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ـرة و ٌحتسووب لهووم عوودد ــــــــــــووٌجوووز للكلٌووة أن تقبوول الطالبووات الراابووات فووً التحوٌوول موون كلٌووات منا  -3

  4الساعات المعتمدة التى سبق دراستها 

 

 ( : شروط القبول و القٌد بالكلٌة :   6مادة ) 

" فوى احودى برامجهوا المختلفوة  التربٌة للطفولوة المبكورة ٌشترط لقٌد الطالبة لنٌل درجة بكالورٌوس "         

  -ما ٌلى :

 4تجتاز اختبار المقابلة الشخصٌة بنجاح  أن  

 على متابعة الدراسة الن رٌة و العملٌة فً الكلٌة  اتكون الئقة طبٌا بما ٌثبت قدرته أن. 

 4تكون متفراة للدراسة  أن 

 و فٌما ٌلى شروط االلتحاق بكل برنامج من البرامج الدراسٌة التى تقدمها الكلٌة 

  التربٌة للطفولة المبكرة لاللتحاق  ببرنامج اعداد معلمة  -أوال :     



  الحصووول علووى الثانوٌووة العامووة بقسوومٌها العلمووى و اعدبووى أو مووا ٌعادلهمووا موون مكتووب تنسووٌق القبووول

 4الجغرافى بالجامعات طبقاً للتوزٌع 

  لاللتحاق ببرنامج اعداد معلمة الحضانة -: ثانٌا    

  الحصول على الثانوٌة العامة بقسمٌها العلمى و اعدبى أو ما ٌعادلهما من خالل مكتب تنسوٌق القبوول

  4بالجامعات طبقاً للتوزٌع الجغرافى 

  تمرٌض ( مون خوالل مكتوب تنسوٌق القبوول بالجامعوات طبقواً  –الحصول على الثانوٌة الفنٌة )زراعٌة

  4للتوزٌع الجغرافى 

 " اإلرشاد األكادٌمى  "  ( : 3مادة ) 

لهون طووال  تحدد الكلٌة لكل مجموعة من الطالبات مرشداً أكادٌمٌاً من بٌن أعضاء هٌئة التودرٌس ٌ ول مالزمواً 

، و ٌقوووم المرشوود األكووادٌمى بمهووام إرشوواد الطالبووات و مسوواعدتهن فووى إعووداد الخطووة فتوورة دراسووتهن بالكلٌووة

مووع مراعوواة متطلباتهووا السووابقة و بلووم لكوول برنووامج موون  4الدراسووٌة و تحدٌوود رابوواتهن فووى اختٌووار المقووررات 

ى و ٌجووز البرامج األربعة بموا ٌالئوم قودراتهن و توجٌول عملٌوة التسوجٌل و متابعوة أدائهون طووال العوام الدراسو

و لمجلس الكلٌة إعادة الن ر فى تحدٌد المرشد األكادٌمى بعد إختٌار الطالبة للبرنامج التوى تراوب فوى دراسوتل 

ٌعتبر رأى المرشد األكادٌمى استشارى ، و الطالب هو المسئول عن المقررات التى ٌقووم بتسوجٌلها بنواء علوى 

  4 رابتل

 " التسجٌل األكادٌمى  "  ( : 4مادة ) 

وم الطالبووات بتسووجٌل اختٌووارتهن موون المقووررات و عوودد السوواعات بالتشوواور و االتفوواق مووع المرشوود تقوو  -أ

األكادٌمى و ٌتم التسجٌل بإدارة شئون الطالبات بالكلٌة قبل بداٌة كل فصل دراسى طبقاً لخطتهن الدراسٌة 

ٌم و الطوالب علوى تنفٌوب ، و فى التوقٌتات التى تحددها إدارة الكلٌوة ، و ٌشورو وكٌول الكلٌوة لشوئون التعلو

قواعوود التسووجٌل و إجراءاتوول و إعووداد القوووائم لكوول موون المجموعووات الدراسووٌة ، و الجوودول الدراسووى ، و 

