اجلريدة الر�سمية العدد ()1181

وزارة التعليــم العالــي
قـــرار وزاري
رقــم 2017/29
ب�إ�صدار النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و�إلـى الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة للمر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ـ ــم  2007/62بتنظيـ ــم كلي ـ ــات العلـ ــوم
التطبيقية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به فـي الف�صل الدرا�سي من العام الأكادميي
 2018 -2017الذي يلي تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافـــــق  26 :من ينايـــــــــــــــــر 2017م

د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ــرة التعلي ــم العال ــي
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النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية
الف�صل الأول
تعريفــــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــوزارة :
وزارة التعلي ــم العال ـ ــي .
الـكـليــــــة :
كلية العلوم التطبيقية ب�إحدى حمافظات ال�سلطنة .
املـديـريـــة :
املديرية العامة للكليات .
املديــر العــام :
مدير عام الكليات .
الدائـــــــرة :
دائ ــرة الربامــج الأكادميي ــة .
جمل�س الأمنـــــاء :
جملــ�س �أمنــاء الكلي ـ ــات .
املجل�س الأكادميي :
املجل�س الأكادميي للكليــات .
املجل�س :
جملـ�س الكليـة .
العـميـــــد :
عميــد الكليــة .
الق�ســــــم :
الق�ســم الأكادميــي فـي الكليــة .
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الربنامج الت�أ�سي�سي :
برنامج متهيدي يهدف �إىل تطوير مهارات الطالب فـي اللغة الإجنليزية واحلا�سب الآيل
والريا�ضيات  ،وميكن فـيه �إ�ضافة �أو حذف �أي مهارات بناء على موافقة املجل�س الأكادميي .
الربنامج الأكادميي :
برنامج ي�سجل فـيه الطالب  ،ويدر�سه  ،ويتخرج منه بدرجة علمية  ،ويتكون من عدد من
املقررات ذات ال�ساعات املعتمدة  ،والتي تقي�س كمية العبء الدرا�سي للطالب .
درجة البكالوريو�س :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ،على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ،
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة بالكلية .
درجة الدبلـــوم :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ،على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ،
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة بالكلية .
الف�صل الدرا�ســي :
فرتة زمنية مقدارها (� )17سبعة ع�شر �أ�سبوعا  ،تت�ضمن (� )2أ�سبوعني لالمتحانات  ،على
�أن يق�سم �إىل ( )2ف�صلني درا�سيني �أحدهما ف�صل اخلريف  ،والآخر ف�صل الربيع .
الف�صل ال�صيفـي :
فرتة زمنية مقـ ــدارها ( )8ثمانية �أ�سابيع  ،منها (� )1أ�سبوع واحد لالمتحانات .
الت�سجيل :
العملية التي يقوم من خاللها الطالب باختيار املقررات وفقا لتوجيهات املر�شد الأكادميي ،
ووفقا للخطة الدرا�سية  ،ويتم قيده ر�سميا بتلك املقررات .
املقرر الدرا�سي :
منهج درا�سي حمـدد الأهــداف  ،واملحتويــات  ،والن�شاط ــات النظريــة  ،والعمليــة  ،وهو وحــدة
تعليميــة مرتبطــة مع املقــررات الأخــرى  ،وله رمــز  ،ورقــم خا�ص به  ،و�ســاعــات معتمــدة ،
و�ساعات تدري�سية .
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املقرر املكافئ :
هــو املقرر الذي يت�ضمــن ن�صــف امل ــادة العلمي ــة للمق ــرر الأ�صل ــي على الأق ــل  ،ويكـ ــون من
التخ�ص�ص نف�سه  ،وم�شابها ملكونات املقرر الأ�صلي  ،وم�ستواه العلمي .
املقرر البديل :
هو املق ــرر الذي يت�شابــه مع املقــرر الأ�صلــي  ،ويك ــون قريب ــا من ــه فـي املحتـ ــوى  ،وامل�ست ــوى
العلمي  ،والعمق املعرفـي  ،بحيث ي�سجل فـيه الطالب بدال من املقرر الأ�صلي .
خطة متطلبات التخرج :
جمموع ـ ــة من املق ـ ـ ــررات الدرا�سيـ ـ ــة التي يجـ ــب �أن يكمله ــا الطال ــب بنج ــاح لنيل درجت ــي
البكالوريو�س � ،أو الدبلوم .
اخلطة الدرا�سيـة :
جمموعة من املقررات الدرا�سية املوزعة على عدد من الف�صول الدرا�سية .
املتطلب ال�سابــق :
مقرر درا�سي يجب على الطالب درا�سته قبل الت�سجيل فـي املقرر الآخر .
العبء الدرا�ســي :
جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات التي ي�سجـلها الطالب فـي ف�صل ما .
املالحظة الأكادميية :
احلالة الأكادمييــة التي يو�ضــع فـيها الطالــب فـي الف�صــل الدرا�ســي الذي يلي انخف ــا�ض
معدله الرتاكمي عن . 2٫00
املعدل الف�صلي :
معــدل القي ــم العدديـ ــة لتقدي ــرات املقررات التــي در�سه ــا الطال ــب جناح ــا ور�سوبا فـي ذلك
الف�صل .
املعدل الرتاكمــي :
معدل القيم العددية لتقديرات جميع املقررات التي در�سها الطالب جناحا ور�سوبا حتى
تاريخ ح�ساب ذلك املعدل .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1181

