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 الجامعات العراقيةفي  نظام المقررات دليل
 

  المدتخدمة في الدليلمصطلحات الريف و اتعالالفصل األول: 
 :نظام المقرارات تعريف أواًل:
ساس الداعات السعتسجة، أتقػم الجراسة عمى  اذ ،لتشفيح البخامج الجراسية السختمفة عالسي عميسينطام تىػ 
الختيار السقخرات  لمصالبىحا الشطام الفخصة  يسشحمدبقًا،  همقخر  ةأو سشػي ةفرمي دراسةبريغة ذ ولي

 التي يخغب في دراستيا في كل فرل دراسي ويحقق ىحا الشطام مدايا عجيجة مشيا :
مغ خالل تجريبو عمى اختيار السقخرات التي يجرسيا بيغ مجسػعة مغ  الصالبيشسي شخرية  .1

 يخاعى قجرات الصمبة وامكانياتيع .بسا ، وتحجيج مدار دراستو بشفدو وحةالسصخ السقخرات 
و حرل عمى نتيجة أؼيو عمى درجة الشجاح  لفخصة اعادة السقخر الحي لع يحر لمصالب سشحي .2

 ضعيفة في السقخر لتحديغ معجلو وفخصة اختيار مقخر بجيل مغ مجسػعة السقخرات االختيارية.
يفزل الكثيخ مغ الجارسيغ اخترار مجة  ذأ، شالبانية وضخوف كل كمع اممالئسة مجة الجراسة  .3

شالة أمج ابعس الصمبة بيشسا قج يفزل  ،عميسيةالجراسة دون أن يػثخ ذلظ سمبًا عمى جػدة العسمية الت
تمقي نفذ  خخآللدبب أو  ال يدتصيعػن يعسمػن الى جانب دراستيع أو مسغ الحيغ قج  الجراسة هىح

 .و مػضػعيةأذاتية  ألسبابغ السعمػمات التي يتمقاىا غيخىع سػاء القجر م
 ةفي اختيار الذخز السشاسب في العسل السشاسب في ضػء تحريمو الجراسي وحاجة الجي يداعج .4

 التي يخغب العسل فييا.
 .لتقػيسيالسػارد البذخية والسادية عمى مجى العام اشطام ىحا اليدتثسخ  .5

 
 :ثانيًا: المصطلحات

 المعاني المبينة إزائها: النظامة ألغراض هذا يقصد بالمصطلحات التالي 
. اختياري  أو إجباريةإما  أنو عمى مقخر كل يرشف: يتزسغ مجسػعة مقخرات دراسية، البرنامج .1

 .واالختياريةاالجبارية  السقخرات مغ عجد محجد بخنامج كلول
 حجع عغ بيا التعبيخ  يتع( و والتقييع والستعمع التعميع)تتزسغ ،بحاتيا قائسة وحجة: الجراسي السقخر .2

يتع  السقخر وحجات بعجد مباشخة الجيج يختبط. الصالب جيج مغ بداعات التعميسي الشذاط
 .السقخرات وصف في ايزاحيا

 يأخحىا أن لصالب، ويشبغي عمى امعيغ بخنامج ضسغ تقع التي السقخرات ىي :االجبارية سقخراتال .3
 .البخنامج ىحا في )يحققيا(

 .اختيارىا في احخ  الصالب يكػن  التي السقخرات ىي :ختياريةاال سقخراتال .4



 
 

 

 يل نطام السقخرات في الجامعات العخاؾيةدل

2 of 12 
 

 علميوزارة التعليم العالي والبحث ال
 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 

 السقخر في التدجيل أجل مغ يكسمو أن السقخر الحي يدتمدم عمى الصالبىػ السسيجة:  السقخرات .5
في ىحا  الشجاح درجة ىعم الحرػل الصالب عمى أن يعشي السقخر اكسال، الججيج )السكّسل(

 .السقخر
 .السقخر السسيج لوىػ السقخر الحي يذتخط التدجيل عميو الشجاح في  :السقخر السكسل .6
 مقخر يأخح أن الصالب عمىيجب  التيستدامشة الستالزمة و السقخرات وىي ال السذتخكة: السقخرات .7

