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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ةـــــنبتة ـــــكلي

 ةـــؤون العلميـــة الشـــأمان

 ةـــميكاي ة األـــئحالال

 (هاـ)البنا   1-11المااة    0215لعاا  ل نبتــــةة ــتأسيس كلي حسب السلطات المخولة له من أمر 

 :هاأص ر المجلس العلمي الالئحة اآلتي نص

 ل األولــالفص

 ل بها ــدء العمــة وبـم الالئحــسإ

 .س العلميو عمل بها من تار خ إجازتها من المجل "ةـميكاة األ ةـالالئح"ذه الالئحة ـتسمى ه 1-1

 اءــــإلغ

جمياا   ظاالتعلااى أ   ،" 0215 ساانةل واإلمتحاناااتالعلميااة  الئحااة الاا رجات"هااذه الحئحااة  تلغااي 1-2

 .ةــذه الالئحـه  ة كما لــو اتخـذت بموجب أحكــا  رـاس موجبهااإلجــراءات التي اتخــذت ب

 يرـــستف

عبااارات التاليااة المعاااني كلمااات والتكااو  لل ،خاارالساايام معنااى   مااا لاام   اات  ،فااي هااذه الالئحااة 1-3

 :الموضحة أما  كل منها

 .نبتـــةة ـــ  ص  بها كلي :الكلية .1

 .بتـــةنة ـــكليب  ص  به المجلس العلمي : المجلس العلمي .0

 .نبتـــةة ـــكليأمانة الشؤو  العلمية ب ا  ص  به: أمانة الشؤو  العلمية .3

 . والبحث العلمي  ص  به أي وح   علمية ت و  بمها  الت ر س والت ر ب : البرنامج .4

و ة كال أعضااء هي اة وعضا رئاساة منساا البرناامجب المكو  هو المجلس: مجلس البرنامج .5

 .والمتعاونينالمعينين  برنامج،الت ر س بال

امج الكلياة المختلةاة، هو المجلس المكو  للنظر في إجاز  النتائج في بر: مجلس الممتحنيين .6

المعينين والمتعاونين  نائب العمي  وأعضاء هي ة الت ر سعضو ة العمي  و والمكو  برئاسة

 .وم ررا   و  العلمية عضوا  وامين الشؤ
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منسا ي وعضو ة و  العلمية أمين الشؤبرئاسة   ص  بها اللجنة المكونة : لجنة االمتحانات  .1

لإلشااراع علااى إجااراء  ،عاا ة مناسااب ماان أعضاااء هي ااة التاا ر س  وي الخباار الباارامج و

 .االمتحانات في الكلية

 .نبتـــةة ــ  كليــعمي هــو:  ــالعمي .8

 .نبتـــةة ــ  كليــعمينائب  هــو: العمي نائب  .9

 .نبتـــةكلية بلعلمية مين الشؤو  اأ هــو: امين الشؤو  العلمية .12

واألسااتذ  المسااع  ن اتذ  المشااركين األساتذ  واألساهي الهي ة المكونة من : هي ة الت ر س .11

 . نالمحاضرو

  ص  به أي شخص مسجل بالكلياة ول  اه بطا اة ساار ة المةعاود ب صا  الحصاود : الطالب .10

 .على إجاز  علمية  منحها المجلس العلمي

و جامعاة أخارل لعا   فصاود وتام  الب الاذي ةر  فاي كلياة أ ص  به الط : الطالب المحود .13

 .والذي استوفى الشروط المطلوبة نبتــة،تحو له إلى كلية 

الم   الزمنية المطلوبة لتغطية م ررات ةراسية  اتم طرحهاا فاي   ص  به : الةصل ال راسي .14

 .خالع فتر  االمتحانات ،عا  أسبو 11-15م تها  فتر 

 .تر  ةراسية م تها فصلين ةراسيين  ص  به ف: ال راسي العا  .15

، ساما  وإ ر ماا  رمازا  والاذي  حمال و المجااز، ل راسي  ص  به المحتول ا:  الم رر ال راسي .16

 .خالد الةصل ال راسيالساعات المعتم   من و  ر  في ع ة 

 :األعماد التي تاؤةل خاالد فتار  تا ر س م ارر معاين وتشامل   ص  بها: األعماد الةصلية .11

ماا ولواجباات المنزلياة وحل اات الن اا  ية واألعماد الح لياة واإلختباارات واعملالتجارب ال

 .في حكمها

للتعبياار الكمااي عاان الو ااب المطلااوب إلكماااد  ياسااية الوحاا   ال   صاا  بهااا: الساااعة المعتماا   .18

الاى ةراسة م رر معين لم   فصل ةراسي، تمثال سااعة مان ال راساة النظر اة، أو سااعتين 

، أو ثااالس أو حل ااات الن ااا  العمليااة المختبر ااة أو التمااار ن ماان ال راسااةثااالس ساااعات 

 .ساعات لل راسة الح لية أو المي انية إسبوعيا  

فااي نها ـااـة   صـااـ  بهـااـا اإلمتحانــااـات النهائيـااـة التااي تع ـااـ  : إمتحانــااـات الاا ور األود .19

 .الةصــلين ال راسـيين، األود والثانـــي

  صـاـ  بهـاـا إمتحانــاـات الب ائـــاـل وإزالـاـة الرسـاـوب والتاي : إمتحانـــات ال ور الثانــاـي .02

ا  ـاااـة العـاااـل ب ا ـاااـ  ،  بـاااـي فاااي ةور  واحـي الثاناااـل ال راساااـاااـ  نها اااة الةصـاااـبعتع ــاااـ  

 .يــي التالــال راس
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 .  ص  به المكافئ الر مي للت   ر الحرفي وفا هذه الالئحة: الن اط .01

ه متوسط ما  حصل عليه الطالب من مجموع حواصال   ص  ب(: SGPA)المع د الةصلي  .00

ضاارب الن اااط فااي الساااعات المعتماا   لكاال م اارر ماان م ااررات الةصاال ال راسااي المعنااي، 

 .م سوما  على مجموع الساعات المعتم   لم ررات  لك الةصل ال راسي

  صاا  بااه متوسااط مااا  حصاال عليااه الطالااب ماان مجمااوع (: CGPA)ي تراكمااالمعاا د ال .03

، التي ةرسها الطالبم ررات الن اط في الساعات المعتم   لكل م رر من حواصل ضرب ال

   .التي أكملها الطالبللم ررات م سوما  على مجموع الساعات المعتم   

  ص  بها مجموعة الم ررات المضمنة في الخطاة ال راساية التاي  جاب : مطلوبات التخرج .04

 .هاعلمية المسجل لشروط منح ال رجة الأ   كملها الطالب بنجاح ليستوفي 

رة حساب التصانيا الاوالممنوحاة مان المجلاس العلماي   ص  بها الشهاة  ا: اإلجاز  العلمية .05

 .في هذه الالئحة

 يـــل الثانـــالفص

 ةــــام الدراســــنظ

 :يــو اآلتـــة على النحــة بالكليــا  ال راســو  نظــــ ك 2-1

 .المع د نظا  ال راسة بالكلية هو نظا  الساعات المعتم   .1

 .ظاميينتتطلب ال راسة بالكلية تةرغا  كامال  للطالب الن .0

 خاالع ،بوعا  ـاـإس 11-15   كال منهماا ـاـم ،ينـيلين ةراساـاـي مان فصـاـال راس ا ـو  العاــ تك .3

