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جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة
قــرار

رقــم ٦١2/2022
باإ�صـدار النظـام األأكادميـي جلامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة

ا�شتنادا اإلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/76 باإن�شاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
واإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2021/47،

واإلى الالئحة التنظيمية للكليات التقنية ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/72،
واإلى النظام األأكادميي لكليات العلوم التطبيقية ال�شادر بالقرار الوزاري رقم 2017/29،

واإلى موافقة جمل�س جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى
يعمل باأحكام النظام األأكادميي جلامعة التقنية والعلوم التطبيقية، املرفق.

املــادة الثانيــــة
ي�شري النظام األأكادميي جلامعة التقنية والعلوم التطبيقية املرفق على الطلبة امللتحقني 
بدرا�شــــة الربامــــج األأكادمييــــة فـي اجلامعـــة اعتبـــارا مــن العـــام األأكادميــــي 2023/2022م، 
اأما الطلبة امللتحقون بدرا�شة الربامج األأكادميية فـي اجلامعة قبل العام األأكادميي امل�شار 

اإليه، فت�شري عليهم اأحكام األأنظمة التي مت التحاقهم بالدرا�شة فـي ظلها.

املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي: 20 من ربيع الثـاني ١444هـ
املـوافــــق: ١5 مـن نوفمبــــــــــر 2022م

د.حمـاد بــن �صـعيــد بـــن عـلــي باعويــــن
                                                                    وزيــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــل 

رئي�س جمل�س جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 
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النظام األأكادميي جلامعة التقنية والعلوم التطبيقية

الف�صــــل األأول

التعريفــــات

املــادة ) ١ (

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

ما مل يقت�س �شياق الن�س معنى اآخر:

اجلامعــة:
 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

املجلـ�س األأكادميــي:
املجل�س األأكادميي للجامعة.

الق�صـــم:
الق�شم األأكادميي فـي اأحد فروع اجلامعة اأو الكلية التخ�ش�شية.

الربنامــج التاأ�صيــ�صي:
واملعتمد من قبل  الطالب،  تنمية وتطوير معارف ومهارات  اإلى  برنامج متهيدي يهدف 

الهيئة العمانية لالعتماد األأكادميي و�شمان جودة التعليم.

الربنامــج األأكادميــي:
برنامــج ي�شجـــل فـيه الطالب، ويدر�شه، ومينح مبوجبه موؤهـــال علميـا، ويتكون مــن عــدد 

من املقررات ذات ال�شاعات املعتمدة.

الف�صــل الدرا�صــــي:
فرتة زمنية مقدارها )18( ثمانية ع�شر اأ�شبوعا، تت�شمن )3( ثالثة اأ�شابيع لالختبارات 

النهائية، وأل ت�شمل فرتة الت�شجيل.

الف�صــل ال�صيفـي:
فرتة زمنية مقدارها )10( ع�شرة اأ�شابيع تت�شمن اأ�شبوعني لالختبارات النهائية وأل ت�شمل 

فرتة الت�شجيل.
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خطـة متطلبـات التخـرج:
الطالب بنجاح  اأن يكملها  التي يجب  املعتمدة  ال�شاعات  ذات  الدرا�شية  املقررات  جمموعة 

لنيل درجة البكالوريو�س، اأو درجة الدبلوم املتقدم، اأو درجة الدبلوم، واملعتمــدة مــن قبــل 

جمل�س اجلامعة.

اخلطـة الدرا�صيــة:
خطة ا�شرت�شادية ملتطلبات التخرج موزعة على عدد من الف�شول الدرا�شية.

املقــرر الدرا�صـي:
منهج درا�شي حمدد األأهداف، والن�شاطات النظرية، والعملية، واملهارات، وخمرجات التعلم، 

و�شــاعات  به،  خا�س  ورقم  رمز،  وله  اأخرى،  مقررات  مع  ترتبط  قد  تعليمية  وحدة  وهو 

معتمدة، و�شاعات تدري�شية اأو تعلمية.

املتطلـب ال�صابــق:
مقرر درا�شي يجب على الطالب درا�شته قبل الت�شجيل فـي املقرر الالحق. 

املتطلــب املتزامــن:
مقرر درا�شي يجب على الطالب درا�شته بالتزامن مع مقرر اآخر فـي نف�س الف�شل الدرا�شي.

املقـررالدرا�صـي املكافـئ:
مقرر درا�شي يت�شمن )70%( �شبعني باملائة على األأقل من املخرجات التعليمية للمقرر األأ�شلي.

املقـررالدرا�صـي البديـل:
مقـــرر درا�شــي يت�شابــه فـي امل�شتوى األأكادميي مع املقرر األأ�شلي، بحيث ميكن اأن ي�شجل 

فـيه الطالب بدأل من املقرر األأ�شلي.

الت�صجيــــــل:
املر�شد  بعد موافقة  الدرا�شية  املقررات  بت�شجيل  الطالب  يقوم من خاللها  التي  العملية 

األأكادميي، ووفقا للخطة الدرا�شية. 

اختبــار التحــدي: 
اختبار تقوميي و�شامل يقي�س كافة خمرجات التعلم للمقرر الدرا�شي.
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العـــبء الدرا�صــي:
جمموع ال�شاعات املعتمدة للمقررات الدرا�شية التي ي�شجـلها الطالب فـي الف�شل الدرا�شي.

معـدل نقـاط التقديـر:
للتقدير  العددية  القيم  �شرب  ويح�شب من خالل  للطالب،  األأكادميي  التح�شيل  معدل 

املكت�شب لكل مقرر فـي عدد ال�شاعات املعتمدة.

:)SGPA( املعــدل الف�صلــي
معدل القيم العددية لتقديرات املقررات التي در�شها الطالب جناحا ور�شوبا خالل ف�شل 

درا�شي واحد.

:)LCGPA( املعدل الرتاكمي للم�صتوى الدرا�صي
جناحا  الطالب  در�شها  التي  الدرا�شية  املقررات  جميع  لتقديرات  العددية  القيم  معدل 

ور�شوبا فـي امل�شتوى الواحد حتى تاريخ ح�شاب املعدل، والذي يعتمد لالنتقال للم�شتوى 

األأعلى. 

:)CGPA( املعدل الرتاكمي الكلي للطالب
جناحا  الطالب  در�شها  التي  الدرا�شية  املقررات  جميع  لتقديرات  العددية  القيم  معدل 

ور�شوبا فـي جميع امل�شتويات الدرا�شية حتى تاريخ ح�شاب ذلك املعدل.

ال�صاعــة املعتمــدة:
تتكون من )3( ثالث �شاعات تعلمية فـي األأ�شبوع، مبا أل يقل عن )42( اثنتني واأربعني �شاعة 

الذاتية  والدرا�شة  والتقييم،  والعملي  النظري  الواحد، وتتوزع بني  الدرا�شي  الف�شل  فـي 

للطالب.

نظـام التفـرغ الكامــل:
نظام درا�شي ي�شجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدرا�شيــــة املعتمـــدة بعـــبء درا�شـــي كامــــل 

ويكون متفرغا تفرغا كليا.

نظـام التفـرغ اجلزئـي:
نظام درا�شي ي�شجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدرا�شية املعتمدة ويكون متفرغا تفرغا جزئيا.
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الف�صـــل الثانـــي

نظـــام الدرا�صـــة

املــادة ) 2 (

والربيع،  درا�شيني هما ف�شلي اخلريف  فـي اجلامعة من ف�شلني  األأكادميي  العام  يتكون 
ويتكون كل ف�شـــل درا�شـــي مـــن )15( خم�شــة ع�شـــر اأ�شبوعـــا تدري�شيــا و)3( ثالثــة اأ�شابيــع 

لالختبارات النهائية.
ويطــرح ف�شــل ال�شــيف اختياريـــا فـي بع�س فروع اجلامعــــة اأو الكليات التخ�ش�شيــة وفقــا 
لالإمكانيــات املتوفــرة، وال�شروط التي حتددهـــا اجلامعة، ويتكون من )8( ثمانيــة اأ�شابيــع 

درا�شية و)2( اأ�شبوعني لالختبارات النهائية.

املــادة ) 3 (

يعتمد املجل�س األأكادميي التقومي األأكادميي ال�شنوي ويت�شمن مواعيد الت�شجيل، وفرتة 
احلذف واألإ�شافة، وبداية الدرا�شة، واألختبارات النهائية وغريها من األأن�شطة األأكادميية.

املــادة ) 4 (

تكـــون الدرا�شـــة فـي اجلامعـــة وفقــــا لنظام ال�شاعات املعتمدة، يحـــدد فـيه عــدد ال�شاعــــات 
التدري�شية والتعلمية لكل مقرر درا�شي، وحت�شب بناء عليها التقديرات العددية واملعدألت 

الرتاكمية وغريها املن�شو�س عليها فـي هذا النظام.

املــادة ) 5 (

يلتحق الطالب باملرحلة اجلامعية األأولى بعد اجتيازه بنجاح متطلبات األلتحاق بالربنامج 
األأكادميــي وفقــا ملــا هــو حمدد بوثيقة الربنامج التاأ�شي�شي. وفـي حالـــة اجتيـــاز الطالـــب 
برناجما تاأ�شي�شيا جلامعة اأخرى، يجب اأن يكون هذا الربنامج متوافقا مع وثيقة الربنامج 

التاأ�شي�شي املعتمد باجلامعة.

املــادة ) ٦ (

تطـــرح اجلامعـة براجمهــا األأكادميية وفق األإطار الوطني للموؤهـــالت وح�شـــب امل�شتويـــات 
الدرا�شية األآتية: 
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برامج الدبلوم: وتتكون من )60( �شتني �شاعة معتمدة على األأقل.   1

برامج الدبلوم املتقدم: وتتكون من )90( ت�شعني �شاعة معتمدة على األأقل.   2

برامج البكالوريو�س: وتتكون من )120( مائة وع�شرين �شاعة معتمدة على األأقل.   3

وينتقل الطالب من م�شتوى الدبلوم اإلى م�شتوى الدبلوم املتقدم اإذا ح�شل على معدل تراكمي 
للم�شتــــوى الدرا�شــــي أل يقــــل عـــــن )2.5(، وينتقل الطالب مـــن م�شتـــوى الدبلوم املتقـــدم 
 )LCGPA( اإلى م�شتوى البكالوريــو�س اإذا ح�شل على معــدل تراكمـــي للم�شتـــوى الدرا�شـــي
أل يقل عن )2.75(، مع حتقيق م�شتوى اللغة األإجنليزية املحدد فـي وثيقة الربنامج التاأ�شي�شي.
ويجوز اأن تطرح اجلامعة برامج اأكادميية مب�شتوى درا�شي واحد اأو م�شتويني درا�شيني بناء 

على حاجة �شوق العمل وطبيعة الربنامج األأكادميي.

الف�صـــل الثالـــث

قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيري الربنامج اأو التخ�ص�س األأكادميي

املــادة ) 7 ( 

تقوم عمادة القبول والت�شجيل فـي اجلامعة باإعداد اخلطة ال�شنوية للقبول بناء على الربامج 
األأكادميية والتخ�ش�شات واملوارد املتاحة وترفعها اإلى جمل�س اجلامعة لالعتماد.

املــادة ) 8 (

يتم قبول الطلبة العمانيني فـي اجلامعة بنظام التفرغ الكامل عن طريق مركز القبول 
املوحــــد وفقــــا ملعاييـــر القبــــول املعتمــــدة من قبــــل اجلامعــــة واملعلنـــة عـــن طريـــق املركـــز، 
ويجوز قبول الطلبـة غيــر العمانيني بنظام التفرغ الدرا�شي الكامل عن طريق الربنامج 
العماين للتعاون الثقافـي والعلمي، اأو برامج التبادل الطالبي، اأو منح اجلامعة الدرا�شية، 
اأو من خــــالل منــــح اجلامعـــــة ألأبنــاء العاملـــني فـي اجلامعة من غري العمانيني اأو غريهـــا 

من الربامج املعمول بها فـي هذا ال�شاأن.

املــادة ) 9 (

يتـــم قبـــول الطلبـــة ذوي األإعاقة وفـــقا ملعايري القبول ذاتها املعتمدة من اجلامعة واملعلنة 
عــن طريــق مركــز القبــول املوحـــد وفـي فروع اجلامعــة وكلياتها التخ�ش�شية املتوفــرة بهـــا 

املرافق اخلا�شة بهم.
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املــادة ) ١0 (

يجوز قبول الطلبة للدرا�شة بنظام التفرغ اجلزئي فـي اجلامعة وفقا لل�شيا�شات واألإجراءات 
املعتمدة من جمل�س اجلامعة، ومبراعاة ال�شوابط األآتية:

حتقيـــق الطالـــب �شـــروط ومعاييـــر األلتحــاق املعلــن عنهــا مـن قبــل عمــادة القبـــول    1
والت�شجيل فـي اجلامعة.

اجتياز الطالب للمقابلة ال�شخ�شية واألختبارات التي حتددها اجلامعة   اإن وجدت.   2

تعهد الطالب بالت�شجيل ودفع ر�شوم املقررات الدرا�شية وفق ال�شيا�شات واألإجراءات    3
املعتمدة لذلك.

اأن يـدر�س الطالــــب مـــا أل يقـل عـن )50%( خم�شيـن باملائـة مــن ال�شاعـــات املعتمـــدة    4
فـي اجلامعة.