ال�ساعة املعتمــدة :
وحــدة قيــا�س علميــة للزمــن املحــدد لدرا�ســة املق ــرر  ،وترتج ــم عمليا فـي عــدد ال�ساع ــات
التدري�سي ــة الأ�سبوعيــة لذلك املقرر على مــدى ف�ص ــل درا�ســي كامــل  ،مدة كل �ساعة ()50
خم�سون دقيقة على الأقل .
ال�ساعات املعتمدة املحولة :
هي ال�ساعات التي متنح للطالب نظري مقررات درا�سية در�سها فـي م�ؤ�س�سات تعليم عال
�أخرى معرتف بها بعد اجتياز دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله .
امتحان التحدي :
امتحان تقوميي �شامل ملكونات و�أهداف املقرر .
معدل نقاط التقدير :
هو معدل متو�سط تقريبي يلخ�ص م�ستويني من الن�شاطات الف�صلي والرتاكمي فـي نهاية
كل ف�صل درا�سي .
الف�صل الثاين
قـواعـد القبـول  ،وانتقال الطلبة  ،وتغيري الربنامج الأكادميي
املــادة ( ) 2
�أ  -يتم قبول الطلبة العمانيني فـي الكلية عن طريق مركز القبول املوحد  ،وفقا ملعايري
القبول والإجراءات املتبعة فـي املركز .
ب  -يت ــم قبول الطلبــة غي ــر العمانيني فــي الكلي ــة عن طريق الربنامج العماين للتعاون
الثقافـي والعلمي � ،أو برنامج التبادل الطالبي � ،أو املنح الدرا�سية � ،أو غريها من الربامج
املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
ج  -يتم قبول الطلبة املحولني من م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى  ،وفقا لل�شروط الواردة
فـي املادة ( )6من هذا النظام .
املــادة ( ) 3
�أ  -ي�شرتط لاللتحاق بربنامج البكالوريو�س اجتياز الربنامج الت�أ�سي�سي بنجاح  ،وفـي
حالة عدم اجتياز الطالب للربنامج  ،يلغى قيده من الكلية .
ب  -ال تدخل درجات مقررات الربنامج الت�أ�سي�سي فـي ح�ساب املعدالت الف�صلية والرتاكمية
للطالب  ،وتو�ضع فـي �سجل عالماته ناجح �أو غري ناجح .
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املــادة ( ) 4
�أ  -تن�ش�أ باملديرية جلنة ت�سمى ( جلنة انتقال الطلبة ) ي�صدر بت�شكيلها  ،ونظام عملها
قرار من املدير العام برئا�سته  ،وع�ضوية ممثلني عن الكليات  ،وذلك للنظر فـي طلبات
انتقال الطلبة من كلية �إىل �أخرى فـي الربنامج ذاته �أو من برنامج �إىل �آخر  ،واتخاذ
القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها  ،و�إبالغ الكليات بذلك  ،وجتتمع اللجنة قبل نهاية كل ف�صل
درا�سي .
ب  -يقدم طلب االنتقــال �إىل مركز القبول والت�سجيــل بالكليــة بـدءا من الأ�سبــوع ال�سـاد�س
من كل ف�صل درا�سي  ،وترفع الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة فـي موعد �أق�صاه
الأ�سبـوع العا�شـر مـن الف�صـل الدرا�سـي ذاتـه �إىل جلنـة انتقــال الطلبـة  ،التخـاذ القـرار
املنا�سب فـي هذا ال�ش�أن .
ج  -ي�شت ــرط النتقــال الطلبــة املقبولي ــن وامل�سجليــن من كلي ــة �إل ــى �أخـ ــرى ف ــي الربنامـ ــج
الأكادميي ذاته �أو من برنامج �أكادميي لآخر  ،ما ي�أتي :
� - 1أن تنطبــق على الطالــب �شروط القب ــول املعمـ ــول بها فـ ــي مرك ــز القب ــول املوحـ ــد
فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه الطالب .
 - 2توافر �شاغر بالكلية التي يرغب فـي االنتقال �إليها .
� - 3أال يرتتب على االنتقال جتاوز احلد الأعلى لأعداد الطلبة فـي الربنامج الأكادميي .
� - 4أي �شروط �أخرى تقررها اللجنة فـي هذا ال�ش�أن .
د  -فـي حالة املوافقة على نقل الطالب من كلية �إىل �أخرى يعتمد �سجله الأكادميي كامال
�إذا مت قبوله فـي التخ�ص�ص والربنامج الأكادميي نف�سه .
هـ  -يتحمــل الطالــب �أي ت�أخري فـي تخرجــه فـي املدة الزمنيــة الق�صــوى املحددة للتخــرج ،
واملو�ضحة فـي املادة ( )41من هذا النظام  ،نتيجة انتقاله من كلية �إىل �أخرى .
املــادة ( ) 5
�أ  -ت�شكــل بالكليــة جلنــة ت�سمــى (جلنـة تغييـر الربنامج الأكادميي والتخ�ص�ص للطلبة)
ي�صدر بت�شكيلها  ،ونظام عملها قرار من العميد برئا�سته  ،وع�ضوية �أحد م�ساعدي
العميد  ،وممثلني عن كل من الأق�سام الأكادميية املعنية  ،ومركز القبول والت�سجيل ،
وذلك للنظ ــر فـي طلب ــات تغيي ــر الربنامج الأكادميي والتخ�ص�ص املقدمة من طلبة
الكلية  ،والبت فـيها فـي مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الأول من بداية الف�صل الدرا�سي .
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ب  -يجوز للطلبة امل�سجلني فـي برنامج �أكادميي ما التغيري �إىل برنامج �أكادميي �آخر فـي
الكلية نف�سها �أو من تخ�ص�ص �إىل �آخر فـي الربنامج الأكادميي نف�سه  ،وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون الطالب م�ستوفـيا �شروط القبول املعمول بها فـي مركــز القبــول املوحد
فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه الطالب .
� - 2أن يكون الطالب م�ستوفـيا �شروط التخ�ص�ص الذي يرغب فـي التغيري �إليه .
� - 3أن يكون الطالب قد اجتاز الربنامج الت�أ�سي�سي بنجاح .
ج  -فـي حالة حمدودية الأماكن  ،وت�ساوي املتقدمني فـي حتقيق ال�شرطني الأول والثاين ،
ف�إنه ي�ؤخذ باملعدل الرتاكمي الأعلى .
د  -فـي حالة املوافقة على تغيري الربنامج الأكادميي �أو التخ�ص�ص  ،يح�سب للطالب جميع
املقررات التي در�سها وجنح فـيها  ،والتي تقع �ضمن خطته الدرا�سية اجلديدة  ،وتدخل
تقديرات املقررات التي ح�سبت له فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
هـ  -تظهر جميع املقررات التي در�سها الطالب وجنح فـيها  ،وال تقع �ضمن خطته الدرا�سية
فـي ك�شف درجاته  ،وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
و  -يحق للطالب تغيري الربنامج الأكادميي �أو التخ�ص�ص ملرة واحدة فقط .
ز  -تتم معادلة املقررات التي در�سها الطالب فـي التخ�ص�ص ال�سابق باملقارنة مع التخ�ص�ص
الذي انتق ــل �إليه الطالــب من قبل الأق�سـ ــام املعني ــة  ،بالتن�سي ـ ــق مع مرك ــز القبـ ــول
والت�سجيل .
ح  -يجب �أال تزيد مدة الدرا�سة فـي الكلية فـي كال الربناجمني �أو التخ�ص�صني عن احلد
الأق�صى املن�صو�ص عليه فـي هذا النظام .
املــادة ( ) 6
�أ  -يجوز انتقال الطلبة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية الأخرى �إىل الكليات  ،وفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكــون الطالب م�ستوفـيا �شروط القبول املعمول بها فـي مركز القبول املوحد
فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه .
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� - 2أن يتوفر مقعد �شاغر بالكلية التي يرغب فـي االلتحاق بها .
� - 3أن يكون الطالب قد �أنهى ( )2ف�صلني درا�سيني من الربنامج الأكادميي على الأقل
بنجاح  ،وح�صل على تقدير ال يقل عن جيد فـي امل�ؤ�س�سة املنقول منها .
� - 4أن يــدر�س الطالــب ما ال يقــل عــن ( )%50خم�سيــن باملائــة من ال�ساعــات املعتمــدة
بالكلية لنيل الدرجة العلمية .
ب  -تقوم الدائرة بعد الت�أكد من ا�ستيفاء الطالب لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي البند (�أ)
من هذه املادة بتحويل الطلب �إىل الكلية التي يرغب الطالب فـي التحويل �إليها .
ج  -تتــم معادلة املقررات التي در�سهــا الطالــب مبا يكافئهــا فـي الكليــة التـي يرغب فـي
التحويل �إليها من قبل الق�سم املخت�ص بالكلية .
د  -حتت�سب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب بنجاح  ،ومتت معادلتها �ضمن
متطلبات الدرجة  ،وال تدخل فـي احت�ساب املعدل الرتاكمي .
هـ � -إذا رغب الطالب فـي الت�سجيل فـي مقرر �سبق له احل�صول فـيه على �ساعات حمولة ،
وذلك لرفــع تقديــره فـي هــذا املقــرر  ،ف ـ�إن تقـدي ــر (ت) يظ ــل �ساري ــا حتى نهايــة فت ــرة
احلذف والإ�ضافة املقررة  ،ومن ثم يتم احت�ساب التقدير الذي ح�صل عليه الطالب
فـي االمتحان النهائي فـي نهاية الف�صل الدرا�سي .
املــادة ( ) 7
�أ  -يجوز للطالب �أن يتقدم المتحان التحدي بناء على اخلربة الأكادميية �أو العملية
احلا�صل عليها بعد دبلوم التعليم العام  ،والذي يظهر امتالكه للمهارات واملعارف فـي
مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية .
ب  -يح ـ ــدد الق�س ـ ــم املقـ ــررات الت ـ ــي من املمك ــن �إخ�ضاعه ــا المتح ـ ــان التحـ ــدي � ،شريطـ ــة
�أال يتجاوز عددها ( )3ثالثة مقررات بعدد �ساعاتها كحد �أق�صى .
ج  -يعقد امتحان التحدي خالل الف�صل الدرا�سي الأول من اخلطة الدرا�سية للربنامج
الأكادميي للطالب فـي بداية درا�سته للمقررات ذات ال�ساعات املعتمدة  ،وميكن ملدر�س
املقرر الت�أكد من ذلك ب�إجراء مقابلة �أو اختبار �شفهي �أو اختبار حتريري �أو �إثبات ذلك
عمليا .
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د  -فـي حالــة ح�صــول الطال ــب على تقديــر (ج) ف�أعلــى فـي امتحــان التحــدي  ،يتم و�ضع
تقدير (ناجح) فـي املقرر فـي ك�شف عالمات الطالب مع احت�ساب عدد ال�ساعات املعتمدة .
هـ  -ف ــي حال ــة ح�صول الطال ــب علــى تقدي ــر �أق ــل من (ج) فـي امتح ــان التح ــدي  ،ال يت ـ ــم
احت�ساب �أي �ساعات معتمدة  ،ويجب عليه الت�سجيل فـي ذلك املقرر .
املــادة ( ) 8
يجوز للطلبة املقيدين مب�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى التقدم للمديرية لدرا�سة بع�ض
املقررات ذات ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية  ،وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يح�صل الطالب على موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي �إليها ،
و�أن حتدد املقررات الدرا�سية املطلوبة .
 - 2حتدد الكلية �إمكانية الت�سجيل فـيها على �أ�سا�س الكفاءة فـي اللغة الإجنليزية ،
ووجود املقاعد ال�شاغرة  ،والنتائج الدرا�سية ال�سابقة .
 - 3موافقة الق�سم املخت�ص على تو�صيف املقرر املطلوب فـي م�ؤ�س�سته التعليمية .
املــادة ( ) 9
يجوز لطلبة الكلية درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة فـي م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الأخرى  ،لأجل حتقيق متطلباتهم اجلامعية  ،وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها وذات م�ستوى �أكادميي يعادل م�ستوى
الكلية .
 - 2موافقة الكلية التي يدر�س فـيها الطالب .
� - 3أن تقوم الكلية بتزويد الطالب بخطاب يحدد املقررات التي ميكن للطالب درا�ستها
وعدد ال�ساعات اخلا�صة بها  ،واملقررات املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية .
� - 4أال تزيد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة املحولة عن ( )30ثالثني �ساعة معتمدة كحد
�أق�صى للتخرج .
وفـي جمي ــع الأحــوال  ،يخ�ضــع الطالــب جلميــع النظــم واللوائــح الأكادمييــة املعمول
بها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى  ،وعلى الطالب �أن يقدم للكلية ك�شفا ر�سميا
معتمدا بالدرجات احلا�صل عليها من امل�ؤ�س�سة التي در�س فـيها حتى يتم احت�ساب
املقررات .
وحتت�سب املقررات التي ح�صل الطالب فـيها على تقدير يعادل كحد �أدنى تقدير (ج)
فـي الكلي ــة  ،وتــدرج فـي ك�ش ــف درج ــات الطال ــب ك�ساعــات حمول ــة  ،وليــ�س كتقدي ــرات
فـي معدل نقاط التقدير .
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الف�صـل الثالـث
قواعــد الت�سجيــل
املــادة ( ) 10
�أ  -يكون نظام ال�ساعات املعتمدة هو نظام الدرا�سة فـي الكلية  ،ويتكون العام الأكادميي من
ف�صلني درا�سيني  ،هما ف�صل اخلريف  ،وف�صل الربيع  ،بالإ�ضافة �إىل الف�صل ال�صيفـي .
ب � -إذا ت�ضمنت الف�صول الدرا�سية �أن�شطة كالتدريب امليداين حتدد هذه الأن�شطة برقم
مق ــرر درا�ســي  ،ويتم �إدراجه ــا فـي اخلطة الدرا�سية  ،وفـي �سجــل الطالــب الأكادميي ،
ويجوز �أن تكون لتلك الأن�شطة �ساعات معتمدة .
املــادة ( ) 11
يقوم الق�سم بت�سليم الطالب خطط متطلبات التخرج  ،واخلطط الدرا�سية عند التحاقه
بالربنامج الأكادميي  ،وفـي حالة وجود �أي حتديث لهذه اخلطط يخطر الطالب بذلك ،
ويكون الطالب م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن جميع املتطلبات فـي تلك اخلطط .
املــادة ( ) 12
�أ  -يحدد الق�سم مر�شدا �أكادمييا لكل طالب  ،ويخطر مركز القبول والت�سجيل بالكلية
بذلك  ،ويلتزم املر�شد مبا ي�أتي :
 - 1م�ساعدة الطالب على اكت�شاف طاقاته وقدراته .
 - 2م�ساعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�صل درا�سي مبا يتفق وخطته الدرا�سية
والنظام الأكادميي .
 - 3م�ساعدة الطالب على �إيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية
فـي ح ـ ــال تعثــر م�س ــاره الدرا�س ـ ــي لأي �سبـ ــب مـن الأ�سبـ ــاب  ،وذلك ح�ســب اخلطـ ــة
الدرا�سية والنظام الأكادميي .
 - 4تقدمي الن�صح للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سـته .
ب  -ي�شت ــرط موافق ــة املر�شـ ــد الأكادمي ــي على الت�سجيـ ــل املقت ــرح من قبل الطالــب فـي كل
ف�صل درا�سي  ،وم�ساعدته على و�ضع خـطة عالجية فـي حالة وقوعه حتت املالحظة
الأكادميية  ،بالت�شاور مع رئي�س الق�سم املعني  ،ورئي�س مركز القبول والت�سجيل بالكلية .
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املــادة ( ) 13
�أ  -يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب ( )18ثماين ع�شرة �ساعة معتمدة للف�صل
الدرا�سي  ،و( )9ت�سع �ساعات معتمدة للف�صل ال�صيفـي .
ب  -يجوز �أن يزيد العبء الدرا�سي للطالب على احلد الأعلى املن�صو�ص عليه فـي البند (�أ)
من هذه املادة مبا ال يتجاوز (� )21إحدى وع�شرين �ساعة معتمدة  -با�ستثناء الف�صل
ال�صيفـي  -وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا ح�صل الطالب فـي ف�صلني درا�سيني متتاليني  -بعبء درا�سي عادي ال يقل عن
( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة  -على معدل ف�صلي ال يقل عن (  )3٫00ثالث
نقاط .
� - 2إذا ح�صل الطالب على معدل تراكمي ال يقل عن ( )3٫00ثالث نقاط .
� - 3إذا كان الطالب فـي ف�صل التخرج .
� - 4إذا كان الطالب فـي ف�صل الربيع  ،ويتوقف تخرجه على الف�صل ال�صيفـي .
ج  -يكون احلد الأدنــى للعبء الدرا�س ــي للطالــب ( )12اثنتي ع�شــرة �ساع ــة معتمــدة فـي
الف�صل الدرا�سي .
وي�ستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه فـي نهاية ذلك الف�صل على درا�سة
عدد �أقل من ال�ساعات املعتمدة  ،ويجوز فـي حاالت خا�صة يقدرها العميد بتو�صية من
الق�سم �أن يقل العبء الدرا�سي للطالب عن احلد الأدنى امل�سموح به مبا ال يقل عن ()9
ت�سع �ساعات معتمدة � ،أو عدد ( )3ثالثة مقررات درا�سية � ،أو (� )6ست �ساعات معتمدة
�أو ( )2مقررين درا�سيني فـي حالة عدم طرح مقررات له  ،و�إال ف�إنه �سيلغى ت�سجيله ،
ويعترب م�ؤجال حكما لذلك الف�صل .
د  -ال ي�سمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية بالت�سجيل لأكرث من ( )13ثالث
ع�شرة �ساعة معتمدة  ،وال يقل عن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة كحد �أدنى خالل الف�صل
الدرا�سي .
هـ  -ي�سمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية  ،واملتوقع تخرجه فـي ذلك الف�صل
بالت�سجيل ملقرر �إ�ضافـي واحد فقط بعدد �ساعاته �إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .
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املــادة ( ) 14
يقوم مركز القبول والت�سجيل بالإعالن عن مواعيد الت�سجيل لكل ف�صل درا�سي  ،ويجب
�أن يت�ضمن الإعالن حتديد مواعيد الت�سجيل  ،واجلداول الدرا�سية  ،وذلك قبل بدء فرتة
الت�سجيل .
�أ  -ال يجوز للطالب الت�سجيل فـي املقررات �أو الربامج الدرا�سية فـي احلاالت الآتية :
 - 1عدم وجود مقاعد �شاغرة .
 - 2تعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي .
 - 3عدم ا�ستكمال �إجراءات القبول .
 - 4وجود عهدة غري معادة لدى الطالب .
 - 5عدم درا�سة متطلب �سابق .
� - 6إذا كان قد وقعت عليه عقوبة �أكادميية �أو ت�أديبية متنعه من الت�سجيل .
ب  -يتحمل الطالب م�س�ؤوليــة الت�أك ــد مــن ا�ستيفائــه للمتطلبات الأكادميية املعلن عنها ،
ويرتتب على عدم مراعاة ذلك �إلغاء ت�سجيله لبع�ض املقررات  ،ويتعني على الطالب
اتباع خطته الدرا�سية عند ت�سجيله للمقررات  ،وقد يرتتب على عدم اتباعه للخطة
الدرا�سية عدم متكنه من ت�سجيل جميع املقررات التي يرغب فـي ت�سجيلها  ،كما يجب
عليه االلتزام بتوجيهات املر�شد الأكادميي فـي هذا اخل�صو�ص  ،ويجوز للطالب �أن
يــدر�س مقــررا ومتطلبــه ال�سابــق فــي الف�صــل نف�ســه �إذا كان قد در�س املتطلب ال�سابق ،
ومل ينجح فـيه � ،أو كان تخرجه يتوقف على ذلك .
ج  -تنتهي فرتة الت�سجيل بنهاية دوام �آخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة  ،وي�سمح بالت�سجيل ،
ولفت ــرة ال تتج ــاوز (� )2أ�سبوعي ــن من ذلك التاريـ ــخ فـي حالـ ــة وجـ ــود ظروف قاهرة
للطالب  ،وذلك بناء على تو�صية رئي�س الق�سم املعني  ،ورئي�س مركز القبول والت�سجيل ،
وموافقة العميد .
د  -يجوز للطالب ح�ضور بع�ض املقررات فـي حالة وجود مقعد �شاغر كم�ستمع  ،دون
اخل�ضوع لالمتحانات  ،بعد موافقة رئي�س الق�سم الذي يتبع له املقرر  ،ومدر�س املقرر .
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هـ  -يقوم الطالب بالت�سجيل كم�ستمع خالل فرتة الت�سجيل  ،وال يحق له �أن يقوم بالتغيري
من م�ستمع �إىل �ساعات معتمدة � ،أو العك�س بعد فرتة احلذف والإ�ضافة املن�صو�ص
عليها فـي هذا النظام .
و  -يجوز للكلية �إلغاء الت�سجيل فـي املقررات التي مل يلتحق بها عدد كاف من الطلبة ،
وفقا للطاقة اال�ستيعابية للق�سم .
ز  -متنح الأولوية فـي ت�سجيل بع�ض املقررات ذات املقاعد املحدودة على النحو الآتي :
 - 1طلبة ال�سنة النهائية الذين يلزمهم درا�سة املقرر من �أجل التخرج .
 - 2الطلبة الذين يلزمهم درا�سة مقررات يت�ضمنها تخ�ص�صهم الدرا�سي .
 - 3الطلبــة الذي ــن اكت�سبـ ــوا عـ ــددا �أكب ـ ــر من ال�ساع ــات املعتمــدة املطلوبــة للح�صــول
على الدرجة العلمية .
 - 4الطلبة الذين هم فـي حاجة �إىل �إعادة مقررات .
 - 5وجود ظروف قاهرة لدى الطالب  ،وذلك بعد موافقة كل من رئي�س الق�سم املعني ،
ورئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،واعتماد العميد .
املــادة ( ) 15
�أ  -يجوز للطالب حذف �أو �إ�ضافة مقرر � ،أو ا�ستبدال �آخر به � ،أو ا�ستبدال مقررات �أخرى
بجميــع املق ــررات التــي �سجلهــا خــالل الأ�سبــوع الأول من بــدء الدرا�ســة فـي كل ف�صــل
درا�ســي  ،وال يثبــت فـي �سجلــه الأكادمي ــي تقديــر (من�سحـب) (�س) من املق ــرر الــذي
حذفــه �أو ا�ستبدله خالل املدة املذكورة .
ب  -ال ي�سمح بانتقال الطالب امل�سجل فـي مقرر ما �إىل �شعبة �أخرى من املقرر نف�سه �إال فـي