 .اتـــر  اإلمتحانـــفت

 .جــي لكل برنامــل ةراســررات في كل فصـــوعة من الم ــة مجمــرح الكليــتط .4

 .، حسب التخصصفصود ةراسية ل رجة البكالر و  بالكلية ثمانية أو عشر  ةـ   ال راسـم .5

عان الاذي  ظال مساجال  بالبرناامج المعاين لما   ال ت ال المحاود   تمنح ال رجاة العلمياة للطالاب .6

والمؤهلااة لنياال ال رجااة، بعاا  أ   جتاااز  نصااا الةتاار  الزمنيااة أو الساااعات المعتماا   الم اارر 

 .اإلمتحانات فيها

 جيلــول والتســــبس القـأس

مساع  و  الطالب وؤو  العلمية وعضو ة أمين شؤبرئاسة أمين الش ،ودــو   العمي  لجنة لل بــ ك 2-2

راء ـاااـالب وإجـاااـود الطــاااـر فاااي  بـاااـللنظ ،جـاااـ ي البرامـاااـومنس لل باااود أماااين الشاااؤو  العلمياااة

 .يةــو  ال راســ اة الرســة ســـ  طر  ــات وتح  ـــــالمعا ن

 :يــو اآلتــة على النحــجيل بالكليـود والتســـس ال بـو  أســتك 2-3
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،  رشح الطالب لل بود بالكلية من اإلةار  العامة لل بود بوزار  التعليم العاالي والبحاث العلماي .1

لكليااة وإعتماااةه ماان اإلةار  العامااة لل بااود بااوزار  التعلاايم العااالي أو بعاا  الت اا  م المباشاار با

 .والبحث العلمي

ل مس ولية الطالب، و تم بع  ةف  رسو  التسجيل والرسو  ال راسية في الزما  المحا ة التسجي .0

 .بواسطة أمانة الش و  العلمية

 .ال راسي عن  ب ا ة العا   جب على كل طالب التسجيل في الكلية .3

و  العلمية ما  فتار  و جوز ألمانة الشؤ ،من ب ء ال راسة نتهي تسجيل الطالب بع  إسبوعين  .4

 .إ ا رأت أ  هناك ما  وجب  لك ،ناءإلسبوع أو إسبوعين  خر ن إستث التسجيل

الب ـو  الطااؤـااـوز ألمانااة شـااـجرر  كاملااة، علااى أنااه  ـااـية الم ـااـال راس و ـااـ  الرســااـ فت .5

مااان الرساااو  %  52ط األود عااان ـعلاااى أ  ال   ااال ال سااا ،يطهاـاااـر فاااي ت سـاااـالنظ تثناء  ـاااـإس

 .ح ة  للتسجيلر  المــ  في الةتــال راسية، وت ف

  إنتهاااء فتاار  ـااـماء الطااالب المسااجلين بعـوفات بأسااـااـة كشـو  العلميااؤـااـة الشـر أمانااـتنشاا .6

 .ي المعنيــا  ال راســالب المعتم و  بالكلية للعــم الطــؤالء هـــجيل، و عتبر هـالتس

واحا ،  ةراساي عا لالطالب الذي لم  تمكن من التسجيل في الةتر  المح ة   عتبر مجم ا  تل ائيا   .1

 .و عتبر مةصوال  في حالة ع   تمكنه من التسجيل للعا  الذي  ليه

لاذ ن ا ،االولاى ود بالسنةــت الطالب المرشحين لل بتماراــة اســو  العلميؤــة الشــ  أمانــعيت   .8

ود بااوزار  التعلاايم العااالي والبحااث ـااـة لل بـااـلااى اإلةار  العامجيلهم إـااـلاام  كملااوا إجااراءات تس

 .اء ترشيحهم وملئ م اع هم بالشواغرــة إللغــتوط  ،ر  التسجيلــفت اءــض إن  ــلمي بعالع

الااا رو  والمناشاااط العملياااة أو طالاااب بحضاااور المحاضااارات النظر اااة أو مح الي ـاااـسال     .9

 .جيلهـراءات تســل إجــم  كمــات ما لــو  لإلمتحانــالجل

ال  ــائل اإلعـووس حاـالص اــعن طر  جيلـالتس ر ـــة عن فتـو  العلميؤــة الشــن أمانـعلت   .12

 .ةــات بالكليـــعالنة اإلــولوح ريــخاأل

 ةـــة الجامعيــــالبطاق

 :يـــو اآلتــة على النحــة الجامعيــالبطا تخرج ــست   2-4

 .ةــو  العلميؤــة الشـا  ةراسي من أمانــة كل عــب ا في  ةــة الجامعيــتخرج البطا ــست   .1

حية ال، وتنتهااي صاايةـ راسااو  الـالرساا ب لااهطـساا    ب الااذيـااـالة للطـااـمؤ ت ةـااـج بطا خرتـااـست   .0

 .اــة أجلهــبنها ة ــالبطا 

 .اــاء أجلهـ  إن ضــالب بعــة من الطــؤ تات المــحب البطا ـر  الكلية بســو  حــ   .3
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 كاي مياي األـــاإلرش

 :، و كو  على النحو التالية بالكليةـ  ال راساـأساسيا  من نظ زء  ــمي جكاةاة األــكل اإلرشــ ش 2-5

  .ي من بين أعضاء هي ة الت ر ســمأكاة   ــن لكل طالب مرشــعي   .1

 :تاليةا  الــبالمهي ــماألكاة   ــمرشالو  ـــ    .0

 .ه الطالب علميا  وتربو ا  واجتماعيا  ــاة وتوجيــإرش( أ ) 

 .حتى  ةي بمتطلبات التخرج كاة ميمكتب األال  م بالتعاو  ميا  أكاة   الطالب  ت متابعة ( ب)

 .بــة بالطالـو  الخاصؤـــة في الشــات المختلةــاو  م  الجهــتعال( ج)

 األعمـــال الفصليـــة

وحل ات  والمها  الم ومة عملية واألعماد الح لية واإلختبارات التجارب ال: األعماد الةصليةتشمل   2-6

 .فيها إمتحا  منتصا الةصل ال راسيوما في حكمها، بما الن ا  

مان %  15إمتحاا  لكال م ارر فاي منتصاا الةصال ال راساي، و خصاص لاه ماا ال   ال عان   ع   2-7

 .ال رجة الكلية للم رر

لكل م رر،  خصص ما ال   ل عان  باستثناء النسبة المخصصة المتحا  منتصا الةصل ال راسي  2-8

 .الةصليةمن ال رجة الكلية للم رر لحعماد %  12

 ةـــد الدراســـتجمي

 :يــو اآلتــة على النحــة بالكليــ  ال راســو  تجميــ ك  2-9

ر  ـــباب  اهـــإال  في حاالت طارئة وإلس ،األود يــال راس ا ــالعمح بالتجمي  في ــال  س .1

