ءذا ودياو ق يتجيز وأجتل ا موها اق ال هائت  لت ض ال لتد   لد  لدتتل ا  -2

 :الك ي  الوالت  
أش تادديش وستددب ال الددب  ددش ه ددي  ا موهدداش ال هددائ  للمفدد   تلددتب  ددذ   (أ 

 .قه ي تم  ه مش أدات ا موهاش 



أي تفدم ال الب أي مش ت يب   ه  لتاً توأجتل ا موهداش لد ئتس الفلدم ال لمد   (ب 
موهداش م وفداً أي مش ت يب   ه خحل مدة أقصاتا ثحث  أتام مش وا تخ  فدد ا 

 .ته الملو داق الحزم  
أش وادديش ت دداك مياوفدد  مكددو ا  مددش ألددواذ المفدد   ي ئددتس الفلددم ال لمددد   (  

 .المخوص أي مش ت يب   ه ي متد الالت  تال لت  لال مف    ل  هده 
ت لل ألواذ المف   ءل  ماوب الولجتل تالالت  اكدم الدد جاق تدديش وفددت  لدذلك  -3

 ( .I( )ي)مز ال الب يت ع أمام المه ال 

ياش تتلد  ألدواذ المفد   ال وتجد  ءلد  ماودب الولدجتل , أش تؤدي ال الب ا موهداش  -4
 :تالالت  و  الميا تد الوالت  

خحل ألتيع مش تدات  الد الد  ود  وصدل الخ تدم تال لدت  لمفد  اق ادل  ( أ
 .مش وصل ال تتع يالفصل الد ال  الصتف  اللاتق 

ال تتدع تال لدت  لمفد اق وصدل  خحل ألدتيع مدش تداتد  الد الد  ود  وصدل ( ب
 .الخ تم اللاتق 

 .يو  هال   دم وأدت  ال الب ا موهاش و  الميا تد المذاي ة ت وت   التاً و  المف   

 
 (54)مادة 

 :التقدٌرات والنقاط 
  د وفيتم أدات ال الب و   هات  الفصل الد ال  تهلب الوفدت اق لال مفد   يادذلك 

 :ملويتاق الوالت  الهصتل  ا جمالت  يوفاً لل
 

 ال فا  ال مز  الوفدت 

 A 0044 أ امتٌاز

 B+ 00.4 +ب (مرتفع)جٌد جداً 

 B 0044 ب (عادي)جٌد جداً 

 C+ 00.4 +ج (مرتفع)جٌد  

 C 0044 ج (عادي)جٌد 

 D+ 00.4 +د (مرتفع)مقبول 

 D 0044 د (عادي)مقبول 

 صفر F هـ راسب

 
لو تش تللم الد جاق الودال    دد وفددت  أدات ال الدب ت تس   ل    ي تتئ  الود تس أش ت

 :يجهده 
 (أ)د ج  لوفدت   111ال   91مش =   اموتــــاز    -1
 +(ب)د ج  لوفدت   91د ج  ال  أقل مش  85مش ( م وفع=   )جتد جـداً   -2
 (ب)د ج  لوفدت   85د ج  ال  اقل مش  81مش (  ادي)   
 +( )لوفدت   81 ج  ال  اقل مش د 75مش (  م وفع=  )جتد       -3



 ( )لوفدت   75د ج  ال  اقل مش  71مش (   ادي)          
 +(د)د ج  لوفدت   71د ج  ال  اقل مش  65مش ( م وفع= )مفتيل    -4

 (د)د ج  وفدت   65د ج  ال  اقل مش  61مش (  ادي= )             
 (تـ)د ج  لوفدت   61اقل مش (   تم= ) الب   -5
 

 (55)ادة م
 لد  ( د)ت وت  ال الب  اجهاً ود  المفد   الد الد  ءذا هصدل  لد  وفددت  مفتديل  -1

