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 :طبيعة النظام: اولا

جةمعااا المنراااوة  وحااة عاخ صاااة    اااة   –تنشاااي كااة كلياااة الحقاااوق  :(1)مااة   
تسمة شاع ا التعلايا الموتاوك يكاوا لساة اساتقللسة الماةلة واف اة  وكقاة 

 . 1491لسنا ( 94)للئحة التنويعيا لقةنوا تنظيا الجةمعةخ  ةقا 
هاااع  الشاااع ا لواااة كراااليا  ةاساااييا  ااال  العاااةا  تكاااوا ال ةاساااا كاااة(: 1)ماااة   

 .الجةمعة وتوزع الموا  ال ةاسيا للة ثمةنيا كرو 
تمنح شع ا التعليا الموتاوك  ةلكلياة  ةجاة الليساةن  كاة العلاوا القةنونياا (: 3)مة  

ويكاااااوا مااااانح ال ةجاااااة  ناااااةك للاااااة مواكقاااااة مجلااااا  الكلياااااة ومجلااااا  
 .الجةمعا

 

 :شروط القبول: ثانيا

يشااتةص اتلتحااةق  سااع  الشااع ا اا يكااوا الصةلااه حةراال للااة شااسة   (: 9)مااة   
اتمةا الثةنويا العةما او مة يعة لسة مماا مياة للاة حراولسا للاة 

جااوز ق ااو  الحةرااليا للااة ، ويالمؤهاا   ماا  ساانواخ للااة اتقاا  
مؤهاااا  لااااةلة او مااااة يعة لااااا اوا  مؤهاااا  للمااااة تمنحااااا الجةمعااااةخ 

ال ةاساا  كلياةخ الحقاوق ولاا  لساا قاتجن يا كمة يجاوز ق او  ماا سا 
يتسكملوا متصل ةخ حرولسا للة ليسةن  الحقوق م  جواز الوةئسا 

موا  التة س ق اا اجتةزو  نجةك، ويجوز ق و  الصله ما  ةاسا ال
 .غية المرةييا  نو  الشةوص

 
 :نظام الدراسه: ثالثا

ا ااا  تكاااوا ال ةاساااا للاااة اساااة  تاااوكية ال  ماااا التعليمياااا للصاااله  (: 5)ماااة   
مرااااة و ةةجسااااة لااااا صةيااااق تااااوكية المحةيااااةاخ المكتو ااااا والكتااااه 
المعااا    ةسااالوه ينةساااه هاااعا الناااوع ماااا التعلااايا كة شاااةصا المساااجلا 



المسمولا والمةئيا ولم  لقةكاخ  وةيا كة مقة الكلية او كة امةكا 
 .تجمعةخ الصله وكق مة يقةة  مجل  الكليا كة هعا الشيا

ت ةي  لق  لقةكاخ  وةيا م  الصله كلمة امكاا يتولة ليو هيئة ال(: 6)مة   
ويكااوا مساائوت لااا وياا  اساائلا اتمتحةنااةخ وترااحيح اوةاق اتجة ااا 

 .وتقييا الصله
 .اس ولة   19تكوا م   ال ةاسا كة الور  ال ةاسة الواح  (: 9)مة   
يكوا اتمتحةا كاة كا  كرا   ةاساة تحةياةا كاة جميا  الماوا  ويكاوا (: 8)مة   

 راا  تمتحااةا كاا  مااة   ثاالي سااةلةخ، كيمااة لاا ا مااوا  الوقااخ الم
اللغااةخ كيكااوا الوقااخ الم راا  سااةلتيا وعلااع وكقااة للموالياا  التااة 
يقتةحساااة مجلااا  التعلااايا الموتاااوك  ةلكلياااة ويواكاااق لليساااة مجلااا  اف اة  

 .المةكز 
ي اا ت تسااجي  الصااله ق اا    ايااا كاا  كراا   ةاسااة  ةساا وليا ويكااوا (: 4)مااة   

 . وع ما   ك ال ةاساا ة مول   ع  اس
يتااااولة المجلاااا  المةكااااز  ف اة  التعلاااايا الموتااااوك  ةلجةمعااااا، تح ياااا  (: 11)مااااة   