توفر التخ�ش�س الذي يرغب الطالب بدرا�شته فـي فرع اجلامعة اأو الكلية التخ�ش�شية.   5

تقدمي ما يثبت موافقة جهة العمل.   6

املــادة ) ١١ (

التفرغ اجلزئي بح�شب  بنظام  للدرا�شة  فـي األلتحاق  الراغبني  ا�شتالم وفرز طلبات  يتم 
�شروط األلتحاق فـي الربامج األأكادميية عن طريق عمادة القبول والت�شجيل باجلامعة، 
كما تقوم العمادة بالتن�شيق مع عميد الكلية املخت�س ملعادلة املقررات بح�شب خطة متطلبات 

التخرج.

املــادة ) ١2( 

ين�شاأ ملف للطالب بعد قبوله فـي اجلامعة يت�شمن كافة بياناته وامل�شتندات املتعلقة به، 
ويجب احلفاظ على �شريتها وفقا للقوانني املنظمة لذلك.

املــادة ) ١3( 

يجوز لطلبة موؤ�ش�شات التعليم العايل داخل �شلطنة عمان التقدم بطلب األنتقال اإلى اجلامعة 
عن طريق عمادة القبول والت�شجيل وفقا لل�شروط وال�شوابط األآتية:
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اأن يكون الطالب عمانيا واأأل يزيد عمره على )25( خم�شة وع�شرين عاما عند تقدمي    1
طلب األنتقال وم�شتوفـيا ل�شروط ومعايري األنتقال املعلن عنها من قبل عمادة القبول 

والت�شجيل فـي اجلامعة.

اأن يتوفر مقعد �شاغر فـي فرع اجلامعة اأو الكلية التخ�ش�شية التي يرغب األنتقال    2
اإليها.

الطلب    3 تقدمي  عند  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإحدى  فـي  الطالب مقيدا  يكون  اأن 
بنظام التفرغ الكامل.

اأن ي�شتوفـي الطالب احلد األأدنى لل�شروط املعتمدة واملعلنة للقبول فـي الربنامج    4
األأكادميي الذي يرغب فـي األنتقال اإليه فـي العام األأكادميي ذاته الذي قبل فـيه 

الطالب.

متنح األأولوية للحا�شلني على املعدألت األأعلى فـي دبلـــوم التعليــم العام فـي حالـــة    5
ت�شاوي املعدل الرتاكمي للطلبة املتقدمني.

تقدمي ما يثبت اإنهاء الربنامج التاأ�شي�شي )اأو ما يعادله( وفق املعايري وال�شوابط    6
املحددة من قبل اجلامعة ألجتياز الربنامج التاأ�شي�شي.

تقديــــــم �شهـــادة دوليـــة �شاريــــة املفعـــــــول م�شتوفـية ل�شــروط القبـــــول فـيمــــا يتعلـــــــق    7
باللغة األإجنليزية.

األأكادميي    8 الربنامج  من  معتمدة  �شاعة  )30( ثالثني  اأنهى  قد  الطالب  يكون  اأن 
على األأقل بنجاح، وح�شل على تقدير أل يقل عن جيد فـي املوؤ�ش�شة املنتقل منها، 

وبح�شب ت�شنيف الدرجات املعتمد فـي اجلامعة.

اأن يدر�س الطالب مــا أل يقـــل عـن )50%( خم�شيـــن باملائـــة من ال�شاعــــات املعتمـــدة    9
فـي اجلامعة.

10    )C/حتت�شب للطالب املقررات الدرا�شية التي ح�شل فـيها على تقدير أل يقل عن )ج
بح�شب ت�شنيف التقديرات املعتمد باجلامعة، واأأل تقل ن�شبة الت�شابه فـي املخرجات 
 )TC( )التعليمية للمقرر عن )70%( �شبعني باملائة، وير�شد للطالب تقدير )ت �س

فـي تلك املقررات وأل تدخل فـي ح�شاب املعدل الرتاكمي.
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تقدمي ما يثبت اإخالء طرف الطالب من املوؤ�ش�شة التعليمية املنتقل منها، وما يثبت    11
عدم �شدور اأي عقوبة تاأديبية بحقه متعلقة بال�شرف واألأمانة اأو النزاهة األأكادميية 

وذلك قبل ا�شتكمال اإجراءات ت�شجيله باجلامعة.

اأن يقدم الطالب �شهادة �شادرة ومعتمدة من اجلهات املخت�شة تثبت باأنه أل يعمل.   12

املــادة ) ١4 (
يجــوز للطلبة تقدمي طلبات األنتقــال مــن فـــرع اإلى اآخر فـي اجلامعة بـدءا مـــن األأ�شبـــــوع 

ال�شـاد�س من كل ف�شل درا�شي با�شتثناء الف�شل ال�شيفـي، وذلك على النحو األآتي: 

انتقــــال الطلبـــــة مـــن اأحـــد فـــروع اجلامعـــة اإلــى فــرع اآخر فـي الربنامـــج األأكادميـــي    1
اأو التخ�ش�س ذاته وفقا لل�شوابط األآتية: 

ا�شتيفاء �شروط األنتقال املعتمدة واملعلن عنها من قبل عمادة القبول والت�شجيل. اأ    

ب    توفر مقعد �شاغر بفرع اجلامعة الذي يرغب الطالب فـي األنتقال اإليه.

ج    اأن يتم نقل الطالب خالل الف�شل الدرا�شي الالحق لتقدمي طلب األنتقال، 
ويعتمد �شجله األأكادميي كامال.

د    اأن يتحمــــــل الطالــــب م�شوؤوليــــــة اأي تاأخيـــر فـي ا�شتيفاء متطلبـــــات التخـــــرج 
فـي املــدة الزمنيـــة الق�شـــوى املحـددة للتخـــرج.

هـ    اأأل يتم نقل الطالب اأكرث من مرة واحدة خالل فرتة الدرا�شة فـي اجلامعة.

و    اإرفاق موافقة جهة األبتعاث بالن�شبة للطلبة املبتعثني وموافقة جهة العمل 
بالن�شبة لطلبة التفرغ اجلزئي.

انتقال الطلبة من اأحد فرو ع اجلامعة اإلى فرع اآخر مع تغيري الربنامج األأكادميي    2
اأو التخ�ش�س وفقا لل�شوابط األآتية: 

ا�شتيفاء �شروط التحويل املعتمدة واملعلن عنها من قبل عمادة القبول والت�شجيل. اأ   

األأكادميي  التخ�ش�س  اأو  للربنامج  التاأ�شي�شي  الربنامج  متطلبات  ا�شتيفاء  ب   
الذي يرغب الطالب فـي األنتقال اإليه، ومينح فر�شة التقدم ألختبار التحدي 

فـي مكون الريا�شيات للربنامج التاأ�شي�شي.

توفر �شاغر فـي فرع اجلامعة والربنامج اأو التخ�ش�س األأكادميي الذي يرغب  ج   
الطالب فـي األنتقال اإليه.
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اأأل يكون الطالب قد اأكمل اأكرث من عام اأكادميي فـي الربنامج اأو التخ�ش�س  د   
احلايل.

التخرج خالل  متطلبات  ا�شتيفاء  فـي  تاأخري  اأي  م�شوؤولية  الطالـب  يتحمـل  هـ   
املدة الزمنيـة الق�شـوى املحددة لذلك.

اأن يتم اإرفاق موافقة جهة األبتعاث بالن�شبة للطلبة املبتعثني وموافقة جهة  و   
العمل بالن�شبة لطلبة التفرغ اجلزئي.

اأو التخ�ش�س، حت�شب للطالب    3 فـي حالة املوافقة على تغيري الربنامج األأكادميي 
جميع املقررات الدرا�شية التي در�شها وجنح فـيها، والتي تقع �شمن خطته الدرا�شية 
اجلديدة، وتدخل تقديرات املقررات التي ح�شبت له فـي ح�شاب املعدل الرتاكمي.

تظهـــر جميـــع املقـــررات الدرا�شيــــة التي در�شهــا الطالب �شواء جنـــح اأو ر�شــب فـيهـــا    4
فـي برناجمه اأو تخ�ش�شه ال�شابق، وأل تقع �شمن خطته الدرا�شية فـي ك�شف درجاته 

بالتقديرات التي ح�شل عليها، وأل تدخل فـي ح�شاب املعدل الرتاكمي.

يجب اأأل تزيد مدة الدرا�شة الكلية فـي كال الربناجمني اأو التخ�ش�شني على احلد    5
األأق�شى املن�شو�س عليه فـي هذا النظام.

خالل    6 فقط  واحدة  مرة  التخ�ش�س  اأو  األأكادميي  الربنامج  تغيري  للطالب  يحق 
فرتة الدرا�شة باجلامعة.

ت�شري على الطلبة الراغبني بتغيري الربنامج اأو التخ�ش�س األأكادميي على م�شتوى    7
الفرع ال�شروط ذاتها املن�شو�س عليها فـي البند )2( من هذه املادة.

األأولوية    8 متنح  ال�شروط،  فـي  املتقدمني  وت�شاوي  ال�شواغر  حمدودية  حالة  فـي 
للحا�شلني على املعدل الرتاكمي األأعلى.

املــادة ) ١5 (

ي�شرتط لقبول الطلبـة غيــر العمانيني فـي برامج التبادل الطالبي، األآتي:

موافقة موؤ�ش�شة التعليم العايل املقيد بها، واعتمادها لتو�شيف املقررات الدرا�شية    1
التي �شيدر�شها الطالب فـي اجلامعة.
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اأن يكون الطالب قد اأكمل )60( �شتني �شاعة معتمدة اأو ما يعادلها من خطة متطلبات    2
التخرج للربنامج امل�شجل به فـي موؤ�ش�شة التعليم العايل املقيد بها ومبعدل تراكمي 

أل يقل عن )2.5( من )4.00( نقاط اأو ما يعادلها.

اأأل تتجاوز فرتة الدرا�شة فـي اجلامعة ف�شلني درا�شيني.   3

املعمول بها فـي اجلامعة    4 األأكادمييـة  النظـم واللوائـح  اأن يخ�شـع الطالـب جلميـع 
وألأحكام اتفاقية التبادل الطالبي بني اجلامعة واملوؤ�ش�شة التعليمية املقيد بها.

اأأل تتحمل اجلامعة اأي تكاليف مالية، ما مل ين�س على خالف ذلك فـي األتفاقيات    5
املوقعة فـي هذا ال�شاأن.

ويقوم مركز القبول والت�شجيل بفرع اجلامعة اأو الكلية التخ�ش�شية بتزويد الطالب بك�شف 
عالمات معتمد مع تو�شيف املقررات الدرا�شية التي اأنهاها بنجاح.

املــادة ) ١٦ (

يجوز لطلبة اجلامعة األلتحاق بربامج التبادل الطالبي وفقا لالآتي:

اأن يكون الطالب قد اأكمل )60( �شتني �شاعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج    1
للربنامج امل�شجل به ومبعدل تراكمي أل يقل عن )2.5( من )4.00( نقاط.

اأأل تتجـــــــاوز فتــــرة الدرا�شــــة فـي برنامـــج التبـــادل الطالبـــي ف�شلــــني درا�شيـــــني،    2
وأل حتت�شــب الفتــــرة التي يق�شيهـــا الطالــب فـي برنامــــج التبادل الطالبــي �شمـــن 

احلد األأق�شى للدرا�شة فـي اجلامعة. 

اأأل يكون قد �شدر بحق الطالب اأي عقوبة تاأديبية.   3

موافقة عميد الكلية املخت�س على تو�شيف املقررات املطلوب درا�شتها �شمن برنامج    4
التبادل الطالبي.

ت�شتمر اجلامعة فـي �شرف خم�ش�شات األإعا�شة املقررة للطالب خالل فرتة التحاقه    5
بربنامج التبادل الطالبي.

يتم األختيار بني الطلبة على اأ�شا�س تناف�شي �شمن كل جمموعة، مع مراعاة املعدل    6
الرتاكمي للطالب.
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املــادة ) ١7 (

يجوز للطلبة الزائرين )العمانيني وغري العمانيني( املقيدين فـي موؤ�ش�شات التعليم العايل 
التقدم  عمان،  �شلطنة  فـي  األخت�شا�س  جهات  قبل  من  بها  املو�شى  والدولية(  )املحلية 

لعمادة القبول والت�شجيل باجلامعة لدرا�شة بع�س املقررات وفقا لالآتي:

ح�شــــول الطالــــب علــــى موافقـــــة كتابيـــة مــــن موؤ�ش�شـــة التعليــم العايل املقيــد بهــا،    1
مع حتديد املقررات الدرا�شية املطلوب درا�شتها فـي اجلامعة واعتماد تو�شيفها.

توفر مقاعد �شاغرة خالل ف�شلي اخلريف والربيع يتم حتديدها من قبل عمادة    2
القبول والت�شجيل باجلامعة وبالتن�شيق مع الكلية املخت�شة.

حتقيق معايري اللغة األإجنليزية املعتمدة للربامج األأكادميية، بناء على التح�شيل    3
الدرا�شي للطالب، بحيث أل يكون حتت املالحظة األأكادميية.

اأأل يتجاوز الطالب عدد ال�شاعات املعتمدة امل�شجلة )50%( خم�شني باملائة من اإجمايل    4
عـــدد ال�شاعات املعتمـــدة بخطة متطلبات التخرج للطالب مبوؤ�ش�شة التعليم العايل 

املقيد بها.