 .ا قل 
تويل  ألواذ المف   ء حش  وائج ا موها اق و  مي د أقصاه ثحث  أتام مدش ودا تخ  -2

 . فد ا موهاش ال هائ  للمف  
ل تجدديز لل الددب ودد  هالدد  ا و ا دده  لدد  وفدددت  د جودده ال هائتدد  ودد  آخدد  الفصدد -3

, الد ال  م اج   ألواذ المف   و  ا م  خحل تيمتش مش وا تخ ء دحش ال وتجد  
يلدده ءش لددم تفو ددع توي ددت  ألددواذ المفدد   أش تددوظلم خ تددا ءلدد   متددد الالتدد  خددحل 

يتهتدل  متدد الالتد  الدوظلم ءلد   ئدتس مجلدس , ألتيع مش ودا تخ ء دحش ال وتجد  
مثدل تدذه الوظلمداق يالمي دي   مدش الفلم ال لم  للتق و  يوفاً  لس التق ود  

يتدوم التدق ود  جمتدع الوظلمداق يءتدحغ ماودب , قتل لج   الكدئيش ال لمتد  تالالتد  
الولجتل ت وتج  التق وتها و  مي د   توجايز  هات  وو ة الولجتل الموأخ  للفصل 

 .الد ال  الوال  

ماودب الولدجتل تفدم ألواذ المف   كخصتاً وفدت اق ال لت  الملدجلتش ود  المفد   ل -4
يتهتي   توجايز ذلك خمل  أتام مش وا تخ , تالالت  ت د تيمتش مش ء حش ال وتج  

 . فد ا موهاش ال هائ  للمف   

  د اهولاب الم دل ال دام يم ددل الوخصدص تهلدب لل الدب وفدت اوده ود  جمتدع  -5
يالمفدد  اق الودد   لددب وتهددا تظددل م التدداً تإ ددادة , المفدد  اق الودد  لددجل وتهددا 

يال جداح , أي أش ت ي ها تمفد  اق أخد   هلدب مدا ولدم  تده الد ظم , لوها د ا
ي  تجيز لل الب أش ت تد د ال  مف   لتق له د الوه , وتها تالملوي  الم ليب 
 (1.)أي أاث  (  )يال جاح وته تملوي  

ي  دد هلداب الم ددل تهولدب الوفددت  الثدا   وفد   يل ثما تد  مفد  اق ت تدد ال الددب 
يأ تع مفد  اق ءذا اداش ود   ظدام اللد وتش , ا ااش و   ظام ا  تع ل ياق د الوها ءذ

يخمل  مفد  اق ءذا اداش تالتد  الد الداق الوا يليجتد  أي توخصدص الومد تض ال دام 
 (2.)أما ما تزتد  ل  ذلك ووهلب جمتع المف  اق , تالت  ال ليم الصهت  

 
 (56)مادة 

 :المعدالت 
   د ال  لجل وتده تدأش ت د ب  ددد ال فدا  الود  تهلب لل الب هصتل   ملت  لال مف
يتهلدب لل الدب الم دد ق الوالتد  مف تد   تا دتاً , تهففها و   دد اليهداق لهذا المف   

 .ال   قمتش  ك تتش 
 :الم دل الفصل   -1

تايش م دل الفصل الد ال   ملت  مف   د ال   وتجد  قلدم  مجمديع هصدتل  ال الدب 
لجل وتها خحل الفصدل الد الد   لد  مجمديع اليهدداق ال لمت  لجمتع المف  اق الو  

 .الملجل  لولك المف  اق 



 
 :الم دل ال ام  -2

تهلب تفلم  مجمي   هصتل  ال لمتد  لجمتدع المفد  اق الود  لدجل وتهدا م دذ تددت قتدده 
 .تالالت   ل  جمتع اليهداق الملجل  لولك المف  اق 

