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 الالئحة الداخلية لنظام الدراسة واالمتحانات والتأديب  

 بكلية العلوم الهندسية والتقنية  
 الباب األول 
 أحـكام عامـة

 
 ( 1مادة ) 

 
كلية العلوم بتنظم أحكام هذه الالئحة نظام الدراسةةةةةةةةةة تاوالحاناب تالليتصل تاا صل ةةةةةةةةة    ا  

)البكالوريوس ( في المماوب العلمية ال ندسةية  ال ندسةية تاللننية اااعة سةا ا لن   اااا ا المااةية
الدارسةةةةةة ر بالمااح  الدراسةةةةةةية الم لل ة لن   الطلبة تاللننية تتسةةةةةةام أحكام هذه الالئحة  يل  امي  

 تراة اااا ا المااةية )البكالوريوس ( في العلوم ال ندسية تاللننية .
 

 ( 2مادة ) 
 -ت دف  الكلية ال  :   
ل  ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةة في المماوب العلمية ال ندسةةةةةةةةةةية تاللننية لسةةةةةةةةةةد حااة ت ايج ك اءاب يلمية ا .1

بمسةوولية تن  ذ  لالطالع  ال ةاترا المملم  ار هذه الك اءاب لملابعة تن  ذ النوان ر تالنااراب 
 الم ططاب اانمائية تالبحثية .

 القيام بالبحوث تالدراسةةةاب العلمية في اماخ ت  ةةة ةةة ا للسةةة  ا اااكانياب الملاحة تتباتخ    .2
 ل اااب ا  المؤسساب تال  واب العلمية تال ناعية اوخاى .ا

 تشمي  النشاط المااعي العام بم للف أنوايه الثنافي تاوالمايي تال ني تالاياضي .    .3
المسةةةةةةةةةةةةةةاهمةة في الةااةة ات ةاليةاب اللوأاةة   ر الكليةة تا اهةا ار الكليةاب المنةا اا في الةداخة   .4

 تال ارج .
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 (  3مادة ) 

 األقسام العلمية
 أتو : األلسام اللننية :

  .لسم الم لاااب الطاية
 .لسم ال ناياب الغذائية

 .لسم يلوم الا وة  
 ثانيًا : األلسام ال ندسية :

  .تاونشاءاب  لسم ال ندسة المدنية
  .لسم ال ندسة الك ابية تاالكلاتنية

  .لسم ال ندسة الميكانيكية
 لسم ال ندسة الكيميائية تيلم الموات.

 .المعماريةدسة لسم هن
 .لسم ال ندسة الطاية

 ثالثًا : يغذى األلسام الل   ية السال ة الذكا لسم العلوم العااة بالكلية .
 

 (  4مادة ) 
 اااعة سا ا المؤهالب العلمية اللالية :–تمنح كلية العلوم ال ندسية تاللننية 

 اااا ا المااةية األتل  )البكالوريوس (. .1
 المااسل ا (.تراة اااا ا العالية )  .2
 الدكلوراه (. تراة اااا ا الدلينة ) .3

* تذلك في الل  ةة ةةاب المواوتا بالكلية  تما تنظم الدراسةةاب العليا بالكلية وئحة تاخلية اسةةلنلة 
لمااعة أت اا في حكم ا  ناءًا يل  اللااح األلسةةةةةةةام بالكلية  ا املسخاصةةةةةةةة   ا ت ةةةةةةةدر بناار ار 
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العلمي تا ا ذلك ار  للعليم تالبحث ا ت اراليا ال ةةةةةةةةةةةةةاترا ار تذلك في اطار وئحة الدراسةةةةةةةةةةةةةاب الع
 اللشايعاب النافذا .
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 الباب الثاني 
 الدراسة واالمتحانات 

 
 الفصل األول 
 نظام الدراسة  

 
 ( 5مادة ) 

تلب  الدراسةةةةةةةة بالكلية نظام المناراب الدراسةةةةةةةية تتكول الدراسةةةةةةةة بالكلية تفنًا لنظام ال  ةةةةةةةوخ   
 الثاني ب    الابي  .يعاف أتل ما ب    ال ايف ت   تراس  ر الدراسية  وال  ف ل ر 

 
 (  6مادة ) 

( سةةبعة يشةةا أسةةاويا بما في ذلك فلاا اوالحاناب   يل  17صلكول ك  ف ةة  تراسةةي ار )
( ثالثة أيام فنط يل  ال تادأ الدراسة بعد اللسم   اباشاا   تيمو  3ال تكول فلاا اللسم    لمدا )

 يام تحل  بالي األساوع .لل المليخا بعد انل اء ادا الثالثة أاللسم   بغاااة  للطا
 

 (  7مادة ) 
) سالماا ( تينل   ا  انل ف ش ا ) صناصا ( ار السنة    داية ش اصاةةةةةةةةةدأ ف   ال ايف في   -1

 اللالية .
 صاةةةةدأ ف   الابي  في  داية ش ا  ) فاااصا ( تينل   في انل ف ش ا ) صون و( . -2
 تلمدا أساوي ر . صناصانل ف ش ا ن ف السنة الدراسية ار ا داية يطلة  يكول اويد -3
 يمو  لأللسام حسل اااكانياب الملاحة ايدات  اااج تراسية يلمية أت ا دانية . -4
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في امي  األحواخ يمو  للكلية تعدص  اواي د  دء تإنل اء الدراسة في ك  ف   تراسي يل  ال   -5
ق  تلااراب المةةااعةةة  أسةةةةةةةةةةةةةةاويةةا تذلةةك بمةةا صلواف (12لحةةانةةاب ير )و تنةة  اةةدا الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة تاوا

 بال  وص .
 

 (  8مادة ) 
( يشةةةا ف ةةةوخ 10( ثمال ف ةةةوخ تراسةةةية باأللسةةةام اللننية ت )8تكول ادا الدراسةةةة بالكلية )

 باأللسام ال ندسية يل  األل .
 

