قرارات أكاديمية متفرقة



الموافقةةةلى مةةةعىمدةةةاوقىولمةةةلىالقيةةةووىا للجاوعةةةاىالموةةةةلىلمقوم ةةةو ىالا ةةةم لىة ةةة ى ةةةجقو ىدةةةاللى
مو لاو ةةوف ىيجية ةةلىع قةةو ىالمدةةاوقىاليوليةةلى()004.444ىااي موئةةلىووم ةة فىالةةاىلو ااكىاما ل ةةو ك ى
وجوص ىجلم لىا قهةة ىالجدةي م لىلممدةاوقىاليوليةلى()044.444ىموئةلىالةاىل عةوااكىاالع ةوكىمةفىجةصة ى
القيووىالموةلىة بى للىالةميلىالمقيول فىفاىلوىقوم ل0.ى
ل ىالموافقلى معىإ ةوءىةميلىاللاا و ىال م وىم وقىملجياىإ ىيموافقلىمقمة ىال مةلاءىالم ةيقل ىو ميةعى
الم وقىالملجياىالذيى قوىف هىةولبىواةلىإ ىإذاىقل ى م لىاللم لىالم عاىمياااًىلذلك.
ج و ضىائ ىالقوم لىيولي ىفاىموضةوقىالم ةوقو ىالملجي ةلىوالجةاىلوعة ىضةمفىصة ة و ىالمقمة ىيمةوى
ااهىمعو يوىا جيوااىمفىجوا خىصلواىهذاىالقااا.
الجأل لى معىلواىائ ىالق ىمفىو وىاقجمو هىمعىةميلىق مهىليةة ىمدةولوىالةميةلىوال مةوى مةعىةمهةو ى
معىأفى قلىيموى ى قوى فىاقجمو فىو وىال صوىاللاا اىالواةةل ىوافى ةج ىا قجمةوقىيةضةواىالم ع ة فى
فاىالقوم لى(مفى مولهىدؤوفىالةميلىووةل ىالقيووىوالج ق و).0
الجأل لى معىضاوا ىالجلا ىفاىالم وقو ىال مم لىيولميلىاإلعقم ة ل ىو ل ىا جمولىأيىلجةوبىللجةوبىمقةااى
مفىقيوىملا ىالم وقىموىل ى لفىقلىق ىوأ جملىمةفىلقعةلىاليةة ىال ممةاىفةاىالقوم ةلى(ضةمفىاإلقةااءا ى
المجي لىفاىا جمولىالية ىال مما).0ى
اقةةعىمةةفىأ ضةةوءىه ئةةلىالجةةلا ىا جمةةولىلجةةبىمقةةاا ىيولميةةلىاإلعقم ة ةةلىفةةاىالم ةةوقو ىالجةةاى لا ةةوعهوى
لمةميل ى واءىلوع ىهذهىاللجبىمفىجأل ه ىأوىمةفىجةأل اىر ةاه ى مةعىأفى ةاضىاللجةوبىلمجق ة ىمةفىقيةوى
م ةةلىالية ة ىال ممةةاىفةةاىالقوم ةةلىة ةةبىا صةةووىإذاىلةةوفىاللجةةوبىمةةفىجةةأل ه ىقيةةوىا جمةةولهىللجةةوبىمقةةااى
.ى
لمجلا
محىيجأو اىج ق وىالةميلىالملمم فىفاىال علىالووم لى(ةبىيداي)ىإلعىعهو لىال صةوىالصة اى مةعىأفى
ةةلاومواىفةةاىم ةةوقو ىال ةةعلىال ول ةةلىإضةةوفلىإلةةعىم ةةوقىاإللمةةووىوفةةاىةةةووىاقج ةةوةىامجةةةوفىاإللمةةووى ةةج ى
ج ق مه ىفاىم جوىىال علىال ول ل .ى
قااا :ى












 .0قوةىجلا ىمجةميو ىالقوم لىمفىم ةوقو ىالةو ةوبىوالميةلىاإلعقم ة ةلىمةفىملا ة فى ةممةوفىلاقةلىالموق ةج اى
دا ةلىأفى لوعواىمجوصص فىممفى ىجقوىويااجه ىالجلا لى فى عج ف.ى
 .ى ة بى للىالملا فىمفىةمملىالموق ج اىلجع ذىهذهىالم وقو ىمفىع يلىالملا فىإلةعىمقمةوقىأ ضةوءىه ئةلى
الجلا ىالم مووىيهوىفاىم و اىا جمولىأوىفةاىم ةو اىا جمةولىالوةوخىلجوصصةاىالةو ةوبىوالميةلىاإلعقم ة ةلى
و ى جملىذلكى رااضىجةل لىالةوقلىا ج وي ل.

قااىمقم ىا
العةوىالجولا :ى
.0
.

.



.0

جمولىالموافقلى معىج ل وىقةاااىمقمة ىا

جمةولىاقة ى( ) 40ىجةوا خى  440/0/0ى مةعى

قوةىجلا ىمجةميةو ىالقوم ةلىمةفىم ةوقو ىالةو ةوبىومهةواا ىالميةلىا عقم ة ةلىمةفىقيةوىملا ة فىمجوصصة فى
ةمموفىلاقلىالموق ج ا.
ملفىلمقوم لىافىجوةفىملا اىالم ةوقو ىالمدةواىال هةوىفةاىاليعةلى()0ىا ة هىفةاىايىمةفىا ق ةو ىا لول م ةلىالجةاى
جااهوىمعو يلى معىافى ج ىا جموله ىضمفىع يلىالملا فىالمج ار فىور اىالمج ار فىمفىةمملىلاقلىالموق ج اى
الةةعىمقمةةوقىا ضةةوءىه ئةةلىالجةةلا ىمةةفىةممةةلىالةةللجوااهىفةةاىع ةة ىالجوصةةخىلمةةوىهةةوىمعصةةوخى م ةةهىفةةاى
م و اا جمولىال و ىوم و اىا جمولىالووخ.
عةةلىاةج ةةوبىالةوقةةلىا ةةج وي لى يىجوصةةخىالةةول ماى ةةلووىفةةاىذلةةكىفقةةةىالملا ةةوفىالموجصةةوفىممةةفىجقةةعى
جوصصوجه ىفاىايىمفىالمقو ىالم اف لىلذلكىالجوصخىلموىهوىمي فىفاىم و اىا جمولىذلكىالجوصخ.
م ىهذاىالقاااى معىالقوم و ىالا م لىوالقوم و ىالووصلىو موىيهىا جيوااىمفىجوا وه.

