
 

 

 

 

 

 

 الئحة مرحلة البكالوريوس

 كلية الطب بسوهاج

 جامعة سوهاج

 

 

 

 



 الباب االول

 

 أقسام الكلية

 
( تتكون كلية طب سوهاج جامعة سوهاج من االقسام اآلتية:1مادة )  

 
 قسم التشريح اآلدمى وعلم األجنة. -1

 .قسم الفسيولوجيا الطبية -2

 .قسم الهستولوجيا -3

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية. -4

 م الباثولوجيا.قس -5

 قسم الفارماكولوجيا الطبية. -6

 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة. -7

 قسم الطفيليات الطبية. -8

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع -9

 قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية. -11

 قسم الجراحة . -11

 قسم جراحة القلب والصدر. -12

 قسم جراحة التجميل . -13

 قسم جراحة المخ واألعصاب. -14

 احة األوعية الدموية.قسم جر -15

 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية. -16

 قسم جراحة العظام -17

 قسم األمراض الباطنة. -18

 قسم األمراض الصدرية. -19

 قسم األمراض العصبية والنفسية. -21

 قسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة. -21

 قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل. -22

 جهاز الهضمى.قسم طب المناطق الحارة وال -23

 قسم أمراض النساء والتوليد. -24

 قسم طب األطفال. -25

 قسم طب وجراحة العيون. -26

 قسم عالج األورام والطب النووى. -27

 قسم األشعة التشخيصية -28

 قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية. -29

 قسم األذن واألنف والحنجرة ويشمل )أمراض التخاطب و السمعيات(. -31

 . قسم الباثولوجيا االكلينيكية -31

مجلس الكلية ومجلس وبالنسبة لالقسام التى بها تخصصات فرعية فتضاف فى الالئحة بعد موافقة 

الجامعة وترفع الى لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس االعلى للجامعات التخاذ االجراءات 

 الالزمة، وفى حالة فصل أو أضافة أى أقسام علمية تتخذ االجراءات القانونية.

 



نىالباب الثا  

 
 ) المرحلة الجامعية االولى(

 شئون التعليم والطالب

 
كلية الطب بسوهاج درجة الباكالوريوس فى على طلب ( تمنح جامعة جنوب الوادى بناء 2مادة)

 الطب والجراحة.

( مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة ست سنوات.3مادة )  

الوريوس فى الطب والجراحة هى:( المواد التى تدرس لنيل درجة بك4مادة )  
 

 التشريح اآلدمى وعلم األجنة.                                 الفرقة االولى

 الهستولوجيا.                                                           

 الفسيولوجيا الطبية.                                                 

 الكيمياء الحيوية الطبية.                                                 

 اللغة االنجليزية.                                                  

 الحاسب االلى.                                                 
 

 م األجنة.التشريح اآلدمى وعل                             الفرقة الثانية

 الهستولوجيا.                                                           

 الفسيولوجيا الطبية.                                                 

 الكيمياء الحيوية الطبية.                                                 

 أداب المهنة وحقوق االنسان.                                                  

 الحاسب االلى.                                                 
 

 .الباثولوجيا                             الفرقة الثالثة

 .الطبية جيافارماكولوال                                                           

 .والمناعة لوجيا الطبيةبايووميكرال                                                 

 الطبية.طفيليات ال                                                 
 

 .طب وجراحة العين                                الفرقة الرابعة

 .االذن واالنف والحنجرة                                                           

 .الشرعى والسموم االكلينيكية الطب                                                

 .طب المجتمع                                                 
 

 .االمراض الباطنة وفروعها                           الفرقة الخامسة

 .طب االطفال                                                            
 

 .وفروعهاالجراحة                                 سةسادالفرقة ال

 .أمراض النساء والتوليد                                                            

                                                 

:الدراسية واالمتحانات( الخطة 5ة )ماد  
 المرحلة االولى: مرحلة العلوم االساسية )الفرقة االولى والثانية والثالثة(.

 المرحلة الثانية: مرحلة العلوم الطبية االكلينيكية )الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة(.



