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 اسم الالئحة وبدء العمل بها

         . (0201-0202للعام الئحة األكاديمية لاتسمى هذه الالئحة )              اسم الالئحة -1
 العلمي مجلساليبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرارها بواسطة               بداية العمل  - 0
 تطبق هذه الالئحة علي جميع البرامج األكاديمية على            تطبيق الالئحة  -3

 لكلية ا مستوى مرحلة البكالريوس والدبلوم التقني والتي تقدمها                                 
  الي حصول الطالب الملتحق بها علي الدرجة العلمية ؤدي وت                                 

  ممنوحة وفق البرنامج األكاديمي بعد أن ينهي بنجاجلا                                
 جميع متطلباته.                                 

 ن لوائح خاصة بمنح تلغي هذه الالئحة ما سبقها م                      إلغاء -4
 العلمية األساسية الدرجات                                 

 الذي يزيل التعارض بينهما. تسود أحكام هذه الالئحة في حالة تعارضها مع نظم ولوائح الكلية الي المدى - 5
سية. تتوافق مع يجوز لكل برنامج وضع لوائح داخلية خاصة بضوابط إمتحانات الدرجات العلمية األسا - 6

 .الالئحة هخصوصيتها على أال تتعارض مع أحكام هذ
 الالئحة.  مجلس العلمي هو الجهة الوحيدة المخول لها تعديل أو تفسير أي مادة من مواد هذه ال - 7
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 الباب األول
 تفاسير

 في هذه الالئحة وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات و التعابير التالية المعاني المثبتة أمام كل منها
                             الوزارة
                           اإلدارة
                              الكلية

                     األمناء مجلس
                    العلمي مجلس
                              العميد

          العلمية الشؤون أمانة
                                    القبول لجنة

                 المسجل
        الشعبة/  القسم

                        
                 الطالب

       العلمية الدرجات
 

    التدريسية الساعات
 
 
                  الساعة المعتمدة 

                          

                           
 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة 
 واألجنبي األهلي العالي للتعليم العامة اإلدارة 

 األهلية الشرق كلية 
 بالكلية األمناء مجلس 
 للكلية العلمي المجلس 
 الكلية عميد 

 بالكلية العلمية الشؤون أمانة
  بالكلية القبول لجنة

 الكلية مسجل
 أو التدريس بمهام تقوم للكلية تتبع علمية وحدة أي

 التدريب أو العلمي البحث

 بالكلية بكشوفات المقيد الطالب
 البكالوريوس أو( الشرف)  البكالوريوس  درجة

 .التقني الدبلوم األساسية أو(  العام)
 المقرر تدريس يتطلبها التي الساعات عدد

  الدراسي  الفصل في محدد هو لما وفقا 
 .العام أو

هي ساعة واحده مخصصة لمحاضرة نظرية في 
 األسبوع

  3- 0على مدى فصل دراسي كامل وهي تعادل أيضا 
الساعات العملية والسمنارات والتمارين حسب ما من 

هو مجاز من بالخطة الدراسية. بذلك يكون عدد 
عند  المادة وأهميتها لحجم الساعات المعتمدة معيارة

 تقييم أداء
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                                      المقرر              
 
          

         المنهج الدراسي   
                        

                    
       الفصل الدراسي   

 
                                        

        العام الجامعي    
    مجلس الممتحنين  
   
     الدرجة المعيارية   

 
 

 البرنامج     
 

 مجلس البرنامج
 

 
 

 هي عملية توزيع الطالب على الشرائح الخمس )ممتاز           المعالجة اإلحصائية

المطلوبة للتخرج  الساعات الطالب و عند حساب
العلمية الممنوحة في  والحصول على الدرجة

 التخصص.
الطالب وفق برنامج منظم في هو مقرر دراسي يدرسه 

الساعات المعتمدة في األسبوع خالل الفصل ن عدد م
  .الواحد يحمل رقم واسما    الدراسي

المقررات التي يدرسها الطالب يحتوي على جميع 
 لتمكنه

من الحصول علي الدرجة العلمية األساسية في 
 تخصص

معين مجاز بواسطة المجلس و مودع لدى أمانة 
 الشؤون

 .العلمية ويسمي ايضا بالخطة الدراسية
 15- 10الفترة الزمنية المحددة في المدى بين 

 ا  اسبوع
 فترة دراسة المقررات المحددة وال تشمل كمال إل 

     .التسجيل واالمتحانات
 يتكون من فصلين دراسيين

  األساتذة الذين قاموا بتدريس المقرر ووضع االمتحان
 .للطالب ومنح الدرجات

 هي المسافة التي تبعدها الدرجة الخام من الوسط
االنحراف المعياري  مقسومة على الحسابي للطالب 

وهي تعكس المستوى النسبي للطالب ، أي   لهم
 تساوي

االنحراف  ÷ الوسط الحسابي( -الدرجة الخام )
 المعياري

يقصد به اي وحده علمية تقوم بمهام التدريس 
 والتدريب والبحث العلمي.

هو المجلس المكون برئاسة منسق البرنامج وعضوية  
 كل أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج
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 ، جيد جدا، جيد ، مقبول، رسوب( حسب النموذج المحدد                       
 أو حسب النسب المئوية المطلوبة ومن ثم يتم تحديد الدرجة                        
 الدنيا والدرجة العليا لكل شريحة ومن ثم يتم تحويل                      
 الدرجة الدنيا والعليا لكل شريحة إلى المدى المحدد بهذه                        

 الالئحة وفقا لمعادلة التحويل التالية                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  هي الدرجة الناتجة بعد المعالجة اإلحصائية لدرجات              درجة االمتحان المعيارية

 الطالب في مقرر ما. وتعتبر هي نقاطه في هذا المقرر                           
 هو المعدل أو المعيار الذي يحدد مستوى الطالب في              GPAالمعدل الفصلي

 الفصل الدراسي المحدد ويحسب وفقا للمعادلة التالية :                           
 المعدل الفصلي = حاصل قيمة مجموع )ضرب عدد                         

 درجة االمتحان المعيارية للطالب  8المعتمدة  الساعات                         
 الدراسيفي ذلك المقرر )نقاطه ( لكل مقررات الفصل                       
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  مقسومة على الساعات المعتمدة التي اكمل الطالب دراستها                     
 في الفصل الدراسي المحدد وتشمل ساعات النجاح والرسوب               

 

 

            وزن الفصل الدراسي 

 معدل األداء األكاديمي في كل الساعات المعتمدة التي      CGPA المعدل التراكمي 
 درسها الطالب في جميع الفصول من بداية دراسته إلى                                     

 حينه أو إلى نهاية آخر فصل دراسي ويساوي حاصل قيمة                                    
 مجموع ضرب المعدل الفصلي * وزن ذلك الفصل المعتمد                                   

 بهذه الالئحة لكل الفصول الدراسية المؤهلة للتخرج                                  
 

 
 
 
 
 
 

 كل فصل دراسي وزن معين يحدد من خالل الالئحة.ل
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 الباب الثاني
 القبول والتسجيل

 :في ذلك ضوابط الئحة القبول لمؤسسات التعليم العالي بمال وفقالكلية يتم القبول با 2-1 

قا" لما تحدده القبول العام , قبول الطالب الوافدين أو أي نمط آخر يجاز بواسطة اإلدارة العامة للقبول . وذلك وف
 لوائح القبول القومية واللوائح الداخلية بالكلية.

  :المعاينة والتسجيل  0- 0
 بالكلية. يتم تسجيل الطالب في الكلية بعد اجتيازه المعاينة عند قبوله -أ

على الطالب إكمال إجراءات التسجيل بنفسه في الكلية مع االلتزام بالزمان والمكان اللذان تحددهما  -ب 
الكلية، على أال يتعدى الزمان نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي المحدد )إال عند الحاالت التي يوافق 

المعدة من قبل أمانة الشؤون العلمية لذلك عند عليها مجلس الكلية( ويتم التسجيل عن طريق استمارة التسجيل 
اكتمال إجراءات التسجيل يمنح الطالب بطاقة الكلية ويسمح له بممارسة كل حقوقه كطالب بالكلية ويجب عليه أن 

يحمل البطاقة بصورة دائمة وأن يبرزها متى ما طلب منه ذلك، ويكون على البطاقة رقم خاص بها يسمى الرقم 
 تعامل به دائماالجامعي يتم ال

عند اكتمال اجراءات التسجيل يمنح الطالب بطاقة الكلية ويسمح له بممارسة كل حقوقة كطالب بالكلية  –ج 
ويجب عليه ان يحمل البطاقة بصورة دائمة وأن يبرزها متى ماطلب منه ذلك ، ويكون على البطاقة رقم خاص بما 

 يمسى الرقم الجامعي يتم التعامل به دائما .
أي طالب ال يكمل إجراءات التسجيل بعد نهاية األسبوع الثاني منالفصل الدراسي األول في العام الدراسي دون د . 

