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 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 جامعة أسوان –كلية الطب 

 األقسام اآلتية:جامعة أسوان من  –تتكون كلية الطب (: 2مادة )

 قسم التشريح اآلدمي وعلم الجنة  -1

 قسم الهستولوجيا )علم األنسجة وبيولوجيا الخلية ( -2

 قسم الفسيولوجيا الطبية )علم وظائف األعضاء ( -3

  والبيولوجيا الجزيئيه قسم الكيمياء الحيوية الطبية -4

 قسم الباثولوجيا )علم األمراض(  -5

 قسم الفارماكولوجيا الطبية  -6

 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  -7

 قسم الطفيليات الطبية -8

 قسم طب وجراحة العيون  -9

 ذن واآلنف والحنجرة )ويشمل أمراض التخاطب والسمعيات(قسم اال -10

 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية -11

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع  -12

 قسم طب األطفال  -13

 قسم األمراض الباطنة  -14

 الحارة والجهاز الهضمي قسم طب المناطق  -15

 قسم األمراض الصدرية  -16

 قسم األمراض العصبية والنفسية  -17
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 قسم طب القلب واألوعية الدموية  -18

 قسم األمراض الجلدية والتناسلية -19

 ةقسم الباثولوجيا اإلكلينيكي -20

 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  -21

 قسم أمراض النساء والتوليد  -22

 قسم الجراحة العامة  -23

 قسم جراحة العظام  -24

 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية  -25

 قسم جراحة المخ واألعصاب  -26

 قسم جراحة التجميل  -27

 قسم جراحة القلب والصدر -28

 قسم جراحة األوعية الدموية  -29

 قسم األشعة التشخيصية  -30

 رام والطب النووىقسم عالج األو -31

 قسم التخدير والعناية المركزة .  -32

 بناء علي طلب كلية الطب درجة البكالوريوس في الطب والجراحة . اسوان: تمنح جامعة  3مادة 

 تتبعها سنه تدريبيه. اسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة ست سنواتر ( : مدة الد4مادة )

 ( : المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة هي :5مادة )

 

 الفرقة األولى : 



 

 
 وحدة ضمان الجودة واإلعتماد

 

 

3 
 

  اآلدمى وعلم األجنةالتشريح 

 الهستولوجيا 

 )الفسيولوجيا الطبية )وتشمل علم الفيزياء الحيوية 

  الكيمياء الحيوية الطبية 

 اللغة اإلنجليزية 

   الحاسب اآللى 

 الفرقة الثانية:

 التشريح اآلدمى وعلم الجنة 

  الهستولوجيا 

 الفسيولوجيا الطبية 

  الكيمياء الحيوية الطبية 

  واإلنسانية .العلوم السلوكية 

  . حقوق اإلنسان 

 الفرقة الثالثة :

 الباثولوجيا 
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  الفارماكولوجيا الطبية 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

  الطفيليات الطبية 

 الفرقة الرابعة :

 طب وجراحة العيون 

 األذن واآلنف والحنجرة 

 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية 

  طب المجتمع 

 الفرقة الخامسة :

  الباطنة وفروعهااألمراض 

 طب األطفال 

 الفرقة السادسة :

 الجراحة وفروعها 

 أمراض النساء والتوليد 
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 : الخطة الدراسية واالمتحانات : تنقسم مراحل التعليم إلي مرحلتين :  6مادة 

 : مرحلة العلوم األساسية) الفرقة األولي والثانية والثالثة ( المرحلة األولى

 : مرحلة العلوم الطبية اإلكلينيكية ) الرابعة والخامسة والسادسة ( المرحلة الثانية

 أوال : المرحلة األولي ) العلوم الطبية األساسية ( :

  أسبوعا ) ثالثون أسبوع ( في العام الدراسي  30مدة الدراسة 

  : الدور األول :  في شهر مايو  يعقد االمتحان في دورين 

 الدور الثاني : في شهر سبتمبر 

ويجوز لمجلس الجامعة بناء عليي توييية مجليس الكليية تعيديل مواعييد االمتحيان وبتيالي عيدد األسيابيع 

 الدراسية .

