
 مرحلة الليسانس
 11المادة 

 نظام القبول
يقبللالطالبللاللبقال األللىلطي الللللةللنلطالحايللىلعلل لطالاقوللاي لااللللطالاقي يللىلطال قعللىل  لعللقلي ق ال للقل -1

طالخللللقاقل ةللللدلطالق طالللل لطالاللللنليقاعللللقلطالقللللقي  قل أل طالللل لعحاللللللطالاي لللليدلالاقبلللل العلللل لعوللللال  ل
لبقالجقع قت.

يي قلبيلق لاالللطألالاطجلالجيلىل ل   لطالعقب اللىلعل لطالبلاللطالعولاللطيال ط يا  لعجاسلطالحايىل -2
 طالبالقل ع طةقىلعجاسلطالجقع ى.

يجلل قلألبلل الطالبللاللطال طةلل ي لعلل لطالاقوللاي لااللللطالاقي يللىلطال قعللىل  لعللقلي ق ال للقلعلل ل  الللىل -3
 .طال أ الاجقع قتلةنلعذطللطياال ةققلالاق طا لطالانليقااعقلطالعجاسلل خاى

 12المادة 
 متطلبات التخرج

ع اعل ،قلل لقاى(ل154جلللاالللطالبقالللل  ليجالققلبيجلقجلال  ل عابابلقتلطالاخلاقليلإلي ق  -1
ل(ل قاىلع اع ،لطخايقايى.16قل ا  ل إجبقايى(ل قاىلع اع ةل138عي قلا  ل 

(ليقبل لالااول الااللل اجل لطالاي لقيسلةلنل4ع لل1.5يجلل الليقالطالع  الطالااطحعنلا ل  -2
 طالاق د.

 13المادة 
 مدة الدراسة والفصول الدراسية والعبء الدراسي

علل ،لطال اط للىلةللنلعاااللىلطالاي للقيسل ابلليل للي طتلجقع يللىقل يببللدلييللق لطال وللاي لطال اط لليي ل -1
 اللل ققلعقلللااطتلطال اط لللىل  لللقاقا قل ةقلللقلال للل  لطال لللقاقتلطالع اعللل ةلطالعقلللااةلالحلللالعلللق ةلببقلللقل

لعذ،لطالا اى.لياحق 
 خال(ل  ب ايقل قعا لطالعااقيلقتقل اللال16طال يىلطال اط يىلةوا ل اط يق لع ،لحالعي عقل  -2

طالب للايىل طالعق يلللىللطإلعحقيللقت ةللدللوللي نل اط للنةي للقلعلل ،لطالا للجياقل يجلل قلاييللي لةولللال
 .  قبييلاعقييى(ل8طالعاقاىقلاللاقالع ا لا ل 

 ع اع ة.ل قاى(ل22(لإاللل 16طال ل لطال اط نلالحالةوال اط نليااط جلعقلبي ل  -3

 و الطال اط ليىلاللال ل لطال قاقتلطالع اع ةلطالانلي جا قلطالبقالللةنلطىلع لطاللطي يلطالا ل -4
 ع اع ة.ل قاى(ل12يقالا ل 



ال ل لطال قاقتلطالع اع ةلطالانلي جا قلطالبقاللللةلنلطىلعل لطال ول الطال اط ليىللطيألولطالا ل -5
ع اع ةقل اللاقيل لاالللال  ل لقاقتلعقلااي لةلنلطال ولالطال اط لنلل قاى(ل22الليقي لاالل 

 .طالوي ن

 14المادة 
 االكاديمي اإلرشاد

ع ل اضق لعي  لطالا ايسقل بيلق لل حاا  لل حق يعيققتلطال ايقلعا  طلي ي ل حيالطالحايىلالا اط  -1
لااللطألااطجلالجي ل    لطالبال.

بقال لااط لعليلطالبقاللللطالبايلقعدلطال اط لنلااللليعل ذقلخلق لالي لعاللطالحلق يعني  لطالعا ل ل -2
لطالخبلىطال اط يىل  لا بلألبل الطالبقالللل ااطجليلعلذ،للالاخبى طالخايقايىل ةققللطإلجبقايىطالع ط ل
 يقلالعاقب  لاق  لطالبقالللةنل اط ا .ةوا

 15المادة 
 االنسحاب

طي العلل لب طيللىلطال وللال   للطي للب قخللاالل حاللاي للعللالابقالللللبقالي للاقللعلل لعقللاال  ل -1
لطي لب قخلاالل حالا  لا جالطالعق ةلةنل جالطالبقاللقل يادلال لطالي لاقللعل لعقلاال  ل

