تعليمات رقم (  )2ل�سنة * 2011

تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
�صادرة ا�ستنادا ً �إىل �أحكام املادة ()19
من النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
رقم ( )1ل�سنة 2005
املادة ( :)1ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة
�سمية للتكنولوجيا رقم ( )2ل�سنة  ، " 2011ويعمل بها اعتبارا ً
الأمرية
ّ
من بدء العام اجلامعي .2012/2011
الف�صـل الأول
تعريفات
املادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات الآتيــة ،حيثما وردت يف هـــذه التعليمات،
املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا.
اجلامعــــة
 :عميد الكلية امللتحق فيها الطالب.
العميـــــد
 :جمل�س عمداء اجلامعة.
املجل�س
� :أي من كليات اجلامعة.
الكليـــــة
� :أي ق�سم يف الكلية.
الق�ســـــم
 :الف�صل الدرا�سي الأول �أو الثاين من كل عام جامعي.
الف�صــــل
ال�سنة الدرا�سية :ف�صالن  ،وقد ي�ضاف �إليهما ف�صل �صيفي.
املادة ( :)3تطبق هذه التعليمات على طلبة اجلامعة امل�سجلني لنيل درجة
البكالوريو�س.
الف�صـل الثانـي
اخلطط الدرا�سية
املادة (� :)4أ  -تو�ضع اخلطط الدرا�سية على �أ�سا�س نظام ال�ساعات املعتمدة.
ب -حتدد ،لكل مادة من مواد اخلطط الدرا�سية ( )3ثالث �ساعات
معتمدة ،ويجوز  ،بقرار من املجل�س� ،أن تقل عن ذلك �أو تزيد عليه.
ج -يتم احت�ساب ال�ساعات املعتمدة لكل مادة على �أ�سا�س �أن ال�ساعة
املعتمدة الواحدة تعادل (� )16ست ع�رشة �ساعة �صفية� .أما
�ساعات املختربات والتطبيق العملي ،فيتم ح�سابها على �أ�سا�س
�أن ال�ساعة املعتمدة الواحدة تعادل ثمانيا ً و�أربعني �ساعة خمربية
* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( ،2011-2010 / 5 )3المؤرخ في .2011/6/29
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�أو تطبيقية.
املادة (� )1 :)5أ  -يح�سب املعدل الرتاكمي للطالب على �أ�سا�س املواد امل�شمولة يف
اخلطة الدرا�سية للربنامج امللتحق فيه الطالب.
ب -ي�سمح للطالب ،لغر�ض رفع معدله الرتاكمي �إىل احلد املطلوب� ،أن
يعيد درا�سة �أي مادة يف خطته الدرا�سية.
 )2ت�شمل اخلطة الدرا�سية :مواد متطلبات اجلامعة ،ومواد متطلبات
الكلية ،ومواد متط ّلبات الق�سم ،الإجبارية واالختيارية.
 )3يو�ضع و�صف للمادة يتنا�سب مع عدد ال�ساعات املعتمدة املخ�ص�صة
لها.
 )4يقدم كـل ق�سم خطـة ا�سرت�شاديـة موزعـة علـى ثمانية ف�صول �أو
ع�رشة ف�صول ،ح�سب الف�صول املحددة للتخ�ص�ص.
املادة (� :)6أ -تطرح مواد اخلطة الدرا�سية الإجبارية مرة على الأقل كل عام درا�سي.
ب -حُتدد كل خطة درا�سية عدد ال�ساعات املعتمدة املقررة ملتطلبات
اجلامعة والكلية والق�سم على �أ�سا�س معايري االعتماد.
املادة (�:)7أ -ت�صنف املواد التي ترد يف اخلطة الدرا�سية على �أ�سا�س م�ستويات
�أربعة �أو خم�سة ،ح�سب التخ�ص�ص.
ب -حتدد لكل مادة متطلباتها ال�سابقة �أو املتزامنة (�إن وجدت).
ج -تعطى كل مادة رقما ً يدل على م�ستواها.
د  -يذكر �إزاء كل مادة عدد �ساعاتها املعتمدة.
ﻫ -با�ستثناء ف�صل التخرج ،ال يجوز للطالب �أن يدر�س مادة ما قبل �أن
ينجح يف متطلبها ال�سابق .ويف حالة حدوث ذلك ،ف�إن ت�سجيله
وعالمته يف تلك املادة يعتربان الغيني.
و -يجوز للطالب �أن يدر�س مادة ومتطلبها ال�سابق يف ف�صل التخرج
مبوافقة م�سبقة من جمل�س الق�سم الذي يطرح املادة.
ز -يجوز للطالب �أن يدر�س مادة لها متطلب متزامن� ،إذا كان قد در�س
املتطلب املتزامن ومل ينجح فيه.
الف�صل الثالـث
مدة الدرا�سة والعبء الدرا�سي