الجأل لى معىأ ضوءىه ئلىالجلا

ىضاوا

04

:ى
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أو ىً:ى ا لجةةةا ىالجةةو ىيموا ةةلىالمةوضةةاا ىوالدة بىالجةةاىج هةةاىفةةاىقا ةةل ىالمةةوالىو ى قةةوةىإقةةااءىأيىج ةةل وىإ ىيموافقةةلى
ا جوذىعوئبىالائ ى/ىائ ىلقعلىالقلووىاللاا اىوذلكىلموى ييهىمفىإدلو ىلمةميلىأثعوءىفجا ىالج ق وىمثو:ى
 ل ىم افلىا وقو ىالقل ل ىلص ويلىوصولهوىلمةميلىأثعوءى مم لىالج ق و.ى
 الج واضىموىي فىأوقو ىالقلووىالم معلىوا وقو ىالقل ل ىالجاى لل ى ؤليىإلعىج واضىللىىج ق وىالةميل.ى
 ة ول ىلي ا ىفاىأ لالىالةميلىالذ فى ضةاوفىإلقااءى مم لىال ةبىواإلضوفلىعج قلىلمج ل .ى
ثوع ىو ً:ى م افلىالمادل فىوقااءجه ىإلقااءا ىالج ق وىوالجق لىيهوى و لىفاىالجقم وىمفى مم و ىا ع ةوبىواإلضوفل.ى
ثولثىو ً:ى الجق ةةلىيقةةاااىمقم ة ىال مةةلاءىيمةةوى وةةخى مم ةةو ىال ةةةبىواإلضةةوفلىة ة ى ةةمحىيول ةةةبىواإلضةةوفلىفةةاىالةةةو ى
الجول ل:00ى
 إذاىج ىجي اىجوصخىالةولب
 إذاىجوقاىجواجىالةولبى معىم وقو ىم علىل ى قمهو
 إذاىألياىم وقىموىولوفىالةولبىم ق ىف هىواربىفاىالج ق وىلم وقىآوا
 إذاىل ى لفىقلىأج ىالمجةمبىال ويق
 فاىةوللىاإلضوفلىفقةى
ااي ىو ً:ى ل ىإادولىالةميلىلمج ق وىلم وقىإذاىل ى لا ىالمجةمبىال ويقىلمم وق.ى

ىالجأل لى معىاؤ وءىا ق و ىماا و ىا مواىالجول لى علىإ لالىالقلووىاللاا ا :0ى
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أفىجلوفىالم وقو ى/ىالد بىالمةاوةلىفاىلوىق ىجمياىاريو ىالةميلىمفىة ىال للىالمقااىللوىم وقى/ىد يل.ى
أفىجلوفىالمةوضاا ىموة لى معىملااىا يوقىية ىجلوفىموة لى معىأ و ىةلىثوىوم ىوىثفىايع.ى
أفىجمجلىالمةوضاا ىإلعىال و لىالثولثلىلمم وقو ىالع ا ل.ى
ى قوةىإقااءىجي اىمو لىالمةوضاا ىي لىا جمولىالقلووىوعداهى معىاإلعجاع .ى
فاىةوللىوقولىد بىمج لل ىلمم وقى قبىأفى لوفىجةامفىي فى للىمفىجمكىالد ب.ى
أفى لةةوفىةةةامىالم ةةوقو ىة ةةبىالوةةةةىا جادةةول لىلموةةةةىاللاا ة لىلمةميةةلىية ة ى ةةج ىةةةامىقم ةةعىالم ةةوقو ى
الموقول ىفاىالوةلىا جادول لىلم صوىا ووىللوى عل.ى
ج ىالجع قىموىي فىال ملاءىواؤ وءىا ق و ىيوصوخىالقو و ىية ى ج ىا جي لهوىيولدلوىا مثو.ى
ماا و ىا لالىالمقااىقيولهوىفاىال و ىالجولا.

.0

إيةة كىلم ةةلىجلعولوق ةةوىالةو ةةوبىوالم مومةةو ىومالةةةىالةو ةةوبىوالم مومةةو ىفةةاىالقوم ةةلىيقةةلاووىا مجةوعةةو ى
وموا لهوىقيةوىفجةا ىلوف ةلى( ىجقةوى ةفىدةها)ىيمةوىفةاىذلةكىأ ةلالىالةميةلىوأ ةموؤه ىوموا ةلىامجةوعةوجه ىوالمةل ى
المةلل ىل مجةوف.ى
جوف اىمدااىموجياىمفىاللم لىلمم و ل ىفاىاإلداااى معىا مجةوعو .
ضاوا ىأفى قو ىم لىا مجةوعو ىيمااق لىالموالىوا ئملىواإلقويو ىوال موى معىجقايجهوىقيوىالميودا ى
يو جولامهوىوذلكىيهلاىضموفى ل ىوقولىأةااىأوىاموةىأوىم مومو ىر اىصة ةلىقلى ىج و لى معىفه ىالةولةبى
لم ؤاو.ى
جقو ىلم لىجلعولوق وىالةو وبىوالم مومو ىيوضعىالياعومجىالذيى ةمحىيجي ةاىاإلقويةلىأوىةةذاىا ةئملىالجةاىلهةوى
Low Difficulty IndexىأوىNegative Discrimination Indexىالموقولىفاىلم لىالةبىوذلكىل موى
جةم وىفوايى علىاعجهوءىا مجةوف.

.
.