 (  9مادة ) 
 في األلسةةةام اللننية ت اثنا يشةةةا ف ةةةال تراسةةةيا   (12تكول المدا الن ةةةوى للدراسةةةة بالكلية ) 

ف ةةةةةةال في األلسةةةةةةام ال ندسةةةةةةية يل  ال و تكول اللةةةةةةمنة فلااب ايناف الن د   ( أربعة يشةةةةةةا  14)
للطلبة الملعلاير للغ  ا تاحدا  لمااعة أت ار في حكمه ايطاء فاصةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةلثنائيةا لايوستيمو   

 اسارهم الدرسي في كلياب اخام 
 

 (  10مادة ) 
ات  يدت الوحداب  ةةة ةةةية اذا تمنسةةةم العام ال  األلسةةةام الل و يمو  تنسةةة ل الطالل ار ال

 (اثنلا يشاا  تحدا تراسية فيتثا .12له في النسم العام  ) الملبقية
 

 
 ( 11مادة ) 

يمو  للطالل ألم سةةةةةةةةةةةال ار األسةةةةةةةةةةةباك الل  تنال ا اتارا الكلية تلف ل ده لمدا ف ةةةةةةةةةةةل ر 
ك اشاتية  خالخ ال    الدراسي المطلوك تراس  ر اللال  ر أت ال ال ر  أت في حالة غيابه ألسبا

تلف ل ده فيه تيكول ذلك  بطلل كلا ي ينداه خالخ ادا وتزيد ير شةةةةةةةةةةةةةة ا ار  داية اللسةةةةةةةةةةةةةةم    
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بةالكليةة   تفي كة  األحواخ اتارا الكليةة تلف ل ةد الطةالةل بعةد المةدا المحةدتا لولف الن ةد اذا حةدثة  
  اتف طارئة للطالل تندرها ااتارا . 

 
 
 لثانيالفصل ا

 متطلبات التخرج
 

 (  12مادة ) 
ح الطالل تراة اااا ا المااةية ) البكالوريوس ( بعد اسةةةةةةةةةةلي ائه للملطلباب الدراسةةةةةةةةةةية يمن 

 % ( خمسول بالمائة . 50المطلوبة تح وله يل  اعدخ تااتمي و ين  ير ) 
 

 (  13مادة ) 
ريوس ( كمناراب تعاتخ ) صدرس الطالل للح وخ يل  تراة اااةةا ا المااع ةةة ) البكالو    

(تحدا تراسةةةية باأللسةةةام   160-150ا تراسةةةية باأللسةةةام ال ندسةةةية تاا يعاتخ  )  ( تحد  170–  165
اللننية ا  اااياا ال  الوحدا الدراسةةةةةةية هي عبارا ير احاضةةةةةةاا نظاية تاحدا لمدا سةةةةةةاية أت ترس 

 يملي بما و ين  ير سايل ر أساوعيا.
 

 (  14مادة ) 
( 15ة تلغويةةة و تلمةةات  )بةةة للل اج  اوات ثنةةافيةة المناراب المطلو  صةةدرس الطةةالةةل ضةةةةةةةةةةةةةةمر 

 خمسة يشا تحدا تراسية .
 
 (  15مادة ) 

يل  الطالل االيا  امي  المنةةةةةةةةةةةةةةةةاراب الدراسية األساسية تاوخليارية  نمةةةةةةةةاح تبما و ين   
 % ( ار امموع الدرااب . 50ير ) 



 7 

 
 

 الفصل الثالث
 ل واالمتحانات  نظام القبول والقيد واالنتقا

 
 (  16مادة ) 

ة يةدت الطالك الةذصر يمكر لاول م تفنةًا ااكةانيةاب األلسةةةةةةةةةةةةةةام الكليةة في  ةدايةة كة  تحةدت الكلية 
 ف   تراسي .

 
 (  17مادة ) 

 -يشلاط لناوخ الطالل بالكلية ال تلوفا فيه الشاتط اللالية :     
  لسم يلمي ال يكول الطالل حاصال يل  الش اتا الثانوية  -1
 .با لقيم تالسلوك اوسالايملندم لدراسة   ذه الكلية اللزاا ول الال يك -2
 ال يكول وئنا صحيا تخاليا ار األاااض المعدية تلاترا يل  الابعة الدرتس ..     -3
اذا كال الطالل الملندم لدراسةةةةةةة   ذه الكلية ار ا ا العاك الل ا  ر يشةةةةةةلاط ال يكول اقيما  -4

المؤه  الذم صاال ا لكافة الشاتط الملعلنة باسله تاسلوفيطواخ ادا تر   في ل اياالااة ياتية  
ت ةةةةةةةدصق تاعاتلة شةةةةةةة اتات م ار  ل اياار خارج    الح ةةةةةةةوخ يليه تيلي الطلبة الحاصةةةةةةةل ر

 .ااتارا العااة للعاللاب الثنافية بإتارا اللعليم العالي بشوول ال دااب 
 خ بالكلية .ال يكول الطالل حاصال يل  النسبة المووية المعلمدا للناو     -5
 وخ تالمنا الب الش  ية الل  تنارها الكلية .ال يملا  االحاناب النا    -6
ال صلع د الطالل الملندم ار ا ا العاك الل ا  ر  دف  الاسةةةةوم تن ناب الدراسةةةةة المنارا تفق  -7

اللوائح المعموخ   ا في اااعة سةةةةةةةةةةةةةةا ا ا  األخذ في اويلبار اوت الياب المولعة  بشةةةةةةةةةةةةةةال 
 …لمث المعاالة با
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 (  18مادة ) 
ل ر ار كليةاب أت اةااعةاب أخاى في حةدتت اااكةانيةاب الملةاحةة تتفنةا يمو  لاوخ طلبةة انلن

 للشاتط اوتية  : ة
 ال و يكول الطالل لد ساق ف له ار اية اااعة أت كلية ألم سال كال . -1
  ا تشةةةم  كشةةةف   ال صللزم الطالل  لنديم اسةةةلنداب أصةةةلية اعلمدا ار الكلية الل  كال صدرس   -2

ب الل  ترسةةةةةةةة ا اافنة بطلل اونلناخ لا  شةةةةةةةة ا يل  األل  ار  داية الدرااب تا اتاب المنارا
 العام الدراسي بالكلية ..

 .ال صللزم بنلاء سنل ر تراس ل ر يل  األل  لا  ت ااه ار الكلية -3
لباب اونلناخ ال  تشةةةةةك  لمنة في  داية السةةةةةنة الدراسةةةةةية تسةةةةةمي ظ لمنة اونلناخ ظ للنظا في ط  -4

 -الكلية تلكول ار :
  انسنا   – ادصا اكلل الدراسة تاوالحاناب      -
 اناراظ              -اسم  الكلية  -
 أيلاء     -ثالثة ار أيلاء ه وة اللدريس  -

ار ا اتاب المةاتا  %(75)تياايي ينةد اعةاتلةة المناراب الةدراسةةةةةةةةةةةةةةيةة يةدم لاوخ أم اةاتا وتغط  
تلم اعاتلل ا للطالل ن ف الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداب ل  الكلية تو تلعدى تحداب المناراب الالمنا اا ل ا في 

( خمسةةةةةةةة تأربعول 45المنارا الال اة للل اج   يل  ال ت اغ اللمنة ار أيمال ا في ادا أل ةةةةةةةاها )
صواا ار  داية الدراسةةةةةةةةةةةةة   تل ا الحق في لاوخ ات رفت ك  المناراب ات بعلةةةةةةةةةةةة ا   تيعلاا لاار 

   الكلية .  يم دبعد ايلماته ار اللمنة ن ائيا 
 

 (  19)  مادة
يعطي الطالل رلم تراسةةةةةةةةةةي يند لاوله للدراسةةةةةةةةةةة بالكلية   يل  ال يحلوم ذلك الالم يل    

 الالم اللسلسلي للطالل بالكلية تالسنة اللي اللحق   ا الطالل .
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 (  20مادة ) 
ساوع السا ق لادء الدراسة  تلم ااااءاب تسم   الطالك المدت لل    الدراسي األتخ خالخ األ -1

اللسةةةةةم     تللكلية حق الاث في الحاوب المليخاا ير اللسةةةةةم   خالخ المدا  ار لا  اكلل 
 المسموح   ا  تكذلك ل ا الحق في فاض اااااب تيخ ا حسل اا تناه اللوائح بال  وص .