حالة التعار�ض فـي برناجمه الدرا�سي الأ�سبوعي � ،أو �إلغاء ال�شعبة التي كان م�سجال
فـيها � ،أو �أي �أ�سباب �أخرى يقدرها العميد بالتن�سيق مع الق�سم املعني .
ج  -على الطالب الذي يرغب فـي حـذف �أو �إ�ضافة مقرر مـا �أن يح�صـل على موافقة املر�شد
الأكادميي  ،ب�شرط توفر املقعد ال�شاغر  ،و�أن يكون املقرر فـي حـدود العـبء الدرا�سي
امل�سموح به للطالب .
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د  -ال يجـوز �إ�ضافة �أي مقررات جديدة بعد انق�ضاء فرتة الأ�سبوع امل�شار �إليها فـي البند
(�أ) من هذه املادة �إال فـي حاالت فردية لظروف قاهرة على �أن تكون فـي موعد �أق�صاه
الأ�سبوع الثاين من الف�صل الدرا�سي  ،وذلك بعد موافقة كل من رئي�س الق�سم املعني ،
ورئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،واعتماد العميد .
هـ  -يجوز للطالب االن�سحاب من درا�سة �أي مقرر حتى نهاية الأ�سبوع الثامن من بدايـة �أي
من الف�صلني الدرا�سيني (اخلريف  ،والربيع)  ،وحتى نهاية الأ�سبوع الرابع من بداية
الف�صل الدرا�سي ال�صيفـي  ،وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير(من�سحب) (�س) بالن�سبة
للمقرر الذي ان�سحب منه  ،وذلك �إذا مل يتجاوز احلد الأعلى املن�صو�ص عليه للغياب ،
وال يدخل تقدير هذا املقرر فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
املــادة ( ) 16
�أ  -يجب ح�ضور الطالب فـي جميع املقررات التي ي�سجلها  ،ويقوم مدر�س املقرر بت�سجيل
ح�ضور وغياب الطال ــب  ،وبتنبيهه �شفهيا �إذا جتــاوزت مدة غيابــه ( )%5خم�ســة باملائــة
من ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ،و�إنذاره كتابيا عن طريق مركز القبول والت�سجيل
�إذا جتاوزت املدة ( )%10ع�شرة باملائة من ال�ساعات امل�شار �إليها � ،سواء كان غيابه بعذر
مقبول �أو بعذر غري مقبول  .ويعد �أي مما ي�أتي �إنذارا كتابيا :
� - 1إر�سال بريد �إلكرتوين للطالب .
� - 2إر�سال ر�سالـ ــة ن�صي ــة لرق ــم هات ــف الطالـب امل�سجــلة بيانات ـ ــه ل ــدى مركــز القبـ ــول
والت�سجيل  ،على �أن يتحمل الطالب م�س�ؤولية حتديث بياناته ال�شخ�صية لدى
مركز القبول والت�سجيل .
 - 3الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية .
 - 4الإعالن فـي لوحة الإعالنات بالكلية .
ب � -إذا تغيــب الطالــب �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائــة من جمموع ال�ساع ــات التدري�سي ــة
للمقرر بعذر مر�ضي �أو قهري يقبله العميد يعترب الطالب من�سحبا من ذلك املقرر ،
ومينح تقدير (من�سحب) (�س) فـي ال�سجل الأكادميي .
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ج � -إذا تغيب الطالب �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية
للمق ــرر دون ع ــذر مر�ض ــي �أو قه ــري يقبل ــه العمي ــد يح ــرم من املقـ ــرر ومينـ ــح تقدي ـ ــر
(را�سب ب�سبب الغياب) (هـ �س) فـي �سجله الأكادميي .
د � -إذا تغيب الطالب عن ح�ضور اختبار معلن عنه من اختبارات �أعمال الف�صل بعذر مقبول ،
يجب علي ــه تقدمي هذا الع ــذر لرئي ــ�س الق�س ــم خ ــالل ( )3ثالثـة �أي ــام من تاري ــخ زوال
العذر لرفعه للعميد لالعتماد  ،وفـي حالة اعتماد هذا العذر يتم عقد اختبار تعوي�ضي
للطالـ ــب  ،و�إذا تغي ــب الطال ــب عن ح�ض ــور االختب ــار التعوي�ضــي املحــدد له يو�ضـع ل ــه
(�صفر) فـي هذا االختبار .
هـ � -إذا تغيـ ــب الطالـ ــب عن االمتحـ ــان النهائـ ــي املعلن عنه ملقرر مـا يو�ضــع لـه تقديــر
(غري مكتمل) (ك)  ،وعليه �أن يتقدم بعذره �إىل العميد خالل مدة �أق�صاها (� )1أ�سبوع
واحد من تاريخ عقد االمتحان  ،ف�إذا قبل العميد العذر �أخطر الق�سم املعني بذلك
لإبالغ املدر�س لإجراء امتحان اكتمال للطالب فـي مدة �أق�صاها (� )2أ�سبوعان من بداية
الف�صل الدرا�سي الذي يلي الف�صل الدرا�سي الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .
و  -فـي حالــة عــدم قبــول عــذر الطالــب عن الغي ــاب ير�ص ــد لــه مــدر�س املق ــرر (�صفـرا)
فـي االمتحان الذي تغيـب عنــه  ،وير�صــد ل ــه التقدي ــر النهائ ــي للمق ــرر وف ــق جممــوع
عالماته الف�صلية  ،ومدى حتقيقه لأهداف املقرر  ،وي�سري هذا احلكم الأخري �إذا مل
يتقدم الطالب بعذره �إىل العميد خالل مدة �أق�صاها (� )1أ�سبوع واحد من تاريخ عقد
االمتحان .
ز  -يعترب الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي من�سحبا من املقرر �إذا مل
يتقــدم لالمتح ــان النهائي فـي مدة ( )2الأ�سبوعني املن�صو�ص عليها فـي البند (هـ)
من هذه املادة ب�سبب عدم زوال العذر  ،ف�إذا زال العذر املقبول  ،ومل يتقدم الطالب
لأداء امتحان الإكمال لإزالة تقدير (غري مكتمل) (ك) فـي هذه املدة ير�صد له مدر�س
املقرر (�صفرا) فـي االمتحان النهائي الذي تغيب عنه  ،وير�صد له التقدير النهائي
للمقرر وفق جمموع عالماته الف�صلية  ،ومدى حتقيقه لأهداف املقرر .
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ح  -يجري ح�ساب املعدل الف�صلي واملعدل الرتاكمي للطالب دون اعتبار املقرر � ،أو املقررات
التي حتمل تقدير (غري مكتمل) (ك) .
ط  -يحــدد للطالــب الذي دخل االمتحــان  ،ومل ي�ستطــع �إكمال ــه لعذر طبـي يقبلــه العميــد
موعـد جديــد لت�أديــة االمتحــان فـي املقــررات التي تغيــب عنهـا  ،وذلك بعد زوال العــذر
الطبي مبا ال يتجاوز الأ�سبوع الثاين من بداية الف�صل الدرا�سي الذي يليه .
ي  -يجوز للطالب الغياب ب�سبب الأن�شطة الال�صفـية املعتمدة وفقا للآتي :
 - 1احل�صول على موافقة العميد  ،ومدر�س املقرر .
 - 2بالن�سبة للطالـب الواقــع حتــت املالحظ ــة الأكادمييــة  ،يجب عليــه احل�صــول على
موافقــة مدر�ســي املقــررات التـي يدر�سهــا الطالــب  ،ومر�شـده الأكادمي ــي  ،وميكــن
تعليق م�شاركة الطالب فـي هذه الأن�شطة مبوافقة العميد حتى خروجه من حتت
املالحظة الأكادميية  ،كما ي�شرتط فـي م�شاركة طلبة الربنامج الت�أ�سي�سي موافقة
رئي�س الق�سم املعني .
ك  -ال يح�سب �ضمن مدة الغيــاب التغيــب نتيجــة للإ�ضاف ــة املت�أخـرة لأحـد املقررات خالل
فرتة احلذف والإ�ضافة �أو امل�شاركـة املعتمــدة من العمي ــد فـي متثي ــل الكلي ــة داخليـ ــا
�أو خارجيا .
ل  -تطــبق فـي �ش ـ ـ�أن طلبـ ــة الربنامـ ــج الت�أ�سي�سـ ــي تعليم ــات الربنام ــج الت�أ�سيـ�سي املعتم ــد
من املجل�س الأكادميي للعام الأكادميي ذاته الذي قبل فـيه الطالب .
املــادة ( ) 17
�أ  -يجوز للطالب ت�أجيل درا�سته فـي الكلية م�ؤقتا مبا ال يجاوز ( )2ف�صلني درا�سيني � ،سواء
�أكانا مت�صلني �أم منف�صلني بناء على تو�صية من رئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،وبعد
موافقة العميد  ،وذلك ب�سبب ظروف قاهرة  ،وعلى الطالب �أن يرفق بطلب الت�أجيل
الوثائق التي ت�ؤيد ذلك  ،وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة
فـي الكلية .
ب  -يجـ ــوز للطالــب ت�أجيـ ــل درا�ستـ ــه بغـر�ض التدريــب فـي مواق ــع العمـ ـ ــل مبــا ال يتجـ ــاوز
( )2ف�صلني درا�سيني �سواء �أكانت مت�صلة �أم منف�صلة على �أن يكون الطالب قد �أكمل
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�أكث ــر م ــن (� )60ستي ـ ــن �ساع ــة معتم ــدة فـي برناجم ــه الأكادميــي  ،ومبع ــدل تراكمـ ــي
ال يقل عن ( ، )2٫7وبتو�صية من الق�سم الأكادميي  ،ومركز القبول والت�سجيل وموافقة
جملــ�س الكلي ــة �شريطــة تقدي ــم الطالــب الوثائــق التي تثبــت التحاقــه مبوقــع العم ــل
امل�سجــل به ر�سميا  .وال حتت�سب فت ــرة الت�أجيــل هــذه �ضم ــن فتــرة الت�أجيــل املذك ــورة
فـي البند (�أ) من هذه املادة .
ج  -ال يجوز للطالب الت�أجيل �إال بعد م�ضي ف�صل درا�سي من التحاقه بالكلية  ،وي�ستثنى
من ذلك الظروف القاهرة امل�ؤيدة بامل�ستندات الر�سمية  ،وذلك بعد موافقة العميد .
د  -يجب على الطالب الذي يرغب فـي ت�أجيل درا�سته �أن يتقدم بطلب �إىل العميد فـي
موعد �أق�صاه الأ�سبوع ( )14الرابع ع�شر من الف�صل الدرا�سي التخاذ القرار املنا�سب ،
ويجب البت فـي الطلب خــالل مــدة ال تتجاوز نهاي ــة الأ�سبوع ( )15اخلام�س ع�شر ،
ويبلغ العميد قراره �إىل ك ــل من الق�س ــم املعنــي بتخ�ص ــ�ص الطال ــب ومركز القب ــول
والت�سجيـ ــل  ،ومرك ـ ــز اخلدمــات الطالبيـ ــة  ،ومر�ش ـ ــد الطالــب الأكادمي ـ ــي  ،و�أي جه ــة
�أخــرى معنيــة بالقرار  ،وفـي حالة عدم رد العميد على الطل ــب خالل امل ــدة املحددة فـي
هذه املادة ف�إن ذلك يعترب عدم موافقة على الت�أجيل .
هـ  -عندما تتم املوافقة على ت�أجيل الدرا�سـة ي�سجل للطالب تقدير (م�ؤجـل ر�سميا) (م ر)
ويتم ت�سجـيل تاريخ الت�أجيل فـي �سجـل الطالب  ،ولن ي�سمح للطالب الت�أجيل ملجـرد
رغبته فـي جتنب الر�سوب .
و  -يلغى قيد الطالب فـي الكلية �إذا مل يقم بالت�سجيل فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة
الت�أجيل املمنوحة له .
ز -يجوز للطالب �أو ويل �أمره التقدم بطلب مد فرتة الت�أجيل  ،وفقا لذات الإجراءات
املتبعة �سابقا فـي طلب الت�أجيل .
ح � -إذا ان�سحب الطالب من جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق �أحكام هذا النظام تكون
درا�سته لذلك الف�صل م�ؤجلة حكما  ،ويح�سب هذا الف�صل من مدة الت�أجيل امل�سموح
بها من البند (�أ) من هذه املادة .
