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،  جامعةبال العلمية نواحيبتنظيم وتطوير الى تعن الشؤون العلمية  أمانة

عددة وتسعى للتطوير عبر قنواتها المتجامعةال هم في تحقيق رؤية ورسالة وأهدافاوتس

 المناهج وأساليب ووسائل وتقنيات التدريس المستمر من خالل متابعة تحديث وتطوير

 وإعداد والمساهمة واعتماد اللوائح األكاديمية واللوائح ذات الصلة .

 يةكلة للللنظم األساسياً ؤدي أمانة الشؤون العلمية الدور المناط بها وفقت

 اإلدارة العليا من خالل  : ويتكامل دورها مع  المعتمدة

 :أوالً: الرؤية 

 .تساهم في بناء وتنمية  مجتمع علم ومعرفة   جامعة

 : ثانياً: الرســالة

 من ةجامعتجويد وتطوير األداء العلمي لل ىتعمل أمانة الشؤون العلمية عل

ين بتعي خالل مراجعة النظم األساسية واللوائح األكاديمية ووضع المعايير الخاصة

ل إجراءات ونظام القبول والتسجي ىأهيل أعضاء هيئة التدريس واإلشراف علوت

الس مجوال مجلس األساتذةومتابعة قرارات وتوصيات   جامعةال كلياتللطالب بكل 

 .دقة بسهولة وسرعة وذات الصلة واستخراج الشهادات 

من  يرة لكثمع الالئحة العلمية أو األكاديمي اً هذا الرسالة وتماشي ىعل بناءً 

ني صف ذهبعد عالجامعات المحلية والعربية واألجنبية اعتمدت األمانة هذه الالئحة 

 . لعالميالمحيط المحلي والعربي وا ىحتى يتنافس منسوبيها علوعدد من االجتماعات 

 وفقكم اهلل إيل مافيه اخلري وسدد خطاكم ،،،

 

  وداعة عبد اهلل عليد/ 

 الشؤون العلميةأمني 
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 ن الرحيمبسم اهلل الرمح
 النيل األبيض  جامعة

 أمانة الشؤون العلمية
 

 م2017م تعديل 1999للعام األساسية الدرجات العلمية منح الئحة 
 

 

 اسم الالئحة وبدء العمل بها
 

 ةاألساسيالدرجات العلمية  منح تسمى هذه الالئحة )الئحة اسم الالئحة -1
 م .2017 تعديل العام   م 1999لعام 

س بواسطة مجل من تاريخ إقرارهايبدأ العمل بهذه الالئحة  ملبداية الع -2

 م.8/10/2017  (  بتاريخ  2017-3رقم )  األساتذة

 ىتطبق هذه الالئحة علي جميع البرامج األكاديمية عل تطبيق الالئحة -3

ها ريوس والدبلوم التقني والتي تقدمومرحلة البكال ىمستو

 ىتحق بها علحصول الطالب المل إلىوتؤدي  جامعةال

ن د أالدرجة  العلمية الممنوحة وفق البرنامج األكاديمي بع

 .لباتهينهي بنجاج جميع متط

ات منح الدرجبها من لوائح  خاصة قتلغي هذه الالئحة ما سب إلغاء  -4

 .. العلمية األساسية
 لىإ جامعةالمع نظم ولوائح  تسود أحكام هذه الالئحة في حالة تعارضها  -5

 .يزيل التعارض بينهما ىذال ىالمد

 

الدرجات ضوابط إمتحانات وضع لوائح داخلية خاصة ب برنامجيجوز لكل  -6

ذه العلمية األساسية..تتوافق مع خصوصيتها على أال تتعارض مع أحكام ه

 الالئحه

 دة منو تفسير أي ماأهو الجهة الوحيدة المخول لها تعديل  ساتذةمجلس األ -7

 مواد هذه الالئحه.