، و تجهٌوز بطاقوات المقوررات للطالبوات و هوى عبوارة  نتوزٌع الطالبات على السادة المرشودٌن األكوادٌمٌٌ

إلجمالٌة لكل طالبة ، علوى أن ٌوتم تسوجٌل الطالبوات عن البطاقة المنفردة لكل مقرر باإلضافة الى البطاقة ا

  4لهبه المقررات فى األسبوع األول من بدء الفصل الدراسى 

ٌجوز للطالبة التى لم تتمكن من التسوجٌل ألسوباب قهرٌوة تقرهوا لجنوة شوئون التعلوٌم و الطوالب و ٌوافوق   -ب

  4علٌها مجلس الكلٌة أن تسجل تسجٌالً متأخراً خالل الفترة اإلضافٌة للتسجٌل ) األسبوع الثانى ( 

  " اإلضافة أو الحبو أو االنسحاب " ( : 5مادة )   

إجوراءات التسوجٌل و موافقوة المرشود األكوادٌمى أن تحوبو أو تضوٌو مقورراً أو  ٌجوز للطالبة بعد أكموال - أ

أكــــثر حتى نهاٌة األسبوع الثانى فقط من الدراسة بحٌث ال تقل عدد الساعات المسجلة للطالبة عن الحد 

 4ساعة معتمدة (  12األدنى للتسجٌل فى الفصل الدراسى الواحد ) 

أى مقرر و ٌسمح لها بإسوقاط المقوررات فوى األسوبوع السوادس مون  ٌجوز ان تنسحب الطالبة من دراسة - ب

و ٌسجل هبا المقورر فوى سوجل الطالبوة  4بدء التسجٌل للفصل الدراسى و بلم بموافقة المرشد األكادٌمى 

(بشوورط أن ال تكووون الطالبووة قوود تجوواوزت نسووبة الغٌوواب المقووررة قبوول Wاألكووادٌمى بتقوودٌر " منسووحب " )



و تعرض حاالت االنسحاب االضطرارٌة بعد هبا المٌعاد على لجنوة شوئون التعلوٌم و الطوالب  4االنسحاب 

   4للن ر فٌها و اقرارها من مجلس الكلٌة 

 " الموا بـــــة "  : ( 14مادة ) 

ن امٌووة عملٌووة و ال ٌجوووز فٌهووا االنتسوواب و تخضووع عملٌووة  التربٌووة للطفولووة المبكوورة الدراسووة فووى كلٌووة  - أ

  4تابعة حضور الطالبات لقواعد ٌحددها مجلس الكلٌة م

% مون الن ورى و العملوى فوى 35ٌتطلب دخول الطالبة االمتحان النهائى تحقٌق نسبة حضور ال تقل عون  - ب

بحالوة الغٌواب فوى كول مقورر عنودما تتجواوز  –فى لوحة إعالنوات الكلٌوة  –ٌتم إنبار الطالبات  4كل مقرر 

% دون الحاجة الوى توقٌوع الطالبوات بوالعلم أو 25% ثم انبارها عندما تصل النسبة الى 15نسبة الغٌاب 

  4إرسال خطابات لهن 

% فووى أحوودى المقووررات ٌكووون لمجلووس الكلٌووة الحووق فووى 35إبا انخفضووت نسووبة الحضووور المقووررة عوون  -جووـ

حان النهوائى بنواء علوى طلوب مجوالس االقسوام المختصوة و ٌسوجل للطالبوة تقودٌر ) حرمانها من دخول االمت

( فووى المقوورر و ٌحتسوب للطالبووة  الدرجووة " صوفر " فووى درجووة االختبوار النهووائى للمقوورر و NDمحوروم ( )

 تدخل نتٌجة الرسوب فى حساب المعدل التراكمى للطالبة  

لٌة عن عدم حضور االمتحوان النهوائى ألى مقورر قبول أو بعود إبا تقدمت الطالبة بعبر قهرى ٌقبلل مجلس الك -د

(فوى هوبا المقورر بشورط انت امهوا فوى ICٌومٌن مون إجوراء االمتحوان ٌحتسوب لول تقودٌر " اٌور مكتمول " )

