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تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئةة التعلةيم التينةا والاليةات والمعاهةد التاكعةة لاة   -4-المادة 
 .منها 

 
يحةةدد مجلةةك الاليةةة او مجلةةك المعهةةد كةةاقتراق مةةو مجلةةك اليسةةم او ال ةةر   ةةا  –اوال   -0-المةةادة 

ام عدد امتحانات السعا ونوعها واي ية اجرائهةا واحتسةان نسةكها علةى او الالية التا التوجد  يها اقس
% خمسةيو مةو المئةة مةو الدرجةة 02%  ثالثيو مو المئةة وال تييةد علةى 32التي  درجة السعا عو 

النهائية عدا المواضيع ذات الطكيعة العملية والتطكييية  يترك تحديد نسكها لمجلك الجامعة او مجلةك 
 .تينا هيئة التعليم ال

تاوو االمتحانات النهائيةة  ةا الوة ول المنتهيةة لاليةات الطةن لةاملة لةكعي المواضةيع التةا  –ثانيا 
يحددها مجلك الاليةة ويحتسةن السةعا السةنوي لمواضةيع الوةل السةادك  ةا الاليةات الطكيةة كنسةكة 

 .%( علريو مو المئة مو الدرجة النهائية 02)
 

نهائا ال ولا او السنوي للدوريو االو  والثانا سريا  ةا جميةع ياوو االمتحاو ال –اوال  -3-المادة 
 .المواضيع 

يتضمو االمتحاو ال وةلا او السةنوي م ةردات المواضةيع الميةررة خةال  ال وة  او السةنة علةى  –ثانيا 
( 32( خمسة علرة اسكوعا والدروك السنوية عو )40الدراسة للدروك ال ولية عو )او ال تي  مدة 
 .وال تدخ  ضمو ذلك ايام االمتحانات النهائية والعط  الدراسية  ثالثيو اسكوعا

 
يلتيم عضو الهيئة التدريسية ككرمجة م ردات المواضيع التا يدرسها مةع توييةع الةدرجات  -1-المادة 

علةةى السةةعا السةةنوي واالمتحةةاو النهةةائا ويعلةةو ذلةةك  ةةا كةةدا السةةنة الدراسةةية واعةةالو درجةةات السةةعا 
اليق عو خمسة ايةام قكة  كةدا االمتحانةات النهائيةة مةو خةال  اليسةم كعةد موةادقة السنوي للطلكة كما 

او رئيك ال ر   ا الاليات التا ليك  يهةا اقسةام ويحةق للطالةن االعتةراي علةى الدرجةة رئيك اليسم 
 .او توحيح الخطأ خال  ال ترة المذاورة 

 
لجنة دائمية او ااثر الدارة االمتحانات يؤلل مجلك الالية او المعهد ، كاقتراق مو العميد  -0-المادة 

 .حال  العام الدراسا 
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 .%( خمسوو مو المئة لا  موضو  02تاوو درجة النجاق الوغرى ) -6-المادة 

 
يحسةن اة  موضةوعيو  وةلييو  ةا الاليةات التةا تعتمةد النلةام ال وةلا موضةوعا سةنويا  -7-المادة 

ال ولا مساويا للحةد االدنةى لعةدد سةاعات الدراسةة واحدا اال  ا حالة او ياوو عدد ساعات الموضو  
 .للموضو  الواحد حال  العام الدراسا 

 
يسةةمح للطالةةن الراسةةن كنوةةل المواضةةيع او اقةة   ةةا امتحانةةات الةةدور االو  كةةاداا  -اوال -8-المةةادة 

تثناا وكعاسه يعتكر راسكا مو الدور االو  كاسة 2الدور الثانا  ا المواضيع التا رسن  يها امتحانات 
 .طلكة الول المنتها  ا اليات الطن 

 
اذا اعتكةةر الطالةةن راسةةكاي  ةةا دي مةةو الةةدوريو االو  او الثةةانا يعيةةد السةةنة دوامةةاي وامتحانةةاي  ةةا  –يةةا نثا

