
 لىائح االهتحاًات

يٍ قبٌَٕ رُظٛى انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ نغُخ  13/5ػًالً ثأؽكبو انًبدح 

و ٚظذس 1995)ع( يٍ قبٌَٕ عبيؼخ اإليبو انًٓذ٘ نغُخ 9و يقشٔءح يغ انًبدح 1990

 ظبو األعبعٙ اٜرٙ َظّ :يغهظ انغبيؼخ انُ

 اسن الٌظام وتدء الؼول ته (1)

و نٕائؼ االيزؾبَبد ثغبيؼخ 2015( نغُخ 17ٚغًٗ ْزا انُظبو " انُظبو األعبعٙ سقى )

اإليبو انًٓذ٘ " ٔٚؼًم ثّ يٍ ربسٚخ يٕافقخ يغهظ انغبيؼخ ٔرٕقٛغ سئٛظ يغهظ 

 انغبيؼخ ػهّٛ .

 قىاػد ػاهة (2)

هًٛخ ٔانذثهٕيبد ٔأ٘ شٓبداد أخشٖ ثؼذ اإلٚفبء ًُٚؼ يغهظ األعبرزح انذسعبد انؼ -1

 ثًزطهجبد انًُبْظ انًشعٕيخ فٙ انكهٛبد انًؼُٛخ .

 رًُؼ دسعبد انششف يٍ أسثغ يشرجبد : -2

 يشرجخ انششف األٔنٗ

 انقغى األٔل –يشرجخ انششف انضبَٛخ 

 انقغى انضبَٙ –يشرجخ انششف انضبَٛخ 

 يشرجخ انششف انضبنضخ

 يخ يٍ صالصخ أقغبو :رًُؼ انذسعبد انؼب -3

 انقغى األٔل -

 انقغى انضبَٙ -



 انقغى انضبنش -

 انذثهٕيبد ٔانشٓبداد األخشٖ رًُؼ يٍ صالصخ رقذٚشاد : – 4

 رقذٚش يًزبص -

 رقذٚش عٛذ -

 رقذٚش يقجٕل -

رًُؼ انذسعخ انُٓبئٛخ يٍ ؽغبة انًؼذل انزشاكًٙ يٍ انغُخ انضبَٛخ ٔيب ثؼذْب َٔزٛغخ  – 5

 ٓبدح انزفبطٛم .انغُخ األٔنٗ رظٓش فقؾ فٙ ش

رقغى انغُخ انذساعٛخ ئنٗ فظهٍٛ دساعٍٛٛ ؽٛش رؼقذ ايزؾبَبد فٙ َٓبٚخ كم فظم  – 6

دساعٙ رغًٗ االيزؾبَبد انفظهٛخ ٔرؼقذ ايزؾبَبد انًالؽق ٔانجذٚم يشح ٔاؽذح ٔفٙ 

 ثذاٚخ انؼبو انذساعٙ .

انفظهٙ انذسعخ انُٓبئٛخ انزٙ رًُؼ نهطبنت فٙ ايزؾبٌ يب ْٙ يؾظهخ االيزؾبٌ  -7

 %( .30%( ٔأػًبل انغُخ )70)

ؽزٗ ٚغًؼ نهطبنت أٌ ٚغهظ ناليزؾبٌ انفظهٙ فٙ يبدح يب ٚغت أال ٚقم ؽؼٕسِ  -8

 %( .75نهًؾبػشاد ػٍ )

رؼهٍ َزٛغخ ايزؾبٌ انفظم انذساعٙ األٔل فٙ َٓبٚخ انفظم انذساعٙ ٔرُظش َزٛغخ  -9

انٕػغ األكبدًٚٙ نهطبنت )َغبػ، انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ يؼبً فٙ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ نزؾذٚذ 

 يهؾق ، ئػبدح ، فظم ( .