د انل اء األسةاوع في امي  األحواخ و يمو  تسةم   الطلبة المدت بال  ة  الدراسةي األتخ بع    -2
 م     يل  ال صلحم  الطالل  اا صلاتل يل  تيخاه ار نلائج  .الثاني ار  داية اللس

اذا لم ينم الطالل بإاااءاب تسةةةةةةةم   الموات في المواي د المحدتا لللسةةةةةةةم   يعلاا اائبا ير      -3
 الدراسة بسال ا ا اشاتع ..

ة  الطالل بااضةافة بعت المناراب الدراسةي يمكر اللعدص  في المناراب الدراسةية اللي  سةمل ا -4
خالخ األسةاوي ر األتل ر ار  داية اللسةم   تبااسةناط خالخ أربعة أسةا ي  ار  داية اللسةم   

 تذلك بعد اوافنة النسم الم لص .
 

 (  21مادة ) 
اتاب الدراسةية أتًو بيتخ تذلك حسةل اللسةلسة  المحدت للمناراب نيمل يل  الطالل تسةم   الم  -1

يمو  اللسةةةةةةةةةم   في اناراب النداة لا  االيا  راسةةةةةةةةةية المعلر ار لا  النسةةةةةةةةةم الم لص تو الد
 المناراب المم دا ل ا .

تفي ك  األحواخ و يمو  للطالل اونلناخ بالموات الدراسةةية العااة ال  ال  ةة  الدراسةةي السةةاتس -2
. 

 
 ( 22مادة ) 

ل  ةةة ةةةية  تالمنار المم د له و يمو  للطالل اللسةةةم   في أم انار تراسةةةي ار الموات ال
لل  ةةة ةةةية اعًا  او في حالة  لواه ال  ةةة  األخ ا ار الدراسةةةة بالكلية  بما و صلمات  ار الموات ا

 انار تراسي تاحد.
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 (  23مادة ) 
تحدا   (21( تحدا تراسةية كحد أتن  تيدت )14صدرس الطالل في ك  ف ة  تراسةي يدت )       -1

 .تراسية كحد أل   
 ( تحدا تراسية  او اذا تعذر 14  ار )يمو  للطالل اللسم   في أل   األحواخ وفي امي    -2

 ذلك  أت صؤتم لل ااه .
 (  24مادة ) 

تالشةةاتط اللي  وامكانيات األقســام  الرغبةصلم تو ي  الطالك ار النسةةم العام لأللسةةام حسةةل 
اب للناوخ تالم اضةةلة تلةةع ا تاحلياااب المملم    تيند تعذر تو يع م حسةةل الاغبة تمام االحان

 . المتميزين والمتفوقين علميا  تلاية الاغباب للطالك تتعطي األتلوية في 
 

 (  25مادة ) 
يمو  للطالل اونلناخ ار لسةةةةةةةةةةةم ال  لسةةةةةةةةةةةم قخا في الكلية بعد اوافنة النسةةةةةةةةةةةم ر المعن  ر     -1

شةا  ة ) تننية تاسةم  الكلية تفي اويد و صلمات  ن اية ال  ة  الثالث بالنسةبة لأللسةام المل
 أت هندسية (.

 الة لاوخ الطالل بالنسم المدصد صلم اونلناخ تاللسم   خالخ المويد المحدت لللسم  في ح    - 2
 يل  ال ينوم الطالل  دراسة الموات اللي لم يساق له تراسل ا بالنسم المدصد .       

ا خالخ فلاا تراسةةةةةةله بالكلية  و يمو  للطالل اونلناخ ار لسةةةةةةم ال  قخا ألتثا ار ااا  تاحد   -2
  .األسباك ا ما كان  

 
 (  26مادة ) 

يكول لك  طالل الف شةةة  ةةةي يح ب بمكلل اللسةةةم   يحلوم بااضةةةافة ال  الم ةةةوااب  
الاسةةمية يل  نسةةل أصةةلية ار ك  نماذج اللسةةم   تنماذج ااسةةناط تااضةةافة تالنلائج الن ائية لك  

 ر الملف العلمي للطالل .ف   تراسي تيحل ب النسم الم لص ب ورا ا
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 (  27مادة ) 
ع ر يل  اولسةةةةةةام العلمية تضةةةةةة   وابط ولزام الطالك بحلةةةةةةور المحاضةةةةةةااب النظاية صل -1

ه وة تدريس ال ينوم بملابعة الطلبة في المنار الذى صدرسةةةةةةةةةةةةه تالعملية تيل  ك  يلةةةةةةةةةةةةو 
م ار اسةةةةةةةلاذ تللنسةةةةةةةم الحق في تطا ق العنوباب الل  صاها اناسةةةةةةةبة تذلك تفنا لللنايا المند

 الماتا بال  وص .
%( ار المن ج المنار لمنار اةةا يحق للنسةةةةةةةةةةةةةةم 75اتف طةةارئةةة تتل تغطيةةة )اذا حةةالةة    -2

 اللايةةال ار ذلةةك  الم لص الغةةاء هةةذا المنار لممي  الطالك في ذلةةك ال  ةةةةةةةةةةةةةةة  تذلةةك بعةةد
 اوافنة اتارا الكلية.