املادة (� :)8أ) � -1إن مدة الدرا�سـة لنيل درجـــة البكالوريو�س ،ح�سب اخلطة
اال�سرت�شادية ،هي ثمانية ف�صول �أو �أربع �سنوات درا�سية ،جلميع
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كليات اجلامعة با�ستثناء كلية الهند�سة التي تبلغ مدة
الدرا�سة فيها ع�رشة ف�صول �أو خم�س �سنوات درا�سية.
� -2إن احلد الأدنى ملدة احل�صول على درجة البكالوريو�س هو ثالث
�سنوات درا�سية يف جميع الكليات ،با�ستثناء كلية الهند�سة
التي يبلغ فيها هذا احلد �أربع �سنوات درا�سية.
 -3ال يجوز �أن تزيد املدة التي يق�ضيها الطالب م�سجال ً يف الدرا�سة
للح�صول على درجة البكالوريو�س على �سبع �سنوات درا�سية
يف جميع الكليات ،با�ستثناء كلية الهند�سة التي تبلغ فيها
هذه املدة ثماين �سنوات.
ب) تكون مدة الف�صل الدرا�سي ( � )16ستة ع�رش �أ�سبوعاً ،مبا يف ذلك
االمتحانات� .أما الف�صل ال�صيفي فتكون مدته ( )8ثمانية �أ�سابيع،
مبا يف ذلك االمتحانات.
ج)  -1يكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة التي يدر�سها الطالب
امل�سجل لنيل درجة البكالوريو�س (العبء الدرا�سي) ( )12اثنتي
ع�رشة �ساعة معتمدة للف�صل .ويجوز  ،مبوافقة العميد ،درا�سة
( )9ت�سع �ساعات معتمدة فقط .وي�ستثنى من ذلك الطالب
الذي يتوقف تخرجه يف نهاية ذلك الف�صل على درا�سة عدد
�أقل من ال�ساعات� ،أو الطالب الذي ال تتوافر له مواد من خطته
الدرا�سية لت�سجيلها.
 -2يكون العبء الدرا�سي للطالب يف اجلامعة ( )18ثماين ع�رشة
�ساعة معتمدة يف الف�صل الدرا�سي حدا ً �أعلى .ويجوز �أن ي�أخذ
الطالب يف اجلامعة ثالث �ساعات �إ�ضافية� ،إذا كان معدله
الرتاكمي يف الف�صل ال�سابق ال يقل عن  ،%80مبا يف ذلك
الف�صل ال�صيفي.
 -3يجوز �أن ي�صل العبء الدرا�سي للطالب يف ف�صل التخرج �إىل
� 22ساعة� ،إذا كانت ال�ساعة امل�ضافة �ساعة خمترب .
� -4إذا كان ف�صل التخرج مقت�رصا ً على التدريب ،ي�سمح للطالب
بتجاوز العبء الدرا�سي حتى � 22ساعة معتمدة يف الف�صل
الذي ي�سبقه مبا�رشة� ،رشيطة �أن تكون ال�ساعة امل�ضافة �ساعة
خمترب .
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 -5يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي يف الف�صل ال�صيفي ()9
ت�سع �ساعات معتمدة .ويجوز ،مبوافقة العميد� ،أن يدر�س
حدا ً �أعلى� ،إذا كان
الطالب(  )12اثنتي ع�رشة �ساعة معتمدة ّ
تخرجه يتوقف على ذلك� ،أو �إذا كان ف�صل التخرج (الف�صل
الأول) يقت�رص على التدريب.
 -6يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب املحول من الدرا�سة
املنتظمة �إىل الدرا�سة غري املنتظمة ( )12اثنتي ع�رشة �ساعة
معتمدة يف الف�صل ،و( )6و�ست �ساعات معتمدة يف الف�صل
ال�صيفي.
يُ�صنف الطلبة امل�سجلون لنيل درجة البكالوريو�س �إىل �أربعة
د)
�أو خم�سة م�ستويات :ال�سنة الأوىل ،ال�سنة الثانية ،ال�سنة
الثالثة ،ال�سنة الرابعة ،ال�سنة اخلام�سة .ويق�سم عدد ال�ساعات
املعتمدة للخطط الدرا�سية على عدد �سنوات التخ�ص�ص
لتحديد م�ستوى ال�سنة الدرا�سية للطالب.
الف�صـل الرابـع
املواظبـــة