 ، يحق للمجلس رفع اسمه من سجالت الكلية حتى يبررهذا التأخير علميمجلس الالإذن مسبق من 
 : ال يجوز تسجيل أي طالب ما لم يبرز األتي  3- 0

 شهادة سداد المصروفات -أ
 . للفصل الدراسي األول شهادة خلو طرف من المكتبة، ويستثنى من هذا الشرط التسجيل -ب  

 
 :توزيع الطالب على التخصصات  4- 0
بناء على الرغبة برنامج على التخصصات المختلفة بال البرنامج  بواسطة مجلسبرنامج يتم توزيع الطالب بال -أ

 استمارة اختيار التخصصات. االستيعاب ويتم التوزيع بموجبوالتفوق األكاديمي ومقدرة القسم على 
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في الوقت المحدد  ا  لمسجل الكلية شخصي على الطالب أن يمال استمارة اختيار التخصص ويقوم بتسليمها -ب  
 لذلك.

       :تكون فترة الدراسة بالكلية كما يلي  5- 0
 المجاز للبرنامج المعنى .يكتمل برنامج البكالوريوس / الدبلوم بدراسة المنهج  .أ

المده القصوى إلكمال دراسة البرنامج والحصول علي البكالوريوس يساوى عدد المستويات الدراسية  .ب
 بالبرنامج المجاز زائدا  مستويين دراسيين فقط كحد اقصى . 

بالبرنامج ج. المده القصوى إلكمال دراسة البرنامج والحصول علي الدبلوم يساوى عدد المستويات الدراسية 
 المجاز زائدا  مستوى دراسي واحد فقط كحد اقصى .

  :من خارج الكلية التحويل   6- 0
 اليجوز تحويل أى طالب فى المستوى األول. .أ

الوطنية والكليات الخاصة أو غيرها وفق الشروط  يجوز للكلية أن تقبل الطالب المحولين من الجامعات  .ب
 اآلتية :

 السنة الدراسية .أن يتم التحويل فى بداية  .1

 القبول العام. أال تقل نسبة الطالب عن أقل نسبة قبلت بها الكلية فى عام قبوله وفق شروط .2

 أن يستوفي الطالب كل شروط القبول بالكلية. .3
 أن يكمل الطالب أية مطلوبات أخرى تراها الكلية . .4

 أن تحدد الكلية الفصل الدراسى الذى يلتحق به الطالب المحول اليها . .5

 تكون لديه موافقة من الكلية أو الكلية التى يريد التحويل عنها. أن .6

 أن يقدم شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التى يريد التحويل عنها . .7

 أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح كل المقررات التى درسها بالكلية المحول عنها . .8

من الفترة الدراسية المقررة  %52أال تقل الفترة التى سيقضيها الطالب المحول إلى الكلية عن  .9
 للبرنامج. 

 أن يكون مقيد قيدا"صحيحا" بالكلية التى يود التحويل عنها حتى تاريخ قبول طلبه  .11
 ال يتم تحويل الطالب اال بعد إكمال اإلجراءات عاليه وموافقة العميد عليه . .11
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 0 -7  التحويل داخل الكلية :
 دراسي إلى آخر بالكلية وفق الشروط االتية: يجوز تحويل الطالب من أى برنامج .أ

 أن يكون هنالك سبب مقبول. .1

 أن يتم التحويل فى بداية السنة الدراسية .2
 القبول العام. أال تقل نسبة الطالب عن أقل نسبة قبلت بها الكلية فى عام قبوله وفق شروط .3
 أن يكون هنالك تشابهة فى المقررات الدراسية التى درسها فى الكليتين. .4
 أن يكمل الطالب أية مطلوبات اخري يراها المجلس. .5
من الفترة الدراسية المقررة  %52أال تقل الفترة التى سيقضيها الطالب المحول إلى البرنامج عن  .6

 للبرنامج.
 أن يوافق منسقي البرنامج بالكلية  على التحويل. .7
 ال يكون التحويل ناجزا  االّ بعد موافقة االدارة العامة للقبول. .ب

 
 الباب الثالث

 النظام األساس لنيل الدرجة العلمية األساسية : 
 .(المعتمدة تعتمد الكلية النظام السنوي المعدل ) شبه الفصلي المبني على الساعات  1- 3 
 . تتطلب الدراسة بالكليه تفرغا كامال بالنسبة للطالب النظاميين    0- 3
 فترة تدريس المنهج الدراسي لنيل درجة :   3- 3
 البكالوريوس ال تقل عن ثمانية فصول دراسية )أربع سنوات دراسية(. -أ  

 الدبلوم التقني يساوي ستة فصول دراسية. -ب 
 تتراوح الساعات المعتمدة لنيل درجة :  4- 3 
 ساعة معتمدة. 002 - 162 البكالوريوس )الشرف( ما بين -أ 

 معتمدة.ساعة  152 - 132البكالوريوس )العام( ما بين  -ب 
 ساعة معتمدة  102 - 122التقني( ما بين )الدبلوم  -ج 

كما يجوز اعتماد الساعات المعتمدة لنيل الدرجات أعاله من لجان المجلس القومي للتعليم العالي أو المجالس 
 العلمي المهنية بعد اجازتها بواسطة المجلس
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من الفترة  %52في الكلية في مدة ال تقل عن تمنح الدرجة العلمية األساسية للطالب الذي يظل مسجال  5- 3
 . الدرجة قبل التخرج مباشرة بعد أن يجتاز االمتحانات فيها الزمنية المقرره أو الساعات المعتمدة المؤهلة لنيل

 تعقد االمتحانات ثالث مرات في العام الدراسي .   6- 3
 دورة األساس في نهاية الفصل الدراسي األول  -أ  

 األساس في نهاية الفصل الدراسي الثاني .دورة  -ب 
دورة المالحق والبدائل وتعقد بعد مضى أسبوع على األقل من تاريخ إعالن نتيجة امتحان دورة األساس  -ج  

 للفصل الدراسي الثاني أي أن يكون امتحان المالحق والبدائل مرة واحدة عند نهاية العام الدراسي(. 
عدد لالتخصص المعنى في  تعيين مشرفي أكاديمي من بين أعضاء هئية التدريسلبرنامج يجوز لمجلس ا   7- 3

محدد من الطالب مهمته توجيه الطالب من بدء الدراسه حتي تخرجه ومتابعة تحصيلة الدراسي والمساعدة في حل 
 مشاكله االكاديمية.

 

 الباب الرابع
 الدرجة العلمية األساسية: 
 يحرزها الطالب خالل الفتره الدراسية. العلمية األساسية وفقا للتقديرات األكاديمية التيتمنح الكلية الدرجة   1- 4

 الشروط العامة لمنح الدرجة العلمية األساسية:  0- 4
 أن يكمل الطالب المنهج الدراسي المقرر .  -أ 

 .  برنامجأن ينجح الطالب في االمتحانات المقرره وفقا لخطة ال -ب 
 العلمية. بمنح الدرجة برنامجالمجلس العلمي توصية مجلس الأن يجيز  -ج
 مجلس العلمي بمنح الدرجة العلمية األساسية نهائي .القرار  -د

أي وقت متى ما اقتضت الضرورة ذلك  مجلس العلمي إسقاط الدرجة العلمية األساسية عن حاملها فيليجوز ل -ه 
. 

