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النظام األكاديمـيغـزةب الجامعة اإلسـالمـية

  
 انبكانىريىس ذرجتاننظاو األكادميي ن

 
 :ىـذيـقـت

ؿّمى الجامعيت ألاولى  درجتال َمىحـلالىظام ألاكادًمي : َظا الىٓام ٌُ
ىش) خُث جم ويٗه  ،سةـغبللطلبت امللتحقين بالجامعت إلاصالميت ( البكالىٍر

َـ 1401/1402م٘ بضاًت الٗمل بىٓام الؿاٖاث اآلاٗخمضة في الٗام الجامعي 
في ��ادًم�  ىايب الخُىع ً بما خٗضًالثالٖلُه  وججغي م، 1981/1982ىاقو اآلا

 .لجامٗتا

 .ا(جهل الطالب باألهظمت والقىاهين الجامعيت ال ٌعفيه مً التزاماته)
 

 ،،، السدادوالتوفيق  سائلني اهلل للجميـــع
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النظام األكاديمـيغـزةب الجامعة اإلسـالمـية

 يصطهحاث وتعزيفاث: (1)دة يا

 غـؼة.بٗت �ؾالمُت الجام الجامعت  1
 غؼة.بأًت �لُت مً �لُاث الجامٗت �ؾالمُت  الكلـيت  2
ونض  ٖاصًين. نًخٍىن الٗام الجامعي مً قهلين صعاؾُي العام الجامعي  3

 ًًاف إليها قهل نُكي.
كغة  الفصل الدراس ي  4 ًٖا صعاؾًُا باإلياقت إلى قترة لا زمؿتٖ   .زخباعاثأؾبى
ت  الفصل الصيفي  5 ًاٖكت بما قيهاأؾابزماُه ٘ صعاؾُت م  .زخباعاثلا  قترة ُ
ت اآلاؿاناث  الخطت الدراصيت  6 ا الُالب و��مجمٖى كُت التي ًجب أن ًجخاَػ

 بىجاح مً أحل الحهُى ٖلى الضعحت الٗلمُت.
ت  وخضة صعاؾُت بمٗضُ ؾاٖت ػمىُت للمؿاناث الضاعت املعتمدة  7 الىٍٓغ

ًُا، ىُت للمؿاناث مً ؾاٖخين إلى زالر ؾاٖاث ػم أو أؾبٖى
 الخُبُهُت، وطلَ آلاضة قهل صعاس ي. أو الٗملُت

مجمٕى الؿاٖاث اآلاٗخمضة التي ٌؿمذ للُالب بدسجُلها في  العبء الدراس ي  8
 قهل صعاس ي واخض.

َُئت الخضَعـ الظي ًىحه الُالب الزخُاع اآلاؿاناث  ًٖى دـرشـمال  9
خاب٘ مؿيرجه الضعاؾُت ختى الخسغج. ،التي ٌسجلها  ٍو

 اآلاؿاناث اآلاُلىبت مً حمُ٘ َلبت الجامٗت. باث الجامعتمتطل  10
 اآلاؿاناث اآلاُلىبت مً حمُ٘ َلبت الٍلُت. متطلباث الكليت  11
 .البرهامجاآلاؿاناث اآلاُلىبت مً حمُ٘ َلبت  التخصصمتطلباث   12
 حسجُل الُالب آلاؿاناث ًغغب في صعاؾتها. التسجيل  13
هتهاء مضة الدسجُل أيثر بٗض ا حسجُل الُالب آلاؿام أو إلاضافت  14

 .الٗاصي
لاخخكاّ م٘  ،أيثر سجله الُالب إلغاء حسجُل مؿام أو السحب   15

 الغؾىم.ب



النظام األكادميياجلامعة اإلسالمية بغزة

 
 
 

 

2 
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النظام األكاديمـيغـزةب الجامعة اإلسـالمـية
مؿاناث مً الكهل الضعاس ي صون اؾترصاص  سحب مؿام أو (W) الاوسحاب  16

 .الغؾىم بٗض الكترة اآلاهغعة للسحب

 ٖضم الدسجُل في قهل صعاس ي مٗين أو أيثر بئطن عؾمي. التأجيل  17
 .مىاقهت مؿبهتصون ٖضم الدسجُل في قهل صعاس ي أو أيثر  طاعالاهق  18

الحض �صوى مً مٗضُ الثاهىٍت الٗامت أو  معدل القبىل: - أ املعدالث  19
ما ٌٗاصلها الظي ٌؿمذ للُالب بااللخدام في بغهامج 

 مٗين.
هاجج مجمٕى خانل يغب ٖالمت  َى املعدل الفصلي: - ب

ضة ًل مؿام صعؾه الُالب في ٖضص ؾاٖاجه اآلاٗخم
مهؿىمًا ٖلى ٖضص الؿاٖاث اآلاٗخمضة اآلاسجلت لظلَ 

  الكهل.
هاجج مجمٕى خانل يغب ٖالمت  َى املعدل التراكمي: - ث

ًل مؿام صعؾه الُالب في ٖضص ؾاٖاجه اآلاٗخمضة 
ش اخدؿاب  يمهؿىمًا ٖلى ٖضص الؿاٖاث الٌل ختى جاٍع

طلَ اآلاٗضُ، وطلَ للمؿاناث التي جه٘ يمً زُت 
  .ضعاؾُتالُالب ال

وحؿاوي  ،ُٗى للُالبالحض �صوى مً الٗالماث التي حُ  َى الصفر الجامعي  20
40.% 

 مدلىالث رمىز   21
 املضاقاث

 الحغوف جغمؼ إلى الهؿم. -أ 
واآلائاث لٗضص الؿاٖاث  ،�لىف للمؿخىي الضعاس ي -ب 

 ، و�خاص والٗكغاث عنم حؿلؿلي.اآلاٗخمضة
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النظام األكاديمـيغـزةب الجامعة اإلسـالمـية
 مدلىالث رمىز   22

 الرقم الجامعي
 

 (2)َالب،  (1) :ًغمؼ إلى الجيـالغنم �ُو مً الِؿاع  -أ 
 َالبت.

 الخالُت مً الِؿاع جغمؼ إلى ؾىت لالخدام. ت�عبٗ�عنام  -ب 
�ولى مً حهت الُمين حكير إلى عنم ت �عبٗ�عنام  -ج 

 مؿلؿل خؿب لالخدام.

 
 انبكانىريىس درجتتعهيًاث ينح  :(2) يادة

ىؽ( في الخسه الجامُٗت �ولى ضعحتالمىذ جُ  -1 هاث اآلاىبثهت )البٍالىٍع
 :جُتًٖ الٍلُاث �

ت   الٗلىم   لانخهاص والٗلىم �صاٍع

 الصحُت الٗلىم   �صاب 
 الهىضؾت   التربُت 
 ٌ  أنُى الضًً   الخمٍغ
ٗت والهاهىن    جٌىىلىحُا اآلاٗلىماث   الكَغ
    الُب 

ىؽ( بٗض اؾدُكاء اآلاخُلباث  الجامُٗت �ولى ضعحتالمىذ جُ  -2 )البٍالىٍع
 :جُت�

ت الضعاؾُت لٍل ُصعاؾت الؿاٖاث اآلاٗخمضة اآلاُلىبت في الخ -أ 
ًاصًمي بىجاح  .بغهامج أ

 % لُلبت ًلُت70) %65الحهُى ٖلى مٗضُ جغايمي ال ًهل ًٖ  -ب 
 (.الُب
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النظام األكاديمـيغـزةب الجامعة اإلسـالمـية

 انقبىل يف اجلايعت :(3)يادة 
 :القبىل على شهادة الثاهىٍت العامت -1

ت الٗامت -أ  أو ما  جهبل الجامٗت الُالب الحانل ٖلى قهاصة الثاهٍى
 :جُت�بالكغٍو  ٌٗاصلها

  ًٖ 65أال ًهل مٗضُ الُالب في الثاهىٍت الٗامت.% 
  ُُى والدسجُل ٖماصة الهب إلىبالجامٗت هضم َلباث لالخدام ج

مٗها الىزائو  اً مغقهخُىه  يٌٗلً ٖنها ف يوقو اآلاىاُٖض الت
 اآلاُلىبت.