 .يــس العلمــا عليها المجلــ واف

سباب موضوعية ألو ،جيلــر  التســفتفي  ،وز للطالب المسجل أ   طلب تجمي  ةراستةــ ج .0

 .ةــو  العلميؤــن الشــا عليها أميــ واف

ر  ــباب  اهــاال في حاالت طارئة والس ر  التسجيلــاء فتــ  إنتهــ  بعــل طلب التجميــال   ب .3

 .المجلس العلمي ا عليها ــ واف

بتوصية  ،ز للمجلس العلميوــو ج ،ين متتاليينةراسي فصلين   األ صى للتجمي  ــلحو  اــ ك .4

 .تثنائيةـــ، و لك في حاالت إس ــر  التجميــ  فتــو  العلمية تم  ؤــة الشــأمانمن 

من أمانة  ،مالم  تسلم اخطارا  مكتوبا   ،ينالمعني ينال راسي ةصلينال  عتبر الطالب مجم ا  لل .5

 .و  العلمية بالمواف ة على التجمي الشؤ

ية التي ةفعها، ـو  ال راســغ الرســه في مبلـظ للطالب بح ـ حتة ،ي ود طلب التجمــفي حالة  ب .6

ات ـب الة ـبحس ،يةــو  ال راســرم الرســـجيل وفـو  التســ اة رســز  الطالب بســعلى أ   لت

 . ــك التجميــم فيه فـــا  الذي  تــفي الع ج،ــللبرنام  ة ـالمح
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 ةــتقالة من الدراســاالس 

 :يــو اآلتــة على النحــة بالكليــت الة من ال راســاإلس و ــتك  2-11

 .ا  المعنيــاد إجراءات تسجيله في العــ  بإكمــ   باست الته ةو  الت يــوز الي طالب الت ــ ج .1

و  ال راسية ــجيل أو الرســو  التســترةاة رســسإ ،   باست التهــا للطالب الذي  ت ــال  ح .0

 .جيلــر  التســاء فتــهإنتا بع  ــالتي ةفعه

ا  ــها وف ـررات التي ةرســاة  بتةاصيل الم ـــفإود على ــت يل الحصــب المســا للطالــ ح .3

 .ود بهاــوابط المعمــللض

س ــ  توصيتها للمجلــوالتي ترف ،و  العلميةؤــالشة ــت الته ألمانــسإ   الطالب بطلب ــ ت   .4

 .ة عليهاــي للمواف ــالعلم

 ةــة على الدراســاظبالمو

 :يــو اآلتــة على النحــة بالكليــو  المواظبة على ال راســتك  2-11

النظر ة والعملية  ،الم ررات ال راسية ب على كل طالب المواظبة على حضورج  .1

و  العلمية تح    اآللية المناسبة لرص  الشؤوعلى أمانة  ،والمناشط العلمية المرتبطة بها

 .، وتمنح عشر ةرجات للحضور ضمن األعماد الةصليةالحضور والغياب

من %  05كثر من أل ،ب و  عذر م بود  ثم  تغيب عن ال راسة ،الطالب الذي  سجل .0

متحانات بحرمانه اإلت و  لجنة  ،(عملي/نظري)الساعات المخصصة ألي م رر حضور 

 . عطى صةرا  وفي هذه الحالة  عتبر راسبا  و ،متحا  في الم رر المعنيلإلمن الجلو  

 جوز للمجلس  ،أو أكثر بعذر م بود%  05الطالب الذي  سجل ثم  تغيب عن ال راسة لةتر   .3

 .العلمي تجمي  ال راسة له

والطالب المحرومين  ،متحا لإلتع  لجنة االمتحانات  وائم الطالب المسموح لهم بالجلو   .4

 .متحا اإلة ب ا   بلسبوعين إوت و  بنشرها  بل  ،متحا  بسبب الغياباإلمن 

 عةى الطالب غير المسلمين من إمتحانات الث افة اإلسالمية وتحذع ساعات م ررات  .5

 .الث افة اإلسالمية من ساعاتهم المعتم   الكلية

ب و  ( العملي/النظري)زء من اإلمتحا  النهائي الطالب الذي  تغيب عن الجلو  ألي ج .6

 . عتبر راسبا  و عطى صةرا   ،عذر م بود

 عتبر  ،بعذر م بود( العملي/النظري)لجلو  لإلمتحا  النهائي ي  تغيب عن االطالب الذ .1

 . متحا  ب  لو سمح له بالجلو  إل ،(ع   إكماد)ت   ره 

 ،(ع   إكماد) عتبر ت   ره  ،بعذر م بود ،إ ا فشل الطالب في حضور منا شة المشروع .8

 .وتؤجل له منا شة المشروع لو ب الحا

حسب  ،متحانات النهائيةسبوعين من ب ا ة اإلإالتخرج  بل على الطالب تسليم مشروع  .9

 .الموع  الذي  ح ةه البرنامج المعني
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 ثــل الثالــــالفص

 اتـــــــاالمتحان

منسا ي البارامج عضاو ة وو  العلمياة ؤأماين الشابرئاساة  ،بالكلياة متحانااتلإللجناة  العمي  كو    3-1

 ،متحاناات بالكلياةشاراع علاى اإللإل ،ر ع ة مناساب مان أعضااء هي اة التا ر س مان  وي الخباو

 .ع اة وحةظ وإجراءوإمتحانات من تسلم ما  تعلا باإل وتكو  مس ولة عن كل

التجااارب المختبر ااة و ،الشااةهيةالتحر ر ااة و األساا لة :متحانااات للطااالب عاان طر اااتجاارل اإل 3-2

ال ت ل مكوناات  على أ  اللوائح، حسب ما تح ةه ،أو غير  لك ،واإلختبارات التمار نو ،والح لية

 .وإح اهما إختبار ،في الةصل ال راسي الواح  عملينعن األعماد الةصلية ت ييم 

 . البرنامجختارها    أةاء الطالب في مشار   التخرج بواسطة لجنة فنية   و 3-3

الةصاال  إمتحانااات)الاا ور األود  متحاناااتةور  إ :فااي العااا  ال راسااي متحااا لإل ا تع اا  ةورتاا 3-4

امتحانااات ) الاا ور الثاااني متحاناااتةور  إو (ي الثااانيمتحانااات الةصاال ال راسااإ و ودال راسااي األ

 .(وإزالة الرسوب الب ائل

  باال اتعلااى أ   علاان عاان جاا ود االمتحاناا ،متحااا  وف ااا  للت ااو م ال راسااي للكليااة حاا ة تااار خ اإل 3-5

 .على األ ل من ب ئها سبوعينإ

متحا  بع  مواف ة كبير المرا بين ة اإل غاةرغرف ،الطالب الذي  مرض فجا  أثناء أةاء اإلمتحا  3-6

 .و كو   رار الطبيب المعالج نهائيا   ،إلى الجهة الطبية المعتم   من الكلية

 .   متحا ال ت بل الشهاةات الطبية أو أي مستن ات أخرل بع  أ   ؤةل الطالب اإل 3-7

و لك  ،ة الرسوب فصل ةراسي و بع  امتحانات الب ائل وإزالمتحانات في نها ة كل تعلن نتائج اإل 3-8