الحضور و عدم حرمانهوا مون أعموال السونة و االمتحوان التطبٌقوى أن وجود و فوى هوبه الحالوة ٌتواح للطالبوة 

(فرصوة أداء االمتحوان النهوائى فوى الموعود الوبى ٌحودده مجلوس ICمكتمول " ) الحاصلة على تقودٌر " اٌور

 4الكلٌة و ٌحتسب للطالبة الدرجة الفعلٌة 

 " إٌقاو القٌد و االنقطاع عن الدراسة "   ( : 11مادة )  

تعتبر الطالبة راسبة إبا لم تسجل فوى أى فصول دراسوى أو انسوحبت مون جمٌوع مقوررات الفصول الدراسوى  - أ

 ( absو ٌسجل لها تقدٌر )4مقبول  بدون عبر

  4سنتٌن دراسٌتٌن متتالٌتٌن  –بعبر ٌقبلل مجلس الكلٌة  –ٌجوز للطالبة االنقطاع عن الدراسة  - ب

تفصل الطالبة من الكلٌة إبا انقطعت عون الدراسوة لفتورة أطوول مون سونتٌن دراسوٌتٌن متتوالٌتٌن دون عوبر  -جـ

و ٌمكون التقودم مون الخوارل بالنسوبة للمسوتوٌات اعخورى كموا  ٌقبلل مجلس الكلٌة و بلم بالمستوى األول ،

مون الالئحوة التنفٌبٌوة لقوانون تن وٌم  65و بلم وفقاً للموادة  4( فى هبه الالئحة 24هو موضح فى المادة )

  4الجامعات 

  



 تقييم املقررات النظرية و التطبيقية 

 " ن ام التقٌٌم "  : ( 12مادة )   

تتبع الالئحة ن ام الساعات المعتمدة البى ٌعتمد على أن الوحدة األساسٌة هى المقورر الدراسوى و لوٌس السونة 

و ٌكون التقٌٌم على أساس التقدٌر فوى كول مقورر دراسوى بن وام النقواط و ٌوتم حسواب تقودٌر الطالبوة بنواء علوى 

  4أدائها بمعدلها التراكمى البى ٌحدد طبقاً للن ام التالى 

( درجة تشمل أعمال السنة و االختبارات التطبٌقٌة ) أن وجد 54النهاٌة الع مى لدرجات كل مقرر ) ال  :أو  

 ( و االختبارات التحرٌرٌة  

 ٌتم تقٌٌم الطالبة فى المقررات الن رٌة و التطبٌقٌة على النحو التالى :   ثانٌا  :  

   المقررات الن رٌة  - أ
   % ألعمال السنة 24   
   % لالمتحان التحرٌرى44         
 المقررات التى تشتمل على  ) الجانب التطبٌقى ( - ب

 % العمال السنة   24  
 % لالمتحان التطبٌقى 34           
 % لالمتحان التحرٌرى54           

الفصول و  منتصوو تقدر درجة اعمال السنة من خالل اختبارٌن دورٌٌن ٌعقدان خوالل الفصول الدراسوى ،احوداهما فوى  -جـ

 اعخر فى نهاٌتل .  

 

 التدرٌب المٌدانى" خارل الكلٌة :  : ( 13مادة )   

  -و ٌتم بلم من خالل مكتب التدرٌب المٌدانى على النحو التالى :   

ٌتوولى المكتووب اإلشووراو علوى توودرٌب الطالبووات بالروضوات المختلفووة خووارل الكلٌوة و ال ٌعقوود لهووبا المقوورر  - أ

ًً للبرنامج التى تقوم الطالبة بدراستل  امتحان تحرٌرى   4وفقاً

  ٌتم تدرٌب الطالبات بالروضات التابعة لوزارة التربٌوة  التربٌة للطفولة المبكرة برنامج إعداد معلمات :

 و التعلٌم 

  برنامج إعداد معلمات الحضانة : ٌتم تدرٌب الطالبات بدور الحضانة 

ثالث و الرابع فى المؤسسات التعلٌمٌة خارل الكلٌوة و ال ٌعقود لهوبا المقورر ٌتم تدرٌب الطالبات فى المستوٌٌن ال    