ت  مٗضلهخؿب لجامٗت بهبُى الُالب جلتزم ا -ب  في قهاصة الثاهٍى
ُ لٗامت باٖخباع ا للٗام الظي خهل قُه الُالب  مٗضالث الهبى

م٘ مغاٖاة الكغٍو الخانت التي جكغيها  الكهاصة جلَٖلى 
 .الىػاعة ؾىت لالخدام

 القبىل على شهادة الدبلىم: -2
هبل الُالب الحانل ٖلى قهاصة صبلىم الؿيخين أو الثالر ؾىىاث في ًُ 

 :جُتًلُت الُب( بالكغٍو � ٖضاًلُاث الجامٗت )
 إنهاء صعاؾت الضبلىم اآلاخىؾِ. -أ 
 الىجاح في لامخدان الكامل -ب 
 .البرهامجوحىص مٍان قاغغ في  -ج 
ين � -د   :جُينأن ًدهو الُالب أخض الكَغ

  أن ًهضم الُالب قهاصة خبرة مٗخمضة آلاضة ؾىت ٖلى �قل
 بٗض الخسغج في مجاُ الخسهو.

  ٌُ ُٗى الُالب في الجامٗت إطا حٗظع جدهُو قٍغ الخبرة، 
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النظام األكاديمـيغـزةب الجامعة اإلسـالمـية

مؿاناث اؾخضعايُت لها ٖالنت بالخسهو خؿب ما جغاٍ 
ٖالمت  ٖلى في َظٍ اآلاؿاناث هلالجامٗت مىاؾبًا، ٖلى أن ًد

 % ٖلى �نل.70
ٖلى الحهُى الُالب ًجب ٖلى باإلياقت إلى الكغٍو أٖالٍ 

اآلاٗضُ اآلاُلىب في قهاصة الضبلىم وامخدان الكامل خؿب نغاع 
 وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي.

 :القبىل على شهادة البكالىٍرىش -3
ىؽًُ  في ًلُاث الجامٗت  هبل الُالب الحانل ٖلى قهاصة البٍالىٍع

 :جُتبالكغٍو � )ٖضا ًلُت الُب(
 مً حامٗت مٗترف بها.نض جسغج أن ًٍىن  -أ 
ىؽ ًٖ جهضًغ  صعحتي ف الُالب أال ًهل مٗضُ -ب  ، (حُض)البٍالىٍع

جي الجامٗتبا  .ؾخثىاء زٍغ
جي 25)% 50لجامٗت ما ال ًهل ًٖ أن ًضعؽ الُالب في ا -ج  % لخٍغ

ؾاٖاث الخُت الضعاؾُت للبرهامج اآلالخدو به مً ٖضص  الجامٗت(
 الُالب.

 :لجىت القبىل  -4
وطلَ لضعاؾت  ،كٍل مجلـ الجامٗت لجىت لهبُى الُلبت الجضصٌُ  

الُلباث اآلاهضمت، وإٖالن أؾماء اآلاهبىلين وقو أؾـ الهبُى التي 
ا مج  ًل ٖام حامعي. اًتبض لـ الجامٗت فيًهغَع
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النظام األكاديمـيغـزةب الجامعة اإلسـالمـية

 :إلغاء القبىل  -5
لغى نبُى الُالب في الحاالث �   :جُتًُ

 إطا لم ًلخدو بالجامٗت زالُ اآلاضة املحضصة لاللخدام. -أ 
 الىزائو اآلاهضمت.أي مً إطا زبذ ٖضم صحت  -ب 
ًان الهبُى  -ج   للخٗلُماث الهاصعة بهظا الخهىم. اً مسالكإطا 
ًان الُالب مهبىاًل في بغهامج -د  ًاصً إطا   الجامٗت.مي آزغ في أ

 
 انعبء انذراسي ويذة انذراست :(4) يادة

ًا صعاؾُاً  ٖكغ تزمؿ (15)مضة الكهل الضعاس ي  -1 باإلياقت إلى  أؾبٖى
 .زخباعاثقترة لا 

ٍىؽ( )البٍالىع  الجامُٗت �ولى ضعحتالمضة الضعاؾت الٗاصًت لىُل  -2
ًاآل  ي:حبٗبء صعاس ي ٖاصي للُالب 

 حامُٗت. : ؾخت أٖىامكليت الطب -أ 
 حامُٗت. أٖىام زمؿت: كليت الهىدصت -ب 
 حامُٗت. : أعبٗت أٖىامالكلياث ألاخري  -ج 

�ى الحض -3 ً  الجامُٗت �ولى ضعحتاللىُل  ٖ� ىؽ(   ي:اآلح)البٍالىٍع
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�ى للؿاٖاث ال�ي -4  ًضعؾها الُالب في الكهل الضعاس ي الٗاصي الحض ٖ�
 ًالخالي:

( 20، ما ٖضا َالب الُب )صعاؾُت( ؾاٖت 18) الُالب الٗاصي: -أ 
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 ؾاٖت صعاؾُت.
( ؾاٖت صعاؾُت ما ٖضا 21: )(امخُاػ) الحانل ٖلى مٗضُالُالب  -ب 

 ( ؾاٖت صعاؾُت.22َالب الُب )
 ما ٖضا َالب ( ؾاٖت صعاؾُت21: )لُالب في اآلاؿخىي �زيرا  -ج 

 ( ؾاٖت صعاؾُت.22الُب )
ًاصًمُاً  -د  ( ؾاٖت صعاؾُت 15) :(9)بمهخض ى اآلااصة  الُالب املحظع أ

 .ي طلَ قهل الخسغجبما ف
الحض �صوى للؿاٖاث التي ًضعؾها الُالب في الكهل الضعاس ي الٗاصي  -5

جىػ أن ًهل ًٖ طلَ في 12) الخسغج أو بٗظع  ؾىت( ؾاٖت مٗخمضة، ٍو
.  مهبُى

لى للؿاٖاث -6 التي ًضعؾها الُالب في الكهل الضعاس ي الهُكي  الحض ٖ�
لى للؿاٖاث اآلاٗخمضة التي ًضعؾها الُالب في  َى ههل الحض ٖ�

 الكهل الضعاس ي الٗاصي.
اث ًُهىل الُلبت اآلاسجلىن في ال -7  :�حيخؿب جامٗت إلى ٖضة مؿخٍى

 :طلبت كليت الطب -أ 
 ،ٗض الُالب في اآلاؿخىي �ُو بٗض نبىله في الجامٗت مباقغةٌُ 

ًاآلحي:في  هىلوٍُ  اث   باقي اآلاؿخٍى
 ( ؾاٖت مٗخمضة40إطا أجم بىجاح صعاؾت ): يـالثاه. 
 ( ؾاٖت مٗخمضة80)إطا أجم بىجاح صعاؾت : الثالث. 
 ٘ؾاٖت مٗخمضة (120إطا أجم بىجاح صعاؾت ): الغاب. 
 الؿاٖاث اآلاٗخمضة للمؿخىي الغاب٘إطا أجم بىجاح : الخامـ. 
 ٖاث اآلاٗخمضة للمؿخىي الخامـالؿا إطا أجم بىجاح: الؿاصؽ. 
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 :طلبت الكلياث ألاخري  -ب 
 ٗض الُالـب في اآلاؿخىي �ُو بٗض نبىله في الجامٗت مباقغة،ٌُ 

ًاآلحي: هىلوٍُ  اث   في باقي اآلاؿخٍى
 ( ؾاٖت مٗخمضة32إطا أجم بىجاح صعاؾت ): الثاوي. 
 ( ؾاٖت مٗخمضة64إطا أجم بىجاح صعاؾت ): الثالث. 
 ٘( ؾاٖت مٗخمضة96صعاؾت )إطا أجم بىجاح : الغاب. 
 ( ؾاٖت مٗخمضة128إطا أجم بىجاح صعاؾت ): الخامـ 

 ًلُت الهىضؾت(. لُلبت)   
 انتسجيم وانسحب واإلضافت :(5)ادة ي

ضعاؾُت نبل بضاًت الكهل الضعاس ي جخم ٖملُت حسجُل اآلاؿاناث ال -1
 خؿب الخٗلُماث.