   
 :م دل الوخصص  -3

لجمتع المف  اق الوخصصت  الو  لجل وتهدا م دذ تهلب تفلم  مجميع هصتل  ال الب 
يتتدددأ هلدداب م دددل , تدددت قتددده تالالتدد   لدد  جمتددع اليهددداق الملددجل  لولددك المفدد  اق 
 .الوخصص ت د ق ات ال الب و  الد ال  تالالت  وصلتش د التتش 

 
 (57)مادة 

 إنذار المعدل 
( 2011)د الد   دش  ءذا قل الم دل ال ام أي م دل الوخصص لل الب و   هاتد  أي وصدل

 ف دد  تي ددع الددمه  لدد  قائمدد  ا  ددذا  خددحل الفصددل الد الدد  الوددال  يتثتددق ودد  لددجله 
 (1.)الد ال  

يءذا لددم ت وددع ال الددب م دلدده ءلدد  الملددوي  الم لدديب خددحل الفصددلتش الد الددتتش الوددالتتش 
 .للفصل الد ال  الذي الويجب و   هاتوه ا  ذا  ا وت  مفصي ً مش الالت  

ءذا لم ت وع ال الب م دله ءل  الملوي  الم ليب خدحل الفصديل الد الدت  الثحثد   يأت ا
 .الوالت  للفصل الد ال  الذي الويجب و   هاتوه ا  ذا  ا وت  مفصي ً مش الالت  

يللج د  الكدئيش ال حتتد  أش و ظد  ود  , يذلك تال لت  للالتداق ذاق  ظدام ا  تدع لد ياق 
دة قتددده الددوث ات لمدددة وصددل د الدد  ياهددد يوددق أهاددام تددذه وظلددم ال الددب المفصدديل يء ددا
 (2.)الحئه  يالف ا اق الم فذة لها 

 
 (58)مادة 

ود   هاتد  الفصدل الد الد  ( صدف )ت وت  ال الب مفصي ً ءذا هصل  لد  م ددل وصدل  
 .ا يل لتدت قتده تالالت  

 
 (59)مادة 
ء دادة ولدجتل يد الد  تجب  لته , ءذا  لب ال الب و  أهد المف  اق الد الت   -1

يتجديز لده الولدجتل ود  مفد   آخد  ءذا اداش ,  فس المف   ءذا ااش مف  اً ءجتا تداً 
 .المف   الذي  لب وته اخوتا تاً 

تجيز لل الب ء ادة الولجتل و  مف   د ال  أي أاث  لدتق  جاهده وتده يتفوصد   -2
 .  مفتيل ذلك  ل  المف  اق الد الت  الو  لتق أش هصل وتها ال الب  ل  وفدت

 
 (61)مادة 

 قائمة الشرف
ءذا اجودداز  –خددحل الفصدل الد الد   –تي دع الدم ال الدب الموفدديق  لد  قائمد  الكد م 
 :مف  اق الفصل الد ال  اللاتق تالك ي  الوالت  

 .أ  وفل اليهداق الملجل   ش ال بت الد ال  ا  وتادي  -1
 . ف   ( 3051)أ  تفل م دله الفصل   ش  -2



 .د ق تهفه أهاام وأدتتت  أ  وايش قد ص -3
 

 (61)مادة 
 متطلبات التخرج 

 :توخ   ال الب مش الالت  ءذا ما وياو ق و  هالوه الك ي  الوالت  
 .أش تجواز ت جاح جمتع اليهداق الد الت  الحزم  للوخ    -1
 . ف ه ( 2011)أل تفل ال مش م دله ال ام يم دل الوخصص  ش  -2

 

 (62)مادة 
لدجتل قائمد  تألدمات ال لتد  الدذتش تلدويويش مو لتداق الوخد    تفداً و د  مادة الفتيل يالو

 . هاام تذه الحئه  يالف ا اق الم فذة لها 
 .يتفيم  متد الفتيل يالولجتل ت و ها ءل  المدت  ال ام   ومادتا مش مجلس ءدا ة الهتئ  