 حقق قج يكػن  أو ،(الجراسي الفرل نفذ في أي) السعيغ السقخر يأخح الحي الػقت نفذ في ،ما
 خخ.آ مذتخك مقخر في السقخر ىحا في السصمػبة التعمع( مخخجات) نػاتج سابقا

التدجيل عميو كػنو يتعارض مع مقخر  الصالب يدتصيع السقخر الحي ال :الستعارضة السقخرات .8
 لكال السقخريغ بػقت واحج. الػحجات كدب آخخ لعجم امكانية

 معارف زيادة الى تيجف واالختياريةاالجبارية  السقخرات مغ ةمجسػع السعخؼية: ستصمباتال .9
 .الػزارةالجامعة و وفق رؤية  . يجرسيا الصالبالصالب

 بقاعجة الصالب تدويج الى تيجف واالختياريةاالجبارية  السقخرات مغ مجسػعة: الكمية متصمبات .11
 .في نفذ التخرز (سعاىجال) الكمياتوع فخ /جسيع اقدامتجرس في  مذتخكة عمسية

 معارف تعسيق الى تيجف واالختياريةاالجبارية  السقخرات مغ مجسػعة :التخرز متصمبات .11
 العمسي . الفخع/وىي خاصة بالقدع تخررو مجال في السيارات وبشاء الصالب

 والشذاط التعمع مخخجات وتحقيق الصالب جيج مقجار لتسثيل مػحجة ىي وسيمة الجراسية: الػحجة .12
 .السقخر مع السختبط التعميسي

السعخؼية  ستصمباتال التي تسثل السحجدة واالختياريةاالجبارية  السقخرات مجسػع التخخج: متصمبات .13
 السدسػح الجراسة مجة ضسغ بشجاح اجتيازىا الصالب وعمى التخرزمتصمبات و  الكميةمتصمبات و 

 . بيا
 الدشػي. الشطام الفرمي وفي مخحمة دراسية كاممة  يقابل وىػالسدتػى الجراسي:  .14
، ليكػن ىػ مخشجًا عمسيًا لكل شالب مغ تجريدي الفخع/ القدع العمسي يتع تدسية: السخشج العمسي .15

لحيغ تخخجو. ولكل في الكمية/السعيج و  مباشختومغ لحطة  الصالبالسدؤول عغ االشخاف عمى 
 في الكمية/السعيج مجسػعة مغ السخشجيغ العمسييغ، ولكل مخشج مجسػعة مغ الصمبة. عفخع/قد

 عغ مدؤوال ليكػن العمسي  القدعالفخع/تجريديي غ م السقخر مشدق تدسية يتعمشدق السقخر:  .16
  .الػحيج السقخر مجرس ىػ السشدق يكػن  وقج السقخر، وتقييع وتشفيح ترسيع االشخاف عمى

فرػل دراسية  وىشاك ثالث ،السقخر الجراسي إلكسال الالزمة السجة : ىيالفرػل الجراسية .17
 الريفي(.( الفرل الثالث )الَخبيعي( الفرل الثاني )الخخيفي)االول  الفرل
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 ام الدراسيالفصل الثاني: النظ

 :الفصول الدراسية اواًل:
 .إختيارياً ، ويكػن الفرل الثالث إجبارييغيكػن الفرالن االول والثاني  .1
 الثالث ( اسبػعًا، ومجة الجراسة في الفرل15الثاني )و  ولألا يغمجة الجراسة في كل مغ الفرم .2

 وتكػن السجد السحكػرة عجا فتخة االمتحانات.، ( أسابيع8)
 .الجراسية  الػحجات سجسػعبؼيسا يتعمق  الجراسية الفرػل تتداوى  انال يذتخط  .3
وزارة  عغ الرادرجامعي التقػيع ال وحدبة الفرل الجراسي االول مع بجاي الدشة الجراسية تبجأ .4

 .التعميع العالي والبحث العمسي/ دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة
 

 :وحدة الدراسيةال: ثانياً 
( ساعة عسمية في الكمية 3-2تعادل كل )، اسبػع 15تعتبخ الػحجة جيج ساعة نطخية واحجة لسجة  .1