 .المجلس العلميمن بع  إجازتها 

 نــاتذة الممتحنيـــات لألســـتوجيه

 :تكو  التوجيهات لحساتذ  الممتحنين على النحو اآلتي 3-9

 .على االساتذ  الممتحنين اإللما  بهذه الالئحة .1

علااى االساااتذ  الممتحنااين التأكاا  ماان ساار ة أورام األساا لة التااي  ضااعونها إلااى حااين جلااو   .0

 .لطالب لالمتحا ، وال جوز اإلفصاح عن محتو اتها ألي شخصا

 ،متحاا  تغطياة الم ارر ال راساي راعاى فاي وضا  اإلو  ،ور اة االمتحاا  ض  أستا  الم ارر  .3

 تركياابالتحليال والالحةاظ والةهام و علااىها علااى  ياا   ا رات الطالاب و ا رت ،وتناوع األسا لة

ساااعاته    زماان اإلمتحااا  للم اارر حساابماا  ماانح الاازمن الكااافي لإلجابااة، و كااو ،والتطبيااا 

 .المعتم  ، كما  جب ع   وض  أس لة من خارج الم رر



 

8 

 

وأي  ،بمااا فااي  لاااك الجاا اود والرساااومات ،متحانااااتم اإلاتساااليم كاال أور ،علااى الممتحنااين .4

مان ب ا اة موعا   ،وعين علاى األ الساب بال إ ،منسا ي البارامجمباشار  إلاى  ،ت أخريمستلزما

 .متحاناتاإل

 :مل ور ة االمتحا  العناو ن التالية جب أ  تح .5

تار خ وزمان  - سم الم ررإ  -الةصل ال راسي  - العا  ال راسي -  البرنامج سمإ - نبتـــةة ــكلي

 .توز   ال رجات على األس لة - متحا وأي تعليمات خاصة باإل  - متحا اإل

 .متحا اإلزمن  أ   كو  موجوةا  بالكلية طيلة ،الممتحن األستا على  .6

 نــــات للمراقبيــــتوجيه

 :تكو  التوجيهات للمرا بين على النحو اآلتي 3-11

 .لما  بضوابط اإلمتحا  بهذه الالئحةاإل ،لى المرا بينع .1

جابة وكشوفات الطالب الممتحناين مان اإلكراسات و اإلمتحاناتستال  إ ،على كبير المرا بين .0

 .متحا اإل بل نصا ساعة من ب ا ة  ،متحاناتاإللجنة 

 بل نصا ساعة مان الازمن المحا ة لب ا اة  ،متحاناتاإلةاخل  اعة  حضورال ،المرا بين على .3

 .متحا اإل

بواسااطة أمانااة  ت اا  جهااز ،التأكاا  ماان أ  األةوات المطلوبااة ألةاء اإلمتحااا  ،علااى الماارا بين .4

 .و  العلميةالشؤ

 .متحا لإلخطار الطالب بالزمن الةعلي إ ،على المرا بين .5

منا شااة أورام األساا لة ماا  الطااالب الممتحنااين، وفااي حالااة وجااوة أي عاا    ،علااى الماارا بين .6

 .متحاناتستةسار  جب الرجوع إلى أستا  الم رر أو لجنة اإلإ

بعاا  مضااي نصااا ساااعة ماان الب ا ااة الةعليااة  ،حصاار الطااالب الحاضاار ن ،علااى الماارا بين .1

 .متحا لإل

أي شايء مان شاأنه أ   صارع وال  شغلوا أنةسهم ب ،نتباهإأ   ظلوا في حالة  ،على المرا بين .8

 .نتباههم أثناء المرا بةإ

 .ةاخل  اعة اإلمتحا  لت خيناإلمتناع عن ا ،على المرا بين .9

فااي الموا اا   ساام تأكاا وا ماان كتابااة ر اام الجلااو  واإلو ،أ   نبهااوا الطااالب ،علااي الماارا بين .12

 . على فترات أثناء اإلمتحا  ،بالزمن ليهم التنبيهكما ع ،المخصصة لها

مان إنتهااء زمان   بمغاةر   اعة اإلمتحا  فاى الا  ائا العشار األخيار ،ع   السماح ألي طالب .11

 .وعلى الطالب الب اء في مكانه لحين جم  كراسات اإلجابة ،اإلمتحا 
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 متحاا ، وعلايهم اإلنتهااء زمان إأمر للطالب بالتو ا عن الكتابة عن   إص ار ،على المرا بين. 10

ماا  تحااذ ر الطااالب الااذ ن لاام  ،لتأكاا  ماان ماالء البيانااات المطلوبااةوا ،جابااةاإلجماا  كراسااات 

 .جاباتهم    تلغىإ تو ةوا عن الكتابة بإ  

جااراءات                       إتباااع اإل جااب علااى المرا ااب  ،متحااا اإلأثناااء  مخالةااةأو  حالااة غاا  بةشااكتاإ ا  . 13

 :التالية

ما   عملياة الغا  أو المخالةاة وإرفا هاا ورام أو األةوات المساتخ مة فايمصاةر  كال األ . أ

 .ستمار  ت صي الح ائاإ

إال  ،وأ  تا عم بشاهاة  مرا اب  خار ،ملء إستمار  ت صي الح ائا ومخالةة اللاوائح ب  اة. ب

 .إ ا تعذر  لك

 .أةاء اإلمتحا ستمرار في سماح للطالب الممتحن باإلال . ج

 .متحاناتار الطالب بضرور  م ابلة لجنة اإلخطإ. ة

بعاا  التشاااور ماا  رئاايس لجنااة و ،حااا مت اعااات اإل فااي أي  اعااة ماان ،الماارا بينلكبياار جااوز  . 14

 .  طارئ ظرعأي بسبب  المة وة الزمنتعو    ،متحاناتاإل

 نـــالب الممتحنيـــات للطـــتوجيه

 :تكو  التوجيهات للطالب الممتحنين على النحو اآلتي 3-11

 .بع  إبراز البطا ة الجامعية سار ة المةعود    سمح للطالب ب خود  اعة اإلمتحا  إال  ال .1

 .  سمح للطالب ب خود  اعة اإلمتحا   بل خمس ة ائا من الزمن المح ة لب ا ة اإلمتحا  .0

حتى مرور نصا ساعة من ب ا اة اإلمتحاا ، علاى اال   ،  سمح للطالب ب خود  اعة اإلمتحا  .3

الاب بالا خود بعا  مارور نصاا ط أليزمناا  إضاافيا ، وال   سامح   ن  عطى الطاالب المتاأخر

 .ساعة من ب ا ة اإلمتحا 

 .من ب ا ة اإلمتحا ة ي ة  45 إال  بع  مرور ،ال   سمح ألي طالب بمغاةر   اعة اإلمتحا  .4

علاى أ   كاو   ،والعوة  إليها إال  عن  الضارور  ،ال   سمح ألي طالب بمغاةر   اعة اإلمتحا  .5

خااالد الماا   التااى   ضاايها  العاااملين بالكليااة،أو  تحااب اإلشااراع المتواصاال ألحاا  الماارا بين

