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  وزارة التعليم العالي                                    

  المجلس األعلى للمعاهد  المتوسطة
  هـ/ 119/قرار رقم      

  . وزير التعليم العايل ، رئيس اجمللس األعلى للمعاهد املتوسطة 
  . 1966لعام /  143/ بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  .و تعديالته  2001لعام  / 59/ و على أحكام القانون رقم 
  . 23/5/2013تاريخ ب ما أقرته اللجنة الطالبية جبلستها املنعقدةو على     

  :يقرر ما يلي 
ـــــــى للمعاهـــــــد املتوســـــــطةيســـــــمح لطـــــــالب املعاهـــــــد   – 1مـــــــادة  ـــــــذين  التابعـــــــة للمجلـــــــس األعل ـــــــدوام ال مل حيققـــــــوا نســـــــبة ال

ـــــــاينالفصـــــــل  يف مقـــــــرراتاملطلوبـــــــة  ـــــــة  2013-2012لعـــــــام الدراســـــــيمـــــــن ا الث فصـــــــل ( و املقـــــــررات احملمول
ــــــاين + أول  ــــــدخول االمتحانــــــات بالتقــــــدم ) فصــــــل ث ــــــؤهلهم ل ــــــديهم درجــــــة أعمــــــال ت ــــــيس ل ــــــذين ل وأولئــــــك ال

و حتســــــب درجــــــة املقــــــررات مــــــن مئــــــة  2013-2012إىل امتحانــــــات الفصــــــل الثــــــاين مــــــن العــــــام الدراســــــي 
. 

ــــــم    علــــــى أن يتقــــــدم  مئــــــة إلغــــــاء درجــــــة األعمــــــال و التقــــــدم مــــــن  حيــــــق للطالــــــب الــــــذي لديــــــه درجــــــة أعمــــــال  -أ -2ادة ـــ
  .بطلب إلغاء درجة األعمال قبل موعد االمتحانالطالب 

ـــــــى  2013-2012ال حيـــــــق للطالـــــــب الـــــــذي تقـــــــدم ملقـــــــررات الفصـــــــل األول مـــــــن العـــــــام الدراســـــــي  -ب       عل
التكميليـــــة للعـــــام أســـــاس درجـــــة األعمـــــال إلغـــــاء درجـــــة أعمالـــــه يف امتحانـــــات الفصـــــل الثـــــاين و الـــــدورة 

  .2013-2012الدراسي 
ــــــا مــــــن مئــــــة إعــــــادة درجــــــة األعمــــــال علــــــى الطــــــالب الــــــذين مل ينجحــــــوا يف املقــــــررات   - 3مــــــادة  وفــــــق  الــــــيت تقــــــدموا 

  .األسس املعتمدة يف العام القادم
الــــــذين  أن تــــــنظم برناجمــــــاً لتعــــــويض جلســــــات العملــــــي للطــــــالب )حســــــب اإلمكانيــــــة(علــــــى إدارة كــــــل معهــــــد  - 4مــــــادة 

داخـــــــل املعهـــــــد و موافـــــــاة و العطـــــــل  خـــــــالل فـــــــرتة التـــــــدريب الصـــــــيفيو ذلـــــــك  لـــــــيس لـــــــديهم درجـــــــة أعمـــــــال
ذا الربنامج    .اجمللس األعلى للمعاهد 

ــــــادة  ــــــار إبقــــــاء  – 5م ــــــي مــــــن املقــــــرر و يؤخــــــذ بعــــــني االعتب  مــــــدةتتضــــــمن أســــــئلة االمتحــــــان جــــــزءاً يغطــــــي اجلانــــــب العمل
ــــــــب العملــــــــي  ــــــــق باجلان خيــــــــص االمتحــــــــان كمــــــــا هــــــــي علــــــــى أن يشــــــــار يف أســــــــئلة االمتحــــــــان أن اجلــــــــزء املتعل

  .ألغوا درجة أعماهلم الذين الطالب الذين ليس لديهم درجة أعمال أو
ـــــ املقـــــرراتيتقـــــدم الطالـــــب إىل  – 6مـــــادة  الفصـــــل امتحانـــــات يف  ا الطالـــــباحملمولـــــة يف الـــــدورة التكميليـــــة وفـــــق مـــــا تقـــــدم 

  .وإذا مل يتقدم إىل املقرر يف الفصل الثاين يتقدم إليه وفق ما تقدم به أخر مرة الثاين
  وزير التعليم العالي.                                            لغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه بي  - 7ادة ــــــم

  رئيس المجلس األعلى للمعاهد المتوسطة                                               29/5/2013
   محمد يحيى معالالدكتور 

  