 .ساعتيغ نطخيتيغة وؼيسا زاد عغ ذلظ تعادل ساعة نطخية واحج
 .عسمية ساعة نطخية واحجةالداعة الؼيسا يخز السعاىج فتعادل  .2
لتحقيق متصمبات الػحجة  الثالثيتع مزاعفة الداعات الجراسية االسبػعية في الفرل الجراسي  .3

 ( اعاله.2-1)الفقختان الجراسية السحكػرة في 
وحجة دراسية  12تقل الػحجات الجراسية السصالب بيا الصالب خالل الفرميغ االول والثاني عغ  ال .4

 .وحجات دراسية 6وفي الفرل الثالث 
ت التقػيع الخاص بالتجريب الريفي مع مخاعاة تػقيتا السعيج /في الكمية القدع العمسي/الفخع يحجد .5

 .التقػيع الجامعي

 سي للطالب:الدرا العبء :ثالثاً 
 .خالل الفرػل الجراسية الصالب الػحجات الجراسية التي يدجل عميياىػ عجد  .1
 الػحجات الجراسيةالتأكج مغ عجد  ،(لجشة االرشاد والتدجيل، العمسي السخشج) يتػلى كل مغ .2

وبسا يحقق الحج االدنى لمػحجات  السحجدة لمتدجيل لسجةالسدسػح لمصالب التدجيل عمييا خالل ا
 .تالئع مع قابميات الصالببسا يية السصمػبة و الجراس

دية لمصمبة بعجد األقدام العمسية في الكمية /السعيج خصة دراسية تفريمية ارشاالفخوع/تزع  .3
لكل فرل مغ فرػل الجراسة لسدتػيات الجراسة كافة، ويتع اقخارىا مغ قبل  الػحجات الجراسية
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تسجة ومغ خالل الػزارة/ دائخة الجراسات والتخصيط السع لآلليةمجالذ الكميات ولجان العسجاء وفقًا 
 ، عمى ان تتزسغ السعمػمات االتية:والستابعة

 ة كافة.يلسدتػيات الجراساالػحجات الجراسية لكل فرل دراسي، و عجد مجسػع  - أ
 شبيعة السقخر )نطخي فقط أو عسمي فقط أو مديج مغ الشطخي والعسمي(. - ب
 ايشسا وججت. السكسمةا، والسقخرات يب الػاجب الشجاح السسيجة اتالسقخر تحجيج  - ت
 تحجيج السقخرات السذتخكة ايشسا وججت. - ث
 وصف السحتػى العمسي لمسقخر. - ج
 تػزيع السحتػى العمسي لمسقخر عمى أسابيع الجراسة الفرمية. - ح
 رمد السقخر ضسغ البخنامج. - خ

مغ مدتػيات لكل مدتػى  االجبارية السقخرات الكمية/ السعيجقدام العمسية في األ/الفخوع تحجد .4
مشيا وعجد الداعات )الشطخية، العسمية،  الجراسة في القدع وعجد الػحجات الالزمة إلتسام كل  

يتع اقخارىا مغ قبل ػحجات الجراسية ولكل فرل دراسي، السذتخكة( الالزمة إلتسام متصمبات ال
لجراسات والتخصيط ئخة االسعتسجة ومغ خالل الػزارة/ دا لآلليةا مجالذ الكميات ولجان العسجاء وفق

مغ قبل الفخع/القدع في الكمية/  تحجث سشػياً و  االختيارية لمسقخراتيتع وضع سمة ، و والستابعة
ويكػن االعالن عشيا قبل ، بيااعالم لجشة العسجاء  عمى ان يتعمستصمبات الجراسية ل اً وفق السعيج
 .لمسدتػى الججيج شيخ مغ بجاية الفرل الجراسيأثالثة 

بػضع وصف كامل  السقخرات الجراسيةالقدع العمسي في الكمية/السعيج بتكميف أساتحة  الفخع يقػم
 .اعاله (4) الفقخةلكل مقخر دراسي، وتدميسيا إلى األقدام العمسية وفقًا لسا جاء في 

 تخرجالمتطلبات  :رابعًا 
الججول ادناه وفقًا لعجد  حج االدنى لمػحجات الجراسية الػاجب الحرػل عمييا لمتخخج مبيشة فيلا .1