  

 تخصيص الدرجات :

  خمسون بالمائة ( من الدرجة الكلية للمادة . %50تخيص لدرجات االمتحان التحريري ( 

 30%  لالمتحان الشفوي والعلمي 

 20%  المتحان أعمال السنة 
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درجات امتحانات أعمال السنة في مجموعة الدرجات التي يحيل عليها الطالب في االمتحانات  تتمثل

....اليي ( وكييذلج درجيية تقييويم الموا بيية ويييتم -عملييي  –الدورييية ووسييائل القييويم األخيير  ) شييفوي 

احتسييابها بمعرفييية القسيييم المخيييتص ت ويحيييتم أن تكيييون هيييذع االمتحانيييات الدوريييية عليييي ميييدار العيييام 

 ي وفقا للن ام الذي يقرع مجلس الكلية . الدراس

  لكييل منهمييا وال تلييم الييدرجات التييي  %50درجيية النجييا  فييي اللغيية اإلنجليزييية والحاسييب اآللييي

 يحيل عليها الطالب في أي منهما إلي مجموع درجة الفرقة األولي أو المجموع التراكمى .

  اآللي والعلوم السلوكية وحقوق اإلنسان .ال تعقد امتحانات أعمال سنة للغة اإلنجليزية والحاسب 

  الرسوب في اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي والعلوم السلوكية ال تعوق االنتقال إلى الفرقة األعلى

داخل المرحلة األولى ) العلوم الطبية األساسية ( ويتقدم الطالب المتحانات الدورين األول والثياني 

مرحلية الثانيية ) العليوم الطبيية اإلكلينيكيية ( إال إذا كيان ناجحيا كل عام حتى ينجح وال ينقل إلي ال

 في كل ما درس في بالمرحلة األولي . 

  ال يعوق الرسوب أو التخلف فيما ال يزيد عين ميادتين مين الميواد الطبيية مين انتقيال طاليب الفرقية

 األولى إلى الفرقة الثانية 

 ة إال إذا كان ناجحا في جميع المواد الطبية .ال ينقل طالب الفرقة الثانية إلي الفرقة الثالث 
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  ال ينقل طالب الفرقة الثالثة إلي المرحلة الثانية ) العلوم الطبية اإلكلينيكية( إال إذا كان ناجحا فيي

 جميع المواد التي تمت دراستها في المرحلة األولي ) العلوم الطبية األساسية ( 

 (اإلكلينيكية ثانيا : المرحلة الثانية ) العلوم الطبية

            أسبوعا 32مدة الدراسة بالفرقة الرابعة 

  أسبوعا 36مدة الدراسة بالفرقة الخامسة والسادسة 

 يعقد االمتحان في دورين : 

 الدور األول :    في يونيو      للفرقة الرابعة        

 في يوليو      للفرق الخامسة                          

 في نوفمبر    للفرقة السادسة                          

 الييييييييييييييييدور الثيييييييييييييييياني : فييييييييييييييييي سييييييييييييييييبتمبر لكييييييييييييييييل ميييييييييييييييين الفييييييييييييييييرقتين الرابعيييييييييييييييية            

 والخامسة ويوليه للفرقة السادسة                               

 مواعيد بداية الدراسة واالمتحانات في المرحلة اإلكلينيكية

 الدور الثاني الدور األول لدراسةبداية ا الفرقة الدراسية
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 سبتمبر يونيو أكتوبر الرابعة

 سبتمبر يوليو أكتوبر الخامسة

 يوليو نوفمبر نوفمبر السادسة

ميييع مراعييياة أن يجيييوز لمجليييس الجامعييية بنييياء عليييي توييييية مييين مجليييس الكليييية تعيييديل مواعييييد   

 االمتحانات ومواعيد بداية الدراسة للمرحلة اإلكلينيكية وبتالي عدد األسابيع الدراسية 

 تخييص الدرجات : 

  من الدرجة الكلية لالمتحان التحريري  %50تخيص 

 30% لالمتحان الشفوي واإلكلينيكى 

 20% . المتحان أعمال السنة 

تتمثييل فييى امتحانييات أعمييال السيينة فييى مجمييوع الييدرجات التييى يحيييل عليهييا الطالييب فييى االمتحانييات 

إكلينيكى ... ال  ( وكذلج درجية تقيويم الموا بية  –عملى  –الدورية ووسائل التقويم األخر  ) شفو  

تقييم للطاليب أثنياء وفيى نهايية اليدورة  ت ويتم احتسابها بمعرفة القسم المختص بناءا على ما يتم من

 اإلكلينيكية . 