 .الطالب خارج  اعة اإلمتحا 

 .إال  إ ا رأل المرا بو  غير  لك ،الجلو  فى المكا  الذي  حمل ر م جلوسه ،على كل طالب .6

 .، اإللتزا  بتوجيهات المرا بين ةاخل  اعة اإلمتحاناتعلى كل طالب .1

إلاى  اعاة  ،أخارل مسااع   غيار مساموح بهاا بإةخاد أل ماة  أو وسايلة ،ال   سمح ألي طالب .8

 .، بما في  لك ور ة األس لة خرج من  اعة اإلمتحا  بأل ور ة ، وأال  اإلمتحا 
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ألل طالااب  خاار   ،مباشاار  أو غياار مباشاار  ،ت اا  م أل مساااع   ،ال  ساامح للطالااب الممااتحن .9

أو  سااتخ   أورام  ،وال  ساامح ألل طالاب  خاار باأ   ن اال مناه ،مماتحن ةاخال  اعااة اإلمتحاا 

 .بأِل طر  ة أو أخرل ،جابتهإ

أو تناااود أو تعاااطي المكيةااات بالتاا خين  ،متحااا ةاخاال  اعااة اإل ،ساامح للطالااب الممااتحنال   .12

 .الطعا  أو المشروبات غير الماء

، فاي أي وضا  (الموبا ال)، بماا فاي  لاك الجاواد تصاادأي جهاز إ ، بإةخادال  سمح للطالب  .11

 .متحا اإل اعة  إلى من األوضاع،

ماان إنتهاااء زماان   بمغاااةر   اعااة اإلمتحااا  فااى الاا  ائا العشاار األخياار ،ال   ساامح ألي طالااب .10

 .وعليه الب اء في مكانه لحين  يا  المرا ب بجم  كراسات اإلجابة ،اإلمتحا 

أو مغاةر   ،وال  جوز له إستعار  أي شي من زمالئه ،توجيه طلبه إلى المرا ب ،على الطالب .13

 .المرا بمن إ   مكانه إال  ب

كتابة إسمه ور م جلوسه وأي معلومات أخرل مطلوبة فى األماكن المخصصاة  ،على الطالب .14

 .م  إتباع التعليمات ب  ة ،على كراسة اإلجابة

 .مــالرصاص إال للرس مــ   اإلجابة ب لــع ،على الطالب الممتحن .15

حتياجااه ألورام حالااة إوفاي  ،ور اة ماان كراساة اإلجابااةناازع أي  ،ال  سامح للطالااب المماتحن .16

البياناات المطلوبااة  ا،  ساجل عليهاة  إجاباة كاملاا كراساة ملحااأو تصارع لاه كراسااة  ،إضاافية

 .كساب تها

للجلاو   ،و  العلمياةألماناة الشاؤعلياه أ   ت ا   بطلباه  ،إ ا تغيب الطالب عان أةاء اإلمتحاا  .11

 سابوعا  إفتار  أ صااها  فى ،إلمتحا  ب  ل، على أ   كو  الطلب مشةوعا  بالمستن ات المعتم  

 .من تار خ إنع اة  لك اإلمتحا  واح ا  

ال   ساامح لااه بااالجلو  ألي  ،تاار  اإلمتحاناااتفأثناااء فااي إجاااز  مرضااية الطالااب الااذي  كااو   .18

 ،إمتحا  جلس له خالد تلك اإلجاز  إمتحا  خالد فتر  سر ا  تلك اإلجاز ، وتلغي نتيجة أي

 .و  العلمية بالجلو  لإلمتحا الشؤ أمينمن ما لم  حصل مسب ا  على مواف ة كتابية 

 اتـــوالعقوب اتــش والمخالفــاالت الغــح

 : ملـتش اتـــوالمخالة  ـاالت الغـح 3-12

 .يــرر المعنــبالم ا ــات تتعلــيلة بها معلومــاة  أو وســاز  أي مــحي .1

 وضا  مان األوضااع،، فاي أي (الموبا ال)واد ــ، بما في  لك الجادــاز إتصــأي جه ادــةخإ. 0

 .ا ــة اإلمتحــ اع إلى

 .ا ــــمتحاإل اءــــثنأاع   ــي المســم أو تل ــت   . 3
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 .ا ـــ  نها ة اإلمتحــها للمرا ب عنـ   تسليمــة اإلجابة أوعــاء كراســـإخة. 4

 .ا ـــاء أةاء اإلمتحـــر أثنــاد شخصية طالب  خــإنتح. 5

 .ة اإلمتحاناتــل  اعــالمرا بين ةاخ زا  بتوجيهاتـلت   اإلــع. 6

الحالاة بعا  إساتيةاء البنا    جب أ  تحاد هاذه ،اثناء االمتحا  أو مخالةة في حالة وجوة حالة غ  3-13

 ،رئايس لجناة االمتحاناات أمين الشاؤو  العلمياة،إلي  بواسطة كبير المرا بين فورا   (3-11-13)

 .لعمي ل  سلمها ب وره الذي

ساتعانة بمان  روناه ثالثاة أعضااء مان هي اة التا ر س ما  اإل مان جنة تح يا  و  العمي  بتكو ن ل 3-14

 . لعمي ل ورف  توصياتهات و  اللجنة بالتحري وأخذ البيانات ، ومناسبا  

وإ ا عالنات  بل ثالثة أ ا  من موع  التح يا معاه، بلوحة اإلت علن اللجنة الطالب بموع  التح يا  3-15

  .ا   جوز أ   ص ر الحكم عليه غيابي ،إعالنه ع ثل الطالب أما  لجنة التح يا بلم  م

 .تهمالإلةالء بإفاة شهوة أما  لجنة التح يال الطالب والمرا ب وأي  مث   3-16

 .من الطالب جوز للجنة التح يا تأجيل موع  إنع اةها جزئيا  أو كليا  إ ا  بلب اللجنة العذر  3-17

والاذي  رفعهاا للمجلاس العلماي  ،ميا ت رفا  التوصاية للع ،في حالة إةانة الطالب من لجنة التح ياا 3-18

 :ع وبة أو أكثر مما  لي على أ  تشمل التوصية بتو ي 

 .للطالبذار ـــإنتوجيه  .1

 .و عطي صةرا   المعنى الم رر متحا إراسبا في الطالب  ارـإعتب .0

 .يــر   ح ةها المجلس العلمــة لةتــال راس اع الطالب منــإ   .3

 .ةــمن الكلي ا  ــنهائي بــل الطالــفص .4

المخاا    وأ ر ولااي أماار الطالاابخطاا و ،بلوحااة إعالنااات الكليااة للطالااب المخالةااة والع وبااة تعلاان 3-19

 .بالمخالةة والع وبة( المؤسسة)

 عـــــل الرابـــالفص

 األكاي مــــيياء األم ـــتقو 

 .تح ةه هذه الالئحة عتم  نظا  ال راسة على الت و م المستمر للطالب وفا ما   4-1

 .ا ــا  ال راسي المعني بنها ة  لك العــ  األكاة مي للطالب للعــالوض ة ــ ح  4-2

ات في المكا  المخصص لذلك ــات اإلجابة ورص  ال رجـن ال اخلي تصحيح كراســعلى الممتح  4-3