املادة (� :)9أ -ت�شرتط املواظبة جلميع طلبة اجلامعة يف كل املحا�رضات واملناق�شات
وال�ساعات العملية ،ح�سب ال�ساعات املقررة لكل مادة يف اخلطة
الدرا�سية.
ب -ال ي�سمح للطالب �أن يتغيب عن �أكرث من ( )%15من ال�ساعات املقررة
للمادة.
ج� -إذا غاب الطالب �أكرث من (  )% 15من ال�ساعات املقررة للمادة من دون
عذر مر�ضي �أو قهري يقبله عميد الكلية التي تدر�س املادة ،يحرم من
التقدم لالمتحان النهائي ،وتعترب نتيجتـه يف تلـك املـادة (�صفراً).
وعلى عميد الكلية �إبالغ مدير القبول والت�سجيل ذلك.
د� -إذا غاب الطالب �أكرث من ( )%15من ال�ساعات املقررة ملادة ما ،وكان
هذا الغياب �أو جزء مته ملر�ض �أو عذر قهري يقبله عميد الكلية ،يعترب
من�سحبا ً من تلك املادة ،وتطبق عليه �أحكام االن�سحاب ،ويبلغ العميد
مدير القبول والت�سجيل ذلك ،وتثبت كلمة "من�سحب" �إزاء تلك املادة
يف ال�سجل الأكادميي للطالب� .أما الطلبة الذين ميثلون اململكة �أو
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اجلامعة يف الأن�شطة التي توافق عليها اجلامعة ،في�سمح لهم
التغيب بن�سبة ال تتجاوز (.)%20
ﻫ -ي�شرتط يف العذر املر�ضي �أن يكون ب�شهادة �صادرة عن طبيب اجلامعة،
�أو �صادرة عن م�ست�شفى �أو مركز طبي �شامل� ،أو �أي جهة طبية
حكومية ،و�أن تقدم هذه ال�شهادة �إىل عميد الكلية يف مدة ال تتجاوز
�أ�سبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة .ويف احلاالت القاهرة
الأخرى ،يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري يف غ�ضون �أ�سبوع من
تاريخ زوال �أ�سباب الغياب.
و -يقوم عمداء الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية و�أع�ضـاء هيئة
التدري�س واملحا�رضون ومدير القبول والت�سجيل بتنفيذ �أحكام املواظبة
�آنفة الذكر.
الف�صل اخلام�س
االمتحانات والعالمات واملعدالت

املادة (� :)10أ -يتم ح�ساب العالمات وت�سجيلها لكل مادة بالن�سبة املئوية ،مع بيان
عدد �ساعاتها املعتمدة.
ب -العالمة النهائية لكل مادة هي جمموع عالمة االمتحان النهائي
وعالمات الأعمال الف�صلية .وت�ستثنى من ذلك امتحانات املواد
التي ت�سجل نتائجها �إما (ناجحا ً �أو را�سباً) من دون عالمات ،ح�سب
اخلطط الدرا�سية.
ج -يكون الإطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو الآتي:
�أوالً :املواد النظرية

 -1توزع العالمة الإجمالية لكل مادة على النحو الآتي:
�أ %60 .لأعمال الف�صل:
 %40على الأقل المتحانني حتريريني .بحيث يُجرى االمتحان الأول
يف الأ�سبوع اخلام�س �أو ال�ساد�س من الف�صل ،ويف الأ�سبوع
الثالث من الف�صل ال�صيفي .ويُجرى االمتحان الثاين يف
الأ�سبوع احلادي ع�رش �أو الثاين ع�رش من الف�صل ،ويف الأ�سبوع
ال�ساد�س من الف�صل ال�صيفي.
و %20لأعمال الف�صــل الأخرى مـــن واجبات وم�شلروعات
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واختبارات وتقارير وم�شاركة على �أن ال تزيد الن�سبة
خ�ص�ص �أي عالمات
املخ�ص�صة للم�شاركة على  ،%10وال ت ُ ّ
للح�ضور والغياب .تخ�ص�ص لالمتحانات الف�صلية التحريرية
عالمة ال تزيد على  %40من العالمة الإجمالية للمادة.
ب %40 .لالمتحان النهائي.

