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 الئحة الدراسة واالمتحانات والتأديب
 

 

 
 
 

 متهيـــــد                                                    
 (1ــــــــــادة )م       

وتسةر  ة لةوم االاارةةة والماليةالمواكة  الدوليةة لل بكليةة  واالمتحانةا  ُتنّظم أحكام هذه الالئحة سير الدراسةة
أحكامهةةا ىلةةط ال للةةة الدارسةةيل بالمرحلةةة التامييةةة مةةل تةةارةك فةةدورها وُتللةةب ةاذةةة ال ةةرارا  السةةاب ة  ا  

 . الصلة
 (2مــــــــــادة )                                                   

متحانةا  وال لةوا والتسةتيؤ مسة ولية تنحيةذ أحكةام وقسةم الدراسةة واال ،ةال لمّية مواألقسا ،ىمااة الكليةتولط ت
 . هذه الالئحة ةاًل فيما يخصه وُة مؤ بها مل تارةك فدورها

 (3مــــــــــادة )           
اارة وال ةرارا  الّصة، ُي ّلةةق فيما لم يرا بشأنه نص بأحكام هذه الالئحةة األحكةاُم المنصةول ىليهةا بةاللوائ 

ذةةب الحةةاال   اللةةاّ  لمتلةةا الكليةةةوةتةةور  بالخصةةول،واللحةةا ال لمةةب الناذةةذة  مةةل ورارة الت لةةيم ال ةةالب
 . األحكاممل هذه   ّ األخرى التب ال ين لق بشأنها أ

 (4مــــــــــادة )         
 . خ وا  تنحيذ أحكام هذه الالئحة مإىداا اليةةؤ اإلجراءا  الذ  ينظ اللتنة ال لمّية بالكليةيت يل ىلط 

 

 

 
 
 
 
 

 (5مــــــــــادة )         
 : ةةةة اآلتيةكليةةةة األقسةةةةةام ال لميةةةةةّ التضةةةةم 

 . قسم المحةةةةةةةةاسلةةةةةةةةةةة -1
 . قسم إاارة األىةةةةةةةةةةةمةاا -2

 . سام التديدةاألقة بالكلية التوفية بتأسيا وةتور للتنة ال لميّ 
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 (6مــــــــــادة )       
 ة بالكلية ب ةد اسةتكمااصا  ال لميّ ذب أحد التخّص  -اللكالورةوس  -ارجة اإلجارة التاميية ُيمَن  ال الُ  

 . جميع المت للا  األساسية للتخّرج وذ ًا للخ ة الدراسية الم تمدة لل سم ال لمب المختص
 (7مــــــــــادة )      

للا  غير ال ربيةة اجتيةار اختلةار الكحةاءة الّللة ال ربية هب للة الدراسة بالكلية، وىلط الدارسيل الناط يل ب
را   ا  ال لي ةة الخافةة إلثلا  م درتهم ىلط التحصيؤ ال لمب بالللةة ال ربيةة، وتسةت نط مةل  لةق الم ةرّ 

 . التب ت تضب الضرورة اراستها بللا  أخرى 
  (8مــــــــــادة )      

 ،ةوضةةع الخ ةةة ال لمّيةة ة بالكليةةة مهمةةةال لمّيةة اللتنةةةة بالكليةةة، بالتنسةةيق مةةع تتةةوّلط متةةالا األقسةةام ال لمّيةة
ىلةةةط اُ ُت تمةةةد  ،ر ىلمةةةبة األساسةةةية لكةةةؤ م ةةةرّ وتحديةةةد المحةةةراا  الدراسةةةية التةةةب تللةةةّب المت للةةةا  ال لمّيةةة

 . الكليةىمااة بموج  قرار فاار مل 
 التقويم الدراســــــي                                      

 (9مــــــــــادة )    
 )خريف( اراسةييل  ، وتشةمؤ السةنة الشمسةية ذصةليلالمللةق تنتظم الدراسة بالكليةة وذق النظام الحصلةةب -1
سةةل ة ىشةةر أسةةلوىًا بمةةا ذيهةةا ذترتةةب التسةةتيؤ واالمتحانةةا ،   15) ال ت ةةؤ مةةدة ةةةؤا منهمةةا ىلةةط ،)ربيفف  و

 ىشر أسلوىًا . ثنطأ  12)والحد األانط لمدة الدراسة الح لية 
 . منتصف شهر سلتملر وةنتهب بنهاية شهر يناير)خري(  الدراسب األوا  يلدأ الحصؤ -2
 . بداية شهر مارس وةنتهب بمنتصف شهر يوليو )ربي  يلدأ الحصؤ الدراسب ال انب  -3
ة رأ  اللتنةةة ال لمّيةةإ ا    ثمانيففة ابففا ي 8)بمةةا ال يتتةةاور  )صففي( يتةةور تنظةةيم ذصةةؤ اراسةةب ثالةةا  -4
وةاذة الضوابط األخرى بمةا يتواذةق والمةّدة ، أُ ُتحّدا له ىدا الساىا  الدراسية الكلية ضرورة لذلق، ىلطب