جميع المواضيع التا رسن  يها واذلك التا حو   يها على تيةدير ميكةو  مةع مراعةاة مةا ورد كاحاةام 
 .( مو هذه التعليمات 48المادة )

 
يع ةى الطالةن الراسةن مةو المواضةيع المحذو ةةة ويطالةن كالمواضةيع المسةتحدثة  ةا وة ه عنةةد  –ثالثةاي 

تكدي  المناهج الدراسية على او ال يؤدي ذلك الةى انتيالةه الةى وةل اعلةى او تخرجةه اال اذا اةاو  يةر 
 .اي لموضو  مع مراعاة ما ورد كالكند مطلوك

 
المواضيع  ا المرحلة الدراسية التا هو  يها ورسوكه  ا كعةي  ا حالة نجاق الطالن كجميع  –راكعاي 

المواضيع المحم  كها مو ول ادنى  يتم نجاحه للول االعلةى ويكيةى محمةال كالمواضةيع التةا رسةن 
 . يها ويتوجن عليه النجاق  يها  ا السنة الالحية حتى ولو ينجح كمواضيع الول االعلى 

 
%( علةر مةو المئةة مةو 42ا دي موضةو  اذا تجةاويت  ياكاتةه )يعتكةر الطالةن راسةكاي  ة -9 –المادة 

%( خمك علرة كعذر ملرو  ييره مجلك 40الساعات الميررة لذلك الموضو  كدوو عذر ملرو  او )
 .الالية او المعهد 
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للطالن الملاراة كامتحانةات الةدور الثةانا اذا اةاو عةدم ملةاراته  ةا امتحانةات الةدور   -42-المادة 
ملرو  ييره مجلك الالية او المعهد على او يعيي ذلك كوثائق رسمية و ا احدى الحاالت االو  كعذر 

 االتية :
 المري الم اجئ -اوالي 
 و اة احد اقركااه مو الدرجة االولى -ثانياي 
 حوادث الدهك -ثالثاي 
 التوقيل الم اجئ -راكعاي 

 
طكييةةا التةةا لةةيك  يهةةا امتحةةاو تسةةتثنى المواضةةيع الدراسةةية ذات الطةةاكع العملةةا او الت -44-المةةادة

نهةةائا مةةو تأديةةة امتحةةاو الةةدور الثةةانا ويحةةدد ذلةةك مجلةةك الاليةةة او المعهةةد  ةةا كدايةةة السةةنة وتعلةةو 
 .للطلكة 

 
 .اليجوي تاجي  امتحاو الدور الثانا كاية حا  مو االحوا   -40-المادة

 
نجةةح  يةةه الطالةةن  ةةا ( علةةر درجةةات مةةو الدرجةةة النهائيةةة للموضةةو  الةةذي 42تنةةي  ) -43-المةةادة 

% خمسةوو مةو المئةة 02الدور الثانا عند احتسان المعد  عدا النجاق كدرجةة ميكةو   تاةوو درجتةه 
 . ا ذلك الموضو  

يعةد مجلةك اليسةم النتةائج النهائيةة وير عهةا مةع تووةياته الةى مجلةك الاليةة او المعهةد  -41-المادة
ة رئةيك الجامعةة او رئةيك هيئةة التعلةيم التينةا القرارها واعالنهةا عةدا الوة ول المنتهيةة  يةتم موةادق

 .عليها 
 

 ةةا اةة  موضةةو  يحسةةن معةةد  الطالةةن علةةى اسةةاك الةةدرجات التةةا حوةة  عليهةةا  -اوال -40-المةةادة 
 .ويراعى  ا ذلك عدد الوحدات لا  موضو  

 
 .( خمسة علر اسكوعا 40تعتكر الوحدة جهد ساعة نلرية اسكوعيا ولمدة ) -ثانياي 

 
د  اةة  سةةاعتيو عمليةةة  ةةا الاليةةات سةةاعة نلريةةة واحةةدة واةة  ثةةالث سةةاعات عمليةةة تعةةاد  تعةةا –ثالثةةاي 

