
اجلريدة الر�سمية العدد )1181(

وزارة التعليــم العالــي

قـــرار وزاري

رقــم 2017/29

باإ�صدار النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،

واإلـى الالئحــــة التنفيذيــــة للمر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــــــم 2007/62 بتنظيــــم كليـــــات العلــــوم 

التطبيقية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/13 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية ، املرفق .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به فـي الف�سل الدرا�سي من العام الأكادميي 

2017- 2018 الذي يلي تاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 27 من ربيــع الثانــي 1438هـ

املوافـــــق : 26 من ينايـــــــــــــــــر 2017م

د. راوية بنت �صعود البو�صعيدية

                                                                                      وزيـــــرة التعليـــم العالـــي
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النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية

الف�صل الأول

تعريفــــــات 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

الــــــوزارة : 

وزارة التعليـــم العالـــــي .

الـكـليــــــة : 

كلية العلوم التطبيقية باإحدى حمافظات ال�سلطنة .

املـديـريـــة : 

املديرية العامة للكليات .

املديــر العــام : 

مدير عام الكليات . 

الدائـــــــرة : 

دائـــرة الربامــج الأكادمييـــة .

جمل�س الأمنـــــاء : 

جملــ�ض اأمنــاء الكليـــــات .

املجل�س الأكادميي : 

املجل�ض الأكادميي للكليــات .

املجل�س : 

جملـ�ض الكليـة .

العـميـــــد : 

عميــد الكليــة .

الق�صــــــم : 

الق�ســم الأكادميــي فـي الكليــة .
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الربنامج التاأ�صي�صي : 

برنامج متهيدي يهدف اإىل تطوير مهارات الطالب فـي اللغة الإجنليزية واحلا�سب الآيل 

والريا�سيات ، وميكن فـيه اإ�سافة اأو حذف اأي مهارات بناء على موافقة املجل�ض 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�ض كمية العبء الدرا�سي للطالب .

درجة البكالوريو�س : 

درجة علمية متنح فـي اأي تخ�س�ض ، على اأن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ، 

وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة بالكلية .

درجة الدبلـــوم : 

درجة علمية متنح فـي اأي تخ�س�ض ، على اأن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ، 

وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة بالكلية .

الف�صل الدرا�صــي : 

فرتة زمنية مقدارها )17( �سبعة ع�سر اأ�سبوعا ، تت�سمن )2( اأ�سبوعني لالمتحانات ، على 

اأن يق�سم اإىل )2( ف�سلني درا�سيني اأحدهما ف�سل اخلريف ، والآخر ف�سل الربيع . 

الف�صل ال�صيفـي : 

فرتة زمنية مقــــدارها )8( ثمانية اأ�سابيع ، منها )1( اأ�سبوع واحد لالمتحانات .

الت�صجيل : 

العملية التي يقوم من خاللها الطالب باختيار املقررات وفقا لتوجيهات املر�سد الأكادميي ، 

ووفقا للخطة الدرا�سية ، ويتم قيده ر�سميا بتلك املقررات . 

املقرر الدرا�صي : 

منهج درا�سي حمـدد الأهــداف ، واملحتويــات ، والن�ساطـــات النظريــة ، والعمليــة ، وهو وحــدة 

تعليميــة مرتبطــة مع املقــررات الأخــرى ، وله رمــز ، ورقــم خا�ض به ، و�ســاعــات معتمــدة ، 

و�ساعات تدري�سية .
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املقرر املكافئ : 

هــو املقرر الذي يت�سمــن ن�ســف املـــادة العلميـــة للمقـــرر الأ�سلـــي على الأقـــل ، ويكــــون من 

التخ�س�ض نف�سه ، وم�سابها ملكونات املقرر الأ�سلي ، وم�ستواه العلمي .

املقرر البديل : 

هو املقـــرر الذي يت�سابــه مع املقــرر الأ�سلــي ، ويكـــون قريبـــا منـــه فـي املحتــــوى ، وامل�ستـــوى 

العلمي ، والعمق املعرفـي ، بحيث ي�سجل فـيه الطالب بدل من املقرر الأ�سلي .

خطة متطلبات التخرج : 

جمموعـــــة من املقـــــــررات الدرا�سيــــــة التي يجــــب اأن يكملهـــا الطالـــب بنجـــاح لنيل درجتـــي 

البكالوريو�ض ، اأو الدبلوم .

اخلطة الدرا�صيـة : 

جمموعة من املقررات الدرا�سية املوزعة على عدد من الف�سول الدرا�سية .

املتطلب ال�صابــق : 

مقرر درا�سي يجب على الطالب درا�سته قبل الت�سجيل فـي املقرر الآخر . 

العبء الدرا�صــي : 

جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات التي ي�سجـلها الطالب فـي ف�سل ما .

املالحظة الأكادميية : 

احلالة الأكادمييــة التي يو�ســع فـيها الطالــب فـي الف�ســل الدرا�ســي الذي يلي انخفـــا�ض 

معدله الرتاكمي عن 2٫00 .

املعدل الف�صلي : 

معــدل القيـــم العدديــــة لتقديـــرات املقررات التــي در�سهـــا الطالـــب جناحـــا ور�سوبا فـي ذلك 

الف�سل .

املعدل الرتاكمــي : 

معدل القيم العددية لتقديرات جميع املقررات التي در�سها الطالب جناحا ور�سوبا حتى 

تاريخ ح�ساب ذلك املعدل .
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ال�صاعة املعتمــدة : 

وحــدة قيــا�ض علميــة للزمــن املحــدد لدرا�ســة املقـــرر ، وترتجـــم عمليا فـي عــدد ال�ساعـــات 

التدري�سيـــة الأ�سبوعيــة لذلك املقرر على مــدى ف�ســـل درا�ســي كامــل ، مدة كل �ساعة )50( 

خم�سون دقيقة على الأقل .

ال�صاعات املعتمدة املحولة : 

تعليم عال  فـي موؤ�س�سات  درا�سية در�سها  التي متنح للطالب نظري مقررات  ال�ساعات  هي 

اأخرى معرتف بها بعد اجتياز دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله .

امتحان التحدي : 

امتحان تقوميي �سامل ملكونات واأهداف املقرر .

معدل نقاط التقدير : 

هو معدل متو�سط تقريبي يلخ�ض م�ستويني من الن�ساطات الف�سلي والرتاكمي فـي نهاية 

كل ف�سل درا�سي .

الف�صل الثاين

قـواعـد القبـول ، وانتقال الطلبة ، وتغيري الربنامج الأكادميي

املــادة ) 2 (

اأ  - يتم قبول الطلبة العمانيني فـي الكلية عن طريق مركز القبول املوحد ، وفقا ملعايري 

القبول والإجراءات املتبعة فـي املركز .

ب - يتـــم قبول الطلبــة غيـــر العمانيني فــي الكليـــة عن طريق الربنامج العماين للتعاون 

الثقافـي والعلمي ، اأو برنامج التبادل الطالبي ، اأو املنح الدرا�سية ، اأو غريها من الربامج 

املعمول بها فـي هذا ال�ساأن .

ج  - يتم قبول الطلبة املحولني من موؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى ، وفقا لل�سروط الواردة 

فـي املادة )6( من هذا النظام .

املــادة ) 3 (

، وفـي  التاأ�سي�سي بنجاح  اأ  - ي�سرتط لاللتحاق بربنامج البكالوريو�ض اجتياز الربنامج 

حالة عدم اجتياز الطالب للربنامج ، يلغى قيده من الكلية .

ب - ل تدخل درجات مقررات الربنامج التاأ�سي�سي فـي ح�ساب املعدلت الف�سلية والرتاكمية 

للطالب ، وتو�سع فـي �سجل عالماته ناجح اأو غري ناجح .
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املــادة ) 4 (

اأ  - تن�ساأ باملديرية جلنة ت�سمى ) جلنة انتقال الطلبة ( ي�سدر بت�سكيلها ، ونظام عملها 

قرار من املدير العام برئا�سته ، وع�سوية ممثلني عن الكليات ، وذلك للنظر فـي طلبات 

انتقال الطلبة من كلية اإىل اأخرى فـي الربنامج ذاته اأو من برنامج اإىل اآخر ، واتخاذ 

القرارات املنا�سبة ب�ساأنها ، واإبالغ الكليات بذلك ، وجتتمع اللجنة قبل نهاية كل ف�سل 

درا�سي .

ب - يقدم طلب النتقــال اإىل مركز القبول والت�سجيــل بالكليــة بـدءا من الأ�سبــوع ال�سـاد�ض 

من كل ف�سل درا�سي ، وترفع الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة فـي موعد اأق�ساه 

الأ�سبـوع العا�سـر مـن الف�سـل الدرا�سـي ذاتـه اإىل جلنـة انتقــال الطلبـة ، لتخـاذ القـرار 

املنا�سب فـي هذا ال�ساأن . 

ج - ي�ستـــرط لنتقــال الطلبــة املقبوليـــن وامل�سجليــن من كليـــة اإلـــى اأخــــرى فـــي الربنامــــج 

الأكادميي ذاته اأو من برنامج اأكادميي لآخر ، ما ياأتي :

1 - اأن تنطبــق على الطالــب �سروط القبـــول املعمــــول بها فــــي مركـــز القبـــول املوحــــد 

فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه الطالب .

2 - توافر �ساغر بالكلية التي يرغب فـي النتقال اإليها .

3 - األ يرتتب على النتقال جتاوز احلد الأعلى لأعداد الطلبة فـي الربنامج الأكادميي .

4 - اأي �سروط اأخرى تقررها اللجنة فـي هذا ال�ساأن . 

د - فـي حالة املوافقة على نقل الطالب من كلية اإىل اأخرى يعتمد �سجله الأكادميي كامال 

اإذا مت قبوله فـي التخ�س�ض والربنامج الأكادميي نف�سه . 

هـ - يتحمــل الطالــب اأي تاأخري فـي تخرجــه فـي املدة الزمنيــة الق�ســوى املحددة للتخــرج ، 

واملو�سحة فـي املادة )41( من هذا النظام ، نتيجة انتقاله من كلية اإىل اأخرى . 

