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  : نظام الدراسة والتسجیلأوالً: 
 سنة تعتمد الدراسة بالكلیة على نظام الساعات المعتمدة وتوزع الدراسة في كل .1

ً ال تشمل فترة التسجیلأ 15على فصلین دراسیین مدة كل منھما   سبوعا

 متحانات.واإل

 رة.ستمرار في دراسة المنھج ألكثر من ضعف الفترة المقرال یسمح للطالب باإل .2

 یكون تسجیل الطالب نظامیاً أو إعادة أو ممتحناً من الخارج.  .3

 زاملتوعلیھ اإل على الطالب أن یقوم بالتسجیل بنفسھ في بدایة كل فصل دراسي  .4

 المعلن.بالجدول الدراسي 

ت الب المحولین من مؤسسات تعلیمیة أخرى من نقاط وساعاتحسب المعدالت للط .5

  المقررات التي درسوھا بالكلیة بعد تحویلھم.

تحسب المعدالت للطالب المقبولین على نظام التجسیر من نقاط وساعات  .6

 المقررات التي درسوھا بالكلیة بعد قبولھم.

سى صل الدرایقبل الطالب من حملة الدرجات الجامعیة بعد السنة األولى (الف  .7

) ویوصى القسم  لرئیس المجلس العلمى بالمستوى الذى یقبل فیھ ثالثال

 والمقررات المطلوب دراستھا، وتحسب المعدالت لھذه الفئة من نقاط وساعات

 المقررات التي درسھا الطالب بالكلیة.

منھج العلمیة التي تمنح للطالب عند إكمال الللدرجات یعتمد تصنیف اإلجازات  .8

  ي المقرر بنجاح على المعدل التراكمي للطالب كما ھو موضح أدناه:الدراس

  

  

  

  

  

  

  

  المعدل التراكمي
  التصنیف

  إلى  من

  ممتاز  4.00     3.20

  جید جدا  3.19  2.80

  جید  2.79  2.40

  مقبول  2.39  2.00
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  التقدیر للمعدل الفصلى:

    الدرجة النقطیة

  الي  من  دیرقالت

 A  ممتاز 4.00  3.20

  B  جید جدا  3.19  2.80

  C  جید  2.79  2.40

  D  مقبول  2.39  2.00

  F  راسب  2.00  أقل من

  

 ً   :في العام الدراسي متحان دورات اإل: ثانیا
  متحان في السنة الدراسیة وھي:تعقد دورتان لإل

ورة دورة امتحانات الفصل الدراسي األول ودمن إمتحانات الدور األول وتتألف  .1

 لثاني.امتحانات الفصل الدراسي ا

  (امتحانات المالحق والبدیل). الثانيالدور  امتحانات .2

  متحان:الحرمان من الجلوس لإل

 یابھمتحان النھائي في أي مقرر إذا تجاوزت نسبة غیحرم الطالب من الجلوس لإل .1

% من الساعات الدراسیة المخصصة لذلك المقرر وذلك بصرف النظر عن 25

 أسباب الغیاب. 

نات في لوحة إعال % 15ي الطالب عندما تبلغ نسبة غیابھ ینذر رئیس القسم المعن .2

 القسم، أو الكلیة.

 في أي مقرر من عمید الكلیةمتحان قرار حرمان الطالب من الجلوس لإل یصدر .3

ً بناء ً بناء وعلى توصیة القسم المعني ا ن قراره على توصیة أستاذ المادة، ویكوا

 نھائیاً.

تبریة ذا لـم یستوف متطلباتھ المخإرر  متحان  أى مقیحرم الطالب من الجلوس إل .4

 والعملیة.
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  درجات الطالب في المقرر: 

 ) درجة.100( الدرجة الكاملة لكل مقرر مائة .1

  -تتكون الدرجة في كل مقرر حسب ما ھو مناسب من:  .2

 متحان التحریري النھائي.درجات اإل  .أ

ت ختبارات المرحلیة والواجبات تقویم الواجبات داخل الفصل واإلدرجا   .ب

 المحددة.

 درجات تقویم العمل التطبیقي والتجارب المعملیة والعمل الحقلي.   .ت

  

  - تدخل أعمال المقرر الفصلیة في التقویم النھائي للمادة وتكون كاآلتي: .3

 ) من الدرجة الكاملة لكل مقرر من المقررات التي%30(ال تزید عن    .أ

  التتضمن ساعات معملیة.

