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  األطفالالئحة كلية رياض 

-------- 
 الكلية :  أهداف

 ( 1ادة )ـم    ------ 
 التالية .  واألغراضتحقيق الوظائف  إلي اإلسكندريةجامعة  – األطفالتهدف كلية رياض 

 العاديين وغير العاديين . األطفالمع  األطفالإعداد معلمات للعمل في رياض  -1
والدبلومات والماجستير ودكتوراه الفلسفة في التربية " رياض  سلوريوالبكامنح درجة  -2

 "  األطفال

المشروعات وذلك في مجال التخصص  وإجراءتنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل  -3
. 

 الكلية .  أهدافوحدات علمية متخصصة لخدمة  إنشاء -4

 
 (2ادة )ـم                 

 العلمية بالكلية  األقسام
 العلوم النفسية  قسم -1
 قسم العلوم التربوية  -2

  األساسيةقسم العلوم  -3
 

 ( 3ادة )ـم          
 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية 
  -تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية :

 اوال: درجة بكالوريوس التربية " رياض األطفال "
 ثانيا: الدبلوم التطبيقية في التربية " رياض األطفال "
 ثالثا الدبلوم الخاص في التربية " رياض األطفال "
 رابعا : الماجستير في التربية " رياض األطفال "

 خامسا : دكتوراه الفلسفة في التربية " رياض األطفال " 
                          

 أوال: درجة بكالوريوس التربية " رياض األطفال "
 ( 4ادة )ـم            

 قبول الطالب : 
للكليات النوعية ورياض  علىالمجلس األ رأي" يحدد وزير التعليم العالي بعد اخذ 

جمهورية  أبناءالكليات المعنية  في نهاية كل عام دراسي عدد الطالب من  األطفال
 ادة الثانوية العامة " يمكن قبولهم من الحاصلين علي شه غيرهم الذين أومصر العربية 

 ( 5ادة )ـم           
 :  األطفالرط في قيد الطالب لنيل درجة بكالوريوس التربية في رياض يشت
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تكووون الطالبووة حاصوولة علووي شووهادة الثانويووة العامووة  مووا يعادلهووا فووي حوودود مووا  أن -1
 المختص . علىم من شروط بعد اخذ رأي المجلس األوزير التعلي يقرره

 جتاز االختبارات التي يقررها مجلس الكلية ت أن -2

طبيا بما يثبت صالحيتها لمتابعوة الدراسوة فوي الكليوة وفقوا للقواعود تكون الئقة  أن -3
 المختص .على األالتي يضعها المجلس 

 تفرغا تاما للدراسة  تكون متفرغة أن -4

  تكون محمودة السيرة وحسنة السمعة أن -5

 
 ( 6)ادة ـم   

نوات " أربع س األطفالفي التربية " رياض  سالبكالوريومدة الدراسة لنيل درجة       
فصول دراسية ( كما هو وارد في جداول المقررات الدراسية الواردة في مادة  8) 
(12. ) 

 
 (7)ادة ـم        

فووي المقووررات التووي درسووها الطالووب فووي  سالبكووالوريوتعقوود االمتحانووات فووي مرحلووة     
يكوون مسوتوفيا لنسوبة حضوور  أنويشترط لدخول الطالب االمتحان في أي مقرر  فرقته
موون سوواعات المحاضوورات والوودروس التطبيقيووة ولمجلووس الكليووة بنوواء  %75ل عوون ال تقوو

يحرم الطالوب مون التقودم لالمتحوان فوي المقوررات  أنالعلمية  األقسامعلي طلب مجالس 
السونة غيور مرضوية  ألعموال متابعتوهكانوت  إذا أوالتي لم يستوف فيها نسبة الحضوور   

المختص وفي هوذه على األد اخذ رأي المجلس وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بع
لوم يكون  الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيهوا موا

 بتقوديرهمجلس الكلية فيعيد االمتحان في هذه المقررات ويحوتفظ  يقبلهغيابة لعذر قهري 
 فيها .