 . الزمنية للحصؤ
 مــــدة الدراســــــة      

 (10مــــــــــادة )       
ىشةةرة   10)ثمانيةةة ذصةةوا اراسةةية، وأقصةةط مةةدة قانونيةةة للدراسةةة هةةب   8)مةةدة الدراسةةة االىتياايةةة بالكليةةة 

ةةةل مةةةل اسةةةتكماا مةةةن  وتذصةةةوا اراسةةةية،  ذرفةةةة اسةةةت نائية لحصةةةليل اراسةةةييل إضةةةاذييل إ ا ةةةةاُ  لةةةق ُيمكّ 
وةشةتر  مةدة الدراسةة،  اىل طرةق ىمااة الكلية ب ةد إحالةة ةشةوا بال للةة الةذيل اسةتنحذو مت للا  التخرج 

تار الذ  يخ صساىة اراسية م تمدة وذ ًا ل لي ة التخّص    135 -120 )   لتخّرج ال ال  إنتار ما بيل
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ذةب  –اللكةالورةوس  –من  ال ال  ىندها ارجةة اإلجةارة التامييةة  وةُ  ،ةمل األقسام ال لميّ  التأهؤ إليه بأ ّ 
 صه ال لمب وذق ما تتضمنه الخ ة الدراسية الم تمدة ذب الكلية .تخّص 

 القـــــبول  
 (11مــــــــــادة )      

الحصةةوا ىلةةط شةةهااة ال انوةةةة  دوليففة للولففوم ايةاريففة والماليففةبكليففة الموا فف  الُيشتةةةر  لل لةةةةوا بالدراسةةةةة  -1
 . أو ما ي االها مل الشهااا  الم ترا بها مل ورارة الت ليم ال الب واللحا ال لمب ،) قسم ىلمب ( ال امة

، ةمةا يتةور أُ ي تصةر ةاللتنة ال لميّ رها  رّ تيخضع المت دميل للدراسة بالكلية المتحانا  ال لوا التب  -2
 ةةدرها تة أمةةور أخةةرى أو أّيةة ،ذةةب حالةةة ىةةدم تةةوذر ال ةةدرة االسةةتي ابية بالكليةةة االنتسةةا ،ىلةةط سةةليؤ  ل لةةواا

 . الكليةب  ةاللتنة ال لميّ 
أو مةل جام ةا  م تةةةرا بهةا  ،يتور قلوا ال ال  منت اًل مل أحد الكليا  الُمناظرة بالتام ةا  الليليةة -3

 -: مل اوا أخرى، وذ ًا للشرو  التالية
 ،       ةة أسلا  ىلمّيةمل هذه الالئحة، ولم يحصؤ أليّ   1،2)أُ يكُو مستوفيًا لشرو  ال لوا الواراة بالح رة  -ا

ة ةةةةةط سالمةةةةةةوالدالةةةة ىل ،لية أخةةةرى، وأُ ي لةةةب  لةةةق بالمسةةةتندا  الم تمةةةدةةةةةةةجام ةةةة أو ة أو تأايليةةةة مةةةل أ ّ 
 . وض ه اإلاار  وال لمب

لية بالنسةلة لل للةة المنت لةيل ةةةنة الم االةة بالكةةةرا  الدراسية مةل قلةؤ لت رّ أُ يخضع إلجراء م االة للم -ب
أما بالنسلة لل للة المنت ليل مل خارج ليليا فيشتر  حصةولهم ىلةط مواذ ةة ورارة الت لةيم  ليلية،مل جام ا  

     . ال الب إلجراء الم االة
 .  يكُو قد سلق وأُ أخلط طرذه مل الكليةأالّ  -ج
 .  تزم بدراسة أرب ة ذصوا اراسية ىلط األقؤ قلؤ تخرجه مل الكليةأُ يل -ة
 . تتم اإلجراءا  التنحيذية للن ؤ طل ًا لدليؤ اإلجراءا  المتلع بالكلية -ه
وةتةةور  الدراسةةية،را  ليليةةا إلجةةراءا  الم االةةة للم ةةرّ  بإحةةدى الكليةةا  ذةةيخضةةع ال الةة  المنت ةةؤ مةةل  -4

ليليةةا للدراسةةة بالكليةةة وذةةق م االةةة أوليةةة ىلةةط أُ ُتسةةتكمؤ إجةةراءا   إلحةةاا المنت لةةيل مةةل جام ةةا  خةةارج
، وتةتم إجةراءا  الم االةة وذ ةًا الم االة النهائية مل التها  المختصة بورارة الت ليم ال الب واللحةا ال لمةب

 لآلتب :
 كليةة ىلةطيصةدر قةرار بشةأنها مةل ىمةااة ال ،تنشأ بالكلية لتنة مختصة اائمةة لم االةة مة هال  ال للةة -ا

 . ةأُ يكُو هناك ىضو مم ؤ مل ةؤ قسم مل األقسام ال لميّ 
 ذةب ،أو خارج ليليةا ،تتولط اللتنة مهام م االة م هال  ال ال  المنت ليل إلط الكلية مل ةليا  ااخؤ -ب