ة لدرجة األعمال الفصلیة ) من الدرجة الكامل%40(ال تزید عن   .ب

واألعمال المعملیة لكل مقرر من المقررات التي تتضمن ساعات 

  معملیة.

) من الدرجة الكاملة للمقررات التي یغلب علیھا %50ال تقل عن (  .ت

  الطابع التطبیقي والتقویم المستمر.

%) من الدرجة الكاملة ألعمال الورش والتدریب الحقلي 100(  .ث

 لب.والتقویم المستمر للطا

  

یجب أن تكون اثنان على األقل من مكونات تقویم أعمال الفصل في الفصل  .4

 الدراسي، اختبارات مرحلیة.

  

اجب ختبار المرحلي أو الولمتغیب ألسباب موضوعیة في وقت اإلیمنح الطالب ا . 5

ب لواجاالمحدد داخل الفصل ...الخ فرصة أخرى وفق تقدیر أستاذ المقرر للتقویم في 

  المعني.
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  التفدیر  جة النقطیةالدر

  الي  من

 A  ممتاز 4.00  3.20

  B  جید جدا  3.19  2.80

  C  جید  2.79  2.40

  D  مقبول  2.39  2.00

  F  راسب  2.00  أقل من

  

  االمتحان البدیل:

سجل والذي أكمل دراسة المقرر  القسم أن یسمح للطالبللعمید بتوصیة من یجوز  .1

ً متحان ولكن لم یتمكن من الجلوس ألدائھ كللإل ً بالجلوس إلیا دیل بحان متأو جزئیا

  في الورقة أو األوراق التي لم یجلس لھا وذلك في حالة:

األسباب المرضیة المدعومة بشھادة طبیة ،على أال تتجاوز فترة   .أ

 تسلیم الشھادة الطبیة ثالثة أیام من تاریخ المرض.

  المدعومة بمستندات رسمیة أو معتمدة. مقبولةاألعذار ال  .ب

  ن.متحایة بعد أن یكون الطالب قد جلس لإلیُنظر في أي شھادة طبال   .ت

 تسلم الشھادات الطبیة أو المستندات األخرى المطلوبة إلى مسجل  .ث

  الكلیة.

  الملحق:

 یمنح الطالب فرصة للجلوس إلمتحانات المالحق فى المقررات التى رسب فیھا .1

 وفقاً للشروط اآلتیة:

 .1.70أن ال یقل معدل المستوى للطالب عن  .2

ث أن ال یزید عدد الساعات المعتمدة للمقررات التى رسب فیھا الطالب عن ثل .3

 الساعات المعتمدة أو ثلث مقررات المستوى المعنى.
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نات عند حساب معدل نقاط  المستوى  ومعدل النقاط التراكمى للطالب بعد امتحا .4

 المالحق ، یعامل الملحق كمقرر إضافى للمقررات التى درسھا الطالب .

ھ متحانات الدور الثاني ویرسب في أكثر من مقررین علیالطالب الذي یجلس إل .5

  إعادة المستوى الدراسي.

  المحمول:

ل لم یقمتحانات الدور الثاني ویرسب في مقرر أو مقررین والطالب الذي یجلس إل  .1

ي متحانات فینقل للمستوى التالي ویجلس لإل 2.00معدلھ للمستوي الدراسي عن 

  محمولة عند أول ظھور لھا.المقررات ال

  رة .متحانات المحمولة في أول انعقاد تالي لھا مباشإلیجلس الطالب النظامي ل .2

  الحرمان:

ً فيالطالب الذي یحرم من الجلوس لالمتحان النھائي في أي مقرر یعتبر راسب  .1  ا

 ذلك المقرر.

   بالجلوس  أي مقررفي متحان ح للطالب الذي یحرم من الجلوس لإلال یسم  .2

  إلمتحانات الملحق في ذلك المقرر إال بعد استیفاء مطلوبات المقرر.

  الغیاب:

ً فالطالب الذي یغیب عن أي امتحان أو عن جزء منھ دون عذر مقبول یعتبر راس ي با

  األوراق التي لم یجلس لھا.