 .ساعة ونول ساعة اما  ا المعهد  تعاد  الساعة العملية ساعة نلرية 
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 تحسن مرتكة التخرج للطالن و يا لما ياتا : -اوالي  -46-المادة 
 تسان مرتكة التخرج ااالتا :كالنسكة للدراسة التا مدتها سنتيو حيث ياوو نسن السنوات الح - د

 اركعوو مو المئة  %12السنة االولى 
 ستوو مو المئة  %62السنة الثانية 

 
 ( اركع سنوات ياوو توييع نسن السنوات ااالتا :1 ا الدراسات التا مدتها ) - ن

 علر مو المئة  %42السنة االولى 
 علروو مو المئة  % 02السنة الثانية 
 مو المئة ثالثوو  %32السنة الثالثة 
 اركعوو مو المئة  %12السنة الراكعة 

 
 :( خمك سنوات ياوو توييع نسن السنوات ااالتا 0 ا الدراسات التا مدتها ) -ج

 خمك مو المئة  %0السنة االولى 
 علر مو المئة  % 42السنة الثانية 
 خمك علرة مو المئة  %40السنة الثالثة 
 ثالثوو مو المئة  %32السنة الراكعة 

 اركعوو مو المئة  %12نة الخامسة الس
 
 ( 6 ا الدراسات التا مدتها ) -د

 خمك مو المئة  %0السنة االولى 
 خمك مو المئة  % 0السنة الثانية 
 خمك مو المئة  %0السنة الثالثة 
 علروو مو المئة  %02السنة الراكعة 

 خمك وعلروو مو المئة  %00السنة الخامسة 
 مو المئةاركعوو   %12السنة السادسة 

 
يحتسن معد  التخرج كضرن معد  الطالن  ا اة  سةنة  ةا النسةكة المئويةة المؤلةرة اياا ذلةك  –ثانيا 

 .وياوو المجمو  للسنوات الدراسية هو معد  تخرج الطالن 
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تعلةةو النتةةائج كالتيةةديرات التاليةةة لتحديةةد مسةتوى الطالةةن كةةيو النةةاجحيو مةةو حيةةث  -اوالي  -47-المةادة 
 -الدرجات :

 مئة 422 -تسعوو 92 يياكله كالدرجات تيايام
 تسع وثمانوو 89 -ثمانوو 82 يياكله كالدرجات جيد جدا

 تسع وسكعوو 79 -سكعوو 72 يياكله كالدرجات  جيد
 تسع وستوو 69 -ستوو 62 يياكله كالدرجات متوسط
 تسع وخمسوو 09 -خمسوو 02 يياكله كالدرجات ميكو 
 كعوو  ما دوو تسع وار  19 يياكله كالدرجات راسن 

 
 .2تجكر اسور الدرجة الى درجة واحدة اذا اانت نول او ااثر للموضو  الواحد  -ثانياي 

 
لمجلةةك الجامعةةة او مجلةةك الهيئةةة كنةةااا علةةى تووةةية مجلةةك الجامعةةة او المعهةةد  -اوالي -48-المةةادة

ثةانا  ةا احتسان سةنة عةدم رسةون للطالةن الةذي رسةن  ةا المواضةيع التةا لةم يلةترك  يهةا كالةدور ال
السنة الثانية  ا حالة تيديمه تيريراي طكيا مودقا مو قك  لجنة مختوة  ا ويارة الوحة كسةكن خةارج 

 .عو ارادته او ليوة قاهرة  ا  ترة االمتحاو ييتنع كها مجلك الالية او المعهد 
 

سةةماق كنةةااا علةةى تووةةية مةةو مجلةةك الاليةةة او المعهةةد اللمجلةةك الجامعةةة او لمجلةةك الهيئةةة  -ثانيةةاي 
للطالن الراسن  ا السنة المنتهية لسةنتيو متتةاليتيو واةاو رسةوكه  ةا السةنة الثانيةة كموضةو  سةنوي 
واحد او كموضوعيو  ولييو كاو يؤدي االمتحاو  ا السةنة الثالثةة علةى او ياةوو موق ةه مةو الخدمةة 

 .د العسارية سليما وال ياوو قد امضى المدة المسموق كها لكيائه  ا الالية او المعه
 

 تنتها عالقة الطالن كالالية او المعهد  ا احدى الحالتيو االتيتيو : -49-المادة
 .اذا رسن سنتيو متتاليتيو  ا و ه  -اوال
 