 .وت و م األعماد السنو ة أو الةصلية، وتسليم الكراسات وال رجات وأعماد السنة لمنسا البرامج
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لحعمااد  (% 42-32)لإلمتحاا  النهاائي و  (% 12-62)ل رجاة النهائياة لكال م ارر مان تتكو  ا  4-4

 ( وف ا  للمنهج المجاز لكل برنامج العلميةما ع ا الم ررات المستثنا  من أمانة الشؤو  )الةصليه 

 

 :وتشمل األعماد الةصلية اآلتي

 .(% 12)الحضور . أ

 .(% 02 -15)اإلختبارات . ب

 .(% 15 - 12" )إلخ.. بحوس  –سمنارات  –عملي "أخرل . ج

 :يــو اآلتــي للطالب على النحــو  األةاء األكاة مـــ        4-5

 (النظري والعملي)ا  النهائي ـره في اإلمتحــي على ت   ــب األكاة مــم أةاء الطالــ  ت و ـ عتم .1

ا  ال ور ــره في إمتحــي على ت   ــا  ال ور الثانـــ، وفي إمتحعلى العمو  واألعماد الةصلية

  .طــي ف ــالثان

 .ةرجة، وت حسب ال رجة أل رب ع ة صحيح 122ال رجة الكلية لكل م رر  .0

 .من ال رجة الكلية% 52رر ــاح في اي م ــو  ةرجة النجــتك .3

 .49إلى  45ي م رر في الم ل من أ في ( D)  اح المشروطــو  ةرجة النجــتك .4

 .اتـــة اإلمتحانــنطة لجــة بواســ  النتيجــرصت .5

 ،رات بالحروعــرر الى ت   ــب فى كل م ــات الطالــة ةرجــؤو  العلميــة الشــود أمانــت ح .6

 :اهـــأةن اريـــا  المعيــحسب النظم إلى أوزا  ــث

 :العالمات

 : الت   رات

 :الن ــــاط

  حيث أ (  :ẍ   =  )ابيــط الحســالوس  ، (σ   =  )اريــراع المعيــاإلنح. 

لكال طالاب  (CGPA) التراكمايالمعا د و (SGPA) الةصالي المعا دأمانة الشؤو  العلمية  تع   4-6 

 :على النحو التالي

ات المعتم   الساع× مجموع حواصل ضرب ن اط كل م رر = ( SGPA) المع  د الةصلي. 1

.    لم ررات الةصل ال راسي المعنياعات المعتمـوع  السـعلى مجم لذلك الم رر، م سوما  

 :أي أ 

51 (ẍ + 50) /2 ẍ  ẍ + σ ẍ + 1.5 σ 100 

B C B+ A+ A 

1.50-1.99 

45-49 

D 

3.50-3.74 2.50-2.99 2.00-2.49 3.00-3.49 3.75-4.00 

F 

0-1.49 
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:  ،ن اط الم رر :  ع ة الم ررات في الةصل ال راسي المعني،: : أ  حيث

 .و   رب المع  د الةصلي إلى خانتين عشر تين. الساعات المعتم   للم رر 

الساعات المعتم   × مجموع حواصل ضرب ن اط كل م رر = ( CGPA) اكميالمع  د التر. 0

لذلك الم رر، م سوما  على مجموع  الساعات المعتم   لم ررات الةصود ال راسية التي 

 :أي أ . ةرسها الطالب

 

 ع ة الم رات في الةصود ال راسية التي ةرسها الطالب منذ التحا ه بالكلية،:  : أ  حيث

و  رب المع  د . الساعات المعتم   للم رر : ، ن اط الم رر : 

 .التراكمي إلى خانتين عشر تين

المختص، ثم في مجلس الممتحنين، ثم في  تنا   نتائج اإلمتحانات في إجتماع مجلس البرنامج  4-7

 .يةالمجلس العلمي لإلجاز  النهائ

 :على النحو األتي في مجلس الممتحنين ،(D)في حالة النجاح المشروط  ،عو   ال رجاتت تم   4-8

فأكثر،   رف   0.02في م رر واح ، وكا  مع له الةصلي ( D)إ ا حصل الطالب على ت   ر  .1

في  لك الم رر، و  عاة حساب المع  د الةصلي وف ا  لذلك بغ  النظر عن ( C)ت   ره إلى 

 .في اي من ب ية م ررات  لك الةصل رسوبه

فأكثر،   رف   0.42في م رر ن، وكا  مع له الةصلي ( D)إ ا حصل الطالب على ت   ر  .0

في كٍل من الم رر ن، و  عاة حساب المع  د الةصلي وف ا  لذلك بغ  النظر ( C)ت   ره إلى 

 .عن رسوبه في اي من ب ية م ررات  لك الةصل

فأكثر وا ل من  0.02في م رر ن، وكا  مع له الةصلي ( D)ر إ ا حصل الطالب على ت    .3

في م رر واح  ف ط حسب ت   ر اجتماع الممتحنين،  و  عاة ( C)،   رف  ت   ره إلى 0.42

حساب المع  د الةصلي وف ا  لذلك بغ  النظر عن رسوبه في اي من ب ية م ررات  لك 

 .الةصل

، عاليه (3-8-4، 0-8-4، 1-8-4)ألحكا  المواة  وف ا  ( C)إلى ( D)إ ا لم  تم رف  الت   ر  .4

عن  حساب المع د (D)م  االحتةاظ بالن اط الم ابلة للت   ر ( F)إلى ( D)   حود الت   ر

 .الةصلي والتراكمي

 .تعلن النتائــج للطــالب بعــ  إجازتهــا بواســطة المجلــس العلمـــي  4-9
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 ىـي األعلـتوى الدراسـل للمســالنق

  شترط إلنت اد الطالب للمستول ال راسي األعلى النجاح في جمي  م ررات المستول ال راسي   4-11

 .00.2المعني، م  اإلحتةاظ بمع د تراكمي ال   ل عن 

، الطالب الذي  نجح في جمي  الم ررات، و حرز مع ال  (12-4)على الرغم من أحكا  الماة   4-11

  ن ل للمستول ال راسي األعلى، و  نذر لرف  مع له  00.2فأكثر، و  ل عن  1.82تراكميا  

 .في  لك المستول 00.2التراكمي إلى 

 ةــتمرار في الدراســاالس

 :  شترط إلستمرار الطالب في ال راسة ما  لي  4-12

 .(11-4) و (12-4)ا  للماةتين ــى وف ـتول األعلـاد للمســتيةاء متطلبات اإلنت ــاس .1

 .يــتول ال راســس المسـة  نةاـــرار إعــ   تكـــع .2

 .يين متتاليينـتو ين ةراسـاة  مســرار إعــ   تكـــع .3

بما في  ،جــبرنامة بالـرر  لل راسـ   الم ــعا المـعن ض جــبرنامر  ب ائه بالــ  فتـأال تز   .4

 . فترات التجمي  لــك 

 (وبــل وإزالة الرســالبدائ)دور الثانــي ـإمتحانــات ال

ل ــ  ،  بــي في ةور  واحـي الثانـل ال راســ  نها ة الةصــبع يــ ور الثانــالات ــ  امتحانــ ت ع  4-13

