
 

 االكاديمية الحركاتالفصل الثاني : 

 تأجيل قبول الطالب

 النموذج االجراء التسلسل

 3نموذج #  رقم ....(تعبئة النموذج )الطالب  1

  مجلس القسم  2

  عميد الكلية 3

  عميد الدراسات العليا 4

 

 الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة مواد

يجوووب ومواةقووة مجلووس القسووم ايدووال لعميوودد الكليووة لالدراسووات العليووا   جيوول قبووو  الطالووب   (:21)املاااد  

  اجوالب موودا الاوو جيل ةيوليووا يراسويال   لال  متسوب مودا الا جيول  وما اى ود ااقحوول  ودا اى يوو  
َّ
علوى أال

 على الدرجة.

 

 

  



 (22) دراسة الطالبتأجيل 

 النموذج االجراء التسلسل

 3نموذج #  رقم ....(تعبئة النموذج )الطالب  1

  مجلس القسم  2

  عميد الكلية 3

  عميد الدراسات العليا 4

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

لالدراسووات العليووا   جيوول يراسووة الطالووب يجوووب ومواةقووة مجلووس القسووم ايدووال لعميوودد الكليووة (: 22)ا ووايا 

 لةق ما ي تي:

 ما الرسالة. .1
ً
 مناسبا

ً
 أل أكثر  أل أنجز قدرا

ً
 يراسيا

ً
 أ  يكو  الطالب قد اجااب ةيال

 ياجالب مجموع مدا الا جيل أربعة ةيو  يراسية ) سنا .2
َّ
  (.ا  يراسيااأال

م  .3  ال يقل عا أسبوعال . وطلب الا جيل قبل وداية الفيل الدراسوي وماالطالب أ  ياقدَّ

متسب مدا الا جيل  ما اى د ااقحول  دا اى يو  على الدرجة. .4
ُ
 ال  

 

 (: 22)القواعد الانفيذية 

 .بعد مواةقة عميدد الكلية لالدراسات العليا 
َّ
 إال

ً
 ال يعدُّ الا جيل ناةذا

 .
ً
 مناظما

ً
 ال يعدُّ ا ؤجل خال  ةترا الا جيل طالبا

 

 

 

 

  



 (23) الفصل الدراس يحذف جميع مقررات 

 النموذج االجراء التسلسل

 3نموذج #  رقم ....(تعبئة النموذج )الطالب  1

  مجلس القسم  2

  عميد الكلية 3

  عميد الدراسات العليا 4

 

 مواد الالئحة والقواعد التنفيذية ذات العالقة

 ي تي: يجوب أ  يمذف الطالب جميع مقررات الفيل الدراسوي لةق ما(: 23) املاد 

م وطلب اى ذف قبل االخابار النهائي . - 1  أ  ياقدَّ

 مواةقة مجلس القسم لعميدد الكلية لالدراسات العليا. -2 

 يكو  هذا الفيل الدراسوي  ما الُفرص اإل اةية. -3 
َّ
 أال

 (.22ُيمتسب هذا الفيل الدراسوي  ما مدي الا جيل ا شار إليها في ا ايا ) -1

 

 (: 23) القواعد التنفيذية

يقوم ما يرغب فوي ذوذف ا قوررات واعبئوة النمووذج ا عود لوذلم ل قديموي إاوى ر ويس القسوم ايدوال  قبول  -1

 ودء االخابارات النها ية و ربعة أساويع على ااقل لعر ي على مجلس القسم.

 يكو  الطالب قد استنفد مدي الا جيل. -2
َّ
 يجب أال

 

 

  



 رصد / تعديل درجة

 النموذج االجراء التسلسل

 6نموذج #  رقم ....(تعبئة النموذج ) مدرس ا قرر  1

  القسم ر يس  2

  عميد الكلية 3

  عميد الدراسات العليا 4

 

 

 

 

 

 

 

  



 إنذار الطالب

 النموذج االجراء التسلسل

  ( قرير)ا شرف  1

  (سرد  خطاب)ر يس القسم  2

  (سرد  - صورا)عمايا الدراسات العليا  3

 

 والقواعد التنفيذية ذات العالقةمواد الالئحة 

(  موونا الطالووب ةرصووة إ وواةية لاذوودا لفيوول يراسوووي 26( مووا ا ووايا )5جوووب اسوواًناًء مووا الفقوورا )(: ي28)ا ووايا 

 أعلوووووى  ونووووواء علوووووى  وصوووووية مجل ووووووي القسوووووم لالكليوووووة لمواةقوووووة مجلوووووس عموووووايا 
ً
لاذووووود أل ةيووووولال  يراسووووويال  ذووووودا

 الدراسات العليا.