ذقلخللللق ل ا للللجالحاعللللىلطالاللللقع لعلللل لطال وللللالطال اط للللنقل ةللللدليعلللل للطي للللب قطالاللللقينلإاللللللل
ل.طالحق يعن(لةنل جا لW"عي ال"ل 

حلللق لع لللا ةيقلي لللب لطالاضللل الطالعيوللل  لااي لللقلةلللنلعلللذ،لطالاقاللللىللإذطحعلللقليجللل قلالابقالللللل -2
%لعلللل لالللل  لطال للللقاقتلطالع اعلللل ة(ل  ليي للللاللحايللللقلعلللل لطال اط للللىلةللللنلطالللل لطال ولللل ال75 

عجالسلطالحايلىقللطال اط يىل ذالل لبع طةقلىلعجالسل ل   لطالا الي ل طالبلاللبيلق لاالللطألالاطجلعل 
ذالعقب ال  .ق(لالجعيليلعقلااطتلطال ولال ةللعذ،لطالاقالىليابتلال لةنل جا لطي لعي اللب 

 طالل قل الليجلل قلل اط للنطال اط للنقل ي ابللالطالي للاقللةللنلعللذ،لطالاقالللىل أل للقلالاقيلل لالعلل ،لةوللال
 . خاىطالا جيالعا،للإاق ةيققب(لل4ع لل1.5الع ليقالع  ال لطالااطحعنلا ل 

اي ل اط لليي لعاوللاي ل  لعي وللاي لي ابللالعي للابقلعلل لطال اط لللىل اللطيقبلليلطالبقالللللةولللإذط -3
 يادلال لطال   ةلالا اط ىل اللبع طةقىلعجاسلطالحايىقلبيق لااللطألااطجلالجي ل    لطالبال.

 
 
 



 16المادة 
 واإلضافةالحذف 

طالاللقينلعلل لب طيللىلطال وللاللطي للب قلي قيللىيجلل قلالابقاللللل  لياللذضل  ليضلليضلطىلعقللاالألبللال
لط للاعقاةةللنللطإلضللقةىطالاللذضل  لل ابللقتطي العلل لةوللالطالولليضقلب لل للطي للب قل قيللىيطال اط للنقل  ل

قل   ل  ليي للللالطالعقللللاالطالللللذ لالللل لاذةلللل لةللللنل للللجا لطيحللللق يعنطالا للللجياقل طااعق عللللقلعلللل لطالعا لللل ل
ل.طيحق يعن

 17المادة 
 )وقف القيد( التأجيل

  أللضلأليل ،(لليلاطالاأجقل  ليبالللطيألاةوال اط يقل طا طلااللل عضليج قلالابقالللطالذ ل -1
العللل ،لاللااجلللق قلةولللاي لعاالللقالي ل  لعي ولللاي لبقلللاطالعللل لعجالللسلطالحايلللىقلبيلللق لاالللللطألالللاطجل
الجيلل ل لل   لطالبللالقلاالللل  ليللا لذاللل لخللاالطاليوللضلطي العلل لطال وللالطال اط للنلطالاللقينل

ل يباغلطالقاطالإالللطالبقالل.
طتلب لبللاجلق قلال لعي لابقلعل لجعيليلطالعقلااللإذطي  لطالبقالللعؤجال  لع أل ةقلألي ،لاحعلقل -2

 طالغيقلل ب ذاليقبا لعجاسلطالحايىل ااا للضع لع ،ل ألضلطالقي .

 18المادة 
 تحويل الساعات المعتمدة

ب لل لع طةقللىلعجاللسلطالحايللىقل بيللق لااللللطألاللاطجلالجيللىل لل   لطالبللالقلي للعللالابقالللللباا يللال -1
قلاالللل  لاحلل  لعلل لبللي ل خللاى للبدلاللل ل  ل ا لل قلةللنلحايلل للطالع اعلل ةالل  لعلل لطال للقاقتل

لقل ط ليح  لأل ليجللةي قلب اب:طال اجىابابقتلطالاو الااللع
لطالاقعللللى%لعلللل لعجعلللل قلطال للللقاقتلطال اط لللليىل50االللللللطالعا الللللى الليقيلللل لعجعلللل قلطال للللقاقتل -ل 

لالااو الاالل اج لطالاي قيس.
   ليح  لعاا ىلطالعقااطتلطالانليباللاا يال قاقا قلع ق اللالييياطا قلةنلطالحايى. -لل

 . خاى  ل اج لااعي لل  ق ة جلل اط ا قلاالل اللاح  لأل لطاا بتلال ل اوالبع -لت

ةللنلا للقللعا  للبليقللقبلل خللاىطالعا الللىلعلل لحايلل للطالع اعلل ةاللالل خالاالل لطال للقاقتل -لث
 .CGPAالا اجقتللطالااطحعنطالاق يال

طالبقاللللللطالعقلللااللطجايلللققعللل لخعلللسل لللي طتلعللل لالللقاي لل حالللاي لللاابل  لالليحللل  لألللل لعلللال -2
لطالعبا للاا يا .