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املــادة ( ) 18
يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا اختياريا  ،وذلك وفق الإجراءات الآتية :
 - 1الت�شـ ــاور م ــع مر�شـ ــده الأكادميـ ــي قبـ ــل تقــدي ـ ــم طل ــب االن�سح ــاب ر�سمي ــا  ،ويج ــب
على الطالب عند ان�سحابه �أن يقوم بتعبئة (ا�ستمارة االن�سحاب) .
 - 2يجوز لويل �أمر الطالب �أن يقوم بتقدمي طلــب االن�سحــاب بالنيابــة عن الطالـ ــب ،
ويت ـ ــم ذلك ف ــي حالـ ـ ــة �إ�صابـ ــة الطالـ ــب اخلطي ـ ــرة �أو مر�ض ــه ال�شدي ــد  ،ويكت ــب
فـي �سجالت الطلبة املن�سحبني من الكلية عبارة ان�سحاب ر�سمي (�س) مع التاريخ ،
كما ي�سجل تقدير (من�سحب) (�س) �أمام كل مقرر �سجل فـيه  ،ومل يكمله  ،وي�سـري
االن�سحاب اعتبارا من تاريخ اعتماد رئي�س مركز القبول والت�سجيل عليه .
املــادة ( ) 19
يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا �إلزاميا  ،فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إخفاقه فـي حتقيق �شروط اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .
 - 2ع ــدم متكن ــه من �إكم ــال متطلبات الدرا�س ــة فـي امل ــدة الق�صــوى املحــددة للدرا�س ــة
فـي الكلية  ،و�إذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املتطلب �إجنازها للتخرج يتجاوز احلد
الأق�صى امل�سموح به لكل ف�صل  ،فلن ي�سمح للطالب بالت�سجيل للف�صل الأخري .
 - 3الف�صل من الكلية وفق �أحكام الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم التطبيقية .
وعلى رئيــ�س مركــز القبــول والت�سجيــل �إ�ص ــدار �إ�شعــار باالن�سح ــاب للطالــب بعــد موافقــة
العمي ــد  ،وفـي هـذه احلالــة ي�سجــل للطالــب تقدير (من�سحب) (�س) لكل مقرر �سجل فـيه ،
ومل يكمله  ،ويكتب فـي �سجل الطالب (ان�سحاب �إلزامي لأ�سباب ت�أديبية �أو �أكادميية) .
املــادة ( ) 20
يعد ان�سحاب الطالب غري ر�سمي  ،ويلغى قيده فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله .
� - 2إذا تغيــب تغيبــا متوا�ص ــال عــن جميــع املقــررات بدون �إخـطار  ،لأكثــر مــن ()%20
ع�شرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�صل الدرا�سي دون عذر مقبول .
� - 3إذا مل ي�سجل خالل فرتة احلذف والإ�ضافة لف�صل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .
ومينــح الطالــب املن�سحـب ان�سحابــا غي ــر ر�سمــي تقديــر (را�ســب) (هـ)  ،وتكتــب فــي �سـجلـه
عبـارة (ان�سحاب غري ر�سمي)  ،وتاريخ االن�سحاب .
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املــادة ( ) 21
يجــوز للعميــد �إعــادة قي ــد الطال ــب ملرة واحــدة بعــد االن�سحــاب �إذا ك ــان ق ــد فق ــد مقعــده
فـي الكلية  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال تزيد فرتة االنقطاع على ( )2ف�صلني درا�سيني .
� - 2أن يقدم الطالب ما يثبت �أن غيابه كان بعذر مقبول م�ؤيدا بامل�ستندات الر�سمية .
� - 3أن يتوفر مقعد �شاغر فـي الكلية .
� - 4أال يكون الطالب من�سحبا �إلزاميا .
وفـي حالة موافقة العميد على �إعادة قيد الطالب يعتمد �سجله الأكادميي ال�سابق  ،وتعد
فرتة االنقطاع فـي هذه احلالة فرتة ت�أجيل .
ويجوز للمجل�س الأكادميي املوافقة على مد فرتة االنقطاع املذكورة فـي البند ( )1من هذه
املادة  ،وذلك لظروف مر�ضية م�ؤيدة بالتقارير الطبية التي تثبت خ�ضوع الطالب للعالج
وعدم مقدرته على موا�صلة الدرا�سة فـي فرتة االنقطاع .
الف�صل الرابع
الربامج الأكادميية ونظام التقييم
املــادة ( ) 22
�أ  -ت�شتمل موا�صفات كل برنامج �أكادميي على العنا�صر الآتية :
 - 1ا�سم الدرجة العلمية والتخ�ص�ص .
 - 2و�صف للربنامج والتخ�ص�ص .
 - 3خ�صائ�ص ومهارات اخلريجني .
 - 4متطلبــات التخــرج  ،وتت�ضمــن معلومــات حمــددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل
من متطلبات الكلية واملقررات الإجبارية واالختيارية فـي الربنامج الأكادميي ،
واملقررات الإجبارية واالختيارية فـي التخ�ص�ص .
 - 5نظام التقييم .
ب  -تهدف خطة املقرر الدرا�سي �إىل تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية عن املقرر  ،ويتم
توزيعه ــا عل ــى الطلب ـ ــة فـ ــي الأ�سب ــوع الأول من ك ــل ف�ص ــل درا�س ــي  ،وت�شتمــل اخلطــة
على الآتي :
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 - 1رمز املقرر  ،وعنوانه  ،واملتطلبات ال�سابقة  ،واملتطلبات املالزمة للمقرر  ،وال�ساعات
التدري�سية واملعتمدة  ،وتو�صيف للمقرر .
 - 2ا�سم املحا�ضر  ،وموقع مكتبه  ،وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�شارة .
� - 3أهـداف املقـرر .
 - 4املو�ضوعات الرئي�سيـة للمقرر .
� - 5أ�ساليب التدري�س والتعلم .
 - 6نظام التقييم .
 - 7مواعيد االمتحانات واالختبارات الق�صرية  ،و�أوراق البحث  ،والواجبات وغريها ،
مع تو�ضيح الن�سبة املخ�ص�صة لكل منها فـي التقدير الكلي .
 - 8الكتب الدرا�سية واملراجع الإ�ضافـية و�أي مواد �أخـرى الزمة .
� - 9أي �شروط �أو متطلبـات خا�صة باملقرر .
املــادة ( ) 23
يكون ح�ساب ال�ساعات املعتمدة فـي اخلطة الدرا�سية كالآتي :
�أ � )1( -ساعــة معتمــدة واحدة لكل ( )15خمـ�س ع�شـرة حما�ضـرة على الأق ــل  ،مــدة كـل
منها (� )1ساعة .
ب � )1( -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )15خم�س ع�شرة ح�صة عملية �أو ميدانية مدة كل
منها (� )2ساعتان � ،أو ( )3ثالث �ساعات .
ج � )1( -ساعــة معتمــدة واحدة لكـل ( )3-2اثنتني �إىل ث ــالث �ساع ــات درا�سيــة ذاتيــة
�أ�سبوعيا ب�إ�شراف �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،والالزمة لإكمال الطالب م�شروع
التخرج .
املــادة ( ) 24
ت�شكــل لكـ ــل برنامــج �أكادميــي جلنــة ت�سمــى ( جلنــة املمتحنيــن ) برئا�سـة مديــر الربنامج
الأكادميـي املختــ�ص  ،وع�ضويــة ر�ؤ�ســاء الأق�سـام الأكادمييــة  ،وتعقد اللجنة اجتماعاتهـا
فـي نهاية كل ف�صل درا�سي بعد �أداء االمتحانات النهائية  ،وقبل اجتماع جمل�س الكلية ،
وتخت�ص هذه اللجنة بالت�أكد من تطبيق معايري التقييم فـي كل برنامج على نطاق كل
الكليات  ،وذلك مبراجعة �أداء الطلبة .
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املــادة ( ) 25
يتم تقييم الطلبة وتقـدير �أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقديـر  ،ويكون التقدير
النهائي لأي مقرر مبنيا على نتائج �أ�ساليب التقييم امل�ستمر لكل طالب  ،وفقا لأهداف
ذلك املقرر واملعايري املحددة له .
املــادة ( ) 26
�أ  -تو�صف التقديرات ذات القيمة العددية على النحو الآتي :
� - 1أداء ممتاز (�أ)  :حتقيق كل �أهداف املقرر ب�أ�سلوب متميز .
� - 2أداء جيد جـدا (ب)  :حتقيق معظم �أهداف املقرر ( �أي ما يزيد على ثلثي �أهداف
املقرر على الأقل ) ب�أ�سلوب متقن .
� - 3أداء جيد (ج)  :حتقيق معظم �أهداف املقرر على الأقل  ،وب�شكل مر�ض .
� - 4أداء مقبول (د)  :حتقيق قدر غري كبري من �أهـداف املقرر  ،ولكن �أكرث من احلد
الأدنى املطلوب .
� - 5أداء غري مقبول (هـ)  :عدم حتقيق احلـد الأدنى املطلوب من �أهداف املقــرر � ،أو
حتقيق الأهداف بحد �أقل من احلد الأدنى املطلوب  ،ومن ثم ال تكت�سب �أي �ساعات
معتمدة .
 - 6را�ســب ب�سبــب الغيــاب (هـ �س)  :الإخفــاق فـي تلبيــة متطلبات املواظبة وااللتزام
باحل�ضور  ،وال تكت�سب �أي �ساعات معتمدة .
 - 7را�سب مع االمتيازات التكميلية (هـ ز ك)  :ومينح هذا التقدير فـي احلاالت الآتية :
 �إذا �أكمل الطالب جميع �أجزاء املقرر  ،ور�سب فـي �أحدها (كاالمتحان النهائي) ،وكان من ر�أي املدر�س بعد موافقة رئي�س الق�سم منح الطالب فر�صة لتحقيق
النجاح .
 ومينح تقدير (هـ ز ك) ا�ستثنائيا � :إذا كان املقرر املطلوب لن يطرح خالل عامكامل  ،ويكون الطالب قد �أكمل ( )%50خم�سني باملائة على الأقل من ال�ساعات
املعتمدة فـي برنامج درا�سته اجلامعية  ،وال مينح هذا التقدير �إذا كان الطالب
مو�ضوعا حتت املالحظة الأكادميية � ،أو على و�شك �أن يو�ضع حتت املالحظة
الأكادميية فـي �ضـوء �أدائـه فـي الف�صل الدرا�سي .
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 يعامل تقدير (هـ ز ك) كر�سوب (هـ) حتى يتم ت�سجيل التقدير املكت�سب بعدالتقييم التكميلي  ،ويظل تقـدير (هـ ز ك) على ك�شف الدرجات  ،على �أن يعدل
هذا التقدير  ،وفقا للتقدير التكميلي بعد انتهاء فرتة االمتحانات وفـي موعد
�أق�صاه نهاية الف�صل الدرا�سي التايل (مبا فـي ذلك الف�صل الدرا�سي ال�صيفـي) ،
و�إذا ل ــم يت ــم تعدي ــل التقدي ــر خ ــالل هذه الفت ــرة يتحــول التقدي ــر تلقائيـ ــا �إىل
التقدير (هـ) فـي ك�ش ــف عالم ــات الطالب  ،وال يجــوز للطالــب احلا�صــل على
تقدير (هـ ز ك) فـي مقرر هو متطلب �سابق ملقرر �آخر �أن ي�سجل فـي املقرر الآخر
�إال فـي حاالت ا�ستثنائية  ،ومبوافقة العميد .
ب  -يتم قيـا�س كــل تقديــر من التقديــرات املو�ضحــة فـي البنــد (�أ) من هــذه امل ــادة بقيمة
عددية بغر�ض ح�ساب املعدل الف�صلي  /الرتاكمــي وذلك وفقـا جلـدول قيــا�س خــا�ص ،
على النحو الآتي :
هـ ،
التقدير �أ �أ -ب  +ب ب  -جـ  +جـ جـ  -د  +د هـ زك ،
هـ �س
القيمة
العددية 1٫00 1٫30 1٫70 2٫00 2٫30 2٫70 3٫00 3٫30 3٫70 4٫00

