اجلريدة الر�سمية العدد ()1309

وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/1
ب�إ�صـدار الالئحـة الأكادمييـة لكليـة عمـان للعلـوم ال�صحيـة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/18ب�إن�شــاء كليـة عمــان للعـلوم ال�صحيـة واملعهــد
العايل للتخ�ص�صات ال�صحية و�إ�صدار نظامهما ,
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء كلية عمان للعلوم ال�صحية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
يعمل ب�أحكام الالئحة الأكادميية لكلية عمان للعلوم ال�صحية  ,املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�ش ــر هـ ــذا الق ــرار ف ــي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من بداية الف�صل الدرا�سي الأول
من العام الأكادميي 2020/2019م .
�صدر فـي 1441/ 1 / 5 :هـ
املوافــــق 2019/ 9 / 5 :م

د �.أحمـــد بـن حممـــد بـن عبيــــد ال�سعيـــدي
رئي�س جمل�س �أمناء كلية عمان للعلوم ال�صحية
واملعهـ ـ ـ ـ ــد العالـ ـ ـ ــي للتخ�ص�ص ـ ـ ـ ـ ــات ال�صحي ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحــة الأكادمييــة لكليــة عمــان للعلــوم ال�صحيــة
الف�صـــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الكليــــة :
كلية عمان للعلوم ال�صحية .
املجلــ�س :
جمل�س �أمناء الكلية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية .
املجل�س الأكادميي :
املجل�س الأكادميي للكلية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية .
العميـــد :
عمي ـ ــد الكلي ــة .
العميد امل�شارك :
القائم ب�إدارة فرع الكلية فـي كل حمافظة .
جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )5من هذه الالئحة .
الربنامج الأكادميي :
برنامج ي�سجل فـيه الطالب  ,ويدر�سه  ,ويتخرج منه بدرجة علمية  ,ويتكـ ــون م ــن ع ــدد
من املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة  ,والتي تقي�س كمية العبء الدرا�سي للطالب .
الربنامج الت�أ�سي�سي :
برنامج متهيدي يهدف �إلى تطوير مهارات الطالب فـي اللغة الإجنليزية  ,واحلا�سب الآيل ,
والريا�ضيات  ,وميكن فـيه �إ�ضافة �أو حذف �أي مهارات �أخرى بناء على موافقة املجل�س الأكادميي .
-2-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1309

درجة البكالوريو�س :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ,على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ,
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية .
درجة الدبلوم :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ,على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ,
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية .
الف�صل الدرا�سي :
فتـ ــرة زمنيـ ــة مق ــدارها (� )17سبع ــة ع�شـ ــر �أ�سبوع ــا  ,تت�ضمن (� )2أ�سبوعني لالمتحانات
النهائية .
الف�صل ال�صيفـي :
فرتة زمنية مقدارها ( )8ثـمانية �أ�سابيع  ,تت�ضمن �أ�سبوعا واحدا لالمتحانات النهائية .
الت�سجيـــل :
العملية التي يقوم من خاللها الطالب باختيار املقررات الدرا�سية وفقا لتوجيهات املر�شد
الأكادميي  ,واخلطة الدرا�سية  ,ويتم قيده ر�سميا فـي تلك املقررات .
املقرر الدرا�سي :
م ــادة درا�سيـ ــة نظريـ ــة �أو معمليـ ــة �أو ميداني ــة حمــددة الأهداف واملحتويات والأن�شطة ,
وله رمز ورقم خا�ص به  ,و�ساعات معتمدة  ,و�ساعات تدري�سية .
املتطلب ال�سابق :
مقرر يعتمد عليه فـي ت�سجيل مقرر �آخر  ,وي�شرتط على الطالب اجتيازه .
اخلطة الدرا�سية :
جمموعة من املقررات الدرا�سية املوزعة على عدد من الف�صول الدرا�سيـ ــة  ,والف�صـ ــول
ال�صيفـية � ,إن وجدت .
خطة متطلبات التخرج :
جمموعة من املقررات الدرا�سية والتدريب املعملي �أو امليداين التي يجب �أن يكملها الطالب
بنجاح لنيل الدرجة العلمية .
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ال�ساعة املعتمدة :
وحدة قيا�س علمية للزمن املحدد لدرا�سة املقرر الدرا�سي .
ال�ساعات املعتمدة املحولة :
هي ال�ساعات التي متنح للطالب نظري مقررات درا�سية قام بدرا�ستها فـي م�ؤ�س�سات تعليم
عال �أخرى معرتف بها .
العبء الدرا�سي :
جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية التي ي�سجلها الطالب فـي ف�صل ما .
معدل نقاط التقدير الف�صلي :
مع ـ ــدل القيـ ـ ــم العدديـ ــة لتقديـ ــرات املقـ ــررات التـ ــي در�سه ـ ــا الطال ـ ــب جناح ـ ــا ور�سوبـ ــا
فـي ذلك الف�صل .
معدل نقاط التقدير الرتاكمي :
معدل القيم العددية لتقديـرات جميــع املقــررات الدرا�سيــة التــي در�سهــا الطال ــب جناحـ ــا
ور�سوبا حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل .
معدل نقاط التقدير :
معدل متو�سط تقريبي يلخ�ص م�ستويني من الن�شاطات الف�صلي والرتاكمي ف ــي نهاي ــة
كل ف�صل .
املر�شد الأكادميي :
ع�ضو من هيئة التدري�س  ,يتولى توجيه الطالب با�ستمرار  ,وي�ساعده على حتقيق �أهدافه
من خالل املتابعة الدقيقة  ,والت�أكد من التزامه بالأنظمة واللوائح املعمول بها فـي الكلية .
املالحظة الأكادميية :
احلالة الأكادميية التي يو�ضع فـيها الطالب فـي الف�صل الدرا�سي الذي يل ــي انخفــا�ض
معدله الرتاكمي عن (. )2.00
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الف�صــل الثانــي
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيري الربنامج الأكادميي
املــادة ( ) 2
يتم قبول الفئات الآتية للدرا�سة فـي الكلية للح�صول على درجة البكالوريو�س :
أ�  -العمانيون عن طريق مركز القبول املوحد  ,ووفقا للإجراءات املتبعة فـي املركز .
ب  -الطلبة املقيدون فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى .
ج  -العمانيون الراغبون للدرا�سة فـي الكلية على نفقتهم اخلا�صة .
د  -املوظفـ ــون العمانيـ ــون املوفـ ــدون مـ ــن وحـ ــدات اجلهــاز الإداري للدولــة للدرا�ســة
فـي الكلية .
هـ  -غري العمانيني الراغبني فـي الدرا�سة فـي الكلية .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط لقبول الطالب للح�صول على درجة البكالوريو�س الآتي :
أ�  -ا�ستيفاء معايري القبول �سواء املقررة فـي مركز القبول املوحد للعمانيني �أو معايري
القبول املقررة فـي الكلية بح�سب الأحوال .
ب � -أن يك ــون ف ــي حــدود املقاعد املخ�ص�صة لكل فئة من الفئات الواردة فـي املادة ()2
من هذه الالئحة .
ج  -اجتــياز متطلب ــات الربنام ــج الت�أ�سي�سي وفقا للقواعد وال�ضوابط التي تقررها
الكلية بعد موافقة املجل�س الأكادميي .
د � -أن يكون الئقا طبيا .
هـ � -سداد الر�سوم الدرا�سية املقررة .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط لقبول الطلبة املقيدين فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى للدرا�سة فـي الكلية الآتي :
أ�  -توفر مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي املراد االنتقال �إليه .
ب � -أن يكون الطالب قد �أنهى ( )2ف�صلني درا�سيني من الربنامج الأكادميي بنجاح ,
وح�صل على تقدير ال يقل عن جيد جدا فـي امل�ؤ�س�سة املنقول منها .
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ج � -أن يدر�س الطالب ما ال يقل عن ( )% 50خم�سني باملائــة م ــن ال�ساع ــات املعتم ــدة
فـي الكلية لنيل الدرجة العلمية .
د  -موافقة جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب اتخاذ الإجراءات الآتية عند قبول الطالب للدرا�سة فـي الكلية :
أ�  -معادلة املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب مبا يكافئها فـي الربنامج الأكادميي
الذي يرغب فـي االنتقال �إليه .
ب  -احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب فـي املقرر الدرا�سي بنجاح ,
طبق ــا لعــدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج الأكادميي  ,وتر�صد له �ساعات معتمدة
حمولة بتقدير (ت)  ,وال تدخل فـي احت�ساب معدل نقاط التقدير الرتاكمي .
ج  -يحت�سب للطالب الذي يرغب فـي الت�سجيل فـي مقرر درا�سي �سبق له احل�صول
فـي ــه علــى �ساعــات حمولة تقدير (ت) حتى نهاية فرتة الت�سجيل  ,ومن ثم ير�صد
له التقدير الذي يح�صل عليه فـي املقرر فـي نهاية الف�صل الدرا�سي .
املــادة ( ) 5
ت�شكل فـي الكلية جلنة ت�سمى (جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي) ي�صدر بت�شكيلها
ونظام عملها قرار من العميد برئا�سته  ,وع�ضوية العمداء امل�شاركني  ,وم�ساعدي العميد
لل�ش�ؤون الأكادميية  ,و�ش�ؤون الطلبة  ,وذلك للنظر فـي طلبات االنتقال  ,وتغيري الربنامج
الأكادميي املقدمة من طلبة الكلية  ,والبت فـيها فـي مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الأول من
بداية الف�صل الدرا�سي الأول .
املــادة ( ) 6
يجوز للطالب االنتقال داخل الكلية � ,أو �إلى �أحد فروعها � ,أو بني الفروع فـي الربنامج
الأكادميي ذاته  ,وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -وجود مقعد �شاغر فـي الكلية �أو الفرع املراد االنتقال �إليه .
ب  -وجود مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي امللتحق به .
ج � -أال يرتتب على االنتقال جتاوز احلد الأعلى للطلبة فـي الربنامج الأكادميي .
د  -موافقة جلنة االنتقال  ,وتغيري الربنامج الأكادميي .
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املــادة ( ) 7
يجوز للطالب تغيري الربنامج الأكادميي وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -وجود مقعد �شاغر فـي الربنامج الأكادميي املراد التغيري �إليه .
ب � -أن يك ــون الطالــب م�ستوفـيــا �شروط القبول فـي الربنامج الأكادميي الذي يرغب
فـي التغيري �إليه .
ج � -أن يكــون قــد أ�تــم درا�سة ( )20ع�شرين �ساعة معتمدة كحد �أدنى فـي برنامج
البكالوريو�س الذي يرغب االنتقال منه  ,على �أال يقل املعدل الرتاكمي عن (. )3.00
د � -أال يكون قد �سبق له تغيري الربنامج الأكادميي .
هـ  -موافقة جلنة االنتقال وتغيري الربنامج الأكادميي .
املــادة ( ) 8
ا�ستثناء من ال�شروط الواردة فـي املادة ( )7من هذه الالئحة  ,يجوز للمجل�س الأكادميي
بناء على تو�صية العميد تغيري الربنامج الأكادميي للطالب لأ�سباب �صحية .
املــادة ( ) 9
يقدم طلب االنتقال �أو تغيري الربنامج الأكادميي �إلى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية
�أو �أحد فروعها  ,وترفع الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة �إلى جلنة االنتقال وتغيري
الربنامج الأكادميي .
املــادة ( ) 10
يح�سب للطالـ ــب  -فـ ــي حال ــة املواف ــقة على تغيري الربنامج الأكادميي  -جميع املقررات
الدرا�سية التي در�سها  ,وجنح فـيها  ,والتي تقع �ضمن خطته الدرا�سية اجلديدة  ,وتدخل
تقديرات املقررات التي ح�سبت له فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
وتظهر جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب  ,وجنح فـيها  ,وال تقع �ضمن خطته
الدرا�سية فـي �سجله الأكادميي  ,وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
املــادة ( ) 11
يجب �أال تزيد مدة الدرا�سة فـي الكلية عن احلد الأق�صى للتخرج املن�صو�ص عليه فـي
املادة ( )86من هذه الالئحة  ,ويتحمل الطالب �أي ت�أخري فـي تخرجه فـي املدة الزمنية
الق�صوى املحددة للتخرج نتيجة انتقاله � ,أو تغيري الربنامج الأكادميي .
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1309

