
لكل  ات وتخصصالميرر ت  تحريرية وشفهيةة وتطيةيةة وقيا لطيةةة يؤدى الطالب امتحانا: ( 11مادة )
لجمةع  قى أى ميرر سفففففففففاعتة  قي التحريرى وتكو  مدة االمتحا  ميرر عشفففففففففرو  در فة 

غائيا قى امتحا  الميرر الذى يتضم  التحريرى غائب قى االمتحا  ويةد الطالب ال. الميررات 
، وتشفففففففمل ما  يوط ب  الطالب م   )أعمال السففففففف ة  امتحانا تحريريا وآخر عملةا أو تطيةيةا

بحوث وتكلةهات وحليات نياش وما  جري  أستاذ  المادة م  اختيارات شهوية وتحريرية بشكل 
 دورى.

  57م  الدر ة اإل مالةة وأعمال س ة ب سية  ٪57يرية ب سية تحدد در ات االمتحانات التحر٪  
 لالختيارات الشهوية واالعمال الحيلةة ، وزيارات مةدانةة .

   حتهظ الطالب الغائب قى االمتحا  التحريرى ألى ميرر بدر ات  قى أعمال السفففف ة حالة دخول 
باعادة امتحا  التحريرى وكذلك  الدور الثانى قي  ، وقى حالة بياء الطالب لالعادة يلزط الطالب

 .أعمال الس ة .
ا  متحال جوز لمجلس الكلةة ب اًء على اقتراح مجلس اليسففففت اسففففتيدال امتحا  شففففهيى با ( :15مادة )

قى بةض أو كل الميررات الدراسففففففففةة بال سففففففففية للطالب المكهوقة  وكذا أو الةكس تحريرى ال
كذا و  ةوق اسففففتخداط أيدييت قى الكتابةطالب الهئات المسففففتث ام المصففففابة  بشففففلل أو عجز  

 .بةض الحاالت الطارئة التى تيرها اللج ة الطيةة الةلةا بالجامةة
   ةيد امتحا  دور ثا  قى شفففير سفففيتمير لطالب الهرقة الرابةة الراسفففية  قةما ال يزيد ع ( :11مادة )

  حيوق اإلنساميرري  م  ميررات هذم الهرقة والهرق السفابية علةيا على أال  حسفب ميرر 
 ضم  هذي  الميرري .

لكل قرقة وشةية وقى المجموع التراكمى  وقى التيدير الةاط  يدر نجاح الطالب قى الميررات ( :11مادة )
 للس وات األربع بالتيديرات اآلتةة:

 قأكثر م  مجموع الدر ات           ٪09ف ممتفاز   
 ع الدر اتم  مجمو  ٪09إلى أقل م            ٪09ف  ةد  دا   
 م  مجموع الدر ات ٪09إلى أقل م     ٪57ف  ةد   
 م  مجموع الدر ات ٪57إلى أقل م     ٪79ف مييول   

إذا نجح قى  مةع الميررات، أو كا   األعلىي يل الطالب م  الهرقة الميةد بيا إلى الهرقة  : (17مادة )
والهرق السفففففففففابية علةيا،  راسفففففففففيا قةما ال يزيد على ميرري  م  مجموع ميررات هذم الهرقة



 واليدخل ميرر حيوق اإلنسففففا  ضففففم  هذي  الميرري ، حةن  ةد ال جاح قة  شففففرطا للتخر 
 .قي  والتضاف در ت  إلى المجموع التراكمى

 الرسوب والإعادة

  يدر رسوب الطالب قى الميررات بأحد التيديري  التالةة : ( :15مادة )
 الدرجات.من مجموع  ٪35إلى أقل من  ٪53 ف ضةةف

 من مجموع الدرجات. ٪53أقل من  ف ضةةف  دا
 .االلتزاط بيانو  ت ظةت الجامةات قةما  خص االنتظاط قى الدراسة  ( :15مادة )

 وقف القيد والأعذار
 جوز لمجلس الكلةة أ  يوقف قةد الطالب لمدة عامة  دراسفففففففففةة  متتالةة  أو متهرقة   ( :10ماادة )

إذا تيدط بةذر مييول قى بدا ة الةاط الدراسففففففى أو قى بدا ة  خالل سفففففف وات الدراسففففففة بالكلةة
 الهصل الدراسى  م ة  م  االنتظاط قى الدراسة.

الكلةة قيول االعذار الييرية ع  عدط دخول الطالب امتحا  التحريرى ويدو   جوز لمجلس  ( :10مادة )
و و  موعد تيد ت الةذر قيل أقى كشوف ال تةجة غائب بةذر مييول وال  حسب غةاب  رسوبا ، على أ   ك

 .أث اء قترة االمتحا  ولةس بةد انتيائ 