 
 ( 28مادة ) 

لبة ا مل ا األشةةةااف تاللنظيم في تشةةةك  في ن اية ك  ف ةةة  تراسةةةي لمنة لالالحاناب تالماا
 -لعلق   لس ا اوالحاناب  تل ا  يل  تاه ال  وص :ت  اا ص

 تسليم تاسلةةةةةةةةةةةالم أتراق اااابة . -1
 رصد تحساك الوسط تراةةةةةاب ك  طالل . -2
 ايدات لوائم النلائج الن ائية للطلبة تلوائم ال ايم ر. -3

الماالبة  س تا اهم في تضةةة  اداتخ اوالحاناب تفلااتيحق للمنة اوسةةةلعانة بييلةةةاء ه وة اللدري
  .يل  س ا اوالحاناب 

 
 

 ( 29مادة ) 
تشةةةك  في ن اية ك  ف ةةة  تراسةةةي لمنة للسةةة  ا اوالحاناب الن ائية تااشةةةااف يل  ا تتسةةةم    –  1

 تتعم  تح  اشااف اكلل الدراسة تاوالحاناب بالكلية. لمنة اوالحاناب تالماالبة 
مناراب اللي أيط ة  في ذلةك    يةة كة  ف ةةةةةةةةةةةةةة  تراسةةةةةةةةةةةةةةي لممي  الحةال يةام في ن ةايمام اال    -2

 ال    اللي   سمل ا الطالل .
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تشةةةةةةةلم  االحاناب أيماخ السةةةةةةةنة لل  ةةةةةةة  الدراسةةةةةةةي يل  االحاناب تترية و تن  ير اثنال     -3
 تتةدخة    اوالحةانةاب الشةةةةةةةةةةةةةة ويةة تاللنةاريا تاوالحةانةاب الم ةااوةة ا ا المعلر ين ةا في حكم

 األلسام ( . رتساء دها أليلاء ه وة اللدريس ت اوالحاناب الدترية  ) صلاك تحدصد اواي
 سئي ر ينوم ك  يلةةةةةو ه وة تدريس  لنديم أيماخ السةةةةةنة ااصةةةةةوتا في صةةةةةورت ا الن ائية ال   -4

النسم  الم لص للنديم ا ال  لمنة اوالحاناب ا   داية اوالحاناب الن ائية تذلك  في اويد 
 دًا لاصدها في اسلمارا ترااب الطالل .اناسل  تم  

لول  ك  يلةةةةةةةو ه وة تدريس ايدات أسةةةةةةةولة اناره أت اناراته تتنديم ا ال  لمنة اوالحاناب  ص -5
لا     دء اوالحاناب الن ائية  كما ينوم  ل ةةةحيح ااابات ا في ادا تحدتها لمنة اوالحاناب  

 تالماالبة .
   درااب تحسةةةاك الوسةةةط ترااب ك  طالل تإيداتتنوم لمنة  اوالحاناب تالماالبة بح ةةةا ال -6

 لوائم النلائج اوالحاناب  .
 نةاءًا يل   اللااح   اكلةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة تاوالحةانةاب تيحةدت  ار اوالحةال لكة  انار ار لاة   -7

 النسم  الم لص.
 يم ل الطالل في اوالحال باللغة اللي صدرس   ا المنار تيمو  ألسلاذ المنار السماح  -8

 غة أخاى يند اللاترا .باااابة  ل للطالل       
 

 يحظا يل  الطالل الملندم لالالحال اا صلي : ةة  -9
 تلينة ار  داية اوالحال . (15) تخوخ لاية اوالحال بعد الي  .أ

 ك. اصطحاك أم ااتا اكلوبة أت ترلة ا ا ا اح   ا تال كان  خالية ار كلابة .
 م  ار شينه اوخالخ  نظم والحاناب ج. اللحدث ا  ا ا الماالا ر أت القيام بيم ي

 اسلعارا أم شئ ار الطلباب اوالحال تاوشياء الش  ية ا ما كان  اوسةباك .ت. 
 هة . اللحدث ا  الماالا ر اباشاا تلا  اوسلودال  اف  ال د تامئ المةةةاالل .

 . ت. اوسل سار حوخ نص اوسولة بعد اغاترا اسلاذ الماتا انا اوالحةةةةةةال 
 الول  المحدت لالالحةةال  . ساية ار  ر. اغاترا لاية اوالحال لا  ال  ن ف 
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تايلًا اسل دام اآلوب الحاسبة    . اااابة بنلم اغاصا للم اح به في اوالحاناب 
 المااامة   او اذا سمح اسلاذ المنار  ذلك .

 ط. الكلابة يل  ترلة األسولة أثناء اوالحال
ة أت العملية ات القيام بام يم  ار ء اوالحاناب اللحايايلطالل الكالم أثنايحظا يل  ا   -10 

 شانه  ااخالخ  نظم اوالحاناب .
اذا تغ ل الطالل ير  أحد اوالحاناب الدترية يعطي تراة  )ص ا( في ذلك اوالحال         -11

   لص ت و يمو النسم الم  ريوس اا لم   صلندم المعن  بعذر شايي يناله أسلاذ المنار ت 
 النسم  . ريوس وافنة اياتا  اوالحال او بعد ا

اذا تغ ل الطالل ير أتاء اوالحال الن ائي في  أم انار يمنح تراة  )ص ا( في ذلك        -12
 اوالحال ت و يمو  اياتا اوالحال الن ائي ا ما كان  األسباك .

%( ات اتثا ار الدراة الن ائية      50)  أ.  يعلاا الطالل نااحًا في المنار اذا تح   يل  -13
 % ( أت أتثا ار تراة اوالحال الن ائي لذلك المنار . 35شايطة  ال صلح   )

% ( ار تراة 35ك. تلغي تراة اوالحال الن ائي للمنار اذا تح   الطالل يل  أل  ار )   
 اوالحال الن ائي لذلك المنار تتحسل له تراة ) ص ا  ( . 

% ( ار الدراة 50ار )  ال  ا للطالل اذا تح   أل  اخ تمنح تراةتفي ك  األحو  .ج
 الكلية للمنار. 

 
 

 
 أ.  يكول تو ي  ترااب المناراب النظاية بعملي يل  النحو اللالي : ةةة -14

        15      اوالحال الن ائي                  المزء العملي : 
 15   أيماخ السنة                    

                                                                                   50          اوالحال الن ائي                لنظام :المزء ا 
 20   أيماخ السنة     



 14 

 
 ك. يكول تو ي  ترااب المناراب ذاب الطاب  العملي يل  النحو اللالي : ةةةة  

 70          نة       أيماخ الس                       
 30اوالحال الن ائي                                

 
 تو ع ترااب المناراب النظاية  دتل يملي يل  النحو اللالي : ةة    -15

 40أيماخ السنة                                        
 60اوالحال الن ائي                                       

 
 ر بإحدى اللندصااب اآلتية :  طالل في ك  انا يندر نماح ال -16

 اناوخ  -ا د    -ا د ادًا     -املا                                              
 أاا رسوك الطالل فيندر بيحد اللندصاير اآلت  ر :     

 ضةيف ادًا   -ضةيف                                     
 
ال  اائة تراة تيحسل تندصاه حسل المدتخ رااب الطالل في ك  انار ار ص ا تندر ت -17 

 اآلتي: ةة    
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 املةةا   100الةةةةة             85ار 
 ا د اداً   85ال  الة  ار             75ار 
 ا ةةد   75ال  الة  ار             65ار 
 انةاوخ  65ال  الة  ار             50ار 
 ضةيف  50  الة  ار          ال   35ار 

 ضةيف اداً   35لةةةةةة  اةةر         ا
 

ا  اااياا سةةةةةةةةاية اوالحاناب يمو  للطالل اللندم بطلل الماااعة الموضةةةةةةةةوعية في الموات     -19
 -تفق اااااءاب تاللوابط اللالية: ااتت رالل  رسل ف  ا يل  أو تزيد يل  

ير   أسةةةةةةةةاوي ر  ار ايالل اسةةةةةةةةم  الكلية خالخ ادا و تزيد   أ.      ال يندم طلل الماااعة ال 
 النلائج .