 
 ( 8)ادة ـم     

لميداني في أي من الفرقتين الثالثة والرابعة يبقي رسب الطالب في التدريب ا إذا     
  أخريمن مقررات  فيهويؤدي االمتحان في التدريب الميداني فقط وما رسب  لإلعادة

 
     
 
  

 
 

 ( 9)ادة ـم

المقررات راسبا في هذا المقرر  ألحديعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحريري  -
 مجلس الكلية  يقبلهتقدم بعذر  إذار في هذا المقر بتقديره. ويحتفظ الطالب 
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 ( 11)ادة ـم        

تحسب درجات المقررات النظرية والمقررات ذات الجانب التطبيقي والتدريب  -
 الميداني علي النحو التالي : 

 المقررات النظرية :  -أ
من النهاية  %81واالمتحان التحريري  %21تقدر درجات أعمال  بنسبة       

 ظري العظمي لكل مقرر ن
 المقررات ذات الجانب التطبيقي :  -ب

من  %51ودرجات االمتحان التحريري بنسبة  % 21السنة بنسبة  أعمالتقدر      

 النهاية العظمي لكل مقرر له جانب تطبيقي 
 التدريب الميداني :  -ج        

تحسب درجات مقرر التدريب الميداني في كل من الصفين األول والثاني "    
للممارسة (  % 51لالختبار التحريري   و  %51والمناقشة " بمائة درجة )المشاهدة 

 . 
تحسب درجة مقرر التدريب الميداني لكل من الصفين الثالث والرابع بمائة درجة  -

 تقسم علي النحو التالي : 
 سنة " المشرفين الداخلين "  أعمال 61% -

 للممتحنين الخارجين .  31% -

 لتي يتدرب بها الطالب . نظار الروضة ا أولمديري  11% -

 
 (11)ادة ـم          

 أديكان ناجحا في مقررات الفرقة التي  إذا علىالفرقة األ إليينقل الطالب  -أ
 "  أقصي" بحد كان راسبا في مقررين  أواالمتحان فيها 

يعقد دور ثاني للطلبة الراسبين في الفرقة الرابعة في شهر نوفمبر فيما ال يزيد  -ب
يين ويكون تقدير النجاح في الدور الثاني " مقبوال" في مواد عن مقررين دراس

 الرسوب ويمنح الطالب اعلي درجة في المقبول . 
مع الطالبة  فيهرسب الطالب في امتحان الدور الثاني يمتحن فيما رسب  إذا -ج    

 االمتحان فيهالعاديين وفي الفصل الدراسي الذي يتم 
 
  
 

 ( 12)ادة ـم         
 %31حصل علي درجة تقل عن  إذاالطالب راسبا بتقدير ضعيف جدا يعتبر  -أ

 أعمالمن درجة االمتحان التحريري وفي هذه الحالة ال تضاف للطالب درجة 
 درجة التحريري .  إليدرجات االمتحان التطبيقي  أوالسنة 
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يقدر نجاح الطالب في المقرر الدراسي الواحد وكذلك في الفرقة الدراسية التي  -ب
 لتقديرات التالية :  بأحدالمتحان فيه يؤدي ا

 فأكثر من النهاية العظمي  %85=       ممتاز   
 من النهاية العظمي  %85اقل من  إلي % 75=        جيد جدا
 من النهاية العظمي  %75اقل من  إلي %65=       جيد     
 من النهاية العظمي  %65اقل من  إلي %51=        مقبول  
 من النهاية العظمي  % 51اقل من  إلي %31=        ضعيف 

 من النهاية العظمي   % 31= اقل من     ضعيف جدا

 
 
 ( 13)ادة ـم

تحرم  أنالعلمية المتخصصين  األقساميحق لمجلس الكلية بناء علي طلب مجالس  -
كانت مواظبتها  إذابعضها  أوالطالبة من التقدم لالمتحان في مقررات القسم كلها 

رات والدروس النظرية والعلمية تقل عن مجموعها الفعلي وفي هذه في المحاض
  الحالة تعتبر الطالبة راسبة في المقررات التي حرمت من التقدم لالمتحان فيها

 
  ( 14)ادة ـم      

المختص المحتوي العلمي  األقساممجلس  رأييحدد مجلس الكلية بعد اخذ  -
  حةللمقررات الدراسية كما هو واردا في الالئ

  
  (15)ادة ـم    -

( الخطط الدراسية للفصلين الدراسيين في الصفوف  4 -1تبين الجداول من)   

 . س) األول والثاني والثالث و الرابع ( لمرحلة البكالوريو األربعةالدراسية 
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 ( األطفالثانيا : الدبلوم التطبيقي في التربية ) رياض 
-----------------------------  

