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مميزات النظام

ADD A FOOTER 4

1

يعد النظام من اكثر 
االنظمة التعليمية 
شيوعاً في العالم و
لجميع المراحل 
الدراسية، منها 

.  الجامعية

2

يفتح النظام امام 
الطالب خيارات 

واسعة و  متعددة و 
ا بشتى االتجاهات، مم
يمكن الطالب من 

توجيه دراسته ضمن
امكاناته و ما يطمح 

.بلً للوصول اليه مستق

3

ير يخضع النظام لتطو
من خالل رفده , دائم

بمقررات جديدة تهتم
بالجوانب المهارية  و

فية التطبيقية و الوظي
ائم مما يتطلب تطوير د
ألساليب التعليم و

.. التعلم



مميزات النظام
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4

يمتلك الطالب حرية اختيار 
ى مما ينمي لديه القدرة عل, المقررات

بله و اتخاذ القرارات الصحيحة بمستق
راً فاعالً يعمق ثقته بنفسه ليكون عنص

.في المجتمع

5

زم يقلل النظام الهدر في الوقت الال
إلتمام دراسة الطالب ويسرعه حيث
ان رسوب الطالب في مقرر يعالج

الحق و مباشرتاً بإعادته في الفصل ال
اجتيازه دون التأثير على مسيرة

.  الطالب في بقية المقررات
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مصطلحات النظام
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مصطلحات النظام

الوحدة 

الدراسية
المستوى 

الدراسي

متطلبات العام الدراسي

التخرج
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متطلبات التخرج

متطلبات 

التخصص
متطلبات 

الكلية

متطلبات 

الجامعة

:تنقسم متطلبات التخرج الى
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تخصص كلية جامعية الحد األدنى

لوحدات 

متطلبات 
التخرج

عدد 

المستويات 
الدراسية

نوع 
الدراسة

63-74% 16-22% 10-15%

98 83 29 21 20 13 132 4

الكلية
133 113 40 29 27 18 180 5

152 129 45 33 31 21 205 6

:الحد األدنى  و الحد األعلى لوحدات متطلبات التخرج

متطلبات التخرج
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:الحد األدنى  لوحدات متطلبات التخرج و السقف الزمني

متطلبات التخرج

الكليات التي مدتها

سنوات4

الكليات التي مدتها

سنوات5

الكليات التي مدتها

سنوات6

132

الكليات
الحد األدنى لوحدات 

متطلبات التخرج

180

205

السقف 

الزمني

فصل12

فصل14

فصل18

فصل7

فصل9

فصل11

الحد األدنى 

من الفصول
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ترميز متطلبات التخرج

الوحدات المنجزةترقيم مستوى المقررالمستويات

35-1990-100األول

71-29936–200الثاني

105-39972–300الثالث

140-499106–400الرابع

599–500الخامس

699–600السادس

الترقيم في نظام المقررات
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:ترميز متطلبات التخرج في كلية العلوم
ترميز متطلبات التخرج

القسمت
ترميز المقررات

الترميز باللغة اإلنكليزيةباللغة العربيةالترميز

–  499CHEM100ك –100ك الكيمياء1 CHEM499

– 499BIO100ب –100ب الحياةعلوم 2 BIO499

– 499PHYS100ف –100ف الفيزياء3 PHYS499

– 499MATH100ر –100ر الرياضيات4 MATH499

– 499COMP100ح –100ح الحاسبات5 COMP499

–499ATMOجـ –100جـ الجوعلم 6 ATMO499
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تقويمات النظام

عدد الوحدات المسموح بها
عدد األسابيع الفصل الدراسي لالتسلس

الحد االعلى الحد االدنى

21 12 أسبوعين امتحانات+ اسبوع 15 الفصل األول 1

21 12 أسبوعين امتحانات+ اسبوع 15 الفصل الثاني 2

12 6 أسبوعين امتحانات + أسبوع 8 يالفصل الصيف 3

العام الدراسي في نظام المقررات

حية يعامل كل فصل دراسي بصورة مشابهة للسنة الدراسية في النظام السنوي من نا
.تخرج الطلبة وبقية التعليمات التي تنطبق على النظام السنوي
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تقويمات النظام

المقررات التي تفتح خالل الفصل الفصل الدراسي التسلسل

الجبارية ا)تفتح جميع المقررات الدراسية هو فصل اجباري للطالب و التدريسي، لذا 

.في القسم والكلية( واالختيارية
الفصل األول 1

االجبارية )تفتح جميع المقررات الدراسية هو فصل اجباري للطالب و التدريسي، لذا 

.في القسم والكلية( واالختيارية
الفصل الثاني 2

ارية االجب)هو فصل اختياري للطالب و التدريسي، لذا تفتح المقررات الدراسية 

.حسب حاجة الطلبة و توفر التدريسي( واالختيارية
الفصل الصيفي 3

العام الدراسي في نظام المقررات



15

تقويمات النظام

الفصل الدراسي في نظام المقررات

فترة التطبيق خالل الفصل الدراسي جدول العمل  التسلسل

اسبوع  التسجيل 1

اسبوع
السحب

و االضافة 
2

اسبوع السحب 3

اسبوع15 التدريس 4

اسبوعين االمتحانات 5
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تقويمات النظام