    التوقيع -8
 مدير الجامعة  حمد  ىدكتور الشاذلي عيس  
  مين الشؤون العلميةأ وداعة عبد هللا عليدكتور  
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 األول الباب
 تفاسير

 

لية التا آخر تكون للكلمات و التعابير ىالسياق معن في هذه الالئحة وما لم يقتض  

 المعاني المثبتة أمام كل منها

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزارة 

 .اإلدارة العامة للتعليم العالي األهلي واألجنبي  اإلدارة 

 .النيل األبيض جامعة   جامعةال 

 إدارة الجامعة .مجلس  مجلس ال 

  جامعة.بال ساتذةمجلس األ  األساتذةمجلس  

  مدير الجامعة . مديرال 

 جامعة .أمانة الشؤون العلمية بال ة أمانة الشؤون العلمي 

  جامعة .لجنة القبول بال  لجنة القبول 

  جامعة .أمين الشؤون العلمية بال أمين الشؤون العلمية  

  جامعة .ال كلياتمن   كليةأي  الكليات 

 المعنية . الكليةمسجل  المسجـل  

 لبحثأو ام بمهام التدريس قوتأي وحدة علمية تتبع للكلية   القسم  

 . أو التدريبالعلمي 

 الجامعة .المقيد بكشوفات  طالبال الطالب 

الدرجات العلمية  

 األساسية   

 .(العام) سالبكالوريوو أ ) الشرف(  سدرجة البكالوريو

 أو درجات الدراسات العليا .أو الدبلوم التقني 

و لما ه اً قالمقرر وفها تدريس بيتطلالساعات التي عدد  الساعات التدريسية 

 محدد في الفصل الدراسي أو العام.

   

مخصصة لمحاضرة نظرية في  ةهي ساعة واحد المعتمدة ةالساع 

 أيضاً وهي تعادل  األسبوع على مدى فصل دراسي كامل

حسب تمارين الوالسمنارات والعملية  ساعاتالمن  :2-3

بذلك يكون عدد  ، بالخطة الدراسيةما هو مجاز 
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لحجم المادة وأهميتها عند تقييم  اً ة معيارالساعات المعتمد

عند حساب الساعات المطلوبة للتخرج  وأداء الطالب 

   والحصول على الدرجة العلمية الممنوحة في التخصص.

هو مقرر دراسي يدرسه الطالب وفق برنامج منظم في  المقرر   

من الساعات المعتمدة في األسبوع خالل الفصل  عدد

 .حمل رقماً واسماً يالدراسي الواحد 

ه جميع المقررات التي يدرسها الطالب لتمكن ىبحتوي عل  المنهج الدراسي 

من الحصول علي الدرجة العلمية االساسية في تخصص 

مانة أ ىو مودع لد األساتذة مجاز بواسطة مجلسمعين  

 بالخطة الدراسية. اً يضأ يويسمالشؤون العلمية  

 اً سبوعأ 15-12بين  ىفي المدالمحددة  الفترة الزمنية الفصل الدراسي 

وال تشمل فترة  كمال دراسة المقررات المحددة إل

 . التسجيل واالمتحانات

 .تكون من فصلين دراسيين ي العام الجامعي 

 بتدريس المقرر ووضع االمتحانقاموا ساتذة الذين األ مجلس الممتحنين  

 . ومنح الدرجات للطالب

لمسافة التي تبعدها الدرجة الخام من الوسط هي ا الدرجة المعيارية 

 االنحراف المعياري  لهم ىالحسابي للطالب مقسومة عل

 تساويأي ، عكس المستوى النسبي للطالب وهي ت

االنحراف ÷ بي(الوسط الحسا -)الدرجة الخام 

  .المعياري

 )ممتاز،الشرائح الخمس  ىعملية توزيع الطالب علهي  المعالجة اإلحصائية 

 حسب النموذج المحدد أورسوب(  مقبول، جيد، ،اً جدجيد

 جة حسب النسب المئوية المطلوبة ومن ثم يتم تحديد الدر

 الدنيا والدرجة العليا لكل شريحة ومن ثم يتم تحويل

ه بهذ محددالمدى ال ىالدرجة الدنيا والعليا لكل شريحة  إل

 التالية وفقا لمعادلة التحويل الالئحة

cc

c

new
lMax

MinMaxlx
Minx






))(( 
                 -حيث :

xnew         درجة الطالب بعد معادلة التحويل :. 

 x             . درجة الطالب الخام : 

 Maxc  وlc    الدنيا لكل شريحةالعليا و :  الدرجة . 
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 Max وMin  الدرجة العليا و الدنيا للمدى المحدد :

 .المراد التحويل إليه

  فمثالا 
(التي تنحصر في Bيحة جيد جدا )عند تحويل الشر

أي المدى  A  .  .   B)المدى ]

 sxsx 53.0,3.1    إلى المدى المألوف

وبالتعويض في  79 . .  70المحدد بهذه الالئحة وهو 

  التالية:معادلة التحويل نحصل علي المعادلة 
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درجة االمتحان  