  : فى األقسام التى تشارج معها تخييات فرعية مثل األمراض الباطنة والجراحة فيراعى اآلتى 
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يكييون كييل قسييم فرعييى مسييئول عيين تقييييم الطييالب خييالل فتييرة الدراسيية بييه فييى لييوء الييزمن  -

ية ويتم تسيليم كشيوف اليدرجات المخيص بالجدول الدراسى ودرجة أعمال السنة المخي

 النهائية مجمعة إلى القسم األم . 

يقيييوم كيييل قسيييم فيييى نهايييية العيييام بتسيييليم السييييد األسيييتاذ اليييدكتور رئييييس مجليييس القسيييم           -

) القسيييم األم ( الباطنييية العامييية أو الجراحييية العامييية أسيييئلة القسيييم لييييتم وليييع االمتحيييان 

) االختبيار الموليوعى (               فى التحريير  التحرير  واختيار أسئلة الورقة الثالثة

 من بينها ويتم تيحيح األسئلة عن طريق القسم والع األسئلة . 

فييى االمتحييان اإلكلينيكييى تييتم المشيياركة حسييب الحيياالت المتييوفرة فييى القسييم العييام وفروعييه  -

 التخييية . 

 يقوم أعلاء هيئة التدريس بامتحان الطالب على الحاالت كل فى تخييه .  -

توزيييع سيياعات الدراسيية واالمتحانييات والدرجيية النهائييية لكييل مييادة بالفرقيية الدراسييية بمرحليية  : 7مييادة 

 البكالوريوس . 
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 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة األولى :

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 الدرجة النهائية االختبارات
 عملى ن ر 

 التشريح اآلدمى وعلم األجنة

 
120 120 

ساعات  3اختبار تحرير  مدته  -

 متلمنا علم األجنة .

 عملية . -

 شفوية -

250 

 60 60 الهستولوجى

 اختبار تحرير  مدته ساعتان -

 عملية -

 شفوية -

150 

 الفسيولوجيا

 ) وتشمل علم الفيزياء الحيوية (

 10منها  150

فيزياء ساعات 

 حيوية

60 

ساعات  3اختبار تحرير  مدته  -

 متلمنا الفيزياء الحيوية .

 عملية . -

 شفوية -

250 

 60 75 الطبيه الكيمياء الحيوية
 اختبار تحرير  مدته ساعتان. -

 عملية . -

 شفوية -

150 

 50 اختبار تحرير  مدته ساعة واحدة . - - 30 اللغة اإلنجليزية
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 50 مدته ساعة واحدة .اختبار تحرير   - - 30 الحاسب اآللى

 

 

 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة الثانية :

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 الدرجة النهائية االختبارات
 عملى ن ر 

التشريح اآلدمى وعلم 

 األجنة
120 120 

 اختبار تحرير  مدته ثالث ساعات -

 عملية -

 شفوية -

250 

 60 60 الهستولوجيا

 مدته ساعتاناختبار تحرير   -

 عملية -

 شفوية -

150 

 60 150 الفسيولوجيا

 اختبار تحرير  مدته ثالث ساعات -

 عملية -

 شفوية -

250 
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 60 75 الكيمياء الحيوية

 اختبار تحرير  مدته ساعتان -

 عملية -

 شفوية -

150 

العلوم السلوكية 

 واإلنسانية
 50 اختبار تحرير  مدته ساعة واحدة - - 30

 50 تحرير  مدته ساعة واحدةاختبار  - - 30 حقوق اإلنسان
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 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة الثالثة :

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 الدرجة النهائية االختبارات
 عملى ن ر 

 120 120 الباثولوجيا

 اختبار تحرير  مدته ثالث ساعات -

 عملية -

 شفوية -

300 

 60 120 الفارماكولوجيا

 ساعات اختبار تحرير  مدته ثالث -

 عملية -

 شفوية -

300 

 60 90 الميكروبيولوجيا

 اختبار تحرير  مدته ساعتان -

 عملية -

 شفوية -

200 

 60 60 الطفيليات

 اختبار تحرير  مدته ساعتان -

 عملية -

 شفوية -

150 

 

 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة الرابعة :
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 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة الخامسة :

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 االختبارات
الدرجيييييييييييييييية 