 19 المادة
 اإلنذار

(لةلنل4عل لل1.5 لااطحعنال لياوالااللع  اللإذطالابقاللللإيذطا    لطالباللل،  طالا ج ل
ط لاعالةلنللإذطاقييلقللإيلذطاطبقال اط لىقلال لييلذاللالالااقألل علقلال طلطال ولالطي الل اط نةواللط لي قيى

ةولللا لعللل لطال اط لللىقل ةقلللقلالاق طاللل لل علللاطالاقاللللثليييلللالةلللنللطإليلللذطاطيخ لللقعلع  الللل لطالااطحعلللنقل ب للل ل
ل(.20طالعق ةل طالعقااةلةنل

 20المادة 
 الفصل من الكلية

ي والطالبقالللبقاطالع لعجاسلطالحايىقلبيق لااللطألااطجلالجي ل    لطالبالقلةنلطالالقالتل -1
ل:طالايى

لطي اللع لجعييلطالعقااطتلةنلطال والطي الع ل اط ا .لإذط -ل 
 ةاا،لطالااقأل لبقال اط ى.لبياىعقااطتلع لخبا لطال اط يىللاااىا للةنللإذط -لل

 طالاقالث.لطإليذطا(لاي ل4ع لل1.5ةنلطالع  الطالااطحعنل لطي يلاوالااللطالا لال ليلإذط -لت

لطالاأجيلللاال للل  لطال وللل الطال اط للليىلطالعقلللااةل  لاجلللق قلعللل ،للطيألوللللاجلللق قلطالاللل للإذطل -لث
 .طالا اى(لع لعذ،ل17طالعقااةلةنلطالعق ةل 

 طااحللعخقال  لا جللةوا لا للطالق طيي لطالع ع الب ق.لإذطل -لق

حللللق ل للللبللطال وللللالعلللل لالللل يللع  اللللل للإذطأليلللل ،قل الللإاللللق ةةوللللالالليجلللل قلالابقالللللللطالللللذ ل -2
طالااطحعنقلةي عللال لبع طةقىلعجاسلطالحايىقلبيق لااللطألااطجلالجي ل    لطالبالقل اط ىلعلقل

ل:طالايى قاقتلع اع ،لب  ضلاةيلع  ال لطالااطحعنقل ذال لبقال ا بلل9الليقي لاالل
ل(.4ع لل1.5  لالليقالع  ال لاي لألاطالطال والا ل  .ل 
(لةلنلطىلعقلااطتل1.5طالعقااطتلطالانلا للةي ققل  لحق لع  الل لةي لقلطأللالعل ل لإاق ةاا لل   .لل

 ال لي ا  قلطالبقالللع لألبا.

 21المادة 
 القبول أعاده

(لعلللل لعللللذ،ل15يجلللل قلالابقالللللللطالللللذ لطيقبلللليلالللل لطال اط للللىل  لطي للللاللعي للللققل ةقللللقلالاعللللق ةل 
ألب اللل للإاللق ةقل يللا لطالبالل ط نالقبلل الااققللتلةيلل ل للا بلطلإذططالقبلل اللإاللق ة.ل  لياقلل  لبباللللطالا اللى

لطالخبلللى ةلللدللحلللقعاقل يحعلللالطال اط لللىلطيحلللق يعنطالقبللل الطال لللق  لي  للل ققل يالللا يلب لللجا للبلللاجاط طت



 ط لالليقللالل ألوللل للي طتلحالل لل4طالقبلل ال للايب ل  لاللااجللق قلعلل ،لطاليقبللققلل اللق ،ايلل للطالع اعلل ة
لطالقب ا.لإاق ة(لاي ل4ع لل1.5طالااطحعنلا ل لع  ال 

 22ة الماد
 المواظبة

عقللللاال   لاللللذاللال علللل لعجعلللل قلطال للللقاقتلطالعقللللااةللةللللأحاا%ل25ل وللللال يللللقللطالبقالللللللإذط -1
 ي بلللل اجلل ل  (لعاللا  ل ياللدلالللل للطالي للق نياللا لطالبقالللللعلل لطالاقلل  لإالللللطالعاالللق للعقبلل اق