 وحجة دراسية لكل مدتػى دراسي . 36السدتػيات الجراسية وبػاقع 
نػع  

 الجراسة
السدتػيات 

 الجراسية
 الحج األدنى

 لمػحجات الجراسية

 كمية
4 144 
5 181 
6 216 

 72 2 معيج
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( اعاله وفقًا 1في الفقخة )الفخع زيادة عجد الػحجات الجراسية السبيشة القدع العمسي/  بإمكان .2
 .لمستصمبات العمسية مع مخاعاة التقػيع الجامعي بحلظ

لكل  استيفائو الػحجات الجراسية السصمػبةبعج  / الجبمػميحرل الصالب عمى درجة البكالػريػس .3
  تخرز.

 

 التدجيل و القبول/  الثالث الفصل
 :القبول والمباشرة -اواًل :    

 .الجامعات العخاؾية السقخة مغ قبل وزارة التعميع العالي والبحث العمسياعتساد شخوط القبػل في  .1
تتع معالجة الحاالت التي لع يخد ليا نز في دليل إجخاءات شؤون الصمبة وضػابط القبػل  .2

وفقًا لكل حالة مع مخاعاة القػانيغ والتعميسات الشافحة بالتشديق مع دائخة الجراسات  وشخوشو
 .والتخصيط والستابعة

 ةخالل عذخ  الكمية/السعيجفي السدتػى الجراسي االول لمصمبة السقبػليغ شمبة تدجيل عسمية  تكػن  .3
مغ تأريخ اعالن نتائج القبػل لمصمبة لقشاة القبػل السخكدي وكحلظ بالشدبة لبؿية قشػات  ايام عسل

 القبػل وحدب تاريخ اعالنيا مغ قبل الػزارة.
لكل عمى األقل( بػاقع لجشة ) االرشاد والتدجيلتذكيل لجان بي العمسالسعيج والقدع /الكمية تقػم .4

 االتية:تتػلى السيام  مدتػى مغ مدتػيات الجراسة
 .تدجيل السقخرات الجراسية لكل شالب مغ شمبة السدتػى الجراسي - أ

 .ارشاد الصمبة وتػجيييع وفق اسذ وشخوط وضػابط نطام السقخرات - ب
  .ةتثبيت اسساء السخشجيغ العمسييغ لمصمب - ت
عمى ان تكػن مػقعة مغ قبل الصالب استالم استسارات تدجيل الصالب عمى السقخرات تجقيق و  - ث

 والسخشج العمسي.
 .الخقع الجامعي السػحج لكل شالب تجقيق - ج

 

 :التدجيل على المقررات الدراسية ثانيًا:    
وحدب  بة السدجميغالصم الجراسة مدتػياتلكل  العمسييغ السخشجيغ / الفخوعاالقدام العمسية تدسي .1

 اعجاد الصمبة وشبيعة التخررات وحاجة القدع.
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والتجريدييغ لتػضيح آلية التدجيل عمى  والسخشجيغ العمسييغيعج مجمذ القدع ارشادات لمصمبة  .2
 السقخرات وتحّجث فرميًا حدب قخارات مجمذ الكمية أو الجامعة وبسػجب ضػابط نطام السقخرات.

قخرات السفتػحة االجبارية واالختيارية مغ متصمبات القدع والسعيج يعمغ القدع العمسي قائسة الس .3
مغ البشج ) ثالثًا / الفرل الثاني ( مغ ىحا  (3)في الفقخة والكمية والجامعة مع مخاعاة ما جاء 

 .الجليل
 الػحجاتوتػجيييع وتحجيج عجد  ىعبيجف ارشاد ومخشجييعلقاءات متعجدة بيغ الصمبة  تعقج .4

 .ورمده والتػقيتات السقخرواسع  الصالب عمييان يدجل أالتي يسكغ  الجراسية
 السعيج وفق التقػيع الجامعي ./تكػن مباشخة شمبة السدتػيات الجراسية فػق االولى في الكمية .5
تحجد فتخة التدجيل عمى السقخرات الجراسية بعذخة ايام عسل قبل بجأ الفرل الجراسي وفق التقػيع  .6