أػًبل انغُخ ٔانزقٛٛى انًغزًش نهطبنت ٚشًم انٕاعجبد ، انًقبالد ، االخزجبساد  -10

ٔانذسٔط انؼًهٛخ ٔرؾذد ؽجٛؼزّ انكهٛخ انًؼُٛخ ٔٚغت أٌ ٚشًم ػهٗ األقم صالس ٔؽذاد 

 رقغى عٛذاً نزغطٙ كم انفزشح انذساعٛخ نهًقشس .



/ رغش٘ االيزؾبَبد ػبدح ػٍ ؽشٚق االعجبد انًكزٕثخ انزؾشٚشٚخ االيزؾبَبد انؼًهٛخ 11

أٔ االيزؾبَبد انشفٕٚخ ٔفٙ كم انؾبالد نهًزؾٍ انؾشٚخ فٙ ٔػغ أعئهخ شفٕٚخ نكم 

 ؽبنت يزٗ يب سأٚٗ رنك ػشٔسٚبً .

 ركٌٕ نغُخ االيزؾبَبد يغئٕنخ ػٍ سعى عذأل االيزؾبَبد ٔرؾؼٛش كم اؽزٛبعبد -12

 االيزؾبَبد ٔٔػغ انزشرٛجبد انالصيخ نزغٓٛم ئعشاء االيزؾبَبد ٔػًبٌ عشٚزٓب .

 ًظام تقيين أوضاع الطالب الووتحٌيي (3)

 ٚكٌٕ َظبو رقٛٛى أٔػبع انطالة انًًزؾٍُٛ كًب ٚهٙ :

أ/ ؽزٗ ُٚغؼ انطبنت ُٔٚزقم نهفظم األػهٗ الثذ يٍ انؾظٕل ػهٗ يؼذل رشاكًٙ ػهٗ 

 ٕة فٙ أ٘ يبدح .األقم ٚغبٔ٘ اصٍُٛ ثذٌٔ سع

%( يٍ انًٕاد انذساعٛخ انًقشسح ػهّٛ ، ٚغت ػهّٛ 40ة/ ئرا سعت انطبنت فٙ أقم يٍ )

 أٌ ٚغهظ اليزؾبَبد يالؽق فٙ انًٕاد انًؼُٛخ .

%( يٍ انًٕاد انًقشسح ػهّٛ رزى ئػبدرّ نهغُخ 60%( ٔ )40ط/ ئرا سعت انطبنت ثٍٛ )

 انذساعٛخ .

%( يٍ انًٕاد انذساعٛخ انًقشسح ػهّٛ ٚزى فظهّ 60د/ ئرا سعت انطبنت فٙ أكضش يٍ )

 يٍ انذساعخ ثبنغبيؼخ .

ْـ/ انطبنت انز٘ ٚكًم دساعزّ فٙ فظم دساعٙ يؼٍٛ ٔنكُّ ٚزخهف ػٍ أداء عضء يٍ 

أٔ كم االيزؾبَبد انفظهٛخ ألعجبة ؽجٛخ أٔ أعجبة أخشٖ يقجٕنخ نًغهظ انكهٛخ انًؼُٛخ 

فٙ ٔقذ ايزؾبَبد انًالؽق ٔانجذٚم ػُذ ثذاٚخ ًٚكٍ ئػطبؤِ ايزؾبٌ ثذٚم ٚزى انغهٕط نّ 

 انؼبو انذساعٙ .



ٔ/ ٚغت أٌ رزؼًٍ انُزٛغخ انُٓبئٛخ اليزؾبَبد انًالؽق ٔانجذٚم ئػبفخ أػًبل انغُخ 

 ٔرقذٚشاد انزقٛٛى انًغزًش نهطالة .

ص/ غٛش يغًٕػ أل٘ ؽبنت ثاػبدح عُخ دساعٛخ يؼُٛخ أكضش يٍ يشح ٔال ٚغًؼ نهطبنت 

 يٍ يشرٍٛ خالل فزشح ثقبئّ ثبنغبيؼخ . ثبإلػبدح أكضش

ػ/ رظٓش طفخ اإلػبدح َٔزٛغزٓب انخبطخ ثبنطبنت انًؼٍٛ ٔفٙ انغُخ انًؼُٛخ ػُذ ئطذاس 

 شٓبدح انزفبطٛم انخبطخ ثّ ػُذ رخشعّ .

