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 إرةد األهنيثتعنيمات موح درجث امدةنوم امعامي في جامعث 

 و3332/ 7    / 34    ذاسٍخ  43سلى  ظهغره مبوظة طادسج ػٍ رلهظ انؼًذاء

خ ياحػ هااةادج اناذتهوو انؼااام ة ظايؼاح هستااذ اعذهَاح( عٍؼًاام ماا اػرثاااسا  ياٍ ذاااسٍخ       ذغاًي ذاازل انرؼهًَااخ  ذؼهًَااا  (0 2ادلاادج   

 هطذاسذا.

ٍكوٌ نهكهًاخ عانؼثاساخ اُذَح ؼَصًا عسدخ ة ذزل انرؼهًَاخ ادلؼاٌَ ادلخظظح ذلا أدَال يا مل ذذل انمشٍحح ػهاي ريا     (30ادلادج  

 رنك0

 ظايؼح هستذ اعذهَح.اجلايؼح0 

 انذساعاخ انؼهَا.رلهظ  اجملهظ0

 .انذساعاخ انؼهَاػًَذ انؼًَذ0 

 انمغى ادلخرض ة انكهَح.  انمغى0

 جلحح انذساعاخ انؼهَا ة انمغى. جلحح انمغى0

 جلحح انذساعاخ انؼهَا ة انكهَح. جلحح انكهَح0

 .0 اخلـح انذساعَح انيت ٍمشذا رلهظ انؼًذاءاخلـح

 يؼح هستذ اعذهَح.ذو االَرمال يٍ ظايؼح أخشى هىل ظااالَرمال0 

 ذو انرؽوٍم يٍ ختظض هىل ختظض آخش. انرؽوٍم0

 انـانة / انـانثح، ادلهرؽك / ادلهرؽمح تاجلايؼح نحَم دسظح انذتهوو انؼام.انـانة0 
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ي جيوص أٌ ٍحشأ ة اعلغاو اعكادديَح ة اجلايؼاح تاشايط نهذساعااخ انؼهَاا ذالدً انذساعاح ىلَةاا هىل ؼظاول انـاناة ػها          (0 4ادلادج  

 هةادج انذتهوو انؼام.

ٍرى هلشاس اخلـح انذساعَح نهذتهوو انؼام تمشاس ياٍ رلهاظ انؼًاذاء، عذحغاَة ياٍ اجملهاظ، عذوطاَح ياٍ جلحاح انكهَاح ع            (50  ادلادج

 رلهظ انمغى.
 قتول امطنتث

 (60  ادلادج

 ٍشرتؽ نهمثول ة تشايط انذتهوو انؼام يا ٍه0ٌ .أ 

هستاذ    أع ياا ٍؼادذلاا ياٍ اجلايؼاح أع ياٍ ظايؼاح أخاشى ذؼرًاذذا ظايؼاح         ؼظول ادلرمذو ػهاي دسظاح انثكاانوسٍوط     .2

 اعذهَح.

 أٌ ٍكوٌ ختظض انـانة ة دسظح انثكانوسٍوط ٍلذهه نهذساعح ة تشَايط انذتهوو انؼام انزً ٍشرية االنرؽاق ته. .3

ؼح، عرنك تحااء ػهاي ذحغاَة    حيذد رلهظ انؼًذاء انرخظظاخ انيت ذؼرًذ نهمثول ة أً يٍ تشايط انذتهوو انؼام ة اجلاي .ب 

 يٍ اجملهظ عذوطَح يٍ جلحح انكهَح عجلحح انمغى.

ارا جتاعص ػذد انـهثح ادلرمذيني نربَايط انذتهوو انؼذد ادلماشس لثوناه، جياشً لثاول انـهثاح ذحاىلغاَا  ػهاي أعااط ادلؼاذل ة           .ض 

 دسظح انثكانوسٍوط.

