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 وبيانها كاالتى: تحدد ضوابط الدراسةالتى  يم الجامعاتظمن الالئحة التنفيذية لقانون تنمواد بعض ال .1

تبدأ السنة الجامعية فى السبت الثالث من سبتمبر، وتستمر الدراسة ثالثين أسبوعًا، وتكوون  -( 62مادة ) 

 سبوعين وفقًا للموعد الذى يحدده مجلس الجامعة .عطلة نصف السنة لمدة أ

ولمجلووس الجامعووة مراعوواة للصووالأ العووام أن يقوورر بوودن الدراسووة أو انتهاناووا وبووأ المواعيوود المووذكورة أو    

    بعداا.

وبوأ افتتواا الدراسوة ، وال يجووق القيود بعود ذلو   ال يقيد الطالب بالكلية بنان علوى طلوب يقدمو   ( :63مادة )

                    .من مجلس الكلية فى حدود القواعد التى يقرراا مجلس الجامعة بترخيص

بعود اسوتيفان أوراوو  وأدان الرسووم المقوررة  ويعود فوى الكليوة ملوف   –يتم ويد الطالوب بالكليوة  -( 64مادة )

 -لكأ طالب يحتوى على جميع األوراق المتعلقة بالطالب ، وعلى األخص :

 إلجران القيد .األوراق المقدمة  -

 بيان أحواأ الطالب الدراسية وتواريخها ) القيد واالمتحانات ونتائجها وتقديراتها ( . -

 بيان العقوبات التأديبية المووعة علي  . -

 أوج  النشاط الرياضى واإلجتماعى والعسكرى للطالب . -

 بالكلية نظـام الدراسـة



 (2) 

وجو  مون الجامعوة ويعد سجأ خاص بكأ طالوب يودون بو  بيوان موا تضومن  ملفو  فضواًل عون تواري  خر       

وسبب  وعمل  بعد التخرج ، ويكون اذا السجأ من صورتين وتحفظ أحدااما فى الكلية واألخرى فى الجامعوة 

. 

تكون الدراسة على أساس نظام السونة الكاملوة ، ويجووق أن تكوون الدراسوة علوى أسواس نظوام  -(79مادة )

 اللوائأ الداخلية للكليات.  المراحأ أو الفصلين الدراسيين أو أى نظام أخر طبقا ألحكام

 2005ينص مشورو  تطووير كليوات التربيوة النظوام الوداخلى )وفقوا لنظوام الفصولين الدراسويين( سوبتمبر  .2

 على ما يلى :

 ( أربوع 4الدراسة بكلية التربية نظريوة وعمليوة، ومودة الدراسوة للحصووأ علوى الدرجوة الجامعيوة األولوى )

ظووام الفصووأ الدراسووى، وينقسووم العووام الجووامعى  لووى فصوولين سوونوات جامعيووة. وتسووير الدراسووة وفقووا لن

 ، وينتهى كأ فصأ دراسى دراسة وامتحانا.راسييند

 .ويمكن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بكليات التربية 

 تنقسم الدراسة بكلية التربية الى مرحلتين:  

 وتشمأ الفروتين األولى والثانية ،المرحلة األولى

 أ الفروتين الثالثة والرابعةوتشم المرحلة الثانية،

 فى جميع المقررات الدراسية. وال ينقأ الطالب من المرحلة األولى  لى المرحلة الثانية  ال  ذا كان ناجحاً 

وينقأ الطالوب مون الفرووة األولوى  لوى الفرووة الثانيوة، وكوذل  مون الفرووة الثالثوة الوى الفرووة الرابعوة،  ذا كوان 

فى مقررين على األكثور، علوى أن يو دى االمتحوان فيموا رسوب فيو   أو كان راسباً فى جميع المقررات،  ناجحاً 

 فى الفروة التى نقأ  ليها.