للكليات النوعية  علىس األيمنح وزير التعليم بناء علي طلب مجلس الكلية والمجل
( في التخصصات  األطفالدبلوم التطبيقي في التربية ) رياض  األطفالورياض 

 المنصوص عليها
 
 ( 16)ادة ـم      

علي مؤهل  الحاصلين(  األطفاليلتحق بالدبلوم التطبيقي في التربية ) رياض  -
  -: اآلتيةفي احد التخصصات  األقلبتقدير عام " جيد " علي  جامعي

 لغات "  –اجتماع  –" علم نفس  آدابليسانس  -أ
نوعية " من غير شعبة رياض  أوليسانس تربية عامة  أوبكالوريوس  -ب

 "  األطفال

 الرياضية "  –الموسيقية  –بكالوريوس في التربية " الفنية  -ج      
 – اآلثار –المكتبات  –في الفنون المسرحية  سالليسان أو سودرجة البكالوري -د      

 الخدمة االجتماعية . – اإلعالم
 يجتاز الطالب مقابلة شخصية أن - هـ    
  

 (11)مـادة         
 مدة الدراسة :  -

  تستغرق الدراسة مدة عام دراسي كامل
 
  ( 18)ادة ـم

 نظام االمتحان :  -
من  األقلعلي  %75نسبة حضور  يسمح بدخول االمتحان لمن يستوفي -أ

 ساعات المحاضرات والدروس التطبيقية 
يحرم من دخول االمتحان  أنالعلمية  األقساملمجلس الكلية بناء علي مجالس  -ب

من ساعات المحاضرات  %25من يتجاوز نسبة الغياب المسموح بها 

والدروس التطبيقية ويعتبر راسبا من مقررات التي حرم من دخول االمتحان 
 فيها
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 (19)ادة ـم

كل المقررات راسبا فيها  أويعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحريري في بعض  -
 مجلس الكلية  يقبلهتقدم بعذر  إذافي هذه المقررات  بتقديرهويحتفظ 

 
 (21)ادة ـم     

 تقديرات النجاح والرسوب :  -
  سالبكالوريوفي مرحلة  11مثلما جاء في مادة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

 دليل كلية رياض األطف ال
 

 
 
 

                

 

 8 

 " األولي" الفرقة  سالبكالوريومقررات الخطة الدراسية لمرحلة 
 (1جدول )

----------------- 

 
 
 
 
 
 

 المقررات الدراسية م
 الساعات األسبوعية

أعمال 
 السنة

زمن  توزيع الدرجات
االمتحان 

 التحريري 
 مجموع تحريري تطبيق مجموع تطبيقي نظري

 الفصل الدراسي األول

1 
ي علوم التربوية مدخل إل

 والنفسية
4 - 4 11 - 41 51 3 

 3 51 41 - 11 4 - 4 مدخل إلي رياض األطفال  2

 3 51 41 - 11 4 - 4 النمو النفسي  3

 3 51 41 - 11 4 - 4 تشريعات وتنظيمات الطفولة  4

 3 51 41 - 11 4 - 4 صحة الطفل  5

 3 51 41 - 11 4 - 4 قراءات باللغة األجنبية " التعبير بالمحادثة  6

 3 51 25 25 - 4 2 2 تدريب ميداني  1

         حقوق اإلنسان  8

         المجموع 

 الفصل الدراسي الثاني

 3 51 25 15 11 8 4 4 علم نفس اللعب  1

المهارات األساسية في التربية  2
 البدنية والرياضية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

ة المهارات األساسية في التربي 3
 الموسيقية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

المهارات األساسية في التربية  4
 الفنية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

منهج األنشطة في رياض  5
 األطفال 

4 4 8 11 15 25 51 3 

 3 51 41 - 11 4 - 4 اللغة العربية وآدابها  6

 3 51 25 25 - 4 2 2 التدريب الميداني  1

      36 16 21 المجموع  
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 " الفرقة الثانية  " سالبكالوريومقررات الخطة الدراسية لمرحلة 
 (2جدول )