ثانياً :املواد العملية
تقوم جمال�س الأق�سام املعنية ببيان كيفية توزيع العالمات يف هذه
املواد.
د) يقوم جمل�س الق�سم بتكليف �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
ي�شرتكون يف تدري�س مادة ما التن�سيق بني مدر�سي املادة ،من حيث
حمتوى املادة والكتاب املقرر واالمتحانات والعالمات.
املادة (� :)11أ -ترد �أوراق جميــع االمتحانات با�ستثناء االمتحان النهائي �إىل
الطالب بعد ت�صحيحها يف غ�ضون �أ�سبوعني من تاريخ
االمتحان يف الف�صل ،ويف غ�ضون �أ�سبوع يف الف�صل ال�صيفي.
وبعد انق�ضاء �أ�سبوع على رد �أوراق االمتحان �إىل الطالب ،تر�سل
عالمته �إىل رئي�س الق�سم.
ب -ت�صحح �أوراق االمتحان النهائي يف غ�ضون ثالثة �أيام على الأكرث
من تاريخ عقد االمتحان ،حُ
وتفظ يف الق�سم ملدة ف�صل درا�سي
واحد.
ج -تر�سل ك�شوف العالمات التف�صيلية لكل مادة �إىل الق�سم
لدرا�ستها من جمل�س الق�سم واعتمادها.
د -مدر�س املادة م�س�ؤول عن تدقيق �أوراق االختبارات واالمتحانات
اخلا�صة مبواده ،وعن نقلها �إىل الك�شوف ب�شكل �صحيح ونهائي.
املادة (� :)12أ -على كل طالب يتغيب بعذر عن امتحان ف�صلي حتريري �أن يقدم
ما يثبت عذره �إىل مدر�س املادة يف غ�ضون ثالثة �أيام من تاريخ زوال
العذر .ويف حالة قبول مدر�س املادة هذا العذر  ،عليه �إجراء امتحان
معو�ض للطالب يف غ�ضون �أ�سبوع على الأكرث بعد قبول العذر.
ب -كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه يف مادة ما
من دون عذر يقبله عميد الكلية التي تدر�س تلك املادة ،تعترب
عالمته يف ذلك االمتحان (�صفراً).
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ج -فـي احلالة التي يتغيب فيها الطالب عن امتحان نهائي معلن
عنه يف مادة ما بعذر يقبله عميد الكلية التي تدر�س تلك املادة،
ف�إن عميد الكلية يبلغ قراره بقبول العذر �إىل مدير القبول
والت�سجيل و�إىل مدر�س املادة ،لإجراء امتحان معو�ض للطالب،
على �أن يجرى االمتحان املعو�ض يف مدة �أق�صاها نهاية ال�شهر
الأول من بداية الف�صل الذي يلي الف�صل الذي مل يتقدم
الطالب فيه لالمتحان ،مبا يف ذلك الف�صل ال�صيفي.
أجل الطالب درا�سته للف�صل التايل لف�صل التغيب عن
د� -إذا � َّ
االمتحان النهائي ملادة /مواد بعذر مقبول� ،أو اقت�رص ت�سجيله
على التدريب العملي ،عليه التقدم لالمتحان املعو�ض يف �أول
ف�صل ينتظم بعدها فيه للدرا�سة.
ﻫ -ت�سجل كلمة (غري مكتمل) للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن
االمتحان النهائي بعذر مقبول .ثم حتول �إىل �صفر �إذا مل يقدم
الطالب االمتحان التعوي�ضي يف الفرتة املقرة لذلك.
املادة (� :)13أ -يجوز للطالب �أن يطلب مراجعة عالمته يف االمتحان النهائي
يف �أي مادة يف مدة �أق�صاها �أ�سبوع من تاريخ �إعالن النتائج.
وللعميد ،يف هذه احلالة� ،أن يتحقق من عدم وجود خط�أ مادي يف
جمع العالمات �أو نقلها ،ومن عدم وجود �أ�سئلة غري م�صححة،
وذلك عن طريق جلنة مكونة من :العميد �أو من ينيبه ،ورئي�س
الق�سم ،ومدر�س املادة �أو �أحد مدر�سيها.
ب -يدفع الطالب ر�سما ً مقداره خم�سة دنانري عن كل طلب يتقدم
فيه ملراجعة �أي عالمة من عالماته.
املادة (�:)14أ -تخ�ص�ص للن�سب املئوية لعالمة املادة التقديرات املبينة �إزاء كل
منها:
التقديـــر
			