املــادة ) 5 (

اأ - ت�سكــل بالكليــة جلنــة ت�سمــى )جلنـة تغييـر الربنامج الأكادميي والتخ�س�ض للطلبة( 

اأحد م�ساعدي  ، وع�سوية  ، ونظام عملها قرار من العميد برئا�سته  ي�سدر بت�سكيلها 

العميد ، وممثلني عن كل من الأق�سام الأكادميية املعنية ، ومركز القبول والت�سجيل ،  

وذلك للنظـــر فـي طلبـــات تغييـــر الربنامج الأكادميي والتخ�س�ض املقدمة من طلبة 

الكلية ، والبت فـيها فـي مدة اأق�ساها نهاية الأ�سبوع الأول من بداية الف�سل الدرا�سي .
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ب - يجوز للطلبة امل�سجلني فـي برنامج اأكادميي ما التغيري اإىل برنامج اأكادميي اآخر فـي 

الكلية نف�سها اأو من تخ�س�ض اإىل اآخر فـي الربنامج الأكادميي نف�سه ، وفقا لل�سروط 

الآتية :

1 - اأن يكون الطالب م�ستوفـيا �سروط القبول املعمول بها فـي مركــز القبــول املوحد 

فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه الطالب .

2 - اأن يكون الطالب م�ستوفـيا �سروط التخ�س�ض الذي يرغب فـي التغيري اإليه .

3 - اأن يكون الطالب قد اجتاز الربنامج التاأ�سي�سي بنجاح .

ج - فـي حالة حمدودية الأماكن ، وت�ساوي املتقدمني فـي حتقيق ال�سرطني الأول والثاين ، 

فاإنه يوؤخذ باملعدل الرتاكمي الأعلى .

د - فـي حالة املوافقة على تغيري الربنامج الأكادميي اأو التخ�س�ض ، يح�سب للطالب جميع 

املقررات التي در�سها وجنح فـيها ، والتي تقع �سمن 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 ، ول تقع �سمن خطته الدرا�سية 

فـي ك�سف درجاته ، ول تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .

و - يحق للطالب تغيري الربنامج الأكادميي اأو التخ�س�ض ملرة واحدة فقط .

ز  - تتم معادلة املقررات التي در�سها الطالب فـي التخ�س�ض ال�سابق باملقارنة مع التخ�س�ض 

الذي انتقـــل اإليه الطالــب من قبل الأق�ســــام املعنيـــة ، بالتن�سيـــــق مع مركـــز القبــــول 

والت�سجيل .

ح - يجب األ تزيد مدة الدرا�سة فـي الكلية فـي كال الربناجمني اأو التخ�س�سني عن احلد 

الأق�سى املن�سو�ض عليه فـي هذا النظام .

املــادة ) 6 (

اأ - يجوز انتقال الطلبة من موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية الأخرى اإىل الكليات ، وفقا 

لل�سروط الآتية :

1 - اأن يكــون الطالب م�ستوفـيا �سروط القبول املعمول بها فـي مركز القبول املوحد 

فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه .
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2 - اأن يتوفر مقعد �ساغر بالكلية التي يرغب فـي اللتحاق بها .

3 - اأن يكون الطالب قد اأنهى )2( ف�سلني درا�سيني من الربنامج الأكادميي على الأقل 

بنجاح ، وح�سل على تقدير ل يقل عن جيد فـي املوؤ�س�سة املنقول منها .

4 - اأن يــدر�ض الطالــب ما ل يقــل عــن )50%( خم�سيــن باملائــة من ال�ساعــات املعتمــدة 

بالكلية لنيل الدرجة العلمية .

ب - تقوم الدائرة بعد التاأكد من ا�ستيفاء الطالب لل�سروط املن�سو�ض عليها فـي البند )اأ( 

من هذه املادة بتحويل الطلب اإىل الكلية التي يرغب الطالب فـي التحويل اإليها . 

التـي يرغب فـي  الكليــة  فـي  الطالــب مبا يكافئهــا  التي در�سهــا  املقررات  تتــم معادلة   - ج 

التحويل اإليها من قبل الق�سم املخت�ض بالكلية .

د - حتت�سب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب بنجاح ، ومتت معادلتها �سمن 

متطلبات الدرجة ، ول تدخل فـي احت�ساب املعدل الرتاكمي .

 ، اإذا رغب الطالب فـي الت�سجيل فـي مقرر �سبق له احل�سول فـيه على �ساعات حمولة  هـ - 

وذلك لرفــع تقديــره فـي هــذا املقــرر ، فــاإن تقـديـــر )ت( يظـــل �ساريـــا حتى نهايــة فتـــرة 

احلذف والإ�سافة املقررة ، ومن ثم يتم احت�ساب التقدير الذي ح�سل عليه الطالب 

فـي المتحان النهائي فـي نهاية الف�سل الدرا�سي .

املــادة ) 7 (

العملية  اأو  الأكادميية  اخلربة  على  بناء  التحدي  لمتحان  يتقدم  اأن  للطالب  يجوز   - اأ 

احلا�سل عليها بعد دبلوم التعليم العام ، والذي يظهر امتالكه للمهارات واملعارف فـي 

مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية .

ب - يحـــــدد الق�ســـــم املقــــررات التـــــي من املمكـــن اإخ�ساعهـــا لمتحـــــان التحــــدي ، �سريطــــة 

األ يتجاوز عددها )3( ثالثة مقررات بعدد �ساعاتها كحد اأق�سى .

ج - يعقد امتحان التحدي خالل الف�سل الدرا�سي الأول من اخلطة الدرا�سية للربنامج 

الأكادميي للطالب فـي بداية درا�سته للمقررات ذات ال�ساعات املعتمدة ، وميكن ملدر�ض 

املقرر التاأكد من ذلك باإجراء مقابلة اأو اختبار �سفهي اأو اختبار حتريري اأو اإثبات ذلك 

عمليا .
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د - فـي حالــة ح�ســول الطالـــب على تقديــر )ج( فاأعلــى فـي امتحــان التحــدي ، يتم و�سع 

تقدير )ناجح( فـي املقرر فـي ك�سف عالمات الطالب مع احت�ساب عدد ال�ساعات املعتمدة .

هـ - فـــي حالـــة ح�سول الطالـــب علــى تقديـــر اأقـــل من )ج( فـي امتحـــان التحـــدي ، ل يتـــــم 

احت�ساب اأي �ساعات معتمدة ، ويجب عليه الت�سجيل فـي ذلك املقرر .

املــادة ) 8 (

يجوز للطلبة املقيدين مبوؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى التقدم للمديرية لدرا�سة بع�ض 

املقررات ذات ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية ، وفقا لل�سروط الآتية :

1 - اأن يح�سل الطالب على موافقة كتابية من املوؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي اإليها ، 

واأن حتدد املقررات الدرا�سية املطلوبة .

 ، الإجنليزية  اللغة  فـي  الكفاءة  اأ�سا�ض  فـيها على  الت�سجيل  اإمكانية  الكلية  2 - حتدد 

ووجود املقاعد ال�ساغرة ، والنتائج الدرا�سية ال�سابقة .

3 - موافقة الق�سم املخت�ض على تو�سيف املقرر املطلوب فـي موؤ�س�سته التعليمية .

املــادة ) 9 (

املعتمدة فـي موؤ�س�سات  ال�ساعات  الكلية درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية ذات  يجوز لطلبة 

التعليم العايل الأخرى ، لأجل حتقيق متطلباتهم اجلامعية ، وفقا لل�سروط الآتية :

1 - اأن تكون موؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها وذات م�ستوى اأكادميي يعادل م�ستوى 

الكلية .

2 - موافقة الكلية التي يدر�ض فـيها الطالب .

3 - اأن تقوم الكلية بتزويد الطالب بخطاب يحدد املقررات التي ميكن للطالب درا�ستها 

وعدد ال�ساعات اخلا�سة بها ، واملقررات املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية .

4 - األ تزيد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة املحولة عن )30( ثالثني �ساعة معتمدة كحد 

اأق�سى للتخرج .

وفـي جميـــع الأحــوال ، يخ�ســع الطالــب جلميــع النظــم واللوائــح الأكادمييــة املعمول 

ر�سميا  للكلية ك�سفا  اأن يقدم  الطالب  ، وعلى  الأخرى  العايل  التعليم  بها مبوؤ�س�سات 

احت�ساب  يتم  حتى  فـيها  در�ض  التي  املوؤ�س�سة  من  عليها  احلا�سل  بالدرجات  معتمدا 

املقررات .

وحتت�سب املقررات التي ح�سل الطالب فـيها على تقدير يعادل كحد اأدنى تقدير )ج( 

فـي الكليـــة ، وتــدرج فـي ك�ســـف درجـــات الطالـــب ك�ساعــات حمولـــة ، وليــ�ض كتقديـــرات 

فـي معدل نقاط التقدير .
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الف�صـل الثالـث

قواعــد الت�صجيــل

املــادة ) 10 (

اأ  - يكون نظام ال�ساعات املعتمدة هو نظام الدرا�سة فـي الكلية ، ويتكون العام الأكادميي من 

ف�سلني درا�سيني ، هما ف�سل اخلريف ، وف�سل الربيع ، بالإ�سافة اإىل الف�سل ال�سيفـي .

ب - اإذا ت�سمنت الف�سول الدرا�سية اأن�سطة كالتدريب امليداين حتدد هذه الأن�سطة برقم 

مقـــرر درا�ســي ، ويتم اإدراجهـــا فـي اخلطة الدرا�سية ، وفـي �سجــل الطالــب الأكادميي ، 

ويجوز اأن تكون لتلك الأن�سطة �ساعات معتمدة .

املــادة ) 11 (

يقوم الق�سم بت�سليم الطالب خطط متطلبات التخرج ، واخلطط الدرا�سية عند التحاقه 

بالربنامج الأكادميي ، وفـي حالة وجود اأي حتديث لهذه اخلطط يخطر الطالب بذلك ، 

ويكون الطالب م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن جميع املتطلبات فـي تلك اخلطط .

املــادة ) 12 (

اأكادمييا لكل طالب ، ويخطر مركز القبول والت�سجيل بالكلية  اأ - يحدد الق�سم مر�سدا 

بذلك ، ويلتزم املر�سد مبا ياأتي :

1 - م�ساعدة الطالب على اكت�ساف طاقاته وقدراته .