 .الجامعي
مغ خالل  القدع العمسية قغ التدجيل في مقخر أو اكثخ بعج مػافميجػز لمصالب أن يشدحب  .7

وحدب  مغ بجء الجراسة ثانينياية االسبػع ال ال تتعجىخالل فتخة  تجريدي السادة والسخشج العمسي
 ، كسا يحق لو إضافة مقخراتحج االدنى لعجد الداعات السعتسجةمع مخاعاة ال التقػيع الجامعي

 وبشفذ اآللية.
( شالب مع نياية الفتخة السحجدة 8ي مغى السقخر اذا كان عجد الصمبة السدجميغ عميو أقل مغ ) .8

 لمتدجيل، ويتع تبميغ الصمبة لغخض اختيار مقخر آخخ ليتع اضافتو الستسارة التقجيع.
ظ بتػجيو ويكػن ذل، برفة مدتسع الجل الفائجةجراسية ال السقخراتبامكان الصالب التدجيل عمى  .9

ويدود الصالب بكارت الدساح  القدع،حرػل مػافقة  بعجاو الخغبة الذخرية  السخشج العمسيمغ 
 والسخشج العمسي. سقخربالحزػر ويجخل اسسو في قائسة الصمبة السدجميغ لجى مجرس ال

 :الى القدع العمسي محزخ يتزسغ العمسي السخشج يدمع  .11
 افو والحيغ سجمػا الفرل الجراسي مع عجد الػحجات.قائسة بأسساء الصمبة الحيغ تحت اشخ  - أ

ولع يكسمػا التدجيل عمى السقخرات الجراسية  بسخاجعتوقائسة بأسساء الصمبة الحيغ قامػا  - ب
 في السػعج السحجد.

 قائسة بأسساء الصمبة الحيغ لع يدجمػا. - ت
 ضوابط التدجيل: ثالثاً 
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 .ذ الفرل الجراسيتدجيل الصالب عمى مقخرات مسيجة ومكسمة في نف يسكغ ال .1
فرل دراسي ن لع يشجح في السقخر السسيج لو في إتدجيل الصالب عمى مقخر مكسل  يسكغ ال .2

 سابق.
 ،.تدجيل الصالب عمى مقخرات دراسية ال تؤىمو وحجاتو الجراسية السشجدة لمتدجيل عمييا يسكغ ال .3

 التدجيل مغ يتسكغ التي بالسقخرات الصالب تعخيف العمسي القدع عمى يتػجب الحالة  ىحه وفي
الثاني، الثالث،  ول،)األ الجراسية السدتػيات ضسغ لو السشجدة الػحجات عجد مع يشدجع بسا عمييا
  (.الخابع

  .تدجيل الصالب لمسقخرات االجبارية التي رسب فييا يجب .4
 .الجبارية السؤجمةتدجيل الصالب لمسقخرات ايجب  .5
مغ قبل الػزارة /  وضػابط التدجيل آللياتوالتي تعج مخالفة  تطيخ قج التيالحاالت يتع معالجة  .6

 .مع مخاعاة التعميسات والقػانيغ الشافحة دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة
 
 

 التقييم واالمتحانات: الرابعالفصل 
 عامة ضوابط: اوالً 

وعجم  التأجيلدب فرػل تحت مجة الجراسة في نطام السقخرات مبيغ في الججول ادناه، عمى ان ال .1
 الخسػب ضسغ السجة.

 سشػات الجراسة عجد السدتػيات
2 3 
4 6 
5 8 
6 9 

 
تػجج فييا  يحجد مجمذ الكمية أو السعيج باقتخاح مغ مجمذ القدع أو الفخع في الكمية التي ال .2

ي عغ تقل درجة الدع امتحانات الدعي ونػعيا وكيؽية إجخائيا واحتداب ندبيا عمى أن ال ،أقدام
عجا  ،% خسديغ مغ السئة مغ الجرجة الشيائية 51تديج عمى  ثالثيغ مغ السئة وال (% 31)