 عملى ن ر  النهائية

 أسابيع 8 80 طب وجراحة العيون

 اختبار تحرير  مدته ثالث ساعات -

 إكلينيكية  -

 شفوية -

250 

 أسابيع 4 64 األنف واألذن والحنجرة

 اختبار تحرير  مدته ساعتان -

 إكلينيكية  -

 شفوية -

200 

الطييييييييب الشييييييييرعى والسييييييييموم 

 اإلكلينيكية
80 

سييياعة عمليييى  64

+ إكلينيكيييييى لميييييدة 

 أسبوعين

 مدته ساعتان اختبار تحرير  -

كلينيكية  -  عملية وا 

 شفوية -

200 

 128 طب المجتمع 

سييياعة عمليييى  64

+ أسبوعين تيدريب 

 ميدانى

 اختبار تحرير  مدته ثالث ساعات -

 عملية وتطبيقات مدنية . -

 شفوية -

300 
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 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 النهائيةالدرجة  االختبارات
 عملى ن ر 

 216 األمراض الباطنة وفروعها
24 

 أسبوع

ثالث اختبارات تحريرية  -

مدة كل منها ثالث ساعات 

) يكون أحدها اختبار 

 مولوعى .

 إكلينيكية . -

 شفوية . -

900 

 108 طب األطفال
12 

 أسبوع

اختباران تحريريان مدة  -

األول ثالث ساعات والثانى 

اختبار مولوعى مدته 

 ساعتان

 إكلينيكية . -

 شفوية . -

500 

 

 توزيع الساعات والدرجات على مقرر الباطنة وفروعها :
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 المقرر

 عدد الساعات

أعمال  واألسابيع الدراسية

 السنة

 توزيع الدرجات

 اإلكلينيكية الن رية
 االمتحانات الشفوية االمتحانات التحريرية

 أسبوع ساعة

 90 12 110 الباطنة العامة

390 

 150اختبارات تحريرية ويخيص لكل اختبار ثالث 

درجة على أن يحتو  االختبار الثالث على األمراض 

الجلدية والباثولوجيا اإلكلينيكية ت ويولع االمتحان 

بمعرفة قسم الباطنة العامة بعد أخذ األسئلة من األساتذة 

 القائمين بالتدريس

240 

 66 فروع الباطنة الخاية

9 

أسبوعين 

لكل من 

القلب 

واليدرية 

والمتوطنة 

وثالث 

أسابيع 

70  

تتم المشاركة مع 

قسم األمراض 

 الباطنة العامة
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للعيبية 

 والنفسية

 20 30 20 3 24 األمراض الجلدية

 10 30 -- - 16 الباثولوجيا اإلكلينيكية

 270 450 180 24 216 المجموع

 

 السادسة :الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة 

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 الدرجة النهائية االختبارات
 عملى ن ر 

 216 الجراحة وفروعها
24 

 أسبوع

ثييالث اختبييارات تحريرييية مييدة كييل منهييا  -

ثيييالث سييياعات ) يكيييون أحيييدها اختبيييار 

 مولوعى (.

 إكلينيكية . -

 شفوية . -

900 

 500اختبييياران تحريرييييان ميييدة األول منهميييا  - 12 108أميييييييييراض النسييييييييياء 
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ثالث ساعات والثانى اختبيار موليوعى  أسبوع والتوليد

 مدته ساعتان .

 إكلينيكية . -

 شفوية . -

 

 

 توزيع الساعات والدرجات على مقرر الجراحة وفروعها :

 المقرر

 عدد الساعات 

أعمال  واألسابيع الدراسية

 السنة

 توزيع الدرجات

 اإلكلينيكية الن رية
 االمتحانات الشفوية التحريرية االمتحانات

 أسبوع ساعة

الجراحييييييييييييية العامييييييييييييية ) 

والجراحييييييييييييات العاميييييييييييية 

والخاييييية داخييييل ميييينه  

 الجراحة العامة( 

160 16 120 

370 

ثييييييالث اختبييييييارات تحريريييييييية 

 150ويخيييص لكييل اختبييار 

درجيييييييية علييييييييى أن يحتييييييييو  

270 
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االختبييار الثالييث علييى الع ييام 