اذا تجاوي الطالن ضعل ال ترة المحددة الميررة للدراسة  ا تخووه كمةا  يهةا سةنوات الرسةون  -ثانياي 
 .وعدم الرسون والتأجي  واية سنوات اخرى مضا ة للطالن او عند انتياله لدراسة اخرى 
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او اذا ثكت  ش الطالن او محاولة الغش  ا دي مةو االمتحانةات اليوميةة او االسةكوعية  -02-المادة
اللهرية او ال ولية النهائية يعتكر راسةكا  ةا جميةع المواضةيع لتلةك السةنة واذا تاةرر ذلةك ي وة  مةو 

 .الالية او المعهد ويرقو قيده مو سجالتها 
 

للطالن او يؤج  دراسته لسنة واحدة السكان ملروعة ييتنع كها مجلةك الاليةة او  -اوال -04-المادة
 .ك  ثالثيو يوما  ا االق  مو كداية االمتحاو النهائا المعهد على او ييدم طلن التاجي  ق

 
لةةرئيك الجامعةة او رئةةيك الهيئةة كنةةااي علةى تووةةية مجلةك الاليةةة او المعهةد او يؤجةة  دراسةةة  -ثانيةا

الطالن لسنة ثانية والسكان ملروعة ييتنع كها على او ييدم طلن التاجي  قك  ثالثةيو يومةا  ةا االقة  
 .ئا مو كداية االمتحاو النها

اليجةةوي تاجيةة  دراسةةة الطالةةن  ةةا الاليةةات او المعاهةةد التةةا تتكةةع النلةةام ال وةةلا  ةةا ال وةة   -ثالثةةا
الدراسا الثةانا اال اذا اةاو كسةكن خةارج عةو ارادتةه واو ياةوو ناجحةا  ةا ال وة  الدراسةا االو  و ةا 

 .هذه الحالة يعتكر التاجي  للسنة الدراسية كااملها 
  

وله مو رؤساا الجامعات او الهيئة كنااي على تووةية مةو مجلةك الجامعةة او للويير او مو يخ -راكعا
هيئة التعليم التينا والسكان ملروعة ييتنع كها تاجي  دراسة الطالن سنة ثالثة مع مراعاة ما جاا  ا 

 .( مو هذه التعليمات 49المادة )
 

 2 4989( لسنة 7تلغى التعليمات االمتحانية عدد ) -00-المادة
 

 0222/0224الرسمية وتعد نا ذة مو السنة الدراسية تنلر هذه التعليمات  ا الجريدة  -03-ةالماد
2   
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 التعدي  الثانا للتعليمات االمتحانية

 
ويحة  محلةه مةا  0222( لسةنة 431( مو التعليمات االمتحانية رقم )8يلغى نص المادة ) -4-المادة
 ياتا :
ح للطالةةن الراسةةن كنوةةل المواضةةيع ) كجكةةر الاسةةر  ةةا حالةةة عةةدد المواضةةيع يسةةم -اوال -8-المةةادة

ال ردي لوالح الطالن( او اق   ا امتحانةات الةدور االو  كةاداا امتحانةات الةدور الثةانا  ةا المواضةيع 
التا رسن  يها وكعاسه يعتكر راسكا  ا الدور االو  كاستثناا طلكة الول المنتها  ا الية الطن مع 

 .( مو هذه التعليمات 02ورد كالمادة ) مراعاة ما
اذا اعتكر الطالن راسكا  ا دي دور مو الدوريو االو  او الثانا يعيد السنة دوامةا وامتحانةا  ةا  -ثانيا

 .المواضيع التا رسن  يها واذلك المواد التا حو   يها على تيدير ميكو  
 

كالمواضةةيع المسةةتحدثة  ةةا وةة ه عنةةد يع ةةى الطالةةن الراسةةن مةةو المواضةةيع المحذو ةةة ويطالةةن  -ثالثةةا
تكدي  المناهج الدراسية على او ال يؤدي ذلك الةى انتيالةه الةى وةل اعلةى او تخرجةه اال اذا اةاو  يةر 