الن�سبة املئوية للمادة
ممتـــاز
				
%100 - %90
جيد جــدا ً
				
%89 - %80
جيــــد
				
%79 - %70
مقبـــول
				
%69 - %60
�ضعيــف
				
%59 - %50
را�ســـب
دون 				%50
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ب -تخ�ص�ص للن�سب املئوية لكل من املعدلني الف�صلي والرتاكمي،
التقديرات املبينة �إزاء كل منها:
التقديـــر
		
الن�سبة املئوية للمعدل
ممتـــاز
			
%100 - %84
جيد جـدا ً
			
%83.9 - %76
جيـــد
			
%75.9 - %68
مقبــول
			
%67.9 - %60
ج )1 -يجري ح�ساب كل من املعدل الرتاكمي واملعدل الف�صلي ب�رضب
العالمة النهائية لكل مادة يف عدد ال�ساعات املعتمدة لكل مادة
داخلة يف املعدل ،ثم ق�سمة جمموع حوا�صل ال�رضب الناجتة على
جمموع عدد ال�ساعات املعتمدة.
� )2إن املعدل الف�صلي هو معدل عالمات املواد التي در�سها الطالب جناحا ً
�أو ر�سوبا ً يف ذلك الف�صل ،ح�سب املواد امل�شمولة يف خطته الدرا�سية.
� )3إن املعدل الرتاكمي هو معدل عالمات جميع املواد الداخلة يف املعدل،
التي در�سها الطالب جناحا ً �أو ر�سوبا ً حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل،
ح�سب املواد امل�شمولة يف خطته الدرا�سية.
 )4جترب كل عالمة دون الـ ( � )%35إىل ( ،)%35وهي �صفر اجلامعة.
 )5يُثبت املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي لأقرب منزلة ع�رشية.
الف�صـل ال�سـاد�س
�إنذار الطالب وف�صله

املادة (� :)15أوالً :يُنذر الطالب الذي يقل معدله الرتاكمي عن ( ) %60يف �أي ف�صل
من الف�صول ،با�ستثناء الف�صل ال�صيفي.
ثانياً )1:عند ح�صول الطالب على �إنذار ،ف�إن عليه �أن يلغي مفعوله
برفع عدله الرتاكمي �إىل ( )%60فما فوق ،وذلك يف مدة �أق�صاها
ف�صالن من تاريخ الإنذار ،وال يُح�سب الف�صل ال�صيفي ف�صال ً
درا�سيا ً لهذا الغر�ض.
 )2يعترب الطالب مف�صوال ً من التخ�ص�ص �إذا �أخفق يف �إلغاء الإنذار
بعد مرور الف�صلني الدرا�سيني .وي�ستثنى من ذلك الطالب الذي
�أمت بنجاح (� )99ساعة من ال�ساعات املعتمدة ح�سب خطته
الدرا�سية.
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 )3ي�ستمر الطالب حتت مفعول الإنذار �إذا ح�صل على معدل تراكمي
دون  %60وال يقل عن  ، %59وال يف�صل لذلك.
 )4يجوز للطالب املف�صول من الدرا�سة املنتظمة لتدين معدله
الرتاكمي دون (� ،)%59أن يحول �إىل الدرا�سة غري املنتظمة بر�سوم
م�ضاعفة .ويف هذه احلالة ،يعطى الطالب ف�صلني درا�سيني ،مبا
يف ذلك الف�صل ال�صيفي ،لرفع هذا املعدل �إىل احلد الأدنى املقبول
( .)%60و�إذا اخفق ،يف�صل من اجلامعة� ،إال �إذا كان قد �أنهى ما
جمموعــه (� )99ساعة من ال�ساعات املقررة يف خطته الدرا�سية
 .ويف هذه احلالة ،يحول طالبا ً منتظماً.
ثالثاً :يعترب مف�صوال ً من اجلامعة كل طالب يح�صل على �أقـل مــن
( )%50يف املعدل الرتاكمي ،يف �أي ف�صل من ف�صول ال�سنة بعد
الف�صل الأول ،با�ستثناء الف�صل ال�صيفي .وال يجوز �أن يحول �إىل
الدرا�سة غري املنتظمة.
رابعاً�	:إذا ح�صل الطالب يف ف�صل درا�سي ما على نتيجة غري مكتمل،
وكان حتت طائلة الف�صل لتدين معدله الرتاكمي ،يبت يف قرار
الف�صل قطعيا ً بعد اكتمال عالمات مواد ذلك الف�صل الدرا�سي.
خام�ساً :يجوز �إعادة قبول الطالب املف�صول من ق�سم ما يف ق�سم �آخر  ،ملرة
واحدة ،وفق �رشوط القبول يف الق�سم الآخر .
�ساد�ساً :يُف�صل من اجلامعة الطالب الذي جتاوز احلد الأعلى للمدة امل�سموح
بها للح�صول على درجة البكالوريو�س.