 حقيتلةاا،لطالي اقللاللاقطالألق عى.لإذططالي اقللع لطالعقاال

عقلاالب لذاليقبال للال عل لعجعل قلطال لقاقتلطالعقلااةللةلأحاا%ل25 وال يقللطالبقالللإاللللإذط -2
 (لةنل جا .Wعجاسلطالحايىقلي  لطالبقالللعي ابقل اابتلحاعىل"عي ال"ل 
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 الفصل الثاني
 نظام االمتحان

 23المادة 
 االمتحانات والدرجات

طال اط ليىلطال ولالطال اط لنلةلنلجعيليلطالعقلااطتللي قيلىيح  لطالعااق لااايايلقلةلنلعياولضل ةللل -1
لطالااايلا الذال لطال واقل يا  لعجاسلطالحايىلب  لع طةقىلعجاسلطالجقع ىلعل ،لطالعاالق للطالعا  ة

لالحالعقاا.
 :طالاقالن(ل اجىلا ققلااللطاليا ل20اح  ل اجقتلطالبقالللطالي ق يىلةنلطالعقاالطال طا ل  -2

  اجقت(.6 طالخابقاطتلطال وايىل ل طالي بى%لالابا ثل30 .ل 

  اج (.ل14 ل ق نطاليلطالااايا %لالاعااق ل70ل .لل

ةللنلطالاعاييللقتل طالاببيقللقتلطال عايللىلطالاللنليقاعللقلعجاللسلطالحايللىقلةللنلل اعقاللل ي بللللطالبقالللللالل ل -3
 ب عل  لحالطالعقااطتقلاق ياطليضقضلإالللاق ياطا لةنلطالعااقيقتلطالااايايى.

الالل اجقتللطالااطحعللنطالعجعلل قلل  للقسالابقالللللةللنلعاااللىلطالاي للقيسلاالللللطالي للق نيا للللطالاقلل يال -4
 .طيابيطالانلاوالااي قلةنلطال ي طتلطال اط يىل

(ل اجللقتقلطىل10ي ابللالطالبقالللللاط للبقلةللنلطالعقللاالطال اط للنلطالللذ لياوللالةيلل لااللللطألللالعلل ل  -5
الاعقلللااللطالع اعللل ة اط لللا ل طالعاالللق لةيللل قل ااا لللللطال لللقاقتلل الللق ،لاايللل (ليقبللل قل يجللللل1 

 ضع لا   لطال ل لطال اط نلالابقالل.

لإالا عل لل  لب اي  لع ل اجقا لةنلطالعقاالطالذ لا للةيل قل ذالل لخلااليج قلالابقالللطالايا -6
 ياق دلطالعااق .

االلللطالعااقيللقتل ياق ج للقلةللنليللالطال عللاللطالا ةللى ةللللحللالطيالل طالاللاببللدلعللقلي للعللبق طالل ل -7
 .طالحايىبييق لطال قاقتلطالع اع ةلةنل

خلل الطالعااللق لإذطلا للذالاايلل ل لIncomplete(لIياوللالطالبقالللللااللللاقلل يال يللالعحاعللال  -8
طالي ق نلالعقاال  لإاعق لب علعابابقا لي بقللأل ايىقليقبا قلعجالسلطالحايلىلب لابل  ليحل  لألل ل

%لااللطيألالع لعاقضاطتلطالعقااقل ااي ل  ط لطالعااق لخاال  ب اي لعل لبل  ل75اضال
اللاوالااللاق يالعي اللإجبقا ل   (.FWطال والطال اط نلطالاقالنقل ط 

(لاللاا لللالل لح لقاقتل اط ليىلI, W, FW لقلطالبقاللللاالللاقل يال طالعقااطتلطالالنلياولالةي -9
 الا اطجقت.لطالااطحعن اللا خالةنلا قللطالعا  بل



جعيللليلاقللل ياطتلطالعقلللااطتللStudent transcriptالاللل طاسللطيحلللق يعني لللجالةلللنلطال لللجال -10
طالاقولالااي لقلةلنلجعيليلطعااقيقالل قل ال خالجعي لقلةلنلا للقللعا  لبليقلقبلطالاقل يالطالااطحعللنل

 (.CGPAجقتلةنلجعييلطال و الطال اط يىل الا ال

 24المادة 
 التقديرات

ل:طالاقالناق الطال اجقتل طاليققبلطالانلياوالااي قلطالبقالللةنلحالعقاالا للطالج  ال -1
لطاليققبلبقيااضطالاق ياللطال اجى