 اقةعىا لجةةا ىالجةو ىمةةفىقيةوىأ ضةوءىاله ئةةلىالجلا ة لىيولقو ةو ىالجلا ة لىالمةةةلل ىوالمةاوةةلىفةاىالقةةلووى
اللاا ةةاىللةةوىمةةول /د ة يل ىوالجةةاىج ة ىا جمولهةةوىمةةفىقةةيمل ىو ةةل ىجي اهةةوىإ ىي ةةلىالجع ة قىمةةعىوةةةل ىالقيةةووى
والج ق وىوة و ً ىوذلكىج ف وًىلإلدلول و ىالجاىقلىجةل ىأثعوءىا مجةوعو ىال صم ل .0
يهةةلاىجع ة ى مم ةةلى قةةلىا مجةوعةةو ىيوا ةةةلىالةو ةةوبىوضةةموفىعقةةومىهةةذهىال مم ةةل ىضةةاوا ىا لجةةةا ىيمةةوى
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ما :ى
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الموافقلى معىإقااءىامجةوفىفصماىواةلىو وىال صةوىاللاا ةاىلم ةوقاى(قى )04ى"موجيةاىليةلى اي ةل"ى
و(وىةى )4ى"ليلىإعقم ة ل"ىو ةيقىا جيوااىمفىيلءىال و ىالقوم اى.00 44 / 440ى
الموافقلى معىا جةلا ىياعومجىاليلولوا و ىفاىا واىوالةواائىفاىلم لىال مو ىالةي ةلىالجةي ق ةلىفةاى
قوم لىال مو ىوالجلعولوق وىا الع لىا جيوااىمفىيلا لىال و ى 0 . 44 / 44ى
جقم ةةةلىالقيةةةووىفةةةاىق ةةة ىهعل ةةةلىالةةةع ىالة و ةةةلىيلم ةةةلىالهعل ةةةل ىا جيةةةوااًىمةةةفىيةةةلءىال ةةةو ىالقةةةوم اى
( ) 44 / 44ىو جماىالق ىيألاءىولموجهىلة فىجوا جىالةميلىاللاا فىفاىهذاىالق .0
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 16قرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم ( )7002/6تاريخ .7002/3/79
 12قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )7006/1بتاريخ 7006/1/3م،
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وافقىالمقم ى معىجوص خىفصوىإضوفاىوةوخىيو ةا ىفةاىم ةوقىالجاي ةلىالوةع ةلى جضةمفىم مومةو ى
فىا ا ىا الع لىوا جااج ق و ىال موىالمج مقلىيهةوىويولة ولةلىوالمةاأ ىويولمهةواا ىوا لوااىا و ة لى
فاالىا ا .0
ى
قااىمقم ىالج م ىال ولا:ى
 .0الموافقلى معىمةوواىم وقىالجاي لىالوةع لىلموىوال ىفاىجوص و ىالوادلىالمج مقلىيم ةوقىالجاي ةلىالوةع ةلىوالجةاى
قل ىفاىاةوبىقوم لىآوىالي ى ة وكى معىالوادلىالجاىاق م ىفاىاةوبىقوم لىال اموك.
 .ججةةاكىال ةةلىجةةلا ىم ةةوقىالجاي ةةلىالوةع ةةلىلمقوم ةةو ىا الع ةةلىوذلةةكىيولجع ة قىف مةةوىي عهةةوىل ةةج ول ىمةةفىاملوع ةةلى
جلا هوى فىةا قىديللىالقوم و .0

قةةااىمقم ة ىال مةةلاءىفةةاىقم ةةجهىاق ة ى( ) 44 /0ىيجةةوا خى 44 /0 /0ى ةةل ىالموافقةةلى مةةعىم وللةةلى
م وقاى(وىةى )ىو(وىة)000ىلمةميلىالذ فى جقلموفى مجةوفىالم جوىىفاىهذ فىالم وق فىو و قةوفىثة ى
جقلموفىيةمبىالم وللل. 4
قةةااىمقمةة ىال مةةلاءىفةةاىقم ةةجهىاقةة ى( ) 44 /ىيجةةوا خى  44 /0/ىإ جمةةولى مةةو ىالةميةةلىفةةاى
ا مجةةةوفىالعهةةوئاىالجةةاىل ة ى ةةج ىإ جمةةولىعجوئقهةةوىضةةمفىالمةةل ىالمةةةلل ىوهةةاى( )ى ةةو لىمةةفىجةةوا خى قةةلى
ا مجةوفىالعهوئاىلمم وقىجمقوئ وًىمفىقيوىالةو وب. 0ى
قااا ىى
 إ هواىاإلعذااا ىفاىلدواىال مو ىال وئل ىلمةميلىالمدةوري فى( ةوها ىال عةاىفقةة)ىمةعىإ ةةوئه ىفاصةلىإلليةوءى
هذاىاإلعذاا.ى
 الجع ة قىي ة فىالقوم ةةو ىلمجق ةةلىي ةةل ىقيةةووىأيىةولةةبىم صةةووى(لمةميةةلىالمدةةوري فى( ةةوها ىال عةةاىفقةةة))ىفةةاىأيى
قوم لىأالع لىولمل ى و ى معىا قو.ى

ملفىلمةميلىالمقيول فىفاىالياعومجىالمواةيىمةفىوةواجىا الفىلفةعىالا ةو ىالقوم ةلىيةوالةلىمول ةلى مةعى
ة وبىالقوم لىاق ى0 4/0 04-4/ 44ىللىىاليعةكىال ايةاى/ىاايةل ىية ة ى ةج ىجةو ةوىالميمةلىيولةل عواى
ا العاىأوىموى وللهىوجج ىالج و لىالعهوئ لى يىفاوقو ى ةقىو ً .
0
إلةا ىالقوم و ىولم و ىالمقجمعىيجية لىع قو ىفةخىاإل لةىلمةميلىالقللىالممجةق فىلل ه .
قااا: 0
ىأ) ىجةل لىث ىقم و ىائ لىلمعوقدلىجوا جىالةميلىية ى قل ىو لهوى م لىاللم لىجع يو ىمقم ىلم جهى
يجوا جىةميجهىو قل ىلممقم ىلاا لىإةصوئ لىجدموى للىالوا ق فىوجوة عىجقول اه ىو لوفىمو لىهذهى
القم و ىمعىعهو لىال صوىاللاا اىا ووىوالثوعاىوالص اىو ةللىمو لىالقم لىي لىأ يوقىمفىج م ى
ال مو ىالعهوئ لىلوةل ىالقيووىوالج ق و.ى
ىب) ى ج ىمعوقدلى جع يو ىاللم لىالووصلىيةميو ىالجوا جىالمجأوا ىا واىىإفىوقل ىفاىأووىقم لىلممقم ى
ج قلىفاىيلا لىلوىدها.ى
ىج) ى ةيقىهذاىالقاااىإ جيواىمفىجوا خىصلواه.