المقصود بالسحب و اإلضافة

يراعى في 

ة السحب واالضاف

عدم االخالل بالحد

األدنى واالعلى 

لعدد الوحدات 

المسموح للطالب 

.التسجيل عليها

اإلضافة :مالحظةالسحب
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تسجيل الطلبة

في نظام المقررات( طلبة القبول المركزي) تسجيل الطلبة الجدد 
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تسجيل الطلبة
اتالجامعية في نظام المقرراألرقام تطبيق كيفية 

القسمرقم القسم

الحاسوبعلوم 10

علوم الحياة20

علوم الفيزياء30

علوم رياضيات40

الكيمياءعلوم 50

الجوعلم 60

امعةالجفيطالبقُبَلَ اذاالمثال،سبيلعلى

فيالجوعلمقسم/العلومكلية/المستنصرية

في45بتسلسل،2019/2020الدراسيالعام

:امعيالجرقمهسيكونالكلية،فيالقبولقوائم

اذا كان الطالب دراسة 
16مسائية  

2 0 1 9 0 6 0 4 5

اذا كان الطالب دراسة 
اذا كان الطالب دراسة 26ماجستير 

36دكتوراه 
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مصطلحات فترة تسجيل الطلبة

المرشد األكاديمي للطالب

اكاديميمرشدالمقرراتنظامفيجديدمقبولطالبلكليخصص.

لىعالجددالطلبةاألكاديمياألرشادلجنةمعبالتعاونالقسمرئيسيوزع

طلبةالمن(اكثراو10)بمعدلبعدالة،القسمفيالتدريسينمنالمرشدين

.يسينالتدرعددوالمقبولينالجددالطلبةعددمعيتناسببماتدريسيلكل

حينلللقسمدخولهلحظةمنالطالبتسجيلعمليةاألكاديميالمرشديتابع

سجليالتيللمقرراتالطالباختيارعلىالرقابيالدوربذلكآخذا  تخرجه،

فيتضارباتوجودعدممنالتأكدعنفضال  دراسي،فصللكلعليها

رراتالمقبنظامالخاصةالتعليماتتنفيذتدقيقوكذلكاألسبوعيالجدول
.صحيحبشكل
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مصطلحات فترة تسجيل الطلبة

بطاقات تسجيل الطالب على المقررات

االمتحانيةللجنة 

للطالب

للمرشد األكاديمي
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مصطلحات فترة تسجيل الطلبة
بطاقات السحب و اضافة مقررات

االمتحانيةللجنة 

للطالب

للمرشد األكاديمي
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تسجيل الطلبة

تسجيل الطلبة في نظام المقررات

األسبوع 

االول

األسبوع 

الثاني

األسبوع 

الثالث

فترة التسجيل 

على المقررات

فترة  السحب 

واالضافة

فترة  السحب 

فقط

الطالب مرشد يتابع 

التسجيل على المقررات 

لويوقع على بطاقة التسجي

تسليم بطاقة التسجيل

الحمراء الى اللجنة 

االمتحانية

يراعى عدم االخالل بالحد 

األدنى واالعلى للوحدات

يراعى عدم االخالل بالحد 

األدنى للوحدات
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تسجيل الطلبة

تسجيل الطلبة في نظام المقررات

يختار الطالب مع 

التيالمقررات المرشد 

ها، يرغب التسجيل علي

بعدها يوقع المشرف 

على بطاقة التسجيل

الصفراء

ينظم الطالب جدول 

اسبوعي حسب المقررات

التي يرغب التسجيل 

عليها، ثم يقوم بجمع 

تواقيع أساتذة المقررات

حسب المقررات المثبتة

في بطاقات التسجيل

يقوم الطالب بإرجاع 

البطاقة الحمراء و 

ومرشده الصفراء الى 

الذي بدوره يتأكد من 

استيفائها لشروط 

االستالم

بعد المرشد يقوم 

االنتهاء من فترة 

التسجيل، بتسليم 

البطاقات الحمراء 

للطلبة تحت اشرافه 

ةالى اللجنة االمتحاني

يةاالمتحانتقوم اللجنة 

أسماء الطلبة بادخال

لكل مقرر في برنامج

االمتحانيةاللجان 

الخاص بكلية العلوم

يقوم البرنامج بفرز

قوائم بأسماء الطلبة

لكل مقرر، و التي 

تطبع وتوزيع على 

أساتذة المقررات 

لغرض التدقيق
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تسجيل الطلبة

مالحظات مهمة عند تسجيل الطلبة في نظام المقررات

المالحظة 

االولى

المالحظة 

الثانية

المالحظة

الثالثة

ال يجوز التسجيل على المقرر والممهد 

.له في نفس الفصل الدراسي

تعاد البطاقة من اللجنة 

الطالب و المرشد الى 

لغرض التصحيح

ال يجوز التسجيل على المقرر مالم 

.يستوفي الطالب الممهد له

في حالة رسوب الطالب في واحد او اكثر من المقررات في 

أي فصل يجب على الطالب ان يسجل على هذه المقررات في 

او في اول فصل  الحق تفتح فيه مع الفصل الثاني الالحق 

.مراعاة عدد الوحدات المسموح بها
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تسجيل الطلبة
مثال ألخطاء التسجيل