 المعيارية 

اتجة بعد المعالجة اإلحصائية لدرجات هي الدرجة الن

 ر وتعتبر هي نقاطه في هذا المقر ، الطالب في مقرر ما

   المعدل الفصلي 
GPA 

هو المعدل أو المعيار الذي يحدد مستوى الطالب في 

 ة :الفصل الدراسي المحدد ويحسب وفقاً للمعادلة التالي

عدد )ضرب حاصل قيمة مجموع المعدل الفصلي = 

 طالبلل درجة االمتحان المعيارية×  المعتمدةالساعات 

لكل مقررات الفصل الدراسي (  نقاطه) ذلك المقررفي 

اكمل الطالب  التيعلى الساعات المعتمدة مقسوماً 

دراستها في الفصل الدراسي المحدد وتشمل ساعات 

   النجاح والرسوب

                  .



n

j
j

j

hr

hrjScor
cummS

1
. 

أو  jة الطالب في المادة رقم هي درج jScorحيث 

ة هي عدد الساعات المعتمد jhrوالنقاط المقابلة لذلك 

عدد المواد أو المقررات في الفصل  nو jللمادة رقم 

 الدراسي المحدد

 .لكل فصل دراسي وزن  معين يحدد من خالل الالئحة وزن الفصل الدراسي 
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  المعدل التراكمي 
CGPA 

 يالتكل الساعات المعتمدة  ألداء األكاديمي في امعدل 

 إلىدرسها الطالب في جميع الفصول من بداية دراسته 

حاصل ويساوي أو إلى نهاية آخر فصل دراسي حينه 

 الفصل ذلك وزن×  المعدل الفصليضرب قيمة مجموع 

 الفصول الدراسية المؤهلة لكلبهذه الالئحة  المعتمد

 للتخرج.
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 الباب الثاني
 

 والتسجيل القبول
 لعاليليم االئحة القبول لمؤسسات التعليتم القبول بالشؤون العلمية  وفقاا  2-1

 بما في ذلك ضوابط:

 .ضوابط التقديم للقبول العام والقبول الخاص بالسنة األولى -أ 

 .ةالتجسير  )الترفيعات( بالفرقة الثانية  أو الفرق المتقدم -ب 

 .قبول الناضجين  -ج 

 . قبول طالب اإلنتساب -د 

 التحويل بالفرقة الثانية  أو الفرق المتقدمة . -هـ 

 المعاينة والتسجيل 2-2

 -أ 

 

 بولهبعد اجتيازه المعاينة عند ق جامعةيتم تسجيل الطالب في ال

 .كلية المعنية بال

م لتزامع االكلية على الطالب إكمال إجراءات التسجيل بنفسه في ال -ب 

ن لزماالكلية، على أال يتعدى ا بالزمان والمكان اللذان تحددهما

د  عننهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي المحدد )إال

ريق طالحاالت التي يوافق عليها مجلس الكلية( ويتم التسجيل عن 

 . كاستمارة التسجيل المعدة من قبل أمانة الشؤون العلمية لذل

ه لمح الكلية ويس عند اكتمال إجراءات التسجيل يمنح الطالب بطاقة -ج 

قة بممارسة كل حقوقه كطالب بالكلية ويجب عليه أن يحمل البطا

، ويكون على بصورة دائمة وأن يبرزها متى ما طلب منه ذلك

 اً.ائمدبه رقم الجامعي يتم التعامل الالبطاقة رقم خاص بها يسمى 

ن ني مأي طالب ال يكمل إجراءات التسجيل بعد نهاية األسبوع الثا -د 

فصل الدراسي األول في العام الدراسي دون إذن مسبق من ال

مجلس الكلية،يحق للمجلس رفع اسمه من سجالت الكلية حتى 

 .يبرر هذا التأخير

 ال يجوز تسجيل أي طالب ما لم يبرز اآلتي 2-3

 .شهادة سداد المصروفات -أ 

 شهادة خلو طرف من المكتبة، ويستثنى من هذا الشرط التسجيل -ب 

 .ل الدراسي األولللفص
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 توزيع الطالب على التخصصات  2-4