قااا
ىأ) ى الموافقلى معىال مومىلةميلىاليلولوا و ىفاىالقوم لىال اي لىالم جوةلىا عجقووىالعىالقوم و ىا الع لى
وفقىالداوةىالجول ل:ى
 .0افى لوفىالياعومجىالمعجقوىمعهىم جملاىا جمولاىووصو.ى
 .افى ى قةةوىم للةةهىفةةاىالثوعو ةةلىال ومةةلى ةةفىالةةةلىا لعةةعىلمقيةةووىفةةاىالقوم ةةو ىا الع ةةلىالا ةةم لى
لمجوصخىالااربىا عجقووىال ه.
 .جةق قىداوةىا عجقووىالجاىجةميهوىالقوم لىالمعجقوىال هو.
ىب) ى جاك ىلمقوم و ىا الع ل ىقيوو ىوا قا ىالقوم ل ىال اي ل ىالم جوةل ىفا ىياامج ىاللاا و ىال م و ىوفقى
الداوةىالجول ل:ى
 .0افى لوفىالياعومجىم جملاىا جمولاىووصو.ى

 11مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الرابعة والخمسين المنعقدة بتاريخ 7001/3/10م القرار رقم ()7001/911
 19قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )131تاريخ  7002/1/72في جلسته رقم 7002/9
 70قرار مجلس العمداء رقم ( )7002/16تاريخ 7002/17/1م
 71قرار مجلس العمداء رقم ( )7001/3تاريخ 7001/1/79م
 77قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )93في جلستة رقم ( )7006/2تاريخ 7006/3/70
 73شروحات الرئيس على كتاب المدير المالي ذو الرقم ش م  179/1/16/بتاريخ 1999/2/13م.
 71كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  1012-3-1بتاريخ 7003/2/72م.وكتاب رئيس الوزراء رقم  10311-7-11-10بتاريخ 7003/2/11م.
 71قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )7001/11بتاريخ 7001/10/11م.
 76قرار مجلس للتعليم العالي رقم  721في جلسته رقم  7002/11تاريخ .7002/1/77
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 .افى قجوةىالةولبىامجةوفىالل وء ىيعج قلىجة لى فىالم لوىالوةعاى مجةوفىالل وء ىفاىالجوصةخى
الااربىيو لجةوقىيه.
 .افى ةققىالداوةىا واىىالمج مقلىيوللاا و ىال م وىالجاىاقاهوىمقم ىالج م ىال ولا.

الموافقلى معىاةج وبى و و ىم جمةل ىلمةميةلىالمعجقمة فىللاقةلىاليلةولوا و ىالةعىالقوم ةو ىا الع ةلىمةفى
ا لول م لىال اي لىلم مةو ىالمول ةلىوالمصةاف لىوفةقىمةوى جعو ةبىمةعىالوةةةىاللاا ة لىالم مةووىيهةوىفةاىلةوى
قوم ةلىوفةاىجوصصةةو ىاليلةولوا و ىالجول ةةلىالةواال ىفةةاىقةاااىمقمة ىالج مة ىال ةةولاىاقة ى() 0ىجةةوا خى
 440/0/ىفقةىو ل ىالموافقلى معىاةج وبىايى و لىفاىايىجوصخىاوا :
 40ج و قى