املــادة ( ) 12
يجوز للكلية عقد امتحان التحدي للطالب خالل الف�صل الدرا�س ــي الأول م ــن اخلطـ ــة
الدرا�سية للربنامج الأكادميي فـي بداية درا�سته للمقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة ,
وذلك وفقا لال�شرتاطات الآتية :
� - 1أن يكون لدى الطالب اخلربة الأكادميية �أو العملية احلا�صل عليها بعد دبلوم
التعليم العام .
� - 2أن يكون لدى الطالب املهارات واملعارف فـي مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية .
� - 3أن ت ــحدد الكلي ــة املقررات الدرا�سية المتحان التحدي مبا ال يتجاوز ( )3ثالثة
مقررات درا�سية بعدد �ساعاتها كحد �أق�صى .
املــادة ( ) 13
يتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية و�ضع تقدير (ناجـ ــح) فـ ــي املقـ ــرر الدرا�سـ ــي
فـي ك�شف عالمات الطالب مع احت�ساب عدد ال�ساعات املعتمدة فـي حالة ح�صول الطالب
على تقدير (ج) ف�أعلى فـي امتحان التحدي  ,وال يتم احت�ساب �أي �ساعات معتمدة فـي حال
ح�صل على تقدير �أقل من (ج)  ,ويجب عليه الت�سجيل فـي ذلك املقرر .
املــادة ( ) 14
يجوز للطلبة املقيدين فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى التقدم للكلية لدرا�سة بع�ض
املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية  ,وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -احل�صول على موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي �إليها  ,و�أن حتدد
املقررات الدرا�سية املطلوبة .
ب � -إمكانية الت�سجيل فـي املقرر الدرا�سي على �أ�سا�س الكفاءة  ,ووجود املقاعد ال�شاغرة ,
والنتائج الدرا�سية ال�سابقة للطالب .
املــادة ( ) 15
يجوز للطالب  -بعد موافقة الكلية  -درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة
فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى لأجل حتقيق متطلبات الربنامج الأكادميي  ,ووفق
ال�شروط الآتية :
أ� � -أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها  ,وذات م�ستوى �أكادميي يعادل م�ستوى الكلية .
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ب � -أن حتدد الكلية �أو الفرع املقررات الدرا�سية التي ميكن للطالب درا�ستها وعدد
ال�ساعات اخلا�صة بها  ,واملقررات الدرا�سية املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية .
ج � -أال تزيــد ال�ساعــات الدرا�سيـة املعتمــدة املحولة على ( )30ثالثني �ساعة معتمدة
كحد �أق�صى للتخرج .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب على الطالب �أن يقدم للكلية ك�شفا ر�سميا معتمدا بالدرجات
احلا�صل عليها من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي در�س بها حتى يتم احت�ساب املقررات الدرا�سية
وعدد ال�ساعات املعتمدة لها  ,على �أن حت�سب له املقررات التي ح�صل فـيها على تقدير يعادل
كحد �أدنى تقدير (ج) ك�ساعات حمولة (ت) .
الف�صـــل الثالـــث
قواعــــد الت�سجيــــل
املــادة ( ) 16
يكون نظام الدرا�سة فـي الكلية بنظام ال�ساعات املعتمدة  ,ويتكون العام الأكادميي من ف�صلني
درا�سيني  ,هما ف�صل اخلريف  ,وف�صل الربيع  ,بالإ�ضافة �إلى الف�صل ال�صيفـي � ,إن وجد .
املــادة ( ) 17
ت�شتمل اخلطة الدرا�سية على مقررات درا�سية  ,يتم �إدراجها فـي اخلطة برمز مقرر درا�سي
لكل منها  ,وموزعة على عــدد مــن الف�صــول الدرا�سيــة بالإ�ضافــة �إل ــى الف�ص ــل ال�صيف ــي ،
�إن وجد .
ويجوز �أن يحتوي املقرر الدرا�سي على �أن�شطة نظرية  ,ومعملية حتت رمز مقرر درا�سي
واحد يتم �إدراجها فـي اخلطة الدرا�سية .
املــادة ( ) 18
تتكون اخلطة الدرا�سية من عدد من ال�ساعات املعتمدة  ,وذلك على النحو الآتي :
أ� � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )15خم�س ع�شرة �ساعة نظرية .
ب � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )30ثالثني �ساعة معملية .
ج � -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )45خم�س و�أربعني �ساعة عملية �أو التدريب امليداين
�أو م�شروع تخرج .
وفـي جميع الأحوال  ,ال يجوز تغيري اخلطة الدرا�سية �إال بعد موافقة جمل�س الأمناء .
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املــادة ( ) 19
يقوم ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بت�سليم الطالب اخلطة الدرا�سية ومتطلبات
التخرج عند التحاقه بالربنامج الأكادميي  ,وعلى الطالب االلتزام باخلطة ومتطلبات
التخرج  ,والتقيد بتوجيهات املر�شد الأكادميي .
وفــي جميــع الأح ــوال  ،يتول ــى ق�س ــم القبـ ــول والت�سجي ــل �إخطـ ــار الطالـ ــب ب ـ�أي حتديــث
يتم للخطة الدرا�سية .
املــادة ( ) 20
يحدد ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية مر�شدا �أكادمييا لكل طالب  ،على �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -م�ساعدة الطالب على اكت�شاف طاقاته وقدراته .
ب  -م�ساعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�صل مبا يتفق مع خطته الدرا�سية .
ج  -م�ساعدة الطالب على �إيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية
ف ــي ح ــال تعث ــر م�ساره الدرا�سي لأي �سبب من الأ�سباب  ,وذلك ح�سب اخلطة
الدرا�سية  ,وو�ضعه الأكادميي .
د  -تقدمي الن�صح والإر�شاد للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سته .
هـ  -تعريف الطالب باللوائح ذات ال�صلة بو�ضعه الأكادميي  ,وال�سلوكي فـي �أثناء الدرا�سة .
و  -م�ساعدة الطالب على و�ضع خطة ت�صحيحية فـي حالة وقوعه حتت املالحظة
الأكادميية  ,بالت�شاور مع رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل .
املــادة ( ) 21
يكون العبء الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
أ�  -احلد الأعلى فـي الف�صل الدرا�سي ( )18ثـماين ع�شرة �ساعة معتمدة .
ب  -احلد الأدنى فـي الف�صل الدرا�سي ( )12اثنتا ع�شرة �ساعة معتمدة .
ج  -مبا ال يتجاوز عدد (� )6ست �ساعات معتمدة للف�صل ال�صيفـي .
ويجوز �أن يقل العبء الدرا�سي للطالب فـي الف�صل الدرا�سي عن احلد الأدنى مبا ال يقل
عن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة  ,وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -الطالب الذي يتوقع تخرجه فـي نهاية ذلك الف�صل .
ب  -الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية .
ج  -حاالت خا�صة يقدرها العميد بتو�صية من املر�شد الأكادميي .
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املــادة ( ) 22
ال يجوز للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية الت�سجيل لأكرث من ( )12اثنتي ع�شرة
�ساعة معتمدة  ,عدا الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك الف�صل  ,فـيجوز له الت�سجيل ملقرر
�إ�ضافـي واحد �إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .
املــادة ( ) 23
يعترب الطالب م�ؤجال للف�صل الدرا�سي فـي حالة عدم طرح مقررات درا�سية تتنا�سب مع
خطته الدرا�سية  ,وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة فـي الربنامج
الأكادميي .
املــادة ( ) 24
يقوم ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بالإعالن عن مواعيد الت�سجيل لكل ف�صل درا�سي ,
ويجــب �أن يت�ضم ــن الإع ــالن حتديــد مواعــيد الت�سجــيل  ,واجلــداول الدرا�سيــة  ,والطاقــة
اال�ستيعابية  ,وتبد أ� فرتة الت�سجيل للمقررات الدرا�سية قبل (� )2أ�سبوعني من تاريخ بدء
الدرا�سة فـي الف�صل  ,وتنتهي بنهاية دوام �آخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة .
املــادة ( ) 25
ا�ستثناء من حكم املادة ( )24من هذه الالئحة  ,يجوز للكلية ت�سجيل الطالب بعد انتهاء
فرتة الت�سجيل املعلن عنها مبدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني  ,وذلك فـي حال ثبت وجود
ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد بناء على تو�صية املر�شد الأكادميي � ,شريطة
توفر مقعد �شاغر .
املــادة ( ) 26
ي�شرتط لت�سجيل الطالب فـي املقررات الدرا�سية توافر ال�شروط الآتية :
أ�  -وجود مقاعد �شاغرة .
ب � -أال يوجد تعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي .
ج  -ا�ستكمال �إجراءات القبول .
د  -درا�سة متطلب �سابق للمقرر .
هـ � -أال توجد عهدة غري معادة لدى الطالب � ,أو مبالغ م�ستحقة .
و � -أال يكون قد متت جمازاته ب�أي عقوبة ت�أديبية متنعه من الت�سجيل .
وفـي جميع الأحوال  ,يجوز للطالب �أن ي�سجل مقررا درا�سيا  ,ومتطلبه ال�سابق فـي الف�صل
نف�سه �إذا كان مل ينجح فـيه � ,أو كان تخرجه يتوقف على ذلك .
-11-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1309