املادة(� :)16أ-
ب-
ج-
د-

الف�صل ال�سابع
�إعـادة درا�سة املواد

للطالب �إعادة درا�سة �أي مادة يف خطته الدرا�سية لرفع معدله
الرتاكمي.
� )1إذا �أعاد الطالب درا�سة مادة ما ،تر�صد له العالمة اجلديدة.
 )2ال حت�سب �سوى العالمة اجلديدة يف املعدل الرتاكمي.
يف حالة �إعادة الطالب درا�سة مادة ما ،ف�إن �ساعات تلك املادة تدخل
يف ح�ساب عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة.
�إذا در�س الطالب مادة اختيارية ور�سب فيها ،ثم قام بدرا�سة مادة
اختيارية �أخرى تعوي�ضا ً عنها ال�ستكمال متطلبات خطته الدرا�سية،
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تعترب املادة التعوي�ضية مادة معادة بالن�سبة �إىل املادة االختيارية
التي ر�سب فيها من حيث ح�ساب عالمتيهما يف املعدل الرتاكمي.
الف�صـل الثامـن
االن�سحاب من املواد ومن الف�صل الدرا�سي

املادة( :)17ي�سمح للطالب بال�سحب والإ�ضافة يف الفرتة املحددة لذلك من
الف�صل الدرا�سي والف�صل ال�صيفي .وال تثبت يف �سجله مالحظة
االن�سحاب من املادة التي ان�سحب منها.
املادة(� :)18أ)  -1ي�سمح للطالب باالن�سحاب مـن درا�سة مادة �أو �أكرث يف مدة
�أق�صاها (� )14أ�سبوعا ً من بدء الف�صل الدرا�سي  ،و (� )6أ�سابيع
من بدء الف�صل ال�صيفي .وتثـبت يف �سجـله مالحظـة (
من�سحب).
 -2ال يجوز نتيجة االن�سحاب �أن يقل عدد ال�ساعات التي ي�سجلها
الطالب عن احلد الأدنى للعبء الدرا�سي امل�سموح به وفق هذه
التعليمات.
ب) يعترب الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه بعذر ( )%15من ال�ساعات
املقررة ملواد الف�صل من�سحبا ً من الف�صل ،وتثبت يف �سجله كلمة
من�سحب ،وتعترب درا�سته لذلك الف�صل م�ؤجلة.
ج) يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب �إىل عميد الكلية باالن�سحاب من
جميع املواد التي �سجلها لذلك الف�صل .وبعد موافقة العميد
على ذلك ،تعترب درا�سته يف ذلك الف�صل م�ؤجلة .وعلى الطالب �أن
يتقدم مبثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية ب�أ�سبوع يف
الف�صل العادي ،وبثالثة �أيام يف الف�صل ال�صيفي.
الف�صـل التا�سـع
االنقطاع عن الدرا�سة