 م
المقررات 

 الدراسية

 األسبوعيةالساعات 
 أعمال

 السنة

زمن  توزيع الدرجات

االمتحان 

 التحريري
 مجموع تحريري تطبيقي مجموع تطبيقي نظري

 الفصل الدراسي األول

1 

تنشئة 

طفل ال

  وحاجاته

4 - 4 11 - 41 51 3 

2 

التعبير 

الفني 

 للطفل 

4 4 8 11 15 25 51 3 

3 

التعبير 

الموسيقي 

 للطفل 

2 2 4 11 15 25 51 3 

4 

التعبير 

الحركي 

 للطفل

2 2 4 11 15 25 51 3 

5 

النمو 

العقلي 

 والمعرفي 

4 - 4 11 - 41 51 3 

6 
تدريب 

 ميداني 
2 2 4 - 25 25 51 3 

      28 11 18 وع المجم 7

 الفصل الدراسي الثاني

1 
اداب 

 الطفل 
2 2 4 11 15 25 51 3 

2 
علم نفس 

 اللغة 
4 - 4 11 - 41 51 3 

3 
اساليب 

تربية 
4 4 8 11 15 25 51 3 
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 الطفل 

4 

تاريخ 

تربية 

 الطفل 

4 - 4 11 - 41 51 3 

5 

المدخل الي 
تكنولوجيا 
التعليم في 

رياض 
 االطفال 

4 4 8 11 15 25 51 3 

6 
التدريب 

 الميداني 
2 2 4 - 25 25 51 3 

      32 12 21 المجموع  7
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 " الفرقة الثالثة  " سالبكالوريومقررات الخطة الدراسية لمرحلة 
 (3جدول )

 م
المقررات 
 الدراسية

 األسبوعيةالساعات 
 أعمال
 السنة

زمن  توزيع الدرجات
االمتحان 
 التحريري

 مجموع تحريري نظري جموعم تطبيقي نظري

 الفصل الدراسي األول

1 
علم نفس 

 التعلم 
2 2 4 11 15 25 51 3 

2 
قصص 

وحكايات 
  األطفال

2 2 4 11 15 25 51 3 

3 
الطفل  إعداد

للقراءة 
 والكتابة 

2 2 4 11 15 25 51 3 

4 
 إنتاج

الوسائل 
 التعليمية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

5 

 األصول
الفلسفية 
اعية واالجتم
 للتربية 

4 - 4 11 - 41 51 3 

6 
 إسعافات

  أولية
2 2 4 11 15 25 51 3 

7 
تدريب 
 ميداني 

- 4 4 - 51 - 51 - 

      28 14 14 المجموع  8

 الفصل الدراسي الثاني

1 

تنمية 
المفاهيم 
العلمية 
 والبيئية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

2 
تنمية 

المفاهيم 
 الرياضية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

3 

تنمية 
المفاهيم 

االجتماعية 
 والخلقية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

4 
تنمية 

المفاهيم 
 اللغوية 

2 2 4 11 15 25 51 3 

5 
 اإلرشاد
 النفسي 

2 2 4 11 15 25 51 3 

6 
مسرح 
 الطفل 

2 2 4 11 15 25 51 3 

 3 51 25 15 11 4 2 2نظم  7
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المعلومات 
والحاسب 

  اآللي

8 
التدريب 
 الميداني 

- 4 4 - 51 - 51 - 

      32 18 14 المجموع  9

 
 " الفرقة الرابعة  " سالبكالوريومقررات الخطة الدراسية لمرحلة 

 (4جدول )