 . مل تارةك ت ديم ال ل  شهرا   أجؤ ال يتتاور
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 ،ال يةةةد وإي ةةةاا ،بهةةةا مةةةل حيةةةُا اإلنةةةذارا  يحةةةتحل ال الةةة  المنت ةةةؤ بةةةنحا فةةةحته الدراسةةةّية التةةةب انت ةةةؤ -ج
 . واالنسحا 

 القـــيــــد
 (12مــــــــــادة )     

  -يتم قيد ال للة بالكلية وذ ًا للحئا  التالية :  -1
، طال  -ا  .  التحّرغ الكامؤ للدراسةالدراسة ىلط سليؤ وتشمؤ الراغليل ذب  نظاميُو
، -ب راسةةةة ىلةةةط سةةةليؤ االنتسةةةا  ألسةةةلا  تحةةةوا اُو اراسةةةتهم الدوتشةةةمؤ الةةةراغليل ذةةةب  طةةةال  منتسةةةلُو

 .نظاميًا 
،ال  ةةةةةط -ج ير الليلييل الذيل يتم مةنحهم م اىةد اراسةية تةنظم أوضةاىهم وقلةولهم ةةةال  غةةةوهم ال  واذدُو

 . ال الب مورارة الت ليب رار مل 
ألولةط مةل اليسةار إلةط اليمةيل إلةط ُيَصرا لل ال  لةدى قلولةه بالكليةة رقةم قيةد، تشةير األرقةام األرب ةة ا -2

، وتشةير بييةة األرقةام بلةط الحصةؤ الدراسةإالذى يليةه يشةير رقم الو  ،السنة التب تّم قلوا ال ال  ذيها بالكلية
 . إلط الرقم التسلسلب لل ال 

 الدراسةب لتتديةديت ّيل ىلط ةؤ طالة  الت ةدم إلةط إاارة الكليةة خةالا األسةلو  األوا مةل بدايةة الحصةؤ  -3
يده بالدراسة، وُة د ال ال  من   ةًا ىةل الدراسةة وةحتسة  الحصةؤ الدراسةب ضةمل المةدة ال انونيةة لدراسةته ق

 . بالكلية إ ا لم يلاار بوقف قيده خالا مدة أقصاها شهر مل بداية الحصؤ الدراسب
ط يتةةور لل الةة  إي ةةاا قيةةده ذصةةليل اراسةةييل متصةةليل أو منحصةةليل اُو أُ يحتسةةلا مةةل الحةةد األىلةة -4

مل هذه الالئحة والمسموح بها الستكماا الدراسة بالكلية، بشر  أُ   10رقم )للمدة الدراسية الواراة بالمااة 
خالا مدة شهر مل بداية الحصةؤ الدراسةب وأُ تصةدر  ةؤ الكليمستّ ي دم ال ال  النمو ج الم د لذلق إلط 

 . ىميد الكليةالمواذ ة ىل 
أُ ي ةةدم ال الةة   بالكليةةة بشةةر طيلةةة مةةّدة اراسةةته   رة واحةةدة ذ ةةط،يسةةم  لل الةة  بتلييةةر فةةحة قيةةده لمةة -5

وأُ تصدر المواذ ة ىل  ،خالا مدة شهر مل بداية الحصؤ الدراسب ةؤ الكليمستّ النمو ج الم د لذلق إلط 
    . ىميد الكلية

 التسجيل                                           
 (13مــــــــــادة )  

 هةذاي ةد  وال للتسةتيؤ، الدراسةب الحصةؤ مةل األوا األسةلو  خةالا الدراسةية را الم رّ  ذب تيؤالتس يلدأ -1
 . التستيؤ ومكت  المختص  ال سم قلؤ مل واىتمااه ال ال  مل توقي ه ب د إال رسمياً  التستيؤ
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 الم ةد النمةو ج ىلةط بالتوقيع ال يد تتديد وةتر   اراسب، ذصؤ كؤ بداية ذب قيده تتديد ال ال  ىلط -2
 لةم مةا مشةرو  غيةر لسةل  من   ةاً  اىتلر بالتتديد ال ال  ي م لم ذإ ا الكلية، تحداها التب المواىيد ذب لذلق
 . قيده وتوقف  ىذره الكلية ت لؤ
 . ر ما ومت لله السابق بالحصؤ المتوقع لتخرجهيتور لل ال  تستيؤ م رّ  -3
 سةاىتيل أو ،سةاىة رمنيةة ةاملةة للتةدرةا النظةر  ر الدراسب ىلةط أسةاس الدراسية للم رّ  ةت تمد الساى -4

 . للتدرةا ال ملب أسلوعياً 
 االنسحاب                                         

 (14مــــــــــادة )
را  رةل اراسةةةييل ةحةةةد أقصةةةط مةةةل الم ةةةرّ ُيسةةةم  لل الةةة  االنسةةةحا  مةةةل م ةةةرّ الجزئففف    االنسفففحاب  -1