مغ  (% 51)ذات الصبيعة العسمية والتصبيؿية فتكػن درجة الدعي بشدبة ال تقل عغ  السقخرات
 الجرجة الشيائية، عمى أن يتع إقخارىا مغ قبل مجمذ الجامعة او الييئة .
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%( مغ مجسػع الداعات السقخرة وإنحاره  5) ندبةيخيا عشج تجاوز غياباتو يتع تشبيو الصالب تحخ  .3
الداعات  مجسػع %( مغ 11نيائيا وبذكل تحخيخي وإعالم ولي أمخه عشج تجاوز غياباتو ندبة )

 السقخرة.
مغ السئة مغ  عذخة%(  11تجاوزت غياباتو ندبة ) اذاالسادة الجراسية  ي عج الصالب راسبا في .4

خسدة عذخ مغ السئة بعحر  (% 15)عحر مذخوع او ندبة  بجون لسادة ا تمظخرة لالداعات السق
 مذخوع يقخه مجمذ الكمية او السعيج .

الدشة الجراسية وأداء االمتحانات  بإكساليدسح لمصالب الخاسب بالػياب في بعس السػاد الجراسية  .5
 في السػاد األخخى.

عغ  لمصالبالسعجل التخاكسي  يقل الإ عمىلكل مقخر،  (% 51)درجة الشجاح الرغخى  تكػن  .6
 غ مغ السئة في نياية كل فرل دراسي.ي%( ست 61)

 -االتي: وفق الجرجات حيث مغ الجراسي الفرل نياية في مقخر لكل الصمبة اداء يؿيع .7
 مائة 111 -تدعػن  91-يقابمو بالجرجات  -امتياز  - أ

 تدعيغ 91ثسانػن اقل مغ 81-يقابمو بالجرجات  -جيج ججا - ب
 ثسانيغ 81سبعػن اقل مغ  71-يقابمو بالجرجات   -جيج - ت
 سبعيغ 71اقل مغ  -ستػن  61-يقابمو بالجرجات   -متػسط  - ث
 ستػن  61اقل مغ  -خسدػن  51-يقابمو بالجرجات   -مقبػل - ج
 وتعمغ نتائج الصمبة الخاسبيغ بالتقجيخات فقط. ،فسا دون  49راسب اذا حرل عمى درجة   - ح

مع عجم  ،الػاحج مسقخرل ى درجة صحيحة إذا كانت نرفا أو أكثختجبخ كدػر الجرجة الشيائية إل .8
 جبخ كدػر الجرجة الى درجة صحيحة بالشدبة لسعجل التخخج.

لمسقخر الػاحج مع مخاعاة عجم تجاوز الصالب مجة  امتحانيو( ست محاوالت 6لمصالب أداء ) يحق .9
 يخقغ الدادسة السحاولة في السقخر ليحه اجتيازه عجم حال وفي ،أنفاً ( 1الجراسة السحجد في الفقخة )

 /السعيج.الكمية سجالت مغ نيائياً  قيجه
لمصالب السقبػل ضسغ قشػات التعميع السجاني التدجيل عمى أي مقخر حرل ؼيو عمى  يحق .11

 بالتدجيل السحاوالت استكسال لو ي دسح الخابعة لمسخة رسػبو حال وفيمخات  ثالثتقجيخ )راسب( 
 .الرباحي الخاص الحكػمي التعميع قشاة ضسغ استيفائو يتع ما تعادل أجػر مقابل السقخر مىع

 بسػجب السقخر عمى التدجيل عميو يتختب السقخرات مغ أي في راسباً  الصالب اعتبخ إذا .11
 فقخةال مخاعاة مع وامتحاناً  دواماً  ويعيجه الثالث الفرل مغ( ثالثاً  و)ثانيا   بالبشجيغ الػاردة الزػابط

 .أعاله( 11)
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 مجمذ بيا يقتشع مذخوعة ألسباب دراسييغ فرميغ أو دراسي لفرل دراستو يؤجل أن لمصالب .12
 الشيائية االمتحانات بجاية مغ يػماً  ثالثيغ 31 قبل التأجيل شمب يقّجم أن عمى السعيج أو الكمية

 .الجراسي لمفرل
 دراسي لفرل الصالب دراسة يؤجل أن السعيج أو الكمية مجمذ تػصية عمى بشاءً  الجامعة لخئيذ .13