�شداد الر�شوم الدرا�شية املعتمدة وفقا للوائح املعمول بها.   5

اأن يخ�شـع الطالـب جلميـع النظـم واللوائـح األأكادمييـة املعمول بها فـي اجلامعة.   6
ويقوم مركز القبول والت�شجيل بفرع اجلامعة اأو الكلية التخ�ش�شية بتزويد الطالب بك�شف 

عالمات معتمد مع تو�شيف املقررات الدرا�شية التي اأنهاها الطالب بنجاح.

 املــادة ) ١8 (
يجوز لطلبة اجلامعة احلا�شلني على معدل تراكمي )2.00( اأو اأكرث، درا�شة بع�س املقررات 
الدرا�شية ذات ال�شاعات املعتمدة فـي موؤ�ش�شات التعليم العايل )املحلية والدولية( املو�شى 

بها من قبل جهات األخت�شا�س فـي �شلطنة عمان وفقا لالآتي: 

موافقة موؤ�ش�شة التعليم العايل التي �شيلتحق بها الطالب للدرا�شة.   1

اأأل يتجاوز عدد ال�شاعات املعتمدة امل�شجلة )15( خم�س ع�شرة �شاعة معتمدة خالل    2
فرتة درا�شة الطالب باملوؤ�ش�شة التي يلتحق بها.
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موافقة عمادة القبول والت�شجيل بالتن�شيق مع الكلية املخت�شة مع حتديد املقررات    3
واملقررات  بها،  اخلا�شة  ال�شاعات  وعدد  درا�شتها  للطالب  ميكن  التي  الدرا�شية 

املعادلة لها فـي خطة متطلبات التخرج.

املوؤ�ش�شة    4 فـي  بها  املعمول  األأكادمييـة  واللوائـح  النظـم  الطالـب جلميـع  اأن يخ�شـع 
التي يلتحق بها للدرا�شة.

اأن يقدم الطالب للجامعة ك�شفا ر�شميا معتمدا بالدرجات احلا�شل عليها من املوؤ�ش�شة    5
التعليمية التي التحق بها.

يعادل كحد    6 تقدير  فـيها على  التي ح�شل  الدرا�شية  املقررات  للطالب  اأن حتت�شب 
اأدنى تقدير )ج( املعتمد فـي اجلامعة، وتطبق عليه �شروط املقرر املكافئ، وتـدرج فـي 
ك�شــف درجــات الطالــب ك�شاعـات حمولــة فـي الف�شل الدرا�شي ذاته ولي�س كتقديرات 

فـي معدل نقاط التقدير وأل يتم احت�شابها فـي املعدل الرتاكمي.

اأأل تتحمل اجلامعة اأي تكاليف مالية.    7

الف�صــل الرابـــع
قواعـــد الت�صجيــــل

املــادة ) ١9( 
تعلن عمادة القبول والت�شجيل عن مواعيد الت�شجيل وفرتة احلذف واألإ�شافة قبل بدء 
فرتة الت�شجيل بوقت كاف، ويكون احلد األأدنى لطرح اأي مقرر درا�شي خالل ف�شلي اخلريف 
التخ�ش�شية  الكلية  اأو  اجلامعة  فرع  ملجل�س  ويجوز  طلبة،  ع�شرة   )10( ت�شجيل  والربيع 

األ�شتثناء من ذلك. 

املــادة ) 20 ( 

بدء  اأ�شبوع  ي�شبق  الذي  الت�شجيل  اأ�شبوع  للطالب خالل  الدرا�شية  املقررات  ت�شجيل  يتم 
الدرا�شة، ويجوز ا�شتثناء ت�شجيل الطالب بعد انتهاء فرتة الت�شجيل مبدة أل تتجاوز )2( 
اأ�شبوعني فـي حال ثبت وجود ظروف قاهرة موؤيدة بامل�شتندات املطلوبة، وذلك بناء على 
تو�شية مركز القبول والت�شجيل، وموافقة م�شاعد رئي�س اجلامعة بالفرع اأو عميد الكلية 

التخ�ش�شية.
ويكون للطلبة ذوي األإعاقة اأولوية فـي ت�شجيل املقررات الدرا�شية.
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املــادة ) 2١ (
أل يجوز للطالب الت�شجيل فـي املقررات اأو الربامج الدرا�شية فـي احلاألت األآتية:

عدم ا�شتكمال اإجراءات القبول.   1
عدم اجتياز الربنامج التاأ�شي�شي بنجاح.   2
حتقيق معدل تراكمي اأقل من )2.00( للم�شتوى )LCGPA( بعد ا�شتنفاده فر�س    3

اخلروج من املالحظة األأكادميية. 
عدم درا�شة متطلب �شابق.   4
اإذا جتاوز احلد األأق�شى للمدة الزمنية للدرا�شة فـي امل�شتوى الدرا�شي.   5
اإذا كان من�شحبا من اجلامعة.   6
عدم وجود مقاعد �شاغرة اأو وجود تعار�س فـي جدول املحا�شرات.   7
عدم ا�شتيفاء �شروط األنتقال اإلى امل�شتوى األأعلى وفقا لهذا النظام.   8
عدم دفع الر�شوم الدرا�شية للطالب امللتحق بنظام التفرغ اجلزئي.   9
اإذا وقعت على الطالب اأي عقوبة متنعه من الت�شجيل لف�شل درا�شي اأو اأكرث.   10
وجود عهدة غري معادة لدى الطالب.    11

 املــادة ) 22 (
يجــــوز للطالــــب اأن يــــدر�س مقـــررا درا�شيــا ومتطلبـــه ال�شابــــق فـي الف�شل الدرا�شـــي نف�شـــه 
اإذا كان قد �شبق له اأن در�س املتطلب ال�شابق ومل ينجح فـيه �شريطة اأأل يكون الر�شوب ب�شبب 
الق�شم  ورئي�س  األأكادميي  املر�شد  موافقة  بعد  ذلك  على  يتوقف  تخرجه  كان  اأو  الغياب، 
املعني. وفـي حال ر�شوب الطالب فـي املتطلب ال�شابق للمرة الثانية وجناحه فـي املتطلب 
الالحق أل يجوز له الت�شجيل فـي اأي مقرر درا�شي يكون مرتبطا باأحد املقررين اأو كليهما.
ال�شابق  للمتطلب  ت�شجيله  حالة  فـي  ال�شابق  املتطلب  من  األن�شحاب  للطالب  يجوز  وأل 

والالحق معا.

املــادة ) 23 (
يحدد الق�شم مر�شدا اأكادمييا لكل طالب، ويخطر مركز القبول والت�شجيل بفرع اجلامعة 
اأو الكلية التخ�ش�شية بذلك، ويلتزم املر�شد األأكادميي بتطبيق ال�شيا�شات املعتمدة لالإر�شاد 

األأكادميي باجلامعة، وذلك من خالل األآتي:
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متكني الطالب من اكت�شاف طاقاته وقدراته.   1

وخطته    2 يتفق  مبا  درا�شي  ف�شل  لكل  الدرا�شية  املقررات  ألختيار  الطالب  اإر�شاد 
الدرا�شية والنظام األأكادميي.

توجيه الطالب ألإيجاد البدائل التي متكنه من احل�شول على الدرجة العلمية فـي    3
حال تعرث م�شاره الدرا�شـي ألأي �شبب من األأ�شباب، وذلك ح�شب اخلطة الدرا�شية 

والنظام األأكادميي.
ويتحمل الطالب م�شوؤولية التاأكد من ا�شتيفائه ملتطلبات التخرج، ويرتتب على عدم مراعاة 
املر�شد  بتوجيهات  األلتزام  الدرا�شية، كما يجب عليه  املقررات  لبع�س  ت�شجيله  اإلغاء  ذلك 

األأكادميي فـي هذا ال�شاأن.
املــادة ) 24 ( 

يكون احلد األأعلى للعبء الدرا�شي للطالب )18( ثماين ع�شرة �شاعة معتمدة لكل من ف�شلي 
اخلريف والربيع.

ويكون احلد األأدنى للعبء الدرا�شي للطالب )12( اثنتي ع�شرة �شاعة معتمدة لكل من ف�شلي 
اخلريف والربيع، وي�شتثنى من ذلك األآتي:

الطلبة امل�شجلون بنظام التفرغ اجلزئي يجوز لهم ت�شجيل )6( �شت �شاعات معتمدة    1
فـي جميع الف�شول الدرا�شية كحد اأدنى.

اإلى م�شتوى درا�شي    2 اأو انتقاله من م�شتوى درا�شي  الطالب الذي يتوقف تخرجه 
اآخر فـي نهاية ذلك الف�شل على درا�شة عدد اأقل من ال�شاعات املعتمدة. 

احلاألت اخلا�شة التي يعتمدها عميد القبول والت�شجيل بناء على تو�شية رئي�س    3
مركز القبول والت�شجيل والتي يجوز مبقت�شاها اأن يقل العبء الدرا�شي للطالب 

عن احلد األأدنى امل�شموح به مبا أل يقل عن )9( ت�شع �شاعات معتمدة.

عدم طرح املقررات فـي اأي من فروع اجلامعة اأو كلياتها التخ�ش�شية، ومل يتمكن    4
الطالب من ت�شجيل )9( ت�شع �شاعات معتمدة، يعترب موؤجال حكما، وأل يحت�شب 
التاأجيل فـي هذه احلالة �شمن املدة الق�شوى للدرا�شة فـي امل�شتوى وأل �شمن عدد 
القبول والت�شجيل  التاأجيل املحت�شبة، وذلك بناء على تو�شية رئي�س مركز  مرات 

وموافقة م�شاعد رئي�س اجلامعة بالفرع اأو عميد الكلية التخ�ش�شية. 
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ويلغى ت�شجيل الطالب فـي حال ت�شجيله ألأقل من )9( ت�شع �شاعات معتمدة ويعترب موؤجال 
امل�شتوى و�شمن عدد مرات  فـي  للدرا�شة  الق�شوى  املدة  التاأجيل �شمن  ويحت�شب  حكما، 

التاأجيل املقررة.

املــادة ) 25 (
يجوز اأن يزيد احلد األأعلى للعبء الدرا�شي املن�شو�س عليه فـي املادة )24( من هذا النظام 
ومبـــا أل يجـــاوز )21( اإحـــدى وع�شرين �شاعة معتمـــدة فـي ف�شلــي اخلريــف والربيــع وذلك 

فـي اأي من احلاألت األآتية:

1    )15( يقل عن  أل  درا�شي  وبعبء  متتاليني  درا�شيني  ف�شلني  فـي  الطالب  اإذا ح�شل 
خم�س ع�شرة �شاعة معتمدة على معدل ف�شلي أل يقل عن )3.50( ثالث نقاط ون�شف.

اإذا ح�شل الطالب على معدل تراكمي للم�شتوى الدرا�شي أل يقل عن )3.50( ثالث    2
نقاط ون�شف.

اإذا كان الطالب فـي ف�شل التخرج.   3

املــادة ) 2٦ (
�شاعـــات  ت�شع   )9( ال�شيفـي  الف�شل  خالل  للطالب  الدرا�شي  للعبء  األأعلى  احلد  يكون 
معتمدة، ويكون احلد األأدنى )6( �شت �شاعات معتمدة، وي�شتثنى من ذلك الطالب اخلريج 

الذي يتبقى له مقرر درا�شي واحد فقط. 

املــادة ) 27 (
أل يجوز للطالب الواقع حتت املالحظة األأكادميية الت�شجيل ألأكرث من )12( اثنتي ع�شرة 
�شاعة معتمدة، ومبا أل يقل عن )9( ت�شع �شاعات معتمدة خالل ف�شلي اخلريف والربيع، 
و)6( �شـــــت �شاعــــات معتمــــدة فـي الف�شــــل ال�شيفـي، فـيمـــا عـــدا الطالب املتوقــع تخرجـــه 
اإذا كان ذلك  اإ�شافـي واحد فقط بعدد �شاعاته  فـي ذلك الف�شل فـيجوز له ت�شجيل مقرر 

كافـيا لتخرجه بحيث ي�شبح معدله الرتاكمي الكلي )2.00( نقطة واأكرث. 

 املــادة ) 28 ( 
ت�شجيل مقرر  درا�شي  ف�شل  اأي  فـي  العمل  راأ�س  على  التدريب  ملقرر  امل�شجل  للطالب  يجوز 
درا�شي واحد فقط بهدف التخرج، ومبا أل يتعار�س مع معايري التدريب املعتمدة فـي اجلامعة.
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املــادة ) 29 (

يجوز للطالب ت�سجيل مقررات درا�سية من امل�ستوى الدرا�سي املقيد به وامل�ستوى الدرا�سي 
املتقدم  والدبلوم  الدبلوم  م�ستويات  على  تطرح  التي  األأكادميية  الربامج  فـي  يليه  الذي 

والبكالوريو�س وملرة واحدة فقط وفقا لآلآتي:

اإذا تبقى على الطالب ت�سجيل اأقل من )2 ( اثنتي ع�سرة �ساعة معتمدة فـي ف�سلي     
الرتاكمي  املعدل  يكون  اأن  �سريطة  به  املقيد  امل�ستوى  ألإكمال  الربيع  اأو  اخلريف 
وذلك  يليه،  الذي  امل�ستوى  اإلى  لآلنتقال  يوؤهله   )LCGPA( الدرا�سي  للم�ستوى 
بح�سب �سروط األنتقال بني امل�ستويات الدرا�سية املن�سو�س عليها فـي هذا النظام، 
على اأن يكون جمموع ال�ساعات املعتمدة التي ي�سجلها الطالب من امل�ستويني )2 ( 

اثنتي ع�سرة �ساعة معتمدة.