ٍ دائاشج انمثاول عانرغاعَم، عذشىلاك ٍرهاك انـهثااخ  َاغ        يا ادلؼرًاذ    حًاورض ان ذمذو ؿهثاخ االنرؽاق تربايط اناذتهوو ػهاي   .د 

 يظذلح ؼغة اعطول. عساق انصثوذَح انالصيحاع

 ٌ ٍمثم انـانة ة تشَارلني دساعَني أع اكصش ة آٌ عاؼذ ة اً يشؼهح يٍ يشاؼم دساعره.أال جيوص  .ل 
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 االهتقال وامتدويل

 (70  ادلادج

هىل آخااش داخاام اجلايؼااح، عرناك تمااشاس يااٍ اجملهاظ عذحغااَة جلحااح انكهَااح   جياوص اَرمااال ؿانااة اناذتهوو انؼااام يااٍ ختظاض     .أ 

 عذوطَح يٍ جلحح انمغى.

حرمم يٍ تشَايط هىل تشَايط آخش يٍ داخم اجلايؼح، جيوص نهمغى ادلحرمم هنَه أٌ ٍؼادل تؼاغ أع  َاغ   ادلـانة  انة ؼانح لثول  .ب 

ٍؼادذلا يٍ يغالاخ تشَايط انذتهوو انؼام ة رنك انمغاى، ػهاي   ادلغالاخ انيت دسعةا انـانة يٍ يغروى  انذتهوو انؼام مبا 

ة ادلغالاخ ادلشاد يؼادنرةا، عأٌ ال ذكوٌ ذزل ادلغالاخ لذ ؼغاثد ناه ة  أً هاةادج أع دسظاح      أٌ ٍكوٌ انـانة َاظؽا 

 ظايؼَح أخشى حيًهةا.

( ذغغ عااػاخ  :هنَه أٌ ٍؼادل يا ال ٍضٍذ ػهي   حرمم يٍ تشَايط خاسض اجلايؼح، جيوص نهمغى ادلحرممـانة ادلانة ؼانح لثول  .ض 

يؼرًذج يٍ ذزل ادلغالاخ انيت دسعةا انـانة يٍ يغروى  انذتهوو انؼام مبا ٍؼادذلا ياٍ يغاالاخ تشَاايط اناذتهوو انؼاام ة      

ادلغاالاخ   %( أع يا ٍؼادذلا، عػهي أٌ ال ذكوٌ ذازل 76رنك انمغى، ػهي أٌ ال ذمم ػاليح انـانة ة أً يحةا ػٍ  ض( أع  

 لذ ؼغثد نه ة  أً هةادج أع دسظح ظايؼَح أخشى حيًهةا.

 

 امخطث امدراسيث 

( هؼاذى  32( عثغ عػششعٌ عاػح يؼرًاذج ػهاي اعلام، يحاةا     38ذركوٌ اخلـح انذساعَح نربَايط انذتهوو انؼام يٍ  (0 8  ادلادج

ٌ ذشرًم ػهي يغالاخ ياٍ ألغااو   ( ىلًا ىلوق، عجيوص أ633عػششعٌ عاػح يؼرًذج تانرخظض يٍ يغالاخ يغروى  

 ( عد عاػاخ يؼرًذج.7( حبَس ال ذضٍذ ػهي  533يرظهح تانرخظض يٍ يغروى  
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 دة امدراسث وامعبء امدراسي وامتسجيلم

 (90  ادلادج

أٌ ٍظام انؼاةء هىل   عاػح يؼرًذج ة انفظم انواؼاذ عجياوص    ج ا ػششرشحأ( 23ٍكوٌ انؼةء انذساعٌ نـانة انذتهوو انؼام   .أ 

 عاػح يؼرًذج نغاٍاخ انرخشض. ج ػشش ( مخظ26 

( ذغاغ  :( عد عاػاخ يؼرًذج، عجياوص أٌ ٍظام انؼاةء هىل     7ٍكوٌ احلذ اعػهي نهؼةء انذساعٌ ة انفظم انظَفٌ   .ب 

 عاػاخ يؼرًذج هرا كاٌ رنك ٍلدً هىل ختشظه.