و ه أله مخُلب ؾابو نبل صعاؾخ امؿانً ال ًجىػ أن ٌسجل الُالب  -2
 الظي ًدبٗه اآلاؿام. البرهامجالىجاح قُه خؿب قغٍو 

3-  ٌ ض املحضص للدسجُل ًضق٘ غغامت الخأزير ًل َالب سجل في غير اآلاٖى
َ نهاًت �ؾبٕى الثاوي مً بضء الضعاؾت. ،اآلاهغعة خٗضي طل  ٖلى أالً 

ًجىػ للُالب إياقت مؿاناث أزغي إلى ٖبئه الضعاس ي زالُ  -4
ين قهِ مً بضء الكهل ا م٘ مغاٖاة ٖضم ججاوػ الحض  ،لضعاس يأؾبٖى

لى للٗبء الضعاس ي. �ٖ 
ؿمذ للُالب بسحب أي مؿام زالُ زالزت أؾابُ٘ مً بضاًت  -5 ٌُ

دو  ،م٘ مغاٖاة الحض �صوى للٗبء الضعاس ي ،الكهل الضعاس ي ٍو
ًاملت للمؿاناث التي سحبها، أما إطا ب لاخخكاّللُالب  الغؾىم 

الكترة قئهه ًدو للُالب أن  سحب حمُ٘ اآلاؿاناث اآلاسجلت في جلَ
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ًامل عؾىم اآلاىاص اآلاسجلت،  %80ٌؿترص في �ؾبٕى �ُو   %60ومً 
 في �ؾبٕى الثالث. %40وفي �ؾبٕى الثاوي، 

أؾابُ٘ ؿمذ للُالب باالوسحاب مً أي مؿام )مؿاناث( بٗض زالزت ٌُ  -6
، ؾبٕى الثاوي ٖكغ مً بضاًت الضعاؾت للكهل الضعاس ينهاًت �  وختى
ك سجل ٖالمت حغؾىم طلَ اآلاؿام )اآلاؿاناث( و ب لاخخكاّهض خهه في ٍو

(W)  م٘ مغاٖاة الحض �صوى للٗبء الضعاس ي. ،يكل الٗالماثفي 
إطا اوسحب الُالب مً حمُ٘ اآلاؿاناث ألي قهل بمهخض ى البىض  -7

م٘ مغاٖاة  ،ٌٗخبر َظا الكهل مً الكهُى اآلاؤحلت للُالب ،الؿابو
 .(10مً اآلااصة ) (1)البىض 

ؾاٖاث مٌخبُت إطا لم ًٍىها  ؿمذ للُالب بالدسجُل في مؿانينٌُ  -8
 :جُتمُغوخين بالكغٍو �

 أن ًخىنل جسغحه في طلَ الكهل ٖلى الىجاح قيهما. -أ 
حغُب بٗظع ًٖ لامخدان  وأ ،أن ًٍىن نض صعؾهما وعؾب قيهما -ب 

 آزغ قهل َغح قُه اآلاؿام. النهائي في
بء ال -ج  خؿب ما وعص ، آلاؿمىح له بهُالب الضعاس ي الحض اأال ًخجاوػٖ 

 .(4( مً اآلااصة )4)في البىض 
 زخباعاثجغي لا وجُ  ،ًخىلى مجلـ الهؿم حُٗين مضعؽ للمؿام -د 

 في نهاًت الكهل الضعاس ي.
في اآلاؿخىي ًجىػ ملجلـ الٍلُت أن ًىاقو ٖلى أن ًضعؽ الُالب  -9

 زالرالٍلُت وبدض أنص ى  بٌٗ مؿاناث الخسهو أو�زير 
يمؿاناث بضًلت  آلاٗاصلتهاجامٗت املخخلكت ال بغامجمً  مؿاناث

قهل  في للُالب الضعاؾُتالخُت غير مُغوخت مً مؿاناث ًٖ 
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ٖلى  أن ًخىنل جسغج الُالببكٍغ و الخسغج أو الظي ًلُه 
وأن جًُل َظٍ اآلاؿاناث مٗغقت للُالب   صعاؾت جلَ اآلاؿاناث

 .مً مؿاناث صعؾها الُالب َا نض جم حغُُخهاوأن ال ًٍىن مدخى 
 املىاظبت :(6)يادة 
ت  -1 كتٍر اآلاىاْبت لجمُ٘ َلبت الجامٗت في ًل املحايغاث الىٍٓغ ٌُ

ٍل والضعوؽ الٗملُت والخُبُهُت   .بغهامجهخؿب  ًُ
ؿمذ للُالب بالخغُب ًٖ أيثر مً  -2 ٌُ مً مجمٕى ؾاٖاث  %25ال 

ــ اآلاؿام.  (قهِ %15)ما ٖضا ًلُت الُب  جضَع
مً مجمٕى لبت الُب( % 15َ) %25إطا حغُب الُالب ًٖ أيثر مً  -3

ـ اآلاؿام صون ٖظع ًهبله ٖمُض الٍلُت دغم الُالب  ،ؾاٖاث جضَع ًُ

نكغ  (WF) غنض لهوٍُ مً الخهضم لالمخدان النهائي لظلَ اآلاؿام 
نبُى الٗظع  في خاُ اأم ،دؿب في اآلاٗضُ الكهلي والترايميوجُ  حامعي

ٗضُّ   .اوسحاب (WA) غنض لهوٍُ  اآلاؿام ميسحبًا مًٌُ
 شزوط انتخصص :(7)يادة 

٘ َلبخه ٖلى  -1 قيها وقو الًىابِ البرامج ًهىم مجلـ ًل ًلُت بخىَػ
اٖاة عغباث التي ًًٗها بما ال ًخٗاعى م٘ بىىص َظا الىٓام، م٘ مغ 

 .ما أمًٌ طلَالُلبت 
، البرهامجما ًٖ اؾدُٗاب  بغهامجإطا ػاص ٖضص اآلاخهضمين للخسهو في  -2

هبل اآلاخهضمىن خؿب الهىاٖض الخىاقؿُت   .جدضصَا ًل ًلُتالتي ًُ
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الثوانعالياث و ختباراثاال :(8)يادة 
َّ
عذ

ُ
 امل

مجمٕى  يوه ،(100ًجغي اخدؿاب الٗالمت لٍل مؿام مً مائت ) -1
المت  اثٖالم ماُ الكهلُت ٖو  النهائي. لازخباعٖ�

 .(60)ٖالمت الىجاح في اآلاؿام  -2
ٌـل مؿام لا  -3 ماُ الكهلُت ل ت والككهُ زخباعاثحكـمل ٖ� ٍغ ت الخدٍغ

ماُ ا�خبًرت والخُبُـاٍعغ والبدـوالخه ًُ ـىث وٖ� سهو لها هُت، ٖلى أن 
ماُ إلى ص حمُغَ وجُ  ،مً الٗالمت النهائُت للمؿام 40-60% ٘ هظه ٖ�

 .النهائُت زخباعاثالُلبت نبل لا 
4-  ًُ سهو لالمخدان النهائي في مؿاناث التربُت الٗملُت ًمًٌ أن 

 .ٖالمت (100)والبدث والىضوة والؿاٖاث اآلاٌخبُت 
ٗهض مغة واخضة في نهاًت الكهل.مخدان النهائي قاماًل للمىهج ًلهًٍىن لا  -5  ، وَُ
 ت لضي عئِـ الهؿم آلاضة ٖام حامعي.النهائُ زخباعاثإحاباث لا دكٔ جُ  -6
غاحٗت ٖالمخه في اآلاؿام مً زالُ ـُم ًجىػ للُالب أن ًخهضم بُلب ل -7

ٕى الثاوي مً ْهىع بدض أن��ى نهاًت �ؾبو  �لٌتروهُتنكدت الُالب 
داُ الُلب إلى اآلاضعؽ للخأيض مً صحت حم٘ الٗالماث هدُجت اآلاؿام ، وٍُ

 .أو وحىص أؾئلت أو أحؼاء مً أؾئلت غير مصححت
مخُلباث  للُالب الظي لم ٌؿخىِف  (I) مٌخمل غيرٖالمت سجل حُ   -8