اللدريس يل  ال يكول  .   تلول  اتارا الكلية تشةةك   لمنة للماااعة ار ثالثة أيلةةاء ار ه وة ك 
ار   ن م أسةةةةةةلاذ  المنار اوضةةةةةةوع طلل  لماااعة تبحلةةةةةةور الطالل ات ار يكلف  دصال ينه 

ا الكلية في  اف ثالثة أيام ات تنايا بال  ةةةةةةةةةةةةةوص تتنديمه اتار اثناء غيابه  تيل  اللمنة ايد
 ار تاريل اللكليف .

.  ا ذا ثال  صةةةةةةةةةةحة اتياء الطالل صلم ت ةةةةةةةةةةحيح النليمة تتوتع نسةةةةةةةةةة ة ار اللنايا في  الف ج
 الطالل تتعات اليه ليمة الك الة تيسيخ يلو ه وة اللدريس لعدم تلله في   الل حيح .

لل الذم و صثا  اتياءه تيل  اتارا ياء الطالل ف لاتل اسةةةةةةةةاءلة  الطا. اذا لم صثا  صةةةةةةةةحة ات ت
 الكلية أخطار الطالل   ذه اااااءاب تاللوابط يند تنديمه طلل الماااعة.

 
   (30مادة ) 

 

يحسل الملوسط ال  لي بلاك تراة ك  انار في يدت الوحداب هذا المنار   تم يمم      
اسي   توتحسل اب الل  ترس ا الطالل في ال    الدر حاص  اللاك تينسم يل  امموع الوحد
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ر اناوخ ات الل  انسحل ان ا   تيحسل المعدخ ذضمن ا المنااراب الل  تغ ل ين ا الطالل بع
ا  امموع الدرااب السابنة ال  الوحداب اللااتمي بالطاينة ن س ا ا  اضافة امموع الوحداب 

نايل النلائج ا  ت ل  ناتج يدت الوحداب اللااتميةتالدرااب الالحنة تلسمة ناتج يدت الدرااب ي
يحسل اللندصا الن ائي للطالل الذم نمح في االحال البكالوريوس  ت ال     ألاك رلم ر يشاي ر

 .يل  أساس المعدخ اللااتمي  العام
المووية الملح      أ. يحسل المعدخ ال  لي للطالل بلاك الوحداب الدراسية لك  انار في النسبة 

الكلي للوحداب اللي ترس ا الطالل ر ثم بنسمة امموع النناط يل  العدت  ا الطالل في ذلك المنا يل  
  ن س ال    الدراسي ا  تنايل النلائج ال     ألاك رلم ر يشاي ر .

ال    بما ك. صدخ  ضمر حساك المعدخ ال  لي امي  المناراب اللي ترس ا الطالل  في ذلك 
   ا الطالل يل  تراة ) ص ا (. ب اللي تح   فف  ا المنارا

 
 
 
 
 
 
 ( 31مادة ) 

حسةةةةةةةةةةةةةةل المعةدخ اللااتمي العةام لممي  ال  ةةةةةةةةةةةةةةوخ الةدراسةةةةةةةةةةةةةةيةة يل  امموع الوحةداب لممي    ي .أ
 .  المدرتسة المناراب 

حسةةةةةةةةةةةةةةل اللنةدصا الن ةائي للطةالةل الةذم نمح في االحةال البكةالوريوس يل  أسةةةةةةةةةةةةةةاس المعةدخ  ي .ك 
 اللااتمي  العام .

( تحداب 6ال  ةةةة  الن ائي في اناراب يدت تحدات ا و صلمات  سةةةةلة )    لطالل فيج. اذا رسةةةةل ا 
فلةه ال صلنةدم في ال  ةةةةةةةةةةةةةة  اللةالي لالالحةال في تلةك المناراب ار ال ةارج بعةد اتمةام ااااءاب 
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سةةةله تحداب صلزم بإياتا   (6( تفي حالة تمات ه )100تسةةةم ل ا يل  ال تحسةةةل الدراة ار )
 . ل نظاايالمناراب الل  رسل ف  ا كطال

ت.    صلزم الطةالةل الملنةدم لالالحةال ار ال ةارج بةاللن ةد بم اتاب المناراب لل  ةةةةةةةةةةةةةةة  الملنةدم فيةه 
 اا أتثا ار أربعة اااب . لالالحال تفي ك  األحواخ و يحق للطالل اياتا  االحال انار

وس بكالوريهةةةةةةةةةةةةةةة. يمنح الطالل في حالة اسةلي ائه للشةاتط المن ةوص يل  ا بالموات السةابنة تراة ال
 %.50حسل ت   ه يل  ال و ين  اعدله اللااتمي العام ير 

ت. تمنح ااتبة الشاف األتل  للطالل الذم صلح   يل  تندصا  يام املا  في الوسط االحاناب   
% تال و يكول لد رسةل في أم انار 75ال  ةل ر األخ اير تاعدخ تااتمي يام و ين  ير 

 . بالكليةار اناراب الدراسة خالخ تراسله 
 .  تمنح ااتبة الشةةةةةةةةةةةاف الثانية الذم يح ةةةةةةةةةةة  يل  تندصا يام ا د ادًا في الوسةةةةةةةةةةةط االحاناب 

% تال و يكول لد رسةل في أم انار 75ال  ةل ر األخ اير تاعدخ تااتمي يام و ين  ير 
 ار اناراب الدراسة خالخ تراسله بالكلية .

 
 (  32مادة ) 

أت اةةا في حكم ةةا نلةةائج اوالحةةانةةاب  ب الحةةانةةاتاكلةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة تاو لكليةةةاملس العلمةةد ي
 الن ائية لك  ف   أاا النلائج الن ائية لل ايم ر ف لم ايلماتها ار لا  الكلية ت المااعة .