 التالية :    و شر  ًا للذو مل بداية االمتحانا  النصفية،  أسلو لؤ المستؤ بها بالحصؤ الدراسب، و لق ق
را  التةةب سةلق الرسةةو  ذيهةةا، وأُ ال ي ةةةةؤ ىةدا السةةاىا  الدراسةةية المتلييةةة ىةةل أُ ال تكةُو مةةل الم ةةرّ  -ا
 . اثنتب ىشرة ساىةةة )الحد األانط(  12)

 . مواذ ة رئيا وحدة الدراسة واالمتحانا  -ب
 .  سم ال لمبمواذ ة رئيا ال -ج
ذب حالة ىدم قدرة ال الة  ىلةط أااء االمتحةاُ النهةائب ل ةذر ي للةه ال سةم المخةتص فيمةا ال يزةةد ىةل  -2

ب د مواذ ة رئةيا ال سةم المخةتص وىميةد الكليةة ذةب مةدة أقصةاها قلةؤ  غير مكملمااتيل ةحد أقصط، يمن  
ل الةة  بةةأااء امتحةةاُ تلةةق المةةااة غيةةر بةةدء االمتحةةاُ النهةةائب للحصةةؤ الدراسةةب المسةةتؤ بةةه، ىلةةط أُ ي ةةوم ا

 المكملة خالا بداية الحصؤ الدراسب الالحق وإال أىتلر راسلًا ذيها .
 
 
 صإعالن التخص

 (15مــــــــــادة )  
 . ساىة اراسية م تمدة  36)ي ؤ ىل  إنتار ماالصه ب د ُيسم  لل ال  بإىالُ تخّص  -1
يلةةة مةةدة اراسةته بالكليةةة، بشةةر  مواذ ةةة األقسةةام ال لميةةة صةةه لمةةرة واحةدة طّص ُيسةم  لل الةةةة  تلييةر تخ -2

) المنت ؤ منه ، المنت ؤ إليةه(، ىلةةةةط أُ يتةةةةةم شة   جميةع الم ةررا  التةب سةلق اراسةتها والليةر  المختصة
مةل    10)  يت ار   لق مع المةااة ىلط أالّ  ،م ال  بها وذ ًا للخ ة الدراسية لل سم ال لمب المنت ؤ إليه

 . بمدة الدراسة ةالئحة والخافهذه ال
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 التـقـــــييم
 (16مــــــــــادة )    

ر وذةةق الخ ةةة ال لميةةة الم تمةةدة، يتةةولط ىضةةو هيئةةة التةةدرةا وضةةع الخ ةةة التحصةةيلية لتةةدرةا الم ةةرّ  -1
وىرضها ىلط ال للة الم نيةيل ، وأسالي  التدرةا والت ييم ،متضمنة األهداا والمحتوى والمراجع الم تمدة

 ع بداية الحصؤ الدراسب .م
 -را  الدراسية ىلط النحو  التالب :يتور  الت ييم النهائب للتحصيؤ ال لمب بالم رّ  -2
 . لالمتحاُ النهائب%  60)و ،ألىماا الحصةةةؤ%  40)   الطلبة النظاميون  -ا
 . لالمتحاُ النهائب%  100)   الطلبة المنتسبون  -ب
الدراسةةب، االمتحانةةا  التزئيةةة بحةةد أانةةط امتحةةاُ، باإلضةةاذة إلةةط  تشةةمؤ أسةةالي  ت يةةيم أىمةةاا الحصةةؤ -3

وتنحيةذ ، أسالي  الت ييم المستمر التب تشمؤ االختلارا  الشةحوةة والتحرةرةةة، وإىةداا اللحةوأ، وأوراا ال مةؤ
 الدراسا  الميدانية والت لييية . 

ة وأىمةةاا الحصةةؤ الدراسةةب، يت ةةيل ىلةةط ىضةةو هيئةةة التةةدرةا اإلىةةالُ ىةةل نتةةائئ االمتحانةةا  التزئيةة -4
وإطةةال  ال للةةة ىلةةط أوراا اإلجابةةة لالسةةتحااة منهةةا ذةةب م رذةةة أوجةةه ال صةةور ذةةب إجابةةاتهم، وإحالةةة ةشةةف 

خيةةةر مةةل الدراسةةةة، بنتةةائئ أىمةةاا الحصةةةؤ الدراسةةب إلةةط رئةةةيا ال سةةم ال لمةةب المخةةةتص خةةالا األسةةلو  األ
أيةام مةل  ةوةتور لل ال  الت دم ب ل  لالىترا  ىلط نتائئ أىماا الحصؤ الدراسب ذب موىد أقصاه ثالثة

 موىد إىالنها .
النظةر ذةب أسةالي  الت يةيم وت ةديلها، بمةا ية ّاى إلةط اذةع ال ةال   ت يةدلكليةة أُ ة باللتنة ال لميّ يتور  -5

 . للتحصيؤ األذضؤ وتححيزهم ىليه
 ديراتلتقا
 (17مـــــــادة )   