 .ذه المادةمطلون لموضو  مع مراعاة ما ورد كالكند )ثانيا( مو ه
 

ا ورسةوكه  ةا كعةي  ا حالة نجاق الطالن كجميع المواضيع  ا المرحلة الدراسية التا هو  يه -راكعا
المواد المحم  كها مو ول ادنى  يتم نجاحه الى الول االعلى ويكيةى محمةال كالمواضةيع التةا رسةن 

 . يها ويتوجن عليه النجاق  يها  ا السنة الالحية حتى لو نجح كمواضيع الول االعلى 
   

 ا( منه :( مو التعليمات وياوو الكند )ثالث46يضال ما يلا الى نص المادة ) -0-المادة
تحسن مرتكة النجاق للطالن الذي ييك   ا ول اعلى مو الوةل االو  )ااالوائة  مةو خريجةا  -ثالثا

المعاهةد الميكةةوليو  ةا الوةةل الثةانا او  ةةا حةةاالت االنتيةا  مةةو خةارج اليطةةر و يرهةا( للسةةنوات التةةا 
 .%( 422درسها  يط وكن ك النسن الميررة آن ا لا  مرحلة معاد احتساكها الى )

 
 ( مو التعليمات ويح  محله ما ياتا :47يلغى نص المادة ) -3-المادة

تعلةةو النتةةائج كالتيةةديرات التاليةةة لتحديةةد مسةتوى الطالةةن كةةيو النةةاجحيو مةةو حيةةث  -اوال -47-المةادة 
 الدرجات :

 مائة422 -تسعوو92-يياكله كالدرجات   –امتياي 
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 سعيواق  مو ت –ثمانوو  82 –يياكله كالدرجات  –جيد جدا 
 اق  مو ثمانوو –سكعوو  72 –يياكله كالدرجات  –جيد 

 سكعيو 72اق  مو  –ستوو  62 –يياكله كالدرجات  –متوسط 
 ستوو  62اق  مو  –خمسوو  02 –يياكله كالدرجات  –ميكو  
 تسع واركعوو  ما دوو  19 –يياكله كالدرجات  –راسن 

 
 .ت نو ا او ااثر للموضو  الواحد تجكر اسور الدرجة الى درجة وحيحة اذا اان –ثانيا 

 
 2اليجوي جكر اسور الدرجة الى درجة وحيحة كالنسكة للمعد   –ثالثا 

 ماررة( مو التعليمات ويح  محله ما ياتا : 49يلغى نص المادة ) -1-المادة 
 –ماررة  -49-المادة 

د ذات تخوةص مختلةل ييك  الطلكة المرقنة قيودهم مو الدراسات الوكاحية  ةا اليةات ومعاهة -د-اوال
وحةةدود قكةةو  ادنةةى  ةةا المعةةد  لتلةةك السةةنة عةةو الاليةةات والمعاهةةد التةةا رقنةةت قيةةودهم  يهةةا وحسةةن 

وتتولى الويارة توييعهم كيو الاليات والمعاهةد و ةق اسةتمارة خاوةة تعةد لهةذا الغةري علةى  2اختيارهم 
ل هةذا العةدد الةى خطةة ويضةا 2% مةو خطةة اليكةو   ةا الاليةة او المعهةد 42او اليييد عددهم على 

اليكو  الميررة سنويا ويلتحق الطلكة كداا مو الو ول االولى ولمجلك الالية او المعهد اع ةاؤهم مةو 
 .كعي المواضيع 

 ةةا حالةةة تةةرقيو قيةةد الطلكةةة الملةةموليو كاحاةةام ال يةةرة )د( مةةو هةةذا الكنةةد تةةرقو قيةةودهم نهائيةةا مةةو  - ن
 .سجالت الاليات الوكاحية 

 
لطلكة المرقنة قيةودهم  ةا الوة ول االولةى والثانيةة  ةا الاليةات / الدراسةات الوةكاحية ييك  ا -د-ثانيا

معاهد هيئةة التعلةيم التينةا  ا الول مو االختواص المنالر او الميارن لتخوص ا  منهم  ا احد 
 ./ الدراسات الوكاحية او المسائية 