 (0:ادلادج  

( أستؼاح ىلظاول دساعاَح، عال حيغاة انفظام      5ام  ٍكوٌ احلذ اعلظي نهًذج ادلغًوغ ما نهؽظول ػهي هةادج اناذتهوو انؼا   .أ 

انظَفٌ يٍ ػًحةا، عجيوص ػحذ انؼشعسج انمظوى أٌ دتذد ىلظاالٌ دساعاَاٌ ىلماؾ نهـهثاح انازٍٍ ذغارذػٌ ؼانراةى رناك،         

 تحاء ػهي ذوطَح يٍ جلحح انمغى عذحغَة يٍ جلحح انكهَح علشاس يٍ اجملهظ.

 شسج نهؽظول ػهي هةادج انذتهوو انؼام.حترغة يذج االَمـاع يٍ ػًٍ يذج احلذ اعػهي ادلم .ب 

 

 امدرجات وامتقديرات

 (230ادلادج  

 %(.73ذكوٌ ػاليح انحعاغ ة ادلغاق ذٌ   .أ 

 %(.76ٍكوٌ احلذ اعدَي نهًؼذل انرتاكًٌ نهـانة ة تشَايط انذتهوو انؼام   .ب 

نربَايط انذتهوو انؼام  نغشع يغالاخ يٍ خـره انذساعَح ؿول يذج دساعره  ح( شالش4. جيوص نهـانة هػادج دساعح  2 .ض 

 سىلغ يؼذنه.
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.  هرا أػادَ انـانة يغالا  تغثة سعوته أع نشىلغ يؼذنه انرتاكًٌ، ىلرؽغة نه انؼاليح اعػهي نهًغاق ة ادلؼذل 3

 انرتاكًٌ، عذثمي اعخشى ة ععهه اعكادديٌ.

غاب ػذد انغاػاخ ادلـهوتح ذذخم ة ؼ رنك ادلغاق. ة ؼانح هػادج انـانة دساعح يغاق يا، ىلإٌ عاػاخ 4

 نهرخشض يشج عاؼذج.

. هرا دسط انـانة يغاق اخرَاسً عسعة ىلَه، شى لاو تذساعح يغاق اخرَاسً آخش ذؼوٍؼا  ػحه العركًال 5

يرـهثاخ خـره انذساعَح، ىلَؼذ ادلغاق انرؼوٍؼٌ يغاق يؼاد تانحغثح نهًغاق االخرَاسً انزً سعة ىلَه عٍثمي 

 ادلغاق ة ععهه.

يم ادلغاق أع ادلغالاخ انيت ٍذسعةا انـانة خاسض اجلايؼح تؼذ يؼادنرةا ؼغة اعطول، عذذعٌ ػاليره . ٍؼا6

  َاظػ(. 

 ٍكوٌ ذوصٍغ انؼالياخ اليرؽاَاخ انذتهوو انؼام ػهي انحؽو اُذ0ٌ (0 22ادلادج  

خرثااسا  عاؼاذا  ػهاي اعلام     %( يٍ انؼاليح انحةائَح، حبَس ذشًم ذزل اعػًال ا73ذكوٌ ػاليح رلًوع أػًال انفظم   .أ 

%( كؽاذ  أػهاي ياٍ    43%( ػهي اعلم، عأػًاال  أخشى لذ ذرؼًٍ اخرثااسا  شاََاا  عذمااسٍش عحبوشاا  ٍشطاذ ذلاا        43عنه  

 انؼاليح.