2 - م�ساعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�سل درا�سي مبا يتفق وخطته الدرا�سية 

والنظام الأكادميي .

3 - م�ساعدة الطالب على اإيجاد البدائل التي متكنه من احل�سول على الدرجة العلمية 

فـي حـــــال تعثــر م�ســـاره الدرا�ســـــي لأي �سبــــب مـن الأ�سبــــاب ، وذلك ح�ســب اخلطــــة 

الدرا�سية والنظام الأكادميي .

4 - تقدمي الن�سح للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سـته .

ب - ي�ستـــرط موافقـــة املر�ســــد الأكادميـــي على الت�سجيــــل املقتـــرح من قبل الطالــب فـي كل 

ف�سل درا�سي ، وم�ساعدته على و�سع خـطة عالجية فـي حالة وقوعه حتت املالحظة 

الأكادميية ، بالت�ساور مع رئي�ض الق�سم املعني ، ورئي�ض مركز القبول والت�سجيل بالكلية . 
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املــادة ) 13 (

اأ - يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب )18( ثماين ع�سرة �ساعة معتمدة للف�سل 

الدرا�سي ، و)9( ت�سع �ساعات معتمدة للف�سل ال�سيفـي .

ب - يجوز اأن يزيد العبء الدرا�سي للطالب على احلد الأعلى املن�سو�ض عليه فـي البند )اأ( 

من هذه املادة مبا ل يتجاوز )21( اإحدى وع�سرين �ساعة معتمدة - با�ستثناء الف�سل 

ال�سيفـي - وذلك فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - اإذا ح�سل الطالب فـي ف�سلني درا�سيني متتاليني - بعبء درا�سي عادي ل يقل عن 

)15( خم�ض ع�سرة �ساعة معتمدة - على معدل ف�سلي ل يقل عن ) 3٫00( ثالث 

نقاط .

2 - اإذا ح�سل الطالب على معدل تراكمي ل يقل عن )3٫00( ثالث نقاط .

3 - اإذا كان الطالب فـي ف�سل التخرج .

4 - اإذا كان الطالب فـي ف�سل الربيع ، ويتوقف تخرجه على الف�سل ال�سيفـي .

ج - يكون احلد الأدنــى للعبء الدرا�ســـي للطالــب )12( اثنتي ع�ســرة �ساعـــة معتمــدة فـي 

الف�سل الدرا�سي .

وي�ستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه فـي نهاية ذلك الف�سل على درا�سة 

عدد اأقل من ال�ساعات املعتمدة ، ويجوز فـي حالت خا�سة يقدرها العميد بتو�سية من 

الق�سم اأن يقل العبء الدرا�سي للطالب عن احلد الأدنى امل�سموح به مبا ل يقل عن )9( 

ت�سع �ساعات معتمدة ، اأو عدد )3( ثالثة مقررات درا�سية ، اأو )6( �ست �ساعات معتمدة 

اأو )2( مقررين درا�سيني فـي حالة عدم طرح مقررات له ، واإل فاإنه �سيلغى ت�سجيله ، 

ويعترب موؤجال حكما لذلك الف�سل .

د - ل ي�سمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية بالت�سجيل لأكرث من )13( ثالث 

ع�سرة �ساعة معتمدة ، ول يقل عن )9( ت�سع �ساعات معتمدة كحد اأدنى خالل الف�سل 

الدرا�سي .

هـ - ي�سمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية ، واملتوقع تخرجه فـي ذلك الف�سل 

بالت�سجيل ملقرر اإ�سافـي واحد فقط بعدد �ساعاته اإذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .
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املــادة ) 14 (

يقوم مركز القبول والت�سجيل بالإعالن عن مواعيد الت�سجيل لكل ف�سل درا�سي ، ويجب 

اأن يت�سمن الإعالن حتديد مواعيد الت�سجيل ، واجلداول الدرا�سية ، وذلك قبل بدء فرتة 

الت�سجيل .

اأ  - ل يجوز للطالب الت�سجيل فـي املقررات اأو الربامج الدرا�سية فـي احلالت الآتية :

1 - عدم وجود مقاعد �ساغرة .

2 - تعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي .

3 - عدم ا�ستكمال اإجراءات القبول .

4 - وجود عهدة غري معادة لدى الطالب .

5 - عدم درا�سة متطلب �سابق .

6 - اإذا كان قد وقعت عليه عقوبة اأكادميية اأو تاأديبية متنعه من الت�سجيل .

ب - يتحمل الطالب م�سوؤوليــة التاأكـــد مــن ا�ستيفائــه للمتطلبات الأكادميية املعلن عنها ، 

ويرتتب على عدم مراعاة ذلك اإلغاء 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 

اأن  للطالب  ويجوز   ، فـي هذا اخل�سو�ض  الأكادميي  املر�سد  بتوجيهات  اللتزام  عليه 

يــدر�ض مقــررا ومتطلبــه ال�سابــق فــي الف�ســل نف�ســه اإذا كان قد در�ض املتطلب ال�سابق ، 

ومل ينجح فـيه ، اأو كان تخرجه يتوقف على ذلك .

ج - تنتهي فرتة الت�سجيل بنهاية دوام اآخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة ، وي�سمح بالت�سجيل ، 

ولفتـــرة ل تتجـــاوز )2( اأ�سبوعيـــن من ذلك التاريــــخ فـي حالــــة وجــــود ظروف قاهرة 

للطالب ، وذلك بناء على تو�سية رئي�ض الق�سم املعني ، ورئي�ض مركز القبول والت�سجيل ، 

وموافقة العميد .

دون   ، كم�ستمع  �ساغر  مقعد  وجود  حالة  فـي  املقررات  بع�ض  ح�سور  للطالب  يجوز   - د 

اخل�سوع لالمتحانات ، بعد موافقة رئي�ض الق�سم الذي يتبع له املقرر ، ومدر�ض املقرر .
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هـ  - يقوم الطالب بالت�سجيل كم�ستمع خالل فرتة الت�سجيل ، ول يحق له اأن يقوم بالتغيري 

املن�سو�ض  والإ�سافة  بعد فرتة احلذف  العك�ض  اأو   ، �ساعات معتمدة  اإىل  من م�ستمع 

عليها فـي هذا النظام .

و - يجوز للكلية اإلغاء الت�سجيل فـي املقررات التي مل يلتحق بها عدد كاف من الطلبة ، 

وفقا للطاقة ال�ستيعابية للق�سم .

ز - متنح الأولوية فـي ت�سجيل بع�ض املقررات ذات املقاعد املحدودة على النحو الآتي :

1 - طلبة ال�سنة النهائية الذين يلزمهم درا�سة املقرر من اأجل التخرج .

2 - الطلبة الذين يلزمهم درا�سة مقررات يت�سمنها تخ�س�سهم الدرا�سي .

3 - الطلبــة الذيـــن اكت�سبــــوا عــــددا اأكبـــــر من ال�ساعـــات املعتمــدة املطلوبــة للح�ســول 

على الدرجة العلمية .

4 - الطلبة الذين هم فـي حاجة اإىل اإعادة مقررات .

5 - وجود ظروف قاهرة لدى الطالب ، وذلك بعد موافقة كل من رئي�ض الق�سم املعني ، 

ورئي�ض مركز القبول والت�سجيل ، واعتماد العميد .

املــادة ) 15 (

اأ  - يجوز للطالب حذف اأو اإ�سافة مقرر ، اأو ا�ستبدال اآخر به ، اأو ا�ستبدال مقررات اأخرى 

بجميــع املقـــررات التــي �سجلهــا خــالل الأ�سبــوع الأول من بــدء الدرا�ســة فـي كل ف�ســل 

درا�ســي ، ول يثبــت فـي �سجلــه الأكادميـــي تقديــر )من�سحـب( )�ض( من املقـــرر الــذي 

حذفــه اأو ا�ستبدله خالل املدة املذكورة .

ب - ل ي�سمح بانتقال الطالب امل�سجل فـي مقرر ما اإىل �سعبة اأخرى من املقرر نف�سه اإل فـي 

حالة التعار�ض فـي برناجمه الدرا�سي الأ�سبوعي ، اأو اإلغاء ال�سعبة التي كان م�سجال 

فـيها ، اأو اأي اأ�سباب اأخرى يقدرها العميد بالتن�سيق مع الق�سم املعني .

ج - على الطالب الذي يرغب فـي حـذف اأو اإ�سافة مقرر مـا اأن يح�سـل على موافقة املر�سد 

الأكادميي ، ب�سرط توفر املقعد ال�ساغر ، واأن يكون املقرر فـي حـدود العـبء الدرا�سي 

امل�سموح به للطالب .
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د - ل يجـوز اإ�سافة اأي مقررات جديدة بعد انق�ساء فرتة الأ�سبوع امل�سار اإليها فـي البند 

)اأ( من هذه املادة اإل فـي حالت فردية لظروف قاهرة على اأن تكون فـي موعد اأق�ساه 

الأ�سبوع الثاين من الف�سل الدرا�سي ، وذلك بعد موافقة كل من رئي�ض الق�سم املعني ، 

ورئي�ض مركز القبول والت�سجيل ، واعتماد العميد .

هـ - يجوز للطالب الن�سحاب من درا�سة اأي مقرر حتى نهاية الأ�سبوع الثامن من بدايـة اأي 

من الف�سلني الدرا�سيني )اخلريف ، والربيع( ، وحتى نهاية الأ�سبوع الرابع من بداية 

الف�سل الدرا�سي ال�سيفـي ، وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير)من�سحب( )�ض( بالن�سبة 

للمقرر الذي ان�سحب منه ، وذلك اإذا مل يتجاوز احلد الأعلى املن�سو�ض عليه للغياب ، 

ول يدخل تقدير هذا املقرر فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .

املــادة ) 16 (

اأ - يجب ح�سور الطالب فـي جميع املقررات التي ي�سجلها ، ويقوم مدر�ض املقرر بت�سجيل 

ح�سور وغياب الطالـــب ، وبتنبيهه �سفهيا اإذا جتــاوزت مدة غيابــه )5%( خم�ســة باملائــة 

من ال�ساعات التدري�سية للمقرر ، واإنذاره كتابيا عن طريق مركز القبول والت�سجيل 

اإذا جتاوزت املدة )10%( ع�سرة باملائة من ال�ساعات امل�سار اإليها ، �سواء كان غيابه بعذر 

مقبول اأو بعذر غري مقبول . ويعد اأي مما ياأتي اإنذارا كتابيا :

1 - اإر�سال بريد اإلكرتوين للطالب .