املادة (� :)19أ � -إذا بد�أ التدري�س يف �أي من الف�صلني العاديني  ،ومل يكن الطالب
م�سجال ً لذلك الف�صل ،يعد الطالب منقطعا ً عن الدرا�سة ،ويعد
ت�سجيله يف اجلامعة الغياً� ،إال �إذا تقدم بعذر قهري تقبله اجلهة
املخت�صة بقبول العذر ،وذلك وفقا ً ملا ي�أتي:
 )1عميد الكلية�،إذا قدم العذر يف غ�ضون �أربعة �أ�سابيع من بدء
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الدرا�سة.
 )2جمل�س الكلية� ،إذا قدم العذر يف مدة تزيد على �أربعة �أ�سابيع من
بدء الدرا�سة ،لكنها ال تتجاوز نهاية الف�صل الدرا�سي.
 )3جمل�س العمداء� ،إذا جتاوز االنقطاع الف�صل الدرا�سي الواحد.
ب) حت�سب مدة االنقطاع من احلد الأعلى للمدة امل�سموح فيها للدرا�سة.
ج) �إذا �أوقعت عقوبة الف�صل امل�ؤقت على �أي طالب ملدة ف�صل �أو �أكرث،
تعد هذه املدة انقطاعا ً عن الدرا�سة.
ّ
الف�صـل العا�شـر
ت�أجيل الدرا�سة

املادة(� :)20أ -للطالب �أن يتقدم بطلب لت�أجيل درا�سته قبل بدء الف�صل الدرا�سي
الذي يود ت�أجيله� ،إذا توافرت لديه �أ�سباب تقتنع بها اجلهة املخت�صة
باملوافقة على الت�أجيل ،وذلك وفقا ً ملا ي�أتي:
 )1عميد الكلية� ،إذا كان الت�أجيل املطلوب ملدة ال تتجاوز �أربعة ف�صول،
�سواء �أكانت مت�صلة �أم جمز�أة.
 )2جمل�س الكلية� ،إذا كان الت�أجيل املطلوب ملدة تتجاوز �أربعة ف�صول
وال تزيد على �ستة ف�صول� ،سواء �أكانت مت�صلة �أم جمز�أة.
ب -مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ب) من املادة (، )18ال يجوز ت�أجيل درا�سة
الطالب اجلديد �أو املنتقل �إال بعد م�ضي ف�صل درا�سي على التحاقه
بالكلية.
ج -ال حت�سب مدة الت�أجيل من احلد الأعلى للمدة امل�سموح بها للح�صول
على درجة البكالوريو�س.
د -يبلغ مدير القبول والت�سجيل ورئي�س الق�سم املعني بقرار الت�أجيل.
الف�صـل احلادي ع�شـر
االنتقــــال

املادة (� :)21أوالً :يجوز النظر يف انتقال الطلبة �إىل اجلامعة يف حالة وجود �شواغر
لهم ،ح�سب ال�رشوط الآتية :
�أ ) ا�ستيفاء �رشوط القبول يف اجلامعة� ،سنة ح�صوله علـى
الثانوية العامة �أو ما يعادلها� ،أو �سنة ت�سجيله يف اجلامعة.
ب) �أن يكون الطالب منتقال ً من جامعة �أو كلية جامعية �أو معهد
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جامعي تعرتف بها اجلامعة.
ج) �أن ال يكون مف�صوال ً �أو منذرا ً من اجلامعة املنتقل منها ،و�أن
ال يقل معدله الرتاكمي فيها عن .%60
د) �أن يكمل بنجاح يف اجلامعة مـا ال يقل عن ن�صف عدد
ال�ساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج ،ح�سب اخلطة املقرة
حني قبول الطالب.
ﻫ) ي�شرتط يف قبول الطالب املنتقل �أن تكون درا�سته ال�سابقة
وفقا ً لنظام االنتظام.
و) ال حت�سب �أي مادة درا�سية م�ضى على درا�ستها �أكرث من �سبع
�سنوات ،با�ستثناء متطلبات اجلامعة واملواد احلرة.
ثانياً :تتم معادلة املواد واملختربات التي در�سها الطالب يف جامعة �أخرى
بقرار من العميد بنا ًء على تن�سيب من جمل�س الق�سم الذي
�سجل فيه الطالب.
يطرح الربنامج الذي
ّ
ثالثاً :حت�سب املواد التي جنح فيها الطالب املنتقل وفق اخلطة الدرا�سية
التي �سينتقل �إليها الطالب ،ووفق �أ�س�س احت�ساب املواد التي
ي�صدرها الرئي�س .وال تدخل عالمات املواد املنقولة يف ح�ساب
معدله الرتاكمي يف اجلامعة.
املادة(� :)22أ -يجوز انتقال الطالب من ق�سم �إىل ق�سم �آخر يف اجلامعة� ،إذا توافر له
مقعد �شاغر يف الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه ،على �أن يكون
معدل عالماته يف الثانوية العامة مقبوال ً يف الق�سم الذي يرغب
يف االنتقال �إليه �سنة ح�صوله على الثانوية العامة� ،أو يف ال�سنة
التي يرغب يف االنتقال فيها.
ب-عند انتقال الطالب �إىل ق�سم �آخر  ،حت�سب له املواد التي يختارها
من املواد التي در�سها يف الق�سم املنتقل منه  ،وتكون �ضمن اخلطة
الدرا�سية للق�سم املنتقل �إليه ،وتدخل عالمات تلك املادة �أو املواد يف
املعدل الرتاكمي للطالب.
ج� )1-إذا انقطع الطالب املف�صول �أكادميياً ،ورغب يف االنتقال �إىل ق�سم
�آخر يف اجلامعة ،يعد انقطاعه انقطاعا ً بعذر لغايات ا�ستكمال
�إجراءات االنتقال� ،إذا مل يتجاوز االنقطاع ف�صال ً درا�سيا ً واحداً.
� )2أما الطالب املف�صول �أكادمييا ً الذي يرغب يف االنتقال �إىل ق�سم
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�آخر وجتاوز انقطاعه عن الدرا�سة يف اجلامعة ف�صال ً درا�سيا ً واحدا ً
ومل يُتم فيه �إجراءات االنتقال املطلوبة ،فيُعد مف�صوال ً من
اجلامعة.
املادة(� :)23أ) يُح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى امل�سموح به ل�سنوات
التخرج مقابل كل (� )15ساعة معتمدة حت�سب للطالب املنتقل،
�سواء �أكان االنتقال من داخل اجلامعة �أم من خارجها.
ب) يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب امل�ستجد ،وذلك لغايات
الت�أجيل والإنذار والف�صل من الكلية.
ج) تقدم طلبات معادلة املواد �إىل مدير القبول والت�سجيل على النماذج
املقررة لهذا الغر�ض.
الف�صل الثاين ع�رش
متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س