 اإلعادة:

ثلث ساعات  یلزم الطالب باإلعادة إذا زاد عدد ساعات مقررات الرسوب عن .1

ھ عن المعتمدة أو ثلث المقررات فى المستوى المعني، أو قل معدل المستوى ل

1.70 

 ىررفي مقمتوسط األداء كان باإلعادة إذا بقسم ھندسة العمارة یلزم الطالب  .2

 .2.00للمستوى المعنى أقل من التصمیم المعمارى 

جلوس والكل المقررات على مدار فصلین متتالیین  عادة دراسة إبتكون اإلعادة  .3

 .لإلمتحان فیھا
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 على الطالب الذي یرسب في امتحان الملحق (الرسوب الثاني) إعادة دراسة .4

 المقرر ویلزم بأداء أعمال الفصل في ذلك المقرر.

دة تعتبر مقررات الملحق مقررات جدیدة عند حساب النقاط وذلك في حالة إعا .5

 دراسة المقرر.

  

  نذار:اإل

   2.0ینذر الطالب الذي یحصل علي معدل تراكمي أقل من   .1

 

  الفصل من الدراسة:

َّ معدلھ .1  .1.00عن مستوى لل یفصل الطالب إذا قل

رات متحان دون عذر في كل مقرب للغیاب إذا غاب عن الدراسة واإلیفصل الطال .2

  المستوى الدراسي.

ین علي انذاربعد حصولھ   2.00 لىإلم یوفق فى رفع معدلھ یفصل الطالب إذا    .3

 متتالیین.

  

  االمتحان من الخارج:

 ) وذلك2.00إلى ( للمستوىیمنح الطالب المفصول فرصتان فقط لیرفع معدلھ  .1

  متحان من الخارج ، وذلك على مدار فصلین متتالیین لكل فرصة.بالجلوس لإل

ائیة لنھسنة ایمنح الطالب الذي أكمل بنجاح السنوات قبل النھائیة وانتقل إلى ال .2

ً متعددة لإل ،وفصل ھ تحاقمتحان من الخارج على أن ال تتجاوز المدة منذ الفرصا

  وحتى إحرازه الشھادة ضعف المدة الكلیة المقررة.

متحان فیھا من الخارج مقررات جدیدة عند بر المقررات التي یجلس الطالب لإلتعت .3

  حساب النقاط.

بل متحان من الخارج  التسجیل قلإلیجب على الطالب الذي یمنح فرصة للجلوس  .4

ر متحان وعلیھ الجلوس لكل المقررات على مداعلى األقل من بدایة اإل ینشھر

  فصلین متتالیین.
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ان متحمتحان من الخارج علیھ الجلوس لإللطالب المفصول الذي یمنح فرصة لإلا .5

  .رةمن الخارج في الفصل التالي مباش

لتزام بالمقررات السائدة یھ اإلمتحان من الخارج علالطالب الجالس لإل .6

  ومحتویاتھا.

  استئناف قرار الفصل:

 إعادة تسجیل الطالب المفصول للغیاب شریطة: علمىلمجلس اللیجوز  .1

 أن تكون أسباب الغیاب موضوعیة.  .أ

 ن .متحاطار الكلیة بأسباب الغیاب قبل اإلأن یكون من غیر الممكن إخ    .ب

 لفترة الغیاب. ھذه الحالة یعتبر الطالب مجمداً في و        

  التجمید:

 ، بتوصیة من مجلسیجوز للطالب تجمید أي مستوى دراسي عدا المستوى األول .1

  .القسم المعنى لعمید الكلیة

 التزید فترة التجمید عن مستویین دراسیین غیر متتالیین.   .2

 ال تحسب فترة التجمید ضمن المدة القصوي للدراسة.  .3

  ي.تة أسابیع من بدایة الفصل الدراسیقدم طلب التجمید خالل مدة أقصاھا س  .4

  إعادة التصحیح:

 ذلك على طلبھ ویتم اً متحان للطالب الممتحن بناءیجوز إعادة تصحیح ورقة اإل .1

  وفقاً لآلتي:

 یتقدم الطالب بطلب لعمید الكلیة.   .أ

 یدفع الرسوم المقررة (تقررھا إدارة الكلیة)..ب

 جة إعادةیتم اعتماد نتیو، لجنة إلعادة التصحیح تكوین عمید الكلیة یجوز ل .ت

 ، ویكون قراره نھائیاً.العمیدالتصحیح بوساطة 

یجوز لعمید الكلیة أن یرفع توصیة للمجلس العلمى لتوقیع عقوبة من .ث

ا الل ھذھذه الالئحة إذا ثبت استھتار الطالب باستغالعقوبات الواردة في 

 البند.