اإذا حقق الطالب معدأل تراكميا للم�ستوى الدرا�سي )LCGPA( )3.00( نقاط، على    2
نحو يوؤهله لت�سجيل �ساعات اأكرث من العبء الدرا�سي بواقع )5 ( خم�س ع�سرة �ساعة 

معتمدة من م�ستويني خمتلفـني.

اأأل يكون الطالب واقعا حتت املآلحظة األأكادميية.   3

عــــدم ت�سجيــــل اأي مقــــررات درا�سية مـــن امل�ستـــوى األأعلـــى اإأل بعد اجتيـــاز مقــررات     
امل�ستوى األأدنى.

عدم األن�سحاب من اأي مقرر درا�سي من امل�ستوى الدرا�سي األأدنى.   5

املــادة ) 30 (

يجوز للطالب حذف اأو اإ�سافة اأي مقرر درا�سي خآلل األأ�سبوع األأول من بدء الدرا�سة فـي كل 
ف�سل درا�ســي بعد احل�ســـول على موافقة املر�سد األأكادميي وتوفر املقعد ال�ساغر للمقرر 
العبء  حدود  فـي  الدرا�سي  املقرر  يكون  واأن  باإ�سافته،  الطالب  يرغب  الذي  الدرا�سي 

الدرا�سي امل�سموح به للطالب و�سمن اخلطة الدرا�سية.
وأل يثبت فـي ال�سجل األأكادميي للطالب تقدير )من�سحب( )�س( )w( من املقرر الدرا�سي 

الذي مت حذفه.
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املــادة ) 3١ ( 
أل يجـــوز للطالب امل�شجل فـي مقرر درا�شي معـــني األنتقال اإلى �شعبة اأخـــرى مــن املــقرر 
الدرا�شـي ذاتـــه اإأل فـي حالـــة التعار�س فـي جــدول املحا�شرات، اأو اإلغاء ال�شعبـة التي كـــان 

م�شجال فـيها، اأو اأي اأ�شباب اأخرى يقدرها الق�شم املعني ومركز القبول والت�شجيل.

املــادة ) 32 (

يجــــب على الطالـــب اإعادة اأي مقرر درا�شي اإلزامــي فـي خطتــه الدرا�شيـــة اإذا ح�شـــــل فـيــــه 
على نتيجة را�شب بح�شب ما هو حمدد فـي هذا النظام، ويجوز له فـي حالة ر�شوبه فـي اأي 
بديل  درا�شي  مقرر  وجود  حالة  فـي  اآخر  درا�شي  ي�شتبدله مبقرر  اأن  اختياري  درا�شي  مقرر 
من نف�س امل�شتوى الدرا�شي، وذلك بناء على تو�شية رئي�س الق�شم األأكادميي وموافقة عميد 
الكلية املخت�س، ومبا أل يزيد عن مقررين درا�شيني بديلني خالل فرتة درا�شته فـي اجلامعة.

املــادة ) 33 (

يجوز للطالب اإعادة املقرر الدرا�شي الذي جنح فـيه بتقدير )ج( )C( اأو اأقل بح�شب امل�شتوى 
درا�شي واحد  الدبلوم ومقرر  فـي م�شتوى  درا�شيني  الدرا�شي ومبا أل يزيد على مقررين 
فـي كل من م�شتوى الدبلوم املتقدم وم�شتوى البكالوريو�س وذلك ح�شب املقاعد ال�شاغرة 

املتاحة للمقرر الدرا�شي.
ويجوز للطالب امللتحق بالربامج املطروحة مب�شتوى البكالوريو�س فقط اإعادة )4( اأربعة 
مقــررات درا�شيـــة بغر�س حت�شني املعدل بتقديــــر )ج( )C( اأو اأقـــــل، وذلك ح�شـــب املقاعـــــد 

ال�شاغرة املتاحة للمقرر الدرا�شي.

املــادة ) 34 (

املعادة  الدرا�شية  املقررات  فـي جميع  الطالب  عليها  التي ح�شل  التقديرات  تظهـر جميع 
األإعادة  وحتت�شب  التقدير،  نقاط  معدل  ح�شاب  عند  درجاته  ك�شف  فـي  املعدل  لتح�شني 
الثانية وما تالها فـي ح�شاب معدل الطالب حتى واإن كان اأقل تقديرا من ال�شابق، ويدرج 
للطالب الرمز )N( )م( فـي خانة املالحظات للمقرر الدرا�شي الذي اجتازه الطالب بنجاح 

للمرة األأولى فـي ك�شف العالمات.
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املــادة ) 35 (
مينح الطالب اخلريج الذي مل يجتز بنجاح وبحد اأق�شى مقررين درا�شيني، فر�شة ألإعادة 
التقييم النهائي للمقرر الدرا�شي خالل األأ�شبوع األأول من بداية الف�شل الدرا�شي التايل، 
ويحت�شب التقدير النهائي للتقييم من )100( مائة وير�شد ناجح للطالب فـي املقرر الدرا�شي 

ويح�شل الطالب عند اجتيازه لهذا املقرر على معدل النجاح بح�شب املكون الدرا�شي.

املــادة ) 3٦ (
يجـــــوز تعديـــل التقديــــرات النهائيـــة اإذا كان هناك خـطاأ فـي احل�شــــاب اأو فـي اإدخـــال القيــــم 
اأو بنـــاء علــى التظلم املقــــدم من الطالــــب، وأل يجوز تعديل اأي تقـدير نهائي باأداء اختبــــار 
اإ�شافـي اأو تقديـــم اأعمـــال اإ�شافـية بعــــد نهاية الف�شل الدرا�شـــي اإأل فـي احلالــــة املن�شـــــو�س 

عليها فـي املادة )35( من هذا النظام.

املــادة ) 37 (
التخرج  بنجاح جميع متطلبات  اأنهى  اإذا  درا�شية  اأي مقررات  بت�شجيل  للطالب  ي�شمح  أل 

ومتطلبات التدريب على راأ�س العمل.

املــادة ) 38 (
يجوز للطالب األن�شحاب من درا�شة اأي مقرر درا�شي حتى نهاية األأ�شبوع الثامن من بداية 
اأي من الف�شلني الدرا�شيني اخلريف والربيع، وذلك بعد موافقة مدر�س املقرر الدرا�شي 

واملر�شد األأكادميي، ومبراعاة األآتي:
األن�شحـــاب مــــن )2( مقررين درا�شيني بحـــد اأق�شـــى فـي م�شتـــوى الدبلـــوم، ومقــرر    1

درا�شــــي واحــــد بحـــد اأق�شــــى فــــي م�شــــتوى الدبلــوم املتقــدم، ومقـــرر درا�شـــي واحـــد 
فـي م�شتوى البكالوريو�س.

األن�شحــــاب مــــن )4( اأربعــــة مقـــررات درا�شيــــة بحـــد اأق�شــى خــــــالل فتــــرة درا�شتـــه    2
علــــى م�شتـــــــوى  املطروحــــــة  األأكادمييـــة  للربامــج  بالن�شبـــــة  فــــي اجلامعــــة وذلك 

البكالوريو�س فقط.
اأأل يقل عدد ال�شاعات املعتمدة امل�شجلة للطالب بعد األن�شحاب عن )12( اثنتي ع�شرة    3

للطالب  معتمدة  �شاعات  ت�شع  و)9(  والربيع  اخلريف  ف�شلي  فـي  معتمدة  �شاعة 
الواقع حتت املالحظة األأكادميية و)6( �شت �شاعات للطالب امللتحق بنظام التفرغ 

اجلزئي.
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اأأل يكون الطالب فـي ف�شل التخرج اأو فـي الف�شل األأخري من امل�شتوى املقيد به.   4

اأأل يكون قد ثبت قيامه بالغ�س فـي املقرر الدرا�شي الذي يرغب فـي األن�شحاب منه.   5

اأأل تزيد ن�شبة غيابه فـي املقرر الدرا�شي على )20%( ع�شرين باملائة.   6

اأأل يكون قد �شدر �شد الطالب عقوبة تاأديبية حترمه من الدخول لالختبار النهائي    7

للمقرر الدرا�شي.

املــادة ) 39 (

يجوز للطالب تاأجيل درا�شته فـي اجلامعة موؤقتا مبا أل يتجاوز )2( ف�شلني درا�شيني فقط 

الق�شم  موافقة  بعد  منف�شلني  اأم  مت�شلني  كانا  �شواء  اجلامعة،  فـي  الدرا�شة  مدة  خالل 

األأكادميي ومركز القبول والت�شجيل وذلك ب�شبب ظروف �شحية اأو اجتماعية اأو اأي ظروف 

قاهرة اأخرى، وعلى الطالب اأن يرفق بطلب التاأجيل الوثائق املطلوبة م�شفوعة مبوافقة 

اجلهة املمولة اأو املبتعثة للطالب بح�شب األأحوال، على اأن حت�شب مدة التاأجيل من املدة 

الق�شوى للدرا�شة فـي كل م�شتوى درا�شي.

اإ�شافـي  ف�شل  ملدة  الدرا�شة  تاأجيل  بطلب  والت�شجيل  القبول  ملركز  التقدم  للطالب  ويجوز 

الق�شم  رئي�س  من  وبتو�شية  املطلوبة،  بامل�شتندات  موؤيدة  ا�شتثنائية  لظروف  وذلك  ثالث 

األأكادميي التابع له الطالب على اأن يتم البت فـي الطلب من قبل جمل�س فرع اجلامعة اأو 

الكلية التخ�ش�شية، وحت�شب مدة التاأجيل من املدة الق�شوى للدرا�شة فـي كل م�شتوى درا�شي.

وفـي جميع األأحوال أل ت�شرف للطالب خم�ش�شات األإعا�شة خالل فرتة التاأجيل.

املــادة ) 40 (

تاأجيل  طلب  تقدمي  قبل  األأكادميي  املر�شد  من  واإر�شاد  توجيه  جلل�شة  الطالب  يخ�شع 

الدرا�شة، على اأن يقدم الطلب فـي موعد اأق�شاه األأ�شبوع )10( العا�شر من الف�شل الدرا�شي، 

ويجب البت فـي الطلب خالل مدة أل تتجاوز نهاية األأ�شبوع )12( الثاين ع�شر، ويخطر 

الطالب بذلك كتابيا باأي و�شيلة كانت من قبل مركز القبول والت�شجيل فـي فرع اجلامعة 

اأو الكلية التخ�ش�شية.
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 )OP( )وفـي حال املوافقة على تاأجيل الدرا�شة ي�شجل للطالب تقدير )موؤجل ر�شميا( )م ر
التاأجيل فـي ك�شف  اأنظمة الت�شجيل األإلكرتوين املعتمدة فـي اجلامعة، ويدرج تاريخ  فـي 
عالمات الطالب، واإذا مل يقم الطالب بعد انق�شاء فرتة التاأجيل بتحديث حالته فـي نظام 
التاأجيل  املعتمد فـي اجلامعة والت�شجيل فـي الف�شل الدرا�شي الذي يلي فرتة  الت�شجيل 
املمنوحة له يلغى قيده فـي اجلامعة، ما مل يقم الطالب مبد فرتة التاأجيل وفقا لالإجراءات 

املن�شو�س عليها فـي املادة )39( من هذا النظام.

املــادة ) 4١ (

أل حتت�شب مدة التدريب �شمن احلد األأق�شى للدرا�شة اأو فرتات التاأجيل فـي حالة وجود 
اتفاقيات لتدريب الطلبة مع بع�س املوؤ�ش�شات املحلية اأو الدولية.

املــادة ) 42 ( 

يعد الطالب من�شحبا ان�شحابا اختياريا من اجلامعة، فـي اأي من احلاألت األآتية:

تقدمي طلب األن�شحاب ر�شميا معتمدا من قبل املر�شــد األأكادميــي وم�شفوعا مبوافقة    1
جهة األبتعاث اأو اجلهة املمولة، بح�شب األأحوال.

 تقدمي ويل اأمر الطالب طلب ان�شحاب ر�شمي نيابة عن الطالب فـي حال مر�شه    2
ال�شديد، اأو اإ�شابتــه باإ�شابة خطرية، م�شفوعا بالوثائق املوؤيدة لذلك.

األكتفاء مب�شتوى اأكادميي معني، وعلى الطالب   فـي هذه احلالة   تقدمي طلب    3
ر�شمــــــي ألإدارة اجلامعـــــة م�شفوعـــــا مبوافقــــــة جهــــــة األبتعـــــاث اأو اجلهــــة املمولــــــة، 

على اأن يتم تقدمي الطلب خالل فرتة الت�شجيل للف�شل الدرا�شي فقط.
وفـي حالة األن�شحاب، يدون فـي �شجل الطالب عبارة ان�شحاب ر�شمي )�س( )w( مع توثيق 
�شجل  درا�شي  كل مقرر  اأمام   )w( )�س(  )من�شحب(  تقدير  ي�شجل  كما  األن�شحاب،  تاريخ 
القبول  رئي�س مركز  اعتماده من  تاريخ  اعتبارا من  األن�شحاب  وي�شـري  يكمله،  فـيه، ومل 
والت�شجيل، وتطبق على الطالب البنود املنظمة للغياب فـي املقررات الدرا�شية حتى تاريخ 

تقدمي طلب األن�شحاب. 