2 - اإر�سال ر�سالــــة ن�سيـــة لرقـــم هاتـــف الطالـب امل�سجــلة بياناتـــــه لـــدى مركــز القبــــول 

ال�سخ�سية لدى  بياناته  الطالب م�سوؤولية حتديث  يتحمل  اأن  ، على  والت�سجيل 

مركز القبول والت�سجيل .

3 - الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية .

4 - الإعالن فـي لوحة الإعالنات بالكلية .

ب - اإذا تغيــب الطالــب اأكرث من )20%( ع�سرين باملائــة من جمموع ال�ساعـــات التدري�سيـــة 

للمقرر بعذر مر�سي اأو قهري يقبله العميد يعترب الطالب من�سحبا من ذلك املقرر ، 

ومينح تقدير )من�سحب( )�ض( فـي ال�سجل الأكادميي .
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التدري�سية  ال�ساعات  باملائة من جمموع  ع�سرين   )%20( اأكرث من  الطالب  تغيب  اإذا   - ج 

للمقـــرر دون عـــذر مر�ســـي اأو قهـــري يقبلـــه العميـــد يحـــرم من املقــــرر ومينــــح تقديـــــر 

)را�سب ب�سبب الغياب( )هـ �ض( فـي �سجله الأكادميي .

د - اإذا تغيب الطالب عن ح�سور اختبار معلن عنه من اختبارات اأعمال الف�سل بعذر مقبول ، 

يجب عليـــه تقدمي هذا العـــذر لرئيـــ�ض الق�ســـم خـــالل )3( ثالثـة اأيـــام من تاريـــخ زوال 

العذر لرفعه للعميد لالعتماد ، وفـي حالة اعتماد هذا العذر يتم عقد اختبار تعوي�سي 

للطالــــب ، واإذا تغيـــب الطالـــب عن ح�ســـور الختبـــار التعوي�ســي املحــدد له يو�سـع لـــه 

)�سفر( فـي هذا الختبار .

تقديــر  لـه  يو�ســع  مـا  ملقرر  املعلن عنه  النهائــــي  المتحــــان  الطالــــب عن  تغيــــب  اإذا   - هـ 

)غري مكتمل( )ك( ، وعليه اأن يتقدم بعذره اإىل العميد خالل مدة اأق�ساها )1( اأ�سبوع 

املعني بذلك  الق�سم  اأخطر  العذر  العميد  فاإذا قبل   ، تاريخ عقد المتحان  واحد من 

لإبالغ املدر�ض لإجراء امتحان اكتمال للطالب فـي مدة اأق�ساها )2( اأ�سبوعان من بداية 

الف�سل الدرا�سي الذي يلي الف�سل الدرا�سي الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .

و - فـي حالــة عــدم قبــول عــذر الطالــب عن الغيـــاب ير�ســـد لــه مــدر�ض املقـــرر )�سفـرا( 

فـي المتحان الذي تغيـب عنــه ، وير�ســد لـــه التقديـــر النهائـــي للمقـــرر وفـــق جممــوع 

عالماته الف�سلية ، ومدى حتقيقه لأهداف املقرر ، وي�سري هذا احلكم الأخري اإذا مل 

يتقدم الطالب بعذره اإىل العميد خالل مدة اأق�ساها )1( اأ�سبوع واحد من تاريخ عقد 

المتحان .

ز - يعترب الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي من�سحبا من املقرر اإذا مل 

يتقــدم لالمتحـــان النهائي فـي مدة )2( الأ�سبوعني املن�سو�ض عليها فـي البند )هـ( 

الطالب  ، ومل يتقدم  املقبول  العذر  زال  فاإذا   ، العذر  ب�سبب عدم زوال  املادة  من هذه 

لأداء امتحان الإكمال لإزالة تقدير )غري مكتمل( )ك( فـي هذه املدة ير�سد له مدر�ض 

املقرر )�سفرا( فـي المتحان النهائي الذي تغيب عنه ، وير�سد له التقدير النهائي 

للمقرر وفق جمموع عالماته الف�سلية ، ومدى حتقيقه لأهداف املقرر .
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ح - يجري ح�ساب املعدل الف�سلي واملعدل الرتاكمي للطالب دون اعتبار املقرر ، اأو املقررات 

التي حتمل تقدير )غري مكتمل( )ك( .

ط - يحــدد للطالــب الذي دخل المتحــان ، ومل ي�ستطــع اإكمالـــه لعذر طبـي يقبلــه العميــد 

موعـد جديــد لتاأديــة المتحــان فـي املقــررات التي تغيــب عنهـا ، وذلك بعد زوال العــذر 

الطبي مبا ل يتجاوز الأ�سبوع الثاين من بداية الف�سل الدرا�سي الذي يليه .

ي - يجوز للطالب الغياب ب�سبب الأن�سطة الال�سفـية املعتمدة وفقا لالآتي :

1 - احل�سول على موافقة العميد ، ومدر�ض املقرر .

2 - بالن�سبة للطالـب الواقــع حتــت املالحظـــة الأكادمييــة ، يجب عليــه احل�ســول على 

موافقــة مدر�ســي املقــررات التـي يدر�سهــا الطالــب ، ومر�سـده الأكادميـــي ، وميكــن 

تعليق م�ساركة الطالب فـي هذه الأن�سطة مبوافقة العميد حتى خروجه من حتت 

املالحظة الأكادميية ، كما ي�سرتط فـي م�ساركة طلبة الربنامج التاأ�سي�سي موافقة 

رئي�ض الق�سم املعني . 

ك - ل يح�سب �سمن مدة الغيــاب التغيــب نتيجــة لالإ�سافـــة املتاأخـرة لأحـد املقررات خالل 

فرتة احلذف والإ�سافة اأو امل�ساركـة املعتمــدة من العميـــد فـي متثيـــل الكليـــة داخليــــا 

اأو خارجيا .

ل - تطــبق فـي �ســــاأن طلبــــة الربنامــــج التاأ�سي�ســــي تعليمـــات الربنامـــج التاأ�سيـ�سي املعتمـــد 

من املجل�ض الأكادميي للعام الأكادميي ذاته الذي قبل فـيه الطالب .

املــادة ) 17 (

، �سواء  اأ - يجوز للطالب تاأجيل درا�سته فـي الكلية موؤقتا مبا ل يجاوز )2( ف�سلني درا�سيني 

اأكانا مت�سلني اأم منف�سلني بناء على تو�سية من رئي�ض مركز القبول والت�سجيل ، وبعد 

موافقة العميد ، وذلك ب�سبب ظروف قاهرة ، وعلى الطالب اأن يرفق بطلب التاأجيل 

الوثائق التي توؤيد ذلك ، ول حتت�سب فرتة التاأجيل من احلد الأق�سى ملدة الدرا�سة 

فـي الكلية .

ب - يجــــوز للطالــب تاأجيــــل درا�ستــــه بغـر�ض التدريــب فـي مواقـــع العمــــــل مبــا ل يتجــــاوز 

)2( ف�سلني درا�سيني �سواء اأكانت مت�سلة اأم منف�سلة على اأن يكون الطالب قد اأكمل 
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اأكثـــر مـــن )60( �ستيـــــن �ساعـــة معتمـــدة فـي برناجمـــه الأكادميــي ، ومبعـــدل تراكمــــي 

ل يقل عن )2٫7( ، وبتو�سية من الق�سم الأكادميي ، ومركز القبول والت�سجيل وموافقة 

جملــ�ض الكليـــة �سريطــة تقديـــم الطالــب الوثائــق التي تثبــت التحاقــه مبوقــع العمـــل 

امل�سجــل به ر�سميا . ول حتت�سب فتـــرة التاأجيــل هــذه �سمـــن فتــرة التاأجيــل املذكـــورة 

فـي البند )اأ( من هذه املادة .

ج - ل يجوز للطالب التاأجيل اإل بعد م�سي ف�سل درا�سي من التحاقه بالكلية ، وي�ستثنى 

من ذلك الظروف القاهرة املوؤيدة بامل�ستندات الر�سمية ، وذلك بعد موافقة العميد .

العميد فـي  اإىل  اأن يتقدم بطلب  تاأجيل درا�سته  الذي يرغب فـي  الطالب  د - يجب على 

موعد اأق�ساه الأ�سبوع )14( الرابع ع�سر من الف�سل الدرا�سي لتخاذ القرار املنا�سب ، 

ويجب البت فـي الطلب خــالل مــدة ل تتجاوز نهايـــة الأ�سبوع )15( اخلام�ض ع�سر ، 

ويبلغ العميد قراره اإىل كـــل من الق�ســـم املعنــي بتخ�ســـ�ض الطالـــب ومركز القبـــول 

والت�سجيــــل ، ومركـــــز اخلدمــات الطالبيــــة ، ومر�ســـــد الطالــب الأكادميـــــي ، واأي جهـــة 

اأخــرى معنيــة بالقرار ، وفـي حالة عدم رد العميد على الطلـــب خالل املـــدة املحددة فـي 

هذه املادة فاإن ذلك يعترب عدم موافقة على التاأجيل .

هـ - عندما تتم املوافقة على تاأجيل الدرا�سـة ي�سجل للطالب تقدير )موؤجـل ر�سميا( )م ر( 

ويتم ت�سجـيل تاريخ التاأجيل فـي �سجـل الطالب ، ولن ي�سمح للطالب التاأجيل ملجـرد 

رغبته فـي جتنب الر�سوب .

و - يلغى قيد الطالب فـي الكلية اإذا مل يقم بالت�سجيل فـي الف�سل الدرا�سي الذي يلي فرتة 

التاأجيل املمنوحة له .

الإجراءات  لذات  وفقا   ، التاأجيل  التقدم بطلب مد فرتة  اأمره  اأو ويل  للطالب  ز- يجوز 

املتبعة �سابقا فـي طلب التاأجيل .