املــادة ( ) 27
تكون الأولوية فـي ت�سجيل املقررات الدرا�سية ذات املقاعد املحدودة للطلبة  ,على النحو
الآتي :
 - 1طلبة ال�سنة النهائية الذين تلزمهم درا�سة املقرر الدرا�سي من �أجل التخرج .
 - 2الطلبة الذين تلزمهم درا�سة مقررات درا�سية يت�ضمنها تخ�ص�صهم الدرا�سي .
 - 3الطلبة الذين هم فـي حاجة �إلى �إعادة املقررات الدرا�سية .
 - 4الطلـ ــبة الذيـ ــن لديه ــم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على تو�صية املر�شد
الأكادميي .
املــادة ( ) 28
يجـ ــوز لق�سـ ــم القبـ ــول والت�سجيــل فـي الكلية �إلغاء الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية التي
مل يلتحق بها عدد كاف من الطلبة  ,وفقا للطاقة اال�ستيعابية للمقرر الدرا�سي .
املــادة ( ) 29
ال يجوز للطالب االنتقال من �شعبة �إلى �شعبة �أخرى للمقرر الدرا�سي ذاته �إال فـي حالــة
التعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي � ,أو �إلغ ــاء ال�شعبة التي كان م�سجال فـيها � ,أو �أي �أ�سب ــاب
�أخ ـ ــرى يقدرهـ ــا العميـ ــد �أو العميـ ــد امل�شارك بح�سب الأحوال  ,بالتن�سيق مع ق�سم القبول
والت�سجيل .
املــادة ( ) 30
يجب على الطالب الذي يرغب فـي حذف �أو �إ�ضافة مقرر درا�سي مراعاة الآتي :
أ�  -موافقة املر�شد الأكادميي .
ب  -توفر مقعد �شاغر فـي املقرر الدرا�سي املراد �إ�ضافته .
ج � -أن يكون احلذف �أو الإ�ضافة فـي حدود العبء الدرا�سي امل�سموح للطالب .
د � -أن يتم احلذف �أو الإ�ضافة خالل الأ�سبوع الأول من كل ف�صل .
املــادة ( ) 31
يج ــوز لق�سـم القبول والت�سجيل فـي الكلية متديد فرتة احلذف �أو الإ�ضافة ملقرر درا�سي
فـي موعد ال يتجاوز الأ�سبوع الثاين من بدء الدرا�سة فـي الف�صل الدرا�سي  ,وذلك فـي حالة
وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد � ,أو العميد امل�شارك  ،بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 32
يجوز للطالب االن�سحاب من درا�سة �أي مقرر درا�سي بعد انق�ضاء الفرتة املقررة للت�سجيل ,
وحت ــى نهايـ ــة الأ�سبـ ــوع الثامـ ــن مــن بداي ــة الف�صــل الدرا�سي  ,وحتى نهاية الأ�سبوع الرابع
من بداية الف�صل ال�صيفـي  ,وذلك مبراعاة الآتي :
أ�  -موافقة املر�شد الأكادميي .
ب � -أال تتجاوز ن�سبة الغياب بدون عذر �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائة من ال�ساعات
املعتمدة .
ج � -أال يتعار�ض ذلك مع قواعد التخرج .
املــادة ( ) 33
يثبت للطالب فـي حالة ان�سحابه من �أي مقرر درا�سي تقدير (من�سحب) (�س) فـي �سجله
الأكادميي فـي ذلك املقرر .
املــادة ( ) 34
يجب على الطالب االنتظام وااللتزام مبواعيد الدرا�سة وح�ضور جميع املقررات الدرا�سية
التي ي�سجلها .
املــادة ( ) 35
يجب على مدر�س املقرر الدرا�سي ت�سجيل ح�ضور وغياب الطالب �أوال ب�أول  ,وبتنبيهه
�شفهيا �إذا بلغت ن�سبة غيابه ( )%10ع�شرة باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ,و�إنذاره
كتابيا عن طريق ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية �إذا جتاوزت ن�سبة غيابه ( )%15خم�سة
ع�شر باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر � ,سواء كان غيابه بعذر مقبول �أو غري مقبول ,
ويعد �أي مما ي�أتي �إنذارا كتابيا :
أ� � -إر�سال بريد �إلكرتوين للطالب .
ب � -إر�س ـ ــال ر�سالـ ــة ن�صي ــة لرقـ ــم هاتـ ــف الطالب امل�سجل بياناته لدى ق�سم القبول
والت�سجيل  ,على �أن يتحمل الطالب م�س�ؤولية حتديث بياناته ال�شخ�صية لدى
ق�سم القبول والت�سجيل .
ج  -الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية .
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املــادة ( ) 36
يعترب الطالب من�سحبا من املقرر الدرا�سي �إذا جتاوز غيابه بعذر مقبول ( )%20ع�شرين
باملائ ــة م ــن جمم ــوع ال�ساع ــات التدري�سيــة للمقــرر  ,وفـي هــذه احلالــة يثبــت لــه تقديــر
(من�سحب) (�س) فـي �سجله الأكادميي .
كما يعترب الطالب را�سبا فـي املقرر الدرا�سي �إذا جتاوز غيابه بدون عذر مقبول ()%20
ع�شرين باملائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ,وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير
(را�سب ب�سبب الغياب) (هـ �س) فـي �سجله الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال � ,إذا جتاوزت ن�سبة غياب الطالب ( )%20ع�شرين باملائة من جمموع
ال�ساعات التدري�سية فـي املقرر الدرا�سي بعذر مقبول �أو غري مقبول  ,فـي هذه احلالة يعتد
ب�سبب الغياب الأعلى ن�سبة  ,و�إذا ت�ساوت الن�سبتان  ،يكون غياب الطالب بعذر مقبول .
املــادة ( ) 37
�إذا تغيب الطالب عن ح�ضور �أي امتحان معلن من �أعمال الف�صل بعذر مقبول يقدمه
الطالب خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ انعقاد االمتحان  ,ف�إنه يتم عقد امتحان �آخر
تعوي�ضي عن االمتحان الذي تغيب عنه  ,وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان
بعذر غري مقبول  ،تر�صد له عالمة (�صفر) فـي ذلك االمتحان  ,ويح�سب له التقدير
النهائي للمقرر الدرا�سي وفق جمموع عالماته الف�صلية .
املــادة ( ) 38
�إذا تغيب الطالب عن ح�ضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خالل
( )5خم�سة �أيام من تاريخ انعقاد االمتحان  ,يثبت له تقدير غري مكتمل (ك) فـي �سجله
الأكادميي  ,ويتم عقد امتحان �آخر تعوي�ضي له عن االمتحان الذي تغيب عنه ف ــي م ــدة
ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�سابيع بعد نهاية الف�صل الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .
وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان التعوي�ضي ب�سبب ا�ستمرار وجود العذر ،
يعترب من�سحبا من املقرر الدرا�سي  ,ويثبت له تقدير (من�سحب) (�س) فـي �سجله الأكادميي ,
�أما �إذا زال الع ــذر  ,ول ــم يح�ض ــر االمتح ــان التعوي�ضي تر�صد له عالمة (�صفر) فـي ذلك
االمتحان  ,ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�صلية .
وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور امتحان نهائي بعذر غري مقبول  ،تر�صـ ــد ل ــه عالم ــة
(�صفر) فـي االمتحان  ,ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر الدرا�سـ ــي وفـ ــق جممـ ــوع
عالماته الف�صلية .
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املــادة ( ) 39
يحدد للطالب الذي دخل االمتحان النهائي ومل ي�ستطع �إكماله لعذر مقبول موعد جديد
لت�أدية االمتحان فـي املقررات الدرا�سية التي تغيب عنها  ،وذلك بعد زوال الع ــذر ف ـ ــي م ــدة
ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�سابيع بعد نهاية الف�صل الذي مل ي�ستطع فـيه �إكمال االمتحان .
وفـي حالة تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان التعوي�ضي  ،تطبق عليه الأحكام املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة الأخرية من املادة ( )38من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 40
ال حتت�سب مدة غياب الطالب ب�سبب امل�شاركة فـي الأن�شطة الطالبية املعتمدة لتمثيل
الكلية داخليا �أو خارجيا  ,وذلك بعد موافقة العميد �أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال -
ومدر�س املقرر الدرا�سي  ,ومر�شده الأكادميي  ,ومبراعاة التوازن بني الإذن له بامل�شاركة
فـي تلك الأن�شطة و�أدائه الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال  ,يتم تعليق م�شاركة الطالـ ــب الواقـ ــع حتـ ــت املالحظـ ــة الأكادمي ــية
فـي الأن�شطة الطالبية حتى خروجه من حتت املالحظة .
املــادة ( ) 41
ال يجوز للطالب ت�أجيل الدرا�سة �إال بعد موافقة العميد �أو العميد امل�شارك بح�سب الأحوال ,
وتوافر ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون قد �أم�ضى ف�صال درا�سيا من وقت التحاقه بالكلية .
ب � -أن يثبت وجود ظروف قاهرة لديه � ,أو لغر�ض التدريب فـي موقع العمل .
ج � -أال يكون الت�أجيل لتجنب الر�سوب .
ويجوز للعميد �أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال  -فـي احلاالت التي يقدرها اال�ستثناء
من ال�شرط املن�صو�ص عليه فـي البند (�أ) .
املــادة ( ) 42
يجب �أال تتجاوز مدة ت�أجيل الدرا�سة ( )2ف�صلني درا�سيني �سواء �أكانا مت�صلني �أم منف�صلني ,
وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة للطالب .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية ت�سجيل تاريخ الت�أجيل فـي �سجل الطالب ,
ويثبت له تقدير (م�ؤجل ر�سميا) (م ر) فـي �سجله الأكادميي .
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املــادة ( ) 43
يجب على الطالب الت�سجيل فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة الت�أجيل املمنوحة له ,
و�إال �ألغي قيده فـي الكلية .
املــادة ( ) 44
يجوز للطالب �أن ين�سحب من الدرا�سة فـي الكلية بعد تقدميه طلب االن�سحاب على النموذج
املعد لذلك  ,وي�سري االن�سحاب من تاريخ اعتماد رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية
للطلب .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل قيد ان�سحاب ر�سمي (�س) مع التاريخ  ,ويثبت فـي �سجل
الطالب الأكادميي تقدير (من�سحب)(�س) �أمام كل مقرر درا�سي �سجل فـيه  ,ومل يكمله .
املــادة ( ) 45
يلغى قيد الطالب من الكلية فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �أخفق فـي اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .
ب � -إذا مل يكمل متطلبات الدرا�سة فـي املدة الق�صوى املحددة للدرا�سة فـي الكلية .
ج � -إذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوب للتخرج يتجاوز احلد الأق�صى امل�سموح به
لكل ف�صل من ف�صول �سنة التخرج .
د � -إذا مل يقم ب�إجراءات �إعادة قيده فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة الت�أجيل
املمنوحة له � ,أو �إذا مل يتقدم الطالب �أو ويل �أمره بطلب متديد فرتة الت�أجيل
قبل انتهاء فرتة الت�سجيل .
هـ � -إذا ف�صل لأي �سبب من الأ�سباب .
و � -إذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله للدرا�سة .
ز � -إذا تغي ـ ــب تغيب ـ ــا متوا�صـ ــال عـ ــن جميـ ــع املق ــررات الدرا�سية بدون �إخطار لأكرث
من ( )%20ع�شرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�صل الدرا�سي بدون عذر مقبول .
ح � -إذا مل ي�سجل خالل فرتة الت�سجيل لف�صل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .
ط � -إذا ثبتت �إدانته بعقوبة جزائية .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية فـي حال �إلغاء قيد الطالب �إ�صدار �إ�شعار ب�إلغاء
قيده  ,ويثبت فـي �سجله الأكادميي تقدير (من�سحب) (�س) لكل مقرر درا�سي �سجل فـيه ,
ومل يكمله .
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املــادة ( ) 46
يجوز للعميد �إعادة قيد الطالب  ,وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -إذا كانت فرتة االنقطاع عن الدرا�سة ال تزيد على ( )2ف�صلني درا�سيني .
ب � -إذا كان غياب الطالب لعذر مقبول � ،شريطة تقدميه ما يثبت ذلك .
ج � -أن يتوفر مقعد �شاغر فـي الكلية .
د � -أال يكون قد �سبق �إعادة قيده لأكرث من مرة .
هـ � -أال يكون قد �ألغي قيده لأي من الأ�سباب الواردة فـي البنود �أرقام ( أ�  ,ب  ,ج  ,د  ,هـ)
من املادة ( )45من هذه الالئحة .
ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية عند �إعادة قيد الطالب اعتماد �سجله الأكادميي
ال�سابق  ,وتعد فرتة االنقطاع فـي هذه احلالة فرتة ت�أجيل .
الف�صـــل الرابـــع
الربامـــج الأكادمييـــة ونظـــام التقييـــم
املــادة ( ) 47
ت�شتمل موا�صفات كل برنامج �أكادميي على العنا�صر الآتية :
أ�  -ا�سم الدرجة العلمية  ,والتخ�ص�ص .
ب  -و�صف الربنامج الأكادميي .
ج  -خ�صائ�ص  ,ومهارات اخلريجني .
د  -متطلبـ ــات التخـ ــرج  ,وتت�ضمن معلومات حمددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل
من متطلبات الكلية  ,واملقررات الدرا�سية الإجبارية  ,واالختيارية فـي الربنامج
الأكادميي .
هـ  -نظام التقييم املعتمد فـي الكلية .
املــادة ( ) 48
تهدف خطة املقرر الدرا�سي �إلى تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية عن املقرر  ,ويتم
توزيعها على الطلبة فـي الأ�سبوع الأول من كل ف�صل  ,وت�شمل اخلطة الآتي :
-17-
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أ�  -رمز وا�سم املقرر  ,وال�ساعات املعتمدة  ,واملتطلبات ال�سابقة  ,واملتطلبات املالزمة
للمقرر .
ب  -ا�سم املحا�ضر  ,وموقع مكتبه وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�شارة .
ج  -و�صف للمقرر .
د � -أهداف املقرر .
هـ  -املو�ضوعات الرئي�سية للمقرر .
و � -أ�ساليب التدري�س والتعليم .
ز  -عنا�صـ ــر التقيي ــم  :مواعـ ــيد االمتحانـ ــات الق�صــرية والنهائية  ,و�أوراق البحث ,
والواجبات وغريها .
ح  -الن�سـ ــبة املخ�ص�ص ــة لـ ــكل عن ــ�صر م ــن عنا�ص ــر التقييم فـي التقدير الكلي للمقرر
ومواعيد �إجرائها .
ط  -الكتـب الدرا�سية واملراجع الإ�ضافـية و�أي مواد �أخرى الزمة .
ي � -أي �شروط �أو متطلبات خا�صة باملقرر .
املــادة ( ) 49
يتم تقييم الطالب وتقدير �أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير  ,ويكون التقدير
النهائي لأي مقرر درا�سي مبنيا على نتائج عنا�صر التقييم لكل طالب  ,وفقا لأهداف ذلك
املقرر  ,واملعايري املحددة له .
املــادة ( ) 50
ي�شرتط لنجاح الطالب فـي �أي مقرر درا�سي �أن يح�صل على ن�سبة مئوية ال تقل عن ()%50
خم�سني باملائة من التقدير الكلي للمقرر .
املــادة ( ) 51
يجب �أن ي�سهم عن�صران على الأقل من عنا�صر التقييم فـي حتديد التقدير النهائي لأي
مقرر درا�سي  ,وال يجوز لعن�صر واحد من هذه العنا�صر �أن ي�سهم ب�أكرث من (� )%60ستني
باملائة من التقدير النهائي  ,و�إذا كان هناك امتحان نهائي فـيجب �أن ترتاوح ن�سبة ذلك
االمتحان بني (� )%60 - %40أربعني باملائة �إلى �ستني باملائة من التقدير الكلي للمقرر فـيما
عدا املقررات الدرا�سية التي تتطلب خططها غري ذلك .
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املــادة ( ) 52
يتم قيا�س تقدير �أي مقرر درا�سي بقيمة عددية بغر�ض ح�ساب املعدل الف�صلي /الرتاكمي ,
وذلك وفقا جلدول قيا�س خا�ص  ,على النحو الآتي :
القيمة
التقدير
العددية
�أ
�أ -
ب+
ب
ب-
ج+