 م
المقررات 
 الدراسية

 األسبوعيةالساعات 
 أعمال
 السنة

زمن  توزيع الدرجات
االمتحان 
 التحريري

 مجموع تحريري نظري مجموع تطبيقي نظري

 األول الفصل الدراسي

1 
الفروق 
الفردية 
 والتقويم 

4 - 4 11 - 41 51 3 

2 
 إدارة

رياض 
  األطفال

4 - 4 11 - 41 51 3 

3 
 أدوات
الطفل 

 الموسيقية 
4 2 4 11 15 25 51 3 

4 
علم نفس 
الفئات 

 الخاصة 
4 - 4 11 - 41 51 3 

5 
التربية 
 البيئية 

4 - 4 11 - 41 51 3 

6 
صعوبات 

 التعلم 
4 2 6 11 15 25 51 3 

 3 51 25 15 11 2 2 2 حلقة بحث  7

8 
تدريب 
 ميداني 

- 4 4 - 51 - 51 - 

      34 11 24 المجموع  

 الفصل الدراسي الثاني

1 
تربية 
 مقارنة 

4 - 4 11 - 41 51 3 

2 
متحف 
مكتبة 
 الطفل 

2 4 6 11 15 25 51 3 

3 
معلمة 

 الروضة 
2 2 4 11 15 25 51 3 

4 

برامج 
طفل ما 

 قبل
 المدرسة 

4 2 6 11 15 25 51 3 
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5 

تنمية 
االبتكار 

ومهارات 
 االتصال 

2 2 4 11 15 25 51 3 

6 
الصحة 
 النفسية 

4 - 4 11 - 41 51 3 

 3 51 25 15 11 4 2 2 حلقة بحث  7

 
التدريب 
 الميداني 

- 4 4 - 51 - 51 - 

      36 16 21 المجموع  
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 :التدريب الميداني
  ------   

د مجلووس الكليووة بنوواء علووى طلووب مجووالس األقسووام المختصووة نظووام التوودريب يحوود -1
 الميداني للطالبة طبقاً لما هو موضوع في حدود خطة الدراسة .

يعتبوور التوودريب الميووداني مووادة متصوولة يووتم امتحانهووا فووي نهايووة الفصوول الدراسووي  -2
 الثاني .

ثالثوة أو الرابعوة فوي التودريب الميوداني فوي أي مون الفورقتين ال ةالطالبو تإذا رسب -3
موون ومووا رسوبت فيووه بقوى لإلعووادة وتووؤدت االمتحوان فووي التوودريب الميوداني فقووط ت

 مقررات أخرت .

 
 :نسبة حضور المحاضرات 

------------- 
يجووب علووى الطالبووة متابعووة المحاضوورات النظريووة والتطبيقيووة علووى أال تقوول نسووبة       

  ( % من كل مقرر على حدة .75حضورها عن )

المختصووة تحوورم الطالبووة موون التقوودم لالمتحووان  األقسووامبنوواء علووي طلووب مجووالس و     
النهائي في المقوررات التوي لوم تسوتوف فيهوا النسوبة المقوررة للحضوور وفوي هوذه الحالوة 

 تعتبر الطالبة راسبة في المقررات التي تحرم من التقدم لالمتحان فيها 
مجلوس الكليوة بعود اخوذ  يقبلوهحيوث تقدمت الطالبة بعذر عن عدم حضوورها ب وإذا       

رأي لجنووة شووئون التعلوويم والطووالب تعتبوور الطالبووة غائبووة بعووذر مقبووول بحيووث ال تتعوودي 
   % 51المرضية المقبولة نسبة  األعذار

 

 أديب : ـالت
شووروعا وتضووبط فووي حالووة تلووبس تحوورم موون  أوكوول طالبووة ترتكووب غشووا فووي امتحووان  -

ر راسوبة فوي جميوع موواد االمتحوان وتحوال دخول االمتحان فوي بواقي الموواد   وتعتبو
 مجلس تأديب  إلي
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( . 125) مادة 

الطالبوات المقيودات والمورخص لهون بتأديوة االمتحوان مون الخوارج خاضوعات للنظووام  -
 التأديبي 

خالفوة تأديبيوة كول من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( . ويعتبور م 132) مادة 
موون الالئحووة التنفيذيووة لقووانون  124مووادة ين واللوووائح والتقاليوود الجامعيووة )بووالقوان إخووالل

 تنظيم الجامعات (.
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 :  العقوبات التأديبية -

 كتابة  أوبية شفاهة نالت -1
   اإلنذار -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية  -3

تتجاوز شوهرا الحرمان من حضور احدي المقررات الدراسية لمدة ال  -4
. 

 الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا  -5

   أكثر أوالحرمان من االمتحان في مقرر  -6

   أكثر أوامتحان الطالبة في مقرر  إلغاء -7

الجامعوووات  إلووويالفصووول النهوووائي مووون الجامعوووة ويبلووو  قووورار الفصووول  -8
   خرتاأل
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( .  126) مادة 

 

 : ملحوظة 
لووك فووي خووالل يجوووز المعارضووة فووي القوورار الصووادر غيابيووا موون مجلووس التأديووب وذ -

كووان  إذاويعتبوور القوورار حضوووريا  أمرهوواولووي  أوللطالبووة  أسووبوع موون توواريخ إعالنووه
وتخلفوت الطالبوة عون الحضوور بغيور  أمرهواولي  أوللطالبة  أعلنطلب الحضور قد 