اآلاؿام، والظي حغُب ًٖ لامخدان النهائي بٗظع جهاصم ٖلُه الكئىن 
ًاصًمُت ماُ الكهلُت إجمام وبكٍغ  ،� اآلااصة وبما ال ًخٗاعى م٘ ٖ�

ش (6) ، ٖلى أن ًخهضم بُلب بهظا الخهىم زالُ أؾبٕى مً جاٍع
ُٗى قغنت الؾدُكاء مخُلباث اآلاؿام ختى نهاًت ٖهض لامخدان، وَُ 

الُالب ٌٗخبر  وإال ،�ؾبٕى الغاب٘ مً بضء الضعاؾت للكهل الخالي
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  في اآلاؿام.  اً عاؾب
 م٘ ،بٗض إٖالن الىخائج ؿامىػ حٗضًل الٗالمت النهائُت ألي مال ًج -9

 (.8اآلااصة )مً  (7)مغاٖاة ما وعص في البىض 

 :العالماث واملعدالث -10
 ءَا:اآلابِىت إػا ٗالمت اآلاؿامل جُتُحُٗى الخهضًغاث � -أ 

 التقدًر عالمت املضاق
 ممخاػ 100 – 90

 حُض حضاً  89 – 80
 حُض 79 – 70
60 – 69  ُ  مهبى

 عاؾب 60أنل مً 
P هاجح 

WP عاؾب 

ت للمٗضُ الكهلي والترايمي ٖلى الىد -ب  ص اليؿب اآلائٍى  الخالي:ى ُجدضَّ
 

 التقدًر اليضبت املئىٍت للمعدل
 ممخاػ م٘ مغجبت الكغف 100 – 95

 ممخاػ 95أنل مً  – 90
 حُض حضاً  90أنل مً  – 80
 حُض 80أنل مً  – 70
ُ  70أنل مً  – 65  مهبى

 عاؾب 65أنل مً 
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دؿب اآلاٗضُ الترايمي ٖلى أؾاؽ اآلاؿاناث التي صعؾها الُالب ًُ  -ج 
 .إال في خاالث الخباصُ الُالبي قهِ في الجامٗت

م٘ اآلاؿاناث التي جخكو  ٖالمتال جضزل يمً اآلاٗضُ الترايمي إال  -د 
 للُالب. الضعاؾُتالخُت 

 ٗالمتسجل له الحُ  ،إطا هجح الُالب في مؿام ؾبو له الغؾىب قُه -11
ال ُجددؿب ٖالماث ، و وجضزل يمً مٗضله الترايمي ،لتي خهل ٖليهاا

ددؿب ٖضص  ًُ الغؾىب في اآلاؿام يمً اآلاٗضُ الترايمي للُالب، وال 
سجل للُالب ٖالمت ،مً مخُلباث الخسغجؾاٖاجـه ي أمام  (R) َو

اصة أمام الحغف  ،ًل مؿام أٖاصٍ  .(R)و�ى�ح ٖضص مغاث ٖ�
 ٖالمتمؿام ؾبو أن خهل قُه ٖلى إٖاصة صعاؾت أي  ًجىػ للُالب -12

، جمام إحغاءاث الخسغجإنبل  وأ ،اء قترة الضعاؾتىأز %75أنل مً 
وفي َظٍ الحالت  ،جزالُ ؾىت مً إنهاء مخُلباث الخسغ وبدض أنص ى 
ددؿب للُالب جُ و  ،ة صعاؾت اآلاؿام آلاغة واخضة قهِجٍىن إٖاص

لى في اآلاٗضُ الترايمي مً  (3)البىض  ، وبما ال ًخٗاعى م٘الٗالمت ٖ�
 .(4)اآلااصة 

 
 انتحذيز وانفصم األكادميي :(9)دة يا

ًاصًمي إلى ًل َالب ًهل مٗضله الترايمي ًٖ ًُ  -1 ه الخدظًغ �  %65ىحَّ
 .الُب( ًلُت لُلبت 70%)

ًاصًمي للُالب اآلاؿخجض أ -2 ه الخدظًغ � ىحَّ ًُ املحُى مً زاعج  وال 
 مٗت.الجامٗت في نهاًت الكهل �ُو مً الخدانه بالجا

ًاصًمي  هُوّح إطا  -3 الخدظًغ في مضة  يلغٖلُه أن ًللُالب جدظًٌغ أ
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وطلَ بغق٘ مٗضله  ،قهل الخدظًغأنهاَا قهالن صعاؾُان مً 
 الُب( قما قىم. ًلُت لُلبت %70) %65الترايمي إلى 

4-  ًُ ًاصًميال   ،دؿب الكهل الهُكي ألغغاى الخدظًغ والكهل �
 ًُ  %65 إلىجك٘ مٗضله الترايمي لغى الخدظًغ ًٖ الُالب إطا اع ولًٌ 

 .الُب( بىدُجت قهل نُكي ًلُت لُلبت 70%)
ًاصًمًُا م -5 كهل الُالـب أ الخدظًغ،  في احخُاػو إطا أزك البرهامجً ًُ

ؿدثنى مً طلَ الُالب الظي أجم بىجاح  :وَُ
 ؾاٖت مٗخمضة في ًلُت الُب. (175) -أ 
 ؾاٖت مٗخمضة في ًلُت الهىضؾت. (115) -ب 
 الٍلُاث �زغي.مٗخمضة في  تؾاٖ (96) -ج 

  ىخهلوالُالب اآلا
ُ
ٖكي مً حامٗت أزغي ًًاف ٖضص الؿاٖاث التي أ

 إلى مجمٕى الؿاٖاث التي صعؾها في الجامٗت. باآلاٗاصالث منها
ًاصًمًُا مً  -6 كهل الُالب أ % 55إطا نل مٗضله الترايمي ًٖ  البرهامجًُ

في أي قهل مً الكهُى الضعاؾُت باؾخثىاء الكهل �ُو مً 
 بالجامٗت.الخدانه 

ًاصًمًُا أن ًدُى إلى  -7 ًان  بغهامجًمًٌ للُالب اآلاكهُى أ آزـغ إطا 
ت الٗامـت ٌؿمذ بظلَ ، وبكٍغ وحىص مٍان مٗضُ ٖالماجه في الثاهٍى

 (.12مً اآلااصة ) (1) البىضوبما ال ًخٗاعى م٘  قاغغ،
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 تأجيم انذراست :(10)يادة 
ضًجىػ للُالب أن ًؤحل صعاؾخه آلاضة ال  -1 بٗت قهُى صعاؾُت ًٖ أع  جٍؼ

، مخهلت زالُ قترة صعاؾخه بالجامٗت وًاهذ مخهُٗت أأٖاصًت، ؾىاء 
اصة مضة الخأحُل  مًٌ الىٓغ في ٍػ قهُى  تدض أنص ى ألعبٗبقهلًُا و ٍو

ت.   أزغي في الٓغوف لايُغاٍع
ٖلى الُالب أن ًخهضم بُلب الخأحُل إلى ٖماصة الهبُى والدسجُل في  -2

جىػ الىٓغ في َلباث الخأحُـل بٗض  ،مضة أنهاَا نهاًت قترة السحب ٍو
ت ومهىٗت.  َظٍ اآلاضة ألؾباب ايُغاٍع

لى للمضة اآلاؿمىح بها للحهُى  -3 ال ُجددؿب مضة الخأحُل مً الحض ٖ�
 (.4مً ماصة  3الجامُٗت )اهٓغ بىض  ضعحتٖلى ال

 النقطاع عن انذراست وإعادة انقيذا :(11)يادة 
للكهغاث الؿابهـت مً اآلااصة  إطا لم ًخم جأحُل صعاؾت الُالب وقهاً  -1

ٗاص نُضٍ بالكغٍو  ،واههُ٘ ًٖ الضعاؾت ،(10)  :جُت�ٌُ
 إطا لم ًىهُ٘ ًٖ الضعاؾت أيثر مً أعبٗت قهُى صعاؾُت.  -أ 
 ؾاٖت مٗخمضة ٖلى �نل. (12)أن ًٍىن نض هجح في  -ب 