 

 أوالً: المرحلة االولى: العلوم الطبية االساسية:

 الفرقة االولى
درجة ال

 النهائية

 المقرر الدراسى عدد الساعات االختبارات

 نظرى عملى

ساعات متضمناً علم االجنة 3ه ــمدت ىتحرير - 251  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

 التشريح االدمى وعلم االجنة 121 121

ساعة  2ه ــتحريرى مدت - 151  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

 الهستولوجيا 61 61

ساعات متضمناً الفيزياء الحيوية 3ى مدتــه تحرير - 251  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

61 151 

 11منها 

)عشرة( 

ساعات 

 فيزياء حيوية

)وتشمل علم الفسيولوجيا 

 الفيزياء الحيوية(

ساعة  2تحريرى مدتــه  - 151  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

الكيمياء الحيوية   75 61  

  تحريرى مدتــه  ساعة واحدة - -

 

 اللغة االنجليزية  31 -

تحريرى مدتــه  ساعة واحدة  - -  

 

- 31                                

لحاسب االلىا  

 

 

 

 الفرقة الثانية
الدرجة 

 النهائية

 المقرر الدراسى عدد الساعات االختبارات

 نظرى عملى 

ساعات متضمناً علم االجنة 3تحريرى مدتــه  - 251  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

 التشريح االدمى وعلم االجنة 121 121

ساعة  2تحريرى مدتــه  - 151  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

 الهستولوجيا 61 61

ساعات متضمناً الفيزياء الحيوية 3تحريرى مدتــه  - 251  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

61 151 

 

 الفسيولوجيا 

ساعة  2تحريرى مدتــه  - 151  

ةعمليــــ -  

شفويــــة -  

 الكيمياء الحيوية  75 61

تحريرى مدتــه  ساعة واحدة  - 51  

 

 أداب المهنة وحقوق االنسان 31 -

 

 

 

 



 

 الفرقة الثالثة
الدرجة 

 النهائية

 المقرر الدراسى عدد الساعات االختبارات

 نظرى عملى

ساعات  3تحريرى مدتــه  - 311  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

باثولوجياال 121 121  

ساعات 3تحريرى مدتــه  - 311  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

 الفارماكولوجيا الطبية 121 61

ساعة 2تحريرى مدتــه  - 211  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

61 01 

 

ميكروبيولوجيا والمناعةال  

ساعة  2تحريرى مدتــه  - 151  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

طفيليات الطبيةال 61 61  

 
نياً: مرحلة العلوم الطبية االكلينيكية:ثا  

 الفرقة الرابعة
الدرجة 

 النهائية

 23مدة الدراسة  االختبارات

 أسبوع

 المقرر الدراسى

اكلينيكى 

 باالسبوع

نظرى 

 بالساعة

ساعات  2تحريرى مدتــه  - 251  

إكلينيكية -  

شفويــــة -  

8 

 أسابيع

 طب وجراحة العين 81

ساعات 2تحريرى مدتــه  - 211  

عمليــــة -  

شفويــــة -  

أسابيع4 االذن واالنف والحنجرة   64 

  

ساعة 2تحريرى مدتــه  - 211  

عملية وإكلينيكية -  

شفويــــة -  

ساعة  64

عملى + 

اكلينيكى 

لمدة 

 اسبوعين

01 

 
الطب الشرعى والسموم 

 االكلينيكية

ساعة  2تحريرى مدتــه  - 311  

عملية وتطبيقات ميدانية  -  

شفويــــة -  

ساعة  64

عملى + 

أسبوعين 

تدريب 

 ميدانى

128                               

 طب المجتمع

 



 

 الفرقة الخامسة
الدرجة 

 النهائية

أسبوع 23مدة الدراسة االختبارات  المقرر الدراسى 

اكلينيكى 

 باالسبوع

اكلينيكى 

 باالسبوع

ساعات  ثية مدة كل منها ثالتحريرثالث اختبارات  - 911  

إكلينيكيةاختبارات  -  

شفويــــة اختبارات -  

أسبوع24 االمراض الباطنة  216 

 وفروعها

ناتساعة كل منها مد اختباران تحريران - 511  

إكلينيكيةاختبارات  -  

شفويــــة اختبارات -  

أسبوع12     طب االطفال 118 

 

 