 امتحان تحرٌرى 

  -ٌتكون المكتب من :تشكٌل المكتب  :  -ب

  4رئٌس المكتب و ٌمثلل عمٌد الكلٌة  

 نائب رئٌس المكتب و ٌمثلل وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب 

 للمكتب و ٌمثلل رئٌس قسم العلوم التربوٌة و ٌعاونل أثنان من أعضاء هٌئة  االشراو الفنى

 التدرٌس بالقسم   

 

   للمكتب : اإلداريالجهاز  -جـ



 ( أعضاء إدارٌٌن على النحو التالى : 4ٌتولى االشراو علٌها نائب رئٌس المكتب و ٌعاونل عدد )      
 أمٌن الكلٌة  -
 ( أعضاء من قسم شئون الطالبات المسئولٌن عن المستوٌٌن الثالث و الرابع  3عدد )  -
 مسئول مالى  -
سكرتارٌة وكٌول الكلٌوة لشوئون التعلــــــــــــوـٌم  –( أعضاء إدارٌٌن ) سكرتارٌة العمٌد  3عدد )  -

 سكرتارٌة رئٌس قسم العلوم التربوٌة (  –و الطالب 

  -انى فى المستوٌٌن الثالث و الرابع :تقٌٌم مقرر التدرٌب المٌد -د

  -ٌتم تقٌٌم الطالبات على النحو التالى :     

 درجة (  54الدرجة الع مى لهبا المقرر )  -

 درجات ( لمدٌر الروضة لمتابعة المتدربات  5%من الدرجة )14تخصص  -

)عضووو هٌئووة التوودرٌس ( لمتابعووة  درجووة( لتقٌووٌم المشوورو الووداخلى 34%موون الدرجووة )64تخصووص  -

  4األعمال التطبٌقٌة للمتدربة مع األطفال 

درجوة ( الدرجوة لتقٌوٌم المموتحن الخوارجى ) عضوو هٌئوة التودرٌس( لتقٌوٌم  15%من ) 34تخصص  -

  4األعمال التطبٌقٌة للمتدربة مع األطفال 

الرابع تبقى لالعادة فوى نفوس المسوتوى  ابا رسبت الطالبة فى التدرٌب المٌدانى فى أى من المستوٌٌن الثالث أو

و تؤدى االمتحان فى التدرٌب المٌدانى فقط و المقررات الراسوبة فٌهوا أن وجودت و ال تنتقول الوى مسوتوى أعلوى 

    4اال بعد اجتٌازه 

 الدالالت الرقمٌة و الرمزٌة للدرجات و التقدٌرات :   (:14مادة )  
 

المقرر من مجموع درجوات اعموال السونة و االختبوارات التطبٌقٌــــــــــــوـة  تتكون الدرجة النهائٌة فى - أ

  4و االختبارات التحرٌرٌة كما هو موضح بجداول البرنامج الدراسى 

% و ال تكون الطالبة ناجحة فى أى مقرر اال ابا حصولت 54الحد األدنى للنجاح فى أى مقرر دراسى  - ب

النهائى و تكون النسوبة المئوٌوة للودرجات النهـــــــــــوـائٌة % من درجة االمتحان التحرٌرى 34على 