ح - اإذا ان�سحب الطالب من جميع مقررات الف�سل الدرا�سي وفق اأحكام هذا النظام تكون 

درا�سته لذلك الف�سل موؤجلة حكما ، ويح�سب هذا الف�سل من مدة التاأجيل امل�سموح 

بها من البند )اأ( من هذه املادة .
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املــادة ) 18 (

يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا اختياريا ، وذلك وفق الإجراءات الآتية :

1 - الت�ســــاور مـــع مر�ســــده الأكادميــــي قبــــل تقــديـــــم طلـــب الن�سحـــاب ر�سميـــا ، ويجـــب 

على الطالب عند ان�سحابه اأن يقوم بتعبئة )ا�ستمارة الن�سحاب( .

2 - يجوز لويل اأمر الطالب اأن يقوم بتقدمي طلــب الن�سحــاب بالنيابــة عن الطالــــب ، 

ويتـــــم ذلك فـــي حالــــــة اإ�سابــــة الطالــــب اخلطيـــــرة اأو مر�ســـه ال�سديـــد ، ويكتـــب 

فـي �سجالت الطلبة املن�سحبني من الكلية عبارة ان�سحاب ر�سمي )�ض( مع التاريخ ، 

كما ي�سجل تقدير )من�سحب( )�ض( اأمام كل مقرر �سجل فـيه ، ومل يكمله ، وي�سـري 

الن�سحاب اعتبارا من تاريخ اعتماد رئي�ض مركز القبول والت�سجيل عليه .

املــادة ) 19 (

يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا اإلزاميا ، فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - اإخفاقه فـي حتقيق �سروط اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .

2 - عـــدم متكنـــه من اإكمـــال متطلبات الدرا�ســـة فـي املـــدة الق�ســوى املحــددة للدرا�ســـة 

فـي الكلية ، واإذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املتطلب اإجنازها للتخرج يتجاوز احلد 

الأق�سى امل�سموح به لكل ف�سل ، فلن ي�سمح للطالب بالت�سجيل للف�سل الأخري .

3 - الف�سل من الكلية وفق اأحكام الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم التطبيقية .

وعلى رئيــ�ض مركــز القبــول والت�سجيــل اإ�ســـدار اإ�سعــار بالن�سحـــاب للطالــب بعــد موافقــة 

العميـــد ، وفـي هـذه احلالــة ي�سجــل للطالــب تقدير )من�سحب( )�ض( لكل مقرر �سجل فـيه ، 

ومل يكمله ، ويكتب فـي �سجل الطالب )ان�سحاب اإلزامي لأ�سباب تاأديبية اأو اأكادميية( .

املــادة ) 20 (

يعد ان�سحاب الطالب غري ر�سمي ، ويلغى قيده فـي اإحدى احلالت الآتية :

1 - اإذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله .

2 - اإذا تغيــب تغيبــا متوا�ســـال عــن جميــع املقــررات بدون اإخـطار ، لأكثــر مــن )%20( 

ع�سرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�سل الدرا�سي دون عذر مقبول .

3 - اإذا مل ي�سجل خالل فرتة احلذف والإ�سافة لف�سل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .

ومينــح الطالــب املن�سحـب ان�سحابــا غيـــر ر�سمــي تقديــر )را�ســب( )هـ( ، وتكتــب فــي �سـجلـه 

عبـارة )ان�سحاب غري ر�سمي( ، وتاريخ الن�سحاب .
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املــادة ) 21 (

يجــوز للعميــد اإعــادة قيـــد الطالـــب ملرة واحــدة بعــد الن�سحــاب اإذا كـــان قـــد فقـــد مقعــده 

فـي الكلية ، وذلك وفقا لل�سروط الآتية : 

1 - األ تزيد فرتة النقطاع على )2( ف�سلني درا�سيني .

2 - اأن يقدم الطالب ما يثبت اأن غيابه كان بعذر مقبول موؤيدا بامل�ستندات الر�سمية .

3 - اأن يتوفر مقعد �ساغر فـي الكلية .

4 - األ يكون الطالب من�سحبا اإلزاميا .

وفـي حالة موافقة العميد على اإعادة قيد الطالب يعتمد �سجله الأكادميي ال�سابق ، وتعد 

فرتة النقطاع فـي هذه احلالة فرتة تاأجيل .

ويجوز للمجل�ض الأكادميي املوافقة على مد فرتة النقطاع املذكورة فـي البند )1( من هذه 

املادة ، وذلك لظروف مر�سية موؤيدة بالتقارير الطبية التي تثبت خ�سوع الطالب للعالج 

وعدم مقدرته على موا�سلة الدرا�سة فـي فرتة النقطاع .

الف�صل الرابع

الربامج الأكادميية ونظام التقييم

املــادة ) 22 (

اأ  - ت�ستمل موا�سفات كل برنامج اأكادميي على العنا�سر الآتية :

1 - ا�سم الدرجة العلمية والتخ�س�ض .

2 - و�سف للربنامج والتخ�س�ض .

3 - خ�سائ�ض ومهارات اخلريجني .

4 - متطلبــات التخــرج ، وتت�سمــن معلومــات حمــددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل 

 ، الأكادميي  الربنامج  فـي  الإجبارية والختيارية  واملقررات  الكلية  من متطلبات 

واملقررات الإجبارية والختيارية فـي التخ�س�ض .

5 - نظام التقييم .

ب - تهدف خطة املقرر الدرا�سي اإىل تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية عن املقرر ، ويتم 

توزيعهـــا علـــى الطلبـــــة فــــي الأ�سبـــوع الأول من كـــل ف�ســـل درا�ســـي ، وت�ستمــل اخلطــة 

على الآتي : 
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1 - رمز املقرر ، وعنوانه ، واملتطلبات ال�سابقة ، واملتطلبات املالزمة للمقرر ، وال�ساعات 

التدري�سية واملعتمدة ، وتو�سيف للمقرر .

2 - ا�سم املحا�سر ، وموقع مكتبه ، وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�سارة .

3 - اأهـداف املقـرر .

4 - املو�سوعات الرئي�سيـة للمقرر .

5 - اأ�ساليب التدري�ض والتعلم .

6 - نظام التقييم .

7 - مواعيد المتحانات والختبارات الق�سرية ، واأوراق البحث ، والواجبات وغريها ، 

مع تو�سيح الن�سبة املخ�س�سة لكل منها فـي التقدير الكلي .

8 - الكتب الدرا�سية واملراجع الإ�سافـية واأي مواد اأخـرى لزمة .

9 - اأي �سروط اأو متطلبـات خا�سة باملقرر .

املــادة ) 23 (

يكون ح�ساب ال�ساعات املعتمدة فـي اخلطة الدرا�سية كالآتي :

 اأ - )1( �ساعــة معتمــدة واحدة لكل )15( خمـ�ض ع�سـرة حما�سـرة على الأقـــل ، مــدة كـل 

منها )1( �ساعة .

ب - )1( �ساعة معتمدة واحدة لكل )15( خم�ض ع�سرة ح�سة عملية اأو ميدانية مدة كل 

منها )2( �ساعتان ، اأو )3( ثالث �ساعات .

ج - )1( �ساعــة معتمــدة واحدة لكـل )2-3( اثنتني اإىل ثـــالث �ساعـــات درا�سيــة ذاتيــة 

اأ�سبوعيا باإ�سراف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض ، والالزمة لإكمال الطالب م�سروع 

التخرج .

املــادة ) 24 (

ت�سكــل لكــــل برنامــج اأكادميــي جلنــة ت�سمــى ) جلنــة املمتحنيــن ( برئا�سـة مديــر الربنامج 

اللجنة اجتماعاتهـا  ، وتعقد  الأكادمييــة  الأق�سـام  روؤ�ســاء  ، وع�سويــة  املختــ�ض  الأكادميـي 

اأداء المتحانات النهائية ، وقبل اجتماع جمل�ض الكلية ،  فـي نهاية كل ف�سل درا�سي بعد 

وتخت�ض هذه اللجنة بالتاأكد من تطبيق معايري التقييم فـي كل برنامج على نطاق كل 

الكليات ، وذلك مبراجعة اأداء الطلبة .
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املــادة ) 25 (

يتم تقييم الطلبة وتقـدير اأدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقديـر ، ويكون التقدير 

، وفقا لأهداف  امل�ستمر لكل طالب  التقييم  اأ�ساليب  نتائج  النهائي لأي مقرر مبنيا على 

ذلك املقرر واملعايري املحددة له .

املــادة ) 26 (

اأ  - تو�سف التقديرات ذات القيمة العددية على النحو الآتي :

1 - اأداء ممتاز )اأ( : حتقيق كل اأهداف املقرر باأ�سلوب متميز .

2 - اأداء جيد جـدا )ب( : حتقيق معظم اأهداف املقرر ) اأي ما يزيد على ثلثي اأهداف 

املقرر على الأقل ( باأ�سلوب متقن .

3 - اأداء جيد )ج( : حتقيق معظم اأهداف املقرر على الأقل ، وب�سكل مر�ض .

4 - اأداء مقبول )د( : حتقيق قدر غري كبري من اأهـداف املقرر ، ولكن اأكرث من احلد 

الأدنى املطلوب . 

5 - اأداء غري مقبول )هـ( : عدم حتقيق احلـد الأدنى املطلوب من اأهداف املقــرر ، اأو 

حتقيق الأهداف بحد اأقل من احلد الأدنى املطلوب ، ومن ثم ل تكت�سب اأي �ساعات 

معتمدة .

6 - را�ســب ب�سبــب الغيــاب )هـ �ض( : الإخفــاق فـي تلبيــة متطلبات املواظبة واللتزام 

باحل�سور ، ول تكت�سب اأي �ساعات معتمدة .

7 - را�سب مع المتيازات التكميلية )هـ ز ك( : ومينح هذا التقدير فـي احلالت الآتية :

- اإذا اأكمل الطالب جميع اأجزاء املقرر ، ور�سب فـي اأحدها )كالمتحان النهائي( ، 

الق�سم منح الطالب فر�سة لتحقيق  املدر�ض بعد موافقة رئي�ض  راأي  وكان من 

النجاح .