 .يــي التالــا  ال راســة العــب ا 

كمل الةتر  ال راسية أإ ا    سمح للطالب بالجلو  المتحا  ب  ل أ علمــيمجلس الل جوز ل  4-14

 بود، عذر م بب المرض أوـات أو أي جزء منها بسو  لكل اإلمتحانــز عن الجلــالم رر  وعج

شهاة  طبية في فتر  ال تز   عن أسبوع من الشـؤو  العلمية، ة مان   الطالب ألــر طة أ    ــش

 .تار خ إنع اة اإلمتحا  المعني في حالة المرض

  اإلجاز ، ال   سمح للطالب الذي  كو  في إجاز  مرضية بالجلو  ألي إمتحا  طيلة فتر  سر ا  4-15

ذه الحالة على ـم هــرع حكـر ، و نصــا  جلس له خالد تلك الةتــوت لغى نتيجة أي إمتح

 .ذار الم بولةــاالع

ى ـو  عط با  ــر راسـ  عتب ،ودــذر م بـةو  ع   ،ررــي م أا  ــب الذي  تغيب عن امتحــالطال  4-16

 .ررــةرا  في  لك الم ــص

ب فيها، إ ا ـررات التي رســوب في كل الم ــات إزالة الرســو  إلمتحانــمح للطالب بالجلـ  س  4-17

 .01.8ل عن ــ ال  تراكميا  ال   ــأحرز مع
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فى م رر ةراسي  عطى ةرجته التى أحرزها إ ا  ات إزالة الرسوبالطالب الذي  جلس إلمتحان  4-18

اتها فى حساب المع د   ربت  إزالة الرسوبنجح فى  لك اإلمتحا  وتضمن نتائج إمتحانات 

 .لم ررات ازالة الرسوب/ و لك بمضاعةة ع ة الساعات المعتم   لم رر، التراكمي

فاى الم ارر  إزالاة الرساوبالطالب الذي  رسب فى امتحانات البا ائل علياه الجلاو  إلمتحاناات   4-19

 .فى العا  التالي ال ور الثانيالذي رسب فيه م  أمتحانات 

يب عن جزء أو كل امتحانات الب ائل بسبب المرض أو ألل عذر م باود،  سامح الطالب الذي  تغ 4-21

فاى الم اررات  الا ور الثاانيله الجلو  إلمتحانات الةصل ال راسي األود أو الثاني أو إمتحانات 

 .التي تغيب عن أةائها في العا  التالي

مارض أو ألل عاذر م باود، بسابب ال ال ور الثانيالطالب الذي  تغيب عن جزء أو كل امتحانات  4-21

فى الم ررات التي تغيب عن أةائها في العاا  التاالي  إزالة الرسوب سمح له بالجلو  إلمتحانات 

 .ال ور الثانيم  إمتحانات 

، م  ال ور الثاني على امتحانات (4-8-4، 3-8-4، 0-8-4، 1-8-4)ت طبا أحكا  المواة  4-22

 .ةــل من ال راســاة  والةصــاإلعا  الخاصة بــ  واألحكــا  ال واعــمراع

 ايةـــــــاإلع

ل ــ ال  تراكميا  أ ـرز معـإ ا أح ،ذارـــررات م  اإلنــل الم ـي بكـتول ال راسـب المســ  الطالـ عي 4-23

 .يـال ور الثانات ـي، أو امتحانـي الثانــل ال راســات الةصــة امتحانــبنها  ،1.22إلى  1.82من 

ال ور ات ــب فيها ف ط في امتحانــررات التي رســي بالم ـتول ال راسـب المسـطال  الـ عي 4-24

 .لطالب على  لكا   نذر   ، و1.82رز مع ال  تراكميا  ال   ل عن ـإ ا أح ،الثاني

 .ال ت حسب نتيجة الم ررات التي أعاة بها الطالب المستول ال راسي في حساب مع له التراكمي  4-25

،  عي  الطالب الذي سبا إنذاره المستول (3-31-4)و ( 0-31-4) تينبأحكا  الماة ةو  المسا  4-26

 .00.2ذار إلى ــر  اإلنــ  مع له التراكمي بنها ة فتــل في رفــال راسي بكل الم ررات، إ ا فش

  عتبر الطالب العائ  بجمي  الم ررات أو بعضها طالبا  نظاميا  و سري عليه ما  سري على  4-27

 . لب النظامي من أحكا  بموجب النظم واللوائح الجامعيةالطا

 ذارـــــــــاإلن

، الطالب الذي  نجح في جمي  الم ررات و حرز مع ال  (10-4)على الرغم من أحكا  الماة   4-28

،   ن ل للمستول ال راسي األعلى، و  نذر لرف  مع له 0.22فأكثر، و  ل عن  01.8تراكميا  

 .في  لك المستول 0.22التراكمي إلى 

 .(04-4) و (03-4)ا  الماةتين ــا  ألحكــي وف ــاة  المستول ال راســذر الطالب في حالة إعــ  ن  4-29
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تول ـر في المســأو اكث 000.ي إلى ــ  مع له التراكمــذار عن الطالب إ ا رفـــ ط اإلنـ س  4-31

 .يــي التالــال راس

 ةـــل من الدراســـالفص

 :ا  في الحاالت التاليةــب أكاة ميــل الطالــةص     4-31

في االمتحانات النهائية للمستول ال راسي  1.22إ ا حصل على مع د تراكمي أ ل من  .1

 .المعني، أو  امتحانات الب ائل وإزالة الرسوب

 .ي االعلىـتول ال راسـاد للمســل في اإلنت ــ ا  وفشــكا  عائ  اا .0

تمرار ــات اإلســتوع متطلبــن، ولم  سـيين متتالييــ ين ةراستوــررت اعاةته لمســإ ا تك .3

  .ةــذه الالئحــمن ه (10-4)اة  ــا  لنص المــة وف ـفي ال راس

( 4-12-4)ر  المنصوص عليها في الماة  ــرج خالد الةتـات التخــتوِع متطلبــم  ســإ ا ل .4

 .ةــذه الالئحــمن ه

 ارجـــــون من الخــــالممتحن

للسماح له بالجلو  لإلمتحا  من من الكلية أ   ت      جوز للطالب الذي   ةصل ألسباب أكاة مية  4-32

 :، وفا اآلتـــيالخارج

ا  الذي  لي فصله من ــللع ،خالد فتر  التسجيل ؤو  العلمية،ــة الشــألمان   طلبه ــأ     .1

  .ر ــمباش كليةال

وص ـر  المنصــارج في الةتــا  من الخــلإلمتح مــود بالت   ـز  الطالب المةصـإ ا لم  لت .0

و  ــ  تلك الةرصة في الجلــود،  ة ـذر م بـب و  ع ،الهـأع (1-30-4)اة  ـعليها في الم

 .ارجـا  من الخـلإلمتح

، بـبالجلو  لالمتحا  من الخارج مرتين فحس ،اء  على طلبهـبن ،  سمح للطالب المةصود .3