 %(.53ػاليح االيرؽاٌ انحةائٌ، عخيظض ذلا   .ب 

 (230ادلادج  

 ذ0ٌأ( ٍُخظض نهًؼذل انفظهٌ عانرتاكًٌ عادلغالاخ انرمذٍشاخ ادلثَحح كاُ
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 انرمذٍش ادلؼذل

99 – 233 
 ممراص

 ظَذ ظذا  99لم يٍ أ  – 87

 ظَذ 87لم يٍ أ  – 76

 يمثول 76لم يٍ أ  – 73

 ساعة 73لم يٍ أ  – 63

 

 ، ػهي أٌ ذؼى أعائم اعلغاو ة كم ختظض.ة انفظول انحظايَح ـهثح انذتهوو انؼامنب( ذحشأ نوؼح هشف 
 

 اممواظتث

 (240ادلادج  

%( ياٍ رلًاوع انغااػاخ ادلماشسج عً يغااق، حياشو ياٍ        26هرا جتاعص ريَاب انـانة، دعٌ ػزس ٍمثهاه انؼًَاذ، أكصاش ياٍ       .أ 

. عة ا %(، عػهَاه هػاادج دساعاح رناك ادلغااق هٌ كااٌ هظثاسٍا       63انرمذو ناليرؽاٌ انحةائٌ عذُؼَذُ ػاليره ة رنك ادلغاق  

ؼااذل ػالياااخ انـانااة انفظااهٌ عانرتاكًااٌ عريااشاع ا َاازاس    َااغ اعؼااوال ذااذخم ػاليااح رنااك ادلغاااق ة ؼغاااب ي  

 عانفظم.

%( يااٍ رلًااوع انغاااػاخ ادلمااشسج دلغاااق أع أكصااش ىلإَااه ٍُؼَااذُ 43هرا جتاااعص ريَاااب انـانااة، تؼاازس ٍمثهااه انؼًَااذ، أكصااش يااٍ   .ب 

 يحغؽثا  يٍ ادلغاق.
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 (250ادلادج  

ذٍى انؼزس ادلشػٌ، علثونه نغاٍاخ هظاشاء االيرؽااٌ   ذغشً ذؼهًَاخ يحػ دسظح انثكانوسٍوط ة اجلايؼح ػهي هظشاءاخ ذم .أ 

 انركًَهٌ.  

هرا ؼظاام انـانااة ػهااي َرَعااح  رياا  يكرًاام( ة تؼااغ ادلغااالاخ ٍاارى اؼرغاااب يؼذنااه ػحااذيا ذكرًاام ػالياااخ ذاازل     .ب 

 ادلغالاخ، عذُؼَذُ ذزل ادلؼذالخ راخ أشش سظؼٌ يٍ ذاسٍخ ؼظول انـانة ػهي َرَعح ري  يكرًم.

يرؽاٌ انحةائٌ تؼزس ٍمثهه ػًَذ انكهَح ذغعم نه يالؼظح  ري  يكرًام(، عٍثهاا انماشاس تمثاول انؼازس      كم يٍ ٍرغَة ػٍ اال .ج 

 هاع انفظم انازً ٍحارظى ىلَا    ،انفظم انرام نهفظم انزً مل ٍرمذو ىلَه تذاٍح ظشاء ايرؽاٌ يؼوع نهـانة ة  ادلغاقدلذسط 

 انـانة.

ٍ عثوع انصاٌَ ال ٍرعاعص اععثوع انصانس يٍ انفظم انحظايٌ عاعانؼًَذ، حبَس حيذد يوػذ االيرؽاٌ انركًَهٌ يٍ لثم  .د   يا

 انفظم انظَفٌ.

 

 االهسداب من اممواد وإضافتها

 (260ادلادج  

اععناني ياٍ انفظاهني انذساعاَني اععل عانصااٌَ، عخاالل        عثوػنيتاالَغؽاب يٍ يواد ععهةا خالل اع. ٍغًػ نهـانة 2 .أ 

كاادديٌ. كًاا عٍغاًػ ناه هػااىلح ياواد       ذصثد ادلواد انيت اَغؽة يحةا ة عاعهه اع عثوع اععل يٍ انفظم انظَفٌ، عال اع