- ومينح تقدير )هـ ز ك( ا�ستثنائيا : اإذا كان املقرر املطلوب لن يطرح خالل عام 

كامل ، ويكون الطالب قد اأكمل )50%( خم�سني باملائة على الأقل من ال�ساعات 

املعتمدة فـي برنامج درا�سته اجلامعية ، ول مينح هذا التقدير اإذا كان الطالب 

املالحظة  يو�سع حتت  اأن  و�سك  اأو على   ، الأكادميية  املالحظة  مو�سوعا حتت 

الأكادميية فـي �سـوء اأدائـه فـي الف�سل الدرا�سي . 
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بعد  املكت�سب  التقدير  ت�سجيل  يتم  حتى  )هـ(  كر�سوب  ك(  ز  )هـ  تقدير  يعامل   -

التقييم التكميلي ، ويظل تقـدير )هـ ز ك( على ك�سف الدرجات ، على اأن يعدل 

هذا التقدير ، وفقا للتقدير التكميلي بعد انتهاء فرتة المتحانات وفـي موعد 

اأق�ساه نهاية الف�سل الدرا�سي التايل )مبا فـي ذلك الف�سل الدرا�سي ال�سيفـي( ، 

واإذا لـــم يتـــم تعديـــل التقديـــر خـــالل هذه الفتـــرة يتحــول التقديـــر تلقائيــــا اإىل 

التقدير )هـ( فـي ك�ســـف عالمـــات الطالب ، ول يجــوز للطالــب احلا�ســل على 

تقدير )هـ ز ك( فـي مقرر هو متطلب �سابق ملقرر اآخر اأن ي�سجل فـي املقرر الآخر 

اإل فـي حالت ا�ستثنائية ، ومبوافقة العميد .

ب - يتم قيـا�ض كــل تقديــر من التقديــرات املو�سحــة فـي البنــد )اأ( من هــذه املـــادة بقيمة 

عددية بغر�ض ح�ساب املعدل الف�سلي / الرتاكمــي وذلك وفقـا جلـدول قيــا�ض خــا�ض ، 

على النحو الآتي : 

دد +جـ -جـجـ +ب -بب +اأ-اأالتقدير

هـ ، 

هـ زك ، 

هـ �ض

القيمة

العددية
4٫003٫703٫303٫002٫702٫302٫001٫701٫301٫000

املــادة ) 27 (

ت�سكـــل م�سطلحــــات التقديــــرات التالية جـزءا من نظام التقـديرات الكلي بالكلية ، ولكنها 

ل حتمل قيمـة عـددية :

1 - غري مكتمل )ك( :

ي�ستخـدم تقديــر )غري مكتمـــل( فـي حالـــة الظـــروف القاهــرة التي حتول دون اإكمــال 

، الظروف  ، احلوادث  الطالب جميع متطلبات املقرر فـي الوقت املحدد مثل املر�ض 

العائلية الطارئة وغريها من احلالت 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 )اأ-( ، ك )غري ناجح( ، ك )هـ( ، و�سوف ي�ستبدل تقدير )ك( 

بهذا التقديـر اإذا مل يتم تقـدمي النتيجـة اجلـديدة اإىل رئي�ض مركز القبول والت�سجيل 

بنهاية الف�سل الدرا�سي التايل .

2 - من�صحــب )�س( :

مينـــح تقـديــر )�ض( للطالــب الذي ين�سحـــب ر�سميـــا من اأحـد املقــررات خــالل الفتــــرة 

املحددة لالن�سحاب .

3 - ال�صاعات املحـولة )ت( :

مينـح تقدير )ت( للطالب الذي اكت�سـب �ساعات معتمــدة من اأي موؤ�س�سة من موؤ�س�سات 

التعليم العايل الأخرى ، وحت�سب هذه ال�ساعات �سمن جمموع ال�ساعات املعتمدة من 

، ولكنها ل حتت�سب �سمن معدل نقاط  الكلية واملطلوبة للتخرج فـي برنامج معني 

التقدير .

4 - م�صتمع )ع( :

يــدل تقديــر )ع( على مقـــرر مت ت�سجيـــل الطالــــب فـيــه م�ستمعــا ، ويجـــب تو�سيــح هذا 

الختيار عند الت�سجيل .

5 - ناجح/غري ناجح )ن/غ ن( :

مينح تقدير )ن( )ناجح( اأو تقدير )غ ن( )غري ناجح( للمقرر الذي ل يخ�سع لنظام 

  ، تقييم وفقا جلـدول القيا�ض املن�سو�ض عليه فـي املادة )26( البند )ب( من هذا النظام 

ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج . 

6 - م�صتمـر )ر ( :

مينــح تقديــر )ر ( ملقــرر مثـــل م�ســروع مـــا ، اأو ملقـــرر عملــي اأو ملقــرر متعـــدد الف�ســول 

الدرا�سيـــة ، يكـــــون الطالـــب م�سجــــــال به ، لكن املقــــــرر ل يـــــزال م�ستمــرا وقــــت ر�ســــد 

التقديــرات اأو اإ�سدار ك�سوف الدرجات .

7 - موؤجل ر�صميا )م ر ( :

على  ح�سوله  بعد  فـيها  م�سجال  الطالب  يكون  التي  للمقررات   ) ر  )م  تقدير  مينح 

املوافقة على التاأجيل ر�سميا لذلك الف�سل الدرا�سي . 
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املــادة ) 28 (

اأ  - يح�سب معـدل نقاط التقدير الف�سلي على اأ�سا�ض املقررات التي ي�سجل فـيها الطالب 

خالل ف�سل درا�سي ، وذلك على النحو الآتي :

1 - ت�سرب 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 .

ال�ساعات  جمموع  على  الف�سل  ذلك  فـي  املكت�سبة  التقدير  نقاط  جمموع  يق�سم   -  2

املعتمدة املحت�سبة خالل الف�سل .

عـددية  قيمة  ذات  تقديراتها  تكون  التي  املقررات  احل�سابية  العمليات  لهذه  وتخ�سع 

فقط ، ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�سلي .

ب - يح�ســـب معــدل نقــاط التقدير الرتاكمــي على جميــع املقــــررات التــي در�سها الطالب 

، وهو ح�ساب فردي  درا�سي  نهاية كل ف�سل  فـي  الدرا�سية وذلك  الف�سول  فـي جميع 

للمجموع ، )ولي�ض متو�سطا ملتو�سطات الف�سول( وذلك على النحو الآتي :

والنتيجة   ، للمقرر  املعتمدة  ال�ساعات  فـي عدد  للتقدير  العددية  القيمة  ت�سرب   -  1

ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة .

2 - يق�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�ض الكلية ما عدا تقدير )هـ ز ك( 

وتقدير )ك( .

ويجـوز تعديل التقديرات النهائية اإذا كان هناك خـطاأ فـي احل�ساب اأو اإدخال القيم اأو بناء 

على التظلم املقدم من الطالب ، ول يجوز تعديل اأي تقـديــر نهائي باأداء امتحان اإ�سافـي 

اأو تقدمي اأعمال اإ�سافـية بعـد نهاية الف�سل الدرا�سي .

املــادة ) 30 (

اأ - تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحـو الآتي :
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1 - العبء الدرا�صي العادي : 

وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحـقق احلـد الأدنى من معدل نقاط التقدير وهو 

لأي  املطلوب  الأدنى  احلد  حتقيق  اإىل  بالإ�سافة   ، الرتاكمي  املعدل  فـي   )2٫00(

تقديـــر )تقديــرات( فـي مقـــرر معيـــن اأو مقــررات معينــة ، وميكنــه موا�سلــة درا�سـة 

برناجمه للح�سول على درجة البكالوريو�ض .

2 - العبء الدرا�صي غري العادي : 

فـي كل من  اأدنى )3٫00(  نقاط بحد  الذي يحقق معدل  للطالب  بالن�سبة  وذلك 

املعـــدل الف�سلــي لف�سليــن درا�سييــن متتالييــن اأو املعــدل الرتاكمــي ، والــذي يوؤهله 

لت�سجيل �ساعات اأكرث من العبء الدرا�سي العادي .

3 - املالحظة الأكادميية : 

وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل تراكمي اأقل من )2٫00( فاإنه يو�سع فـي 

الف�سل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية ، ويجـب اأن يقوم الطالب مبراجعة 

مر�ســده الأكادميــي قبل الت�سجيـــل للف�ســـل الدرا�ســي التالــي ، ويتــم ت�سجيــل اأي 

اأي مما  على  الإجراءات  ت�ستمل هذه  اأن  ، وميكن  فـي حينه  ت�سحيحية  اإجـراءات 

ياأتي :

- تخـفـيف العبء الدرا�سي .

- تاأجيل بع�ض املقررات اإىل ف�سل لحـق .

- و�ســع خطــة عالجيـــة ا�سرتاتيجيـــة تعطــي الأولويـــة للمقــررات التي ر�سـب فـيهــا 

الطالب وتكون متطلبات �سابقة لبع�ض املقررات .

ب - على الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية اأن يرفع معدله الرتاكمي اإىل )2٫00( 

فاأكرث ، وذلك فـي مدة اأق�ساها )3( ثالثة ف�سول درا�سية متتالية ، واإل يعد من�سحبا 

ان�سحابا اإلزاميا ، ويتعني اإنذار الطالب كتابيا لرفع معدله الرتاكمي بالف�سل الدرا�سي 

الأخري اإذا اأكمل )2( ف�سلني درا�سيني دون الو�سول اإىل املعدل املطلوب . 

ج - مينــــح الطالـــــب فــــي حالـــة تكــــرار وقوعـــــه حتــــت املالحظـــة الأكادمييـــة مــرة اأخـــرى ، 

)2( ف�سلني درا�سيني للو�سول اإىل م�ستوى العبء الدرا�سي العادي . 
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د - ل يعد الف�سل ال�سيفـي ف�سال درا�سيا لو�سع الطالب حتت املالحظة الأكادميية ، فاإذا 

كان املعدل الرتاكمي ال�سابق )2٫00( اأو اأكرث ، وح�سل الطالب على معدل تراكمي اأقل 

من )2٫00( فـي نهاية الف�سل ال�سيفـي فاإنه ل يو�سع حتت املالحظة الأكادميية خالل 

الف�سل الدرا�سي الالحق .