ؽ/ ػُذ اعزخشاط انزقذٚش انُٓبئٙ نهزخشط ٚزى ؽغبة يزٕعؾ انًؼذل انزشاكًٙ نهطبنت 

 انًالؽق ئٌ ٔعذد .نغُٕاد دساعزّ شبيالً َزبئظ 

 حاالت القش والتالػة في االهتحاًات (4)

رؼزجش انًًبسعبد أدَبِ ؽبالد غش ٔرالػت ئرا ؽذصذ فٙ قبػخ االيزؾبَبد أصُبء  -1

 رأدٚخ االيزؾبٌ .

 أ/ ؽٛبصح أ٘ أشٛبء أٔ أغشاع غٛش رهك انزٙ يغًٕػ ثٓب ناليزؾبٌ انًؼٍٛ .

 ة/ انُقم يٍ انطالة اٜخشٍٚ .

 انطالة اٜخشٍٚ .ط/ انًشبٔسح يغ 

 د/ رًشٚش انًؼهٕيبد نهطالة اٜخشٍٚ .

ْـ/ أ٘ يًبسعخ أٔ رظشف ٚؼزجش فٙ َظش األعزبر انًشاقت يًبسعخ غٛش يغًٕػ ثٓب أٔ 

 رزؼبسع يغ نٕائؼ االيزؾبَبد .

انطبنت انز٘ ٚؼجؾ يزهجغبً ثًًبسعخ أ٘ ؽبنخ يٍ ؽبالد انغش أٔ انزالػت فٙ  -2

خ ٔركًهخ االيزؾبٌ ثؼذ يظبدسح انًبدح أٔ انذنٛم ػهٗ االيزؾبَبد ، ٚغًؼ نّ ثًٕاطه



يًبسعزّ انغش أٔ انزالػت فٙ االيزؾبٌ ٔٚقٕو األعزبر انًشاقت ثبنزٕقٛغ ػهٗ كشاعخ 

 اإلعبثخ خبطخ انطبنت ٔيٍ صى سفغ رقشٚش ثشأٌ انؾبنخ ئنٗ عكشرٛش االيزؾبَبد .

هظ األعبرزح انز٘ ٚقٕو ٚقٕو عكشرٛش االيزؾبَبد ثشفغ انؾبالد فٕساً ئنٗ سئٛظ يغ -3

 ثزكٍٕٚ نغُخ نهزؾقٛق فٙ انؾبنخ انًؼُٛخ ػهٗ انُؾٕ اٜرٙ :

 ػؼٕاٌ يٍ نغُخ االيزؾبَبد -

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ انكهٛخ راد انظهخ . -

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يًٍ نٓى خهفٛخ قبََٕٛخ ئرا سؤ٘ أًْٛخ رنك . -

انًشاقت أٔ انطبنت ػهٗ اَفشاد ئٌ سأد  ًٚكٍ نهغُخ أػالِ اعزذػبء أعزبر انًبدح ، – 4

 رنك يُبعجبً نًغبػذرٓب فٙ اعزكًبل رؾقٛقٓب .

 رشفغ َزبئظ انزؾقٛق نًغهظ األعبرزح ػُذ اَؼقبدِ نهُظش فٙ ئعبصح َزبئظ االيزؾبَبد . – 5

ٚزى رؾذٚذ انؼقٕثخ ػهٗ انطبنت انز٘ رضجذ ئداَزّ ثبنغش أٔ انزالػت فٙ االيزؾبَبد  – 6

 األعبرزح ٔانزٙ قذ رظم ئنٗ انفظم يٍ انذساعخ ثبنغبيؼخ . ثٕاعطخ يغهظ

 ًتائج االهتحاًات (5)

رزى ئعبصح االيزؾبَبد ػهٗ يغزٕٖ يغهظ انكهٛخ ٔيٍ صى رشفغ نًغهظ األعبرزح  -1

 نزبكٛذْب ٔئعبصرٓب ثظٕسح َٓبئٛخ .