لس ة مجيتم توزيع الطالب بعد نهاية العام الدراسي بالكلية بواسط -أ 

وق التفوالكلية على التخصصات المختلفة بالكلية بناًء على الرغبة 

ب األكاديمي ومقدرة القسم على االستيعاب ويتم التوزيع بموج

 .استمارة اختيار التخصصات

ا على الطالب أن يمأل استمارة اختيار التخصص ويقوم بتسليمه -ب 

 في الوقت المحدد لذلك. اً لمسجل الكلية شخصي
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 لثالباب الثا
 األساسية : علمية النظام األساس لنيل الدرجة ال

 ىالمبني عل ( شبه الفصلي السنوي المعدل ) نظامالجامعة التعتمد  3-1

 .الساعات المعتمدة

 ين .تفرغاً كامالً بالنسبة للطالب النظامي جامعة اسة بالرطلب الدتت 3-2

 فترة تدريس المنهج الدراسي لنيل درجة : 3-3

  تقل عن ثمانية فصول دراسية )أربع سنوات دراسية(.الالبكالوريوس -أ 

 صول دراسية.ف ةساوي ستي  الدبلوم التقني-ب

 تتراوح الساعات المعتمدة لنيل درجة : 3-4

 ساعة معتمدة. 220 -160البكالوريوس )الشرف(  ما بين -أ 

 ساعة معتمدة. 150 -130لبكالوريوس )العام(   ما بين ا-ب

 . ساعة معتمدة 201 -100لدبلوم  )التقني(  ما بين ا-ج 

س لمجلاكما يجوز اعتماد الساعات المعتمدة لنيل الدرجات أعاله من لجان 

مجلس  بعد اجازتها بواسطة لمهنية أو المجالس ا لتعليم العاليلالقومي 

 األساتذة .

 في ةجامعللطالب الذي يظل مسجالً في العلمية األساسية تمنح الدرجة ال 3-5

مدة و الساعات المعتأ% من الفترة الزمنية المقرره 50مدة ال تقل عن 

 ا .ت فيهبعد أن يجتاز االمتحانابل التخرج مباشرة المؤهلة لنيل الدرجة ق

 : العام الدراسيفي ثالث مرات االمتحانات  تعقد 3-6

 . األولاألساس في نهاية الفصل الدراسي  ةدور-أ

 الثاني .الدراسي األساس في نهاية الفصل  ةدور-ب

تاريخ  عقد بعد مضى أسبوع على األقل منتووالبدائل المالحق  ةدور-ج

تحان امن أ للفصل الدراسي الثاني أياألساس  ةإعالن نتيجة امتحان  دور

 .(مرة واحدة عند نهاية العام الدراسي يكون المالحق والبدائل

ت مقرراعتماد نتائج الاتوصية مجلس القسم  ىعل يجوز لمجلس الكلية بناءً  3-7

معترف بها لدى  ىخرأالمتسقة مع مناهجها التي  درست في جامعات 

 . الوزارة

ريس ضاء هئية التدمن بين أع أكاديمي ين مشرف  ييجوز لمجلس الكلية تع 3-8

جه تخر ىحت ةلعدد محدد من الطالب مهمته توجيه الطالب من بدء الدراس

 كاديمية.ألا هالدراسي والمساعدة في حل مشاكل هومتابعة تحصيل
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 الباب الرابع
 الدرجة العلمية  األساسية :