والمسالج ت ويولع االمتحيان 

الجراحيية العاميية بمعرفيية قسييم 

بعد أخذ األسئلة من األسياتذة 

 القائمين بالتدريس

تييييتم المشيييياركة مييييع  40 30 4 28 جراحة الع ام

 40 30 4 28 جراحة المسالج قسم الجراحة العامة

 270 450 180 24 216 المجموع

 

( : توزيع الدرجات الكلية لكل مقرر على امتحانات أعمال السينة والتحريير  والشيفو  والعمليى  8مادة ) 

 واإلكلينيكى فى سنوات الدراسة المختلفة : 

 

 

 توزيع درجات االمتحان فى السنوات المختلفة

 الفرقة األولى والثانية : 
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 المقرر
 الدرجة

 الكلية

 الدور الثانى الدور األول

 أعمال

 سنة
 عملى شفو  تحرير   عملى  شفو  تحرير  

 50 60 140 40 35 125 50 250 التشريح

 30 80 140 25 50 125 50 250 الفسيولوجيا

 40 30 80 25 20 75 30 150 الهستولوجيا

 20 50 80 15 30 75 30 150 الحيوية الكيمياء

 - - 50 - - 50 - 50 اإلنجليزية اللغة

 - - 50 - - 50 - 50 السلوكيات

 - - 50 - - 50 - 50 اآللى الحاسب

 - - 50 - - 50 - 50 اإلنسان حقوق

 الفرقة الثالثة : 

 الدور الثانى الدور األول الدرجة المقرر
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 أعمال الكلية

 سنة
 عملى شفو  تحرير  عملى شفو  تحرير 

 80 50 170 60 30 150 60 300 الباثولوجيا

 70 60 170 50 40 150 60 300 الفارماكولوجى

 40 40 120 30 30 100 40 200 الميكروبيولوجى

 30 30 90 20 25 75 30 150 الطفيليات

 الفرقة الرابعة : 

 المقرر
 الدرجة 

 الكلية

 الدور الثانى الدور األول

 عملى شفو  تحرير   عملى  شفو  تحرير   سنةالأعمال 

 60 60 130 40 35 125 50 250 طب وجراحة العيون

 40 40 120 30 30 100 40 200 األنف واألذن والحنجرة

 40 40 120 30 30 100 40 200 الطب الشرعى

 30 90 180 30 60 150 60 300 طب المجتمع
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 الفرقة الخامسة والسادسة :

 الكلية الدرجة المقرر

 الدور الثانى الدور األول

 أعمال

 سنة
 عملى شفو  تحرير  عملى شفو  تحرير 

 األمراض الباطنة وفروعها

900 

160 390 40 200 470 55 265 

 20 20 30 10 10 30 20 األمراض الجلدية

 - 10 30 - 10 30 - الباثولوجيا اإلكلينيكية

 160 40 300 120 30 250 100 500 طب األطفال

 الجراحة وفروعها

900 

120 370 

135 135 

430 

 50 40 30 جراحة الع ام 185 185

 50 40 30 جراحة المسالج

 100 100 300 100 50 250 100 500 أمراض النساء والتوليد

 

 توزيع درجات مرحلة البكالوريوس :
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 المرحلة الدراسية
مجموع  درجات الفرقة الدراسية

 الثالثة الثانية األولى الدرجات

 2600 950 850 800 مرحلة العلوم األساسية 

 3750 1400 1400 950 اإلكلينيكيةمرحلة العلوم 

 6350 - - - المجموع التراكمى 

 

 أحكـــام عامة

من الدرجات المخيية لالمتحيان التحريير   %30: يعتبر الطالب راسبا إذا حيل على أقل من  9مادة 

 أل  مادة من مواد الدراسة الطبية 

: لمجلس الجامعة الموافقية عليى إجيراء تعيديل فيى ن يام االمتحيان فيى أ  مين الميواد الدراسيية  10مادة 

 وذلج بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأ  مجلس القسم المخيص . 