   قدٌرات كما مبٌن بالجدول التالى.و الت

 النسبة المئوٌة للدرجة
Grade range 

 
 التقدٌر المكافىء

 
 التقدٌر

 النقاط
 المعدل التراكمى

 الى من

 A 3.25 3.54+  ممتاز ) + ( % فأعلى55

 3.25أقل من  A 3 ممتاز %55أقل من  -% 54

 3أقل من  A - 2.35 ( -ممتاز )  % 54أقل من  -% 45

 2.35أقل من  B+ 2.54 جٌد جداً )+( %45أقل من  -% 44

 2.54أقل من  B 2.25 جٌد جداً  %44أقل من  -% 35

 2.25أقل من  C+ 2 جٌد )+( %35أقل من  -% 34

 2أقل من  C 1.35 جٌد %34أقل من  -% 65

 1.35أقل من  D+ 1.54 مقبول )+( %65أقل من  -% 64

 1.54أقل من  D 1.25 مقبول %64أقل من  -% 55

 1.25أقل من  D- 1 ( -مقبول) %55أقل من  -% 54

 1أقل من  صفر F راسب ) ر ( %54أقل من 

   IC م(4اٌر مكتمل ) ل 

 صفر ND محروم) مح(
  W منسحب ) ن(

 صفر Abs راسب اائب ) غ (



 إلٌجاد المعدل الفصلى ) تقدٌر الفصل الدراسى الواحد (  -ثانٌاً :

  المعدل الفصلى :

ٌن و ٌوتم هو متوسط ما تحصل علٌل الطالبة من نقواط فوى الفصول الدراسوى الواحود و ٌقورب الوى رقموٌن عشورٌ

   -:حسابل على النحو التالى

الجودول ( فوى عودد السواعات المعتمودة  ٌتم ضرب قٌمة تقدٌر كول مقورر دراسوى ) النقواط الموضوحة فوى - أ

   4لهبا المقرر لتحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسى فى الفصل الدراسى الواحد 

  4ٌتم جمع نقاط كل المقررات الدراسٌة للفصل الدراسى الواحد التى سجلت فٌها الطالبة  - ب

الفصول  المعتمودة لمقورراتعودد السواعات ٌتم قسمة مجموع النقاط للفصل الدراسى الواحد على اجموالى  -جـ

   4الدراسى الواحد لنحصل على المعدل الفصلى 

مجموووع النقوواط لمقووررات الفصوول الدراسووى       ) تقوودٌر الفصوول الدراسووى الواحوود (   أى ان المعوودل الفصوولى                   

 الواحد 

عووودد السووواعات المعتمووودة لمقوووررات الفصووول  اجموووالى                                          

 الدراسى الواحد    

  -( على النحو التالى : GPAإلٌجاد المعدل التراكمى للطالبة )  -ثالثاً :

 GPAالمعدل التراكمى العام : 

هو متوسط ما تحصل علٌل الطالبة من نقاط خالل الفصول الدراسٌة الثمانٌة و ٌقرب الى رقمٌن عشرٌٌن فقوط 

 : كما ٌلى

  ٌتم ضرب قٌمة تقدٌر كل مقرر دراسوى ) النقواط الموضوحة فوى الجودول ( فوى عودد سواعاتل

  4المعتمدة لتحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسى و بلم للفصول الثمانٌة 

  ٌتم جمع نقاط كل المقررات الدراسٌة للفصول الثمانٌة التى سجلت فٌها الطالبة 

 المعتمودة رات الفصوول الثمانٌوة علوى اجموالى عودد السواعات ٌتم قسومة مجمووع النقواط لمقور

  -للتخصص فى الفصول الثمانٌة لنحصل على المعدل التراكمى كما ٌلى :لمقررات 

 مجموع النقاط لمقررات الفصول الثمانٌة        (  GPAالمعدل التراكمى )

 ( ساعة    145اجمالى عدد الساعات المعتمدة للمقررات )            

    1الحد األدنى لمعدل التراكمى للتخرل   

  ( ٌجوز المفاضولة بوٌن الطالبوات فوى حالوة تسواوىGPA  عنود التعٌوٌن مون خوالل المعودل )
  4التراكمى بالدرجات 

  



 أحكام تنظيمية 
 

 " عدد الساعات المعتمدة التى تسمح للطالبة باالنتقال الى مستوى أعلى" :  (: 15مادة )
 4ساعة معتمدة 34المستوى الثانى ابا اجتازت بنجاح  تقٌد الطالبة فى  