 
 ( 33مادة ) 

( اائه تيشةةةاتل تحدا تراسةةةية 120أ. يسةةةمح للطالل  باللسةةةم   في اشةةةاتع الل اج بعد االيا  ) 
سةةةةبة لأللسةةةةام ال ندسةةةةية تو يسةةةةمح للطالل بمنالشةةةةة  دا بالن( تح130بالنسةةةةبة لأللسةةةةام اللننية ت )

 اشاتع الل اج او بعد اسلي اء كافة الطلباب الل اج األخاى .
ك. تحدت ادا انما  المشةاتع ب  ةل ر تراسة  ر اللال  ر يندم للنسةم الم لص لا   داية اوالحاناب  

 الن ائية ار ك  ف   .
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 الفصل الرابع
 سة ن الدراضوابط اإلنذار والفصل م

 
 (  34مادة ) 

 صنذر الطالل في الحاوب اآلتية :
 اذا تح   يل  تندصا يام ضةيف ات ضةيف ادا في أم ف   ار ال  وخ الدراسية ..-1
 اذا اننط  ير الدراسة ألم سال كال لمدا تزيد يل  ش ا في السنة الدراسية ..-2
 م تلا  صحة اتيائه ..ا له تلللماااعة الموضوعية ألتراق اا ثةلاذا تندم للماا الثا -3

 
 ( 35مادة ) 

 ريوسينوم يلةةةةو ه وة اللدريس  اصةةةةد الحلةةةةور تالحياك في ك  احاضةةةةاا تتسةةةةليمه ال  
النسةةةةةم شةةةةة ايًا ل لول  توثينه تإ الغ الطالك به تل   نظاهم بعدم تكاار الحياك تاآلثار اللي تلاتل 

 يل  ذلك .
 
 (  36مادة ) 

النظام تالعملي (  في أم انار في حةالةة غيةابةه  ن ةائي )يحام الطةالةل ار أتاء اوالحةال ال
 ار الساياب المحدتا لذلك المنار تتعطي له تراة ص ا . % ( 25) ألتثا ار 

 
 (  37مادة ) 

 في اوسلماار في الدراسة في احدى الحاوب اللالية : ةةة  الطالل  صنل ي حنه
 لاا تراسله بالكلية .خالخ ف اذا تح   يل  اعدخ ف لي ضةيف ادًا اات ر اللال ل ر -1
 اذا تح   يل  اعدخ ف لي ضةيف ثالثة اااب اللالية خالخ ادا تراسله بالكلية . -2
 اذا تكار رسوك الطالل في انار اا أرب  اااب . -3
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( تحةدا تراسةةةةةةةةةةةةةةيةة في ال  ةةةةةةةةةةةةةةوخ الثالث األتل  ار 36اذا لم صلمكر الطةالةل ار انمةا  يةدت ) -4
 الدراسة .

 ( تحدا تراسية خالخ سلة ف وخ ار  داية الدراسة.80ار انما  يدت ) الطالل  اذا لم صلمكر -5
( تحدا تراسةةةةةةية خالخ الثماني ف ةةةةةةوخ تراسةةةةةةية ار 110اذا لم صلمكر الطالل ار انما  يدت )  -6

  داية الدراسة 
   …ة( اللاسعة ار هذه الالئح9اذا اسلن ذ الطالل ادا الدراسة المنارا  بالكلية المدراة بالماتا)-7
 

 فصل الخامس  ال
 المخالفات التأديبية 

 ( 38مادة ) 
 

اذا ألدم الطالل يل  ارتكاك فع  يشةةةةةةةةةةك  ا ال ة للوائح تاألنظمة المعموخ   ا في الكلية    
 سواء كال  داخل ا ات خارا ا تطاق أحكام تيتصل الطالك المن وص يل  ا في الموات اللالية :

 
 ( 39مادة) 

ل تسةةةةةةم له تحل   تاخ هذه ال ةةةةةة ة يند ت ااه ات ار تارييظ  الطالل خاضةةةةةةعاظ للليتصل 
 .الغاء تسم له 

 
 ( 40مادة) 

وت ة   أحكةام اللةيتصةل المن ةةةةةةةةةةةةةةوص يل  ةا   ةذه الالئحةة  بةالعنوبةاب المن ةةةةةةةةةةةةةةوص يل  ةا 
بةاللشةةةةةةةةةةةةةةايعةاب النةافةذا.اذا شةةةةةةةةةةةةةةكة  سةةةةةةةةةةةةةةلوك الطةالةل اايمةة انةائيةة تع ر يل  الكليةة ا الغ ا ةاب 

  ا  اااااءاب الليتصاية في اواا له .ك يل  ساوخل اص فورا ظ تتل ال صؤثا ذل
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 ( 41ااتا)
تسام أحكام الليتصل يل  الطالل سواء الدم يل  ارتكاك الم ال ة ب  له فايال اصل ةةةةةةا أت 

 .شايكاظ 
 
 (  42مادة ) 

 -تنسم الم ال اب الليتصاية ال  األلسام اللالية:
تتعد ار الم ال اب في هذا    ية ك بالكلاويلةةةةةةةةةةداء يل  أيلاء ه وة اللدريس تالعاال ر تالطال -1

 -الشيل :
 اللاك أت اويلةةداء . .أ

 السل ات النذف ات الل دصد. .ك 
 ج.    ا وهانةةةةةةةةة .

تيلحنق اويلداء اذا تم ب ةةةةةةورا يلنيه ات ا اها بحلةةةةةةور المعلدم يليه ات في غيابه تسةةةةةةواء كال 
 اورتكاك ش اهه ات اشارا .

 تتعد ار الم ال اب :  ابعة للكلية افق اللاويلداء يل  األاواخ تالما  -2
أتالف ات ت ايةةل األتتاب ات المعةةداب اللةةابعةةة لماافق الكليةةة سةةةةةةةةةةةةةةواء يمعل ةةا ا ا  .أ

 صالحة لالسلعماخ ات  لغ ا تاه اسلعمال ا كليا ات ازئيا .
سةةالة األاواخ تالمعداب تاألتتاب تالكلل ات ا اها ار امللكاب الكلية ات اوسةةل الء  .ك 

 يل  ا .
 بما سلم للطالل يل  سا   األاانة ات اايارا تيدم اراايه .حل اظ او .ج
 

 -تيعد ار تلك الم ال اب :  ااخالخ  نظام س ا الدراسة تاوالحاناب بالكلية  -3
تزتيا اافاتاب ات الشة اتاب ات الوثائق الاسةمية سةواء كان  صةاترا ار الكلية ات ار   .أ