 4ع ىم مومو ىالاا لىومول لى

 4الاا ىا

موو.ى

ل ىالموافقلى معىاةج وبىال و و ىاللاا لىالجةاى عه هةوىالةولةبىفةاىقوم ةلىالقةل ىالم جوةةلىفةاىةةووى
اريجهىيو عجقووىإلعىإةلىىالقوم و ىا الع ل .
ل ىمعحىالدهول ىالقوم ةلى(المصةلقل)ىلمةميةلىالمي ةوث فى مةعىع قةلىمؤ ةلىالضةموفىا قجمةو اىإ ىي ةلى
ةصووىالةولبى معىلجوبىيااء ىذملىمفىالمؤ ل .
اقعى ل ىال مومى يىةولبىيولجةو وىإلعىأيىجوصخىآواىإ ىي ةلىاوةذىموافقةلىمل ا ةلىا مةفىال ةو ىأو ى
4
ومفىث ى ج ىمووةيجل ىيذلكى(مي وثاىمل ا لىا مفىال و )
ل ىالموافقلىلمةميلىالمي وث فى معىع قلىمقم ىالج م ىال ولاىي ةةبىالم ةوقو ىال صةم لىالم ةقملى( قةو ى
الوافلوفىيإقااءى مم لى ةبىلمم وقو ىالم قملىفاىال صوىاللاا اىي ةلىاعجهةوءىفجةا ىال ةةبىواإلضةوفلى
المقةاا ىمةفىالقوم ةةل ىأوىقيةوىا مجةوعةةو ىال صةم لىالعهوئ ةةل) ىممةوى جاجةبى مةةعىذلةكىجةمةةوىمقمة ىالج مة ى
ال ةةولاىلما ةةو ىاللاا ة لىلهةةؤ ءىالةميةةل ىولةةذلكىصةةااىموصصةةوجه ىواواجةةيه ىالدةةها ل ىولةةذلكى ةةل ى
ال مومىله ىيولجأق وىإ ىي لىالةصووى معىموافقلىالملجبىالثقوفاىالوة ل. 0ى
للىال و و ىالم جمل ى/ىوالج ق وىفاىالقوم و ىلمي ةوثاىوةاا ىالجاي ةلىوالج مة :ى ةل ىج ةق وىألثةاىمةفى
( )ى و و ىم جمل ىلةلىأقصعىفاىال صوىالواةل ىموى لاىفصوىالجوةاجىوال صةوىالصة اىولمةوصةوى مةعى
إقوة ىيلوفىااجب ىف لوفىالج ق وىف هوىة بىأع ملىوج م مو ىالقوم ل .
فأدةةةة اىإلةةةةعىلجةةةةوبى ةةةة وا ىالقمهوا ةةةةلىال اي ةةةةلىال ةةةةوا لىفةةةةاى مةةةةوفىاقةةةة ى )040/ 4( 0ىجةةةةوا خى
 440/ /ى(المافةةةقىصةةةوا ى عةةةه) ىالمجضةةةمفىةمةةةبىالقوعةةةبىال ةةةوايىيةةةذلاى يةةةوا ىأفى"ىالا ةةةو ى
م جوفو "ىمفىالةميلىال وا فىالموفل ف ىفاىةووىق ومه ىيةلفعىالا ةو ىالقوم ةلى مةعىة ةويه ىالوةوخ ى
وذلكىلججملفىالقهو ىال وا لىالم ع لىمفىج و ضىالةولبى فىجمكىالا و .
معىقم عىالةميلىال وا فىالموفل فىالذ فى لا وفىضمفىالجيولوىالثقوفاىفقةىيضةاوا ىموافةو ى ة واجه ى
يو ىالدهول ىالجاى ةصموفى م هوىفاىعهو لىلاا جه . 0ى
أافقىة وىصوا ى فىلجوبىالم جدواىالثقوفاىا العا/م قة ىوالمجضمفىةميهىجو لىالةميلىال ُ مةوع فىفةاى
القوم و ىا الع لىيضاوا ىجصل قىدهولاجه ىووثةوئقه ىالصةولا ى ةفىقوم ةوجل ىمةفىوةاا ىالج مة ىال ةولاى
ا الع لىووةاا ىالوواق لىا الع ل. 0ى
ىموععىلل عوىمفىج م ىالةميةلىالوةا ق فىالمي ةوث فى مةعىع قةلىوةاا ىالج مة ىال ةولاىواليةة ىال ممةاىلوفةلى
وثوئقىالجواج .
ىمةةوععىلةةلىىوةاا ىالجاي ةةلىوالج م ة ىمةةفىاعجقةةووىالةميةةلىالمقيةةول فى مةةعىة ةةوبىالملامةةلىالممل ةةلىال ةةوم لى
يعةوءىالم ممة فىمةةفىقوم ةةلىإلةةعىأوةةاىىأوىمةةفىجوصةخىإلةةعىآوةةاىضةةمفىا ة ىوالدةةاوةىالجةةاىج جمةةلهوى
القوم و ىلهذهىاليو ل ى
ل ىال مومىلمةميلىالموفل فى معىع قلىوةاا ىالجاي لىوالج مة ىيجي ةاىالجوصةخىأوىالقوم ةلىالموفةلىإل هةوى
الةولةةبىلوفىالةصةةووى مةةعىالموافقةةلىالم ةةيقلىمةةفىلقعةةلىالي ثةةو ىالمالة ةةلىفةةاىوةاا ىالجاي ةةلىوالج م ة ى
المدلملىيموقبىع و ىالي ثو ىال مم لىلع وىلاقلىاليلولوا و ىاق ى( )0ىل على. 440
لمةلىمفىالم وهاىال مي لىوال دوائ لىلمةميلىالمجوقعىجواقه ىفقلىقااىمقم ىال ملاءىموى ما :

 72قرار مجلس التعليم العالي رقم  771في جلسته رقم  7002/17تاريخ .7002/2/79
 71قرار مجلس التعليم العالي رقم  1011في جلسته رقم  11بتاريخ 7001/1/11م.
 79كتاب مدير عام مؤسسة الضمان اإلجتماعي رقم  7029/717بتاريخ 7001/3/77م.
 30كتاب مدير األمن العام رقم /1/3دراسات 311/الموافق 7006/7/1
 31كتاب المستشار الثقافي رقم  110/1/1بتاريخ 7001/1/19م.
 37كتاب وزير التربية والتعليم رقم م ت  16/11بتاريخ 7001/1/11م.
 33كتاب وزير التعليم العالي رقم  9011/69/3/1بتاريخ 7001/1/11م.
 31كتاب وزير التعليم العالي رقم 1111/3/1بتاريخ 7002/2/17م
 31كتاب وزير التعليم العالي رقم  1711/3/1بتاريخ 7001/1/79م.
 36مذكرة المستشار الثقافي في الجامعة بتاريخ 7001/6/76م.
 32قرار وزير التربية والتعليم رقم  13603/2/71تاريخ  7006/9/71بشأن انتقال طلبة مكرمة المعلمين.
 31قرار وزير التربية والتعليم رقم  69011/12/71تاريخ  7006/17/71من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس رقم ( )172لسنة  7001المعمول به.
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الجع قىمعى مول ىدؤوفىالةميلىولم لىاللاا و ىال م وىوا ق و ىالم ع لىلجةل ةلىملةوفى قةلىمثةوىهةذهىاإلةج ةو
م يقىو ً.
جةل لىال جا ىالةمع لىلهذهىاإلةج و ىية ىجلوفىفاىالعصاىالثوعاىمةفىدةهاىلةوعوفىأووىلم صةوىاللاا ةاىا ووى
والعصاىالثوعاىمفىدهاىأ واىلم صوىاللاا اىالثوعا ى معىأفىجعجهاىقيوىيلا لىا مجةوعو ىالعهوئ ل.
جوف اىا قهة ىال ةملىمفىو وى مول ىدؤوفىالةميلىوذلكىلمععىإ جي وىالةميلىمول ىو ً.
أوذىالموافقلىقيوىفجا ىةمع لىلوف لىلمجاج بىواإل لالىلهذهىا ةج و ىوقلولجهوىجمه لاًىلج م مهوى معىا ق و .ى