 مغ األقل في يػماً  ثالثيغ( 31) قبل التأجيل شمب يقّجم أن عمى  رابع دراسي لفرل أو ثالث
 .الجراسي لمفرل الشيائية االمتحانات بجاية

 او االسبػعية او اليػمية االمتحانات مغ أي في الغر محاولتو أو الصالب غر ثبت اذا .14
 حال وفي الفرل، ذلظ في عمييا السدجل السقخرات جسيع في راسباً  يعج الشيائية او الذيخية

 .سجالتيا مغ قيجه ويخقغ السعيج/ الكمية مغ يفرل ذلظ تكخار
 

 التخرج معدل: ثانياً 
 التخخج لمصالب الجارس في نطام السقخرات وفقا لسا يأتي:   معجلتحدب  - أ

التخخج  معجلالدشػات الحتداب  حيث تكػن ندب دراسية مدتػييغبالشدبة لمجراسة التي مجتيا  .1
 كاألتي:
 أربعػن مغ السئة  (% 41)األولى  السدتػى 
 ستػن مغ السئة.  (% 61)الثانية  السدتػى 

 كاألتي: السدتػياتيكػن تػزيع ندب  دراسية مدتػيات( أربع 4في الجراسات التي مجتيا ) .2
 عذخة مغ  السئة (% 11)األولى  السدتػى 
 ذخون مغ السئةع (% 21)الثانية  السدتػى 
 ثالثػن مغ السئة (% 31)الثالثة  السدتػى 
 أربعػن مغ السئة. (% 41)الخابعة  السدتػى 

 كاألتي: السدتػياتيكػن تػزيع ندب  دراسية مدتػيات( خسذ 5التي مجتيا ) الجراساتفي  .3
 خسذ مغ السئة  (% 5)األولى  السدتػى 
 عذخ مغ السئة (% 11)الثانية  السدتػى 
 خسذ عذخه مغ السئة (% 15)لثالثة ا السدتػى 
 ثالثػن مغ السئة (% 31)الخابعة  السدتػى 
 أربعػن مغ السئة. (% 41) الخامدة السدتػى 

 كاألتي: السدتػياتيكػن تػزيع ندب  دراسية مدتػيات( ست 6في الجراسات التي مجتيا ) .4
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 خسذ مغ السئة  (% 5)األولى  السدتػى 
 سئةخسذ مغ ال  (% 5) ةالثاني السدتػى 
 خسذ مغ السئة  (% 5) الثالثة السدتػى 
 عذخون مغ السئة (% 21) الخابعة السدتػى 
 خسذ وعذخون مغ السئة (% 25) ةالخامد السدتػى 
 أربعػن مغ السئة. (% 41)الدادسة  السدتػى 

في الشدبة السئػية السؤشخة إزاء ذلظ  مدتػى معجل التخخج بزخب معجل الصالب في كل  يحتدب - ب
الجراسية ىػ معجل تخخج الصالب عمى أن يحتدب لثالث مخاتب  لمسدتػيات ويكػن السجسػع

 عذخية بجون تقخيب.
 الػاحج السقخر درجة ضخب)حاصل  مغ كل مجسػع ىػ الػاحج الجراسي لمسدتػى  الصالب معجل - ت

 (. السدتػى  ليحا الػحجات عجد مجسػع عمى مقدػمة( السقخر ليحا الجراسية الػحجات عجد في
كاألوائل مغ خخيجي تخخج لمصالب الحي يقبل في صف أعمى مغ الرف األول )يحدب معجل ال - ث

السعاىج السقبػليغ في الرف الثاني في الكميات التقشية وغيخىا( لمدشػات التي درسيا بعج قبػلو 
 .(% 111) ندبة السقخرة انفا لكل مخحمة بعج إعادة احتدابيا الى فقط وبشفذ الشدب
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 عامة أسس وشروط: الخامسالفصل 
( مغ الفرل 2-السعتسجة والػاردة في الفقخة )خامداً جراسية ات الػحجالكسل أيحق لمصالب الحي  -1

استسارة التخخج وتقجيسيا الى  لءالعمسي والستصمبات الجامعية ممع اكسال متصمبات القدع الثاني 
ن كان ىشاك ،إ والجقيقالقدع السعشي لتأييج اكسالو الستصمبات كافة وتحجيج اختراصو العام 