 .النهائية للتخرجيعتمد المعدل التراكمي لحساب الدرجة  -و 
 :(تصنف درجة البكالوريوس )الشرف العام إلى  3- 4 
 درجة البكالوريوس )الشرف/العام( المرتبة األولى . -أ

  .درجة البكالوريوس )الشرف العام( المرتبة الثانية )القسم األول( -ب 
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 .درجة البكالوريوس )الشرف العام( المرتبة الثانية )القسم الثاني( -ج 
 .)الشرف العام( المرتبة الثالثة  جة البكالوريوسدر  -د 
 شروط منح  تقدير درجة الدبلوم يكون كاألتي : -هـ
 
 

 

 

 

 يجوز أن يكون للفصل الدراسي وزن حسب األتي : 4- 4
 :لنيل درجة الدبلوم التقني يكون لكل فصل دراسي وزن كما يلي -أ

 الوزن  الفصل الدراسي الوزن  الفصل الدراسي
 %21 الثاني %21 األول
 %21 الرابع %21 الثالت

 %12 السادس %12 الخامس

 
 النيل الدرجة العلمية األساسية في ثمانية فصول دراسية يكون لكل-ب

 : فصل دراسي وزن كما يلي 

 المعدل التراكمي
 التقدير

 إلى من
 ممتاز 4 5

99.3  جيد جدا   3.5 
 جيد 3.22 3.49
 مقبول 0.5 0.99
 راسب صفر 0.49

 الوزن  الفصل الدراسي الوزن  الفصل الدراسي
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 يجوز لنيل الدرجة العلمية األساسية في عشرة فصول دراسية يكون لكل فصل دراسي وزن كما يلي : -ج

 
 
 
 
 
 

 
 الباب الخامس

 األطر العامة للمناهج والمقررات:  
 تقترح األقسام أو الوحدات التدريسية األطر العامة للمناهج والمقررات التي 1- 5

 تتناسب معها .
 عند تصميم األطر العامة للمناهج والمقررات يجب مراعاة الشروط العامة : 0- 5 
 تعريف وأهداف ورؤية ورسالة البرنامج  -أ  
 مخرجات التعلم و فرص العمل -ب  

 (4- 3الساعات التدرسية والمعتمدة وحسب البند ) -ج  

 %5 الثاني %5 األول
 %22 الرابع %22 الثالت

 %25 السادس %25 الخامس
 %12 الثامن %12 السابع

 الوزن  الدراسيالفصل  الوزن  الفصل الدراسي
 %5 الثاني %5 األول
 %7 الرابع %7 الثالت

 %22 السادس %22 الخامس
 %21 الثامن %21 السابع
 %25 العاشر %25 التاسع
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 اصالة وحداثة المقررات وتسلسلها المنطقي -د  
 تقييم مخرجات التعلم  -ا ه 

 طريقة الترميز  -و 
 صياغة المفردات بصورة واضحة على ان تشمل: -ز 
 .رمز و اسم المقرر باللغة العربية واالنجليزية   -1   

 .الساعات المعتمدة والمطلوبات السابقة للمقرر  -0    
 .االهداف -3    
 .مخرجات التعلم -4    
 .وصف المقرر -5    
 .طريقة تدريس المقرر -6    
 .الوسائل التعليمية -7    
 .المراجع ومواقع االنترنت -8   

 .أي معلومات أخرى تنصب في هذا االطار -9   
 .ال يجوز تكرار المنهج في برامج اخرى -ك  
 .مرجعية علمية للمناهج - ل 

 .إعدادها عبر لجنة متخصة من داخل الكلية وخارجها 3- 5
 .األساتذة الذين قاموا بإعداد المنهج كتابة أسماء 4- 5
 .اجازتها بواسطة المجلس العلمي ورفعها الي اإلدارة لالعتماد واإلجازة النهائية 5- 5
 تحتفظ أمانة الشؤون العلمية بنسخة بعد اإلعتماد واإلجازة النهائية.ورفعها في موقع الكلية اإللكتروني  6- 5
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 الباب السادس
 المواظبة على الدراسة بالكلية على النحو اآلتي:تكون    6-1

يجب على كل طالب المواظبة على حضور المقررات الدراسية، النظرية والعملية والمناشط العلمية  .1
المرتبطة بها، وعلى أمانة الشؤون العلمية تحديد اآللية المناسبة لرصد الحضور والغياب، وتمنح عشر 

 ية.درجات للحضور ضمن األعمال الفصل

من حضور  % 05الطالب الذي يسجل، ثم يتغيب عن الدراسة بدون عذر مقبول ، ألكثر من  .2
الجلوس لإلمتحان  بحرمانه من مجلس البرنامجقوم يالساعات المخصصة ألي مقرر )نظري/عملي(، 

 عليه دراسة فترة الغياب ككورس صيفي. في المقرر المعني، وفي هذه الحالة

من حضور الساعات  % 05عذر مقبول ، ألكثر من بالطالب الذي يسجل، ثم يتغيب عن الدراسة  .3
الجلوس لإلمتحان في المقرر  بحرمانه من مجلس البرنامجقوم يالمخصصة ألي مقرر )نظري/عملي(، 

 عليه دراسة فترة الغياب ككورس صيفي. المعني، وفي هذه الحالة

ب المسموح لهم بالجلوس لإلمتحان، والطالب المحرومين من تعد لجنة االمتحانات قوائم الطال .4
 اإلمتحان بسبب الغياب، وتقوم بنشرها قبل إسبوعين قبل بداية اإلمتحان.

الطالب الذي يتغيب عن الجلوس ألي جزء من اإلمتحان النهائي )النظري/العملي( بدون عذر مقبول،  .5
 يعتبر راسبا  ويعطى صفرا .

لجلوس لإلمتحان النهائي )النظري/العملي( بعذر مقبول، يعتبر تقديره )عدم الطالب الذي يتغيب عن ا .6
 إكمال(، ويسمح له بالجلوس إلمتحان بديل .

إذا فشل الطالب في حضور مناقشة المشروع، بعذر مقبول، يعتبر تقديره )عدم إكمال(، وتؤجل له  .7
 مناقشة المشروع لوقت الحق.

إسبوعين من بداية اإلمتحانات النهائية، حسب الموعد الذي على الطالب تسليم مشروع التخرج قبل  .8
 يحدده البرنامج المعني.
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 ابعالباب الس
  : تقويم االمتحان 
 النجاح  1- 7

لمقررات الدراسية على أن تراعي ا األعلى بعد نجاحه في جميع مستوي إلى  مستويينقل الطالب من  -أ   
 .حاالت المقررات الفرعية  خصوصية بعض البرامج في

 فيه وأهميتها العلمية .  يكون لكل مقرر ساعات معتمدة تتناسب مع الزمن الذي تدرس -ب   
أو الممتحن  لجنة المناقشة مقرر مستقل بذاته وله ساعات معتمدة وتحددكبحث التخرج   يجوز اعتبار  –ج   

 الخارجي أو مجلس البرنامج التقدير األكاديمي .
 سس المعالجة اإلحصائية .أليجوز معالجة النتائح وفقا   -د 
الدرجات التي تستبعد من المعالجة  برنامجيحدد المجلس العلمي بتوصية من مجلس ال عند معالجة النتائج-ه 

 .اإلحصائية )الدرجات الشاذة( على أن يراعي عند وضع االمتحان هذه الدرجات
المعالجة اإلحصائية تكون درجة النجاح في امتحان الدور الثاني وفقا  وإذا تمت معالجة الدرجات من خالل   -و

 لهذة المعالجة .
يجوز للمجلس العلمي بتوصية من مجلس الممتحنين أن يطلب من أي قسم من أقسام الكلية مراجعة تقويم كل  -ز

 أو بعض االمتحان .إذا اقتضى الحال ذلك قبل إجازته.
 
  : المقرر إذايعتبر الطالب ناجحا في  -ك
 للفصل الدراسي. اجتاز مطلوبات القسم المعلنة للطالب منذ بداية التسجيل - 2  
 أرضى الممتحنين في كل مكون من مكونات المقرر . - 1  
 . على األقل من الدرجات المعيارية لالمتحان %52تحصل علي   -1  
 . تعتبر النتائج المجازة بواسطة المجلس العلمي نهائية -م

 بقرار من المجلس العلمي . جوز تعديل نتيجة الطالب بعد اعتمادها من المجلس العلمي إاليال  -ف
 تنشر الكلية جميع النتائج بالموقع اإللكتروني للكلية . -ق

 ( درجة.122الدرجة الكاملة للمقرر )  -ع

 تحسب األعمال الفصلية بنسبة محددة من درجة المقرر.  - غ
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 الكاملة بالنسب المحددة في كل مقرر كما موصوف بالمنهج الدراسي.توزع الدرجة   -ر

 يعتمد تقويم امتحانات الدور الثاني على الدرجة التي تحصل عليها الطالب في امتحانات الدور الثاني فقط.  -ى
 (  تقييم األداء األكاديمي:02المادة )   

 وتحسب الدرجة النقطية كاألتى : أ. يستخدم نظام النقاط  لتقييم األداء األكاديمي للطالب
 

 02/ 122الدرجة النقطية للمقرر = درجة الطالب من 
 

 ب. يكون التقدير للمقرر وفقا  لألتي:
 التقدير التقدير بالحروف الي من
5 4 A ممتاز 

3.99 3.52 B جيد جدا 
3.49 3.22 C جيد 
0.99 0.52 D مقبول 
 راسب F صفر 0.49

 

 ج. نقاط المقرر:
 الساعات المعتمدة للمقرر× نقاط المقرر= الدرجة النقطية للمقرر 

 
 

    د.المعدل الفصلي للطالب:
 المعدل الفصلي=   مجموع النقاط الفصلية لمقررات الفصل / مجموع الساعات المعتمدة للفصل

 هـ. التقدير للمعدل الفصلي :
 الدرجة النقطية

 التقدير
 إلى من
 ممتاز 4 5

 جيد جدا   3.5 3.99
 جيد 3.22 3.49
 مقبول 0.5 0.99
 راسب صفر 0.49
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 و. معدل المستوى الدراسي :

. الساعات التراكمية للمستوى الدراسي هي مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي سبق للطالب 1 
 دراستها في المستوى الدراسي وجلس المتحانها.