ي ية التوفقاً للتقديرات األكاديمساسية األ العلميةتمنح الكلية الدرجة  4-1

 ة.يالدراس الفتره زها الطالب خالل يحر

 األساسية:العلمية الشروط العامة لمنح الدرجة  4-2

 أن يكمل الطالب المنهج الدراسي المقرر . -أ 

 . لخطة القسماً وفق ةالمقررأن ينجح الطالب في االمتحانات  -ب 

توصية مجلس الكلية بمنح الدرجة  ساتذةاألأن يجيز مجلس  -ج 

 .العلمية

 .األساسية نهائي العلمية بمنح الدرجة  ساتذةاألقرار مجلس  -د 

املها األساسية عن حالعلمية إسقاط الدرجة  ساتذةاأليجوز لمجلس  -هـ 

 اقتضت الضرورة ذلك .متى ما في أي  وقت 

 يعتمد المعدل التراكمي لحساب الدرجة النهائية للتخرج -و 

 إلى :( عامال/درجة البكالوريوس )الشرف  تصنف 4-3

 ( المرتبة األولى .العام/)الشرف سرجة البكالوريود -أ 

 (ألولا( المرتبة الثانية )القسم العام/درجة البكالوريوس )الشرف -ب 

 اني(الث ( المرتبة  الثانية )القسمالعام/درجة البكالوريوس )الشرف -ج 

 الثالثة( المرتبة  العام/درجة البكالوريوس )الشرف -د 

 األولى المرتبة( العام/ريوس )الشرفوشروط منح درجة البكال 4-4

 %80المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي أن يكون  

سم الثانية )الق المرتبة( الشرف/العامريوس )وشروط منح درجة البكال 4-5

 األول(

 %80قل من أو %70المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي أن يكون  

سم الثانية )الق المرتبة (الشرف/العامريوس )ولبكالشروط منح درجة ا 4-6

 الثاني

 %70قل من أ% و60المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي أن يكون  

 لثةالثا المرتبة( الشرف/العامريوس )وشروط منح درجة البكال 4-7

 %60قل من أ% و50المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي أن يكون  

 وفقاا للتصنيف التالي التقني  منح درجة الدبلومي 4-8

 التقدير         المعدل التراكمي  

 ممتاز %80أكبر من أو يساوي   

 جيد جداً  %80% و أقل من 70أكبر من أو يساوي   
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 جيد %70% و أقل من 60أكبر من أو يساوي   

  مقبول %60% و أقل من 50أكبر من أو يساوي   

  

 تيراسي وزن حسب اآلللفصل الدن يكون أيجوز  4-9

 

 ي:لنيل درجة الدبلوم التقني يكون لكل فصل دراسي وزن كما يل -أ 

 الوزن الفصل الدراسي  الوزن الفصل الدراسي 

 %12 الثاني %12 األول

 %18 الرابع %18 الثالث

 %20 السادس %20 الخامس

   

 اسية يكونفي ثمانية فصول در األساسية العلميةلنيل الدرجة  -ب 

 :لكل فصل دراسي وزن كما يلي

 الوزن الفصل الدراسي  الوزن الفصل الدراسي   

 %5 الثاني %5 األول  

 %10 الرابع %10 الثالث  

 %15 السادس %15 الخامس  

 %20 الثامن %20 السابع  

في عشرة فصول دراسية يكون  األساسية العلميةلنيل الدرجة  -ج 

 كما يلي ة:لكل فصل دراسي وزن 

 الوزن الفصل الدراسي  الوزن الفصل الدراسي   

 %5 الثاني %5 األول  

 %7 الرابع %7 الثالث  

 %10 السادس %10 الخامس  

 %13 الثامن %13 السابع  

 %15 العاشر %15 التاسع  



 

 13 م2017  م تعديل1999ة ة لسنالدرجات العلميمنح الئحة  -النيل األبيض جامعة  

 الباب الخامس
 األطر العامة للمناهج والمقررات:

تناسب تالعامة للمناهج والمقررات التي  األطر األقسامو  كلياتتقترح ال 5-1

 معها .

عند تصميم األطر العامة للمناهج والمقررات يجب مراعاة الشروط  5-2

 العامة:

 . تعريف وأهداف ورؤية ورسالة البرنامج -أ 

 . م و فرص العملعل  مخرجات الت   -ب 

 . (4-3حسب البند )و الساعات التدرسية والمعتمدة  -ج 
 . وحداثة المقررات  وتسلسلها المنطقي صالةأ -د 

  . التعلم مخرجاتتقييم  -هـ 

 .طريقة الترميز -و 

 ن تشمل:أ ىواضحة عل  صياغة المفردات بصورة -ـز 

 .نجليزية إلو اسم المقرر باللغة العربية وا  رمز .1
 .لمقررالسابقة لبات ووالمطلالساعات المعتمدة  .2

 . هدافألا .3

 . مخرجات التعلم .4

 .مقرروصف ال .5
 .طريقة تدريس المقرر  .6
 . الوسائل التعليمية .7

 . نترنتإلومواقع ا المراجع .8

 .طارإلتنصب في هذا ا ىخرأأي معلومات  .9

 . ىخرأ برامججوز تكرار المنهج في يال  -ك 

 . مرجعية علمية للمناهج -ل 

 .و خارجها  الكليةداخل من عبر لجنة متخصة  هادإعدا 5-3

 .قاموا بإعداد المنهج  نذة الذيكتابة أسماء األسات 5-4

جازة دارة لإلعتماد واإلاإل إلىورفعها  ساتذةاأل جازتها بواسطة مجلسإ 5-5

 النهائية.