املــادة ) 43 (

يعد الطالب من�شحبا ان�شحابا اإلزاميا من اجلامعة، فـي اأي من احلاألت األآتية: 
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عدم متكنه من حتقيق �شروط اخلروج من حتت املالحظة األأكادميية.   1

اإكمــال متطلبات الدرا�شــة فـي املــدة الق�شـوى املحـددة للدرا�شــة    2  عــدم متكنــه من 
فـي اجلامعة.

�شــدور عقوبـــة تاأديبيـــة �شـــد الطالــــــب ألرتكابـــه فعـــــال خمال بال�شـــرف واألأمانــــة    3
اأو النزاهــة األأكادمييــة اأو ألعتدائـــه اأو تهديده للطلبة اأو املوظفـني اأو اأع�شاء هيئــة 

التدري�س باجلامعة.

الف�شل من اجلامعة، وعلى رئيـ�س مركـز القبـول والت�شجيـل اإ�شــدار اإ�شعـار باألن�شحــاب    4
للطالـب بعـد موافقـة م�شاعد رئي�س اجلامعة بالفرع اأو عميد الكلية التخ�ش�شية.

وي�شجـل للطالـب تقدير )من�شحب( )�س( )W( لكل مقرر درا�شي �شجل فـيه، ومل يكمله، 
ويدون فـي �شجل الطالب )ان�شحاب اإلزامي ألأ�شباب تاأديبية اأو اأكادميية(.

املــادة ) 44 (
يعد ان�شحاب الطالب غري ر�شمي من اجلامعة فـي احلاألت األآتية: 

اإذا لــــم يقــــم بت�شجيــــل املقررات الدرا�شيــــة بعد قبوله فـي اجلامعة، وانق�شـــاء فــرتة    1
الت�شجيل.

اإذا تغيـب عـن ح�شور جميـع املقـررات الدرا�شية   بدون اإخـطـــار اجلامعـــة   ألأكثــــر    2
مـن )20%( ع�شرين باملائة من ال�شاعات التدري�شية فـي الف�شل الدرا�شي دون عذر 

مقبول.

اإذا تغيب )10( ع�شرة اأيام درا�شية متوا�شلة بدون عذر مقبول.   3

اإذا مل ي�شجل خالل فرتة الت�شجيل اأو احلذف واألإ�شافة لف�شل درا�شي واحد بدون    4
عذر مقبول.

وي�شجل للطالب تقديـر )را�شـب( )هـ( )F(، ويدون فـي �شجله عبـارة )ان�شحاب غري ر�شمي(، 
وتاريخ األن�شحاب.

املــادة ) 45 (
اإعادة قيد الطالب بعد األن�شحاب ملرة  التخ�ش�شية  الكلية  اأو  يجوز ملجل�س فرع اجلامعة 
واحــدة فقــط، وبناء علـــى تو�شيـــة مركـــز القبـــول والت�شجيــل فـي احلــاألت املن�شو�س عليها 

فـي املادتني )42( و)44( من هذا النظام، وفقا لل�شروط األآتية:
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اأال تزيــد فتــرة االنقطـــاع عن )2( ف�سلــــني درا�سيــــني )اخلريف والربيع(، ويجوز     
للمجل�س االأكادميي املوافقة على مد هذه الفرتة وذلك لظروف موؤيدة بالتقارير 
الالزمة التي تثبت احلالة وعدم مقدرة الطالب على موا�سلة الدرا�سة خالل فرتة 

االنقطاع وال حتت�سب هذه الفرتة من مدة التاأجيل واحلد االأق�سى للدرا�سة.

اأن يقدم الطالب ما يثبت اأن انقطاعه كان بعذر مقبول.   2

اأن يتوفر مقعد �ساغر فـي فرع اجلامعة اأو الكلية التخ�س�سية وفـي حالة حمدودية     
املقاعد تعطى االأولوية ملن اأجنز بنجاح عددا اأكرب من ال�ساعات املعتمدة.

اأال تكون الفرتة املتبقية الإنهاء امل�ستوى الدرا�سي تزيد على احلد االأق�سى للدرا�سة     
للم�ستوى واملن�سو�س عليها فـي هذا النظام.

تقدمي موافقة جهة العمل اأو اجلهة املمولة للطالب عند تقدمي طلب اإعادة القيد.    

تقدمي ما يثبت عدم ت�سجيله لدى اجلهات املخت�سة كباحث عن عمل اأو يعمل.     
الطالب  قيد  اإعادة  على  التخ�س�سية  الكلية  اأو  اجلامعة  فرع  موافقة جمل�س  حال  وفـي 
بداية  مع  ال�سابق  درا�سته  برنامج  ذات  فـي  قيده  ويعاد  ال�سابق،  االأكادميي  �سجله  يعتمد 
الف�سل الدرا�سي خالل فرتة الت�سجيل واحلذف واالإ�سافة، وتعد فرتة االنقطاع فـي هذه 

احلالة فرتة تاأجيل وحتت�سب من �سمن احلد االأق�سى للدرا�سة باجلامعة.

املــادة ) 46 (

يقــع الطالب تــحت املالحظــة االأكادمييــة فـي الف�ســل التالــي حل�سوله على معــدل ف�سلــي 
اأو تراكمي للم�ستوى اأقل من )2.00(، ويخ�سع لل�سوابط االآتية:

ال ي�سمــــح للطالــــب بت�سجيــــل اأكرث من )2 ( اثنـتي ع�ســـرة �ساعـــة معتمـــدة وال يقل     
عن )9( ت�سع �ساعات معتمدة للطالب فـي نظام التفرغ الكامل، وال يزيد على )2 ( 
اثنتي ع�سرة �ساعة معتمـدة وال يقل عن ) ( �ست �ساعــات معتمدة للطالــب فـي نظام 

التفرغ اجلزئي.

تو�سع خطة عالجية للطالب من قبل املر�سد االأكادميي تت�سمن منحه االأولوية    2
لت�سجيل املقررات الدرا�سية التي مل ينجزها بنجاح اأو التي ح�سل فـيها على تقدير 

اأقل من )C( وذلك ح�سب �سروط االإعادة املن�سو�س عليها فـي هذا النظام.
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املــادة ) 47 (

يجب على الطالب الواقع حتت املالحظة األأكادميية اأن يرفع معدله الرتاكمي للم�شتوى 
الدرا�شي اإلى )2.00( فاأكرث، وذلك خالل مدة اأق�شاها )3( ثالثة ف�شول درا�شية متتالية، 
واإأل فاإنه يعد من�شحبا ان�شحابا اإلزاميا من اجلامعة، ويتعني اإنذاره كتابيا من خالل اإحدى 
و�شائل التوا�شل املعتمدة فـي اجلامعة لرفع معدله الرتاكمي للم�شتوى الدرا�شي ابتداء 
اإخطار ويل األأمر، ووجوب  من الف�شل األأول خل�شوعه للمالحظة األأكادميية مع جواز 

اإخطار جهة العمل اأو جهة متويل الطالب فـي جميع حاألت املالحظة األأكادميية.

املــادة ) 48 (

يكون ترتيب املالحظات األأكادميية فـي �شجل الطالب الدرا�شي، وفقا لالآتي: 

مالحظة اأكادميية اأولى: اإنذار اأول.   1

مالحظة اأكادميية ثانية: اإنذار ثان.   2

مالحظة اأكادميية ثالثة: اإنذار نهائي )مطالب باألن�شحاب من اجلامعة ألأ�شباب    3
اأكادميية( ويكون ت�شجيل الطالب �شمن هذه املالحظة م�شروطا باإمكانية حتقيقه 

للحد األأدنى للمعدل الرتاكمي املطلوب للخروج من املالحظة األأكادميية.

املــادة ) 49 (

أل يعد الف�شل الدرا�شي ال�شيفـي ف�شال درا�شيا لو�شع الطالب حتت املالحظة األأكادميية، 
وفـي حالة ت�شجيل الطالب اخلا�شع للمالحظة األأكادميية للف�شل ال�شيفـي ومتكنه مع 
نهاية الف�شل من حتقيق معدل تراكمي للم�شتوى )2.00( اأو اأكرث فاإنه يخرج من املالحظة 

األأكادميية.

املــادة ) 50 (

تكون اأولوية الت�شجيل فـي الف�شل ال�شيفـي لطلبة اجلامعة، بح�شب الرتتيب األآتي:

تاأخر بع�س الطلبة عن التخرج واإمكانية تخرجهم فـي الف�شل ال�شيفـي اأو ف�شل    1
اخلريف �شريطة توفر املقاعد الدرا�شية.
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عـــدم طــــرح املقررات الدرا�شية فـي بعـــ�س فـــروع اجلامعــة اأو كلياتها التخ�ش�شية    2
فـي اإطار اخلطـط الدرا�شية املعتمدة.

الطلبــــة الذيـــن تت�شمن خططهم الدرا�شية مقررات درا�شيـــة تطـــرح فـي الف�شــــل    3
ال�شيفـي.

ر�شوب الطلبة فـي بع�س املقررات الدرا�شية، وعدم متكنهم من اإعادة درا�شتها ب�شبب    4
عدم اإمكانية طرحها فـي الف�شل الدرا�شي الالحق.

ر�شوب بع�س الطلبة فـي املقررات الدرا�شية التي تعد متطلبات �شابقة ملقررات اأخرى،    5
وذلك لعدم اإمكانية ت�شجيلهم فـي تلك املقررات الدرا�شية فـي الف�شول الدرا�شية 

الالحقة.

تاأجيــــل درا�شـــــة بع�س املقــررات ب�شبب و�شـــع الطالـــب تـحــت املالحظـــة األأكادمييـــة،    6
اأو ألأي اأ�شباب اأخرى مربرة.

ا�شتمرار بع�س الطلبة حتت املالحظة األأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدألتهم    7
الرتاكمية ب�شبب عدم اإعادة املقررات الدرا�شية التي ر�شبوا فـيها. 

املــادة ) 5١ (
 يكون طرح املقررات الدرا�شية فـي الف�شل ال�شيفـي، وفقا لالآتي:

املقررات الدرا�شية املوؤجلة من قبل مركز القبول والت�شجيل وبالتن�شيق مع األأق�شام    1
األأكادميية من الف�شول الدرا�شية ال�شابقة جلميع ال�شنوات الدرا�شية.

املقــــررات الدرا�شية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�شل ال�شيفـي، �شريطــة اأأل يقل    2
عددهم فـي كل مقرر عن )10( ع�شرة طلبة.

 املقررات الدرا�شية التي اأجلها الطلبة حني كانوا حتت املالحظة األأكادمييــة.    3

املــادة ) 52 (
يخ�شع الطالب امل�شجل فـي الف�شل ال�شيفـي لل�شوابط األآتية:

أل ي�شمح للطالب باألن�شحاب من اأي مقرر درا�شي قام بت�شجيله وفـي حال ان�شحابه    1
من اأي مقرر درا�شي فاإنه يعد من�شحبا من الف�شل ال�شيفـي ب�شكل كامل، وير�شد 

له تقدير )من�شحب( فـي جميع املقررات امل�شجلة.
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أل يجوز اإعادة املقررات الدرا�شية التي جنح فـيها الطالب �شابقا وي�شتثنى من ذلك    2
الطلبة الواقعون حتت املالحظة األأكادميية.

أل يجوز للطالب الت�شجيل فـي مقررات درا�شية متقدمة من اخلطة الدرا�شية.   3

أل ي�شمح للطالب فـي حال ان�شحابه من مقرر درا�شي ما فـي ف�شل الربيع بت�شجيل    4
املقـــرر الدرا�شـــي ذاته فـي الف�شل ال�شيفـي اإأل اإذا كــان األن�شحاب ب�شبب عذر طبي 

اأو اأن يكون الطالب خريجا بنهاية الف�شل ال�شيفـي.

أل ي�شمـــح للطالب بت�شجيـــل مقـــررات درا�شية مـــن م�شتويني اأكادمييني خمتلفـني    5
فـي الف�شل ال�شيفـي.

الف�صــــل اخلامـــ�س

الربامج األأكادميية واألختبارات والتقييم

املــادة ) 53 (

ت�شتمل موا�شفات كل برنامج اأكادميي على العنا�شر األآتية:

ا�شم الدرجة العلمية والتخ�ش�س.    1

و�شف للربنامج.   2

خمرجات التعلم للربنامج.    3

خطة متطلبات التخرج، وتت�شمن معلومات حمددة عن عدد ال�شاعات املعتمدة لكل    4
من متطلبات اجلامعة والكلية والق�شم والتخ�ش�س واملقررات الدرا�شية األإجبارية 
راأ�س  على  التدريب  متطلب  اإلى  باألإ�شافة  األأكادميي  الربنامج  فـي  واألختيارية 

العمل والتدريب امليداين.

نظام التقييم.   5

املــادة ) 54 (

اإلى تزويد الطالب باملعلومات األأ�شا�شية عنه، ويتم توزيعها  تهدف خطة املقرر الدرا�شي 
على الطلبة فـي األأ�شبوع األأول من كل ف�شل درا�شي، وت�شتمل اخلطة على األآتي: 
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رمز املقرر، وعنوانه، واملتطلبات ال�شابقة، واملتطلبات املتزامنة للمقرر، وال�شاعات    1

التدري�شية واملعتمدة، وتو�شيف للمقرر.