التي دراسها الطالب في المستوى  . النقاط التراكمية للمستوى الدراسي هي مجموع نقاط المقررات 0 
 الدراسي وجلس المتحانها.

 . معدل المستوى الدراسي كاآلتي:3 

 معدل المستوى الدراسي = النقاط التراكمية للمستوى الدراسي / الساعات المعتمدة التراكمية للمستوى
 ز. التقدير لمعدل المستوى الدراسي: 

 

 ح. المعدل التراكمي النهائي:
)خمس سنوات( على بعد النجاح في كل مقررات البرنامج يعتمد  تقدير اإلجازة العلمية  لبكالوريوس الشرف  

 المعدل التراكمي النهائي كما هو موضح في الجدول التالي .

 
فأعلى يحصل  0.5برنامج بكالوريوس الطب والجراحة والحصول على معدل تراكمي  بعد النجاح في كل مقررات

 الطالب على شهادة البكالوريوس بنجاح دون اإلشارة للتقدير.

 الدرجة النقطية
 التقدير

 الي من
 ممتاز 4 5

 جيد جدا   3.5 3.99
 جيد 3.22 3.49
 مقبول 0.5 0.99
 راسب صفر 0.49

 الدرجة النقطية
 التقدير

 إلى من
 المرتبة األولى 4 5

 القسم األول –المرتبة الثانية  3.5 3.99
 القسم الثاني –المرتبة الثانية  3.22 3.49
 المرتبة الثالثة 0.5 0.99
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 الثامنالباب ا
 شروط النجاح ونتائج االمتحانات

 المادة شروط النجاح في االمتحانات: 8-1
 امتحانات الدور األول: 8-1

 .0.5ناجحا  في المقرر إذا حصل على درجة نقطيـة ال تقل عن أ. يعتبر الطالب 

 ب. تعلن نتيجة الفصل الدراسي األول للطالب على أن يقوم الطالب بعد الفصل الدراسي الثـاني.

ج. إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر في امتحانات الدور األول للفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني 
يسمح له بالجلوس لهذه المقررات  في امتحانات الدور الثاني في  0.5للمستوى الدراسي عن  ولم يقل معدله

 نهاية المستوى الدراسي.

 على الطالب إعادة المستوى الدراسي.  1.5ولم يقل عن  0.5د. إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 

 كلية .يفصل من ال 1.5ه. إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 
 امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب: 8-0

 تقوم نتيجة الطالب الذي يجلس المتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب في نهاية المستوى الدراسي

 كاآلتي: 
تحصل عليها أ. الطالب الذي ينجح في امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب تحسب له الدرجة التي 

 ضمن معدله التراكمي.
ج( ينقل للمستوى التالي إذا نجح في -1-8ب. الطالب الذي يجلس المتحانات الدور الثاني وفقا  للمادة )

 جميع المقررات التي جلس المتحاناتها.

ل ولم يق مقررين ج( ويرسب في مقرر أو-1-8ج. الطالب الذى يجلس المتحانات الدور الثاني وفقا  للمادة )
 يسمح له بامتحان هذه المقررات في امتحانات إزالة الرسوب. 0.5معدله للمستوى الدراسي عن 

ج( وينجح في كل المقررات يسمح له -1-8و. الطالب الذي يجلس المتحانات إزالة الرسوب وفقا  للفقرة )
 باالنتقال للمستوى الدراسي التالي.

 ب عليه إعادة المستوى الدراسي.ز. الطالب الذي يرسب في امتحانات إزالة الرسو 
 ح. ال يسمح للطالب بإعادة المستوى الدراسي ألكثر من مرة واحدة.

ط. إذا أعاد الطالب المستوى الدراسي عليه دراسة وامتحان جميع مقررات المستوى الدراسي وال تحسب نتيجته 
األكاديمي ويقوم وفقا  لمعدل  السابقة للمستوى الدراسي الذي أعاده في المعدل التراكمي وتظهر في سجله

 المستوى الدراسي الذي أعاده.
 ك. يجوز للمجلس إعطاء الطالب الذي فصل فرصة لالمتحانات من الخارج.
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ل. الطالب الذي يرغب في الجلوس لالمتحان من الخارج عليه تقديم طلب لمجلس الكلية في فترة ال تقل عن 
 ي وذلك في العام التالي لفصله.أسبوعين من بداية االمتحانات للفصل الدراس

 حاالت الفصل: 3-8المادة 
 . 1.5إذا حصل الطالب على معدل مستوى دراسي أقل من أ.  

 ب.إذا تجاوز الطالب الفترة المقررة القصوى إلكمـال الدراسة.

 ج.إذا تجاوز الطالب عدد مرات اإلعادة.

 االمتحانات البديلة: 4-8المادة 
 البديل مثل تقويم امتحان الدور األول فيما يتعلق بالدرجة.أ. تقويم االمتحان 

 ب. يقوم أداء الطالب بعد جلوسه لالمتحانات البديلة  وحساب معدله للمستوى الدراسي. 

ج. الطالب الذي يرسب في االمتحانات البديلة عليه الجلوس المتحانات الدور الثاني في أقرب فرصة والينقل 
 نجاحه في المقرر. للمستوى التالي إال بعد

 االمتحان من الخارج: 5-8المادة 
 يجوز للمجلس السماح للطالب بالجلوس  لإلمتحان من الخارج وفق الشروط التالية:

 أن يكون الطالب مفصوال  أكاديميا   .1
 على أن ال تتجاوز فرص االمتحان من الخارج فترة بقائه القصوى بالكلية. .2
شهر على األقل من بداية االمتحانات لعميد الكلية وموافقة العميد تقديم طلب لإلمتحان من الخارج قبل  .3

 عليه.
  .دفع رسوم امتحانات من الخارج .4
 الجلوس المتحانات الفصل الدراسي األول والثاني من المستوى الدراسي في نفس العام. .5
 %122تعامل درجة االمتحان من  .6
 ( أعاله.5رد في )يطبق نظام التقويم على نتائج امتحانات الطالب عدا ما و  .7

 
 لتاسعالباب ا

 مراتب ودرجات التخرج
 مطلوبات التخرج:    9-1

 يصبح الطالب مؤهال  لنيل اإلجازة العلمية من الكلية إذا أكمل مطلوبات التخرج بنجاح وفقا  للوائح الكلية.
 العاشرالباب 

 الجوائز
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 (  الجوائز:12المادة )
 المتفوقين حسب ما موضح ادناه :يجوز للمجلس منح جوائز تشجيعية للطالب 

أ. جائزة الطالب المتفوق: تمنح للطالب الذي يحرز أعلى تقدير في أي مستوى دراسي  يدرسه ألول مرة شريطة  
  3.82حصوله على معدل سنوي ال يقل عن 

كما    3.82النهائي عن  ب. جائزة الخريج: تمنح للخريج الذي يحرز أعلى تقدير شريطة اال يقل معدله التراكمي
 يجب االّ يكون قد درس أى مستوى دراسى أكثر من مرة و اال يكون ممتحنا  من الخارج. 

ج. جائزة المشروع: تمنح للطالب أو الطالب الذين ينفذون مشروعا  متميزا  شريطة ااّل يقل تقدير أي طالب في 
  3.82المشروع عن 

 ى حده. د. تكون المنافسة على الجوائز بين طالب كل برنامج عل
 

 الحادي عشرالباب 
 التجميد و اإلستقالة 11-1

 التجميد
اليسمح لطالب المستوى األول بالتجميد إال ألسباب قاهرة بتوصية من مجلس البرنامج وموافقة المجلس  .أ

 العلمي.