لA 4ل18-20
Bل18إالللطألالع لل17

+
ل3.5 

لB 3ل17إالللطألالع لل16
Cل16إالللطألالع لل15

+
ل2.5 

لC 2ل15 لإالللطألالعل13
لD 1.5ل13إالللطألالع لل10

لF 1ل10طألالع ل
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ل:طالاقاليى ةدلطالج ط اللةطالع اع ع ضللألاي لحالعقاالاألع ل ا  لطال قاقتل
 :اإلجباريةالمواد : أوال

 الفرقة األولى
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 الفصل الدراسي الثاني
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 الفرقة الثانية
 الفصل الدراسي األول
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ا  لطال قاقتل
ل   ب ايق(
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لعوبااقتلألقي ييىلباغىل جيبيى
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 الفصل الدراسي الثاني
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 الفرقة الثالثة 
 الفصل الدراسي األول
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ا  لطال قاقتل
ل   ب ايق(
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 الفصل الدراسي الثاني
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 الرابعةالفرقة 
 الفصل الدراسي األول
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ل  ب ايقلل قاىل18لل
 الفصل الدراسي الثاني
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ا  لطال قاقتللااط  لطالعق
ل   ب ايق(

ل406
ل407

ل
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ل408
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ل4103
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ل طالج ىلطالباا طالققي  ل
 طال قللللللل  لطالاجقايلللللللىل اعايلللللللقتللطالاجلللللللقا طالقلللللللقي  ل
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 ثانيا:المواد االختيارية.
ي ا لل لةللنلطال وللالطال اط للنلطالاللقينلعلل لحللاللللعقللااطل طالل طلعلل لطالعقللااطتلطآلايللىيخاللقالطالبقاللل

قل يجل قلالعجالسلطالحايلىقلبيلق لطألالاطجلالجيل ل ل   لطالبلالقلطيحلق يعنةاألىلبيق لاالللا جيل لطالعا ل ل
لقاا.اييي لطخايقالطالعقااطتلا للطالع ا ىلطال اط نلالحالع

ل
األ ل
لطالعقاا

ا  للط  لطالعقاا
لطال قاقت

عقااطتل
طال األىل
لطي الل

ل4ل.طإلي ق ألقي  لاق دلل109-1
ل4لألقي  لاعقيىلي الطالييال طالاا طتلطالعق يى.ل109-2
ل4لألقي  لطال يقاى.ل109-3

عقااطتل
طال األىل
لطالاقييى

ل4لألقي  لطالاجقاةلطالالحاا ييى.ل211-1
ل4لألقي  لاعقيىلطالع ا ا .ل211-2
ل4ل طالااطثلطالاققةن.لطآلاقاألقي  لاعقيىلل211-3

عقااطتل
طال األىل
لطالاقالاى

ل4ل. طال  النلطال طخانلطالاجقا طالااحي لل311-1
ل4لألقي  لطالعاحيىلطال حايى.ل311-2
ل4لطالا اي قتلطالجيق يىلطالخقوى.ل311-3

عقااطتل
طال األىل
لطالاطب ى

ل4لألقي  لاعقيىلطالبي ى.ل410-1

ل4لطال ق  لطإل طايى.ل410-2

ل للقاىب طأللليلل اببيقلل يالل  لعجاللسلطالحايللىل للي يقلطالعقللااطتلطالاللنليحلل  لةي للقل اط للقتلاعايللىلل -2
العقلللللااطتللطيحالللللاع اعللللل ،ل  لللللب ايقلالحلللللالعقلللللااقل الللللاثل لللللقاقتلع اعللللل ،ل  لللللب ايقلااللللللل

 طالاببيققتلةنلطال األىقل يا الللحالأل  لااعنلطإل اطضلااللعذ،لطال اط ىلطالاببيقيى.

ايبي لإاللللطالج لقتلذطتلطالولاىلبقال اط لىقلحقالعالقح ل طالييقبلقتلايي لطالحايىلاااتلااعي ل ا ل -3
 طال ا للقاطتل طاللل  ط الطالققي ييللىلةللنلطالج للقتلطالاح عيللىل طالخقوللىقل ذاللل للطالعاقعللقة عحقالللل



 اضلللق لعي لللىلطالاللل ايسقل ببقلللقلالاييلللق لطاللللذ ليقلللا،لعجالللسلطالحايلللىقلبيلللق لااللللللإ لللاطضاالللتل
لطال اعيى.لطيأل ق طألااطجلعجقالسل
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 للمقررات الدراسية العلميوصيف الت
ليح  لا ويضلطالعقااطتلطال اط يىل ةدلعقلع ل طا لةنلعاادلعذ،لطالا اى.