اصة نُضٍ ختى نهاًت قترة الدسجُ -2  ل.ًخهضم الُالب بُلب إٖل
 الكهل الهُكي. ًجىػ إٖاصة نُض الُالب في -3
لىددؿب مضة لاههُإ ًٖ الضعاؾت مً الحض جُ  -4 اآلاؿمىح  مضةلل ٖ�

 (.4مً ماصة  3)اهٓغ بىض  الجامُٗتضعحت للحهُى ٖلى البها 
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 يف اجلايعت آخزإىل  بزنايجاالنتقال ين  :(12) يادة
في الجامٗت آلاغجين قهِ  آزغإلى  بغهامجًجىػ للُالب لاهخهاُ مً  -1

 :جُت�وقو الكغٍو 
 .اآلاىخهل إلُه البرهامجوحىص مٍان قاغغ في  -أ 
ت -ب   الظي البرهامجمهبىاًل في  الٗامت أن ًٍىن مٗضله في قهاصة الثاهٍى

ُ  مٗضالث خؿب لاهخهاُ إلُه ًغغب  ٖلى خهىله لٗام الهبى
ٖضا ًلُت )جىػ ملجالـ الٍلُاث في الجامٗت ٍو ،الكهاصة جلَ

اعى م٘ نغاعاث وبما ال ًخٗ- ًٖ َظا الكٍغ الخجاوػ  (الُب
% قما 80إطا أنهـى الُالب اآلاؿخىي �ُو بمٗضُ جغايمي  -الىػاعة

 :جُت، وطلَ بالكغٍو �الثاويونبل الدسجُل للمؿخىي  ،قىم 
  ؾاٖت مٗخمضة يدض أصوى في قهلين  (32)أن ًىجح في

 صعاؾُين ٖاصًين.
 بغهامجه أن ًلتزم بمؿاناث اآلاؿخىي �ُو في. 
  ؿمذ لُتي الٗلىم الهىضؾت قهِ مً ً لُتإلى ً االهخهاُبٌُ

 . اآلاٗلىماثوجٌىىلىحُا 
إلى ًلُت الُب ٖلى أؾاؽ  ًلُت الٗلىم الصحُت مً هخهاًُمًٌ لا  -ج 

ض وؿبت الُلبت و  ،جىاقس ي في مٗضُ الجامٗت  اآلاىخهلينبدُث ال جٍؼ
مً الُلبت  (ٖلى خضة ٍل ً )% مً مجمٕى الُالب والُالباث 10ًٖ 

 : جُتوقو الكغٍو � هخهاُؾىت لا  اآلاهبىلين في ًلُت الُب في
 ُت الٗامت ًٖ م الُالب أن ال ًهل مٗض ٗضُ الهبُى في الثاهٍى

خؿب مٗضالث الهبُى لٗام خهىله ٖلى جلَ في ًلُت الُب 
ض ًٖ  الكهاصة  %.3بما ًٍؼ
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  ؾاٖت مٗخمضة يدض أصوى في قهلين  (32)أن ًىجح الُالب في
 .%90بمٗضُ جغايمي ال ًهل ًٖ  صعاؾُين ٖاصًين

  بغهامجه بمؿاناث اآلاؿخىي �ُو فيالُالب أن ًلتزم. 
حٗخمض له ٖالمت  ،بغهامج إلى آزغإطا اهخهل الُالـب بغغبخه مً  -2

الضعاؾُت  الخُت والتي جخكـو م٘ ،اآلاؿاناث التي صعؾها نبل لاهخهاُ
 قيها. اً وبكٍغ أن ًٍىن هاجح ،للبرهامج اآلاىخهل إلُه

ًاص اهخهلإطا  -3 قئهه  ،بغهامج آزغ إلىبغهامجه ًمًُا مً الُالب اآلاكهُى أ
 ،ًسً٘ للبىض الؿابو في اخدؿاب اآلاؿاناث التي صعؾها نبل لاهخهاُ

ًاصًمي مً  (1)البىض  ، وطلَ خؿببكٍغ أال ًىحه للُالب جدظًغ أ
 .(9)اآلااصة 

يمً  البرهامج الؿابوُجددؿب اآلاضة التي نًاَا الُالب اآلاىخهل في  -4
 (3)بىض خؿب الوطلَ ، ج اآلاؿمىح له بهالى لؿىىاث الخسغ الحض ٖ�

 .(4اآلااصة )مً 
 (1)بىض الوقو الكغٍو اآلاظًىعة في  آزغإلى  بغهامجًخم لاهخهاُ مً  -5

 وبمىاقهت مجلـ الٍلُت اآلاىخهل إليها.( 12) مً اآلااصة
ًاصًمًُا. بغهامجال ًجىػ اهخهاُ الُالب إلى  -6  ؾبو أن ُقهل مىه أ

 
 عاث األخزياالنتقال ين اجلاي :(13) يادة

وحىص أمايً قاغغة  الجامٗت في خاُباآلاىاْغة  البرامجؿمذ باهخهاُ الُلبت إلى ٌُ 
 :جُتوقو الكغٍو �

 اؾدُكاء قغٍو الهبـُى في الجامٗت. -1
مٗهض حامعي  وًلُت حامُٗت أ وأن ًٍىن الُالب مىخهاًل مً حامٗت أ -2
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  ؾاٖت مٗخمضة يدض أصوى في قهلين  (32)أن ًىجح الُالب في
 .%90بمٗضُ جغايمي ال ًهل ًٖ  صعاؾُين ٖاصًين

  بغهامجه بمؿاناث اآلاؿخىي �ُو فيالُالب أن ًلتزم. 
حٗخمض له ٖالمت  ،بغهامج إلى آزغإطا اهخهل الُالـب بغغبخه مً  -2

الضعاؾُت  الخُت والتي جخكـو م٘ ،اآلاؿاناث التي صعؾها نبل لاهخهاُ
 قيها. اً وبكٍغ أن ًٍىن هاجح ،للبرهامج اآلاىخهل إلُه

ًاص اهخهلإطا  -3 قئهه  ،بغهامج آزغ إلىبغهامجه ًمًُا مً الُالب اآلاكهُى أ
 ،ًسً٘ للبىض الؿابو في اخدؿاب اآلاؿاناث التي صعؾها نبل لاهخهاُ

ًاصًمي مً  (1)البىض  ، وطلَ خؿببكٍغ أال ًىحه للُالب جدظًغ أ
 .(9)اآلااصة 

يمً  البرهامج الؿابوُجددؿب اآلاضة التي نًاَا الُالب اآلاىخهل في  -4
 (3)بىض خؿب الوطلَ ، ج اآلاؿمىح له بهالى لؿىىاث الخسغ الحض ٖ�

 .(4اآلااصة )مً 
 (1)بىض الوقو الكغٍو اآلاظًىعة في  آزغإلى  بغهامجًخم لاهخهاُ مً  -5

 وبمىاقهت مجلـ الٍلُت اآلاىخهل إليها.( 12) مً اآلااصة
ًاصًمًُا. بغهامجال ًجىػ اهخهاُ الُالب إلى  -6  ؾبو أن ُقهل مىه أ

 
 عاث األخزياالنتقال ين اجلاي :(13) يادة
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 اؾدُكاء قغٍو الهبـُى في الجامٗت. -1
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 .مٗترف به
وأال ًٍىن نض مغ  ،ًا مىخٓماً ه َالبأن ًٍىن الُالب مهُضًا في حامٗخ -3

 .قهُى صعاؾُت )ٖامان( تأعبٗ اآلاىخهل منها ٖلى جغيه الجامٗت
ت  قهاصة في الُالب أن ًٍىن مٗضُ -4 مهبىاًل في البرهامج الٗامت الثاهٍى

الظي ًغغب لالخدام به، خؿب مٗضالث الهبُى لٗام خهىله ٖلى 
 جلَ الكهاصة.