 ظذٍذج خالل انفرتج راذتا ادلغًوغ ما.
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. يااغ يشاػاااج يااا عسد ة انفمااشج  أ( يااٍ ذاازل ادلااادج ٍغااًػ نهـانااة تاالَغااؽاب يااٍ دساعااح يااادج أع اكصااش لثاام تذاٍااح         3

 ح صاذاا يالؼا  هة عاعم انـاناة ع    ادلواد  أع ادلادج  ذصثد  احلاالخ  ذزل   عة  لظي،أ  كؽذ  عثوعأت ح اااخ انحةائَاااليرؽاَ

 عٍرؽًم انـانة سعوو ذهك انغاػاخ. .  يحغؽة(

انفظام   رنك   ة  دساعره  انؼًَذ ذكوٌ  يٍ  تمشاس يا  ىلظم   ة ععهةا   انيت  ادلواد   َغ  يٍ ذ انـانة يحغؽثا ػُرا ه. 4

ظَام ادلغاًوغ   ائَح، عحيغة ذزا انفظم يٍ يذج انرأااليرؽاَاخ انحة ءعثوع يٍ تذأرنك لثم  ٌ ٍكوٌأ  يلظهه(، هشٍـح 

 كادديٌ، عٍرؽًم انشعوو كاىلح.انرؼهًَاخ، عٍصثد رنك ة ععهه اع ( ىلمشج   أ ( يٍ ذزل23ما ة ادلادج  

انفظم يحغاؽثا    الاخغدلخ ادلمشسج ( يٍ انغاػا%43انزً ٍرعاعص رلًوع ريَاته تؼاازس ٍمثهااه ػًَذ انكهَح   انـانةٍؼذ  .ب 

يٍ رنك انفظم، عال حترغة ذزل ادلذج يٍ احلذ اعػهي دلاذج احلظاول ػهاي انذسظاح عال ياٍ احلاذ اعػهاي دلاذج انرأظَام،          

 عرنك دلشج عاؼذج ىلمؾ.

ذمااذٍى ؿهااة  ٍاارىأٌ ٍواىلااك ػهااي اَغااؽاب انـانااة تشااكم ربااائٌ يااٍ انربَااايط اناازً لثاام ىلَااه هااشٍـح أٌ     نهؼًَااذجيااوص  .ج 

 االَغؽاب انحةائٌ لثم يوػذ االيرؽاَاخ انحةائَح.

 
 تأجيل امدراسث

 

ٍشرتؽ ة انـانة انزً ٍرمذو تـهة ذأظَم أٌ ٍكوٌ لذ أيؼي ىلظالً دساعاَا  عاؼاذا  ػهاي اعلام ة انربَاايط انازً        (270ادلادج  

 انرؽك ته.

ذظذس ادلواىلمح ياٍ انؼًَاذ هٌ كااٌ انرأظَام نفظام      ٍمذو ؿهة انرأظَم ػهي منورض خاص، عرنك لثم تذء انذساعح، ع (280ادلادج  

 عاؼذ يحفشد، عػٍ رلهظ انكهَح هٌ كاٌ نفظهني يررانَني.
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 ذُؼذُ دساعح انـانة يلظهح ة ؼانح0(0 29ادلادج  

 ادلواىلمح ػهي ؿهة انرأظَم. .أ 

 ادلواىلمح ػهي اَغؽاته يٍ انفظم. .ب 

 
 االهقطاع عن امدراسث وامفصل من امترهامج

 (0 :2ادلادج  

 -ؼذُ انـانة يحمـؼا  ة احلاالخ اُذَح0ٍُ .أ 

 هرا تذأ انرذسٍظ عمل ٍكٍ يغعالً نزنك انفظم. .2

 هرا أنغي ذغعَهه تغثة ػذو دىلغ انشعوو اجلايؼَح.    .3

رناك ذاأظَالً نهذساعاح، عال جياوص أٌ ذضٍاذ ياذج انرأظَام عاالَمـااع ػاٍ           ح ػهي هػاادج اَرظااو انـاناة ٍُؼَاذُ    ة ؼانح ادلواىلم .ب 