 اليسمح للطالب بالتجميد إال إذا تقدم بأسباب مقنعة لمجلس البرنامج. .ب

 يكون التجميد من سلطات مجلس البرنامج المعني بعد المستوى األول.    .ج

يجوز لمجلس البرنامج تفويض سلطاته الخاصة بالتجميد لمنسق البرنامج المعني عدا طالب السنة األولى  .د
 فهي من اختصاص المجلس العلمي.

ة بالبرنامج، على أال تتجاوز ال تزيد فترة التجميد عن مستويين دراسيين غير متتاليين خالل فترة الدراس .ه
 الفترة القصوى للدراسة .

 أسابيع من بداية الفصل الدراسى. 6يقدم طلب التجميد خالل مدة أقصاها  .و

ال تحسب فترة التجميد ضمن الفترة القصوى لبقاء الطالب بالكلية والواردة بالالئحة األكاديمية. "التعليم  .ز
 العالي"

 الطالب التسجيل بالطريقة المتبعة فى الزمن المحدد للتسجيل.عند انتهاء فترة التجميد على  .ح

 الطالب الذى يجمد السنة الدراسية عليه دفع نصف الرسوم الدراسية.  .ط

 إجراءات التجميد:

 يمأل الطالب الراغب فى التجميد اإلستمارة المعدة لذلك . .1
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 البرنامج لإلجراء . تسلم اإلستمارة بعد مألها لمسجل الكلية والذى بدوره يعرضها على منسق .2

ال يجوز للطالب ترك الدراسة إال بعد إستالمه إلخطار مكتوب بالموافقة على التجميد من مجلس  .3
 البرنامج بإمضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.

 على منسق البرنامج إخطار أمانة الشؤون العلمية . .4

 اإلستقالة

 شروط اإلستقالة:  

 أكمل إجراءات التسجيل، التقدم باستقالته من الكلية.يجوز لطالب المستوى األول  الذي  .1
يجوز ألي طالب من طالب المستوى الثاني فما فوق التقدم باستقالته من الكلية دون التقيد بإكمال  .2

 إجراءات التسجيل للمستوى الدراسي.

كن استرداد الطالب الذى يستقيل قبل انتهاء فترة التسجيل يمكنه أن  يسترد المصروفات الدراسية واليم .3
 رسوم التسجيل.

اليحق للطالب الذي تقدم باستقالته بعد انقضاء فترة التسجيل المحددة استرداد رسوم التسجيل أو  .4
 المصروفات الدراسية.

 علي الطالب المستقيل أن يكون مدركا  للوائح القبول العام. .5

 
 إجراءات االستقالة:

 اإلستمارة المعدة لذلك.يمأل الطالب الذي يرغب في االستقالة من الكلية  .1
في حالة طالب المستوي األول تقدم استمارة االستقالة بعد مألها ألمانة الشؤون العلمية قبل انتهاء فترة  .2

 التسجيل، و إلدارة الكلية بعد انتهاء فترة التسجيل وبداية الدراسة.

 في الحاالت األخرى قبول االستقالة من حق مجلس البرنامج او من يفوضه. .3

 قبول االستقالة يرسل ملف الطالب ألمانة الشؤون العلمية.عند  .4

علي الطالب المستقيل تكملة إجراءات خلو الطرف من البرنامج، عمادة شؤون الطالب، المكتبات،  .5
 اإلدارة المالية، تسليم بطاقات الكلية الخاصة به وتسلم إستمارة خلو الطرف ألمانة الشؤون العلمية.

 مية إفادة للطالب بقبول االستقالة، مرفق معها السجل األكاديمي.تمنح أمانة الشؤون العل .6

تخاطب أمانة الشؤون العلمية اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث  .7
 العلمي لرفع اسم الطالب من كشوفات طالب الكلية بالبرنامج المعني.
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 الثاني عشر الباب                                    

  حيحـــة التصــــراجعم     
  ، وذلك وفــق اآلتــي:متحنهإؤون العلمية بطلب لمراجعة تصحيح أي مقرر ـالش انةدم ألمــب أن يتقـق ألي طالــيح 10

الن ــخ إعــالغرض، وذلك خالل فترة أقصاها أسبوع من تاري اذـدة لهــتمارة الُمعــاإلس أل الطالبيمأن  .1
 النتيجة.

لتشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة من  منسق البرنامج المعنيالشؤون العلمية الطلب إلى  انةحيل أمتُ  .0
 أعضاء هيئة التدريس، وعلى اللجنة تقديم توصية محددة بنتيجة المراجعة.

ا للجنة توصية لجنة المراجعة ألمين الشؤون العلمية إلعتمادها ورفعه منسق البرنامج المعنيُيحيل  .3
 اإلمتحانات والجوائز لإلجازة وإخطار الطالب بها.

 أعاله.  (1-10)ال يُقبل أي طلب للمراجعة بعد إنقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة  .4

 الباب الثالث عشر

      حــاالت الغــش والمخالفــات والعقوبـــات

 

 حاالت الغش والمخالفات تشمل:  13-1

 وسيلة بها معلومات تتعلق بالمقرر المعني.حيازة أي مادة أو  .1

قاعـــة  إلـــى ، بمـــا فـــي ذلـــك الجـــوال )الموبايـــل(، فـــي أي وضـــع مـــن األوضـــاع،أي جهـــاز إتصـــال دخـــالإ. 0
 اإلمتحان.

 ان.ــــاء اإلمتحــــاعدة أثنــي المســم أو تلقــتقدي. 3

 ان.ـــاإلمتحد نهاية ــها للمراقب عنـدم تسليمــة اإلجابة أوعــاء كراســـإخف. 4

 ان.ـــاء أداء اإلمتحـــر أثنــال شخصية طالب آخــإنتح. 5

 . عــدم اإللتـزام بتوجيهات المراقبين داخــل قاعــة اإلمتحانات.6
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يجـب أن تحـال هـذه الحالـة بواسـطة كبيـر المـراقبين  ،في حالـة وجـود حالـة غـش أو مخالفـة اثنـاء االمتحـان 13-0
 الذي يسلمها بدوره للعميد. ،رئيس لجنة االمتحانات أمين الشؤون العلمية،فورا  إلي 

يقوم العميد بتكوين لجنة تحقيق من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس مع اإلستعانة بمـن يرونـه مناسـبا ، وتقـوم  13-3
 اللجنة بالتحري وأخذ البيانات ورفع توصياتها للعميد. 

ثة أيام مـن موعـد التحقيـق معـه، وإذا لـم يمثـل تُعلن اللجنة الطالب بموعد التحقيق بلوحة اإلعالنات قبل ثال 13-4
 . الطالب أمام لجنة التحقيق بعد إعالنه، يجوز أن يصدر الحكم عليه غيابيا  

 يمُثل الطالب والمراقب وأي شهود أمام لجنة التحقيق لإلدالء بإفاداتهم. 13-5

 ذر من الطالب.يجوز للجنة التحقيق تأجيل موعد إنعقادها جزئيا  أو كليا  إذا قبلت اللجنة الع 13-6

والـذي يرفعهـا للمجلـس العلمـي علــى أن  ،تُرفـع التوصـية للعميــد ،فـي حالـة إدانـة الطالـب مــن لجنـة التحقيـق 13-7
 تشمل التوصية بتوقيع عقوبة أو أكثر مما يلي:

 ذار للطالب.ـــتوجيه إن .1

 ار الطالب راسبا في إمتحان المقرر المعنى ويعطي صفرا .ـإعتب .2

 ي.ــرة يحددها المجلس العلمــة لفتــاف الطالب من الدراســإيق .3

 ة.ــا  من الكليــب نهائيــل الطالــفص .4

و المخـدم )المؤسسـة( أخطـر ولـي أمـر الطالـب يو  ،بلوحـة إعالنـات الكليـة للطالـب المخالفة والعقوبة تعلن 13-8
 بالمخالفة والعقوبة.
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 لائحة تنظيم إجراءات الإمتحانات
أصـرر الملــ   المـمـ    2115لسـنل   شـق  األلـــلعمالً باألحكام الواردة في النـــــاام األاااـي لكـــــــل ال

 2121تمريل لسنل  2116لسنل   لـــح األكاديمـل لـكــــام و الـوائــلذه الالئـــحل وتققأ مع الن

 الالئحل وبرء الممل بها:( اام 1)

 تسمى هذه الالئحة بالئحة تنظيم إجراءات اإلمتحانات ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.  
 ( تفسـق: 2)

 فى هذه الالئحة تعنى الكلمات التالية ما هو موضح أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:  
 الشرق األهليةكلية  الكــل:

 الشرق األهليةكلية لهو المجلس العلمي  الملـ :
 لشرق األهلية يقصد به عميد كلية ا الممـر:
 يقصد بها لجنة اإلمتحانات بالكلية الـلنل:

يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في أحد مجاالت التدريس و التدريب أو البحث العلمي التي تقدمها  البقنامج:
 الكلية.