 (:28) القواعد التنفيذية

 خال  ةيل يراسوي لاذد.  -1
ً
لي عا جيد جدا  ُينذر الطالب إذا انخفض معدَّ

لووووي عووووا جيوووود جوووودا خووووال  ةيوووولال  يراسوووويال  مااوووواليال   أل سوووونة   -2 ُيوقووووج ت ووووليل الطالووووب إذا انخفووووض معدَّ

 يراسية.

 عا الطالب ا وقج ت ليلي.  -3
ً
 مفيال

ً
م ا رشد العلمي لر يس القسم ايدال   قريرا ِّ

 يقد 

لووي التراكمووي   -4 إذا  -يللووس القسووم أ  ُيوبوووي وموونا الطالووب ةرصووة ال  زيوود علووى ةيوولال  يراسوويال   لرةووع معدَّ

 
ً
 .-كا  ممكنا

رةوووووع الاوصوووووية مرةقوووووة واقريووووور ا رشووووود لال ووووولل ااكووووواييمي للطالوووووب إاوووووى مجلوووووس الكليوووووة  للنظووووور لا خووووواذ    -5
ُ
 

 الاوصية ا ناسبة.

رةع  وصية مجلس الكلية إاى مجلس عمايا ا  -6
ُ
 لدراسات العليا  ال خاذ القرار ا ناسب. 

 

ر مووا لاجبا ووي الدراسووية  ونوواًء علووى  قريوور مووا (: 52) ا ووايا
ووة الطالووب فووي الدراسووة  أل أخوول ووو د  إذا ثبووع عوودم جديَّ

نوووذر الطالوووب مووور ال  للوووم يووواالف 
ُ
ا شووورف علوووى يراسووواي  يوووام إنوووذار الطالوووب وخطووواب موووا القسوووم ايدوووال  لإذا أ

 س عمايا الدراسات العليا وناًء على  وصية مجلس القسم إلغاء قيده.أسباب اإلنذار ةلمجل

 (: 52)القواعد التنفيذية 

 يام إنذار الطالب في اى االت الاالية:  -1

 ( ما مجموع ساعات اإلشراف اي ديا في كل ةيل يراسوي.%25إذا بايت نسبة غياوي عا ) -أ

 إذا لم يساجب لاوجيهات ا شرف العلمية.  -ب

 يامكا ما الكااوة التي  تناسب مع ا رذلة التي يدرس بها. إذا لم  –ج 



ياووووواى ر وووويس القسووووم ايدووووال إنووووذار الطالووووب وخطوووواب سوووورد ونوووواء علووووى  قريوووور مووووا ا شوووورف  لُيمفوووو   -2

ي عمايا الدراسات العليا ويورا سرية مني.  زلَّ
ُ
 الاقرير في ملج الطالب  ل 

ب بعوود إنووذاره موور ال  فووي ةيوولال  يراسوويال  يووام عوورم ااموور علووى مجلووس القسووم  إذا لووم ياجووالب الطالوو -3

 .
ً
 مخالفال   لكا  سبب اإلنذار لاذدا

رةوووووع  وصوووووية مجلوووووس القسوووووم إاوووووى مجلوووووس عموووووايا الدراسوووووات العليوووووا ال خووووواذ القووووورار فوووووي  ووووووء أذكوووووام  -4
ُ
 

 الال مة.

 

 

  



 ا خاالل سساابوعال ما  ةدايااة الدراسااةالطاال  املقبااولال الاذي  لااو   اا  و إلغاا  القيااد 

 (26)ق.ت.