قااا:04ى

 .0ىقيةةووىأيعةةوءىال ةةومم فىفةةاىقوم ةةلىال مةةو ىوالجلعولوق ةةوىا الع ةةلىفةةاىالياعةةومجىاللاا ةةاىالمةةواةيىفةةاىالقوم ةةلى
ا جيوااىمفىيلءىال و ىالقوم اى() 44 / 440ىدا ةلىموى ما:
ىأ) ى أفى لةوفىوالةلىالةولةةبى مةعىاأ ى ممةةهىفةاىالقوم ةلىأثعةةوءىقيةووىالةولةةب ىأوىأفى لةوفىقةلىأمضةةعىفةاىولمةةلى
القوم لى داى عوا ى معىا قوىأوىأفى لوفىقلىجوفعىوهوى معىاأ ى ممه.ى
ىب) ىأفى ى لوفىالةولبىمي وثوىمفىقهلىا م لىأوىر اىا م ل.
ىج) ىأفى لوفىالةولبىفاىماةملىاليلولوا و .
 .جةللىا و ىال و و ىالم جمل ىاللاا لى يعوءىال ومم فىفاىقوم لىال مو ىوالجلعولوق وىا الع لىلمياعةومجىاللاا ةاى
المواةيىبى()%04ىمفىالا و ىالقوم لىالمقاا ىفاىالياعومجىاللاا اىالمواةي ىو ى قوةىجو ضىهذهىالع ةيلى
يى ةةيبىمةةفىا ةةيوب ى مةةعىأفى ىجة ةةلىع ةةيلىالمقيةةول فى ةةفى()%0ىمةةفىأ ةةلالىالةميةةلىالمقيةةول فىجعوف ة وًىفةةاى
الياعومجىاللاا اىالمواةي.
وذلكىا جعولاًى ةلو ىالمول ى( /ب) /ىمفىالقوعوفىالمؤق ىاق ى( )0ىل على 440ىقوعوفىالقوم و ىا الع لىالا م ل.ى









قااىمقم ىال ملاءىالجأل لى معىجقم لىالقيووىفاىياعومجىيلولوا و ىإلاا ىالولمو ىالصة لىيلم لىالةب ى
مفىيلءىال و ىالقوم اى.00 400/ 404
ل ىقيووىأيىةمبىلاا لىلمعج ياىالمل ا لىال وملىلقوا ىاللاكىاإلىيموافقلىوة لىمفىالمل ا ل .0
ل ىالموافقل ى مع ىقيوو ىالةميل ىالم صول ف ىمف ىأي ىقوم ل ىأالع ل ىي يب ىقضو و ىال عا ىالة يا ىفاى
القوم و ىا الع لىة ملىفجا ىال قويلىلةلِىألعع .0
الموافقلى معىم ومملىالةميلىالةوصم فى معىالدهول ىالقوم لىالمجو ةلىمفىوواجىا الفىع و ىال عج فى
والعصا ىم وممل ىالةميل ىع و ىال عج ف ىمف ىة ى لل ىال و و ىالمةج يل ى( 4ى و ل ىةلاً ىأ مع ىو ج ى
ىالجق اىالم مووىيهو.00
قيوله ىوفقوًىلمداوةىالواال ىفاىأ
قاا ىمقم ىال ملاء ى ج و ض ىا جوذ ىالللجوا ىائ ىالقوم ل ىالي ىفا ىموضوق ىقيوو ىأيعوء ىال ومم فى
المدوال ف ىفا ىالجلا ىمف ىوواج ىالقوم ل ىفا ىالياعومج ىالمواةي ى(لومو ىالا و ىالقوم ل) ىيجوصصاى
الةب ىوالقااةل ىوةب ىا عوف ىدا ةل ىأف ى ى ة ل ىال اق ىي ف ىالةل ىا لعع ىلم لو ىالقيوو ىجعوف و ً ىفاى
.00
الياعومجىالمواةيى فى مج فى معىا لثاى معىأفى ةققىالةولبىالداوةىا واىىالواال ىفاىا
قااىمقم ىأمعوءىقوم لىال مو ىوالجلعولوق وىا الع لىموى ما :0
 .0ل ىقيوو ىالةميل ىمف ىأيعوء ىال ومم ف ى( اموك ىوجلعولوق و) ى الةوصم ف ى مع ىالثوعو ل ىال ومل ىر ا ىا الع ل ىفاى
جوصصاىالةبىوةبىوقااةلىا عوفىوذلكىفاىالياعومق فىال وليىوالمواةيى(أيعوءى ومم فىعصاىالا و ) ى
إ جيوااًىمفىيلءىال و ىالقوم اى . 40 / 40
 .الموافقلى معىقيووىالةميلىمفىأيعوءىال ومم فىمفىقوم لىال اموكى(جلا ىو ومم ف)ىفاىالياعومجىال وليىيموى
ىالقيوو ىوالقاااا ىالووصل ىيقيوو ىأيعوء ىال ومم ف ىفا ىقوم ل ىال مو ىوالجلعولوق و ىفا ىقم عى
ج ق ىمع ىأ
الجوصصو ىالجاىل ىلهوىع اىفاىقوم لىال اموك.
 .ج ىإ ج وءىالا و ىمفىقم عى الةميلىالذ فى ج ىالموافقلىله ى معىجي اىجوصصوجه ىلمجوصخىالقل لىة بى
الياعومجىالقل لىفاىال صوىالذيى ج ىجي اىالجوصخىف هىيموىفاىذلكىالا و ىال صم لىوأ لىا و ىأُواى.