 عذر مقبول .
 التأديبيووةالعقوبووات  بأحووديالقوورار الصووادر مجلووس الجامعووة موون  إلووييجوووز الووتظلم  -

 بالقرار .  إبالغهاالخاصة بغش الطالبة وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( . 129) مادة 

 

 وقف القيد :      
 ( .من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  69للمادة  )تطبيقا        

 أويوقف قيد الطالبة لمودة سونتين دراسوتين متتواليتين  أنيجوز لمجلس الكلية                  
يمنعها مون االنتظوام فوي ما تقدمت بعذر مقبول  إذامتفرقتين خالل سنين الدراسة بالكلية 

الدراسووة وفووي حالووة الضوورورة يجوووز لمجلووس الجامعووة زيووادة موودة وقووف القيوود   وعلووي 
قسم شئون الطوالب مرفقوا بوه موا  إليتتقدم بطلب  أنترغب في وقف قيدها الطالبة التي 

 يفيد سبب طلب وقف القيد 
 

 التحويل ونقل القيد : 
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( . 86للمادة  )تطبيقا        

في القبول  إليةللمجموع الذي وصل  دنىاألكانت الطالبة غير حاصلة علي الحد  إذا -
بنواء علوي توصوية مون  إليهواالكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلوس الكليوة المحولوة 

 القومسيون الطبي للحالة المرضية .
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نظيرتهوا فوي  إلوييجوز التحويل من الكليوة  خرتلنسبة لطالبات الفرق الدراسية األبا -
 مجلس الكليتين المختصتين  موافقةبعد  أخريجامعة  أوذات الجامعة 

لبة التي ترغب في التحويل تقديم طلبها قبل بدء الدراسة بشهر للكليوة التوي علي الطا -
قبوول التحويول بعود هوذا  القصووتويجوز لمجلس الكلية عند الضورورة  إليهاستحول 
 التاريخ .

فوي  أوغيور منواظرة فوي ذات الجامعوة  أخوريكليوة  إلوييجوز نقل الطالبوة مون كليوة  -
تكووون سوونة حصووولها علووي  أنذلووك بشوورط بقوورار مجلووس الكليتووين   و أخووريجامعووة 

الثانويووة العامووة مسووتوفية الشووروط المؤهلووة للقبووول بالكليووة وحاصوولة علووي المجموووع 
 الكلية في تلك السنة .  قبلتهالذي 

  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( .  81و  79للمادتين  )تطبيقا           

 من سنتين .  أكثرالدراسية تبقي بالفرقة  أنال يجوز للطالبة  -
 إلوييجوز لمجلس الكلية التورخيص للطالبوات الالتوي قضوين بفورقتهن سونتين فوي التقودم 

االمتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التوي رسوبن فيهوا فيموا عودا طالبوات 
الئحوة مون ال 81للموادة  مون   ( األولويوذلك تطبيقا لنص )الفقورة  األوليالفرقة الدراسية 

 التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( .
يجوووز لمجلووس الكليووة عووالوة علووي مووا تقوودم التوورخيص لطالبووات الفرقووة قبوول النهائيووة  -

 للتقدم لالمتحان من الخارج  إضافيتينوالفرقة النهائية فرصتين 

رسبت طالبوة السونة النهائيوة فيموا ال يزيود عون نصوف عودد مقوررات هوذه الفرقوة  إذا -
النظر عن المقررات المتخلفوة مون فورق سوابقة رخوص لهوا االمتحوان وذلك بصرف 

 1992( لسوونة 528يووتم نجاحهووا وذلووك تطبيقووا لقوورار رئوويس الجمهوريووة رقووم ) حتووى
 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . 81بتعديل الفقرة الثانية من المادة )

خص لها بودخول االمتحوان تسدد الطالبة مبل  خمسون جنيها عن كل مادة رسوب ير -
 فيها .

مجلوس الكليوة فوال يحسوب  يقبلوهتخلفت الطالبة عن دخول االمتحوان بعوذر قهوري  إذا -
متفوورقتين خووالل  أويزيوود التخلووف عوون فرصووتين متتوواليتين  أالغيابهووا رسوووبا بشوورط 

سنين الدراسوة بالكليوة ويجووز فوي حالوة الضورورة بقورار مون مجلوس الجامعوة مونح 
 لبة . فرصة ثالثة للطا