 الفرقة السادسة
الدرجة 

 النهائية

أسبوع 23مدة الدراسة االختبارات  المقرر الدراسى 

اكلينيكى 

 باالسبوع

اكلينيكى 

 باالسبوع

ساعات  ية مدة كل منها ثالثتحريرثالث اختبارات  - 911  

إكلينيكيةاختبارات  -  

شفويــــة اختبارات -  

أسبوع24  الجراحة وفروعها 216 

ناتساعة كل منها مد اختباران تحريران - 511  

إكلينيكيةاختبارات  -  

شفويــــة راتاختبا -  

أسبوع12  أمراض النساء والتوليد 118 

 



 

الباطنة العامة وفروعها والجراحة العامة (  توزيع الساعات والدرجات على مقررى 6مادة )

 وفروعها

 مقرر الباطنة العامة وفروعها
عدد الساعات واالسابيع  المقرر

 الدراسية

 توزيع الدرجات 

النظرية 

 ساعة

االكلينيكية 

 أسبوع

أعمال 

 السنة

شفوى  االمتحانات التحريرية

 واكلينيكى

 391 91 12 111 الباطنة العامة 

ثالث اختبارات تحريرية 

 151ويخصص لكل اختبار 

درجة على ان يحتوى االختبار 

الثالث على االمراض الجلدية 

والباثولوجيا االكلينيكية ويوضع 

االمتحان بمعرفة قسم الباطنة 

ة من العامة بعد أخذ االسئل

 االساتذة القائمين بالتدريس

241 

فروع الباطنة 

 العامة

66 9 

ثالث أسابيع 

لكل من 

 –الصدرية 

 –المتوطنة 

العصبية 

 والنفسية

تتم   71

المشاركة 

مع قسم 

أمراض 

الباطنة 

 العامة

االمراض 

 الجلدية

24 3 21 31 21 

الباثولوجيا 

 االكلينيكية

16 -- -- 31 11 

 271 451 181 24 216 المجموع

 

 مقرر الجراحة العامة وفروعها
عدد الساعات واالسابيع  المقرر

 الدراسية

 توزيع الدرجات 

النظرية 

 ساعة

االكلينيكية 

 أسبوع

أعمال 

 السنة

 شفوى واكلينيكى االمتحانات التحريرية

 العامة جراحة ال

)الجراحات 

الخاصة داخل 

منهج الجراحة 

 العامة(

161 16 121 371 

رات تحريرية ثالث اختبا

 151ويخصص لكل اختبار 

درجة على ان يحتوى االختبار 

العظام والمسالك الثالث على 

ويوضع االمتحان بمعرفة قسم 

العامة بعد أخذ االسئلة الجراحة 

 من االساتذة القائمين بالتدريس

271 

تتم المشاركة مع  41 31 4 28 جراحة العظام

قسم الجراحة 

 العامة

 

 41 31 4 28 جراحة المسالك

 271 451 181 24 216 المجموع



 ( توزيع درجات مرحلة البكالوريوس7مادة )

 
مجموع  درجات الفرق الدراسية المرحلة الدراسية

 الثالثة الثانية االولى الدرجات

 2611 951 851 811 ما قبل االكلينيكية

 3751 1411 1411 951 االكلينيكية

 6351 -- -- -- المجموع التراكمى

 

( توزيع الدرجات الكلية لكل مقرر على امتحانات التحريرى وأعمال السنة والشفوى 8مادة )

 والعملى واالكلينيكى فى سنوات الدراسة المختلفة.

 الفرقة االولى والثانية:

 
الدرجة  المقرر

 الكلية

 الدور االول

أعمال  تحريرى

 السنة

 عملى شفوى

 01 35 51 125 251 التشريح

 25 51 51 125 251 لوجياالفسيو

 25 21 31 75 151 الهستولوجيا

 15 31 31 75 151 الكيمياء الحيوية

 - - - 51 51 اللغة االنجليزية

 - - - 51 51 أداب المهنة وحقوق االنسان

 21 - - 31 51 الحاسب اآللى

 

 :الفرقة الثالثة
الدرجة  المقرر

 الكلية

 الدور االول

أعمال  تحريرى

 السنة

 عملى فوىش

 31 31 61 151 311 الباثولوجي

 51 41 61 151 311 الفارماكولوجى

 31 31 41 111 211 الميكروبيولوجى

 21 25 31 75 151 الطفيليات

 