(201مثال ر )الممهد (331مثال ر )المقرر 

زة أي عندما عدد الوحدات المنج) يجوز فقط في فصل تخرج الطالب 

و ( وحدة عن عدد و حدات متطلبات التخرج21للطالب هي اقل ب 

يوقع الطالب تعهد بتحمل مسؤولية ان الرسوب بالممهد يسبب 

الرسوب بالمقرر الالحق

التسجيل في 

نفس الفصل 

الدراسي

(433مثال ر )الممهد (434مثال ر )المقرر 
التسجيل في 

الفصل 

التخرج
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تسجيل الطلبة

مثال ألخطاء التسجيل

الوحدات المنجزة 

وحدة106
433تسجيل مقرر  ك 

هنالك بعض المقررات االختيارية او االجبارية  يكون الممهد لها هو 

حدات ، لذا يشترط على الطالب ان يجتاز على األقل الحد األدنى لوالمستوى

ذلك المستوى حتى يتمكن من التسجيل على ذلك المقرر

التسجيل في 

الفصل 

الدراسي

90الوحدات المنجزة 

وحدة
433تسجيل مقرر  ك 

التسجيل في 

الفصل 

الدراسي
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تسجيل الطلبة

مثال ألخطاء التسجيل

ق
اب
س
 ال

ل 
ص

لف
ا

النتيجةالمقرر

ناجح101ف 

هتنبي/راسب103ف 

هتنبي/راسب104ف 

ناجح101ر

ناجح101د 

النتيجةالمقرر

103ف 

104ف 

102ف 

102ر

125ح

ق
ح
ل

 ال
ل
ص

لف
ا
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األمتحانيةاللجان 

مالحظات عامة حول عمل اللجان في نظام المقررات

2

في االمتحانيةيتطلب عمل اللجان 

نظام المقررات سرعة بإنجاز العمل 

البدء مباشرتا  انهاء فصل ولغرض

بفصل جديد

1

في جميع األنظمة التعليمية تتشابه
ق عمل اللجان االمتحانية فيما يتعل

باالمتحانات وفي نظام المقررات 
يضاف ألعبائها العمل الرقابي 

3

في نظام االمتحانيةعمل اللجان 

المقررات يتطلب نفس اإلمكانات 
المتاحة لبقية االنظمة

كتاب اساسيات نظام المقررات 

يتضمن أدق تفاصيل عمل 
اللجان األمتحانية 
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األمتحانيةاللجان 
محاوالت الطالب في نظام المقررات بعد التعديل

ول
ال
 ا
صل

لف
ا

النتيجةالمقرر

ناجح101ر 

1تنبيه /راسب103ف 

1تنبيه /راسب104ف 

ناجح103ر

ناجح107ر

النتيجةالمقرر

2تنبيه /راسب103ف 

ناجح104ف 

ناجح102ر 

ناجح104ر

ناجح125ح

ي
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

النتيجةالمقرر

3تنبيه /راسب103ف 

ناجح211ر 

ناجح213ر

ناجح101ث

ناجح226ح

ي
يف
ص
 ال
صل

لف
ا

 /
ألو
 ا
صل

لف
ا

ل 

مة
اد
لق
 ا
نة
س
لل

النتيجةالمقرر

ناجح 103ف 

ناجح216ر

ناجح219ر

ناجح331ر

ناجح201ث

ي
يف
ص
 ال
صل

لف
ا

 /
ألو
 ا
صل

لف
ا

ل 

مة
اد
لق
 ا
عد
 ب
نة
س
لل

النتيجةالمقرر

تؤخذ /راسب103ف 

أجور المقرر 

قللفصل الالح

ناجح212ر

ناجح214ر

ناجح215ر

ل 
ألو
 ا
صل

لف
ا

 /
ي
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

مة
اد
لق
 ا
نة
س
لل
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األمتحانيةاللجان 

ترقين قيد الطالب في نظام المقررات بعد التعديل

استخدامباالمتحانيةاللجنةفيالزمنيالسقفمتابعةيتم

.لهمتسجيسنواتتتضمنألنهاللطلبةالجامعيةاالرقام

اباحتسعدمللطلبة،الزمنيالسقفاحتسابعنديراعى

.الرسوبعدمسنواتفصولوالتأجيلفصول

به،المسموحالزمنيللسقفطالبايتجاوزحالفي

.الكليةوبالقسمالطالبعالقةتنهى
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تقييم تطبيق نظام المقررات

القوة الضعف

االمكانات العقبات
وزارة التعليم العالي و البحث •

العلمي بكافة مفاصلها زاخرة 

باإلمكانات و الطاقات و البنى 

الالزمة لتطبيق النظام

يمثل خيار اول لمعظم دول •ال يوجد•

العالم 

التي التخصيصات المالية الكافية•

توفر كافة مستلزمات النظام 

.لتطبيق امثل
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