ا�شم املدر�س، وموقع مكتبه، وال�شاعات املكتبية.    2

اأهـداف وخمرجات التعلم للمقـرر.   3

املو�شوعات الرئي�شـة للمقرر.   4

اأ�شاليب التدري�س والتعلم.   5

نظام التقييم.   6

مواعيد األختبارات الق�شرية واأوراق البحث والواجبات وغريها. مع تو�شيح الن�شبة    7

األأكادميية  واملخالفات  األنتحال  و�شيا�شة  الكلي  التقدير  فـي  املخ�ش�شة لكل منها 

املعتمدة.

الكتب واملراجع الدرا�شية واملقاألت العلمية اأو اأي م�شادر اأخـرى ألزمة.   8

اأي �شروط اأو متطلبـات خا�شة باملقرر.   9

املــادة ) 55 (

تطبق اجلامعة نظام ال�شاعات املعتمدة، وفقا لل�شوابط األآتية:

تتكون ال�شاعة املعتمدة من )3( ثالث �شاعات تعلمية فـي األأ�شبوع موزعة بني ح�شور    1

احل�ش�س الدرا�شية )�شاعات تدري�شية( وبني التعلم امل�شتقل الذي يحتاجه الطالب 

لفهم وا�شتيعاب ما متت درا�شته.

ال�شاعـــة املعتمـــدة تعـــادل مــا جمموعـــه )42( اثنتني واأربعني �شاعة تعلم فـي الف�شـــل    2

الدرا�شي الذي أل يقل عن )14( اأربعة ع�شر اأ�شبوعا تدري�شيا.

تعتمد اأن�شطة التعلم التي يتم ت�شمينها فـي )3( ثـــالث �شاعــــات اأ�شبوعيـــا للف�شــل    3

الدرا�شــــي علـــى مــــا يحتــــاج املتعلم القيام به من اأجـــل اإكمـــال خمرجــات التعلــم لكـل 

وحدة اأو دورة من الربنامج األأكادميي الذي يوؤدي للح�شول على املوؤهل.
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وت�شمل ال�شاعات التعلمية الثالث على اأي مما ياأتي: 
�شاعــــــة تدري�شيــــة، و)2( �شاعتني مــن التعلــــم امل�شتقـــل مثل الدرا�شة الذاتيـــة ووقــــت  اأ   

التح�شري والتقييم.
)2( �شاعتني تدري�شيتني من العمل فـي املخترب، و�شاعة واحدة من التعلم امل�شتقل  ب   
فـي األأن�شطة الطالبية، مثل وقت الدرا�شة للتح�شري للعمل املخربي اأو التح�شري 

للتقييم اأو التقييم.
)3( ثالث �شاعات تدري�شية فـي ور�س العمل اأو العمل املخربي. ج   

املــادة ) 5٦ (
يتم حتديد ال�شاعات التدري�شية املوازية لل�شاعة املعتمدة بح�شب نوع الن�شاط التدري�شي 

كاألآتي:

املــادة ) 57 (
يكون احلد األأق�شى للدرا�شة لكل م�شتوى درا�شي باجلامعة للربامج األأكادميية التي تطرح 

مب�شتويات اأكادميية متعددة على النحو األآتي:

 الدبلوم بحد اأق�شى )3( ثالث �شنوات درا�شية بعد اإنهاء الربنامج التاأ�شي�شي بنجاح    1

للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد اأق�شى )6( �شت �شنوات درا�شية للطلبة بنظام 

التفرغ اجلزئي.

الن�صاط التدري�صي
عدد ال�صاعات التدري�صية

 لكل �صاعة معتمدة

"lecture" 1 حما�شرة

"seminar" 2حلقة نقا�شية

"tutorial" 2 حلقة درا�شية

"laboratory" 2 3خمترب

"studio" 2 3امل�شغل األأ�شتوديو

"workshop" 2 3ور�شة



اجلريدة الر�سمية العدد )1468(

الدبلوم املتقدم بحد اأق�شى )2( �شنتني درا�شيتني بعد اإنهاء جميع متطلبات م�شتوى    2
الدبلوم بنجاح للطلبة بنظام الدوام الكامل وبحد اأق�شى )4( اأربع �شنوات للطلبة 

بنظام التفرغ اجلزئي.

البكالوريو�س بحد اأق�شى )2( �شنتني درا�شيتني بعد اإنهاء جميع متطلبات م�شتوى    3
الدبلوم املتقدم بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد اأق�شى )4( اأربع �شنوات 

للطلبة بنظام التفرغ اجلزئي.
درا�شيني  الذي ي�شجل مقررات من م�شتويني  للدرا�شــة للطالـــب  األأق�شــى  ويكـــون احلــد 
خمتلفـــني �شمــن املــــدة الدرا�شية املحـــددة فـي امل�شتوى األأدنى، كمـــا يكــون احلــد األأقــ�شى 
للدرا�شة فـي الربامج األأكادميية التي تطرح مب�شتوى البكالوريو�س فقط )6( �شــت �شنوات 

درا�شية بعد اإنهاء الربنامج التاأ�شي�شي بنجاح.

املــادة ) 58 (

يلتـــزم الطالب باحل�شور فـي املقررات الدرا�شية التي ي�شجلها، ومتابعة غيابه عن طريق 
األأنظمــــة األإلكرتونيــــة املعتمــدة، وفـي حالـــة غيابـــه عـــن ح�شور املحا�شــــرات املعلـــن عنهــــا 
فـي املقررات الدرا�شية بعذر اأو بدون عذر، وذلك ح�شب ال�شيا�شات وال�شوابط املنظمة لذلك، 

فاإنه يتم اتخاذ األإجراءات األآتية:

توجيــــه اإنــــذار اأول اإذا بلغــت ن�شبـــة غيابه فـي اأي مقرر درا�شي )10%( ع�شـــرة باملائـــة    1
من جمموع ال�شاعات التدري�شية.

توجيـــه اإنـــذار ثـــان اإذا بلغـــت ن�شبـــة غيابـــه )15%( خم�س ع�شرة باملائة مــــن جممـــوع    2
ال�شاعات التدري�شية فـي اأي ف�شل درا�شي.

احلرمان من دخول األختبار النهائي اإذا بلغت ن�شبة غيابه اأكرث من )20%( ع�شرين    3
باملائــــة مــــن جممـــوع ال�شاعــــات التدري�شيـــة فــــي اأي ف�شـــل درا�شــي واعتبــاره را�شبــا 

فـي املقرر الدرا�شي.

ويعد اإنذارا كتابيا اأي مما ياأتي:

اأ   اإر�شال ر�شالة ن�شية اأو بريد اإلكرتوين للطالب.

ب   األإعالن من خالل األأنظمة األإلكرتونية املعتمدة فـي اجلامعة.
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املــادة ) 59 (

يطبق على الطالب فـي حالة غيابه اآلآتي:

اإذا تغيـب اأكرث من )20%( ع�سرين باملائة من جمموع ال�ساعــات التدري�سيــة للمقرر     

بعذر يقبله مركز القبول والت�سجيل م�سفوعا بامل�ستندات املطلوبة، يعترب الطالب 

من�سحبا من هذا املقرر، ومينح تقدير )من�سحب( )�س( )W( فـي ال�سجل اآلأكادميي، 

اأما  النظام،  لهذا  اآلن�سحاب منها وفقا  امل�سموح  املقررات  يتجاوز عدد  اأآل  �سريطة 

الدرا�سي ومينح  املقرر  الطالب يحــرم من  فاإن  الغياب لعذر غري مقبول،  اإذا كان 

تقديـــر )را�سب ب�سبب الغياب( )هـ غ( )FW( فـي �سجله اآلأكادميي. 

اإذا تغيب )0 ( ع�سرة اأيام درا�سية متوا�سلة فـي جميع املقررات الدرا�سية بعذر يقبله    2

مركز القبول والت�سجيل م�سفوعا بامل�ستندات املطلوبة، فتطبق عليه املعايري املعمول 

بها فـي اجلامعة فـي �ساأن غياب الطلبة، اأما اإذا كان الغياب لعذر غري مقبول، فاإنه 

  )FW( )يعتبـــر من�سحبـــا مـن اجلامعـة ومينح تقدير )را�سب ب�سبب الغياب( )هـ غ

فـي �سجله اآلأكادميي.

املــادة ) 60 (

يجوز للطالب الغياب ب�سبب اآلأن�سطة الال�سفـية املعتمدة وفقا لل�سروط اآلآتية:

احل�سـول على موافقـة املر�سـد اآلأكادميي للطالب قبل امل�ساركة باآلأن�سطة الال�سفـية.    

احل�سـول على موافقـة م�ساعد رئي�س اجلامعة بالفرع اأو عميد الكلية التخ�س�سية    2

بالن�سبـــة للطالـــب الواقــع حتت املالحظــــة اآلأكادميــية قبل امل�ساركـــة فـي اآلأن�سطـــة 

الال�سفـية.

املــادة ) 61 (

الدرا�سية  املقررات  املتاأخـرة آلأحـد  اآلإ�سافــة  ب�سبب  التغيـب  الغيـاب  آل يح�سب �سمن مدة 

خــالل فتــرة الـــحذف واآلإ�سافة اأو امل�ساركـة املعتمـدة من م�ساعـــد رئيــ�س اجلامعــة بالفــرع 

اأو عميد الكلية التخ�س�سية فـي متثيل اجلامعة داخليــا اأو خارجيا.
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املــادة ) ٦2 (

ت�شكل جلنة فـي كل كلية ت�شمى "جلنة األختبارات" برئا�شة عميد الكلية املخت�س اأو من يحل 
حمله وع�شوية روؤ�شاء األأق�شام األأكادميية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها )2( مرتني فـي كل 
ف�شل درا�شي، وتخت�س اللجنة بالتاأكد من تطبيق معايري التقييم املعتمدة فـي كل فروع 

اجلامعة والكلية التخ�ش�شية.

املــادة ) ٦3 (

التقدير  التقديـر، ويكون  اأدائهم بناء على نظام معدل نقاط  يتم تقييم الطلبة وتقـدير 
النهائي ألأي مقرر درا�شي مبنيا على نتائج اأ�شاليب التقييم امل�شتمر لكل طالب وفقا ألأهداف 

وخمرجات التعلم لذلك املقرر الدرا�شي واملعايري املحددة له، ومبراعاة األآتي:

تكون التقديرات النهائية ألأي مقرر مبنية على اأداء الطالب ولي�س مبقارنة اأدائه    1
باأداء زمالئه �شمن املجموعة الواحدة.

حتدد للمقررات الدرا�شية ذات الطبيعة النظرية ثالثة عنا�شر اأ�شا�شية على األأقل    2
ت�شهم فـي حتديد التقدير النهائي للمقرر الدرا�شي.

املــادة ) ٦4 (

يقيم عمل الطالب وفقا لطبيعة كل مقرر درا�شي، وي�شمل ذلك األأعمال الف�شلية اأو األختبارات 
املفاجئــة اأو الدوريــة واختبـــار منت�شـــف ونهايـــة الف�شـــل الدرا�شــــي، والدرا�شـــات واألأبحـــاث، 
وامل�شاريع، اأو اأي و�شيلة اأخرى للتقييم تتنا�شب مع طبيعة املقرر الدرا�شي، وبالن�شبة للطلبة 
ذوي األإعاقة يجب تكييف جميع اأنواع التقييم مبا فـي ذلك األختبارات والواجبات لتتنا�شب 
مع حالة األإعاقة دون امل�شا�س بنتائج املقررات الدرا�شية، ويجوز منحهم وقتا اإ�شافـيا لت�شليم 
الواجبــات واألأن�شطــة مبا يتنا�شب مع قدراتهم، كمـــا يجوز منحهــم وقتـــا اإ�شافـيـــا ألإجـــراء 
األختبـــارات �شريطـــة اأأل يتجاوز الوقت األإ�شافـي �شعف وقــت األختبـــار األأ�شا�شي كحـــد اأعلـــى 

مع اإمكانية جتزئة وقت األختبار ح�شبما تتطلبه طبيعة األإعاقة.

املــادة ) ٦5 (

يكون اإجراء األختبار النهائي للمقرر الدرا�شي، وفقا لل�شوابط األآتية: 
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يت�شمن قيا�س جميع خمرجات التعلم للمقرر الدرا�شي.    1

الدرجات    2 النظرية من جمموع  الدرا�شية  النهائي للمقررات  تكون ن�شبة األختبار 
.)%60   40(

حتدد مدة األختبار النهائي ح�شبما ين�س عليه تو�شيف املقرر الدرا�شي.   3

يتم اإجراء األختبار النهائي ح�شب تو�شيف املقرر الدرا�شي، وميكن اأن يكون عر�شا    4
اأو اأي  اأو اختبارا حتريريــا،  اأو م�شروعا،  اأو حلقة درا�شيـة،  اأو نقا�شا �شفهيا،  مرئيا، 

اأن�شطة اأكادميية اأخرى.

تكون األختبارات النهائية للمقررات الدرا�شية امل�شرتكة موحــدة على م�شتوى فروع    5
املعتمدة  اإعداد األختبارات  التخ�ش�شيـــــة، وتخ�شــع ألإجراءات  اجلامعــــة وكلياتهــــا 

من قبل عميد الكلية املخت�س.

املــادة ) ٦٦ (

تطبق على األختبارات النهائية التحريرية، ال�شوابط األآتية:

تتـــم جدولــــة جميع األختبـــارات �شمـــن الفتـــرة املخ�ش�شــة لها ح�شبمــا هــو مو�شــح    1
فـي التقومي األأكادميي للجامعة.