4.00
3.75
3.25
3.00
2.75
2.25

الن�سبـــة
املئويـــــــــة
100 - 90
� - 85أقل من 90
� - 81أقل من 85
� - 78أقل من 81
� - 75أقل من 78
� - 71أقل من 75

القيمــة
التقدير
العدديـــــة
ج
ج-
د+
د
هـ  ،هـ �س

2.00
1.75
1.50
1.00
0.00

الن�سبـــة
املئويـــــــــة
� - 68أقل من 71
� - 65أقل من 68
� - 60أقل من 65
 - 50لأقل من 60
�أقل من 50

املــادة ( ) 53
ت�شكل م�صطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي فـي الكلية  ,ولكنها
ال حتمل قيمة عددية :
أ�  -غري مكتمل (ك) :
يثبت تقدير (غري مكتمل) فـي حالة الظروف القاهرة التي حتول دون �إكمال
الطالب جميع متطلبات املقرر الدرا�سي فـي الوقت املحدد مثل املر�ض  ,احلوادث ,
الظروف العائلية الطارئة وغريها من احلاالت املماثلة .
ب  -من�سحب (�س) :
يثبت تقدير (�س) للطالب الذي ين�سحب من �أحد املقررات الدرا�سية � ,أو يلغى قيده .
ج  -ال�ساعات املحولة (ت) :
يثبت تقدير (ت) للطالب الذي اكت�سب �ساعات معتمدة من �أي م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الأخرى  ,وحت�سب هذه ال�ساعات �ضمن جمموع ال�ساعات املعتمدة
مــن الكلي ــة  ,واملطلوبــة للتخــرج فــي برنامج �أكادميي معني  ,ولكنها ال حتت�سب
�ضمن معدل نقاط التقدير .
-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1309

د  -ناجح  /غري ناجح (ن/غ ن) :
يثبت تقدير (ن) (ناجح) �أو تقدير (غ ن) (غري ناجح) للمق ــرر الدرا�سـ ــي ال ـ ــذي
ال يخ�ضع لنظام التقييم  ,ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج .
هـ  -م�ستمر (ر) :
يثبت تقدير (ر) ملقرر درا�سي عملي � ,أو ملقرر متعدد الف�صول الدرا�سية  ,يكون
الطالب م�سجال به  ,لكن املقرر ال يزال م�ستمرا وقت ر�صد التقديرات �أو �إ�صدار
ك�شوف العالمات .
و  -م�ؤجل ر�سميا (م ر) :
يثبت تقدير (م ر) للمقررات الدرا�سية التي يكون الطالب م�سجال فـيها بعد
ح�صوله على املوافقة على الت�أجيل ر�سميا لذلك الف�صل الدرا�سي .
ز  -را�سب (هـ) :
يثبت تقدير (هـ) للطالب الذي ير�سب فـي �أحد املقررات الدرا�سية .
ح  -را�سب ب�سبب الغياب (هـ �س) :
يثبت تقدير (هـ �س) للطالب الذي ير�سب فـي �أحد املقررات الدرا�سية ب�سبب
الغياب .
املــادة ( ) 54
يح�سب معدل نقاط التقدير الف�صلي على �أ�سا�س املقررات الدرا�سية التي ي�سجل فـيها
الطالب خالل الف�صل  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  -ت�ضرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب فـي كل مقرر درا�سي فـي عدد ال�ساعات
املعتمدة لذلك املقرر  ,وت�سمى هذه النتيجة نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك
املقرر .
ب  -يق�سـ ــم جمـ ــموع نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك الف�صل على جمموع ال�ساعات
املعتمدة املحت�سبة خالل الف�صل .
وتخ�ضــع لهــذه العمليــات احل�سابيــة املقــررات الدرا�سيــة الـتي تكـون تقديراتها ذات قيمـة
عددية فقط  ,ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي .
-20-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1309