 اآلتية :ُتيّ يم م دال  تحصيؤ ال ال  وذ ًا للت ديرا   -1
 

 الرمز التقفففففففدير النسبة المئوية
 ر ممتار % 100     -%    85
 ج ج جيد جداً  84.99%   -%     75
 ج جيد 74.99%   -%     65
 م م لوا 64.99%   -%     50
   فضيي 49.99%   -%    35

   ج ضييف جداً  34.99%   -%      0
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2 

ذمةةةا ذةةةوا  مةةةل الةةةدرجا  %  50)ر الدراسةةةب إ ا تحصةةةؤ ىلةةةط م ةةةّدا ُي تلةةةر ال الةةة  ناجحةةةًا بةةةالم رّ  -2
ر اراسب بأوا ىر  تةااا لةه، إ ا م رّ  وُةلزم بإىااة أ ّ  ،وة تلر راسلًا إ ا تحصؤ ىلط م دا أقؤ مل  لق

 تحّصؤ ىلط م دا أقؤ مل  لق .
رةل ىلةط األك ةر د ىميةد الكليةة، إىةااة م ةرّ تور لل ال ، بالحصؤ األخير مل اراسةته، وبمواذ ةة السةيّ يُ  -3

نتةةزة، إ ا ةةةاُ  لةةق يسةةم  برذةةع مسةةتوى ت ةةديره ال ةةام إلةةط مسةةتوى أىلةةط، وأُ را  الدراسةةية المُ مةةل الم ةةرّ 
 . في جميع األحوال ُترَفد له ارجة اإلىااة

 الغياب عن االمتحانات
 (18دة )مـــــــا 

ىةةل  )صفففر كةةؤ مةةل يتليةة  ىةةل أااء امتحةةاُ جزئةةب أو نهةةائب أل  م ةةرر اراسةةب ُترفةةد لةةه ارجةةة  -1
الكليةة، خةالا ثالثةة أيةام مةل تةارةك االمتحةاُ ةحةد ب ه اللتنةة ال لميةة للتنتيتة االمتحاُ، ما لم ي ّدم ىذرًا 

 . أقصط
  -ُت لؤ أىذار ال ال  إ ا ةانب مستندة ىلط ما يلب : -2
 .  رةر طلب ي لب ىتز ال ال  ىل أااء االمتحاُ شحاهه وةتابةً ت -ا
 يكةُو قةد أمضةط ىليةه ّمةدة أسةلوىيل مةل ىلةط أالّ  ولةطشهااة ُت لب وذاة أحد األقار  مةل الدرجةة األ -ب

 . موىد ى د االمتحاُ
 . ة بالكليةت تنع به اللتنة ال لميّ    ىذر قهر  أ ّ  -ج
اُ النهةةائب ب ةةذر قهةةر  مسةةتند ىلةةط أحةةد األسةةلا  الةةواراة بةةالح رة ُي تلةر ال الةة  المتلّيةة  ىةةل االمتحةة -3
 . رمل نحا المااة ذب حكم المنسح  مل الم رّ   2)

 (19مـــــادة )
                سةمط االمتحانةا  النهائيةة واإلشةراا ىليهةا تُ ، لتنةة ىميةد الكليةةتشّكؤ بنهايةة الحصةؤ الدراسةب وب ةرار مةل 

 : ما يلبتتوّلط  قبة  والمرا ) لجنة االمتحانات
 . اإلشراا ىلط االمتحانا  وتسييرها بما يضلط أاائها ىلط الوجه الم لو  -ا
 . إىالُ النتائئ النهائية ب د اىتمااها مل قلؤ ىميد الكلية، وإىداا قوائم الخرةتيل لكؤ قسم -ب

 مراجعة أوراق اإلجابة
 (20مــــــــــادة ) 

 را  الدراسةةية التةةبج ةةة أوراا إجابتةةه باالمتحانةةا  النهائيةةة ذةةب الم ةةرّ يتةةور لل الةة  الت ةةدم ب لةة  مرا -ا
 . رةل، خالا أسلو  مل تارةك إىالُ النتائئ تزةد ىل م رّ رس  ذيها، ىلط أالّ 
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تتكةةّوُ مةةل ثالثةةة أىضةةاء مةةل هيئةةة التةةدرةا،  د ىميةةد الكليةةة، لتنةةة للمراج ةةة،ُتشةةّكؤ ب ةةرار مةةل السةةيّ  -ب
 . ل ال  وبحضوره شخصياً تختص بمراج ة أوراا إجابة ا

إ ا ثلب فحة ااىةاء ال الة ، يةتم ت ةديؤ وتصةحي  النتيتةة وتةوا  نسةخة مةل هةذا الت رةةر ذةب ملةف  -ج
 أ .مكتوبًا ملينًا فيه أسلا  الخ  ال ال ، وة دم ىضو هيئة التدرةا تلرةراً 

ة
 
 حساب املعدالت العلمي

 (21مــــــــــادة )
  -را  الدراسية بالحصؤ ىلط النحو اآلتب :  رّ ُيحس  المّ دا الحصلب ىلط الم -1