 رفعهاو ائيةعتماد واإلجازة النهالبنسخة بعد ا تحتفظ  أمانة الشؤون العلمية 5-6

 . اإللكتروني الجامعةفي موقع 
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 الباب السادس
 تقويم االمتحان:

 جاح الن 6-1

ع األعلى بعد نجاحه في جمي رقةالفإلى  ةقفرينقل الطالب من  -أ 

في  البرامجأن تراعى خصوصية بعض  ىالدراسية عل المقررات

  . الفرعيةالمقررات حاالت 

يه يكون لكل مقرر ساعات معتمدة تتناسب مع الزمن الذي تدرس ف -ب 

 .وأهميتها العلمية 

دد قل بذاته وله ساعات معتمدة وتحيعتبر بحث التخرج مقرر مست -ج 

التقدير  كليةو مجلس الألجنة المناقشة أوالممتحن الخارجي 

.األكاديمي 

الدرجات التي  كليةبتوصية من مجلس ال ساتذةاأليحدد مجلس  -د 

 ىراععلى أن ي  (الدرجات الشاذة) تستبعد من المعالجة اإلحصائية

 .الدرجاتعند وضع االمتحان هذه 

بتوصية من مجلس الممتحنين أن يطلب من  الكليةمجلس لوز يج -هـ 

 إذا أي قسم من أقسام الكلية مراجعة تقويم كل أو بعض االمتحان

 اقتضى الحال ذلك قبل إجازته.

 -في المقرر إذا : اً يعتبر الطالب ناجح -و 

فصل طالب منذ بداية التسجيل للبات القسم المعلنة للواجتاز مطل-1

 الدراسي.
 ر .الممتحنين في كل مكون من مكونات المقر ىضأر -2

درجات المعيارية المن  األقل ى% عل50حصل علي -3

 .لالمتحان

   .ةنهائي ساتذةمجلس األائج المجازة بواسطة تتعتبر الن -ز 

 إال ةساتذمجلس األال يجوز تعديل نتيجة الطالب بعد اعتمادها من  -ك 

 .ساتذة مجلس األبقرار من 

 لها .جميع النتائج بالموقع اإللكتروني  جامعةال تنشر -ل 
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 لتاليابتقديرات أكاديمية وفقاً للجدول المعيارية لدرجات اتعادل  -م 

 باإلنجليزي الرمز التقدير النسبة  

 A م       ممتاز % فأكثر80  

% إلى أقل من 70  

80% 

 B جج  جيد جدا

% إلى أقل من 60  

70% 
 C ج #جيد

إلى أقل من  50%  

60% 

          مقبول
    

 D ل

 تودع نسخة من النتائج لكل الفصول ورقية وإلكترونية بأمانة -ن 

 . المسجل ىبنفس النسخ لد كلياتالكما تحتفظ  ، الشؤون العلمية

 الرسوب في االمتحان 6-2

 االمتحان إذا : مقرراتمن  مقرريعتبر الطالب راسباا في  

 % من الدرجات المعيارية في أي مقرر . 50ن حصل على أقل م -أ 

كان أداؤه في مكون من مكونات تقويم المادة دون رضاء  -ب 

 الممتحنين.

من الجلوس لالمتحان بسبب الغياب عن المجلس العلمي حرمه  -ج 

 ( .أ-6-6وبدون عذر وفقاً لنص المادة )  الدارسة

 غاب عن االمتحان بدون عذر. -د 

 بالرسوب بسبب  سوء السلوك كليةمجلس الحكم من  صدر عليه -هـ 

 امتحان المالحق 6-3

منح فرصة الجلوس المتحان الملحق  ساتذةلمجلس األيجوز  -أ 

الساعات المعتمدة  أقل أو يساوي ثلث للطالب الذي رسب في

 . اإليهنتمي ي الذي الفرقة قرراتلم

 قل من إعالنسبوع على األأحق بعد مضي امتحانات المال ىجرت   -ب 

 نتائج امتحانات دورة األساس .