املــادة ( ) 55
يح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب
فـي جميع الف�صول الدرا�سية وذلك فـي نهاية كل ف�صل  ,على �أن يكون ح�سابا فرديا
للمجموع  ,ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�صول  ,وذلك على النحو الآتي :
أ�  -ت�ضـ ــرب القيمـ ــة العدديـ ــة للتقدي ــر املكت�سبة فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر ,
والنتيجة ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة .
ب  -يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة الكلية على العدد الكلي لل�ساعات املعتمدة
املحت�سبة .
وفـي جميع الأحوال  ،يح�سب معدل نقاط التقدير بتقريبه �إلى رقمني ع�شريني با�ستخدام
قواعد التقريب املعروفة .
املــادة ( ) 56
تعد جميع التقديرات نهائيــة مبجــرد اعتمادهــا مــن العميــد �أو العميــد امل�شــارك بح�ســب
الأحوال ما عدا تقدير (ك)  ،ويج ــوز تعدي ــل التقديـ ــرات النهائيـ ــة �إذا كـ ــان ه ــناك خط ـ ـ أ�
فـ ــي احل�سـ ــاب �أو �إدخـ ــال القي ــم �أو ب ــناء على التظلم املقدم من الطالب  ،وال يجوز تعديل
�أي تقدير نهائي ب�أداء امتحان �إ�ضافـي �أو تقدمي �أعمال �إ�ضافـية بعد نهاية الف�صل .
املــادة ( ) 57
تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحو الآتي :
أ�  -العبء الدرا�سي :
بالن�سبـ ــة للطال ــب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل نقاط التقدير الرتاكمي
( )2.00بالإ�ضاف ــة �إل ــى حتقيق احلد الأدن ــى املطلـ ــوب لأي تقديـ ــر (تقدي ــرات)
فـي مقرر درا�سي معني �أو مقــررات معينــة  ,وميكنــه موا�صلــة درا�ســة الربنامــج
الأكادميي للح�صول على الدرجة العلمية للربنامج امللتحق به .
ب  -املالحظة الأكادميية :
بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط التقدير الرتاكمي �أقل من (، )2.00
ف�إنه يو�ضع فـي الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية .
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ويجب �أن يقوم الطالب مبراجعة مر�شده الأكادميي قبل الت�سجيل للف�صل الدرا�سي التايل ,
ويتـ ــم ت�سجيـ ــل �أي �إج ـ ــراءات ت�صحيح ــية ف ـ ــي حينــه  ,وميكن �أن ت�شتمل هذه الإجراءات
على الآتي :
 - 1تخفـيف العبء الدرا�سي .
 - 2ت�أجيل بع�ض املقررات الدرا�سية �إلى ف�صل الحق .
 - 3و�ضع خطة عالجية لرفع معدل الطالب  ,وتعطى الأولوية للمقررات التي ر�سب
فـيها الطالب وتكون متطلبات �سابقة لبع�ض املقررات .
املــادة ( ) 58
يجب على الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية �أن يرفــع معــدل نقــاط التقديــر
الرتاكمي �إلى ( )2.00ف�أكرث  ,وذلك فـي مدة �أق�صاها ( )3ثالثة ف�صول درا�سية متتالية ,
و�إال يع ـ ــد من�سحب ــا ان�سحابا �إلزاميا  ,ويتعني �إنذار الطالب كتابيا لرفع معدله الرتاكمي
بالف�صل الدرا�سي الأخري �إذا �أكمل ( )2ف�صلني درا�سيني دون الو�صول �إلى املعدل املطلوب .
املــادة ( ) 59
مينح الطالب فـي حالة تكرار وقوعه حتت املالحظة الأكادميية مرة �أخرى ( )2ف�صلني
درا�سيني للو�صول �إلى م�ستوى العبء الدرا�سي العادي .
املــادة ( ) 60
يجوز للطالب حتت املالحظة الأكادميية تعديل معدل نقاط التقدير الرتاكمي خالل
الف�صل ال�صيفـي  ,دون �أن يخل ذلك بعدد ال�ساعات املعتمدة له خالل الف�صل ال�صيفـي ,
ودون ح�ساب هذا الف�صل من ف�صول املالحظة الأكادميية .
املــادة ( ) 61
مينح الطالب الذي مل يخرج من املالحظة الأكادميية فـي الف�صل الأخري من الربنامج
الأكادميي ف�صال �آخر لرفع معدل نقاط التقدير الرتاكمي مبا ال يتعار�ض مع احلد
الأق�صى ملدة الدرا�سة فـي الربنامج با�ستثناء موافقة املجل�س الأكادميي على منحه ف�صال
درا�سيا واحدا لرفع معدله الرتاكمي املطلوب للتخرج  ,وله حرية اختيار املقررات الدرا�سية
التي �سوف ي�سجلها  ,وذلك بالتن�سيق مع مر�شده الأكادميي .
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املــادة ( ) 62
يجب على الطالب فـي حالة ح�صوله على تقدير را�سب (هـ) فـي املقرر �أن يعيد املقرر
الدرا�سي ذاته ب�أكمله  ,و�إذا كان را�سبا فـي مقرر درا�سي اختياري فعليه �إعادة �أي مقرر
�آخر �ضمن قائمة املقررات االختيارية  ,وت�سجل نتيجة املقرر املعاد مع حذف نتيجة املقرر
ال�سابق  ,وحت�سب فـي معدل نقاط التقدير  ,مع مراعاة الو�ضع الأكادميي للطالب واحلد
الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
املــادة ( ) 63
يجوز للطالب �إعادة �أي مقرر درا�سي جنح فـيه وكان تقدي ــره �أقـ ــل من ( , )2.00وذلك
لأغرا�ض رفع معدله الرتاكمي وفق ال�شواغر املتاحة للمقرر  ,وت�سجل نتيجة املقرر املعاد
مع حذف نتيجة املقرر ال�سابق  ,وحت�سب فـي معدل نقاط التقدير  ,مع مراعاة الو�ضع
الأكادميي للطالب واحلد الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
املــادة ( ) 64
تكون فر�ص �إعادة املقرر الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
�أ  -فر�صتان فـي حالة الر�سوب فـي املقرر الدرا�سي الواحد .
ب  -فر�صــة واحــدة فـي حالة النجاح فـي املقرر  ,على �أن يكون املقرر املراد �إعادته قد
در�سه فـي الف�صول الدرا�سية ال�سابقة .
املــادة ( ) 65
يجب ت�سجيل جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات الدرا�سية
�سواء التي ر�سب فـيها �أو املعادة فـي �سجله الأكادميي .
املــادة ( ) 66
يكون التقييم النهائي للمقرر الدرا�سي حتريريا  ,معمليا  ,عمليا  ,وحتدد خطة املقرر نوع
وطبيعة االمتحان ون�سبته من جمموع درجات املقرر .
وفـي جميــع الأحــوال  ,حتــدد م ــدة االمتح ــان النهائ ــي التحري ــري وفقــا لتو�صيــف املقــرر
الدرا�سي .
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املــادة ( ) 67
يكون �إجراء االمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي وفق ال�ضوابط الآتية :