 مجمفوع باعات الفصل[  ÷   ةرجته× ر باعات المقر   مجموع الفصل ]
  -را  الدراسية بكؤ الحصوا ىلط النحو اآلتب :أو ال ام ىلط الم رّ  ،ُيحس  الم ّدا التراكمب -2

 الفصول مجمفوع باعات كل[  ÷   ةرجته× ر باعات المقر   مجموع كل الفصول ]
 . ُي تد ذب حسا  الم ّدا الحصلب والتراكمب بأوا رقميل ىشرةيل -3

 تكريم املتفوقني
 (22مــــــــــادة )

بنهاية ةؤ ذصؤ اراسب، التكرةم وتنشر أسةمائهم  % 85) ُيمن  ال للة الذيل تتاور م ّدلهم التراكمب -1
 ضمل الئحة الشرا بالكلية .

  وذ ةةةاً  -اللكةةةالورةوس -صةةةة يهةةةا الحافةةةليل ىلةةةط اإلجةةةارة المتخّص تمةةةن  الكليةةةة ارجتةةةب شةةةرا لخرةت -2
 -لآلتب :

ثمانيةةة ذصةةوا   8)للحافةةليل ىلةةط ت ةةدير ىةةام ممتةةار ذةةب ّمةةدة أقةةؤ مةةل  األولةةط ُتمةةن ارجةةة الشةةرا  -ا
 اراسية .

 . ثمانية ذصوا اراسية  8)ارجة الشرا ال انية ُتمن  للحافليل ىلط ت دير ىام ممتار ذب  -ب
 ارذــــاإلن

 (23مــــــــــادة )
وأااء ما ي ل  منه مةل اختلةارا  وبحةوأ  ،يت يل ىلط ال ال  النظامب االلتزام بمتاب ة المحاضرا  -1

 . ة المختلحةوغيرها مل الواجلا  واألنش ة ال لميّ 
ر اراسةب، وُةَحةرم مةل م ةرّ  اُو ىذر مشةرو  ىةل ثةالأ محاضةرا  بةأ ّ  هحالة تليل ذبينذر ال ال   -2

ذةب نتيتةةة امتحةةاُ  فر صفف)االمتحةةاُ النهةائب إ ا تتةةاور  يابةه ثةةالأ محاضةرا  وُترَفةةد لةه ارجةةة اخةوا 
 . ر لق الم رّ 
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ُينةةذر ال الةةة  ذةةةب حالةةةة ان  اىةةةه ىةةةل الدراسةةةة اُو ىةةةذر مشةةةرو  أسةةةلوىيل متوافةةةليل، وُةحةةةَرم مةةةل  -3
الحصةؤ الدراسةب إ ا تتةاور ان  اىةه اخةةةةوا االمتحانا  النهائيةةة لتميع المةة ررا  الدراسةةةية المسةّتؤ بهةا ب

 . را ذب نتائئ امتحاُ جميع الم رّ  )صفر ثالثة أسابيع متتالية وُترَفد له ارجة 
 . بالحصؤ اراسب%  50)ُينذر ال ال  ذب حالة الحصوا ىلط م ّدا تراكمب أقؤ مل  -4

 الفصل عن الدراسة
 (24مــــــــادة )

  -مل الحاال  التالية : امية بالكلية ذب أ اّ ينتهب حق ال ال  بالدراسة النظ   اوال  
بحصةةليل اراسةةييل متتةةالييل خةةالا ذتةةرة  %  35)إ ا تحّصةةؤ ىلةةط ت ةةدير ىةةام ضةةييف جةةدًا أقةةؤ مةةل  -1

 . اراسته بالكلية
 . إ ا تحّصؤ ىلط أرب ة إنذارا  -2
 . إ ا ان  ع ىل الدراسة اُو ىذر مشرو  ذصليل اراسييل متتالييل -3

 -ال ال  ىل الدراسة ذب أ ا مل الحاال  التالية : ُيحصؤ   ثانيا  
 .  إ ا استنحذ المدة ال انونية المسموح بها للدراسة بالكلية -1
السةاىا  الدراسةية الم لوبةة وذ ةًا لم دلةه  إلنتةارإ ا ةانةب المةدة المتلييةة لدراسةته بالكليةة غيةر ةافيةة  -2

 . التراكمب المتحصؤ ىليه
ق ىليةةةه أحكةةام الحصةةؤ ىةةل الدراسةةة بموافةةةلة اراسةةته ب ةةد تحمةةؤ الرسةةةوم يتةةور لل الةة  الةةذ  تن لةة -3

ضةةة ف المةةةدة ال انونيةةةة  األحةةةوااالدراسةةةية الم ةةةرة بالخصةةةول ىلةةةط أُ ال تتتةةةاور مةةةدة الدراسةةةة ذةةةب ةةةةؤ 
 . اةالمحدّ 

 
 
 

 (25مــــــــادة )
 -ُي د مل مخالحا  نظام الدراسة واالمتحانا  ما يلب :

 واللةوائ  والةُنظم ،أو مخالحة ال ةوانيل ،أو قراراتها الناذذة ،أو ت ليماتها ،للكليةألساسب مخالحةةة النظةةام ا -1
 . المت ّل ة بالت ليم ال الب