0

املــادة ( ) 27
ت�شك ــل م�صطلحـ ــات التقديـ ــرات التالية جـزءا من نظام التقـديرات الكلي بالكلية  ،ولكنها
ال حتمل قيمـة عـددية :
 - 1غري مكتمل (ك) :
ي�ستخـدم تقديــر (غري مكتم ــل) فـي حال ــة الظ ــروف القاهــرة التي حتول دون �إكمــال
الطالب جميع متطلبات املقرر فـي الوقت املحدد مثل املر�ض  ،احلوادث  ،الظروف
العائلية الطارئة وغريها من احلاالت املماثلة .
وتكون تقـديرات (غري مكتمل) (ك) املمنوحة للطالب  ،وفقا لأدائه والتقييم امل�ستمر
لذلك املقرر هي كالآتي  :ك (د)  ،ك (د ، )+ك (جـ  ، )-ك (جـ)  ،ك (جـ ، )+ك (ب، )-
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ك (ب)  ،ك (ب , )+ك (�أ ، )-ك (غري ناجح)  ،ك (هـ)  ،و�سوف ي�ستبدل تقدير (ك)
بهذا التقديـر �إذا مل يتم تقـدمي النتيجـة اجلـديدة �إىل رئي�س مركز القبول والت�سجيل
بنهاية الف�صل الدرا�سي التايل .
 - 2من�سحــب (�س) :
مين ــح تقـديــر (�س) للطالــب الذي ين�سح ــب ر�سمي ــا من �أحـد املقــررات خــالل الفتـ ــرة
املحددة لالن�سحاب .
 - 3ال�ساعات املحـولة (ت) :
مينـح تقدير (ت) للطالب الذي اكت�سـب �ساعات معتمــدة من �أي م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الأخرى  ،وحت�سب هذه ال�ساعات �ضمن جمموع ال�ساعات املعتمدة من
الكلية واملطلوبة للتخرج فـي برنامج معني  ،ولكنها ال حتت�سب �ضمن معدل نقاط
التقدير .
 - 4م�ستمع (ع) :
يــدل تقديــر (ع) على مق ــرر مت ت�سجي ــل الطالـ ــب فـيــه م�ستمعــا  ،ويج ــب تو�ضيــح هذا
االختيار عند الت�سجيل .
 - 5ناجح/غري ناجح (ن/غ ن) :
مينح تقدير (ن) (ناجح) �أو تقدير (غ ن) (غري ناجح) للمقرر الذي ال يخ�ضع لنظام
تقييم وفقا جلـدول القيا�س املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )26البند (ب) من هذا النظام ،
ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج .
 - 6م�ستمـر (ر ) :
مينــح تقديــر (ر ) ملقــرر مث ــل م�شــروع م ــا � ،أو ملق ــرر عملــي �أو ملقــرر متع ــدد الف�صــول
الدرا�سي ــة  ،يك ـ ــون الطال ــب م�سجـ ـ ــال به  ،لكن املقـ ـ ــرر ال ي ـ ــزال م�ستمــرا وقـ ــت ر�صـ ــد
التقديــرات �أو �إ�صدار ك�شوف الدرجات .
 - 7م�ؤجل ر�سميا (م ر ) :
مينح تقدير (م ر ) للمقررات التي يكون الطالب م�سجال فـيها بعد ح�صوله على
املوافقة على الت�أجيل ر�سميا لذلك الف�صل الدرا�سي .
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املــادة ( ) 28
�أ  -يح�سب معـدل نقاط التقدير الف�صلي على �أ�سا�س املقررات التي ي�سجل فـيها الطالب
خالل ف�صل درا�سي  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1ت�ضرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب فـي كل مقرر فـي عدد ال�ساعات املعتمدة
لذلك املقرر  ،وت�سمى هذه النتيجة نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك املقرر .
 - 2يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك الف�صل على جمموع ال�ساعات
املعتمدة املحت�سبة خالل الف�صل .
وتخ�ضع لهذه العمليات احل�سابية املقررات التي تكون تقديراتها ذات قيمة عـددية
فقط  ،ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي .
ب  -يح�س ــب معــدل نقــاط التقدير الرتاكمــي على جميــع املقـ ــررات التــي در�سها الطالب
فـي جميع الف�صول الدرا�سية وذلك فـي نهاية كل ف�صل درا�سي  ،وهو ح�ساب فردي
للمجموع ( ،ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�صول) وذلك على النحو الآتي :
 - 1ت�ضرب القيمة العددية للتقدير فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر  ،والنتيجة
ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة .
 - 2يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة الكلية على العدد الكلي لل�ساعات املعتمدة
املحت�سبة .
املــادة ( ) 29
تعد جميع التقديرات نهائية مبجرد اعتمادها من جمل�س الكلية ما عدا تقدير (هـ ز ك)
وتقدير (ك) .
ويجـوز تعديل التقديرات النهائية �إذا كان هناك خـط�أ فـي احل�ساب �أو �إدخال القيم �أو بناء
على التظلم املقدم من الطالب  ،وال يجوز تعديل �أي تقـديــر نهائي ب�أداء امتحان �إ�ضافـي
�أو تقدمي �أعمال �إ�ضافـية بعـد نهاية الف�صل الدرا�سي .
املــادة ( ) 30
�أ  -تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحـو الآتي :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1181