أ� � -أن ي�شمـ ــل مـ ــادة املق ــرر ب�أكمله ــا � ,أو ج ــزءا واحــدا �أو �أكرث من مادة املقرر ح�سب
تو�صيف املقرر .
ب � -أن تكــون ن�سبة االمتحان النهائي من جمموع العالمات طبقا لتو�صيف املقرر مبا
ال يتعار�ض مع نظام التقييم للطالب .
ج  -يقوم مدر�س املقرر بالإعداد لالمتحان النهائي للمقرر بالتن�سيق مع جميع فروع
الكلية التي يدر�س فـيها ذلك املقرر .
د  -تت ــم مراجع ــة االمتح ــان النهائــي من قبل فريق متخ�ص�ص  ,وميكن اال�ستعانة
مبراجع خارجي فـي التخ�صـ ــ�ص نف�س ــه  ,وتكـ ــون م�س�ؤولية الفريق �أو املراجع
اخلارجي مطابقة حمتوى االمتحان ملخرجات التعليم  ,وو�ضوح املعنـ ــى وخل ــوه
من الأخطاء  ,ومنا�سبة مدة االمتحان  ,ومطابقته للمقايي�س املعتمدة .
هـ  -تر�س ــل ك�شـ ــوف العالم ــات النهائ ــية لكل مقرر بتف�صيالتها �إلى الق�سم املخت�ص
لدرا�ستها وتدقيقها .
و  -تر�سل ك�شوف التقديرات النهائية �إلى ق�سم القبول والت�سجيل لتدقيقها وح�ساب
معدالت نقاط التقدير الف�صلية والرتاكمي ــة  ،وتع ــر�ض النتائج عل ــى العميـ ــد
�أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال  -لإقرارها  ,متهيدا لرفعها �إلى املجل�س
الأكادميي لالعتماد .
ز  -يح�صل كل طالب على ك�شف يت�ضمن نتيجته الف�صلية مبينا فـيه تقديره فـي كل
مقرر در�سه فـي ذلك الف�صل  ,وعدد ال�ساعات التي در�سها  ,وجنح فـيها  ,ومعدل
نقاط التقدير الف�صلي والرتاكمي .
ح  -حتفظ متعلقات االمتحان والأوراق والإجابات النهائية للطلبة فـي الق�سم املخت�ص
حلني انتهاء فرتة التظلمات قبل ت�سليمها �إلى ق�سم التقييم واالمتحانات .
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املــادة ( ) 68
يكون عقد االمتحان النهائي التحريري للمقرر الدرا�سي وفق ال�ضوابط الآتية :
أ�  -جدولة جميع االمتحانات �ضمن الفرتة املخ�ص�صة لها .
ب  -ال ي�سـ ــمح للطال ــب بدخـ ــول قاعـ ــة االمتحـ ــان بع ــد مـ ــرور ( )30ثالثـ ــني دقيقـ ــة
من بداية االمتحان .
ج  -يلتزم الطالب الذي ي�صل مت�أخرا  ,ولكن قبل انق�ضاء فرتة ( )30ثالثني دقيقة
�أن ينجز االمتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .
د  -ال ي�سمح للطالب بطرح �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات خالل وقت االمتحان  ,وفـي حالة
وجود �أي خط أ� تتم معاجلته بعد االنتهاء من �إجراء االمتحان .
هـ  -ال ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان قبل مرور ن�صف الزمن املحدد لالمتحان .
و  -ال ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة االمتحان بالعودة �إلى قاعة االمتحان .
ز � -إذا غ ــاب الطالب عن االمتحان تطبق عليه �أحكام احل�ضور والغياب املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 69
دون الإخالل بحكم املادة ( )68من هذه الالئحة � ,إذا تبني للطالب عند الإعالن املبدئي
جلداول االمتحانات وجود تعار�ض بني مواعيد انعقاد االمتحان مع امتحان �آخر فـي الوقت
ذاته � ,أو وجود �أكرث من ( )2امتحانني لديه فـي يوم واحد  ,فعليه �إخطار الق�سم املخت�ص
ب�ضرورة جدولة االمتحانات للنظر فـي �إمكانية �إيجاد البدائل املنا�سبة لأداء االمتحان ,
مع مراعاة �أن تكون الأولوية لالمتحان الذي يت�ضمن عددا �أكرب من الطلبة .
املــادة ( ) 70
يجب �إعادة االمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي جلميع ال�شعب الدرا�سية للمقرر ذاته عند
ثبوت ت�سريب االمتحان النهائي للمقرر �إذا كان مركزيا .
املــادة ( ) 71
يحرم الطالب الذي يثبت قيامه بالغ�ش �أو ال�شروع فـيه من موا�صلة االمتحان النهائي ,
ويعد را�سبا فـي املقرر الدرا�سي الذي �ضبط الغ�ش فـيه .
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املــادة ( ) 72
يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي �أي مقرر درا�سي  ,وله �أن
يتقدم بتظلم من التقدير النهائي �إلى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية على النموذج
املعتمد وفق الآلية املتبعة خالل مدة �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إعالن
النتيجة النهائية لذلك املقرر .
املــادة ( ) 73
يتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية �إحالة التظلم �إلى مدر�س املقرر لدرا�سته والبت
فـيه فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام عمل  ,وفـي حال عدم ر�ضا الطالب عن قرار مدر�س
املقرر  ,يرفع تظلمه �إلى العميد �أو العميد امل�شارك بح�سب الأحوال  ,الذي يتولى ت�شكيل
جلنة حمايدة تتكون من ( )3ثالثة �أع�ضاء من هيئة التدري�س لدرا�سة التظلم  ,والبت فـيه
خالل مدة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ رفع التظلم �إليها .
املــادة ( ) 74
تقوم اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )73من هذه الالئحة  ,برفع تو�صياتها �إلى العميد
�أو العميد امل�شارك بح�سب الأحوال لالعتماد  ,وفـي حال مت اعتماد تو�صيات اللجنة يكون
قرارها نهائيا  ,ويتم تزويد ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بنتائج املراجعة فـي مدة
�أق�صاها ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ انتهاء املراجعة ليتولى �إخطار الطالب بنتيجة
التظلم .
املــادة ( ) 75
يو�ضع ا�سم الطالب الذي يح�صل على معدل تراكمي ( )3.75ف�أكرث فـي نهاية الربنامج
الأكادميي من كل عام �أكادميي على لوحة ال�شرف فـي الكلية وفروعها  ,مع منحه كتاب
�شكر من العميد  ,ب�شرط �أال يكون قد عوقب ب�إحدى العقوبات الت�أديبية .
الف�صــــل اخلامـــ�س
درجـــة الدبلـــوم
املــادة ( ) 76
يجوز للكلية منح الطالب درجة الدبلوم فـي احلالتني الآتيتني :
�أ  -عدم احل�صول على املعدل الرتاكمي املقرر لال�ستمرار بدرا�سة درجة البكالوريو�س .
ب  -عدم رغبته فـي ا�ستكمال درا�سة درجة البكالوريو�س .