املادة( :)24متنح درجة البكالوريو�س للطلبة بعد �إمتام املتطلبات الآتية:
�أ)  -1النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدرا�سية.
 -2احل�صول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%60
� -3إمتام املتطلبات الأخرى التـي تقت�ضيها اخلطــة التي يتخرج
مبوجبها الطالب.
ب) ق�ضاء املدة الدنيا املطلوبة للح�صول على الدرجة ،وعدم جتاوز
احلد الأعلى امل�سموح به ،ح�سبما ورد يف املادة ( )8من هذه
التعليمات.
ج) �أما الطالب املنتقل الذي ح�سبت له مواد ،فيجب �أن يكمل بنجاح
يف اجلامعة ما ال يقل عن ن�صف عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوبة
للتخرج ح�سب اخلطة الدرا�سية املقرة حني قبول الطالب ،و�أن يكون
من �ضمنها على الأقل ن�صف عدد ال�ساعات املعتمدة من متطلبات
الق�سم التخ�ص�صية.
الف�صل الثالث ع�رش
�أحكـام عامـة

املادة(� :)25إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة واحدة� ،أو خمترب واحد ،وكانت
هذه املادة �أو املخترب غري مطروحة يف الف�صل الذي يتخرج فيه� ،أو كانت
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مطروحة ومتعار�ضة مع مادة �إجبارية �أخرى ،فللعميد ،بعد �أخذ ر�أي
جمل�س الق�سم� ،أن يوافق على �أن يدر�س الطالب مادة �أخرى بديلة عنها
�أو خمتربا ً �آخر بديال ً عنه ،على �أن يُعلم مدير القبول والت�سجيل بذلك.
املادة(� )1 :)26إذا در�س الطالب مادة بديلة عن مادة �سبق �أن ر�سب فيها ،تعامل
املادة البديلة معاملة املادة املعادة.
� )2إذا در�س الطالب مادة بديلة يف الف�صل الذي يتوقع تخرجه فيه ،ومل
ينجح فيها ،عليه �أن يعيد درا�سة املادة الأ�صلية يف الف�صل التايل،
�إذا كانت مطروحة يف اجلدول الدرا�سي .ويف هذه احلالة ،تلغى عالمة
املادة البديلة من املعدل الرتاكمي.
املادة ( :)27يبت جمل�س العمداء يف احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه
التعليمات.
املادة ( :)28رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات ومدير القبول والت�سجيل م�س�ؤولون عن
تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
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