 : يقدر نجا  الطالب بأحد التقديرات اآلتية :  11مادة 

 من مجموع الدرجات  %85  ممتاز 

 من مجموع الدرجات % 85إلى أقل من  %75 يد جداج



 

 
 وحدة ضمان الجودة واإلعتماد

 

 

25 
 

 من مجموع الدرجات %75إلى أقل من  %65  جيد

 من مجموع الدرجات %65إلى أقل من  %60  مقبول 

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين : 

 من مجموع الدرجات %60إلى أقل من  %30 لعيف 

 من مجموع الدرجات %30أقل من  لعيف جدا

: الرفييع لجنجييا  بةلييافة درجييات للويييول لدرجيية النهاييية اليييغر  للمييادة يكييون بعييد موافقيية  12مييادة 

مجلس الكلية بناء على توييات الممتحنين للفرقة وتليم اليدرجات المليافة إليى مجميوع الميادة والفرقية 

 والمجموع التراكمى وطبقا للقواعد التى يقرها مجلس الجامعة . 

متابعيية المحالييرات والييدروس العملييية واإلكلينيكييية ولمجلييس الكلييية بنيياء : يجييب علييى الطالييب  13مييادة 

عليى طليب مجيالس األقسيام المختيية أن يحيرم الطاليب مين التقيدم لالمتحيان كليه أو بعليه إذا تجيياوزت 

من إجمالى الدروس العملية واإلكلينيكية ويعتبر الطالب راسبا فى المقررات التيى حيرم  %25نسبة غيابه 

لالمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية وفى هيذع الحالية يعتبير غائبيا بعيذر من التقدم 

مقبيول ت وعلييى الطالييب المحييروم أن يعيييد حلييور اليدروس العملييية واإلكلينيكييية للمييواد التييى لييم يسييتكمل 

 فيها نسبة الحلور . 

يييتم احتسيياب التقييدير النهييائى لدرجيية البكييالوريوس علييى أسيياس المجمييوع التراكمييى للييدرجات  : 14مييادة 

التى حيل عليهيا الطاليب فيى كيل الفيرق الدراسيية ويمينح الطاليب مرتبية الشيرف إذا كيان تقيديرع النهيائى 
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ال يكيون  بدرجة ممتاز أو جيد جدا وعلى أال يقل تقديرع العام فى أ  فرقة دراسية عن جيد جيدا وعليى أن

قييد رسييب فييى أ  فرقيية أو أ  امتحييان لييه فييى المييواد الطبييية ويييتم ترتيييب الطييالب عنييد التخيير  للمجمييوع 

 التراكمى . 

يجييوز أن يعفييى الطالييب المحييول للكلييية ميين حلييور بعييض مقييررات الدراسييية أو ميين أداء  : 15مييادة 

انييات تعادلييه فييى كلييية جامعييية االمتحانييات فيهييا إذا ثبييت أنييه حليير مقييررات تعادلهييا أو أد  بنجييا  امتح

معترف بها ت ويكون اإلعفاء بقيرار مين رئييس الجامعية بعيد موافقية مجليس شيئون التعلييم والطيالب بنياء 

 على اقترا  مجلس الكلية بعد أخذ رأ  مجلس القسم أو مجلس األقسام المختية  

متتيياليتين أو متفييرقتين يجييوز لمجلييس الكلييية أن يوقييف قيييد الطالييب لمييدة سيينتين دراسيييتين  : 16مييادة 

خالل سينوات الدراسية إذا تقيدم بعيذر مقبيول يمنعيه مين االنت يام فيى الدراسية وفيى حالية الليرورة يجيوز 

 لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد .

 النظام التأديبى للطالب

: الطالب المقيدون والمرخص لهم بتأدية امتحان مين الخيار  خاليعون للن يام التيأديبى المبيين 17 مادة

 فيما بعد . 

 : يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص:  18مادة 

 األعمال المخلة بن ام الكلية أو المنشآت الجامعية .  .1
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لتحيييريض علييييه أو االمتنييياع الميييدبر عييين حليييور اليييدروس والمحاليييرات تعطييييل الدراسييية أو ا .2

 واألعمال الجامعية األخر  التى تقلى اللوائح بالموا بة عليها . 

 كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوج داخل الجامعة أو خارجها .  .3

 متحان أو شروع فيه  كل إخالل بن ام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش فى ا .4

 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .  .5

كل تن يم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراج فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية  .6

 المختية . 

بيدون تييرخيص توزييع النشيرات أو إييدارات جرائييد حيائط بأيية ييورة بالكليييات أو جميع توقيعيات  .7

 سابق من السلطات الجامعية المختية .