  4ساعة معتمدة 65تقٌد الطالبة فى المستوى الثالث ابا اجتازت بنجاح  

  4ساعة معتمدة 56تقٌد الطالبة فى المستوى الرابع ابا اجتازت بنجاح  

 ٌتضمنهم مقرر التدرٌب المٌدانى و تبقى لالعادة فى المستوى الثالث ابا رسبت فٌل

  تبقى الطالبة لالعادة فى المستوى الرابع ابا رسبت فى مقرر التودرٌب المٌودانى و ال ٌسومح

  4لها بااللتحاق بالفصل الصٌفى 

 مرتبة الشرو :  (:16مادة )

تمنح الطالبة مرتبة الشرو فى حالة حصوولها علوى تقودٌر ممتواز أو تقودٌر جٌود جوداً بجمٌوع الفصوول  

كل مستوى دراسى و بشرط آال تزٌد فترة الدراسة عن ثمانٌوة فصوول دراسوٌة و الدراسٌة ) المعدل الفصلى ( ب

عدم الرسوب فى أى مقرر دراسوى خوالل تسوجٌلل فوى الكلٌوة ) أو فوى الكلٌوة المحوول منهوا ( و بمعودل تراكموى 

GPA 2.25  4فأكثر عند التخرل  

 

  الرسوب فى المقررات:(:13مادة )

مقرر فعلٌها إعادة دراستل كامالً ، و إعادة أعمال السنة و االختبار النهوائى  إبا رسبت الطالبة فى أى 

فى الفصل التالى المطروح فٌل هبا المقرر ، و إبا نجحت فٌل تحتسب لهوا الدرجوة الحاصولة علٌهوا بحود أقصوى 

 من قانون تن ٌم الجامعات و الئحتل التنفٌبٌة. 43و بلم وفقا للمادة  4أعلى درجة للمقبول 

هبا المقرر بدراسة مقرر آخر و بلم فوى حالوة المقوررات االختٌارٌوة  و ابا قامت الطالبة باستبدال دراسة       

 ، تحسب لها الدرجة الفعلٌة الحاصلة علٌها.

  4وٌتم بلم ألكمال متطلبات التخرل ، و بعد موافقة المرشد األكادٌمً و عمٌد الكلٌة 

 الحاالت التالٌة :  و تعتبر الطالبة راسبة فى      

   4فى حالة تغٌب الطالبة عن االمتحان النهائى بدون عبر مقبول  -

 % من درجة االمتحان النهائى التحرٌرى .34ابا حصلت الطالبة على درجة أقل من  -

 % على األقل من مجموع درجات المقرر .54عدم تحقٌق  -

احوودى المسووتوٌٌن الثالووث أو الرابووع تبقووى   ابا رسووبت الطالبووة فووى مقوورر التوودرٌب المٌوودانى فووى -

   4لالعادة ببات المستوى 

 العبء الدراسى : (:14مادة )

  العبء الدراسى هو عدد الساعات المعتمدة التى تقوم الطالبة بتسجٌلها فى الفصل الدراسوى

ساعة  12و ٌجب مراعاة اال ٌقل العبء الدراسى المسجل للطالبة فى أى فصل دراسى عن 

سوواعة معتموودة بوودون التوودرٌب المٌوودانى للمسووتوٌٌن الثالووث و  14و اال ٌزٌوود عوون  معتموودة

  4الرابع 



  4ساعات معتمدة  6-2العبء الدراسى خالل الفصل الصٌفى ٌتراوح بٌن   

  التعثر االكادٌمى :(:15مادة )

  4( تنبر إنبارا أول  1إبا حصلت الطالبة فى أى فصل دراسى على معدل فصلى أقل من )  -1 

 إبا تكرر المعدل المتدنى مرة واحده أخرى لنفس المستوى الدراسى ٌطبق مجلس الكلٌة القواعد التالٌة :  -2    

 * إبا كانت الطالبة بالمستوى األول ٌتم فصلها نهائٌا من الكلٌة  

و تعتبر الطالبة مراقبوة أكادٌمٌواً و ال ٌسومح  * إبا كانت الطالبة بالمستوى الثانى أو الثالث تنبر اإلنبار الثانى  

  4ساعة معتمدة لحٌن رفع معدلها  12لها إال بتسجٌل الحد األدنى المسموح بل و هو 

 فرص القٌــــــد : : ( 24مادة ) 