 رجقٗ َزبئظ االيزؾبَبد انُٓبئٛخ عشٚخ نؾٍٛ ئعبصرٓب ثٕاعطخ يغهظ األعبرزح . -2

 ًٚكٍ نهكهٛبد ئػالٌ َزبئظ اثزذائٛخ رؾٕ٘ رقذٚشاد انًٕاد ٔانًؼذل انزشاكًٙ . -3

ًٚكٍ نًغبنظ انكهٛبد أٌ رطهت يٍ األعبرزح انًًزؾٍُٛ سفغ رقبسٚش ػٍ َزٛغخ  – 4

خ يزٗ يب سأد أٌ رنك يفٛذاً ألػًبنٓب أٔ أػًبل يغهظ ـايزؾبٌ يـبدح أٔ يٕاد يؼُٛ

 األعبرزح .



 الووتحٌىى الخارجيىى (6)

ٚغٛض يغهظ األعبرزح اخزٛبس انًًزؾٍُٛ انخبسعٍٛٛ ثؼذ رٕطٛخ ػًٛذ انكهٛخ انز٘  -1

 ٚغش٘ انًشٕسح انالصيخ يغ سئٛظ ٔأػؼبء انشؼجخ أٔ انقغى انًؼُٙ .

ٚغت أٌ ٚكٌٕ انًًزؾٍ انخبسعٙ شخظبً يإْالً ٔرا خجشح يًزبصح ٔراد طهخ  -2

يٕػٕع االيزؾبٌ ٔأال  ثبنزخظض كًب ٚغت أال ٚكٌٕ قذ قبو ثزذسٚظ انًبدح نهطالة

 ٚكٌٕ أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنغبيؼخ نجؼغ أٔ كم انٕقذ .

أٌ ٚكٌٕ انًبو انًًزؾٍ انخبسعٙ ٔاعؼبً ٔيًزذاً ثبنًبدح أٔ انؾقم انز٘ ٚشاد نّ  -3

 االيزؾبٌ أٔ انزقٛٛى فّٛ .

 ٚزى اخزٛبس انًًزؾٍ انخبسعٙ نفزشح ال رضٚذ ػٍ صالس عُٕاد يززبنٛخ . -4

اخزٛبس انًًزؾٍُٛ انخبسعٍٛٛ يٍ داخم انغٕداٌ أٔ يٍ األقطبس انًغبٔسح ٔرزى  ٚفؼم -5

 دػٕرٓى يزٗ يب كبٌ رنك يًكُبً ٔيٛغشاً .

/ ٚزى ٔػغ أعئهخ االيزؾبَبد ثٕاعطخ انًًزؾٍ انذاخهٙ انز٘ ٚزى اخزٛبسِ يزٗ يب كبٌ 6

سعٙ يزٗ يب رنك يًكُبً ٔٚزى اخزٛبس كشاعبد اإلعبثخ ثٕاعطخ انًًزؾٍ انذاخهٙ ٔانخب

 كبٌ رنك ػشٔسٚبً ٔيًكُبً .

اخزالف ٔاعٓبد انُظش ثٍٛ انًًزؾٍ انذاخهٙ ٔانًًزؾٍ انخبسعٙ ٚزى ؽغًّ ػهٗ  -7

 يغزٕٖ اعزًبع انًًزؾٍُٛ فٙ انكهٛخ انًؼُٛخ .

ٚشفغ انًًزؾٍ انخبسعٙ رقشٚشاً نؼًٛذ انكهٛخ ػٍ االيزؾبٌ ، انًبدح ٔانًقشس انذساعٙ  -8

ٗ يغزٕٖ يغهظ انكهٛخ ٔيٍ صى يغهظ األعبرزح ٔئرا سأٖ انًًزؾٍ ػًٕيبً نٛزى رذاسعّ ػه

 انخبسعٙ سفغ رقشٚش خبص نهؼًٛذ ًٚكٍ نهؼًٛذ سفؼّ نًغبنظ األعبرزح نهزقشٚش ثشأَّ .
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