املــادة ) 31 (

على  فـيه  ح�سل  اإذا  الدرا�سية  خطته  فـي  اإلزامي  مقرر  اأي  اإعادة  الطالب  على  يجب   - اأ 

تقدير را�سب )هـ( ويجوز للطالب اأن ي�ستبدل ذلك املقرر مبقرر اآخر فـي حالة وجود 

بديل )مكافئ للمقرر( ، ويجب اأن تكون الإعادة للمقرر باأكمله ، كما يجوز للطالب 

اإعادة اأي مقرر جنح فـيه بتقدير )ج( اأو اأقل وفق املقاعد ال�ساغرة املتاحة للمقرر .

ب - تظهـر جميع التقديرات التي ح�سل عليها الطالب فـي جميع املقررات املعادة فـي ك�سف 

درجاته عند ح�ساب معدل نقاط التقدير ، ويحت�سب اآخر تقدير ح�سل عليه الطالب 

حتى لو كان اأقـل من التقديـر ال�سابق .

ج - ي�سمــح للطالــب باإعــادة املقــررات الدرا�سيــة التي جنـــح فـيها بتقديــر )ج( اأو اأقـــل مبــرة 

واحدة ، اأما املقررات التي ر�سب فـيها فـي�سمح باإعادتها مرتني ، ويجوز مبوافقة العميد 

منح الطالب فر�سا اإ�سافـية لإعادة املقرر . 

د - على الطالب الذي ير�سب فـي مقرر اأكرث من مرة واحدة اأن يبحث عن بدائل اأخرى ، 

كاأن ي�سجل فـي مقرر مكافئ اأو بديل م�سموح به ، وذلك بعد موافقة العميد وبالت�ساور 

مع رئي�ض الق�سم املخت�ض .

هـ - تطبق فـي �ساأن اإعادة مقررات طلبة الربنامج التاأ�سي�سي تعليمات الربنامج التاأ�سي�سي 

املعتمدة من املجل�ض الأكادميي للعام الأكادميي ذاته الذي قبل فـيه الطالب .

املــادة ) 32 (

اأ  - يكون اإجراء المتحان النهائي للمقرر وفق ال�سوابط الآتية : 

1 - اأن ي�سمل المتحان النهائي مادة املقرر باأكملها ، وميكــن اأن ي�سمــل جـــزءا واحــدا 

اأو اأكرث ، وذلك ح�سب ما ين�ض عليه تو�سيف املقرر املعتمد .

2 -  اأن تكون ن�سبة المتحان النهائي من جمموع الدرجات طبقا ملا ورد فـي تو�سيف 

املقرر .

3 - حتدد مدة المتحان النهائي ح�سب ما ين�ض عليه تو�سيف املقرر .
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ب - يتم اإجراء المتحان النهائي ح�سب تو�سيف املقرر كاأن يكون عر�سا �سفهيا ، اأو حلقة 

درا�سيـة اأو م�سروعا اأو اأي اأن�سطة اأكادميية اأخرى .

ج - يقوم من�سق املقرر بالإعداد لالمتحان النهائي للمقرر بالتن�سيق مع جميع الكليات . 

د - ت�سـري ال�سروط الآتية على المتحانات النهائية التحريرية :

1 -  تتم جدولة جميع المتحانات �سمن الفرتة املخ�س�سة لها ، ول ميكن عقد امتحان 

خارج تلك الفرتة .

يــوم واحد عند الإعالن  اأكرث من امتحانني خــالل  اأداء  اإذا توجب على الطالب   - 2

الأكادميية  لل�سوؤون  العميد  م�ساعد  اإخطار  ميكنه  المتحانات  جلداول  املبدئي 

وتكون   ، املنا�سبة  البدائــل  اإيجــاد  اإمكانيــة  فـــي  للنظــر  بالكليــة  العلمــي  والبحــث 

الأولوية لالمتحان الذي يت�سمن عددا اأكرب من الطلبة .

3 - ل ي�سمــح للطالــب بدخـول المتحــان بعد مـــرور )30( ثالثيــن دقيقــة من بدايــة 

المتحان .

4 - يلتزم الطالب الذي ي�سل متاأخرا ولكن قبل انق�ساء فرتة )30( ثالثني دقيقة اأن 

ينجز المتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .

5 - ل ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة المتحان قبل مرور ن�سف الزمن املحدد لالمتحان .

6 - ل ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة المتحان بالعودة اإىل المتحان ، ويطلب منه 

مغادرة القاعة .

7 - اإذا غـــاب الطالــب عن المتحـــان تطبـــق عليه اأحكـــام احل�ســور والغيــاب املن�ســـو�ض 

عليها فـي هذا النظام .

8 - ل ي�سمــــح لأي طالـــب باإعــــادة المتحان بغـــر�ض تغييـــر املعـــدل با�ستثنــــاء معـــدل 

) هـ ز ك ( .

هـ - تر�سل ك�سوف العالمات النهائية لكل مقرر بتف�سيالتها اإىل رئي�ض الق�سم ، لعر�سها 

، واإر�سال الك�سوف بالتقديرات النهائية اإىل  على جمل�ض الق�سم لدرا�ستها وتدقيقها 

مركز القبول والت�سجيل لتدقيقها ، وح�ساب املعدلت الف�سلية ، والرتاكمية ، وتعر�ض 

النتائج على جمل�ض الكلية لالعتماد ، بعد عر�سها على جلنة املمتحنني .



اجلريدة الر�سمية العدد )1181(

و - يت�سلم كل طالب ك�سفا يت�سمن نتيجته الف�سلية مبينا فـيه تقديره فـي كل مقرر در�سه 

فـي ذلك الف�سل وعدد ال�ساعات التي در�سها وجنح فـيها ومعدله الف�سلي والرتاكمي .

اأوراق المتحان والإجابات النهائية للطلبة لدى الأق�سام الأكادميية بالكلية  ز - حتفظ 

حلني انتهاء فرتة التظلمات ثم ت�سلم اإىل مركز القبول والت�سجيل لالحتفاظ بها ملدة 

)2( ف�سلني درا�سيني .

ح - يحرم الطالب من موا�سلة المتحان فـي حال ثبوت الغ�ض اأو ال�سروع فـيه ، ويعد را�سبا 

فـي املقرر الذي �سبط الغ�ض فـيه ، وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغ�ض مرة اأخرى فـي 

مقرر اآخر ، فاإنه يحرم من الدرا�سة ، وتاأدية المتحان فـي الف�سل الدرا�سي التايل .

ط - يجب اإعادة الختـبار جلميــع ال�سعـــب الدرا�سيـــة عند ثبـــوت ت�سريــب الختبــار النهائــي 

ملقرر ما ، وفـي حال تغيب الطالب عن ح�سور المتحان املعاد يتم ر�سد تقدير )هـ( 

له .

املــادة ) 33 (

النموذج  اأي مقرر وفق  فـي  النهائي  اأن يتقدم بطلب مراجعة تقديره  اأ - يجوز للطالب 

لذلك  النهائية  النتيجة  اإعالن  تاريخ  من  اأ�سبوعان   )2( اأق�ساها  مدة  خالل  املعتمد 

املقرر .

ب - تتم املراجعة من قبل جلنة ت�سكل برئا�سة العميد اأو من يحل حمله ، وع�سوية رئيــ�ض 

الق�سم ، ومدر�ض املقرر ، ومدر�ض اآخر من التخ�س�ض ذاته ، وفـي حالة غياب مدر�ض 

املقرر يحل حمله اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض يختاره العميد من الق�سم ذاته ، ويتم 

البت فـي الطلب فـي مدة ل تتجاوز نهاية الأ�سبوع الثاين من بداية الف�سل الدرا�سي 

الذي يليه ، ويعد م�سي املدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه .

ج - يتـــم تزويـــد مركـــز القبـــول والت�سجيــــل بنتائــــج املراجعـــة فـي مدة اأق�سـاها )1( اأ�سبــوع 

من تاريخ انتهاء املراجعة .

املــادة ) 34 (

براجمهم  فـي  عالية  اأكادميية  م�ستويات  يحققون  الذين  الطلبة  بتكرمي  الكلية  تقوم   - اأ 

الدرا�سية على اأن يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمدة امل�سجل فـيها الطالب هو 

)15( خم�ض ع�سرة �ساعة معتمدة ملقررات تكون ذات تقديرات بقيمة عددية فـي ذلك 

الف�سل .
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ب - يو�صــع الط�لــب الذي يح�صــل علــى معــدل ف�صلــي )3٫70( ف�أكثــر ، اأو معــدل تراكمـي 

)3٫60( ف�أكثــر على لوحــة ال�صــرف ب�لكليــة ، ويوجـــه العميد كت�ب �صكر له ، �صريطــة 

اأال يكون مف�صوال اأو منذرا ، واأال يكون قد وقعت عليه اإحدى العقوب�ت الت�أديبية حتى 

ولو حقق املعدل املطلوب .

الف�صل اخلام�س

برنامج الدبلــوم

املــادة ) 35 (

اأ  - يجوز للط�لب التحويل اإىل برن�مج الدبلوم فـي الكلية ح�صب ال�صروط االآتية :

1 - اأن يكــون الط�لــب م�صجــال ومنتظمــ� فــي اأحد الربامــج التــي يجوز فـيهــ� حتويــل 

الط�لب للدرا�صة فـي برن�مج الدبلوم .

2 - اأال يقل املعدل الرتاكمي للط�لب عن )1٫80 ( .

3 - اأن يقدم الط�لب م� يربر عدم قدرته على اال�صتمرار فـي برن�مج البك�لوريو�س .

4 - اأن ت�صدر تو�صية من املر�صد االأك�دميي .

وفـي جميع احل�الت ال يحق للط�لب الت�صجيل فـي برن�مج البك�لوريو�س بعد التح�قه 

بربن�مج الدبلوم .

ب - يكون احلد االأدنى لعدد ال�ص�ع�ت املعتمــدة التي يجــب اأن يدر�صهـــ� الط�لـــب للح�صــول 

على درجــة الدبلــوم هـــو )60( �صتــون �ص�عــة معتمــدة ، منهــ� عــدد )48( ثمــ�ن واأربعــون 

�ص�عة معتمدة حمولة من درجة البك�لوريو�س ، وعدد )12( اثنت� ع�صرة �ص�عة معتمدة 

ال�صتكم�ل متطلب�ت الدبلوم .

ج - اأال تتج�وز مدة الدرا�صة للح�صول على درجة الدبلوم )3( ثالثة ف�صول درا�صية .