 .صـة ثالثــة للطــالب المةصولين في المسـتو ات النهائيةو جوز للمجلس العلمي منــح فر

 .يــي المعنــتول ال راســررات المســ  م ــو  لجميــارج الجلــن من الخعلى الممتح   .4

اب ــارج في حســن من الخـل فيه الممتح  ـتول الذي ف صـررات المســة م ــ خل نتيجــال ت .5

 .يــه التراكمــمع ل

بما فيها  ،ةــذه الالئحـ  هــا  و واعــة أحكــارج كافــن من الخـح  ا على الممتــت طب .6

 .وبــل وإزالة الرســي األعلى والب ائـتول ال راسـل للمســا  الخاصة بالن ــاألحك

 حيحـــة التصــــمراجع

، متحنهإمية بطلب لمراجعة تصحيح أي م رر ؤو  العلـالش انة   ألمــب أ   ت ـا ألي طالــ ح  4-33

  :و لك وفــا اآلتــي
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عــاإلس الطالب حم أن  .1 الغرض، و لك خالد فتر  أ صاها أسبوعين من  اذـ   لهــتمار  الم 

 .ال  النتيجةــخ إعــتار 

لتشكيل لجنة للمراجعة من  منسا البرنامج المعنيالشؤو  العلمية الطلب إلى  انةحيل أمت   .0

 .  م توصية مح ة  بنتيجة المراجعةثالثة من أعضاء هي ة الت ر س، وعلى اللجنة ت 

ورفعها توصية لجنة المراجعة ألمين الشؤو  العلمية إلعتماةها  منسا البرنامج المعني  حيل  .3

 .لإلجاز  وإخطار الطالب بها اإلمتحاناتللجنة 

 . أعاله (1-33-4)ال    بل أي طلب للمراجعة بع  إن ضاء الةتر  المنصوص عليها في الماة   .4

 ةـــــالدرجح ــــــمن

ل بالكلياة والاذي أكمال ةراساة للطالاب المساج ر او  منح المجلس العلماي بالكلياة ةرجاات البكال 4-34

 :المطلوبات التالية توفىــاسو يةــب الخطة ال راســحس ررــج الم ــهالمن

 .رج حسب الخطة ال راسيةــ  الم ررات المطلوبة للتخــاح في جميــالنج .1

  .0.22ل عن ــي ال   ــتراكم د ــود على معــالحص .0

 .للبرنامج المعنيية ـرل المنصوص عليها في الخطة ال راســات األخــا  المطلوبـإتم .3

حسب ما  ،   ال صولــاوز المــ   تجــود على ال رجة، وعــا للحصــ   ال نيــاء المــ ض .4

 .ةــذه  الالئحــمن ه( 4-10-4)اة  ــورة في الم

ود ـفصة ـإلى خمسة ــر  أربعــابهة   ضي فتـة مشــة أو جامعــيود من كلــالطالب المح .5

ر طة أ  ــش ،ة البكالر و ــل ةرجــليصبح مستح ا  لني ،ل بنجاحــعلى األ  ،يةــةراس

 .روط المطلوبةــتوفي الشــ س

وتستخرج  ،ررات التي ةرسها بالكليةــط من الم ــف  ،ودــب المحــ الت الطالــب معـتحس .6

 .كـا  لذلــه وف ــنتائج

د ــا  المعـعلى أس  كــو  ا ـــو  العــرع، وةرجة البكالر ــو  الشـــة بكالر ــح ةرجــمن 4-35   

 :يــه التالــن ا على الوجـ، وت ص(CGPA)ي ــالتراكم

 امــــوس العـــالبكالر  رفــوس الشـــبكالر  يـــّدل التراكمــــالمع

 ت   ــــر ال رجــة العامــــة رعــــالش جـةة ةرــتبمر إلــــى مــــن

 ممتـــــــــــاز ىـــــــــاألول 4.22 3.02

 جيــــ  جــــ ا   م األودــال س - ةــالثاني 3.19 0.82

 جيـــــــــــ  م الثانيــال س - ةــالثاني 0.19 0.42
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 م بــــــــــود ةـــالثالث 0.39 0.22

لمية بتأر خ إجازتها من المجلس العلمي، وتسلم شهاة  التخرج من أمانة ت منح ال رجة الع  4-36

 .ارز للكليةــم البــؤو  العلمية والختــة الشــم أمانــات  العلمية، وعليها خاتم الكلية وخالشؤو

 .ــةنهائيــا  في كل ما  تعلــا بمنــح اإلجــازات العلميي  رارا  ــس العلمـالمجل رارــر  ــ عتب  4-37

 ســــل الخامــــالفص

 ةـــــام عامــــأحك

 عاارض الموضااوع علااي  ،جزئيااا  أو كليااا   ،فااي حالااة حاا وس ظااروع  ت تضااي رفاا  هااذه الالئحااة  5-1

 .رار فيهــا  ال ــالمجلس العلمي لبحثه واتخ

 حكا  أيا  ألــا أوضاع أي طالب ةر  وف ــمتى ما رأل ضرور  لذلك، توفي العلمي،لمجلس ل  5-2

 .  ةــذه الالئحــا  هــا  ألحكــ، وف ة أخرلــالئح

، متى ما تبين له أ  المع  د التراكمي ألي طالب في نتيجة إمتحانات المستول العلميلمجلس ل  5-3

  م ررات  لك المستول، أ   سمح له ــا  في جميــ، وكا  ناجح0.22ال راسي النهائي   ل عن 

ا عليها مجلس ــوافو ،(C)ر ــالتي حصل فيها على ت    رراتــا  الم ــة وإمتحــاة  ةراســبإع

 .يــ  مع له التراكمـــ، لرف ،في  لك المستول البرنامج

 .كلية،   ةصل فصال  نهائيا  من الإ ا استنة  الطالب جمي  الةرص الممنوحة له بموجب هذه الالئحة  5-4

لغياار األسااباب المنصااوص عليهااا فااي هااذه  ،ال  حااا ألي طالااب اإلمتناااع عاان الجلااو  لإلمتحااا   5-5

ر علااى ـااـو  لإلمتحااا  أو ال يااا  باأي أعماااد تؤثـااـ   الجلـاـره علااى عـأو تحاار   غياا ،ةـاـالالئح

 .ادــذه األعمــل هــأو التحر   على فع ، ير االمتحاناتــس

و   ااراره نهائيااا  ــااـعلااي أ   ك ،يـااـس العلمـااـت نافه إلااي المجلـااـ  اسـااـم رفـااـا للطالااب المتظلـاـ ح  5-6

 . ت ناعــن واالســل للطعــر  ابــوغي

و م بناءا  على هذه الالئحة واخضااع التجرباة بكاملهاا تحرص الكلية على بناء برنامج حاسوبي للت  6-6

 ,  0211-0216للت ييم  بع  نها ة الةصل ال راسي االود للعا  ال راسي 

بتار خ ............................ ة في جلسته ر م ـذه الالئحـاز هـ   أج العلميمجلس اله  أ  ـأش

 .ـــ ه............................................... ا ــ  المواف.............................. 

 الزبيـــر بشـــير طـــه/ ورــسيبروف
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