 النموذج االجراء التسلسل

  )رةع االسماء( اعمايا الدراسات العلي 1

  )قرار( مجلس عمايا الدراسات العليا 2

 

 ُيلغى قيد الطالب وقرار ما مجلس عمايا الدراسات العليا في اى االت اآل ية:(: 26)املاد  

ل في الفترا اي ديا للت ليل.  -1 ِّ
 إذا  م قبولي في الدراسات العليا للم ُي ل 

 (.18إذا لم يجااب ا قررات الاكميلية لةق الشرلط الواريا في ا ايا ) -2

 إذا ان  ب أل انقطع عا الدراسة   دا ةيل يراسوي يل  عذر مقبو . -3

ر مووا لاجبا ووي الدراسووية لةقووا اذكووام ا ووايا ) -4 
( مووا هووذه 52إذا ثبووع عوودم جدياووي فووي الدراسووة أل أخوول ووو د 

 الال مة.

( في ةيلال  يراسيال  مااالال .إذا انخفض مع -5
ً
لي التراكمي عا  قدير )جيد جدا  دَّ

 (.22إذا  جالب ةرص الا جيل اي ديا في ا ايا) -6 

إذا أخووول واامانوووة العلميوووة  سوووواء فوووي مرذلوووة يراسووواي للمقوووررات أل إعووودايه للرسوووالة  أل قوووام بعمووول يخووول  -7

 واانظمة لالاقاليد اىلامعية. 

 بعد السماح لي وإعاي ي مرا لاذدا.  –إ  لجد  –ار الشامل إذا لم يجااب االخاب -8

رت ىلنة اى كم على الرسالة عدم صالذيتها للمناقشة  أل عدم قبولها بعد ا ناقشة.  -9  إذا قرَّ

 (.36إذا لم يميل على الدرجة خال  اى د ااقحول  دتها لةقا للمايا ) -10

 

 (: 26)القواعد التنفيذية 

ى عمووووايا الد -1
َّ
راسووووات العليووووا ذيوووور الطووووالب ا قبووووولال   الووووذيا لووووم ي ووووللوا خووووال  أسووووبوعال  مووووا ودايووووة  اوووووا

 الدراسة.

ى الكلية ايداية رةع أسماء الطالب ا  للال  للوم يباشورلا الدراسوة   -2
َّ
وناء على إخطار القسم العلمي  اوا

 دراسية.بعد مضوي ثالثة أساويع ما وداية الفيل الدراسوي  أل ساة أساويع ما وداية السنة ال

 وطوي قيود الطوالب الوذيا لوم ي وللوا فوي الوقوع اي ودي  أل  وللوا للوم  -3
ً
ُييدر عميد الدراسات العليوا قورارا

 يباشرلا الدراسة.

 يل  عذر مقبو .  -4
ً
 لاذدا

ً
 يراسيا

ً
ى قيد ما انقطع عا الدراسة ةيال

َ
 ُيلغ

ى قيد ما أخل واانظمة لالاقاليد اىلامعية.  -5
َ
غ
ْ
 ُيل



يراعوووى فوووي إلغووواء قيووود موووا قوووررت ىلنوووة اى كوووم علوووى الرسوووالة عووودم صوووالذيتها للمناقشوووة أل عووودم قبولهوووا بعووود   -6

ر موا ا واي ال )
( موا 57(  لموا لري فوي القواعود الانفيذيوة للموايا )55ل 54ا ناقشة  الشرلط اىدمسة في كول 

 هذه الال مة.

وووى قيوووود الطالووووب إذا لري فووووي  قريوووور أذووود أع وووواء ىلنووووة ا   -7
َ
غ
ْ
ناقشووووة  أنووووي أخووول واامانووووة العلميووووة فووووي إعوووودايه ُيل

 للرسالة  بعد   ييد مجلس القسم  ا لري في الاقرير.

ى عمايا الدراسات العليا والانسيق مع ااقسام العلمية  ذير اى االت ا نيوص عليها أعاله.  -8
َّ
  اوا

 وإلغوواء قيوود الطووالب الووذيا  نطبووق  -9
ً
علوويهم ا ووايا لقواعوودها فووي ُييوودر مجلووس عمووايا الدراسووات العليووا  قوورارا

 نهاية كل ةيل يراسوي.