 - 1العبء الدرا�سي العادي :
وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحـقق احلـد الأدنى من معدل نقاط التقدير وهو
( )2٫00فـي املعدل الرتاكمي  ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق احلد الأدنى املطلوب لأي
تقدي ــر (تقديــرات) فـي مق ــرر معي ــن �أو مقــررات معينــة  ،وميكنــه موا�صلــة درا�سـة
برناجمه للح�صول على درجة البكالوريو�س .
 - 2العبء الدرا�سي غري العادي :
وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط بحد �أدنى ( )3٫00فـي كل من
املع ــدل الف�صلــي لف�صليــن درا�سييــن متتالييــن �أو املعــدل الرتاكمــي  ،والــذي ي�ؤهله
لت�سجيل �ساعات �أكرث من العبء الدرا�سي العادي .
 - 3املالحظة الأكادميية :
وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل تراكمي �أقل من ( )2٫00ف�إنه يو�ضع فـي
الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية  ،ويجـب �أن يقوم الطالب مبراجعة
مر�شــده الأكادميــي قبل الت�سجي ــل للف�ص ــل الدرا�ســي التالــي  ،ويتــم ت�سجيــل �أي
�إجـراءات ت�صحيحية فـي حينه  ،وميكن �أن ت�شتمل هذه الإجراءات على �أي مما
ي�أتي :
 تخـفـيف العبء الدرا�سي . ت�أجيل بع�ض املقررات �إىل ف�صل الحـق . و�ضــع خطــة عالجي ــة ا�سرتاتيجي ــة تعطــي الأولوي ــة للمقــررات التي ر�سـب فـيهــاالطالب وتكون متطلبات �سابقة لبع�ض املقررات .
ب  -على الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية �أن يرفع معدله الرتاكمي �إىل ()2٫00
ف�أكرث  ،وذلك فـي مدة �أق�صاها ( )3ثالثة ف�صول درا�سية متتالية  ،و�إال يعد من�سحبا
ان�سحابا �إلزاميا  ،ويتعني �إنذار الطالب كتابيا لرفع معدله الرتاكمي بالف�صل الدرا�سي
الأخري �إذا �أكمل ( )2ف�صلني درا�سيني دون الو�صول �إىل املعدل املطلوب .
ج  -مينـ ــح الطال ـ ــب فـ ــي حال ــة تكـ ــرار وقوع ـ ــه حتـ ــت املالحظ ــة الأكادميي ــة مــرة �أخ ــرى ،
( )2ف�صلني درا�سيني للو�صول �إىل م�ستوى العبء الدرا�سي العادي .
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د  -ال يعد الف�صل ال�صيفـي ف�صال درا�سيا لو�ضع الطالب حتت املالحظة الأكادميية  ،ف�إذا
كان املعدل الرتاكمي ال�سابق (� )2٫00أو �أكرث  ،وح�صل الطالب على معدل تراكمي �أقل
من ( )2٫00فـي نهاية الف�صل ال�صيفـي ف�إنه ال يو�ضع حتت املالحظة الأكادميية خالل
الف�صل الدرا�سي الالحق .
املــادة ( ) 31
�أ  -يجب على الطالب �إعادة �أي مقرر �إلزامي فـي خطته الدرا�سية �إذا ح�صل فـيه على
تقدير را�سب (هـ) ويجوز للطالب �أن ي�ستبدل ذلك املقرر مبقرر �آخر فـي حالة وجود
بديل (مكافئ للمقرر)  ،ويجب �أن تكون الإعادة للمقرر ب�أكمله  ،كما يجوز للطالب
�إعادة �أي مقرر جنح فـيه بتقدير (ج) �أو �أقل وفق املقاعد ال�شاغرة املتاحة للمقرر .
ب  -تظهـر جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات املعادة فـي ك�شف
درجاته عند ح�ساب معدل نقاط التقدير  ،ويحت�سب �آخر تقدير ح�صل عليه الطالب
حتى لو كان �أقـل من التقديـر ال�سابق .
ج  -ي�سمــح للطالــب ب�إعــادة املقــررات الدرا�سيــة التي جن ــح فـيها بتقديــر (ج) �أو �أق ــل مبــرة
واحدة � ،أما املقررات التي ر�سب فـيها فـي�سمح ب�إعادتها مرتني  ،ويجوز مبوافقة العميد
منح الطالب فر�صا �إ�ضافـية لإعادة املقرر .
د  -على الطالب الذي ير�سب فـي مقرر �أكرث من مرة واحدة �أن يبحث عن بدائل �أخرى ،
ك�أن ي�سجل فـي مقرر مكافئ �أو بديل م�سموح به  ،وذلك بعد موافقة العميد وبالت�شاور
مع رئي�س الق�سم املخت�ص .
هـ  -تطبق فـي �ش�أن �إعادة مقررات طلبة الربنامج الت�أ�سي�سي تعليمات الربنامج الت�أ�سي�سي
املعتمدة من املجل�س الأكادميي للعام الأكادميي ذاته الذي قبل فـيه الطالب .
املــادة ( ) 32
�أ  -يكون �إجراء االمتحان النهائي للمقرر وفق ال�ضوابط الآتية :
� - 1أن ي�شمل االمتحان النهائي مادة املقرر ب�أكملها  ،وميكــن �أن ي�شمــل ج ــزءا واحــدا
�أو �أكرث  ،وذلك ح�سب ما ين�ص عليه تو�صيف املقرر املعتمد .
� - 2أن تكون ن�سبة االمتحان النهائي من جمموع الدرجات طبقا ملا ورد فـي تو�صيف
املقرر .
 - 3حتدد مدة االمتحان النهائي ح�سب ما ين�ص عليه تو�صيف املقرر .
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ب  -يتم �إجراء االمتحان النهائي ح�سب تو�صيف املقرر ك�أن يكون عر�ضا �شفهيا � ،أو حلقة
درا�سيـة �أو م�شروعا �أو �أي �أن�شطة �أكادميية �أخرى .
ج  -يقوم من�سق املقرر بالإعداد لالمتحان النهائي للمقرر بالتن�سيق مع جميع الكليات .
د  -ت�سـري ال�شروط الآتية على االمتحانات النهائية التحريرية :
 - 1تتم جدولة جميع االمتحانات �ضمن الفرتة املخ�ص�صة لها  ،وال ميكن عقد امتحان
خارج تلك الفرتة .
� - 2إذا توجب على الطالب �أداء �أكرث من امتحانني خــالل يــوم واحد عند الإعالن
املبدئي جلداول االمتحانات ميكنه �إخطار م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية
والبحــث العلمــي بالكليــة للنظــر ف ــي �إمكانيــة �إيجــاد البدائــل املنا�سبة  ،وتكون
الأولوية لالمتحان الذي يت�ضمن عددا �أكرب من الطلبة .
 - 3ال ي�سمــح للطالــب بدخـول االمتحــان بعد م ــرور ( )30ثالثيــن دقيقــة من بدايــة
االمتحان .
 - 4يلتزم الطالب الذي ي�صل مت�أخرا ولكن قبل انق�ضاء فرتة ( )30ثالثني دقيقة �أن
ينجز االمتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .
 - 5ال ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان قبل مرور ن�صف الزمن املحدد لالمتحان .
 - 6ال ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة االمتحان بالعودة �إىل االمتحان  ،ويطلب منه
مغادرة القاعة .
� - 7إذا غ ــاب الطالــب عن االمتح ــان تطب ــق عليه �أحك ــام احل�ضــور والغيــاب املن�ص ــو�ص
عليها فـي هذا النظام .
 - 8ال ي�سمـ ــح لأي طال ــب ب�إعـ ــادة االمتحان بغ ــر�ض تغيي ــر املع ــدل با�ستثنـ ــاء مع ــدل
( هـ ز ك ) .
هـ  -تر�سل ك�شوف العالمات النهائية لكل مقرر بتف�صيالتها �إىل رئي�س الق�سم  ،لعر�ضها
على جمل�س الق�سم لدرا�ستها وتدقيقها  ،و�إر�سال الك�شوف بالتقديرات النهائية �إىل
مركز القبول والت�سجيل لتدقيقها  ،وح�ساب املعدالت الف�صلية  ،والرتاكمية  ،وتعر�ض
النتائج على جمل�س الكلية لالعتماد  ،بعد عر�ضها على جلنة املمتحنني .
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و  -يت�سلم كل طالب ك�شفا يت�ضمن نتيجته الف�صلية مبينا فـيه تقديره فـي كل مقرر در�سه
فـي ذلك الف�صل وعدد ال�ساعات التي در�سها وجنح فـيها ومعدله الف�صلي والرتاكمي .
ز  -حتفظ �أوراق االمتحان والإجابات النهائية للطلبة لدى الأق�سام الأكادميية بالكلية
حلني انتهاء فرتة التظلمات ثم ت�سلم �إىل مركز القبول والت�سجيل لالحتفاظ بها ملدة
( )2ف�صلني درا�سيني .
ح  -يحرم الطالب من موا�صلة االمتحان فـي حال ثبوت الغ�ش �أو ال�شروع فـيه  ،ويعد را�سبا
فـي املقرر الذي �ضبط الغ�ش فـيه  ،وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغ�ش مرة �أخرى فـي
مقرر �آخر  ،ف�إنه يحرم من الدرا�سة  ،وت�أدية االمتحان فـي الف�صل الدرا�سي التايل .
ط  -يجب �إعادة االختـبار جلميــع ال�شع ــب الدرا�سي ــة عند ثب ــوت ت�سريــب االختبــار النهائــي
ملقرر ما  ،وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان املعاد يتم ر�صد تقدير (هـ)
له .
املــادة ( ) 33
�أ  -يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي �أي مقرر وفق النموذج
املعتمد خالل مدة �أق�صاها (� )2أ�سبوعان من تاريخ �إعالن النتيجة النهائية لذلك
املقرر .
ب  -تتم املراجعة من قبل جلنة ت�شكل برئا�سة العميد �أو من يحل حمله  ،وع�ضوية رئيــ�س
الق�سم  ،ومدر�س املقرر  ،ومدر�س �آخر من التخ�ص�ص ذاته  ،وفـي حالة غياب مدر�س
املقرر يحل حمله �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يختاره العميد من الق�سم ذاته  ،ويتم
البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز نهاية الأ�سبوع الثاين من بداية الف�صل الدرا�سي
الذي يليه  ،ويعد م�ضي املدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�ضه .
ج  -يت ــم تزوي ــد مرك ــز القب ــول والت�سجيـ ــل بنتائـ ــج املراجع ــة فـي مدة �أق�صـاها (� )1أ�سبــوع
من تاريخ انتهاء املراجعة .
املــادة ( ) 34
�أ  -تقوم الكلية بتكرمي الطلبة الذين يحققون م�ستويات �أكادميية عالية فـي براجمهم
الدرا�سية على �أن يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمدة امل�سجل فـيها الطالب هو
( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة ملقررات تكون ذات تقديرات بقيمة عددية فـي ذلك
الف�صل .
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ب  -يو�ضــع الطالــب الذي يح�صــل علــى معــدل ف�صلــي ( )3٫70ف�أكثــر � ،أو معــدل تراكمـي
( )3٫60ف�أكثــر على لوحــة ال�شــرف بالكليــة  ،ويوج ــه العميد كتاب �شكر له � ،شريطــة
�أال يكون مف�صوال �أو منذرا  ،و�أال يكون قد وقعت عليه �إحدى العقوبات الت�أديبية حتى
ولو حقق املعدل املطلوب .
الف�صل اخلام�س
برنامج الدبلــوم
املــادة ( ) 35
أ�  -يجوز للطالب التحويل �إىل برنامج الدبلوم فـي الكلية ح�سب ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكــون الطالــب م�سجــال ومنتظمــا فــي �أحد الربامــج التــي يجوز فـيهــا حتويــل
الطالب للدرا�سة فـي برنامج الدبلوم .
� - 2أال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن (. ) 1٫80
� - 3أن يقدم الطالب ما يربر عدم قدرته على اال�ستمرار فـي برنامج البكالوريو�س .
� - 4أن ت�صدر تو�صية من املر�شد الأكادميي .
وفـي جميع احلاالت ال يحق للطالب الت�سجيل فـي برنامج البكالوريو�س بعد التحاقه
بربنامج الدبلوم .
ب  -يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمــدة التي يجــب �أن يدر�سه ــا الطال ــب للح�صــول
على درجــة الدبلــوم ه ــو (� )60ستــون �ساعــة معتمــدة  ،منهــا عــدد ( )48ثمــان و�أربعــون
�ساعة معتمدة حمولة من درجة البكالوريو�س  ،وعدد ( )12اثنتا ع�شرة �ساعة معتمدة
ال�ستكمال متطلبات الدبلوم .
ج � -أال تتجاوز مدة الدرا�سة للح�صول على درجة الدبلوم ( )3ثالثة ف�صول درا�سية .
د  -حتدد املقررات التي �سيتم حتويلها من برنامج درجة البكالوريو�س �إىل برنامج درجة
الدبلوم طبقا للآتي :
 - 1مقــررات متطلبــات الكليــة والربنامــج الأكادميــي بحــد �أدنى (� )27سبع وع�شرين
�ساعة معتمدة .
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 - 2املقررات التخ�ص�صية بحد �أدنى (� )21إحدى وع�شرين �ساعة معتمدة .
يج ــوز ا�ستثن ــاء الطلب ــة الذيــن ينق�صهــم مقــرر واحد فقــط (بعدد �ساعاتــه املعتمــدة) من
متطلبات الكلية لاللتحاق بربنامج الدبلوم .
املــادة ( ) 36
ت�شكل جلنة فـي الكلية برئا�ســة م�ساعــد العميــد لل�شـ ـ�ؤون الأكادمييــة والبح ــث العلمــي ،
وع�ضوية كل من ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية  ،ورئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،ورئي�س
مرك ــز اخلدم ــات الطالبي ــة  .تتولــى اللجنــة بحــث ودرا�ســة الطلبــات املقدمــة لاللتح ــاق
بربنامج الدبلوم  ،ومدى ا�ستيفائها لل�شروط وال�ضوابط املقررة  ،وما تراه من مالحظات
ب�ش�أنها  ،ورفع التو�صية املنا�سبة ب�ش�أن تلك الطلبات  ،على �أن يتم عر�ضها على العميد ،
وذلك من �أجل رفعها �إىل الدائرة  ،التخاذ القرار املنا�سب فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صل ال�سـاد�س
الف�صل ال�صيفـي
املــادة ( ) 37
يعقد الف�صـل ال�صيف ــي ح�سب حاجــة الكليــات  ،ومن املمكــن عقده فـي جميعهــا �أو بع�ضهــا
للطلبــة الراغبيــن فـي الت�سجيــل فـي الف�ص ــل ال�صيف ــي  ،و�ضمن الأ�ســ�س املعتم ــدة  ،وينعق ــد
الف�صل ال�صيفـي للأ�سباب الآتية :
 - 1ت�أجيل طرح املقررات الدرا�سية فـي بع�ض الكليات فـي �إطار اخلطــط الدرا�سية
املعتمدة .
 - 2ر�سوب الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�سية  ،وعدم متكنهم من �إعادة درا�ستها
ب�سبب عدم �إمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�سي الالحق .
 - 3ر�سوب بع�ض الطلبة فـي املقررات الدرا�سية التي تعد متطلبات �سابقة ملقررات
�أخرى  ،وذلك فـي �ضوء عدم �إمكانية ت�سجيلهم فـي تلك املقررات الدرا�سية فـي
الف�صول الدرا�سية الالحقة .
 - 4ت�أجيل درا�س ــة بع�ض املق ــررات ب�سبب و�ضع الطالب حتــت املالحظ ــة الأكادميي ــة ،
�أو لأي �أ�سباب �أخرى مربرة .
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 - 5ا�ستمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدالتهم
الرتاكمية ب�سبب عدم �إعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها .
 - 6ت�أخر بع�ض الطلبة عن التخرج و�إمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي .
املــادة ( ) 38
تكون �أ�س�س ومعايري طرح املقررات فـي الف�صل ال�صيفـي وفقا للآتي :
 - 1املقررات الدرا�سية امل�ؤجلة (لل�شعبة كاملة) من الف�صول الدرا�سية ال�سابقة جلميع
ال�سنوات الدرا�سية .
 - 2املقررات الدرا�سية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي � ،شريطة �أال يقل
عددهم فـي كل مقرر عن ( )3ثالثة طالب .
 - 3املقررات الدرا�سية للطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية ب�سبب الر�سوب بها
�شريطة �أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )5خم�سة طالب .
 - 4املقررات الدرا�سية التي �أجلها الطـالب الذين كانوا حتت املالحظــة الأكادميي ــة
ب�سبب تخفـيف عبئهـم الدرا�سـي �إىل ( )13ثــالث ع�شــرة �ساع ــة معتمــدة �شريطــة
�أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )10ع�شرة طالب .
 - 5تعطى �أولوية الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية لطلبة ال�سنتني الرابعة والثالثة ،
وفـي حالة وجود �شواغر فـي املقررات الدرا�سية ميكن ت�سجيل طلبة ال�سنة الثانية ،
وذلك بعد موافقة العميد بعد درا�سة حالة الطالب ومدى حاجته للت�سجي ــل فـي
الف�صل ال�صيفـي .
 - 6يجب على ع�ضو هيئة التدري�س الراغب فـي امل�شاركة فـي الف�صل ال�صيفـي تدري�س
ما ال يقل عن عدد ( )2مقررين درا�سيني � ،أو مقرر درا�سي ذي �شعبتني كحد �أدنى .
 - 7يكون احلد الأق�صى للت�سجيل فـي املقررات التخ�ص�صية ( )30-25خم�سة وع�شرين
�إىل ثالثيــن طالبــا  ،ويكــون فـي متطلبــات الكليــة (� )40أربعيـن طالبــا وميكـن
للعميد جتاوز ذلك بحدود (  ) 5خم�سة طالب فـي كل مقرر درا�سي .
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الف�صـل ال�سابع
قواعـد التخــرج
املــادة ( ) 39
�أ  -يتم حتديد املتطلبات اخلا�صة ملنح درجتي البكالوريو�س والدبلوم على �أ�سا�س نظام
ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات الكلية والربامج الأكادميية والتخ�ص�صات .
ب  -ي�صنف الطلبة امل�سجلــون فـي الكليــة فـي م�ستــوى ال�سن ــة الثاني ــة �أو الثالث ــة �أو الرابعــة
�إذا �أمت الطالب بنجاح درا�سة ما ال يقل عن (� )33أو (� )66أو (� )99ساعة معتمدة على
التوايل �ضمن خطته الدرا�سية .
ج  -ت�شمل خطة متطلبات التخرج ما ي�أتي :
 - 1متطلبات الكلية :
ت�شمل جميع اخلطط الدرا�سية ( )8ثماين �ساعات معتمدة على الأقل من مقررات
متطلبات الكلية .
 - 2متطلبات الربنامج الأكادميي :
وهي مقررات مطلوب درا�ستها من جميع الطلبة فـي برنامج معني  ،وتنق�سم �إىل
فئتيـن :
�أ  -املقررات الإجبارية الواجب على جميع طلبة برنامج ما �إكمالها بنجاح كجزء
من جميع اخلطط الدرا�سية بالربنامج الأكادميي .
ب  -املقررات االختيارية املعتمدة فـي خطة متطلبات التخرج  ،التي يتاح للطلبة
فر�صـة االختيار منها وفقا لإمكانية الكلية .
 - 3متطلبات التخ�ص�ص :
وهي مقررات مطلوبة للتخ�ص�صات وتنق�سم �إىل فئتني :
�أ  -املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة �إكمالها كجزء من اخلطة
الدرا�سية لتخ�ص�صهم .
ب  -املقـ ــررات االختياريـ ـ ــة املحـ ــددة لتخ�ص ـ ــ�ص م ــا  ،التي تتيـ ــح الفر�ص ــة للطلبـ ــة
لالختيار منها وفقا لإمكانية الكلية .
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ج  -يتم احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املكت�سبــة فـي املق ــررات املدرجـ ــة �ضم ــن خطــة
متطلب ــات التخــرج بالتخ�صــ�ص فـي املجمــوع الكل ــي املطل ــوب لني ــل درجت ــي
البكالوريو�س والدبلوم  ،ويح�سب معدل التخرج على �أ�سا�س ال�ساعات املعتمدة .
املــادة ( ) 40
يجوز للعميد فـي احلاالت اال�ستثنائية بعد الت�شاور مع رئي�س الق�سم املخت�ص  ،ال�سماح
للطالب با�ستيفاء متطلبات التخرج بدرا�سة مقرر مكافئ �أو بـديل لأحـد مقررات اخلطة
الدرا�سية .
املــادة ( ) 41
تكون مدة الدرا�سة بالربنامج الأكادميي كالآتي :
احلد الأق�صى
الفرتة
جمموع
ملدة الدرا�سة
الدرجة ال�ساعات املعتمدة الزمنية العادية
البكالوريو�س