 يقصد به الشخص المسئول عن البرنامج المعين. منسق البقنامج :
 يقصد به أى وحدة علمية مستقلة تقوم بمهام التدريس أو البحث أو التدريب فى الكلية. القسم:

 المجلس العلمي. يقصد به أى شخص مسجل للدراسة بالكلية بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها الطالب :
 ن الدراسيان األول والثانى لكل سنة دراسية وفق النظم واللوائح.يقصد به الفصال  المستوى الررااي:
 .واحد دراسي يقصد بها الفترة الزمنية الستمرار الدراسة ومدتها فصالن دراسيان فى مستوى  السنل الررااـل:
إسبوعا   16 – 14 يقصد به المدة الزمنية التى يحددها التقويم الجامعى الستمرار الدراسة مدته من الفصل الرراا :
 ساعة معتمدة. 24 – 12 وعدد ساعاته من

 يقصد به محتوى دراسى يحمل رمزا" ورقما" معينين وله عدد معين من الساعات المعتمدة .  المققر:
 هى المقررات اإلجبارية أو االختيارية التى تحددها الكلية . مطـوبات الكــل:

ارية أو المساعدة التى يحددها القسم المعنى من داخله  أو هى المقررات اإلجبارية أو االختي مطـوبات التخصص:
 من األقسام األخرى .
يقصد بها الوحدة القياسية لتحديد وزن المقرر الدراسى وتعادل ساعة محاضرة، ساعتين متابعة،   الساعل الممتمرة:

 ثالث ساعات عملي، أو خمسة ساعات تدريب حقلي / سريري. 
مجموع ما يحصل عليه الطالب من أوزان فى المقررات التى درسها الطالب مقسوما على يقصد به  الممرل الفصـ :

 عدد الساعات  المعتمدة التى درسها فى الفصل الدراسى واعتمدت فى نتيجته لفصل دراسى واحد .
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الدراسيين للمستوي  يقصد به مجموع ماحصل عليه الطالب من أوزان المقررات فى الفصلين الممرل السنوى:
 المقررات. الدراسي المحدد مقسوما  على مجموع الساعات المعتمدة لتلك

يقصد به مجموع ماحصل عليه الطالب من أوزان المقررات في كل المستويات الدراسية  الممرل التقاكم  النهائ :
 مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات.

 ( للنل االمتحانات3) 

 تكوين الـلنــل:       

 تكون للنل اإلمتحانات بالكــل عـي النحوالتالي: 

 رئيسا .          نائب أمين الشئــون العلمية    .1

 عضوا  ومقررا .             مسجـــــل الكــلية        .2

 مسؤول اإلمتحانات واإلحصاء       عضوا   .3

      أعضاء من هيئــة التدريس .4

 الـلنل:( مهام وصالحـات 4) 

 اخطارمنسقي البرامج بمواعيد تسليم االمتحانات لل جنة. .1

 طلب واستالم االدوات المكتبيه و معينات اإلمتحانات. .2

وضع جدول االمتحانات بالتنسيق مع البرامج المختلفة الجازته بواسطة المجلس العلمي أو من  .3
 ينوب عنه.

 تنظيم وإعداد مراقبة االمتحانات. .4

 (.Softcopyمنسقي البرامج وفق النموذج المعد لذلك ) استالم االمتحانات من .5

 توزيع وتجليس الطالب علي القاعات. .6

تجهيز حزمة اإلمتحان )أوراق اإلمتحان وملحقاته، تقرير سير جلسة اإلمتحان، إستمارات مخالفة  .7
 لوائح اإلمتحانات، قوائم حضورالطالب(.

 مكان االمتحان.نقل االمتحانات ومتعلقاتها من مكتب االمتحانات الي  .8

 تسليم حزمة اإلمتحان لكبير المراقبين. .9
 إستالم حزمة اإلمتحان من كبير المراقبين بعد انتهاء فترة االمتحان مباشرة. .11
 االحتفاظ  بصورة من قوائم حضور الطالب. .11
 تسليم كراسات اإلجابات و أصل قوائم الحضور ألستاذ المقرر "عبر النموذج المعد لذلك" .12
 اإلجابات والنتائج من منسقي البرامج "عبر النموذج المعد لذلك" بعد اجازتها .إستالم كراسات  .13

 مراجعة و مطابقة درجات الطالب مع قوائم حضور الطالب. .14

 رصد الدرجات و إعداد النتائج. .15

 طباعة ومراجعة النتائج. .16

 جازتها.تسليم النتائج لمنسق البرنامج لمناقشتها في مجلس البرنامج وكتابة تقرير بالتوصية إل .17
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 إستالم تقرير التوصية من منسق البرنامج المعني. .18

 تجهيزمتعلقات المجلس العلمي )توصيات البرامج، النتائج، والتحليل اإلحصائي(. .19

 للشؤون العلمية. (19تسليم ما ورد في البند ) .21

 إستالم النتائج المجازة، و إعداد النسخ النهائية للنتائج. .21

منة التقدير و المعدالت المطلوبة( بواسطة المقرر بلوحة تعلن النتائج )بدون درجات، متض .22
 اإلعالنات و الوسائط المتفق عليها.

 ارشفة االوراق والنتائج. .23

 ( أشهر من نهاية اإلمتحانات األساسية.6إتالف كراسات اإلجابة بعد مضى ستة ) .24

 ( مهام كبـق المقاقبـن:5)

 :اآلتيب عـ  كبـق المقاقبـن االلتزام

 اإلمتحان من لجنة االمتحانات قبل زمن مناسب من بداية اإلمتحان.إستالم حزمة  .1
توضيح زمن االمتحان فى مكان بارز داخل قاعة االمتحان على أن يشمل التوضيح الوقت الفعلي  .2

 لبداية االمتحان.

 تسليم حزمة اإلمتحان للمراقبين داخل القاعة. .3
 مراجعة الحضور بعد مضي نصف ساعة من زمن االمتحان. .4
 أكد من أن الهدوء يشمل غرفة االمتحان والمكان حولها.الت .5
 تنبيه الطالب الممتحنين عند كل رأس ساعة بما مضي من الزمن والمتبقي منه. .6
 لزمن المقرر لالمتحان.ا إلنتهاء دقيقة (15) تنبيه الطالب بأنه تبقي خمس عشره .7

 .بعناية واالشارة الى كل ما يؤثر على سير االمتحان في تقريره ةملء استمارة سير اداء  الجلس .8
كراسات اإلجابة والتأكد من أن األرقام تطابق عدد   إستالميكون كبير المراقبين مسئوال عن  .9

 الحضور وأن يضع كل ذلك داخل مظروف مغلق بإحكام ويسلم إلي لجنة االمتحانات.

 ( توجـهات لمقاقب  االمتحان ومهامهم:6)

 ى المراقبين اإللمام التام بلوائح االمتحانات.عل .1

على المراقبين ان يتواجدوا فى قاعة اإلمتحانات قبل ربع ساعة من الزمن المحدد لبداية االمتحان  .2
 ويكون أحدهم كبيرا  للمراقبين.

على أن يكون  بالكليةيجب ان يكون أحد المراقبين فى قاعة االمتحانات من أعضاء هيئة التدريس  .3
 المراقبين من حملة البكالريوس كحد أدني. بقية

يجب التأكد من شخصية الطالب وحمله للبطاقة الجامعية سارية المفعول ومطابقتها مع الشخصية  .4
 وتوقيعه على قائمة حضور االمتحانات.
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على المراقبين التأكد بأنفسهم بان االدوات المطلوبة ألداء اإلمتحان قد تم اعدادها وهى صالحة  .5
 ال.لالستعم

( دقائق من الزمن الموضح لبداية 5يسمح للطالب بالدخول لقاعة اإلمتحان قبل خمسة ) .6
 االمتحان.