ُ ًجىػ جسكٌُ  -5  : ُتج% وقو الكغٍو �10بيؿبت  مٗضُ الهبى
ت الٗامت ًٖ  - أ  %. 65أن ال ًهل مٗضُ الُالب في الثاهٍى
أن  وأن ًٍىن الُالب نض أههى صعاؾت الؿىت �ولى ٖلى �نل، أ - ب

، وبمٗضُ ؾاٖت مٗخمضة يدض أصوى (32)ًٍىن نض صعؽ ما ٌٗاصُ 
ؿدثنى ، وَُ بما ال ًخٗاعى م٘ نغاعاث الىػاعة %80جغايمي ال ًهل ًٖ 

 . ًلُت الُب مً طلَ
مجلـ الهؿم اآلاىخهل إلُه الُالب بئحـغاء مٗاصلت للمؿاناث ًهىم  -6

 (.14م٘ مغاٖاة اآلااصة ) ،للبرهامجالتي صعؾها في يىء الخُت الضعاؾُت 

 املساقاث يعادنت :(14)يادة 
 وأ ،إليها اهخهل وبل في الجامٗت أُ اآلاؿاناث التي صعؾها الُالب إطا نُ ٗاصَ حُ 

 :جُت�بما ال ًخٗاعى م٘ الكغٍو  ،ٗتصازل الجام آزغإلى  بغهامجاهخهل مً 
 :الخالُتلب زاعج الجامٗت بالكغٍو ُ اآلاؿاناث التي صعؾها الُاٗاصَ حُ  -1

 خؿب هٓام حامٗخه. حُض و% أ70 جهل ٖالمت اآلاؿام ًٖأن ال  -أ 
اآلالخدو  لبرهامجل الضعاؾُت خُتالأن ًٍىن للمؿام ما ًىاٍْغ في  -ب 

 به الُالب في مكغصاث اآلاؿام.
ً أال ًٍؼض ٖضص  -ج   ضعحتؾاٖت يدض أنص ى ل (45)الؿاٖاث اآلاٗاصلتٖ 
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ً  (55)و ،صبلىم الؿيخين % مً 50ؾاٖت لضبلىم الثالر ؾىىاث، ٖو
 البٍالىٍعىؽ. ضعحتمجمٕى ؾاٖاث الخُت الضعاؾُت ل

ا في ٗاصَ حُ  -2 ُ اآلاؿاناث التي صعؾها الُالب صازل الجامٗت بما ًىاَْغ
بما ال و  ،كٍغ الىجاحب ،اآلالخدو به الُالب لبرهامجالضعاؾُت لخُت ال

ض ، وطلَ في خاُ % مً مجمٕى ؾاٖاث الخُت الضعاؾُت75 ًٖ ًٍؼ
 . (3)مً اآلااصة  (3)مً البىض  )ص( الكهغةنبُى الُالب خؿب 

ا في ٗاصَ حُ  -3 ُ اآلاؿاناث التي صعؾها الُالب صازل الجامٗت بما ًىاَْغ
وطلَ  ،بكٍغ الىجاح ،اآلالخدو به الُالب لبرهامجل الضعاؾُت خُتال
 . ي خاُ لاهخهاُ مً بغهامج إلى آزغف

ت الٗامت ولم جىُبو  ًجىػ في خاُ -4 نبُى الُالب ٖلى قهاصة الثاهٍى
مٗاصلت مؿاناث صعؾها في  ،لاهخهاُ مً حامٗت أزغي ٖلُه قغٍو 

أن ال جهل ٖالمت بكٍغ و  ،ؾاٖت (30)بدض أنص ى و حامٗت مٗترف بها 
 % أو حُض.70اآلاؿام ًٖ 

 ئي ين اجلايعتانفصم اننها :(15)ة ياد
 :جُتكهل الُالب مً الجامٗت في إخضي الحاالث �ًُ  -1

اآلاضة اآلاؿمىح له بها في الجامٗت صون الحهُى ٖلى  ظإطا اؾدىكـ -أ 
 (.4( مً اآلااصة )3خؿب البىض) الٗلمُت اآلاُلىبت  ضعحتال

ًاصًمُإطا ُقهـل  -ب   مغجين زالُ صعاؾخه في الجامٗت. اً أ
 م ٖلُه مجلـ الجامٗت.هاِص ًُ إطا نضع بدهـه نغاع جأصًبي  -ج 
ض ًٖ أعبٗت قهُى صعاؾُت. -د   إطا اههُ٘ ًٖ الضعاؾت مضة جٍؼ

2-  ٌُ  لجامٗت بااللخدام بها زاهُت إالؿمذ للُالب اآلاكهُى نهائًُا مً اال 
 بهغاع مً مجلـ الجامٗت.
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ت الٗامت ولم جىُبو  ًجىػ في خاُ -4 نبُى الُالب ٖلى قهاصة الثاهٍى
مٗاصلت مؿاناث صعؾها في  ،لاهخهاُ مً حامٗت أزغي ٖلُه قغٍو 

أن ال جهل ٖالمت بكٍغ و  ،ؾاٖت (30)بدض أنص ى و حامٗت مٗترف بها 
 % أو حُض.70اآلاؿام ًٖ 

 ئي ين اجلايعتانفصم اننها :(15)ة ياد
 :جُتكهل الُالب مً الجامٗت في إخضي الحاالث �ًُ  -1

اآلاضة اآلاؿمىح له بها في الجامٗت صون الحهُى ٖلى  ظإطا اؾدىكـ -أ 
 (.4( مً اآلااصة )3خؿب البىض) الٗلمُت اآلاُلىبت  ضعحتال

ًاصًمُإطا ُقهـل  -ب   مغجين زالُ صعاؾخه في الجامٗت. اً أ
 م ٖلُه مجلـ الجامٗت.هاِص ًُ إطا نضع بدهـه نغاع جأصًبي  -ج 
ض ًٖ أعبٗت قهُى صعاؾُت. -د   إطا اههُ٘ ًٖ الضعاؾت مضة جٍؼ

2-  ٌُ  لجامٗت بااللخدام بها زاهُت إالؿمذ للُالب اآلاكهُى نهائًُا مً اال 
 بهغاع مً مجلـ الجامٗت.
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 املخانفاث وإجزاءاث انتأديب :(16)يادة 
ماُ الخالُت مسالكاث حُ  خبرُحٗ -1 ب أًًا منها ى الُالب الظي ًغجٌٗغّ ٖ�

ظٍ املخالكاث هيال افي َظ اآلاىهىم ٖليهاالخأصًبُت  جؼاءاثلل  :ىٓام َو
ماُ الجامُٗت  - أ لامخىإ اآلاههىص ًٖ خًىع املحايغاث أو ٖ�

ل جدٍغٌ ٖلى  �زغي التي جهخض ي �هٓمت اآلاىاْبت ٖليها، ًو
 َظا لامخىإ.

ي �زالُ بالىٓام أو لاهًباٍ الظي جهخًُه املحايغاث الت - ب
 ُجلهى صازل الجامٗت.

الغل أو اآلاؿاٖضة ٖلى الغل أو مداولت مداولت  الغل أو - ث
 ، أووؾُلت مً الىؾائلفي لامخدان بأي اآلاؿاٖضة ٖلى الغل 

الخغوج مً ناٖت لامخدان بضون إطن اآلاغانب، أو �زالُ بىٓام 
 لامخدان والهضوء الىاحب جىاقٍغ قُه.

لُالب في الجامٗت أو في أي أي قٗل أو امخىإ ًٖ قٗل ًغجٌبه ا  - ر
ٍىن  مىاؾبت أو وكاٍ حكترى قُه الجامٗت،  وأماؾًا بالضًً ٍو

أو �زالم أو مساًل بدؿً الؿيرة والؿلىى أو  الٌغامت وأالكغف 
 . أو الٗاملين قيها إلى ؾمٗت الجامٗت قأهه �ؾاءةمً 

 لاقتراى في أي وكاٍ ًسل بأهٓمت الجامٗت ولىائدها الضازلُت. - ج
ماُ مغاقو الجامٗت لغير �غغاى التي أٖضث لها أو صون اؾخٗ - ح

 إطن ؾابو.
٘ اليكغاث أو إنضاع حغائض خائِ بالٍلُاث أو حم٘ الخىانُ٘ أو  - ر جىَػ

اث صون الحهُى ٖلى إطن مً الجهاث املخخهت في الجامٗت  الخبٖر
 أو إؾاءة اؾخٗماُ �طوهاث اآلامىىخت آلاماعؾت �وكُت اآلاظًىعة. 
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أو مداولت ؾغنتها مً غغف اآلاضعؾين أو  زخباعاثؾغنت هماطج لا  - ص
، أو مً أحهؼة الٌمبُىجغ الخانت بالجامٗت زخباعاثمً لجان لا 
 أو اآلاضعؾين.