 قاا ىمقم ىال ملاء ىاليوء ىاةج و ىالجواج ىمو ىي ف ىال صم ف ىا وو ىوالثوعا ىوأف ى قجصا ىا ةج وو ى معى
الة وىالائ اىفقةىفاىعهو لىال و ىاللاا ا ىو ةيقىهذاىالقاااىإ جيوااًىمفىجوا خىصلواه .0

 39قرار مجلس العمداء رقم  7010/11بتاريخ .7010/17/1
 10قرر مجلس األمناء في جلسته رقم ( )7001/7بتاريخ 7001/2/19
 11قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ،7011/16بتاريخ  7011/11/79بالتأكيد على قراره رقم  ،7010/701بتاريخ 7010/3/73م.
 17كتاب المديرية العامة لقوات الدرك رقم أ ،6271/11/3/بتاريخ 7011/1/79م.
 13قرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم  ،7017/1بتاريخ 7017/1/1م.
 11قرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم  ،7017/1بتاريخ 7017/1/1م.
 11قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ،7011/36بتاريخ 7011/9/13م.
 16قرار مجلس األمناء في جلسته رقم  ،7017/3بتاريخ 7017/7/73م.
 12قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ،7011/10بتاريخ 7011/3/11م.
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 قاا ىمقم ىال ملاء ىالموافقل ى مع ىال مو ىيولج م مو ى(القل مل ىوالقل ل ) ىلداوة ىا عجقوو ىمف ى عل ىإلعى
أواىىفاىج م مو ىمعح ىلاقل ىاليلولوا و ىفا ىالةب ىوالقااةل ىلم و ىالقوم ا ى(  ) 400/ 40ىول و ى
0
واةلىفقة.
 قاا ىمقم ىال ملاء ىالموافقل ى مع ىإصلاا ىوثوئق ىالجوا ج ى(دهول ىقلاا ل ىمصلقل ىلدا ى مو )ى
الووصلىيوا قاىالقوم لىمفىذويىالقع و ىر اىال اي لىيولميلىاإلعقم ة ل ىوق وىالوثوئقىيولميلىال اي لى
0
إوج وا لىله .
04
 قااىمقم ىال ملاءىموى ما:
















ل ىالموافقلى معى قلىا مجةوعو ىوالعدوةو ىال صم لى(أ و ىال ةو)ىأ و ىال ي ىإ ىفاىالةو
الموافقلى م هوىم يقىو ً.
ل ىعدا ىأقويل ىا مجةوعو ىالعموذق ل ىي ل ى قل ىا مجةوف ىوللف ى ملف ىل ضو ىه ئل ىالجلا
ا قويلىالعموذق لىمعىالة ب.ى

ىالجاىجج ى
ىمعوقدلى

قااىمقم ىال ملاءىج و ضى ملاءىاللم و ىيول موم ىلمةولبىالمجوقعىجواقهىيج ق وىم وقىواةلىيل وى
فىالم وقىالذيى ا بىيهىث ىماا ىفألثاى(مفىم وقو ىال علىا ولعىأوىم وقو ىالمجةميو ىاإلقيوا لى
00
لملم و ىالموجم ل)ىوفاىفصوىالجواجىفقة.
قااىمقم ىال ملاءىالموافقلى معىإ ةوءىالص ة لىل م لىاللم لىالم عاىيووج واىالوةلىالمعو يلىلمةولبى
0
فاىةووىجي اىجوصصهىو ةيقىهذاىالقاااىا جيوااًىمفىجوا خىصلواه.
قاا ىمقم ىال ملاء ىإلةا ىأ ضوء ىه ئل ىالجلا ىفا ىالقوم ل ىيإلووو ىالةضوا ىوالي وب ىلمةميل ىيدلوى
لواي ىو معع ىإلووو ىةالل ىر وب ى ي ىةولب ىمضع ى مع ىمةوضاجه ىألثا ىمف ى( )04ىأ و ىوجا و ىا وللى
0
اللجاوع لىلمةولبىالذيى صوىةلىالي وبىلهى(.)%00
قااىمقم ىال ملاءىج و ض ى م لىاللم لىفاىج ل وىو لل ىوع يلىالي وبىلمةميلىفاىةووىوقولىوةأىفاى
00
اةج وبىهذهىالي ويو ىيعوءى معىلجوبىوةاىمفىملا ىالمول .
قااىمقم ىال ملاءىالموافقلى معىا جمولىالج م مو ىال ويقلىيوصوخىا مجةوعو ىلجصيحىث ثلىامجةوعو ى
يل ًىمفىامجةوع فىوجمل لىفجا ىلوىامجةوفىلمل ىأ يوقىية ى قلىا مجةوفىا ووىو وىا يوقىالووم ى
وال ول ىوال ويع ى(ا يوق ىالثول ىووالاايع ىفا ىال صو ىاللاا ا ىالص ا) ىوا مجةوف ىالثوعا ىو وى
ا يوقىال وداىوالةوليى داىوالثوعاى داى(ا يوقىال ول ىوال ويعىفاىال صوىاللاا اىالص ا).
و ةيقىهذاىالقاااىا جيوااًىمفىيلءىال و ىالقوم اى00. 40 / 400ى
قااىمقم ىال ملاءىجةل لىمل ىا مجةوعو ىال صم لىي و لىواةل ىلةلىأقصعىوا مجةوعو ىالعهوئ لى و لى
ووم لىوأاي وفىلق قلىوا مجةوعو ىالعهوئ لىا للجاوع لىالةلىا لععى() 4ىلق قلىوالةلىا قصعى()0 4ى
0
لق قل.
قاا ىمقم ىال ملاء ىجةي ق ىقاااه ىاق ى 40 / 0ىيجوا خ ى  40 / /0ىالووخ ىيج ل و ى لل ىمفى
(0الم للل) ىوج م مو ىمعحى
الموال ىفا ىالج م مو ىال ومل ىلمعح ىلاقل ىاليلولوا و ى ىاق ى( )0ىل عل ى
لاقل ىاليلولوا و ىفا ىالةب ىوالقااةل ى(الم للل) ىوج م مو ىمعح ىلاقل ىاليلولوا و ىفا ىةب ىوقااةلى
0
ا عوفى(الم للل)ى معىالةميلىالم صول فىيأثاىاق اىويموافقلىالمقعلىال م وىلمياعومجىالمواةي.
قاا ىمقم ىال ملاءىقيوو ىالةميل ىاللاا ف ىفا ىلم و ىالةب ىمف ىوواج ىالممملل ى(ياعومج ىوم ى عوا )ى
ى يل ىهللا ىالقوم ا)ى
والااري ف ىيوللاا ل ىل عل ىإضوف ل ى( الجلا ب ىال ا اي ىفا ىم جد ع ىالممك ىالمؤ
مع ىالياعومج ىاللولا ىللاا ل ىووصل ىفا ىالقوم ل ىو ةيق ىهذا ىالقااا ىمف ىيلء ىال و ىالقوم اى
0
( .) 40 / 40
0
قااىمقم ىال ملاءىالجأل لى معىقم عىةميلىالقوم لىيموى ما:


الةا ىالةميلىالم جقل فى علىقيوله ىفاىالقوم لىيةاا لىدقا ىو وىال علىا ولع.
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 19قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ،7011/77بتاريخ 7011/6/7م.
 10قرار مجلس العمداء رقم  ،7011/71بتاريخ 7011/2/11م.
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ةمبىمفىالةميلى عو و ًىيموىف ه ىةميلىال علىا ولعىالمدواللىيوادلىأوىأعدةلى معهق لىأوىعلو ىلاووى
القوم لىأوىوواقهوىأوىةضواىلوا ىفاىملجبىاإلادولىالو اىومجوي لىالوا ق فى/ىصعلوقىالممكى يلى
هللاىلمجعم ل.
مدواللىالةميلىالوا ق فىفاىعدوةىأوىةمملىوةع لىلاووىأوىوواجىالقوم لىوذلكىو وىفجا ىلاا جه ى
القوم ل.
إضوفلىهذهىاليعولىلداةىجواجىلمةولبىفاىالقوم لىو ةيقىهذاىالقاااىمفىجوا خىصلواه.

قااىمقم ىال ملاءىالموافقلى معىجلم اىائ ىالق ىيإلوووى ملىر اىملجموىفاىةووىإق ووىالة وبى
اإلللجاوعاىل ضوىه ئلىالجلا ىر اىالمج اكىوالذيى عجهاىجلم ه ىي لىإ جمولىال مو ىالعهوئ لىمفىقيوى
وةل ىالقيووىوالج ق و 4.ى
قااىمقم ىال ملاءىال موم ىلمةميل ىالذ ف ىيقا ى م ه ىم وقىالجلا ب ى مع ىال صوىالص اىيةضواىة وى
0
ىيعوءى معىجع بىمفىال م لىالم عاىإلعى م لىدؤوفىالةميل.
الجواجى معىال صوىاللاا اىالثوعاىفقة
ً
 و ةيقىهذاىالقاااىإ جيوااًىمفىجوا خىصلواه.
قااىمقم ىال ملاءىمعحىالص ة لىل م لىاللم لىفاىجقووةىع يلىالـى( )% 4ىفاىلوىموى ج مقىيولةضواى
والي وبىلمةميلىوفاىةو ىووصلى قلاهوى م لىاللم ل.
قااىمقم ىال ملاءىالموافقلى معىجةل لىم لوى( .0ىمفى)0ىفأقوىلمةميلىالذ فى وض وفىلإلادولىالووخى
ة بىع و ىالاموةىالقل ل ىا جيوااًىمفىجوا خىصلواىهذاىالقااا.
قاا ىمقم ىال ملاء ىالموافقل ى مع ىإ جثعوء ىم وقو ىالقوم ل ىاإلوج وا ل ىمف ىالم وقو ىالمجوةل ىليل ملى
لمةولبىا جيوااًىمفىيلءىال و ىالقوم اى( .) 40 / 40
قااىمقم ىال ملاءىالجأل ل ى مع ىالةميلىية اىإلووو ىا قهة ىالومو لىوقم عىو وئوىاإلجصوو ىإلعىقو لى
اإلمجةوف ىيإ جثعوء ىاآللل ىالةو يل ىوا جيوا ىإلووو ىأي ىعوق ىمف ىا قهة ىالمذلوا ىأ ه ىمةوولل ىرش ى
والجأل ل ى مع ىال ملاء ىوأ ضوء ىاله ئل ىالجلا ل ىومااقيا ىاإلمجةوعو ىيولجدلل ىفا ىجةي ق ىع و ىالةميلى
المج مقىيوليش.
قاا ىمقم ىال ملاء ىالموافقل ى مع ىإ جمول ىدهول ىاإل جمول ىاللولا ىله ئل ىاإل جمول ىا ما لا ىلمياامجى
الهعل ل ىوالجلعولوق ل ى( )ABETىلق ىالهعل ل ىالم لوع ل ل ىوق ىالهعل ل ىالعوو ل ىفا ىلم ل ىالهعل لى
ا جيوااًىمفىمفىجوا خىصلواىهذاىالقاااىوةجعى. 4 0/ / 4
قاا ىمقم ىال ملاء ىالموافقل ى مع ىإ جمول ىالقلوو ىالجولا ىيوصوخ ى مم جا ىال ةب ىواإلضوفل ىوج ل وى
0
ىالووصلىي مم لىالج ق وىإ جيوااًىمفىجوا خىصلواىهذاىالقاااى معىالعةوىالجولا:
ا

الجهة صاحبة
العالقة
الطالب

رئيس القسم

وقت البداية

وقت النهاية

مالحظات

حسب الموعد في التقويم
الجامعي

حسب الموعد في التقويم
الجامعي

بدون غرامة

بداية األسبوع األول من
الفصل

نهاية األسبوع األول من
الفصل

مع غرامة باستثناء اليوم
الرابع الذي يتم فيه بناء
جداول االمتحانات

بعد موعد التسجيل بيوم

نهاية األسبوع األول

إضافة فقط

نهاية األسبوع الثاني

العميد

موعد بناء جدول
االمتحانات

اليوم الرابع من األسبوع
األول
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ايقاف التسجيل والسحب
واالضافة وكافة التعديالت
على الجدول الدراسي

اإلضافة على
الشعب المغلقة
ال
نعم للمحققين لشرط
اإلضافة على
الشعب المغلقة
نعم