 :الفرقة الرابعة
الدرجة  المقرر

 الكلية

 الدور االول

أعمال  تحريرى

 السنة

 عملى شفوى

 01 35 51 125 251 طب وجراحة العيون

 31 31 41 111 211 االنف والحنجرةاالذن و

 31 31 41 111 211 الطب الشرعى والسموم

 31 61 61 151 311 طب المجتمع

 



 الفرقة الخامسة:
الدرجة  المقرر

 الكلية

 الدور االول

أعمال  تحريرى

 السنة

 عملى شفوى

  االمراض الباطنة وفروعها

 

911 

391 161 41 101 

 11 11 21 31 االمراض الجلدية

 -- 11 -- 31 الباثولوجيا الالكلينيكية

 -- 21 -- -- االشعة

 121 31 111 251 511 طب االطفال

 

 الفرقة السادسة:
الدرجة  المقرر

 الكلية

 الدور االول

أعمال  تحريرى

 السنة

 عملى شفوى

  121 371 911 الجراحة العامة وفروعها

135 

 

 31 41 جراحة العظام 135

 31 41 جراحة المسالك

 111 51 111 251 511 أمراض النساء والتوليد

 



 ( ضوابط الدراسة واالمتحان فى المرحلة ماقبل االكلينيكية9مادة )

 )ثالثون( أسبوعاً، ويعقد االمتحان فى دورين: 31مدة الدراسة بهذه المرحلة  - أ

 لدور الثانى: فى سبتمبرالدور االول: فى مايو                                  ا

مع مراعاه أنه يجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية تعديل مواعيد االمتحانات 

 ومواعيد بداية الدراسة للمرحلة قبل االكلينيكية وبالتالى عدد االسابيع الدراسية.

ة %)خمسون بالمائة( من الدرجة الكلية للماد51تخصص لدرجات االمتحان التحريرى  - ب

% لالمتحان العملى 31% لالمتحان التحريرى، 51ليصبح توزيع الدرجات كالتالى: 

 % المتحان أعمال السنة.21والشفوى، 

% )عشرون بالمائة( من الدرجة الكلية للمادة فيما عدا 21يحدد المتحانات أعمال السنة  - ت

ها امتحانات اللغة االنجليزية والحاسب اآللى واداب المهنة وحقوق االنسان فال تعقد ل

 أعمال سنة.

 –امتحانات اعمال السنة تكون فى شكل اختبارات دورية ووسائل تقويم آخرى )شفوى  - ث

وكذلك تخصص درجات على المواظبة ويتم احتسابها بمعرفة القسم  ..الخ( –عملى 

المختص، ويتحتم ان تكون هذه االمتحانات متكررة على مدار العام الدراسى وفقاً للنظام 

 ررة مجلس الكلية.الذى يق

يتم تدريس اللغة االنجليزية والحاسب االلى وآداب المهنة وحقوق االنسان بمعرفة السادة  - ج

أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب كلما أمكن ذلك، ودرجة النجاح فى اللغة االنجليزية 

% لكل منهما وال تضم الدرجات التى يحصل عليها الطالب فيهما الى 51والحاسب اآللى 

موع الدرجات سواء للفرقة او الى المجموع التراكمى، وال يعوق رسوب الطالب فى مج

أى منهما وكذلك بالنسبة آلداب المهنة وحقوق االنسان من االنتقال الى الفرقة االعلى 

كل داخل المرحلة ما قبل االكلينيكية، ويتقدم الطالب المتحانات الدورين االول والثانى 

الى المرحلة االكلينيكية اال اذا كان ناجحاً فى كل ما درس  عام حتى ينجح وال ينقل

 بالمرحلة ما قبل االكلينيكية.

ال يعوق الرسوب أو التخلف فيما اليزيد عن مادتينمن المواد الطبية من انتقال طالب  - ح

 الفرقة االولى الى الفرقة الثانية وال ينقل طالب الفرقة الثانية الى الفرقة الثالثة اال اذا كان

ناجحاً فى جميع المواد الطبية،اما طالب الفرقة الثالثة فال ينقل الى المرحلة االكلينيكية اال 

 اذا كان ناجحاً فى جميع المواد التى تمت دراستها فى المرحلة ما قبل االكلينيكية.