 
 (63)مادة 

ا  لد  الوخصددص تمد   ال الددب الدذي تلددويو  ت جداح مو لتدداق الوخد   كددهادة تد ص وتهدد
يويقتدع , يوق أهاام تذه الحئهد  يالفد ا اق الم فدذة لهدا , يوا تخ الوخ   يالوفدت  ال ام 

تذه الكدهادة مدش  متدد الالتد  يالمددت  ال دام يو ومدد مدش  ئدتس مجلدس ا دا ة ت دات  لد  
 .الفائم  الم ومدة  لمات الملويوتش لك ي  الوخ   

 
 (64)مادة 

 :الدرجات العلمٌة 
 :  الهتئ  الد جاق ال لمت  الوالت  وم 

هلب الوخصصاق الد الت  الو   –د ج  الدتليم و  ال ليم الو تتفت   -1
ت دد وود ة د الد  ا وتادتدد   –وفددمها التداق الهتئد  يالودد  ود ص  لتهدا تدذه الحئهدد  

للهاصددلتش  لدد  , وود ايح تددتش أ ت د  وصدديل يخملد  وصدديل د الدت   لدد  ا قدل 
 .ا ت ادلها أي ما تيازتها الثا يت  ال ام  أي م

د جدد  التاددالي تيس ت ددد وودد ة د الدد  ا وتادتدد  لمدددة ثما تدد  وصدديل  -2
 .د الت   ل  ا قل للهاصلتش  ل  الثا يت  ال ام  أي ما ت ادلها أي ما تيازتها 

 

 (65)مادة 
 التقدٌر العام 

 :تايش الوفدت  ال ام للوخ   اما تل  
 .  و  الم دل ال ام  فا 4011  ءل   3061مش  =    اموتاز

 ف دددده ودددد  الم دددددل  3061 ءل  اقل مش   2081مش  =  جتد جداً 
 .ال ام 
 . ف ه و  الم دل ال ام  2081 ءل  أقل مش 2011مش  =  جتد 
 

 (66)مادة 
 مرتبة الشرف 



( 3075)تم   ال الب الذي ت هد  د الدوه ود  غ ديش مددة الد الد  الم ودادة تم ددل  دام 
الوخد   توفددت   دام اموتداز مدع م وتد  الكد م  لد  أ  واديش قدد  ف    ل  ا قل كدهادة 

 .صد ق تهفه أهاام وأدتتت  
 
 
 

 الباب السادس
 أحكام عامة وقواعد انتقالٌة

 
 (67)مادة 

 :أحكام العامة : أوالً 
 : تجيز ء ادة ال ظ  و  أهاام تذه الحئه  يذلك لما تل  

 . ل  مجلس ا دا ة   ض مفو هاق الو دتل مش قتل مدت   ام الهتئ   -1
 .تفيم مجلس ا دا ة تد ال  مفو هاق الو دتل يالتق وتها  -2
تصددد  مدددت   ددام الهتئدد  قدد ا اً تالو دددتل يمددا تو وددب  لتدده مددش آثددا  ت ددد  -3

 .ءق ا ه مش مجلس ا دا ة 
 

 (68)مادة 
 :القواعد االنتقالٌة : ثانٌا 

,  89/1991ام الد الد  ول   تذه الحئهد  ا وتدا ا مدش الفصدل الد الد  ا يل مدش ال د
يتلس  ااود  مدا تو دا ض مدع أهاامده مدش قد ا اق مدع  ددم ا خدحل تمدا جدات ود  المدادة 

(69.) 
 

 (69)مادة 
 لدد  ال لتدد  الملددوم تش ودد   – 65 – 61 – 59 – 58 – 57  ولدد   أهاددام المددياد 

أ هم يول   تك, 98/1999الد ال  ا وتا اً مش الفصل الد ال  ا يل مش ال ام الد ال  
 .أهاام المياد المذاي ة أ حه قتل و دتلها هتش وخ جهم 

 
 