 على المراقبين اعالن زمن بداية االمتحان للطالب وذلك بكتابته على السبورة. .7
 على المراقبين حصر الحاضرين من الطالب وذلك بعد مرور نصف ساعة على بداية االمتحان. .8
عدم مناقشة األسئلة مع الطالب الممتحنين . وفى حالة وجود أى شك فأنه يجب  على المراقبين .9

 الرجوع للممتحن الداخلى عبر كبير المراقبين.
على المراقبين ان يظلوا فى حالة انتباه واال يشغلوا أنفسهم بأى شئ من شأنه ان يصرف انتباههم  .11

 عن االمتحان.
اعة االمتحان وعليهم بذل كل جهدهم لتفادى ازعاج على المراقبين التأكد من ان الهدوء يسود ق .11

 الطالب الممتحنين.
على المراقبين لفت إنتباه الطالب الممتحنين بان زمن االمتحان سينتهى وذلك قبل خمسة عشرة  .12

 دقيقة من نهاية اإلمتحان.
تأكد ويجب عليهم عند نهاية االمتحان إصدار أمر للطالب بالتوقف عن الكتابة وجمع أوراقهم وال .13

من ملء الخانات على الغالف الخارجى لكراسة اإلجابة. كما يجب تحذير الطالب الذين ال 
يتوقفون عن الكتابة من أنه قد تلغى اجابتهم عن السؤال األخير. وفى هذه الحالة يؤخذ رقم 

 جلوس الطالب ويرسل للممتحنين.
 تمــمات لـطالب الممتحنـن: (7)

لقاعة اإلمتحان قبل خمسة دقائق من الزمن المعلن لبداية على الطالب الممتحنين الحضور  .1
 اإلمتحان.

ال يسمح للطالب الذى يغادر قاعة اإلمتحان الدخول مرة أخرى اال إذا كان تحت اإلشراف  .2
 المستمر ألحد المراقبين طوال فترة الغياب . 

و مستند مكتوب ال يسمح ألى طالب ممتحن أن يحمل معه إلى قاعة اإلمتحان أى كتاب أو ورقة أ .3
 أو مطبوع أو الهاتف المحمول.

 على الطالب الممتحن إتباع التعليمات و التوجيهات الصادرة من المراقب. .4
 على الطالب الممتحن كتابة البيانات المطلوبة فى األماكن المخصصة  لذلك. .5
خل ال يسمح للطالب الممتحن تحريك أى أوراق مستعملة أو غير مستعملة أو أى وسائل من دا .6

 قاعة االمتحان عدا أوراق األسئلة.
 ال يسمح للطالب بالكتابة على أى ورقة غير كراسة اإلجابة. .7
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 ال يجوز ألى طالب نزع أى ورقة من كراسة اإلجابة. .8
 على الطالب التوقف عن الكتابة فور صدور االمر بذلك. .9
 قاعة اإلمتحان.ال يسمح للطالب الممتحن بالتدخين أو طلب مشروب عدا الماء المتوفر داخل  .11
على الطالب الممتحن الذى يحتاج ألى شئ أن يوجه طلبه للمراقب وال يجوز استعارة أى شئ من  .11

 زمالئه أو مغادرة مكانه اال باذن المراقب.
 على الطالب الممتحن اإللتزام بالصمت إال فى حالة توجيه األسئلة للمراقب أو الممتحن. .12
 كبير المراقبين/ المراقب/ أستاذ المادة.على الطالب اإلنصياع التام لتوجيهات   .13

 

 ( الشهادات واالرانـك الطبـل:8)

 يتم إعتماد األرانيك المرضية من الوحدة الصحية التابعة للكلية. .1

 ساعة من تاريخ صدور األرنيك. 72يتم تقديم األرانيك المرضية في فترة أقصاها  .2

الزوج/الزوجة، األشقاء، األبناء( شريطة تقديم صورة من وفاة األقارب من الدرجة األولى )الوالدين،  .3
 شهادة الوفاة )صادرة من المستشفى أو السجل المدني(.

 عذر طارئ تقبله اللجنة بعد التحقق منه. .4

( مهام  الممتحن الراخـي:9)  

 قراءة واستيعاب هذه اللوائح.  .1
االمتحان وسريتها فى كل المراحل على منسقي البرامج و رؤساء األقسام التاكد من حفظ أوراق  .2

حتى جلوس الطالب لإلمتحان وال يجوز اإلفصاح عن محتوياتها الى شخص عدا األساتذة 
 والسكرتارية المعنية بها.

على كل ممتحن داخلى ان يعد نسخة من أوراق اإلمتحان كما هو مقرر فى اللوائح وارسالها لرئيس  .3
 ة المنسق. القسم للموافقة عليها و إعتمادها بواسط

 تغطى ورقة االمتحان المنهج المحدد للمادة. .4
 على الممتحن الداخلي قراءة مسودة االمتحان وان يتأكد من انها خالية من األخطاء. .5

 على الممتحن الداخلي توضيح درجة كل سؤال على ورقة األمتحان. .6

المعني للجنة على الممتحنين تسليم كل أوراق االمتحان المتفق عليها عبر منسق البرنامج  .7
 االمتحانات وفقا  للتوجيهات اآلتية:

 يجب طباعة األوراق وفقا  للنماذج المعدة بواسطة الكلية لهذا الغرض. (أ)

 يكتب  على أعلى ورقة اإلمتحان اسم المقرر.  (ب)

 يجب أن تحمل ورقة االمتحان توقيع الممتحن المسئول عن االمتحان.  (ج)

 نة اإلمتحانات بالكلية.يجب أن تسلم كل أوراق االمتحانات رئيس لج (د)
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على الممتحنين الداخليين التواجد بقاعة االمتحان خالل فترة النصف ساعة األولى من بداية  .1
 اإلمتحان.

 على مسؤول المادة االشراف على استالم اوراق االجابة بعد االنتهاء من االمتحان .  .2

 
 

 

 

 

 

 

 ( تقويسل  االمتحان:11)

 :لالمتحان المناوين التالـليلب ان تحتوي الورقل األول  

 الشرق األهلية .كلية  .1

 .القسم /البرنامج .2

 عنوان اإلمتحان )إمتحانات الفصل الدراسي األول، أمتحانات البدائل(. .3

 المقرر. -الفصل الدراسي  -الدفعة  .4

 .تاريخ وزمن االمتحان .5

 .التعليمات التى يجب ان يتبعها الطالب فى االجابة .6

 )..(صفحة : ، التاريخ( باإلضافة للترقيم4، 3، 2هامش أسفل كل ورقة يجب أن يحتوي البنود ) .7
 ()..من 

 
-----------------من شهق   ----------------------------------وم ــــم  وختم  في الــــصرر تحت توقـ

م6211 انل  --------------------  

 
                                                                       

ـ  ملـ  ــرئ                                                                                                               

اءـــــاألمن  
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 لائحــــة تنظيـــم ســـلوك الطــــلاب
البنـد )هــ( أصـدر  0-06م المـادة 0213للعـام  الشـرق األهليـةحسب السلطات المخولة له من أمر تأسيس كليــة 

 المجلس العلمي الالئحة اآلتي نصها:

 الفصــل األول

 إســم الالئحـة وبــدء العمــل بها 
س ـــخ إجازتهـا مـن المجلـــل بهـا مـن تاريـــالب " ويعمــــلوك الطـــسالـزي وتنظيـــم ة ــة " الئحــذه الالئحــمى هــتس 1-1

 ي.ــالعلم

 تفســـير
أمـام   عبـارات التاليـة المعـاني الموضـحةكلمـات والتكـون لل ،ما لم يقتض السياق معنى آخـر ،في هذه الالئحة 1-0

 كل منها:

 .الشرق االهليةة ـــة: يقصد بها كليــالكلي .1

 .الشرق االهلية ةـــكليبد به المجلس العلمي ـي: يقصــس العلمـالمجل .2

 .الشرق االهليةة ــد كليــعمي هــود: ــالعمي .3

 .الشرق االهليةة ـــكليأميـن شــؤون الطــالب ب وــهأميـن شــؤون الطــالب:  .4

 .المختص امجــالبرن ــقسنو مــامج: هــالبرن ــقسنم .5

الطالب: يقصد به أي شخص مسجل بالكلية ولديه بطاقة سارية المفعول بقصد الحصول علـى إجـازة  .6
 علمية يمنحها المجلس العلمي.