 ( ضوابط الدراسة واالمتحان بالمرحلة االكلينيكية 11مادة )

 أسبوعاً  32                               مدة الدراسة بالفرقة الرابعة     - أ

 اسبوعاً  36مدة الدراسة بالفرقة الخامسة والسادسة                     

 يعقد االمتحان فى دورين - ب

 الدور االول       فى يونيو                                للفرقة الرابعة 

 للفرقة الخامسة             فى يوليو                                         

 فى نوفمبر                              للفرقة السادسة                     

 الدور الثانى      فى سبتمبر                              لكل من الفرقتين الرابعة والخامسة

 فرقة السادسةفى يوليو                                لل                     

 مواعيد بداية الدراسة واالمتحان فى المرحلة االكلينيكية على النحو التالى: - ت
 

الفرقة 

 الدراسية

 الدور الثانى الدور االول بداية الدراسة

 سبتمبر يونيو أكتوبر الرابعة

 سبتمبر يوليو أكتوبر الخامسة

 يوليو نوفمبر نوفمبر السادسة



جامعة بناء على توصية مجلس الكلية تعديل مواعيد االمتحانات مع مراعاة أنه يجوز لمجلس ال

 ومواعيد بداية الدراسة بالمرحلة االكلينيكية وبالتالى عدد االسابيع الدراسية.

 % من الدرجة الكلية للمادة لالمتحان التحريرى.51تخصص  - ث

 % لالمتحان الشفوى واالكلينيكى.31            

 عمال السنة.% المتحانات أ21            

ال ينقل الطالب داخل المرحلة االكلينيكية الى الفرقة الدراسية االعلى اال اذا كان ناجحاً  - ج

 فى جميع المواد الدراسية بالفرقة المقيد بها.

تتمثل درجات امتحانات أعمال السنة فى مجموع الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى  - ح

إكلينيكى .. الخ( وكذلك  –عملى  –خرى )شفوى االمتحانات الدورية ووسائل اللتقويم األ

درجة تقويم المواظبة ويتم احتسابها بمعرفة القسم المختص بناء على ما يتم من تقييم 

 وفى نهاية الدورة االكلينية. للطالب أثناء

االقسام التى تشارك معها تخصصات فرعية مثل أمراض الباطنة والجراحة فيراعى  - خ

 االتى:

ى مسئوالً عن تقييم الطالب خالل فترة الدراسة به فى ضوء يكون كل قسم  فرع .1

الزمن المخصص بالجول الدراسى ودرجة أعمال السنة المخصصة ويتم تسليم 

 كشوف الدرجات النهائية مجمعة الى القسم االم.

يقوم كل قسم فى نهاية العام بتسليم االستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم )القسم  .2

أو الجراحة العامة أسئلة القسم ليتم وضع االمتحان االم( الباطنة العامة 

التحريرى واختيار أسئلة الورقة الثالثة فى التحريرى )االختبار الموضوعى( 

 من بينها ويتم تصحيح االسئلة عن طريق القسم واضع االسئلة.



 الباب الثالث

 أحكام عامة
 

 تراكمى على االطالق سواء لمرحلة ( ال رفع لتقديرات المواد أو الفرقة أو المجموع ال11مادة )

 العلوم الطبية االساسية أو مرحلة العلوم الطبية االكلينيكية.              
 

 التعويض لالنجاح يكون وفقاً لما يقره مجلس الكلية بناء على توصية لجنة الممتحنين ( 12مادة )

 رى للمادة إضافة حقيقية وتكون الدرجات المضافة للوصول لدرجة النهاية الصغ              

 وليست اعتبارية، وتضم الدرجات المضافة الى مجموع المادة والفرقة والمجموع                 

 التراكمى.              
 

 يعتبر المحتوى العلمى لكل مقرر والذى اقره مجلس الكلية جزء من هذه الالئحة  -( أ13مادة )

 بهذا المحتوى. ويلتزم القسم المختص              

 يقوم القسم المختص فى أول كل عام دراسى بوضع البرنامج العلمى للمحاضرات  -ب              

 والدروس العملية واالكلينيكية ومواعيدها والمكلف بتدريسها.              
 

 % فى االمتحان التحريرى 31يعتبر الطالب راسب الئحياً اذا حصل على أقل من ( 14مادة )

 ألى مادة من مواد الدراسة الطبية، ويكون تقديره فى هذه المادة ضعيف جداً.              

 ( يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتية:15مادة )

 % فأكثر من مجموع الدرجات85ممتاز                           

 الدرجات% من مجموع 85% الى أقل من 75جيد جداً          من               

 % من مجموع الدرجات75% الى أقل من 65من جيد                              

 % من مجموع الدرجات65% الى أقل من 61مقبول             من               

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:              

 % من مجموع الدرجات61ن % الى أقل م31ضعيف           من               

 % من مجموع الدرجات31ضعيف جداً      من               

 % لكل منهما.51والحاسب اآللى فدرجة النجاح فيهما فيما عدا مادتى اللغة االنجليزية               
 

 ( يجب على الطالب متابعة الدروس واالشتراك فى التمرينات العملية واالكلينيكية 16مادة )

 ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس االقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم              

 % من اجمالى الدروس العملية 25لالمتحان كله أو بعضه إذا تجاوزت نسبة غيابه              

 تحان فيها اال واالكلينيكية، ويعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى حرم من التقدم لالم             

 قدم الطالب عذراً يقبلة مجلس الكلية، وفى هذه الحالة يعتبر غائباً بعذرمقبول،وعلى اذا              

 الطالب المحروم أن يعيد حضور الدروس العملية واالكلينيكية للمواد التى لم يستكمل              

 %.75فيها نسبة الحضور حتى يستكمل نسبة              
 

 ( ال يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص 17مادة )

 للطالب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم الى االمتحان من الخارج فى السنة               

 .التالية فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فغيما عادا طالب الفرقة االولى              

 ويجوز لمجلس الكلية عالوة على ما تقدم الترخيص لطالب الفرقة قبل النهائية   -            

 )الخامسة( والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى االمتحان من الخارج.              

وإذا رسب الطالب بالفرقة النهائية فيما ال يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة  -

لك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة يرخص له باالمتحان وذ

 حتى يتم نجاحة.

 



 ( إذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فال يحسب غيابه 18مادة )

 رسوباً بشرط اال يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات              

 الدراسة بالكلية ويجوز منحه فرصة ثالثة فى حالة الضرورة القصوى بقرار من              

 عن االمتحان بغير عزر مقبول راسباً بتقدير مجلس الجامعة. ويعتبر الطالب المتغيب              

 ضعيف جداً.             
 

 للتقديرات التى يحصل عليها، مع  يحسب التقدير العام لنجاح الطالب فى كل فرقة وفقاً ( 19مادة )

 مراعاة أال يزيد تقديرة على مقبول فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه              

 بغير عذر مقبول، أما اذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذى              

 يحصل عليه.             
 

 الطالب المحول الى الكلية من حضور بعض مقررات الدراسة أو من  ( يجوز أن يعفى21مادة )

 أداء االمتحانات فيها إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات               

   تعادلها فى كلية جامعية معترف بها ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد               

 قة مجلس شئون التعليم والطالب بناء على أقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأى مواف             

 ( من 171مجلس القسم أو مجالس االقسام المختصة وبما اليتعارض مع نص المادة )             

 قانون تنظيم الجامعات.             
 

 تية :( يقدر نجاح الطالب فى درجة البكالوريوس بأحد التقديرات اال21مادة )

 مقبول –جيد  –جيد جداً  –ممتاز               

 ويحسب التقدير العام للطالب فى درجة الكالوريوس على أساس المجموع الكلى               

 للدرجات التى حصل عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا               

 المجموع.              

 ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جداً وعلى اال يقل               

 التقدير العام فى أى فرقة من فرق الدراسة عن جيد جداً، ويشترط لحصول الطالب               

 ة أو أية فى أى امتحان تقدم له فى المواد الطبيعلى مرتبة الشرف أال يكون قد رسب               

 فرقة، على أن اليعتد بها عند ترتيب الطالب.              



 رابعالباب ال                              

 االنتقالية(حكام )األ                                            
 

 الدراسى ( تطبق أحكام هذه الالئحة على الطالب الملتحقين بالكلية اعتباراً من العام 22مادة )

             2114/2115 

 

 ( تطبق أحكام الالئحة السابقة على الطالب المقيدين بالفرق األخرى والملتحقين بالكلية 23مادة )

 قبل تطبيق هذه الالئحة وحتى حصولهم على درجة البكالوريوس.             

              

 

 
 

 

 

 

 