 .نل اع بماافق الكلية ة ات اوااتاا  ذاب صلة بإاااءاب الدراس ا اها
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ك.  انلحاخ الشةة  ةةية سةةواء للحن ق ان عة لل اي  ات لغ اه   تيعلاا انلحاو   للشةة  ةةية         
تخوخ طةالةل احة  طةالةل قخا في اوالحةانةاب   تيعلاا ار ات ق اعةه ات سةةةةةةةةةةةةةة ة  لةه 

 ذلك شايكا له تي ل  للعنوبة .
 الدرتس العلمية بيية صورا كان . ضااب اتج.   اثارا ال وض  تياللة س ا المحا       

ت.    الليث ا يل  األسةةةاتذا ات العاال ر فيما ي ص سةةة ا الدراسةةةة تاوالحاناب ات اللن يم ات   
 .ا اها اما صلعلق بالعملية اللعليمية 

 هة.    الغش في اوالحاناب ات الشاتع فيه بيية صورا ار ال ور.     
 ظم الملعلنة  نظام العم  بالكلية تالماافق اللابعة ل ا.ئح تالنت.   أية ا ال ة للوا       
  .   اوالناع ير ااتوء بالش اتا ااام لمال اللحن ق ات الليتصل المشكلة تفنا  ل ذه        

 الالئحة .             
 السلوك المنافي لل لق النويم . .4
 -يل :الماائم الم لة بالشاف . تتعد ار الم ال اب في هذا الش .5

 أ. ااائم اويلداء يل  العاض تلو تم   اضا المعلدم يليه تفي حالة يكول                  
 الطاف األخا شايكا في المايمة .             

 ك. تعاطي الم دراب ات المسكااب ات اللعاا  ف  ا بيية صورا ار ال ور .          
  ا .ج. تداتخ األشياء ال اضحة تتو يع ا ات ياض   
 ت. ك  ااار شينه ات ي   بالشاف تفنا للنوان ر تاللوائح النافذا .   
 

 ( 43مادة)  
( ار هةةذه الالئحةةة يل  سةةةةةةةةةةةةةةا ةة  المثةةاخ و 42يعةةد اللعةةدات الوارت في فنااب المةةاتا )       

الح ةةةا   تيعلاا السةةةلوك اكوناظ ألم ار الم ال اب ات الماائم المذكورا في الماتا السةةةابنة 
 شايعاب تالنظم المعموخ   ا تيلنافي ا  األخالق تاآلتاك العااة.ل ا لللااتام ا ا
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 ( 44مادة ) 
( ار  ك ج/أ42/1ت  سةةةلوك يشةةةك   أحد الم ال اب المن ةةةوص يل  ا في الماتا )

 ن ائيا.  هذه الالئحة يعالل ااتكبة بالولوف ير الدراسة 
 

 (  46مادة ) 
( ار هةةذه 42/2) المةةاتا يعةةالةةل الطةةالةةل يل  الم ةةال ةةاب المن ةةةةةةةةةةةةةةوص يل  ةةا في

الالئحة بالولوف ير الدراسةةةةةة ادا وتن  ير سةةةةةنة تراسةةةةةية تبال  ةةةةة  ار الكلية يند تكاار 
احدى الم ال اب تويعات الم الف ال  اواصةةةةةةةةةلة الدراسةةةةةةةةةة أو اذا تف  ليمة األضةةةةةةةةةاار الل  

 أحدث ا .
 

 (  47مادة ) 
ئحة يل  هذه الال( ار 42/3يعالل يل  الم ال اب المن ةةةةةةةةةوص يل  ا في الماتا )

 -النحو اللالي :
الم ال لال المن ةةةةوص يل  ما في ال نات ر )أ ك( ار الماتا المذكورا يعالل يل  ما    .أ

بالولوف ير الدراسةةةةة ادا وتن  ير سةةةةنة تراسةةةةية توتزيد ير سةةةةنل ر تراسةةةة ل ر تإذا 
 تال الطالل يائدا ي    ار الكلية .

(ار الماتا المذكورا يعالل يل  ا  ر )ج تك.الم ال لال المن ةةةةةةةةةةةوص يل  ما في  ال نات
 بحااال الطالل ار تخوخ اوالحاناب كليا ات ازئيا تيلاا االحانه الحيا .

لم ال ة المن وص يل  ا في ال ناا )هةةةةة( ار الماتا المذكورا صل ذ بشين ا اااااءاب  اج.
 -اللالية:

لاية اباشةةةةةةةةةةاا ات  ناءا يل    ات رئيسلكلية ا يم دلمنة اوالحاناب تالماالبة  ات   لايوسيحق   -1
طلل أم ااالل ال ي لش الطالل تال يياا  ل ليشةةةةةه اذا تادب لاائر لوية تديو ال  اوشةةةةةلباه 

 بيل في حيا ا ذلك الطالل ات أترالا  ل ا ياللة بالمنار اوضوع اوالحال.
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ال ي اج  ر يكل ةهلمنةة اوالحةانةاب  تالماالبةة ات ا رئيسات  هلكليةة تار في حكمة لعم ةد ايحق  -2
ار لةايةة اوالحةانةاب أم طةالةل ا ةالف للعليمةاب لمنةة اوالحةانةاب تالماالبةة تيعلاا االحةانةه  

 الحيا في المنار الذم ارتكل فيه الم ال ة تيعطي تراة )ص ا(.
كة  طةالةل يحةاتخ الغش بةيم صةةةةةةةةةةةةةةورا كةانة  يعثا اعةه يل  اةالةه ياللةة بةالمنار يةدا اةاهو  -3

ع اوالحال يعلاا االحانه في المنار الذم ارتكل فيه لة اوضةةةةةةةةةو اسةةةةةةةةةموح به ا  ترلة األسةةةةةةةةةو
الم ةال ةة الحيةا تيحام ار تخوخ اوالحةال في المناراب الل  تليةه تيعطي ف  ةا اميعةا تراةة) 

 ص ا(.
اوالحةةةةانةةةةاب بناار ار لمنةةةةة اللةةةةيتصةةةةل تيلاتةةةةل يلي الغةةةةاء   أاةةةةا في األحواخ األخاى فللغ -4

 اذا كان   لد انح  للطالل لا  اتلشاف حالة الغش.لد لوم اوالحاناب بطالل الش اتا ات ا
 ي    ار الكلية ذلك الطالل الذم صدال بالغش للماا الثانية .-5

أ.يعالل يل  الم ال اب المن ةةةةةةةةةةةوص يل  ا في ال نات ر )ت     ( ار الماتا المذكورا          
 بإحدى العنوباب  اللالية : 

 اونةةةةذار . .1
 ااافق الكلية ادا وتن  ير ش ا ..  اتا ارالحااال ار اوسل .2
 اايناف ير الدراسة ادا وتن  ير ثالث اش ا توتزيد يل  سنة تاحدا . .3
 