 .اختراص دقيق
الب مصالبًا بيا خالل مجة ليكػن الصالستصمبات الجامعية اقتخاح عجد مغ  السعيج/لسجمذ الكمية -2

 دراستو.
يحجد والكمية والسعيج بجوام مشتطع مع االشارة الى أن دليل الجامعة  السقخراتيدجل الصالب في ىحه  -3

 جامعية لتدييل ذلظ عمى الصمبة.التي تمبي الستصمبات ال السقخراتتمظ 
سا مبّيغ في أدناه ًالتحجد الداعات السعتسجة لستصمبات الجراسة لكل مدتػى مغ مدتػيات الجراسة وفق -4

 محاجة العمسية.ًالتعجيل الشدب لبعس التخررات وفق، ولسجمذ الجامعة التػصية 
 %. 15 - % 11: السعخؼيةالستصمبات  - أ

 %. 22 - % 16متصمبات الكمية/ السعيج:   - ب
 %. 74 - % 63متصمبات القدع:  - ت

قدع خارج المتخررة قدام عمسية أن تؤخح في أالستصمبات الجامعية البج و  بعس السقخرات ضسغ -5
 في حال قجرة الجامعةعمى ذلظ . العمسي الحي يجرس ؼيو الصالب

اعاة السعيج اصجار دليل سشػي يتزسغ البخامج الجراسية لمتخررات كافة مع مخ تتػلى الكمية/  -6
تزسيشو الفقخات الػاردة في البشج ثامشًا مغ ىحا الجليل، كسا تتػلى الجامعة اصجار دليل عام يتزسغ 

 البخامج الجراسية لمكميات/ السعاىج كافة التابعة ليا.
حي ميد الوتحسل التخ قدام العمسية مػزعة عمى أساس األوالكمية في دليل الجامعة  السقخراتتطيخ  -7

مغ قبل المجان السخترة التي تذكل مغ قبل الػزارة/ دائخة الجراسات  لكل تخرز سيتع وضعو
لكي تغصي جسيع البخامج مغ الجراسات االولية والعميا مع شخح مخترخ عغ والتخصيط والستابعة 

 تدامشة.مسيجة او م مقخراتمغ  حتاجوت وما مقخرشبيعة كل 
ؼيسا اذا و  ،جد الػحجات والداعات الجراسيةعمغ ىحا الجليل وتثبيت  مخاعاة ما جاء في البشج )ثامشًا( -8

ساعات مختبخية الزمة  ووجػد أو الفرل الثالث، الفرل الثاني أو ولالفرل األ كان مغ مقخرات
 .ة الدشػيةيخصة الجراساضيار ال ضخورة مع مغ عجمو،

حي ضسغ قشاة التعميع الحكػمي الخاص الرباجػر الجراسة في الجامعات التي تعسل بيحا الشطام أ -9
 الجراسية. راسية التي يدجل عمييا في الفرػلعتسج عمى عجد الػحجات الج، ت
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قدام العمسية في الكمية/السعيج كافة استكسال االجخاءات المػجدتية كافة مغ تشطيع عمى األ -11
الججاول وتدسية القاعات الجراسية ووضع العالمات وارشادات الجاللة الالزمة، وتختيب السختبخات 

 .العالمات وارشادات الجاللة الالزمة والػرش ووضع
سذ وشخوط وضػابط نطام السقخرات أعاله عمى الجراسات أتدخي أحكام البشػد الػاردة في دليل  -11

 السدائية.
الشافح سشػيًا في كل ما لع  وضػابط القبػل وشخوشومخاعاة ماجاء في دليل إجخاءات شؤون الصمبة  -12

 وضػابط نطام السقخرات أعاله.سذ وشخوط أدليل ضسغ  بذأنو ، يخد ؼيو نز
 نطسة والمػائح الشافحة.مخاعاة ما جاء بالقػانيغ والتعميسات واأل -13
لمجراسات األولية كافة  2119/2121 الجراسية الفػج الجراسي لمدشةتشفح ىحه الزػابط اعتبارًا مغ  -14

 .ضسغ الجامعات الحكػمية والجامعات والكميات األىمية كافة
 