 أزغي. إحغاءاثأو في أي  زخباعاثزالُ ٖهض لا  اهخداُ شخهُت الغير - ط
ب اآلاخٗمض آلامخلٍاث ومغاقو الجامٗت املخخلكت. �جالف - ع  والخسٍغ
بغاػ بُانخه الجامُٗت ٖىض َلبها مً الجهاث امخىإ الُالب ًٖ إ - ػ

 املخخهت بالجامٗت.
اؾخسضام الخٌىىلىحُا في أغغاى زاعحت ًٖ �زالم، أو  - ؽ

أو الٗاملين  جخًمً حٗضًًا ٖلى الخهىنُت، أو حكهيرًا بالجامٗت
 قيها أو بالصخهُاث والهُئاث الٗامت قيها.

هجُت الٗلمُت الىهل الحغفي الٌلي أو الجؼئي غير اآلاىزو خؿب اآلاى - ف
غ أو البدىر أو  ًان طلَ ٖىض إٖضاص الخهاٍع الؿلُمت ؾىاء 

 الغؾائل الجامُٗت "ماحؿخير أو صيخىعاٍ" )الؿغنت الٗلمُت(.
ـ أو ألي  - م أًت إَاهت أو إؾاءة ًىحهها الُالب لًٗى َُئت الخضَع

 مً الٗاملين أو الُلبت في الجامٗت.
 أولجامٗت �ؾالمُت الهىاٖض �مغة الىاعصة في أهٓمت امسالكت    - ى

 .جىكُظًا لهاالخٗلُماث والهغاعاث الهاصعة 
غ الىزائو الجامُٗت، أو -ٍ  أي ؼوعة في وزائو حامُٗت ماؾخٗماُ  جؼٍو

 .صازل الجامٗت أو زاعحهاأغغاى 
جدضص الٗهىباث الخأصًبُت التي ًجىػ قغيها ٖلى الُالب خؿب هٓام  -2

 الخأصًب في الجامٗت.
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 هيت انطب(: أحكاو خاصت بك71يادة )
فاث أصاصيت: (1)  تعٍر

 اآلاغخلت �ؾاؾُت: الؿىىاث الثالزت �ولى )�ولى، والثاهُت، والثالثت(. .أ 
غي )الغابٗت،  .ب  ب الؿٍغ ت: ؾىىاث الضعاؾت والخضٍع ٍغ اآلاغخلت الؿٍغ

 والخامؿت، والؿاصؾت(.
 اآلاؿاناث الغئِؿُت: الباطىت والجغاخت و�طكاُ وال�ؿاء والخىلُض. .ج 
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ت.  ٍغ  الؿٍغ

 الاهتقال مً مضتىي إلى آخر: (3)
 :صاصيتألا  املرحلت فيالاهتقال  شروط 3.1

ٌكتٍر الهخهاُ الُالب مً مؿخىي آلزغ في اآلاغخلت �ؾاؾُت  -أ 
( 4الىجاح في مؿاناث الخسهو م٘ مغاٖاة ما وعص في البىض )

 (.17مً اآلااصة )
 ازخباعلم ًىجح في  أوإطا عؾب الُالب في أيثر مً مؿانين  -ب 

اصة في أي ؾىت مً ؾىىاث اآلاغخلت �ؾاؾُت حسّجل َظٍ  �ٖ
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  مً مؿاناث الؿىت الخالُت.
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ت إلى املرحلت ألاصاصيت املرحلتالاهتقال مً  شرط  3.2 ٍر  :الضٍر
ٌش�رط الهخهاُ الُالب مً اآلاغخلت �ؾاؾُت إ�� اآلاغخلت 
ت الىجاح في جمُع مؿاناث اآلاغخلت �ؾاؾُت ٖضا  ٍغ الؿٍغ

 مخُلباث الجامٗت.
ت املرحلت فيهتقال شروط الا  3.2 ٍر  :الضٍر

ت الىجاح  ٍر ٌشترط الهتقال الطالب مً مضتىي إلى آخر في املرحلت الضٍر
 في جميع مضاقاث ذلك املضتىي مىع مراعاة التالي:

ًدو له الخهضم  أخض اآلاؿاناث الغئِؿُتإطا عؾب الُالب في  -أ 
اصة الزخباع ، قئطا عؾب في (4) بىضفي اآلاؿام، خؿب ال ٖ�
لُه إٖاص ٖاصة�  ازخباع ة اآلاؿام ٌٗخبر عاؾبًا في الؿىت ٖو

 ؿاناثمً م ؿاموال ًدو له حسجُل أي م الظي عؾب قُه،
اصة. خالُتالؿىت ال  زالُ ؾىت ٖ�

ا ٌٗخبر عاؾًبا في  عئِؿُين نإطا عؾب الُالب في مؿاني -ب  ًٗ م
لُه  مً  ؿاموال ًدو له حسجُل أي م ،إٖاصتهماالؿىت ٖو

اصة.زال خالُتالؿىت ال ؿاناثم  ُ ؾىت ٖ�
 أو أيثر )عئِس ي او قغعي( إطا عؾب الُالب في زالر مؿاناث -ج 

لُه إٖاص ،ٌٗخبر عاؾًبا في الؿىت ضعاؾُتفي الؿىت ال  ةٖو
مً  ؿاموال ًدو له حسجُل أي م الغؾىب، مؿاناث

اصة. خالُتالؿىت ال ؿاناثم  زالُ ؾىت ٖ�
ُين يدض أنص ى ولم ًىجح  -ص  إطا عؾب الُالب في مؿانين قٖغ

ا  ٖاصةازخباع �  في ًٗ لاهخهاُ ه ًمٌىفي أخضَما أو ًليهما م
هىم بدسجُل  خالُتللؿىت ال في بضاًت الٗام  ي الغؾىبؿاقمٍو
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 الؿىت الؿاصؾت.إجمام الضعاس ي بٗض 
 :عادةإلا  اختبار (4)

 ٌٗهض زالُ الكهل الهُكي. إٖاصة آلاؿاناث عؾىب َى ازخباع 
اصة الزخباعٌؿخُُ٘ الُالب الخهضم  .أ   ىقغث الكغٍو الخالُت:إطا ج ٖ�

 :: املرحلت ألاصاصيتأواًل 
  إطا عؾب الُالب في مؿانين يدض أنص ى مً مؿاناث

 الخسهو التي صعؾها في آزغ قهل َغخذ قُه اآلاؿاناث.
ت ٍر  :ثاهًيا: املرحلت الضٍر

  إطا عؾب الُالب في مؿانين يدض أنص ى مً مؿاناث
 اَغخذ قيه صعاؾُت ؾىتالخسهو التي صعؾها في أزغ 

ؿاناث يما ًلي: )مؿام عئِس ي واخض قهِ أو مؿام اآلا
ُين قهِ(.  عئِس ي واخض ومؿام قغعي واخض أو مؿانين قٖغ

مً إحمالي % 25 بما ٌٗاصُ ٖاصة�  ازخباعالُالب عؾىم  ؿضصٌ .ب 
 عؾىم اآلااصة / اآلاىاص قهِ اآلاؿمىح له إٖاصتها.