  متحان.تیجة اإلیقدم الطلب خالل أسبوع واحد من إعالن ن  .ج
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  مخالفة اللوائح والغش:ثالثا ً: 
ذلك،  نھمیطلب م یتم إنذار الطالب الممتحنین الذین ال یتوقفون عن الكتابة عندما .1

 ستجابة تتخذ اإلجراءات الواردة في ھذه اللوائح.وفي حالة عدم اإل

 آخر إذا ضبط المراقب أي طالب ممتحن یغش أو یتلقى أو یقدم أي مساعدة لطالب .2

  :و یرتكب أیة مخالفة ألي من ھذه اللوائح علیھ اتباع اإلجراءات التالیةأ

ملء استمارة تقصي الحقائق في مخالفة اللوائح بدقة وأن تدعم   .أ

 بشھادة مراقب آخر .

 رفاق كل األوراق واألدوات المستخدمة في عملیة الغش أو مخالفةإ  .ب

 الالئحة إن وجدت.

 متحان.أداء اإل ستمرار فيالسماح للطالب الممتحن باإل  .ت

 ستمارة مرفقة بكل األوراق واألدوات ذات الصلة إلى لجنةرفع اإل  .ث

 تنظیم االمتحانات.

  إخطار الطالب بضرورة مقابلة لجنة التحقیق.  .ج

  - :آلتیةاتتبع اإلجراءات  إذا ارتكب أي طالب ممتحن مخالفة ألي من مواد الالئحة .3

متضمنة تقریر  متحانات استمارة المخالفاترفع لجنة تنظیم اإلت  .أ

المراقبین وإفادة أستاذ المقرر فیما یختص بصلة المعلومة 

 المضبوطة بالمقرر ووسیلة المخالفة أو الغش أو األسلوب الذي

تمت بھ إلى لجنة التحقیق مباشرة بعد إنتھاء امتحان المقرر 

 المعني.

ُل الطالب الذي ارتكب المخالفة (وكبیر المراقبین والم  .ب ث ْ َم راقب ی

تحان عني إذا استدعى األمر) أمام لجنة التحقیق بعد انتھاء امالم

 المقرر المعني مباشرة لتقصي الحقائق.

الب ة الطتنظر اللجنة في إفادة المراقبین وإفادة أستاذ المقرر وإفاد  .ت

 ا.ھذه اللوائح في إعداد توصیتھ فيوتستنیر بالعقوبات الواردة 

س العلمى لیتم إتخاذ القرار ترفع حیثیات وتوصیات اللجنة للمجل  .ث

 فیھا وإعالنھا للطالب.
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في  متحانات تقریرھا من مجلس العمیدتجیز لجنة مخالفة لوائح اإل  .ج

تائج متحان وقبل إجازة النأقصاھا أسبوع من تاریخ انتھاء اإلمدة 

 من المجلس العلمى.

رات متحانات المعملیة أو اختبات التي تحدث في فترة اإلالمخالفا  .ح

ید الكلیة للجنة مخالفة عمال الفصل یتم رفعھا عن طریق عمأ

 ى.متحانات بالكلیة لترفعھا مع تقریرھا للمجلس العلملوائح اإل

ار متحانات والقرمستندات الخاصة بمخالفة لوائح اإلتحفظ كل ال   .خ

    الصادر بشأنھا من مجلس الكلیة بملف لدى مسجل الكلیة.

  العقوبات:

كن تحن مخالفة ألي من بنود ھذه الالئحة عدا الغش یمإذا ارتكب أي طالب مم .1

ً على توصیة لجنة التحقیق المكونة من قبل العم   ن:ید أللمجلس العلمى وذلك بناء

نذار ینذر الطالب الممتحن، وإذا تكررت المخالفة بعد إعالنھ باإل أ،

  بالفصل یفصل لمدة عام.

مدة یقررھا یوقف الطالب الممتحن من الدراسة بالجامعة ألي 

  المجلس العلمى.

  الممتحن من الكلیة فصالً نھائیاً یوصى بفصل الطالب 

یر في حالة ارتكاب أي طالب ممتحن حالة من حاالت الغش ، وثبوت ذلك في تقر .2

  -لیة:لجنة التحقیق المكونة من قبل العمید یقرر المجلس العلمى العقوبات التا

ً في المقرر ویو  .أ مدة قفھ من الدراسة بالجامعة لیعتبر الطالب راسبا

 عام.

إذا تكررت حالة الغش من طالب بعینھ بعد إعالن عقوبتھ على    .ب

 حالة غش سابقة یوصى بفصل ھذا الطالب من الكلیة نھائیاً.
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