140 - 120

� 4سنوات

� 6سنوات

الدبلوم

 60على الأقل

ف�صل درا�سي واحد
بعد التحويل

ثالثة ف�صول درا�سية
بعد التحويل

املــادة ( ) 42
يجـب �أن يكمـ ــل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع احل�صول على معدل تراكمي
ال يقل عن (. )2٫00
ويجوز للمجل�س الأكادميي منح الطالب الذي حقق معدال تراكميا ( )1٫99و�أنهى بنجاح
جميع متطلبات خطة التخرج ف�صال درا�سيا واحدا لرفع معدله �إىل احلد الأدنى املطلوب
لني ـ ــل الدرج ـ ــة العلمي ـ ــة امللتحـ ــق بهـ ــا  ،وذلك خـ ــالل الف�صـ ــل الدرا�سـ ــي التالـ ــي مبا�شـ ــرة
فـي احلاالت الآتية :
 - 1ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�صى من عدد مرات الوقوع حتت املالحظة .
 - 2ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�صى ملدة الدرا�سة بالكلية .
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املــادة ( ) 43
ت�صنف الدرجات التي متنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقديـر التخرج
املكت�سبة فـي جميع املقررات املت�ضمنة فـي اخلطـة الدرا�سية ح�سب الآتي :
مـمـت ــاز

4٫00 - 3٫50

جيد جدا

3٫49 - 3٫00

جـ ـ ـيـد

2٫99 - 2٫50

مـقـب ــول

2٫49 - 2٫00