األإعالن    2 عند  واحد  يوم  خالل  اختبارين  من  اأكرث  اأداء  الطالب  على  توجب  اإذا 
املبدئـــي جلـــداول األختبـــارات ميكنـــه اإخطــار رئي�س الق�شم والــذي يتولــى التن�شيــق 
مع مركز القبول والت�شجيل بفرع اجلامعة اأو الكلية التخ�ش�شية للنظر فـي اإمكانية 
اإيجاد البدائل املنا�شبة، والتي قد ت�شمل تعديل جدول األختبارات اأو حتديد موعد 

بديل للطالب فـي الفرتة املعتمدة لالختبارات.

أل ي�شمح للطالب دخول األختبار بعد مرور )30( ثالثني دقيقة من بدايته.   3

يلتزم الطالب الذي ي�شل متاأخرا وقبل انق�شاء فرتة )30( ثالثني دقيقة اأن ينجز    4
األختبار مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالختبار.

أل ي�شمح للطالب مغادرة قاعة األختبار قبل مرور ن�شف الزمن املحدد لالختبار.   5

منه    6 ويطلب  األختبار،  اإلى  بالعودة  األختبار  ورقة  �شلم  الذي  للطالب  ي�شمح  أل 
مغادرة القاعة.
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اإذا تغيب الطالب عن االختبار تطبق عليه اأحكام احل�صور والغياب املن�صو�ص عليها     

فـي هذا النظام.

اإذا �صادف اأحــد اأيــام االختبارات اإجازة ر�صمية، ترحـــل اختباراتـــه اإىل اأول يـــوم عمـــل     

يلي اليوم االأخري فـي جدول االختبارات.

املــادة ) 67 (
املعتمد  االإلكرتوين  االأكادميي  النظام  الطلبة فـي  نتائج  اإدخال وحفظ  كـــل ق�صــم  يتولــى 

فـي اجلامعة بنهاية كل ف�صل درا�صي، ويتوىل رئي�ص كل ق�صم رفع نتائج الف�صل الدرا�صي 

االأكادميية  ال�صجالت  التخ�ص�صية لالعتماد، ويتم حفظ  الكلية  اأو  ملجل�ص فرع اجلامعة 

للطلبة بح�صب ال�صيا�صات واالإجراءات املعتمدة فـي هذا ال�صاأن.

ويجوز للطالب االطالع على نتائجه الف�صلية والرتاكمية من خالل النظم االأكادميية 

االإلكرتونية املعتمدة فـي اجلامعة.

املــادة ) 68 (
يحرم الطالب من موا�صلة االختبار احل�صوري اأو عن بعد فـي حال ثبوت الغ�ص اأو ال�صروع 

فـيه، ويعد را�صبا فـي املقرر الدرا�صي الذي �صبط الغ�ص فـيه بناء على االإجراءات املنظمة 

لذلك، وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغ�ص مرة ثانية خالل فرتة درا�صته باجلامعة فاإنه 

مينح تقدير )را�صب( فـي املقرر الدرا�صي الذي �صبط الغ�ص فـيه مع حرمانه من الت�صجيل 

للف�صل الدرا�صي الالحق، وفـي حالة تكرار الغ�ص للمرة الثالثة يتم ف�صله من اجلامعة.

وي�صري حكم الفقرة ال�صابقة فـي حال ثبوت الغ�ص فـي اأعمال التقييم االأكادميي االأخرى 

كالتقارير الف�صلية والنهائية والبحوث االأكادميية وم�صاريع التخرج.

املــادة ) 69 (
فـي حالــــة اال�صتبـــاه بت�صريـــب االختبار ملقـرر درا�صــي، يقوم م�صاعــــد رئيـ�ص اجلامعــة بالفــرع 

اأو عميد الكلية التخ�ص�صية بت�صكيل جلنة برئا�صته للتحقيق فـي ذلك، وترفع نتائج التحقيق 

اإىل رئي�ص اجلامعة التخاذ االإجراءات الالزمة، وعند ثبوت ت�صريب االختبار ملقرر درا�صي 

معني يجب اإعادة االختبار جلميع الطلبة، وفـي حال تغيب اأي طالب عن ح�صور االختبار 

املعاد بدون عذر يقبله جمل�ص فرع اجلامعة اأو جمل�ص الكلية التخ�ص�صية م�صفوعا بامل�صتندات 

املطلوبة، ير�صد له تقدير را�صب فـي االختبار.
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املــادة ) 70 (

يجـــوز للطالـــب املقيــــد باجلامعـــة اأن يتقدم ألختبار التحدي بناء على اخلبـــرة األأكادمييـــة 
اأو العملية احلا�شل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يقي�س امتالكه للمهارات واملعارف 
فـي مقرر درا�شي معني من اخلطة الدرا�شية م�شفوعا بالوثائق املعتمدة، وتطبق فـي �شاأن 

اختبار التحدي ال�شوابط األآتية:

الدرا�شية    1 املقررات  والت�شجيل  القبول  عمادة  مع  بالتن�شيق  املخت�شة  الكلية  حتدد 
التي تخ�شع ألختبار التحدي، �شريطة اأأل تتجاوز )2( مقررين درا�شيني كحد اأق�شى 

خالل فرتة الدرا�شة باجلامعة.

الدرا�شي    2 الف�شل  بداية  فـي  املعني  الق�شم  تو�شية  بناء على  التحدي  اختبار  يعقد 
األأول من اخلطة الدرا�شية للربنامج اأو امل�شتوى األأكادميي للطالب.

فـي حالة ح�شول الطالب على تقدير )ج( )C( فاأعلى فـي اختبار التحدي، يتم و�شع    3
تقدير ناجح فـي املقرر الدرا�شي بك�شف عالمات الطالب وحتت�شب عدد ال�شاعات 
املعتمدة للمقرر الدرا�شي وأل تدخل فـي ح�شاب املعدل الرتاكمي كما يدرج له الرمز 
اأقل  تقدير  الطالب على  وفـي حالة ح�شول  املالحظات،  فـي خانة   )CC( )س� )ح 
من )ج( )C( فـي اختبار التحدي، أل يتم احت�شاب اأي �شاعات معتمدة، ويجب عليه 

الت�شجيل فـي ذلك املقرر الدرا�شي.

املــادة ) 7١ (

اإذا تغيـــب الطالــــب عن ح�شور األختبارات اأو اأي ن�شاط معلن عنــه من اختـــبارات اأو اأعمـــال 
الف�شــل بعـــذر، يجـــب عليـــــه تقدمي هذا العـــــذر اإلى الق�شم خــالل )3( ثالثــــة اأيــــــام عمــل 
من تاريــخ عقد األختبار اأو العمل املكلف به، وفـي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابيا 
عن طريق الربيد األإلكرتوين اأو اأي و�شيلة ات�شال معتمدة من قبل اجلامعة. ويتم عقد 
اختبار اأو ن�شاط تعوي�شي للطالــب، واإذا تغيــب عن ح�شــور األختبار اأو الن�شاط التعوي�شـي 
املحــــــدد يو�شـع لــه )�شفـــــر( ويتــــــم اإخطــــاره كتابيــــا بذلك عن طريق الربيـــد األإلكرتونــــي 

اأو عن طريق اأي و�شيلة ات�شال معتمدة من قبل اجلامعة. 
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 املــادة ) 72 (

اإذا تغيــب الطالــب عن األختبـــــار النهائــي املعلن عـــــن مقـــرر درا�شي مــا، يو�شـع لـه تقديــــر 

)غري مكتمل( )ك( )IC(، وعليه اأن يقدم عذر الغياب اإلى مركز القبول والت�شجيل خالل 

مــدة اأق�شاهــا )3( ثالثة اأيام عمل من تاريخ عقد األختبار، ويحـــال اإلــى م�شاعــد رئــي�س 

اجلامعة بالفرع اأو عميد الكلية التخ�ش�شية ألتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنه، واإخطار الق�شم 

و�شائل  باإحدى  بذلك  كتابيا  الطالب  اإبالغ  مع  عدمه،  من  العذر  قبول  حالة  فـي  املعني 

التوا�شل املعتمدة.

وفــــي حالــــة عــــدم قبـــول عـــــذر الطالــــب عـــن الغيـــــاب ير�شــد لـــه )�شفـر( فــــي األختبــــار 

الذي تغيب عنه، وير�شد له التقدير النهائي للمقرر الدرا�شي وفق جمموع عالماته الف�شلية، 

وي�شــــري هــذا احلكــــم اإذا لــــم يتقــــدم الطالب بعـــذره اإلـــى الق�شـم خـــالل مـــدة اأق�شاهـــا )3( 

ثالثة اأيام عمل ر�شمية من تاريخ عقد األختبار.

املــادة ) 73 (

يعترب الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن األختبار النهائي من�شحبا من املقرر الدرا�شي 

اإذا مل يوؤد األختبار التكميلي للمقرر الدرا�شي خالل املدة املن�شو�س عليها فـي هذا النظام 

ب�شبب عدم زوال العذر، فاإذا زال العذر املقبول، ومل يتقدم الطالب ألأداء األختبار التكميلي 

ير�شد له مدر�س املقرر الدرا�شي )�شفرا( فـي األختبار النهائي الذي تغيب عنه، وير�شد 

له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�شلية.

املــادة ) 74 (

حتدد فرتة عقد األختبارات التكميلية للطلبة املتغيبني عن األختبارات النهائية فـي الف�شل 

ال�شابق، وباأعذار مقبولة من الق�شم املعني ومركز القبول والت�شجيل، مبا أل يتجاوز األأ�شبوع 

األأول من بداية كل ف�شل درا�شي. 
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املــادة ) 75 (

مر�شية  حالة  ب�شبب  اإكمالــه  ي�شتطـع  ومل  النهائي  األختبار  دخل  الذي  للطالـب  يحـدد 
ا�شتوجبت نقله اإلى امل�شت�شفى موعدا جديدا خالل فرتة األختبارات التكميلية، وذلك بعد 
املوافقة على العذر الطبي لليوم الذي مل يكمل خالله األختبار، واإذا مل يتقدم الطالب 
ألأداء األختبار التكميلي ير�شد له )�شفر( فـي األختبار النهائي الذي تغيب عنه، وير�شد 

له التقدير النهائي للمقرر الدرا�شي وفق جمموع عالماته الف�شلية.

املــادة ) 7٦ (

يعد الطالب مقيدا ح�شوريا فـي اأي اختبار يتقدم له وأل يعتد باأي عذر يقدمه الطالب 
بعد ت�شليم ورقة األختبار ومغادرة القاعة، وفـي حالة تغيب الطالب عن اأحد األختبارات 
ب�شبب م�شاركته باألأن�شطة الال�شفـية ي�شري فـي �شاأنه املواد )72، 73، 74( من هذا النظام.

املــادة ) 77 (

اإلى مركز  اأي مقرر درا�شي  اأن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي  يجوز للطالب 
القبول والت�شجيل وفق النموذج وال�شيا�شات املعتمدة لذلك خالل مدة اأق�شاها )3( ثالثة 
اأيام عمل من تاريخ اإعالن النتيجة النهائية، ويحق للطالب التظلم فـي مقرر درا�شي واحد 
بدون ر�شوم على اأن ت�شتوفى ر�شوم التظلم بالن�شبة للمقررات الدرا�شية األأخرى وت�شرتد 

الر�شوم فـي حالة وجود خطاأ فـي التقديرات النهائية.

املــادة ) 78 (

يتولى الق�شم درا�شة التظلمات اخلا�شة مبراجعة التقديرات النهائية بالتاأكد من ت�شحيح 
جميع األأ�شئلة و�شحة اجلمع والر�شد فـي األأنظمة األإلكرتونية املعتمدة والبت فـيها خالل 
مدة أل تتجاوز نهاية األأ�شبوع األأول من بداية الف�شل الدرا�شـــــي الـذي يليــه، ويعــد م�شــي 

املدة دون الرد فـي التظلم مبثابة رف�شه.
وتعتمد النتائج النهائية للتظلمات من قبل م�شاعد رئي�س اجلامعة بالفرع اأو عميد الكلية 
التخ�ش�شية، ويتم تعديل النتائج فـي النظام األأكادميي األإلكرتونـــي للجامعــة فـي مـــدة 

اأق�شاها )3( ثالثة اأيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.



اجلريدة الر�سمية العدد )1468(

املــادة ) 79 (

تو�سف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدرا�سية، وفقا جلدول القيا�س اآلآتي: 

املــادة ) 80 (
حتدد درجات النجاح فـي املقررات الدرا�سية، ح�سب اآلآتي: 

متطلبات اجلامعـــــــــة: )د( )D( فاأعلى.	 
متطلبـــــات الكليـــــــــــــة: )ج	( )	C( فاأعلى.	 
ـــــــــــــم: )ج	( )	C( فاأعلى.	  متطلبـــات الق�سـ 
متطلبات التخ�س�س: )ج( )C( فاأعلى.	 