 .ىلظهني دساعَني

 هرا جتاعص اَمـاع انـانة ىلظهني دساعَني يررانَني ٍُؼَذُ يفظوال  يٍ انربَايط. .ض 

 حترغة يذج االَمـاع يٍ ػًٍ يذج احلذ اعػهي ادلمشسج نهؽظول ػهي هةادج انذتهوو انؼام. .د 

ذماذو تؼازس لةاشً ذمثهاه اجلةاح       هرا ػُذَ انـانة يحمـؼا  عً عثة يٍ اععثاب ٍُؼَذُ ذغعَهه ة اجلايؼاح يهغَاا ، هال هرا  (0 33ادلادج  

 ادلخرظح تمثول انؼزس، عذ0ٌ

 0 هرا لذو انؼزس خالل أعثوػني يٍ تذء انذساعح.انؼًَذ .أ 

0 هرا لذو انؼزس خالل ىلرتج ذضٍذ ػهي أعثوػني يٍ تذء انذساعح عنكحةا ال ذرعاعص رباٍح انفظم رلهظ انكهَح .ب 

 انذساعٌ.

 انذساعٌ.0 هرا لذو انؼزس تؼذ رباٍح انفظم رلهظ انؼًذاء .ض 
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 هذار وامفصل من امترهامجإلا

اخ انايت دسعاةا ؼراي رباٍاح     ادلغاال ٍُحزس انـانة هرا مل حيظم ة رباٍح أً ىلظم ػهي احلذ اعدَاي نهًؼاذل انرتاكًاٌ ة     (320ادلادج  

 رنك انفظم.

 (0 33ادلادج  

 ٍُؼَذُ انـانة يفظوال  يٍ تشَايط انذتهوو انؼام ة احلاالخ اُذَح0 -أ 

 ة رباٍح انفظهني انرانَني نإلَزاس. نهًغالاخظم ػهي احلذ اعدَي ة ادلؼذل انرتاكًٌ هرا مل حي .2

 هرا مل حيمك يرـهثاخ انرخشض ػًٍ احلذ اعػهي نهًذج ادلغًوغ ما. .3

 هرا ظةش ة ععم انـانة شالز ؼاالخ سعوب. .4

أخشى ختض انـهثح، ػهي نوؼح ا ػالَاخ ة هػالٌ لشاساخ ا َزاس عانفظم انحةائٌ يٍ اجلايؼح، عأٍح أيوس أكادديَح  رىٍ   -ب 

 نه تادلؼحي انماَوٌَ.  نكرتعٌَ، ذثهَغا ادلؼين أع ععائم انرواطم ا  كهَح انـانة

ذـثك ػهي انـهثح ادلغعهني نحَم هةادج انذتهوو انؼام ذؼهًَاخ يحػ دسظح انثكانوسٍوط ة يا مل ٍاشد ػهَاه َاض ة ذازل      (340ادلادج  

 انرؼهًَاخ.
 

 جث امدةنوم امعاميموح در

 (350ادلادج  

 دتحػ هةادج انذتهوو انؼام تمشاس يٍ رلهظ انؼًذاء تحاءً ػهي ذحغَة يٍ اجملهظ. .أ 

 دتحػ انشةاداخ عانذسظاخ ة ادلواػَذ ادلمشسج. .ب 
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 أخكام عامث

 انيت لذ ذحشأ ػٍ ذـثَمةا. ٍثد رلهظ انؼًذاء ة احلاالخ انيت مل ٍشد ػهَةا َض ة ذزل انرؼهًَاخ، عة ا هكاالخ(0 36ادلادج  

 ذـثك ذزل انرؼهًَاخ اػرثاسًا يٍ ذاسٍخ هلشاسذا يٍ لثم رلهظ انؼًذاء.(0 37ادلادج  

 ذهغٌ ذزل انرؼهًَاخ أً ذؼهًَاخ عاتمح ذرؼاسع يؼةا ة ادلؼًوٌ.(0 38ادلادج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