 . فورة مل الصور ىرقلة سير الدراسة واالمتحانا  بأ ّ  أو ،أو الشل  ،إثارة الحوضط -2
التأايةة  الُمشةةّكلة وذ ةةًا ألحكةةام هةةذه أو متةةالا  ،االمتنةةا  ىةةل اإلاالء بالشةةهااة أمةةام لتةةاُ التح يةةق -3

 . الالئحة
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 ةد أو انتحةاا الشخصةية، وةُ  أو إخحائهةا إ ا ةانةب  ا  فةلة بةإجراءا  الدراسةة، ،التزوةر ذب الوثائق -4
 . وتسر  ال  وبة ىلط ال رذيل وةؤ مل شارك فيه أااء االمتحاُ بداًل ىل اللير، انتحااًل للشخصية؛

 . فورة مل الصور أو الت امؤ ذيها بأ ّ  ،كرا والُمس ،ت اطب المخدرا  -5
، أو التلةرج الصةار  ،واآلاا  ال امةة ،المالبا المنافية للحشمة ارتداءأو  ،خدش الحياء والذوا ال ام -6

 . أو تداوا األشياء الحاضحة بأ  فورة مل الصور
 . أو اإلهماا أو جزئيًا سواء بالت مد إتالذها ةلياأو الكلية االستيةالء ىلط ممتلكا   -7
 . ال  وبة ىلط ال رذيل إال إ ا حدأ قسراً    ال ر  وتسر االىتداء ىلط  -8
 شةحاييةسةواء ةةاُ بالكليةة أو ال ةامليل  ،أو ال ةال  ،إلةط أىضةاء هيئةة التةدرةا اإلساءةاالىتداء أو  -9

 . فورة مل الصور ، أو بأ ّ إشارةأو ةتابة أو 
        الهواتةةةةةف المحمولةةةةةة إاخةةةةةاا ليةةةةؤ الشةةةةةةةرو  ذةةةةةب اللةةةة  الشةةةةرو  ذةةةةةب أىمةةةةةاا اللةةةة ، وة تلةةةةةر مةةةةةل ق -10

أو أجهةزة إلةط قاىةة االمتحانةا  ىةدا مةا يسةم  بةه أسةتا   ،أو أاوا  ،ة أورااأو إاخةاا أّية ،أثناء االمتحاُ
 . رالم رّ 
أو اسةةتراا النظةةر ألوراا  ،التحةةدأ أو ،اإلشةةارةممارسةةة أىمةةاا اللةة  ذةةب االمتحانةةا  ىةةل طرةةةق  -11

 . يرالل إجابا 
 ،اتصةااأو أجهةزة ،أو أاوا   ،ممارسة أىماا الل  ذب االمتحانةا  باسةتخدام أاوا  ماايةة ةةأوراا -12

 .  أو ما ذب حكمها
 (26مــــــــــادة )

 -مل هذه الالئحة ىلط النحو اآلتب :  25)ُتحةةدا ال  وبةةةا  التأايليةةة ىلةةةط المخالحا  الواراة ذب المااة 
باإلي اا ىل الدراسة مّدة ذصةليل اراسةييل بحةد    3، 2، 1)  خالحة الواراة ذب الح رةي اق  ىلط الم -1

 . أو الحرماُ مل ح وا ال ال  النظامب مّدة ذصليل اراسييل أىلط،
إلةةط أرب ةةة مةةدة ذصةةليل باإلي ةةاا ىةةل الدراسةةة    6، 5 ،4)   اقةة  ىلةةط المخالحةةة الةةواراة ذةةب الح ةةرةيُ  -2

 . ىل الدراسة ىند ال وا بهائوالحصؤ الن اراسية،ذصوا 
باإلي ةاا ىةل الدراسةة مةدة ذصةليل اراسةييل بحةد أانةط،    7 ) اق  ىلط المخالحة الواراة ذب الح رة يُ  -3

 . وتضاىف ال  وبة ىند ال وا
باإلي اا ىل الدراسة مّدة أرب ة ذصوا اراسية بحةد    9، 8) ُي اق  ىلط المخالحة الواراة ذب الح رة  -4

 . ال وا دالدراسة ىنىل  بحصؤ النهائوال أانط،
ر الدراسةةب الةةذ  بإللةةاء نتيتةةة امتحةةاُ الم ةةرّ    11، 10 ) اقةة  ىلةةط المخالحةةة الةةواراة ذةةب الح ةةرة يُ  -5

 . المخالحةارتك  فيه 
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را  الدراسية بالحصؤ بإللاء نتائئ امتحاُ جميع الم رّ    12 ) اق  ىلط المخالحة الواراة ذب الح رة يُ  -6
 . والحصؤ النهائب ىل الدراسة ىند ال وا الدراسب،

 اإلجراءات التأديبية
 (72مــــــــــادة ) 