 

 

  



امل ااا  ال ولاااو يبالاااروا الدراساااةال ةعاااد م ااا ي  ال اااة سسااااةيع مااا  إلغاااا  القياااد الطاااال  

 ل الدراس يةداية الفص

 النموذج االجراء التسلسل

  القسم العلمي 1

  الكلية ايداية 2

  عمايا الدراسات العليا 3

  العليامجلس عمايا الدراسات  4

 ُيلغى قيد الطالب وقرار ما مجلس عمايا الدراسات العليا في اى االت اآل ية:(: 26)املاد  

ل في الفترا اي ديا للت ليل.  -1 ِّ
 إذا  م قبولي في الدراسات العليا للم ُي ل 

 (.18إذا لم يجااب ا قررات الاكميلية لةق الشرلط الواريا في ا ايا ) -2

 انقطع عا الدراسة   دا ةيل يراسوي يل  عذر مقبو .إذا ان  ب أل  -3

ر مووا لاجبا ووي الدراسووية لةقووا اذكووام ا ووايا ) -4 
( مووا هووذه 52إذا ثبووع عوودم جدياووي فووي الدراسووة أل أخوول ووو د 

 الال مة.

( في ةيلال  يراسيال  مااالال . -5
ً
لي التراكمي عا  قدير )جيد جدا  إذا انخفض معدَّ

 (.22اي ديا في ا ايا)إذا  جالب ةرص الا جيل  -6 

إذا أخووول واامانوووة العلميوووة  سوووواء فوووي مرذلوووة يراسووواي للمقوووررات أل إعووودايه للرسوووالة  أل قوووام بعمووول يخووول  -7

 واانظمة لالاقاليد اىلامعية. 

 بعد السماح لي وإعاي ي مرا لاذدا.  –إ  لجد  –إذا لم يجااب االخابار الشامل  -8

رت ىلنة اى كم على الر  -9  سالة عدم صالذيتها للمناقشة  أل عدم قبولها بعد ا ناقشة. إذا قرَّ

 (.36إذا لم يميل على الدرجة خال  اى د ااقحول  دتها لةقا للمايا ) -10

 

 (: 26)القواعد التنفيذية 

ى عمووووايا الدراسووووات العليووووا ذيوووور الطووووالب ا قبووووولال   الووووذيا لووووم ي ووووللوا خووووال  أسووووبوعال  مووووا ودايووووة  -10
َّ
 اوووووا

 الدراسة.

ى الكلية ايداية رةع أسماء الطالب ا  للال  للوم يباشورلا الدراسوة  وناء  -11
َّ
على إخطار القسم العلمي  اوا

 بعد مضوي ثالثة أساويع ما وداية الفيل الدراسوي  أل ساة أساويع ما وداية السنة الدراسية.

 وطوي قيود الطوالب الوذيا لوم ي وللوا فوي الوقوع اي ود -12
ً
ي  أل  وللوا للوم ُييدر عميد الدراسات العليوا قورارا

 يباشرلا الدراسة.

 يل  عذر مقبو .  -13
ً
 لاذدا

ً
 يراسيا

ً
ى قيد ما انقطع عا الدراسة ةيال

َ
 ُيلغ



ى قيد ما أخل واانظمة لالاقاليد اىلامعية.  -14
َ
غ
ْ
 ُيل

يراعوووى فوووي إلغووواء قيووود موووا قوووررت ىلنوووة اى كوووم علوووى الرسوووالة عووودم صوووالذيتها للمناقشوووة أل عووودم قبولهوووا بعووود   -15

ر موا ا واي ال )ا ناقشة  الشرل 
( موا 57(  لموا لري فوي القواعود الانفيذيوة للموايا )55ل 54ط اىدمسة في كول 

 هذه الال مة.

وووى قيوووود الطالووووب إذا لري فووووي  قريوووور أذووود أع وووواء ىلنووووة ا ناقشووووة  أنووووي أخووول واامانووووة العلميووووة فووووي إعوووودايه   -16
َ
غ
ْ
ُيل

 للرسالة  بعد   ييد مجلس القسم  ا لري في الاقرير.