 .ةسوا ال ةاسا وتوريلتسة  نةك للة اقتةاك مجل  الكليا
 

 :ا اة  الشع ة: ةا عة
يتولة ا اة  شع ة التعليا الموتوك مجل  مكوا ما لمي  الكلية ةئيساة ( 11)مة   

ووكيااااا  الكلياااااا لشااااائوا التعلااااايا والصاااااله لياااااوا ، ولياااااويا ةؤساااااةك 
اتقسةا العلميا ويعيا وكي  الكلياا لشائوا التعلايا والصاله او ماة ماا 

 .يح    مجل  الكلية مةش ا  تكة يمية للشع ا
 



الكلياااا مكةكاااة  المحةياااةاخ والماااة  اتمتحةناااةخ وا   يحااا   مجلااا ( 11)ماااة   
المااة  ا اااة  يقتياايسة تص ياااق هااع  اللئحاااة والتااة ياااوقسا  سااة الساااة   

 .اليةك هيئة الت ةي   نةك للة اقتةاك ما مجل  الشع ا
يعااايا لميااا  الكلياااا مااا يةا للشاااع ا يعةوناااا لااا   منةساااه ماااا العاااةمليا ( 13)ماااة   

للنظااةا الااع  يقااة  مجلاا  الكليااا  نااةك  ات اةياايا وتحاا   مكةكاافتسا وكقااة
 .للة اقتةاك مجل  الشع ا

صاله ويجاوز  11ت يق  ل   الصاله المساجليا كاة كا  ماة   لاا ( 19)مة   
كااة حااةتخ  ةرااا  نااةك للااة صلااه المةشاا  اتكااة يمة المواكقااة للااة 
غية علع للة اا يتحم  الصله المراةةي  اتياةكيا التاة يحا  هة 

 .  الحةلامجل  الشع ا كة هع
 

 :نظةا اتمتحةنةخ والتقييا:  ةمسة
يكوا تق   نجةك الصةله كة ك  مة    ةاسيا والتق يةاخ النسةئيا ( 15)مة   

 :كمة يلة
 81  جي  ج ا                41إلة اق  ما 

  جي               81إلة اق  ما  65ما 

  مق و                65إلة اق  ما  51ما. 

  ةجة  يعي  35وحتة  ةجة  51اق  ما  

 .ويحسه التق ية التةاكمة لجمي  موا  ال ةاسا ل   الت ةج  عاخ التق يةاخ     
 

ي تةة الصةله ما المقةةاخ التةليا حسه المستو  الع  يسج  ( : 16)مة   
كيا ل  ا ما المقةةاخ ت يزي  للة  م  كة الور  ال ةاسة الواح   ع  

 .مقةةاستيوةك متصل ةخ ال ةاسا كة ت  
يجوز وق  قي  الصةله كة كر   ةاسة او اكثة اعا ق مع لعةا  (: 19)مة   
 .مق وت  



يحر  الصله للة شسة   الليسةن  كة العلوا القةنونيا  ةجتيةز  (: 18)مة   
 ةتيةكا الة اجتيةز  ( سةلة 136)المقةةاخ اتج ةةيا كة المستويةخ اتة عة 

 ةجمةلة ق ة  ( سةلةخ 8( )  ما ك  مستو مة )تة   ما الموا  ات تيةةيا 
 .سةلا معتم   199

ت يا الج او  التةليا  صة ال ةاسا للموا  ال ةاسيا لك  مستو  وك  كر  
 ةاسة، ويجوز لمجل  شع ا التعليا الموتوك اجةاك ايا تع يلخ كة  صا 
تع يلخ ال ةاسا  ع  مواكقة مجل  الكليا وات ةع اتجةاكاخ اللزما تقةاة هع  ال

للة اا تسة  للة الور  ال ةاسة التةلة لسع  التع يلخ او وكق مة يقةة  
ويتا الحرو  للة مواكقة مجل  الكلية والجةمعا , مجل  التعليا الموتوك  ةلكليا

 .والعةض للة لجنة القصةع وار اة قةاة وزاة   ةلتع ي 





 

 



 



 



 