 االعتيام داخل المبانى الجامعية أو االشتراج فى م اهرات للن ام العام أو اآلداب . .8

: كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويلبط فى حالة تلبس يخرجيه العمييد أو مين 19مادة 

االمتحيان فيى بياقى الميواد ويعتبير الطاليب ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحيرم مين دخيول 

 راسبا فى جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

أما فى األحوال األخر  فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجليس الكليية ويترتيب  

 عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
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 بات التأديبية هى : : العقو  20مادة 

 التنبيه شفاهه أو كتابة .  .1

 اإلنذار . .2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . .3

 الحرمان من حلور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا  .4

 الفيل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا . .5

 الحرمان من االمتحان فى مقرر أو أكثر . .6

 كتوراع لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة فيل دراسى .وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الد .7

 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .  .8

 الفيل من الكلية لمدة ال تجاوز فيال دراسيا . .9

 الحرمان من االمتحان فى فيل دراسى واحد أو أكثر . .10

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراع مدة فيل دراسى أو أكثر  .11

 الكلية لمدة ال تزيد على فيل دراسى .الفيل من  .12

 ويترتب عليه عدم يالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحانات فى جامعات جمهورية مير العربية .
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ويجوز األمر بيةعالن القيرار الييادر بالعقوبية التأديبيية داخيل الكليية ويجيب إبيالت القيرارات إليى وليى أمير 

 الطالب . 

 وتحف  القرارات اليادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفو  فى ملف الطالب  

ولمجلس الجامعة أن يعيد الن ر فى القرار اليادر بالفيل النهائى بعيد ملير  ثيالث سينوات عليى األقيل 

 من تاري  يدور القرار . 

 : الهيئات المختية بتوقيع العقوبات هى :  21مادة 

ساتذة المساعدين : ولهم توقيع العقوبات األربع األولى المبينة فيى الميادة السيابقة عميا األساتذة واأل -1

 يقع من الطالب أثناء الدروس والمحالرات واألنشطة الجامعية المختلفة .

عميييد الكلييية : ولييه توقيييع العقوبييات الثمييانى األولييى المبينيية فييى المييادة السييابقة ت وفييى حاليية حييدوث -2

الل يتسييبب عنييه أو يخشييى منييه عييدم انت ييام الدراسيية أو االمتحييان يكييون لعميييد الكلييية الييطرابات أو إخيي

توقيييع العقوبييات المبينيية فييى المييادة السييابقة ت علييى أن يعييرض األميير خييالل أسييبوعين ميين تيياري  توقيييع 

العقوبيية علييى مجلييس التأديييب إذا كانييت العقوبيية بالفيييل النهييائى ميين الجامعيية ت وعلييى رئيييس الجامعيية 

 سبة إلى غير ذلج من العقوبات ت وذلج للن ر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها . بالن
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رئيس الجامعة : وله توقيع جمييع العقوبيات المبينية فيى الميادة السيابقة عيدا العقوبية األخييرة ت وذليج -3

كنية الجامعية بعد أخذ رأ  عميد الكلية ت وليه أن يمنيع الطاليب المحيال إليى مجليس التأدييب مين دخيول أم

 حتى اليوم المحدد لمحاكمته . 

 مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات .-4

إال بعييد  126: ال توقييع عقوبيية ميين العقوبييات الييواردة فييى البنييد الخييامس ومييا بعييدع ميين المييادة  22مييادة 

التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فةذا لم يحلر فى الموعيد المحيدد للتحقييق 

 سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية . 

 يئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون علوا فى مجلس التأديب .وال يجوز لعلو ه 

تكيون  127: القرارات التى تيدر من الهيئات المختية بتوقيع العقوبيات التأديبيية وفقيا للمياد  23مادة 

 نهائية . 

ع مين ومع ذلج تجيوز المعارلية فيى القيرارات الييادرة غيابييا مين مجليس التأدييب وذليج مين خيالل أسيبو  

تاري  إعالنه إلى الطالب أو ولى أمرع ويعتبر القرار حلوريا إذا كان طلب الحلور قد أعلن إلى شخص 

 الطالب أو ولى أمرع وتخلف الطالب عن الحلور بغير عذر مقبول 
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ويجوز للطالب الت لم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئييس الجامعية خيالل خمسية عشير يوميا 

غه بالقرار ت ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من ت لمات عليى مجليس الجامعية للن ير من تاري  إبال

 فيها .