ى عمايا الدراسات العليا والانسيق مع ااقسام العلمية  ذير اى االت ا نيوص عليها أعاله.  -17
َّ
  اوا

 وإلغوواء قيوود الطووالب الووذيا  نطبووق علوويهم ا ووايا لقواعوودها فووي  -18
ً
ُييوودر مجلووس عمووايا الدراسووات العليووا  قوورارا

 نهاية كل ةيل يراسوي.

 

  



 (مرتال)انذار  إلغا  قيد

 النموذج االجراء التسلسل

 26نموذج #  ( وصية)مجلس القسم  1

  (القرار)مجلس عمايا الدراسات العليا  2

 

ر مووا لاجبا ووي الدراسووية  ونوواًء علووى  قريوور مووا (: 52) ا ووايا
ووة الطالووب فووي الدراسووة  أل أخوول ووو د  إذا ثبووع عوودم جديَّ

نوووذر
ُ
الطالوووب مووور ال  للوووم يووواالف  ا شووورف علوووى يراسووواي  يوووام إنوووذار الطالوووب وخطووواب موووا القسوووم ايدوووال  لإذا أ

 أسباب اإلنذار ةلمجلس عمايا الدراسات العليا وناًء على  وصية مجلس القسم إلغاء قيده.

 (: 52)القواعد التنفيذية 

 يام إنذار الطالب في اى االت الاالية:  -5

 ( ما مجموع ساعات اإلشراف اي ديا في كل ةيل يراسوي.%25إذا بايت نسبة غياوي عا ) -ب

 يساجب لاوجيهات ا شرف العلمية. إذا لم  -ب

 إذا لم يامكا ما الكااوة التي  تناسب مع ا رذلة التي يدرس بها.  –ج 

ياووووواى ر وووويس القسووووم ايدووووال إنووووذار الطالووووب وخطوووواب سوووورد ونوووواء علووووى  قريوووور مووووا ا شوووورف  لُيمفوووو   -6

ي عمايا الدراسات العليا ويورا سرية مني.  زلَّ
ُ
 الاقرير في ملج الطالب  ل 

م ااموور علووى مجلووس القسووم  إذا لووم ياجووالب الطالووب بعوود إنووذاره موور ال  فووي ةيوولال  يراسوويال  يووام عوور  -7

 .
ً
 مخالفال   لكا  سبب اإلنذار لاذدا

رةوووووع  وصوووووية مجلوووووس القسوووووم إاوووووى مجلوووووس عموووووايا الدراسوووووات العليوووووا ال خووووواذ القووووورار فوووووي  ووووووء أذكوووووام  -8
ُ
 

 الال مة.

 

  



 (27) قيدالط ب إعاد  

 النموذج االجراء التسلسل

 9نموذج #  (قهريةالظرلف الما يثبع +  قرار إلغاء القيد)الطالب  1

  ( وصية) مجلس القسم 2

  (  ييد)مجلس الكلية  3

  ( وصية) مجلس عمايا الدراسات العليا 4

  (قرار) مجلس اىلامعة 5

 

 املاد  الساةعة والعشرول

لغوي 
ُ
قيوده  إذا كوا  اى ا ول يل  مواصولة يراسواي يجوب في ذاالت ال رلرا القيوى  إعوايا قيود الطالوب الوذد أ

ظرلةا قهرية يقبلها مجلسوا القسوم لالكليوة  ل كوو  إعوايا القيود ونواء علوى  وصوية موا مجلوس عموايا الدراسوات 

 العليا  لبقرار ما مجلس اىلامعة مع مراعاا ما يلي:

الطالووب ا سوواجد  الطالووب الووذد مضووول علووى إلغوواء قيووده أكثوور مووا سوواة ةيووو  يراسووية  يعاموول معاملووة  -1

 ما مرذلة الدراسة.
ً
 ويرف النظر عما قطع ساوقا

الطالوووب الوووذد مضوووول علوووى إلغووواء قيوووده سووواة ةيوووو  يراسوووية أل أقووول  يعيووود يراسوووة بعوووض ا قوووررات التوووي  -2

متسوووب الوذووودات التوووي 
ُ
يموووديها لوووي مجلسوووا القسوووم لالكليوووة  ليواةوووق عليهوووا مجلوووس عموووايا الدراسوووات العليوووا  ل 

ل متسوب ا ودا التوي ق واها الطالوب فوي الدراسوة قبول يرسها  ما معدَّ
ُ
ي التراكمي بعد اسوانناةي الدراسوة  كموا  

 إلغاء قيده   ما ا دا القيوى لل يو  على الدرجة. 