د - حتدد املقررات التي �صيتم حتويله� من برن�مج درجة البك�لوريو�س اإىل برن�مج درجة 

الدبلوم طبق� لالآتي :

1 - مقــررات متطلبــ�ت الكليــة والربن�مــج االأك�دميــي بحــد اأدنى )27( �صبع وع�صرين 

�ص�عة معتمدة .
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2 - املقررات التخ�س�سية بحد اأدنى )21( اإحدى وع�سرين �ساعة معتمدة .

يجـــوز ا�ستثنـــاء الطلبـــة الذيــن ينق�سهــم مقــرر واحد فقــط )بعدد �ساعاتــه املعتمــدة( من 

متطلبات الكلية لاللتحاق بربنامج الدبلوم .

املــادة ) 36 (

ت�سكل جلنة فـي الكلية برئا�ســة م�ساعــد العميــد لل�ســـوؤون الأكادمييــة والبحـــث العلمــي ، 

، ورئي�ض  القبول والت�سجيل  ، ورئي�ض مركز  الأكادميية  الأق�سام  روؤ�ساء  وع�سوية كل من 

مركـــز اخلدمـــات الطالبيـــة . تتولــى اللجنــة بحــث ودرا�ســة الطلبــات املقدمــة لاللتحـــاق 

بربنامج الدبلوم ، ومدى ا�ستيفائها لل�سروط وال�سوابط املقررة ، وما تراه من مالحظات 

اأن يتم عر�سها على العميد ،  ب�ساأنها ، ورفع التو�سية املنا�سبة ب�ساأن تلك الطلبات ، على 

وذلك من اأجل رفعها اإىل الدائرة ، لتخاذ القرار املنا�سب فـي هذا ال�ساأن .

الف�صل ال�صـاد�س

الف�صل ال�صيفـي

املــادة ) 37 (

يعقد الف�سـل ال�سيفـــي ح�سب حاجــة الكليــات ، ومن املمكــن عقده فـي جميعهــا اأو بع�سهــا  

للطلبــة الراغبيــن فـي الت�سجيــل فـي الف�ســـل ال�سيفـــي ، و�سمن الأ�ســ�ض املعتمـــدة ، وينعقـــد  

الف�سل ال�سيفـي لالأ�سباب الآتية :

الدرا�سية  اخلطــط  اإطار  فـي  الكليات  بع�ض  فـي  الدرا�سية  املقررات  طرح  تاأجيل   -  1

املعتمدة .

درا�ستها  اإعادة  من  متكنهم  وعدم   ، الدرا�سية  املقررات  بع�ض  فـي  الطلبة  ر�سوب   -  2

ب�سبب عدم اإمكانية طرحها فـي الف�سل الدرا�سي الالحق .

ملقررات  �سابقة  متطلبات  تعد  التي  الدرا�سية  املقررات  فـي  الطلبة  بع�ض  ر�سوب   -  3

اإمكانية ت�سجيلهم فـي تلك املقررات الدرا�سية فـي  ، وذلك فـي �سوء عدم  اأخرى 

الف�سول الدرا�سية الالحقة .

4 - تاأجيل درا�ســـة بع�ض املقـــررات ب�سبب و�سع الطالب حتــت املالحظـــة الأكادمييـــة ، 

اأو لأي اأ�سباب اأخرى مربرة .
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5 - ا�ستمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدلتهم 

الرتاكمية ب�سبب عدم اإعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها .

6 - تاأخر بع�ض الطلبة عن التخرج واإمكانية تخرجهم فـي الف�سل ال�سيفـي .

املــادة ) 38 (

تكون اأ�س�ض ومعايري طرح املقررات فـي الف�سل ال�سيفـي وفقا لالآتي :

 1 - املقررات الدرا�سية املوؤجلة )لل�سعبة كاملة( من الف�سول الدرا�سية ال�سابقة جلميع 

ال�سنوات الدرا�سية .

 2 - املقررات الدرا�سية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�سل ال�سيفـي ، �سريطة األ يقل 

عددهم فـي كل مقرر عن )3( ثالثة طالب .

 3 - املقررات الدرا�سية للطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية ب�سبب الر�سوب بها 

�سريطة األ يقل عددهم فـي كل مقرر عن )5( خم�سة طالب .

اأجلها الطـالب الذين كانوا حتت املالحظــة الأكادمييـــة  4 - املقررات الدرا�سية التي 

ب�سبب تخفـيف عبئهـم الدرا�سـي اإىل )13( ثــالث ع�ســرة �ساعـــة معتمــدة �سريطــة 

األ يقل عددهم فـي كل مقرر عن )10( ع�سرة طالب .

5 - تعطى اأولوية الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية لطلبة ال�سنتني الرابعة والثالثة ، 

وفـي حالة وجود �سواغر فـي املقررات الدرا�سية ميكن ت�سجيل طلبة ال�سنة الثانية ، 

وذلك بعد موافقة العميد بعد درا�سة حالة الطالب ومدى حاجته للت�سجيـــل فـي 

الف�سل ال�سيفـي .

6 - يجب على ع�سو هيئة التدري�ض الراغب فـي امل�ساركة فـي الف�سل ال�سيفـي تدري�ض 

ما ل يقل عن عدد )2( مقررين درا�سيني ، اأو مقرر درا�سي ذي �سعبتني كحد اأدنى .

7 - يكون احلد الأق�سى للت�سجيل فـي املقررات التخ�س�سية )25-30( خم�سة وع�سرين 

اأربعيـن طالبــا وميكـن   )40( الكليــة  فـي متطلبــات  ويكــون   ، اإىل ثالثيــن طالبــا 

للعميد جتاوز ذلك بحدود ) 5 ( خم�سة طالب فـي كل مقرر درا�سي .



اجلريدة الر�سمية العدد )1181(

الف�صـل ال�صابع

قواعـد التخــرج

املــادة ) 39 (

نظام  اأ�سا�ض  على  والدبلوم  البكالوريو�ض  درجتي  ملنح  اخلا�سة  املتطلبات  حتديد  يتم   - اأ 

ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات الكلية والربامج الأكادميية والتخ�س�سات .

ب - ي�سنف الطلبة امل�سجلــون فـي الكليــة فـي م�ستــوى ال�سنـــة الثانيـــة اأو الثالثـــة اأو الرابعــة 

اإذا اأمت الطالب بنجاح درا�سة ما ل يقل عن )33( اأو )66( اأو )99( �ساعة معتمدة على 

التوايل �سمن خطته الدرا�سية .

 ج - ت�سمل خطة متطلبات التخرج ما ياأتي :

1 - متطلبات الكلية : 

ت�سمل جميع اخلطط الدرا�سية )8( ثماين �ساعات معتمدة على الأقل من مقررات 

متطلبات الكلية .

2 - متطلبات الربنامج الأكادميي : 

وهي مقررات مطلوب درا�ستها من جميع الطلبة فـي برنامج معني ، وتنق�سم اإىل 

فئتيـن : 

اأ - املقررات الإجبارية الواجب على جميع طلبة برنامج ما اإكمالها بنجاح كجزء 

من جميع اخلطط الدرا�سية بالربنامج الأكادميي .

ب - املقررات الختيارية املعتمدة فـي خطة متطلبات التخرج ، التي يتاح للطلبة 

فر�سـة الختيار منها وفقا لإمكانية الكلية .

3 - متطلبات التخ�ص�س : 

وهي مقررات مطلوبة للتخ�س�سات وتنق�سم اإىل فئتني : 

اإكمالها كجزء من اخلطة  اأ - املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة 

الدرا�سية لتخ�س�سهم .

ب - املقــــررات الختياريــــــة املحــــددة لتخ�ســـــ�ض مـــا ، التي تتيــــح الفر�ســـة للطلبــــة 

لالختيار منها وفقا لإمكانية الكلية .
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ج - يتم احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املكت�سبــة فـي املقـــررات املدرجــــة �سمـــن خطــة 

درجتـــي  لنيـــل  املطلـــوب  الكلـــي  املجمــوع  فـي  بالتخ�ســ�ض  التخــرج  متطلبـــات 

البكالوريو�ض والدبلوم ، ويح�سب معدل التخرج على اأ�سا�ض ال�ساعات املعتمدة .

املــادة ) 40 (

ال�سماح   ، املخت�ض  الق�سم  رئي�ض  الت�ساور مع  بعد  ال�ستثنائية  فـي احلالت  للعميد  يجوز 

للطالب با�ستيفاء متطلبات التخرج بدرا�سة مقرر مكافئ اأو بـديل لأحـد مقررات اخلطة 

الدرا�سية .

املــادة ) 41 (

تكون مدة الدرا�سة بالربنامج الأكادميي كالآتي : 

الدرجة
جمموع 

ال�صاعات املعتمدة

الفرتة 

الزمنية العادية

احلد الأق�صى

 ملدة الدرا�صة

6 �سنوات4 �سنوات120 - 140البكالوريو�ض

60 على الأقلالدبلوم
ف�سل درا�سي واحد 

بعد التحويل

ثالثة ف�سول درا�سية 

بعد التحويل

املــادة ) 42 (

يجـب اأن يكمــــل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع احل�سول على معدل تراكمي 

ل يقل عن )2٫00( .

ويجوز للمجل�ض الأكادميي منح الطالب الذي حقق معدل تراكميا )1٫99( واأنهى بنجاح 

جميع متطلبات خطة التخرج ف�سال درا�سيا واحدا لرفع معدله اإىل احلد الأدنى املطلوب 

لنيـــــل الدرجـــــة العلميـــــة امللتحــــق بهــــا ، وذلك خــــالل الف�ســــل الدرا�ســــي التالــــي مبا�ســــرة 

فـي احلالت الآتية :

1 - ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�سى من عدد مرات الوقوع حتت املالحظة .

2 - ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�سى ملدة الدرا�سة بالكلية .
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3٫50 - 4٫00مـمـتـــاز

3٫00 - 3٫49جيد جدا

 2٫50 - 2٫99جـــــيـد

2٫00 - 2٫49مـقـبـــول

املــادة ) 43 (

التخرج  تقديـر  نقاط  معدل  على  بناء  التخرج  عند  للطلبة  متنح  التي  الدرجات  ت�سنف 

املكت�سبة فـي جميع املقررات املت�سمنة فـي اخلطـة الدرا�سية ح�سب الآتي : 