موون الالئحووة  44* تتعوورض الطالبووة للفصوول موون الكلٌووة طبقوواً لفوورص الرسوووب المنصوووص علٌهووا بالمووادة       

 قانون تن ٌم الجامعات و هى : التنفٌبٌة ل

 طالب المســـتوى األول : لهم فرصتان فقط للبقاء ن امٌٌن و لٌس لهم فرص من الخارل   - 

 طالب المستوى الثانى : لهم فرصتان فقط للبقاء ن امٌٌن و فرصة واحدة من الخارل   - 

 فرص من الخارل طالب المستوى الثالــث : لهم فرصتان فقط للبقاء ن امٌٌن و ثالث  - 

 طالب المستوى الرابــع : لهم فرصتان فقط للبقاء ن امٌٌن و ثالث فرص من الخارل  - 

و ابا اجتوازت الطالبوة نصوو عوودد السواعات المعتمودة المقووررة للمسوتوسالرابع فٌسومح لهووا باالمتحوان فوى بوواقى 

 4المقررات من الخارل حتى ٌتم نجاحها  

  4" ن ام الرقم الكودى للمقررات "  ( : 21مادة )     

 ٌحتوى الرقم الكودى على حرو ٌشٌر للقسم العلمى البى ٌتبعل المقرر كما ٌلى : 

  Eقسم العلوم التربوٌة  :  

  Pقسم العلوم النفسٌة   :  

  Bقسم العلوم األساسٌة :  

لدراسى ، و رقم المقرر داخول القسوم ، ثم ٌتبعل كود المقرر طبقاً للقواعد المحدده و التى تشمل رقم المستوى ا

و بلم كما هو موضوح بالجودول التوالى ، و لمجلوس الكلٌوة اعتمواد ن وام الكوود و التسوجٌل للمقوررات طبقواً لموا 

  4توصى بل لجنة شئون التعلٌم و الطالب بالكلٌة 

 قسم العلوم األساسٌة قسم العلوم النفسٌة  قسم العلوم التربوٌة  البرنامج

 اختٌارى اجبارى اختٌارى اجبارى اختٌارى اجبارى

التربيتللطفولتبرنامجاعدادمعلمت1

المبكرة

E EE P PE B BE 

 EB EBE PB PBE BB BBEبرنامجاعدادمعلمتالحضانت2

 URمقرراجبارىمقرراثمتطلباثالجامعت

UREمقرراختيارى

 

  -على ما ٌلى : * ٌحتوى الرقم الكودى

 * الحرو األول : ٌشٌر الى القسم    

 * الحرو الثانى : ٌشٌر الى البرنامج  " ان وجد "    



 * الحرو الثالث : ٌشٌر الى المقررات االختٌارٌة " ان وجد "    

 * الرقم األول    : ٌشٌر الى رقم المستوى الدراسى    

 : ٌشٌر الى رقم المقرر فى القائمة     * الرقم الثانى   

 

 

  ( : 22مادة ) 

 45للن ام التأدٌبى المبوٌن فوى قوانون تن وٌم الجامعوات المصورٌة قوانون البات المقٌدات بالبرنامج خاضعات الط

  4و القوانٌن المكملة لل  1532لعام 

  ( : 23مادة ) 

و تطبق فور سورٌانها علوى  4التالى لتارٌخ صــــــــــدورها تطبق أحكام هبه الالئحة اعتبارا من العام الجامعى 

 الطالبات المستجدات بالفرقة األولى بالكلٌة 

أما الطالبات الباقٌات لإلعادة بالفرقة األولى و المنقوالت للفرق األعلوى فتطبوق علوٌهن أحكوام الالئحوة الداخلٌوة 

 التى التحقن فى  لها و بلم حتى ٌتم تخرٌجهن 

  ( : 24مادة )   

 4تطبق أحكام قانون تن ٌم الجامعات و الئحتل التنفٌبٌة فٌما لم ٌرد فٌل نص فى هبه الالئحة 

 