 

 (: 27) القواعد التنفيذية

 وي قرار إلغواء القيود  -1
ً
لغي قيده إاى ر يس القسم ايدال  وطلب إعايا قيده  مرةقا

ُ
م الطالب الذد أ  ياقدَّ

 لما يثبع أ َّ ذلم كا  بسبب ظرلف قهرية.

سوووواكمل اإلجوووووراءات النظاميووووة لةوووووق مووووا جووووواء فووووي أصووووول ا ووووايا  موووووا لووووم ياخلوووووج شوووورط موووووا شوووورلط القبوووووو   -2
ُ
ت

 ( لقواعدهما الانفيذية.    16ل 15ا نيوص عليها في ا اي ال  )

 

 

  



له التراكمي  (28) منح الطالب فرصة لرفع معدَّ

 النموذج االجراء التسلسل

 7نموذج #  ا رشد العلمي )ال االكاييمي( 

  ( وصية) مجلس القسم 1

  وصية( )مجلس الكلية  2

  )قرار( مجلس عمايا الدراسات العليا 3

 

(  موونا الطالووب ةرصووة إ وواةية لاذوودا لفيوول يراسوووي 26( مووا ا ووايا )5جوووب اسوواًناًء مووا الفقوورا )ي (:28)املاااد  

 أعلوووووى 
ً
ونووووواء علوووووى  وصوووووية مجل ووووووي القسوووووم لالكليوووووة لمواةقوووووة مجلوووووس عموووووايا  لاذووووود أل ةيووووولال  يراسووووويال  ذووووودا

 الدراسات العليا.

 

 (:28) القواعد التنفيذية

 خال  ةيل يراسوي لاذد.  -7
ً
لي عا جيد جدا  ُينذر الطالب إذا انخفض معدَّ

لووووي عووووا جيوووود جوووودا خووووال  ةيوووولال  يراسوووويال  مااوووواليال   أل سوووونة   -8 ُيوقووووج ت ووووليل الطالووووب إذا انخفووووض معدَّ

 يراسية.

 عا الطالب ا وقج ت ليلي.  -9
ً
 مفيال

ً
م ا رشد العلمي لر يس القسم ايدال   قريرا ِّ

 يقد 

لووي التراكمووي   -10 إذا  -يللووس القسووم أ  ُيوبوووي وموونا الطالووب ةرصووة ال  زيوود علووى ةيوولال  يراسوويال   لرةووع معدَّ

 
ً
 .-كا  ممكنا

رةوووووع الاوصوووووية مرةقوووووة واقريووووور ا رشووووود لال ووووولل ااكووووواييمي للطالوووووب إاوووووى مجلوووووس   -11
ُ
الكليوووووة  للنظووووور لا خووووواذ   

 الاوصية ا ناسبة.

رةع  وصية مجلس الكلية إاى مجلس عمايا الدراسات العليا  ال خاذ القرار ا ناسب.  -12
ُ
  

 

 

  



 (29) ط بات الحصول على الدرجة الع ميةمنح الطالب فرصة إضافية  إلتمام مت

 النموذج االجراء التسلسل

 8نموذج #  ( قرير)ا شرف  1

  وصية( ) القسممجلس  2

  وصية( )مجلس الكلية  3

  (ميايقة) مدير اىلامعة 4

  )قرار( مجلس اىلامعة 5

 

( مووونا الطالووووب ةرصوووة إ وووواةية ال  زيووود عووووا ةيوووولال  26(مووووا ا ووووايا)10يجوووووب اسووواًناًء مووووا الفقووورا)(: 29)املااااد  

عموووايا الدراسوووات العليوووا  يراسووويال   ونووواء علوووى  قريووور موووا ا شووورف  ل وصوووية مجلوووس القسوووم لالكليوووة  لمجلوووس 

 لمواةقة مجلس اىلامعة.