بجلوس  ساتذةلمجلس األيجوز لمجلس الممتحنين أن يوصي  -ج 

 . أو جزء منه المقررالطالب في امتحان الملحق بكل 

الطالب الذي ينجح في المقرر في امتحان الملحق يمنح تقدير  -د 

 حصلالنظر عن الدرجات التي  بغض ذلك المقررمقبول في 

 ليها .ع
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 اإلعادة 6-4

 -ا:إذسي  الفصل الدران يقرر بأن يعيد الطالب أ ساتذةلمجلس األيجوز  

ة الساعات المعتمدقل من أويساوي ثلثي أوثلث رسب في أكثر من  -أ 

 . االذي ينتمي إليه ةالدراسي الفرقةلمواد 

 .حق سب في أي مقرر من مقررات المالر -ب 

 بسببلكل المقررات من الجلوس لالمتحان  ساتذةلمجلس األحرمه  -ج 

 الغياب الجزئي عن الدراسة بدون عذر .

 ةالفرقكل المقررات ب ةدراسيال الفرقةيدرس الطالب الذي يعيد  -د 

الي ذلك يدرس كل باإلضافة  ،ماعدا المقررات التي نجح فيها

بناء على بأنها ضرورية المجلس العلمي التي يراها  قرراتلما

 . ةالمعني كليةتوصية ال

 الفصلي للطالب الذي نجح بعد إعادة الفصل المعدليحسب  -هـ 

وبعد  التي نجح فيها قبلللمقررات درجات المعيارية المن  الدراسي

 . اإلعادة

 الفصل 6-5

 أن يوصي بفصل الطالب من الدراسة إذا: ساتذةلمجلس األيجوز  -أ 

  I.  الفرقة  قرراتمالساعات المعتمدة لثلثي رسب في أكثر من

 .االذي ينتمي إليه  ةالدراسي

  II.  ًن مورسب في مقرر أو أكثر  أو مفصوالً كان الطالب عائدا

 حق .امتحانات المال

  III. سلوك في االمتحان وحكم  وءارتكب الطالب حالة غش أو س

 عليه بالفصل .

  IV.  عن الدراسة بدون عذر.  %75اكثر من غاب الطالب 

 . ساتذةألمجلس الالدراسة تخضع لموافقة كل حاالت الفصل من  -ب 

حان لجلوس  لالمتل اً يمنح الطالب المفصول فصالً أكاديمياً فرص -ج 

 من الخارج .

يراعى بعد فصل الطالب أن يتقدم متى ما شاء لالمتحان من  -د 

ن لم إو إلعادة قيده ، ساتذةلمجلس األالخارج، فإذا نجح يرفع اسمه 

 فصلهلتقدم لمثل هذا االمتحان دون الحاجة ينجح يمكنه دوماً أن ي

ن عقطع إال إذا انفصالً أكاديمياً نهائياً بعد رسوبه في االمتحان 

  .دون عذرمتتالية الدراسة لمدة أربع سنوات 

من بطلب كلية مجلس التقدم ييتم الفصل النهائي للطالب عندما  -هـ 

دراسة بين فيه عدم جدوى مواصلة الطالب للي ساتذةمجلس األ
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على ذلك يتم  ساتذةمجلس األ بمسببات أكاديمية واضحة فان أمن

 مرة أخرى. لكليةوالذي يستوجب عدم إعادة قيده با اً نهائي هفصل

 نالحرمان من الجلوس لالمتحا 6-6

م أن يحر ، عنيةالم كليةتوصية ال ىبناء عل كليةلمجلس اليجوز  -أ 

ت % من الساعا25بـه إذا تجاوز غيامقرر ما الطالب من امتحان 

 .لمقررلدرسية المخصصة تال

ي ف اً الطالب الذي ي حرم من الجلوس المتحان المقرر يعتبر راسب -ب 

ت ذلك المقرر و يمنح الدرجة صفر وتطبق عليه لوائح االمتحانا

 بهذا االعتبار.

 امتحان البديل 6-7

 -فرصة امتحان البديل للطالب الذي : ساتذةمجلس األيمنح  

 لضوابطوفقاً لقبل بدء االمتحان  ساتذةمجلس األيتقدم بعذر يقبله   -أ 

 .جامعة المعمول بها بال

والمعتمد يصاب بمرض أثناء االمتحان ويوصي الطبيب المختص  -ب 

 قررالم ذلك بعدم قدرته على مواصلة االمتحان في  الكليةمن قبل 

 التي تليها . المقرراتأو 

لها ي يكفينجح في امتحان البديل بكل المزايا التيتمتع الطالب الذي  -ج 

 له النجاح في امتحان األساس .