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املــادة ( ) 77
مع مراعاة حكم املادة ( )76من هذه الالئحة  ،ي�شرتط ملنح الطالب درجة الدبلوم الآتي :
�أ � -أن يكون قد �أكمل ال�سنة الثانية من الدرا�سة .
ب � -أن يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات التي در�سها (� )60ستني �ساعة معتمدة .
ج  -اجتيـ ــاز جمي ــع املق ــررات الدرا�سي ــة املتطلب ــة  ,وا�ستكمال فرتة التدريب العملي
امليداين املقررة وفقا للخطة الدرا�سية .
د  -احل�صول على معدل تراكمي ال يقل عن (. )2.00
هـ  -موافقة املجل�س الأكادميي .
و  -اعتماد جمل�س الأمناء .
املــادة ( ) 78
دون الإخالل بحكم املادة ( )77من هذه الالئحة  ,يجب على الطالب الذي يرغب فـي عدم
ا�ستكمال درجة البكالوريو�س  ,تقدمي طلب �إلى العميد �أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال -
على النموذج املعد لذلك .
الف�صــل ال�ســاد�س
الف�صـــل ال�صيفـــي
املــادة ( ) 79
يعقد الف�صل ال�صيفـي ح�سب حاجة الكلية �أو فروعها �ضمن الأ�س�س املعتمدة  ,على �أن ينعقد
الف�صل ال�صيفـي وفقا للأ�سباب الآتية :
�أ � -إذا كان الف�صل ال�صيفـي �ضمن اخلطة الدرا�سية للربنامج الأكادميي .
ب  -ت�أجيل طرح املقررات الدرا�سية فـي �إطار اخلطط الدرا�سية املعتمدة .
ج  -ر�سوب الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�سية  ،وعدم متكنهم من �إعادة درا�ستها
ب�سبب عدم �إمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�سي الالحق .
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د  -ت�أجـ ــيل درا�س ــة بع ــ�ض املقـ ــررات الدرا�سيـ ــة ب�سبب و�ضع الطالب حتت املالحظة
الأكادميية � ,أو لأي �أ�سباب �أخرى مربرة .
هـ  -ا�ستمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدالتهم
الرتاكمية ب�سبب عدم �إعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها .
و  -ت�أخر بع�ض الطلبة عن التخرج  ,و�إمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي .
املــادة ( ) 80
تكون �أ�س�س ومعايري طرح املقررات الدرا�سية فـي الف�صل ال�صيفـي وفقا للآتي :
أ�  -املقررات الدرا�سية ح�سب اخلطة الدرا�سية للربنامج الأكادميي .
ب  -املقـ ــررات الدرا�سيـ ــة امل�ؤجـ ــلة (لل�شعب ــة كاملـ ــة) من الف�صول الدرا�سية ال�سابقة
جلميع ال�سنوات الدرا�سية .
ج  -املقررات الدرا�سية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي ح�سب الإمكانيات
املتاحة .
د  -املقررات الدرا�سية للطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية ب�سبب الر�سوب بها ,
�شريطة �أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )10ع�شرة طالب .
هـ  -املقررات الدرا�سية التي �أجلت من الطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية
لتخفـيف العبء الدرا�سي � ,شريطة �أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )10ع�شرة
طالب .
املــادة ( ) 81
تعطى �أولوية الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية لطلبة ال�سنتني الرابعة والثالثة  ,وفـي حالة
وجود �شواغر فـي املقررات ميكن ت�سجيل طلبة ال�سنة الثانية  ,وذلك بعد موافقة العميد
�أو العميد امل�شارك  -بح�سب الأحوال  -بعد درا�سة حالة الطالب  ,ومدى حاجته للت�سجيل
فـي الف�صل ال�صيفـي .
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الف�صـــل ال�سابـــع
متطلبـــات التخـــرج
املــادة ( ) 82
يتم حتديد املتطلبات الدرا�سية ملنح درجتي البكالوريو�س �أو الدبلوم فـي الكلية على �أ�سا�س
نظام ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات الكلية والربامج الأكادميية .
املــادة ( ) 83
ت�شمل خطة متطلبات التخرج  ,متطلبات الكلية  ,ومتطلبات الربنامج الأكادميي والتدريب
العملي امليداين .
املــادة ( ) 84
تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي :
أ�  -متطلبات الكلية :
 - 1املقررات الدرا�سية الإجبارية :
املقررات التي يجب على كل طالب �إكمالها بنجاح كجزء من اخلطة الدرا�سية
فـي الربنامج الأكادميي .
 - 2املقررات الدرا�سية االختيارية :
املقـ ــررات الت ــي يج ــوز لك ــل طال ــب االختـيار من بينها وفقا لل�ضوابط التي
حتددها الكلية .
ب  -متطلبات الربنامج الأكادميي :
وت�شتمل على مقررات درا�سية خم�ص�صة لدرا�سة الربنامج الأكادميي  ,بالإ�ضافة
إ�ل ــى التدري ــب امليدان ــي  ,والتي يجب على جميع الطلبة �إكمالها بو�صفها جزءا
من اخلطة الدرا�سية املعتمدة .
املــادة ( ) 85
يجب احت�ساب ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية ملتطلبات التخرج بالربنامج الأكادميي
دون احت�ساب �أي مقررات درا�سية خارجة عنها  ,ويح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي
عند التخرج على �أ�سا�س ال�ساعات املعتمدة .
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املــادة ( ) 86
تكون مدة الدرا�سة وعدد ال�ساعات املعتمدة للح�صول على درجتي البكالوريو�س �أو الدبلوم
على النحو الآتي :
امل�ؤهـــل

جممـــوع
ال�ساعات املعتمدة

الفتـــرة
الزمنية العادية

احلد الأق�صى
ملدة الدرا�سة

البكالوريو�س

� 120إلى 140

(� )4أربع �سنوات

(� )6ست �سنوات

الدبلوم

� 60إلى 70

(� )2سنتان

( )3ثالث �سنوات

املــادة ( ) 87
يعترب الطالب ناجحا �إذا اجتاز متطلبات التخرج مع احل�صول على معدل نقاط تقدير
تراكمي ال يقل عن ( , )2.00واجتيازه فرتة التدريب امليداين املقررة .
املــادة ( ) 88
ت�صنف الدرجات التي متنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج
املكت�سبة فـي جميع املقررات الدرا�سية املت�ضمنة فـي اخلطة الدرا�سية ح�سب الآتي :
الدرجــــة

نقــاط التقديــر الرتاكمـي

ممتاز

� 3.50إلى 4.00

جيد جدا

� 3.00إلى 3.49

جيد

� 2.50إلى 2.99

مقبول

� 2.00إلى 2.49
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