 

 (: 29)القواعد التنفيذية 

م الطالب إاى ا شرف وطلب ةرصة إ اةية  إل مام ماطلبات اى يو  على الدرجة العلمية .  -1  ياقدَّ

 مووودا الفرصوووة   -2
ً
 عوووا سوووالر الطالوووب الدراسووووي مقترذوووا

ً
 مفيوووال

ً
م ا شووورف لووور يس القسوووم ايدوووال   قريووورا ِّ

ُيقووود 

 اإل اةية.

يللس القسم وناء على اقتراح ا شرف  أ  يوبوي ومنا الطالب ةرصة إ اةية ال  زيد على ةيول يراسووي   -3

 في كل مرا  لبمد أعلى مر ال  مساقلاال .

 ذيا  ا و وع. يوبوي مجلس الكلية وما يراه  -4
ً
 مناسبا

عوورم  وصووية مجلووس الكليووة مشووفوعة ومىرراتهووا علووى مجلووس عمووايا الدراسووات العليووا  ال خوواذ الاوصووية   -5
ُ
ت

 ا ناسبة.

رةووع  وصووية مجلووس عمووايا الدراسووات العليووا بعوود ميووايقة موودير اىلامعووة  إاووى مجلووس اىلامعووة ال خوواذ   -6
ُ
 

 القرار ا ناسب.

 

 

  



 (30)تحويل الطالب إلى ال امعة م  جامعة سخرى 

 النموذج االجراء التسلسل

  الطالب 1

  عمايا الدراسات العليا 2

  وصية( ) مجلس القسم 3

  وصية( )مجلس الكلية  4

  )قرار( مجلس عمايا الدراسات العليا 5

 

معتوورف بهووا  ونوواء علووى  وصووية مجل وووي يجوووب قبووو   مويوول الطالووب إاووى اىلامعووة مووا جامعووة أخوورى (: 30) املاااد 

 القسم لالكلية  لمواةقة مجلس عمايا الدراسات العليا مع مراعاا ما ي تي:

ِّ   لأد شرلط أخرى يراها القسم  رلرية . -1
  واةر شرلط القبو  في الطالب اي و 

 ما اىلامعة اي وَّ  منها اد سبب ما ااسباب .  -2
ً
 يكو  الطالب مفيوال

َّ
 أال

 لآلتي:  -3
ً
 طبقا

ً
 يجوب اذتساب عدي الوذدات الدراسية التي يرسها ساوقا

 أال  يكو  قد مضول على يراساي للوذدات ا عايلة أكثر ما ساة ةيو  يراسية. -أ

 أ   افق ما ذيث ا و وع مع ماطلبات الىرنامج اي وَّ  إليي. -ب

  اعدى نسبة هذه الوذدات ثالثال  في ا ا ة ما لذدات -ج
َّ
 الىرنامج اي و  إليي. أال

(. -ي
ً
 أال يقل  قديره في الوذدات ا عايلة عا )جيد جدا

 ال  دخل الوذدات ا عايلة  ما ذساب ا عدَّ  التراكمي. -هو

 كووووووو  ا عايلووووووة واوصووووووية مووووووا مجلووووووس القسووووووم الووووووذد يتبعووووووي ا قوووووورر لمواةقووووووة مجل وووووووي الكليووووووة لعمووووووايا  -ل

 الدراسات العليا.

 : (30)القواعد التنفيذية 

: إجراءات الامويل:
ً
 ألال

 )كشوج يرجوات( للوذودات   -1
ً
 ميودقا

ً
 ويانوا

ً
م الطالب وطلب  مويل إاى عموايا الدراسوات العليوا  مرةقوا ياقدَّ

  فريات ا قررات التي يرسها.
ً
 معامدا

ً
  فييليا

ً
 التي يرسها في اىلامعة ا راي الامويل منها  للصفا

 ُيما  الطلب لمرةقا ي إاى الكلية ايداية  لعر ي على مجل وي القسم لالكلية.  -2

رةع  وصية مجل وي القسم لالكلية  إاى عمايا الدراسات العليا ال خاذ القرار ا ناسب.  -3
ُ
  

 