الرمزالتقدير
مدى

 الن�سب 
املئوية

نقاط 
الو�سفالدرجة

امتياز
Excellent

A )100 )اأ 	حتقيق اأهداف954.0 
903.7 	 94 )اأ	( -A املقرر مب�ستوى متميز

جيد جدا
Very good

B+ )+89 )ب 	853.3 
حتقيق اأهداف

803.0 	 84 )ب( B املقرر مب�ستوى متقن
B	 )	79)ب 	752.7 

جيد
Good 

C+ )+74 )ج 	702.3 
حتقيق اأهداف

652.0 	 69 )ج( C املقرر مب�ستوى جيد
C	 )	64 )ج 	601.7 

مقبول
Fair 

D+ )+59 )د 	حتقيق اأهداف551.3 
1.0 50 	 54  )د( D املقرر مب�ستوى مر�س

را�سب 
Unsatisfactory

F )عدم حتقيق اأهداف املقرر0.0اأقل من 50 )هـ

را�سب ب�سبب الغياب
 Fail due to 

absence

FW )0.0)هـ غ
اآلإخفاق فـي تلبية 

متطلبات املواظبة واآللتزام 
باحل�سور
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املــادة ) 81 (
الكلــــي باجلامعة،  التقـديــــرات  اآلآتيــــة جـزءا من نظـــــام  التقديــــرات  ت�سكـــل م�سطلحــــات 

ولكنها آل حتمل قيمـة عـددية:

الو�ســــفالرمـزالتقديـــر

غري مكتمل
Incomplete

 )ك(
IC

يدرج تقدير )غري مكتمل( فـي حالة الظـروف القاهرة 
التـــي حتــــول دون اإكمال الطالب جميع متطلبات املقرر 
فــــي الوقــــت املحـــدد مثـــل املــــر�س، احلــوادث، الظــروف 

العائلية الطارئة وغريها من احلاآلت املماثلة

من�سحــب
Withdrawn

)�س( 
W

مينح تقـدير )�س( للطالب الذي ين�سحب ر�سميا من اأحد 
املقررات خالل الفتـــرة املحددة لالن�سحاب

ال�ساعات غري املحت�سبة
Not calculated

)غ �س(
NC

مينح تقـدير )غ �س( للطالب فـي املقررات التي در�سها 
�سواء جنح اأو ر�سب بها فـي برناجمه اأو تخ�س�سه ال�سابق، 

وآل تقع �سمن خطته الدرا�سية فـي ك�سف درجاته 
بالتقديرات التي ح�سل عليها، وآل تدخل فـي ح�ساب 
املعدل الرتاكمي وآل حتت�سب �سمن ال�ساعات املعتمدة

ال�ساعات املحـولة
Transfer Credit

)ت �س(
TC

مينـح تقدير )ت �س( للطالب الذي اجتاز بنجاح �ساعات 
معتمــدة من اأي موؤ�س�سة من موؤ�س�سات التعليم العايل 

اآلأخرى، وحت�سب هذه ال�ساعات �سمن جمموع ال�ساعات 
املعتمــــدة املطلوبــة للتخــرج فـي برنامـــج معــــني، ولكنهـــــا 

آل حتت�سب �سمن معدل نقاط التقدير

�ساعات التحدي
Challenge / Credit

 )ح �س(
CC

مينـح تقدير )ح �س( للطالب الذي تقدم آلختبار 
التحدي بناء على اخلربة اآلأكادميية اأو العملية 

احلا�سل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يظهر 
امتالكه للمهارات واملعارف فـي مقرر درا�سي معني 

من اخلطة الدرا�سية وجنح فـيه بتقدير )ج( فاأعلى، 
وحت�سب هذه ال�ساعات �سمـــن جممــــوع ال�ساعــــات 

املعتمـــدة املطلوبة للتخــــرج فـي برنامج معــــني، ولكنهـــا 
آل حتت�سب �سمن معدل نقاط التقدير
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الو�ســــفالرمـزالتقديـــر

ناجح/غري ناجح
Pass / Not Passed

)ن/غ ن( 
P/NP

مينح تقدير )ن( )ناجح( اأو تقدير )غ ن( )غري ناجح( 
للمقــرر الـــذي آل يخ�ســع لنظام التقييم وفقـــا جلــــدول 
القيــا�س املن�ســو�س عليه فـي هذا النظـــام، ولي�ســـت لـــه 

�ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج

مـ�ستمر
In Progress

 )ر(
 IP

مينح تقدير )ر( ملقرر مثل م�سروع مــا، اأو ملقـرر درا�ســي 
عملي اأو ملقـــرر درا�سي متعـدد الف�سول الدرا�سية، يكون 

الطالب م�سجال به، لكن املقرر الدرا�سي آل يزال م�ستمرا 
عند ر�سد التقديرات اأو اإ�سدار ك�سوف الدرجات 

موؤجل ر�سميا
 Officially

Postponed

)م ر(
OP

مينح تقدير )م ر( للمقررات الدرا�سية التي يكون 
الطالب م�سجال فـيها بعد ح�سوله عـــلى املوافقــة على 

التاأجيــل ر�سميا لذلك الف�سل الدرا�سي

املقرر املعاد لغر�س 
حت�سني املعدل

 )م(
 N

يدرج للطالـب الرمـز )م( فـــي خانــة املالحظــات
 بك�ســف العالمــات للمقــرر الدرا�سي الذي اجتــــازه 

بنجـاح للمـرة اآلأولى

املقرر املعاد
 ب�سبب الر�سوب

)ر �س(
R

يدرج للطالب الرمز )ر �س( فـي خانة املالحظات بك�سف 
العالمات للمقرر الدرا�سي الذي اأعاده ب�سبب الر�سوب 

املــادة ) 82 (

تعد جميع التقديرات نهائية مبجرد اعتمادها من جمل�س فرع اجلامعة اأو الكلية التخ�س�سية 

اإلى حني ا�ستكمال الطالب متطلبات املقرر  ما عدا تقدير غري مكتمل )ك( )IC( وذلك 

الدرا�سي.
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املــادة ) 83 (

يح�شب معـدل نقاط التقدير الف�شلي )SGPA( على اأ�شا�س املقررات الدرا�شية التي ي�شجلها 

الطالب خالل ف�شل درا�شي، وذلك على النحو األآتي:

ت�شرب القيمة العددية للتقدير املكت�شب لكل مقرر درا�شي فـي عدد ال�شاعات املعتمدة    1

لذلك املقرر، وت�شمى هذه النتيجة نقاط التقدير املكت�شبة فـي ذلك املقرر. 

يق�شم جمموع نقاط التقدير املكت�شبة فـي ذلك الف�شل على جمموع ال�شاعات املعتمدة    2

املحت�شبة خالل الف�شل.

تخ�شع لهذه العمليات احل�شابية املقررات الدرا�شية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عـددية 

فقط، ويكون ناجت الق�شمة هو معدل نقاط التقدير الف�شلي.

املــادة ) 84 (

يح�شب معدل نقاط التقديـر الرتاكمـــي للم�شتــــوى الدرا�شـــي )LCGPA( جلميع املقــــررات 

الدرا�شية التي در�شها الطالب فـي جميــــع الف�شول الدرا�شية اخلا�شة بامل�شتـــوى الدرا�شـــي 

وذلك فـي نهاية كـــل ف�شـــل درا�شـــي لـــذلك امل�شتوى، وهو ح�شاب فـــردي للمجمــــوع )وليـــ�س 

متو�شطا ملتو�شطات الف�شول الدرا�شية(، وذلك على النحو األآتي: 

ت�شـــرب القيمــة العدديــة للتقديــــر فـي عــدد ال�شاعـــات املعتمدة للمقــرر الدرا�شـــي،    1

وت�شمى النتيجة نقاط التقدير املكت�شبة. 

يق�شم جمموع نقاط التقدير املكت�شبة الكلية على العـــدد الكلي لل�شاعــــات املعتمـــدة    2

املحت�شبة.

املــادة ) 85 (

يح�شب معدل نقاط التقدير الرتاكمي الكلي )CGPA( للطالب جلميع املقررات الدرا�شية 

التي در�شها الطالب فـي جميع الف�شول الدرا�شية امل�شجلة منذ التحاقه باجلامعة وذلك 

فـي نهاية كل ف�شل درا�شي، وهو ح�شاب فردي للمجموع، ولي�س متو�شطا ملتو�شطات الف�شول 

الدرا�شية، وذلك على النحو األآتي: 
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ت�شـــرب القيمــــة العدديــــة للتقدير فــــي عـــدد ال�شاعـــات املعتمدة للمقـــرر الدرا�شـــي،    1
والنتيجة ت�شمى نقاط التقدير املكت�شبة. 

يق�شــم جممــوع نقـــاط التقدير املكت�شبــة الكلية على العدد الكلي لل�شاعات املعتمدة    2
املحت�شبة.

يح�شــب التقديـــر بثالثــــة اأرقام ع�شرية، ثم يقرب اإلى رقمــــني ع�شريني با�شتخـــدام    3
القواعــــد العلميــــة للتقريب بحيث اأن )2.555( تقــــرب اإلـــى )2.56( بينمــا )2.554( 

تقـــرب اإلى )2.55(.

املــادة ) 8٦ (

يح�شب للطالب فـي نهاية كل ف�شل درا�شي معدل نقاط التقدير الف�شلي اإلى جانب معدل 
نقــــاط التقديــــر الرتاكمـــي للم�شتوى الدرا�شي ومعدل نقـــاط التقديــــر الرتاكمـــــي الكلــــي 

والتي تعادل فـي جمموعها ال�شاعات املعتمدة التي در�شها الطالب واكت�شبها.
للطالب  يح�شب  البكالوريو�س  م�شتوى  على  املطروحة  األأكادميية  الربامج  يخ�س  فـيما 
فـي نهاية كل ف�شل درا�شي معدل نقاط التقدير الف�شلي اإلى جانب معدل نقاط التقدير 

.)CGPA( الرتاكمي الكلي

املــادة ) 87 (

يعد التدريب مقررا اإلزاميا واأ�شا�شيا من خطة متطلبات التخرج للربامج األأكادميية املطروحة، 
ويدرج التدريب كمقرر برمز درا�شي فـي ك�شف درجات الطالب، وألبد من اجتيازه بنجاح 
متطلبات  وخطة  األأكادميي  الربنامج  ح�شب  وذلك  معتمدة،  �شاعات  وقد مينح  للتخرج، 

التخرج.
وترتاوح مدة التدريب بني )8 12( اأ�شبوعا، وذلك ح�شب تو�شيف املقرر املعتمد للربنامج 

األأكادميي، وقد تطول مدة التدريب وفقا ملتطلبات الربنامج األأكادميي.

املــادة ) 88 (

مينح الطالب املوؤهل األأكادميي للربنامج اإذا ا�شتوفى ال�شروط األآتية: 

اإكمال متطلبات اخلطة الدرا�شية للربنامج بنجاح.   1
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اإكمال مقرر التدريب بنجاح.   2

احل�شول على املعدل الرتاكمي الكلي للطالب )CGPA( مبا يعادل )2.00( نقطتني    3
اأو اأكرث.

ويتخرج الطالب فـي اأي من امل�شتويات األأكادميية باحت�شاب املعدل الرتاكمي الكلي.

املــادة ) 89 (

مينح الطالب املوؤهل العلمي للم�شتوى األأدنى بعد ا�شتكمال جميع متطلبات الربنامج بنجاح، 
فـي حالة عدم حتقيقه ملعايري األنتقال اإلى امل�شتوى األأكادميي األأعلى.

املــادة ) 90 (

يجوز للمجل�س األأكادميي منح الطالب الذي اأنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج ومبعدل 
تراكمي كلي اأقل من )2.00( فر�شة اإعادة مقررين درا�شيني اإن كان ذلك �شي�شاعد فـي رفع 

املعدل الرتاكمي الكلي للطالب )CGPA( اإلى )2.00(، وذلك فـي احلاألت األآتية: 

ا�شتنفاد الطالب للحد األأق�شى لعدد املالحظات األأكادميية.   1

ا�شتنفاد الطالب للحد األأق�شى ملدة الدرا�شة باجلامعة.   2

ا�شتنفاد الطالب للحد األأق�شى لعدد مرات اإعادة املقررات الدرا�شية.   3

املــادة ) 9١ (

التخرج  تقديـر  نقاط  على معدل  بناء  التخرج  عند  للطلبة  التي متنح  الدرجات  ت�شنف 
املكت�شبة فـي جميع املقررات املت�شمنة فـي خطة متطلبات التخرج، وفقا لالآتي: 

املعدل الرتاكميالتقدير الو�صفـي

3.85   4.00ممتاز مع مرتبة ال�شرف

3.70   3.84ممتاز

3.00   3.69جيد جدا

2.30   2.99جيد

2.00   2.29مقبول
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املــادة ) 92 (

ت�شـدر اجلامعـــة "قائمة األإجادة األأكادميية" للطلبة املجيدين اأكادمييا لف�شلي اخلـــريف 

والربيع بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة، وفقا لل�شوابط األآتية:

اأن يكـــــون احلــــد األأدنى لعــــدد ال�شاعــــات املعتمــــدة امل�شجلـــة فــــي الف�شــــل الدرا�شـــــي    1

)اخلريف والربيـــع( )15( خمــــــ�س ع�شــرة �شاعــة معتمـــدة ملقررات درا�شيــة تكـــــون 

ذات تقديـــرات بقيمة عددية. 

2    )3.70( )LCGPA( اأن يح�شــل الطالب على معدل تراكمــــي للم�شتــــوى األأكادميــــي

.)B( فاأكرث على اأأل يقل تقدير اأي مقرر درا�شي عن

اأأل يكــون الطالـــب مف�شـــوأل اأو �شبق اأن تـم اإنــذاره اأو وقعــت عليــه اإحــدى العقوبـــات    3

التاأديبية.

اأن يكون الطالب قد اأكمل )30( ثالثني �شاعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.   4