ىلط ةؤ مل ىلم بوقو  مخالحة لل وانيل واللوائ  والنظم الم مةوا بهةا بالكليةة أُ ي ةّدم بالغةًا ىةل هةذه  -1
 . المخالحة، يتضّمل ت رةرًا مكتوبًا ىل الواق ة إلط متلا الكلية

للتنة االمتحانية تحتةي  ال الة  إ ا مةا رأ  أُ هنةاك قةرائل تةدىو إلةط االشةتلاه بةأُ يسم  ألىضاء ا -2
 . ذب حيارته أوراا أو أاوا  أو أجهزة لها ىالقة باالمتحاُ

د ىميةد الكليةة تشةكيؤ ذب مدة ال تزةد ىل ثالثة أيام مل تارةك اإلبالغ ىةل الواق ةة، يت ةّيل ىلةط السةيّ  -3
للييام بمهمةة التح يةق مةع  -رئيا للتنة وىضوةل  -أىضاء هيئة التدرةا  لتنة تح يق تتكّوُ مل ثالثة

 . المخالف وللتنة أُ تست يل بمل تراه مناسلاً 
أُ يتم التح يق ذةورًا ذةب  األقؤ، وةتورساىة ىلط    24 )يتم إىالم ال ال  ىل موىد التح يق قلؤ  -4

 . حاال  الضرورة واالست تاا
ت رةره ب د االنتهاء مل ىملية التح يق ذب الواق ة سواء تم بحضةور ال الة   ي ّدم رئيا لتنة التح يق -5

 . أو بدونه الم نب
د ىميد الكلية، متلا للتأاية  يتكةّوُ مةل ثالثةة أىضةاء خالا مّدة ال ت ؤ ىل ثالثة أيام، ُيشكؤ السيّ  -6

 . ال البباتحاا مل هيئة التدرةا مل  و  الخلرة والدراية وىضو ىل 
متلا التأاي  استدىاء مل قام بالتح يق واستدىاء الشةهوا، وةصةدر المتلةا قراراتةه بأغلليةة يتور ل -7

 . حاا ىدم الحضور ال ال  الم نب ذب يابيًا  هقراراتاألفوا ، ةما يتور أُ يصدر 
           قةةةرارا  الحصةةةؤةمةةةا أُ د ىميةةةد الكلّيةةةة، ال ت تلةةةر قةةةرارا  المتلةةةا ناذةةةةذة إال ب ةةةد اىتمااهةةةا مةةةل السةةةيّ  -8

، ىلةط أُ تللةج جميةع التام ةا  والتهةا  الم نيةة ىميد الكليةد ذال ت تلر ناذذة إال ب د اىتمااها مل السيّ 
 . منها بال رار للحيلولة اُو تستيؤ ال ال  المحصوا ذب أ اّ 

ة ي لل قرار متلا التأاي  بلوحة اإلىالنا  بالكلية، وُتسّلم لل ال  نسخة منه، ةما توا  نسةخة ثانية -9
 .  بملف ال ال  الشخصب

 . ال يتور لمل اشترك ذب لتنة التح يق أُ يكُو ىضوًا بمتلا التأاي  -10
 ال يتةةور التمةةع بةةيل ى ةةوبتيل تةةأايليتيل أو أك ةةر مةةل ال  وبةةا  المنصةةول ىليهةةا ذةةب هةةذه الالئحةةة  -11

 . إال إ ا وجد نص فرة  بذلق
، وال ية ّثر ان ضةاء الةدىوى التأايليةة الكليةة،ابه مةل تن ضب الدىوى التأايلية بوذةاة ال الة  أو انسةح -12

 .  أو الحكم ذيها ىلط الدىاوى التنائية أو المدنية الناشئة ىل الواق ة
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يتةور  اىتمةااها والت تلر قرارا  متلا التأاي  التب يصدرها طل ًا ألحكام هذه الالئحة نهائية ب د  -13
 . الناذذةبموج  التشرة ا  إال بال را ال ضائية الم رّرة  ال  ل ذيها 

 . ال يحق لل ال  المحاا إلط التح يق أُ ينسح  مل الدراسة قلؤ فدور قرار متلا التأاي  -14
 ىةةل تأايليةةة بإي اذةةهأو إي ةةا  ى وبةةة  ،أو انسةةحابه ،تسةةح  هوةةةة ال الةة  منةةه ذةةب حالةةة إي ةةاا قيةةده -15

 . الدراسة وةذلق الحصؤ مل الكلية
 ،     ىةةل الدراسةةة حرمةةاُ ال الةة  مةةل الت ةةّدم إلةةط االمتحةةاُ طيلةةة مةةّدة اإلي ةةةاا يترتةة  ىلةةط اإلي ةةاا -16

 . ةلية أو م هد آخر أثناء مّدة سرةاُ ال  وبة وال يتور لل ال  االنت اا إلط أ ّ 
          ،ةليةةةةةةةة را  يدرسةةةها خةةةالا مةةّدة ذصةةةله ذةةةب أ ّ م ةةةرّ  ال ُتحسةة  لل الةةةة  المحصةةةوا ذصةةةاًل م قتةةًا أ ّ  -17

 .   ام ة أخرى أو ج
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