ض أنهاٍ أؾبٕى نبل بضء الكهل  ٖاصة�  ازخباعٌٗهض  .ج  في مٖى
الن ًٖ اآلاىٖض مً  الخالي،ي �ُو مً الٗام الضعاس ي الضعاس  و�خم ٖ�

 الٍلُت. اصةزالُ ٖم
 ( ٖالمت.70: )ٖاصة�  ازخباعا��ض �نص ى لٗالمت  .ص 
بضاًل مً صعحت الغؾىب في اآلاؿام وجغمؼ  ٖاصة�  ازخباعجغنض صعحت  .ٌ 

 ( بما ًضُ ٖلى إٖاصجه.Rب )
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 إعادة العام الدراس ي:( 5)
هخهاُ مً ؾىت إلى الؿىت الخالُت في اآلاغخلت ًمى٘ الُالب مً لا  .أ 

لؼم بئٖاصة حسجُل وصعاؾت اآلاؿاناث التي عؾب قيها في  ت، وٍُ ٍغ الؿٍغ
 الحاالث الخالُت:

 إطا عؾب في أيثر مً مؿانين. (1
 إطا عؾب في أيثر مً مؿام مً اآلاؿاناث الغئِؿُت. (2
بما ًمى٘ اهخهاله للؿىت  ٖاصةإطا عؾب الُالب في ازخباع �  (3

 (.17مً اآلااصة )( 3.3البىض )الكهغة )ج( مً  ُت خؿبالخال
ال ًجىػ للُالب اآلامىٕى مً لاهخهاُ مً ؾىت إلى الؿىت  (4

الخالُت حسجُل أي مً مؿاناث الؿىت الخالُت زالُ ؾىت 
اصة. �ٖ 

 أحكاو عايت :(18)يادة 
مسخلكين  صعاؾُينغهامجين ًجىػ أن ًٍىن الُالب مىخٓمًا في ب ال -1

 واخض. في آٍن ٗت أزغي أو حامجامٗت الب
 ُجمىذ قهاصاث الخسغج ٖىض اؾخدهانها في نهاًت ًل قهل صعاس ي. -2
ض ًٖ مؿانين في حامٗت  االجامٗت بضعاؾت م ؿمذ لُالبٌُ  -3 ال ًٍؼ

 :جُتبالكغٍو �ُ بمؿاناث الجامٗت ٗاصَ مٗترف بها بدُث حُ 
 الجامٗت.بفي صعاؾخه  اً أن ًٍىن الُالب مىخٓم -أ 
 .الجامٗتب�زير مً صعاؾخه  لب في الكهلًٍىن الُاأن  -ب 
 .لجامٗتافي ؿام اآلاغاص حسجُله غير مُغوح اآلاأن ًٍىن  -ج 
البىض ، خؿب الحض اآلاؿمىح له بهأال ًخجاوػ ٖبء الُالب الضعاس ي  -د 

 .(4)مً اآلااصة عنم  (4)
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ًاصًمُت بٗض  -ٌ  أن ًدهل ٖلى مىاقهت مؿبهت مً الكئىن �
مُض جىنُت م  ًلُت الُالب.ً عئِـ نؿم اآلاؿام ٖو

ًاصًمي حُ  -و  للُالب ٍمًٌ و ؿدثنى َظٍ الكغٍو في خاالث الخباصُ �
ض ًٖ  ال اصعاؾت م  في حامٗت أزغي. مٗخمضة ؾاٖت (30)ًٍؼ

ًاصًمي لٍل َالب،  -4 جهىم ٖماصة الهبُى والدسجُل بئٖضاص سجل أ
 الخدانـه بالجامٗت وختى جسغحه منها. مىظوطلَ 

ض الٍلُ -5 خخلكت بالبُاهاث اث املجهىم ٖماصة الهبُى والدسجُل بتزٍو
ًاصًمُ  ت ًٖ َلبتها بهىعة مىخٓمت.�

والدسجُل بغنم  اآلاسجل في الجامٗت إلغاء حسجُله ًمًٌ للُالب -6
ًُ  بغهامجحضًض )في  ًاصًمًُا( خؿب قغٍو الهبُى بٗض كهَ لم  ل مىه أ

ٌُ ، اآلاٗني وآلاغة واخضة قهِ هؿمال مىاقهت ُ له أي ٗاصَ وفي َظٍ الحالت 
وبكٍغ أن  ،الجضًض برهامجهل الضعاؾُت خُتالمؿام له ما ًىاٍْغ في 

مً زُت  (%50) ىبدض أنص % و 65هل مٗضله في طلَ اآلاؿام ًٖ ال ً
 .الُالب الضعاؾُت

احخُاػ مؿاناث الخُت بٗض  التأهيل التربىي  درجتالجامعت جمىذ  -7
 :�حيم٘ مغاٖاة  ،الضعاؾُت بىجاح

ىؽ. لُالب ال ضعحتمىذ الال جُ  -أ   ًدمل قهاصة بٍالىٍع
السحب و ي ٖلى الُالب حمُ٘ �خٍام الخانت بالدسجُل ؿغ ح -ب 

 و�ياقت والٗبء الضعاس ي.
ؿغي ٖلى الُالب حمُ٘ �خٍام الخانت بالٗالماث واآلاٗضالث ح -ج 

 واآلاىاْبت.
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: ًجىػ لبٌٗ �قغاص صعاؾت بٌٗ اآلاؿاناث هظام الدراصت الخاصت -8
 بدُث ،ٖلمُتصعحت طلَ لِـ بهضف الحهُى ٖلى و  ،في الجامٗت

 :جُتًُبو ٖلى َالب الضعاؾت الخانت �خٍام �
ت الٗامت أ أن ًٍىن خانالً  -أ   ما ٌٗاصلها. وٖلى قهاصة الثاهٍى

لىالحض  -ب  للؿاٖاث التي ًضعؾها الُالب في الكهل الضعاس ي  ٖ�

 ؾاٖت مٗخمضة. (12) ىَ

لىالحض  -ج  ؾاٖت  (35)لؿاٖاث التي ًضعؾها يمً َظا الىٓام ل ٖ�
ىؽمٗخمضة مً مؿاناث الب ؾاٖاث مً مؿاناث  (9)و ،ٍالىٍع

ىؽلحملت قهاصة  اآلااحؿخير  . البٍالىٍع
ض  -د  ًٖ الغؾىم اآلاهغعة % 25 بـــــًضق٘ الُالب عؾىم زانت جٍؼ

 للُلبت الىٓامُين.
ًاصًمي الخانت ؿغي ٖلى الُلبت حمُ٘ أخٍام الىٓح -ٌ  ام �

 الٗالماث.باآلاىاْبت و 
 صعؾها. ناث التياعؾمي باآلاؿ ٖالماثمىذ الُالب يكل ًُ  -و 

ٖماصة الٍلُت بالخ�ؿُو م٘ �نؿام مؿئىلت ًٖ مخابٗت الؿير  -9

ًاصًمي للُالب اآلا�جل في أخض  والخدهو مً  ،الٍلُت بغامج�

ليها أن ُجبلغه بظلَ  ،اؾدُكائه لكغٍو الخسغج  .اً قهلُٖو

ًاصًمي( أ -10 خظاع بٗضم الٗلم )بالىٓام � إل  وال ًجىػ لٖا ٖضم لَا

 ة ًٖ الجامٗت بسهىم َظا الىٓام.ٖلى الخٗلُماث الهاصع 

 الجهت املخىلت بخكؿير َظا الىٓام. ىمجلـ الجامٗت َ -11
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 الٗالماث.باآلاىاْبت و 
 صعؾها. ناث التياعؾمي باآلاؿ ٖالماثمىذ الُالب يكل ًُ  -و 

ٖماصة الٍلُت بالخ�ؿُو م٘ �نؿام مؿئىلت ًٖ مخابٗت الؿير  -9

ًاصًمي للُالب اآلا�جل في أخض  والخدهو مً  ،الٍلُت بغامج�

ليها أن ُجبلغه بظلَ  ،اؾدُكائه لكغٍو الخسغج  .اً قهلُٖو

ًاصًمي( أ -10 خظاع بٗضم الٗلم )بالىٓام � إل  وال ًجىػ لٖا ٖضم لَا

 ة ًٖ الجامٗت بسهىم َظا الىٓام.ٖلى الخٗلُماث الهاصع 

 الجهت املخىلت بخكؿير َظا الىٓام. ىمجلـ الجامٗت َ -11
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ي جخٗاعى م٘ �خٍام َظا الىٓام حمُ٘ الهغاعاث الؿابهت الت يًلغ -12
 الىاعصة قُه.

في الٓغوف لاؾخثىائُت ًمًٌ حُُٗل الٗمل ببٌٗ بىىص َظا  -13
 الىٓام مً زالُ نغاع مجلـ حامٗت.

 .اعًا مً جهضًو مجلـ �مىاء ٖلُهٖخبٌؿغي َظا الىٓام ا -14

 
 ،،، يل التوفيقو  اهلل و



النظام األكادميياجلامعة اإلسالمية بغزة