 (  48مادة ) 
( ار هةةذه الالئحةةة بةةإحةةدى 42/4يعةةالةةل يل  الم ةةال ةةاب المن ةةةةةةةةةةةةةةوص يل  ةةا في المةةاتا)

 -العنوباب اللالية :
 الولف ير الدراسة ادا وتن  ير ش ا. .1
لسةةةةةةةةةةةةةةنةه ات الغةالهةا اذا كةال الطةالةل لةد تخل ةا   تاذا كةال الحةانةاب تخوخ ااالحااةال ار  .2

 لسنه الل  تلع  ف  ا الم ال ة .االطالل يائدا صولف تسم له في 
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 (  49مادة ) 
/أ ك  ج  ت( ار هذه الالئحة 42/5يعالل يل  الم ال اب المن ةةةةةةةةةةةوص يل  ا في الماتا )

د ير سةنل ر تراسة ل ر تاذا كال الطالل يائدا توتزي بالولف ير الدراسةة ادا وتن   ير سةنة تاحدا
 ي    ار الكلية .

 
 (  50مادة ) 

أ.   صلاتل يل  الولف المؤل  ير الدراسةةةةةةةةةةةةة حااال الطالل ار اللندم ال  اوالحاناب الل  تعند 
 اثناء سايال ادا الولف بماف  ا اوالحاناب الن ائية .

 للعنوباب الليتصاية الوارتا في هذه الالئحة   ة نليمةك. ايناف الطالل ير الدراسة ألم ادا  اني
 ( ار هذه الالئحة .9وتحسل ار ضمر سنواب الدراسة المن وص يليه في الماتا )    

 
 الفصل السادس  
 إجراءات تأديبية 

 ( 51مـــادة ) 
يل  كةة  ار يعلم  ولوع ا ةةال ةةة للنوان ر تاألنظمةةة المعموخ   ةةا في الكليةةة ال ينةةدم  الاةةاظ 

 . املس الكليةناياا اكلوبا ير الوالعة ال  صللمر ت
 

 (  52مادة ) 
تخالخ ثالثةة أيةام ار تةاريل الاالغ تكليف  يم ةد الكليةةفور اا الغ ير الوالعةة صلع ر يل  

 لمنة تحن ق ار ثالث أيلاء ه وة اللدريس يكول أحدهم انارا للمنة..
 

 (  53مادة ) 
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ا  يل  األل    تو يحلسةةةةةةةةةةةةل ال وم الذم تم   وم كاصلم ايالل الطالل باللحن ق لا  اويده 
فيه اايالل   تيمو  ال صلم اللحن ق فوراظ اذا كال ي شةةةةة  ضةةةةةياع األتلة للمسةةةةةائ  العاالة بشةةةةةك  

 يام.
 

 (  54مادة ) 
بعد اونل اء ار اللحن ق ات يند يدم حلةةةةةةةةةةةةور الطالل لللحن ق رام ايالنه به  يل  لمنة 

 . املس الكليةبالمحاضا الل  أيدت ا ال   اش ويا اللحن ق المكل ة تنديم تنايا
 

 (  55مادة ) 
يل  أل صلكول  يم د الكليةفور اونل اء ار اللحن ق صلم تشةةةةةةةةةةك   املس الليتصل بناار ار 

ار يلةةةةوير ار أيلةةةةاء ه وة اللدريس ار ذتم ال ااا تالدراية تيلةةةةو ار ااتارا النانونية  يل  
تيلم ايالل ار تمةة  احةةاللةةه يل  اللمنةةة المةةذكورا حن ق   ال يكونوا ار ا ا أيلةةةةةةةةةةةةةةةاء لمنةةة الل

بالمويد الذم صنبغي فيه اثوله أااا م تذلك بمدا وتن  ير ثالثة أيام   تو يحلسةةةةةةةل ال وم الذم تم 
 فيه اآلهالل ار   ن ا  تفي حالة يدم الحلور يحكم غيا يا ..

 
 (  56مادة ) 
اب في الكليةة تيعلاا ذلةك لاينةة يل  اايالنة صلم اايالل ير اويةد اللحن ق تاللةيتصةل  لوحةة 

 العلم به ..
 

 
 (  57مادة ) 

يعلر لاار املس الليتصل  لوحة ايالناب الكلية تتسةةةةةةلم نسةةةةةة ة انه  للطالل تتوتع نسةةةةةة ة 
 ثانية بالملف الش  ي للطالل .
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 (  58مادة ) 
ا ايلمةاتهة تعلاا لااراب املس اللةيتصةل الل  ت ةةةةةةةةةةةةةةدر طبنةا وحكةام هةذه الالئحةة ن ةائيةة بعةد 

 تويمو  الطعر ف  ا او بالطاق النلائية المنارا بموال اللشايعاب النافذا .
 

 الفصل السابع 
 أحكـــام ختاميــــة 

 (  59مادة ) 
تسةةةةةةةةام أحكام هذه الالئحة يل  ك  طالل ) انلظم ات انلسةةةةةةةةل ( انذ لحظة تسةةةةةةةةم له في 

 الكلية تحل   تاخ هذه ال  ة  ل ااه ات ان اء ل ده.
 

 (  60) مادة 
وحة اايالناب بالكلية هي الوسةةةةةةةةةة لة الاسةةةةةةةةةةمية لأليالم في ك  اا صلعلق بياور الدراسةةةةةةةةةةة ل

 تيعلاا اعلواا ك  اا نشا ف  ا ار تل  نشاه .
 

 (  61مادة ) 
 2010لعام   501  يعم  بإحكام وئحة نظام الدراسةةةة تاوالحاناب تالليتصل بالمااعاب رلم  

 ة ..فيما لم صات بشينه نص في هذه الالئح
 

 
 (  62مادة ) 

( 8انسةمة يل  ال  ةوخ الدراسةية المن ةوص يل  ا في الماتا )تكول الموات الدراسةية بالكلية 
ار الالئحة   حسل المداتخ المافنة   ذه الالئحة تتنلاح اولسام  العلميه الم ل ة ا اتاب الموات 

مةةاتهةةا الن ةةائي ار تم  ةةدا ويل لس الكليةةةامتالةةابعةةة تطوياهةةا تتحةةدصث ةةا تتريةةا يل  ال تعلمةةد ار 
 ..املس المااعة
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 (  63مادة ) 

يم د النااراب اللنظيمية تالمذكااب الل سةةةةةةةة اية  ل ذه الالئحة تعلاا ازءا ان ا تت ةةةةةةةةدر ار 
 .الكلية

 
 (  64مادة ) 

 .…يعم    ذه الالئحة ار تاريل صدترها تيلغي ك  حكم ي ال  ا 