الاليةات / الدراسةات الوةكاحية  ةا  ييك  الطلكة المرقنة قيودهم  ا الو ول الثانية  مةا  ةوق  ةا -ن
الوةةل الثةةانا  ةةا االختوةةاص المنةةالر او الميةةارن لتخوةةص اةة  مةةنهم  ةةا احةةد معاهةةد هئيةةة التعلةةيم 

 .التينا م الدراسات الوكاحية او المسائية 
تسري احاام ال يرتيو )د( و )ن( مو هذا الكند على الطلكة المرقنة قيودهم  ا الاليةات / الدراسةات  - ج

 .ليكولهم  ا احد معاهد هيئة التعليم التينا المسائية المسائية 
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يعةةاد الطلكةةة المرقنةةة قيةةودهم  ةةا العاهةةد التينيةةة  ةةا الدراسةةات الوةةكاحية مةةو خريجةةا المةةدارك  - د
 .المهنية الى ن ك و و هم واختواواتهم  ا الدراسات المسائية 

 
 روة اداا االمتحاو وكدوريو  يمنح الطلكة المرقنة قيودهم  ا الول السادك مو اليات الطن -ثالثا
 . يط 
تعتكةةر احاةةام الكنةةود )اوال( و )ثانيةةا( مةةو هةةذه المةةادة خيةةارات مسةةتيلة اليجةةوي للطلكةةة المرقنةةة  –راكعةةا 

 .قيودهم الجمع كينها 
اليلم  كاحاام هذه المادة الطلكة الذيو ااو قكولهم  ا الاليات والمعاهد كامتيةاي خةاص كهةم  –خامسا 

   .الوائ  والمتمييوو مو المعاهد والخمسة االوائ  على اليطر  ا االعداديات المهنية ( وهم ) العلرة ا
 

يلترط  يمو يلم  كاحاام هذه المادة او ياوو قد انهى الخدمة العسةارية او اع ةا منهةا او  -سادسا
 .د ع الكد  النيدي عنها او اج  منها السكان  ير دراسية 

 
 ( مو التعليمات ويح  محله ما ياتا :20يلغى نص المادة ) -0-المادة 
اذا ثكةةةت  ةةةش الطالةةةن او ثكتةةةت محاولتةةةه الغةةةش  ةةةا دي مةةةو االمتحانةةةات اليوميةةةة او  -02-المةةةادة 

لتلك السنة واذا تارر ذلك ي و  مةو اللهرية او ال ولية او النهائية يعتكر راسكا  ا جميع المواضيع 
 .الالية او المعهد ويرقو قيده مو سجالتها 

 
 .تن ذ هذه التعليمات مو تاريخ نلرها  ا الجريدة الرسمية  -6-ادة الم
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 0222( لسنة 431التعدي  الثالث للتعليمات االمتحانية المرقمة )

 
( 12( مو قانوو ويارة التعليم العالا والكحث العلما رقةم )37( مو المادة )0استنادا الى احاام الكند )

 تية :، اودرنا التعليمات اال  4988لسنة 
  0221( لسنة 407رقم )

 التعدي  الثالث للتعليمات االمتحانية 
 0222( لسنة 431رقم )

 
( لسةةنة 431( مةةو التعليمةةات االمتحانيةةة رقةةم )49يلغةةى نةةص الكنةةد )ثانيةةا( مةةو المةةادة ) -4-المةةادة 
 ويح  محله ما ياتا : 0222

هذه المدة كما  يها سنوات الرسون  اذا تجاوي الطالن المدة الميررة للدراسة  ا تخووه ونص -ثانيا
 .، وال تحتسن ضمو ذلك سنوات التاجي  وعدم الرسون 

 2 0221/0220يطكق هذه اليرار على الطلكة الجدد الذيو سيتم قكولهم للعام الدراسا 
 

 .تن ذ هذه التعليمات مو تاريخ نلرها  ا الجريدة الرسمية  -0-المادة 
 
 

 االمنيات لام كالمو يية الدائمةاطين 
 
 
 
 

 


