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  مدد اإلبقاء على التسجيل في الجامعات

  

  وفق اآلتي: مدد اإلبقاء على التسجيل في الجامعات 2006لعام  49حدد القرار رقم 

  ســنتان يف الســنة الدراســية األوىل  تكــون مــدة الدراســة فيهــا أربــع ســنوات:يكــون الحــد األقصــى لمــدة التســجيل فــي الكليــات التــي
وأربع سنوات يف السنتني الدراسيتني األوىل والثانية ومخـس سـنوات يف السـنوات الدراسـية األوىل والثانيـة والثالثـة، وسـت سـنوات يف مجيـع 

  ة فصلياً أم سنوياً. السنوات الدراسية من األوىل وحىت الرابعة ضمناً سواء كان نظام الدراس
 :سـنتان يف السـنة الدراسـية األوىل  يكون الحد األقصى لمدة التسجيل في الكليات التـي تكـون مـدة الدراسـة فيهـا خمـس سـنوات

وأربـــع ســـنوات يف الســـنتني الدراســـيتني األوىل والثانيـــة ومخـــس ســـنوات يف الســـنوات الدراســـية األوىل والثانيـــة والثالثـــة، وســـت ســـنوات يف 
يف  ات الدراسية األوىل والثانية والثالثة والرابعة، وسبع سنوات ونصف يف السنوات الدراسية األوىل والثانية والثالثة والرابعـة واخلامسـةالسنو 

  النظام الفصلي، ومثان سنوات دراسية يف النظام السنوي. 
  سـنتان يف السـنة الدراسـية األوىل  ات:يكون الحـد األقصـى لمـدة التسـجيل فـي الكليـات التـي تكـون مـدة الدراسـة فيهـا سـت سـنو

وأربـــع ســـنوات يف الســـنتني الدراســـيتني األوىل والثانيـــة وســـت ســـنوات يف الســـنوات الدراســـية األوىل والثانيـــة والثالثـــة، وســـبع ســـنوات يف 
خلامســة، وتســع ســنوات مــن الســنوات الدراســية األوىل والثانيــة والثالثــة والرابعــة ، ومثــان ســنوات يف الســنوات الدراســية مــن األوىل وحــىت ا

  السنة األوىل وحىت السنة السادسة ضمناً سواء كان نظام الدراسة فصلياً أم سنوياً. 

  تحدد مدد اإلبقاء على القيد المبينة أعاله وحسابها وفق الجدول اآلتي:  

 مدة اإلبقاء على القيد في الكلية في النظامين الفصلي والسنوي وفق نظام الدراسة   

 ست سنوات خمس سنوات أربع سنوات الدراسةسنوات 
1 2 2 2 
 4 4 4 2و1
 6 5 5 3و2و1
 7 6 6 4و3و2و1
  يف النظام الفصلي 7.5- 5و4و3و2و1

 يف النظام السنوي 8
8 

 9-- 6و5و4و3و2و1
   
  
  



  قبل صدور الالئحة التنفيذية الجديدة األحكام أي  2007-2006قبل العام الدراسي تطبق على الطالب المسجلين
  النافذة التي تم التسجيل في ظلها وتكون مدد التسجيل وفق الجدول اآلتي: 

   
 الدراسة مدة اإلبقاء على القيد في الكلية في النظامين الفصلي والسنوي وفق نظام  

 ست سنوات خمس سنوات أربع سنوات سنوات الدراسة
1 3 3 3 
 5 5 5 2و1
 7 7 7 3و2و1
 9 9 8 4و3و2و1
 11 10- 5و4و3و2و1
 12-- 6و5و4و3و2و1

   
 