ت حاناالطالب الذي يرسب في امتحان البديل تطبق عليه لوائح االمت -د 

 ا فيالتي جلس له المقرراتمع األخذ في االعتبار نتيجة امتحانات 

 دورة امتحانات األساس .

 االمتحان من الخارج : 6-8

 كل المقررات ماعدا المقررات التي ، يمتحن الطالب الذي فصل -أ 

ا كل المقررات التي يراه نذلك يمتح إلى، باإلضافة  نجح فيها

، ةالمعني كليةبأنها ضرورية بناء على توصية ال ساتذةمجلس األ

 .ويمنح فرصة واحدة إلمتحان المقرر في العام

 دايةعلى األقل من الب يتم التسجيل لالمتحان من الخارج قبل شهر -ب 

   . المعلنة المتحان دورة األساس

قبل شهر  ةالمعنيكلية على الممتحن من الخارج أن يتصل بال -ج 

ونصف من التاريخ المعلن المتحانات األساس لمعرفة تواريخ 

ى من امتحانات العملي وأي أعمال أخر ىعلي أن يعفاالمتحانات 

   راسي المعني.خاضعة للتقييم في أثناء الفصل الد

متَحن من الخارج الذي يصاب بمرض أثناء االمتحانات ويقرر -د   الم 
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يمنح فرصة ،  نالطبيب المختص عدم قدرته علي مواصلة االمتحا

التي يشملها التقرير الطبي  قرراتمأو ال المتحان البديل في المقرر

 في    أول دورة امتحانات قادمة .

متَحن م ىت طبق عل -هـ   اس  ن الخارج لوائح االمتحانات دون المسالم 

 ( .د-8-6الي أ-8-6من بمضمون المواد )

 بإعادة قيد الطالب الذي ساتذةلمجلس األ كلية اليوصي مجلس  -و 

 لفرقةا يلتي تال ةالدراسي الفرقةينجح في  االمتحان من الخارج في 

 مباشرة. اهمنفصل   يتال ةالدراسي
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 الباب السابع
 : (التجميد) وقف القيد

 

لة ية قابلمدة سنة دراسميد( ج)التيجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب  7-1

سة، لدراللتجديد لسنة أخرى إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام في ا

لك و ذإال إذا اقتضت الضرورة غير  ، وقت كافيأن ي قدم العذر قبل  ىعل

مية العل الكلية إخطار الشؤون ىوعل ، بعد تقديم الوثائق التي تثبت العذر

 .اً أيض إيقاف القيد و عند معاودة الطالب الدراسة ىفي حالة الموافقة عل

ه اف قيدأن يمد فترة وقف القيد للطالب الذي تم إيق ساتذةاألمجلس ليجوز  7-2

 .ضافيةإية ( وذلك لمدة سنة دراس1-7وفقا للفقرة )

 .جزء من العام الدراسيل وقف قيدهن يتقدم بطلب لأللطالب يجوز ال  7-3

ة أن يسمح للطالب الذي يتغيب عن الدراسة لمد ساتذةيجوز لمجلس األ 7-4

ظ % من الفترة الدراسية بعذر مقبول وقف قيده مع اإلحتفا25تتجاوز 

 بحقه في أي نتائج حازها قبل بدء التغيب.
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 الثامنالباب 
 :  يالتفوق العلمجوائز 

 

ظام لكل عام دراسي وفق الن جامعةمنح جوائز للطالب المتفوقين في الت 8-1

 .اتالمعمول به بالكلي

أو  أن يسمي جوائز التفوق العلمي باسماء أشخاصساتذة يجوز لمجلس األ 8-2

 .لهم اً وذلك وفاًء وتقدير جامعةائد بالرمؤسسات له أو لها دور 

الئحة ضوابط أو  جامعةالي حرم أي طالب خالف الئحة سلوك الطالب ب 8-3

 م من2017م تعديل 1999للعام  إمتحانات الدرجات العلمية  األساسية

 .جامعةجوائز التفوق العلمي بال

   . قائمة المرشحين لجوائز التفوق العلمي ساتذةيعتمد مجلس األ 8-4

ن مدهم عتمااتحتفظ  أمانة الشؤون العلمية.بنسخة من قائمة المرشحين بعد  8-5

 . اإللكتروني جامعةورفعها في موقع ال  ساتذةس األمجل
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