: اذتساب الوذدات الدراسية:
ً
 ثانيا

1-   
ً
مووووا  ا قووووررات التووووي يرسووووها الطالووووب سوووواوقا

ُ
القسووووم أل ااقسووووام ايدايووووة   إاووووى–إذا  ووووم قبووووو   مويلووووي  – 



 ( ما أصل ا ايا.3 عايلتها طبقا  ا جاء في الفقرا )

 ُيعرم اامر على مجلس عمايا الدراسات العليا  ال خاذ القرار ا ناسب     -2

ي القسم اي وَّ  إليي بعدي الوذدات اي تسبة.  -3 درج الوذدات ا عايلة  ما  لل الطالب  ليزلَّ
ُ
  

 

  



 الطالب إذا تو قبول تحويل املعادلة

 النموذج االجراء التسلسل

  وصية( ) مجلس القسم 1

  وصية( )مجلس الكلية  2

  )قرار( مجلس عمايا الدراسات العليا 3

  (بعدي الوذدات اي تسبة)يزلي القسم اي و  إليي  4

 

بهووا  ونوواء علووى  وصووية مجل وووي يجوووب قبووو   مويوول الطالووب إاووى اىلامعووة مووا جامعووة أخوورى معتوورف (: 30) املاااد 

 القسم لالكلية  لمواةقة مجلس عمايا الدراسات العليا مع مراعاا ما ي تي:

ِّ   لأد شرلط أخرى يراها القسم  رلرية . -1
  واةر شرلط القبو  في الطالب اي و 

 ما اىلامعة اي وَّ  منها اد سبب ما ااسباب .  -2
ً
 يكو  الطالب مفيوال

َّ
 أال

 لآلتي:يجوب   -3
ً
 طبقا

ً
 اذتساب عدي الوذدات الدراسية التي يرسها ساوقا

 أال  يكو  قد مضول على يراساي للوذدات ا عايلة أكثر ما ساة ةيو  يراسية. -أ

 أ   افق ما ذيث ا و وع مع ماطلبات الىرنامج اي وَّ  إليي. -ب

  اعدى نسبة هذه الوذدات ثالثال  في ا ا ة ما لذدات الىرن -ج
َّ
 امج اي و  إليي.أال

(. -ي
ً
 أال يقل  قديره في الوذدات ا عايلة عا )جيد جدا

 ال  دخل الوذدات ا عايلة  ما ذساب ا عدَّ  التراكمي. -هو

 كووووووو  ا عايلووووووة واوصووووووية مووووووا مجلووووووس القسووووووم الووووووذد يتبعووووووي ا قوووووورر لمواةقووووووة مجل وووووووي الكليووووووة لعمووووووايا  -ل

 الدراسات العليا.

 (: 30)القواعد التنفيذية 

 
ً
 : إجراءات الامويل:ألال

 )كشوج يرجوات( للوذودات   -4
ً
 ميودقا

ً
 ويانوا

ً
م الطالب وطلب  مويل إاى عموايا الدراسوات العليوا  مرةقوا ياقدَّ

  فريات ا قررات التي يرسها.
ً
 معامدا

ً
  فييليا

ً
 التي يرسها في اىلامعة ا راي الامويل منها  للصفا

 ُيما  الطلب لمرةقا ي إاى الكلية ايداية  لعر ي على مجل وي القسم لالكلية.  -5

رةع  وصية مجل وي القسم لالكلية  إاى عمايا الدراسات العليا ال خاذ القرار ا ناسب.  -6
ُ
  

 

: اذتساب الوذدات الدراسية:
ً
 ثانيا

4-   
ً
مووووا  ا قووووررات التووووي يرسووووها الطالووووب سوووواوقا

ُ
القسووووم أل ااقسووووام ايدايووووة   إاووووى–إذا  ووووم قبووووو   مويلووووي  – 

 ( ما أصل ا ايا.3 عايلتها طبقا  ا جاء في الفقرا )



 ُيعرم اامر على مجلس عمايا الدراسات العليا  ال خاذ القرار ا ناسب     -5

ي القسم اي وَّ  إليي بعدي الوذدات اي تسبة.  -6 درج الوذدات ا عايلة  ما  لل الطالب  ليزلَّ
ُ
  

 

 

 