النشــاط الالصــفي: يقصــــد بــه كافــــة أنشــــطة الطــــالب االجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة والرياضــية داخـــل  .7
 ســتثناء النشــاط األكاديمــي.الكليــة، با

 .البـــلوك الطـــستنظيـــم  ةــالئحالالئحـــة: يقصــد بها  .8
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 الفصـــل الثانـــي

 أهــــــداف الالئحـــــة
 ي:ــاآلت تهــدف هــذه الالئحـــة إلــى 0-1

 .ترسيخ القيــم الفاضــلة والحفـــاظ على البيئة الجامعيــة وترقيتها .1

 التســامح والتآخـي واحتــرام الرأي والرأي اآلخــر بين الطــالب.إشــاعة روح  .2

 .ضبط الســلوك والمظهــر الشــخصي للطــالب، بما يتماشــى مع قيــم وتقاليــد المجتمــع .3

 .حمايــة األســرة الجامعيــة من المؤثــرات والظواهـــر الســالبة .4

 .إشــاعة مبــدأ الحــوار بينهــمالحد من  ظاهـــرة العنــف وســط الطــالب و  .5

 إبــراز الدور الريــادي والحضــاري للطــالب الجامعــي في أســرته ومجتمعــه. .6

 تهيئــة البيئــة الجامعيــة المواتيــة لتمكيــن الطــالب من التحصيــل األكاديمــي وممارســة النشــاط الالصفي. .7

 ــن العبــادة.إحتــرام األديــان والمعتقــدات وأماك .8

 ترســخ مبــدأ إحتــرام النظــم واللوائــح واإللتــزام بها. .9

 الفصــــل الثالــث

 االلتزامــــــات والضــــوابط
 يجـب على كـل طــالب أن يلتــزم إلتــزاما  كامـــال  بالضــوابط التاليــة:  3-1

ومكــان، وأن يتجنب ما يســئ إلى سـمعته أو ســمعة أن ينتهــج ســلوكا  حسـنا  وحميــدا  في كل زمــان  .1
 الكليــة.

 أن يتقيــد بنظــم ولوائــح الكليــة والقوانيــن الســارية بالبــالد. .0
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أن يحترم جميع األديان والمعتقدات، وأن يمتنع عن أي مسلك يتنافى مع كريم المعتقدات الدينية أو  .3
 أماكن العبادة بالكلية.الشرف أو األمانة، وأن يراعى حرمة 

أن يتجنب إرتكاب أية أفعال مخلة بأآلداب أو مّجرمة للسلوك، كالسرقة أو التزوير في أوراق الكلية  .4
 الرسمية.

أن يحترم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأن يتوخى إقامة عالقات مبنية على التسامح واإلحترام  .5
 المتبادل مع زمالئه وتجنب العنف.

يلتزم المحافظة على أصول الكلية والتعامل معها بما يكفله القانون واللوائح، وأن يحرص على إتباع أن  .6
اللوائح والتعليمات التى تصدر بشأن إستعمالها والمحافظة عليها وعدم إستعمالها ألى غرض غير 

 مشروع.

جنب اإلخالل أن يحرص على حضور جميع المحاضرات المقررة واألنشطة األكاديمية األخرى، وت .7
بالنظام داخل حرم الكلية  أو التشويش على اآلخرين بإستعمال أجهزة اإلتصال النقالة أو أية أجهزة 

 اخل قاعة الدراسة أو المكتبة أو المعامل أو أمام مكاتب أألساتذة واإلدارة.د اليكترونية ُأخرى. 

مما قد داخل حــرم الكلية النظام  والحرص علىعـدم االعتصام أو التحريض عليه أو اسـتخدام القــوة  .8
، أو من أجــل منــع إقامــة أي نشــاط أقرتـه إدارة يؤدي الى الى تعطيل سير الدراسة او االمتحانات 

 الكليــة.

أن يمتنع عن التدخين أو تعاطي التمباك داخل حرم الكلية، وعن تناول أية مادة مسكرة أو مخدرة، وأال   .9
 تناولها أو ترويجها.تداولها او يشجع الغير على 

أال يعمــد إلى حيــازة أو عرض أســلحة أيــا  كـان وصـفها، أو أيـة مــواد أو أدوات ُأخـرى، يخشــى منها على   .12
 أو سـالمة اآلخرين.  هسـالمت

أن يتحصل على إذن مسبق من أمين شؤون الطالب عند إصدار الصحف الحائطية أو وضع إعالنات أو   .11
 .غير مأذون  توقيعات داخل حرم الكلية والمواقع الملحقة بها أو القيام بأى عمل جماعىجمع 

داخل بأسم الكلية أن يتحصل على إذن مسبق من أمين شؤون الطالب لجمع تبرعات مادية أو عينية   .10
 .حرم الكلية أو خارجها، وُيشترط للحصول على اإلذن، تقديم كافة الوثائق المعتمدة للغرض المعنى

 عــدم اإلشتغال بأي عمل سـياسي داخــل حــرم الكليــة.  .13
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الصفي للجمعيات العلمية والروابط األكاديمية مسموح به وفقا  لألعراف الحميدة والقوانين لالنشاط ا  .14
 السارية وموجهات إدارة الكلية، ويراعى في ذلك النشاط:

 أ . أن يكون بتصديق مسبق من أمين شؤون الطالب.

 ــق النشــاط مع التقويـــم الدراســي.ب. أن يتس

 ة.ــدرها إدارة الكليـوابط التي تصــق الضــاط وفــون النشــج. أن يك

 رابعالفصــــل ال

  مجلـــس التحقيـــــــق  

ام هـذه الالئحــة، يشكـل العميــد بتوصـية من أمبن شـؤون الطــالب مجلــس ـوع مخالفة ألحكـفي حالة وق  4-1
 تحقيــق في المخالفة المذكــورة، على النحــو اآلتي:

 أحد كبار أعضاء هيئة التدريس .......................................................... رئيسا . .1

 الطالب المعني ........... عضوا . هإلي سبأحد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج الذي ينت .0

 ................................................................. عضوا  ومقررا .أمين شــؤون الطــالب  .3

 ق باآلتــي:ـيختص مجلس التحقي  4-0

التحقيق في المخالفات المحالة إليه من العميــد، والمتعلقة بمخالفة أحـد أحكــام هــذه الالئحـة والتوصــية  .1
 بشــأنها.

ق في التأريــخ ـأعــاله للمثــول أمام مجلس التحقي 1-5ق بموجب البنـد ـلتحقيإخطــار الطــالب المحــال ل .0
 والموعــد المحدديــن عبر منسـق البرنــامج الذي يدرس به الطالب.

 يحـق لمجلـس التحقيـق إســتدعاء أي شـخص داخـل الكليــة، إذا ورد إسمه في التحقيــق. .3

 .ادانته  الطــالب أو ةتبرئتبالتوصــية للعميــد  .4

 مجلـــس المحاســـبة
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 يشكـل العميـد مجلـس محاسبة للطـالب المـدان بواسـطة مجلـس التحقيــق على النحـو اآلتي:  4-3

 أحد كبار أعضاء هيئة التدريس .......................................................... رئيسا . .1

 الطالب المعني ........... عضوا . هإلي سبالبرنامج الذي ينتأحد أعضاء هيئة التدريس في  .0

المستشار القانوني  .3
 ............................................................................عضوا .

 أمين شــؤون الطــالب ............................................................ عضوا  ومقررا . .4

 

 راءات التحقيــق والمحاســبةـــإج
 يجـب على مجلــس التحقيــق ومجلــس المحاسـبة مراعـــاة اآلتــي:   4-4

إخطــار الطالب المنسوبة إليه أيــا  من المخالفــات الواردة في هـذه الالئحــة كتــابة عبـر منسـق البرنامــج  .1
 لتمكينـه المثـــول أمــام المجلــس.

 اإلخطــار الصـادر للطــالب تحديــد المخالفــة المنســوبة إليـة.أن يتضـمن  .0

 رفاقــه مع الحيثيــات والتوصـيات.إإعــداد محضـر لالجتماعــات و  .3

أن تكـون صفحـات المحضـر التي تحـوي أقــوال الطــالب وإفــادات الشـهود ممهــورة بتوقيعاتهــم، وذلك  .4
 بعـد تالوتهـا عليهـــم.

التوصـيات مصـحوبة بمحضــر التحقيــق والمحاســبة إلى العميــد في خـالل إسبوعين من تأريـخ إنعقــاد رفــع  .5
 المجلـس.

يجــوز لمجلـس التحقيـق أو مجلــس المحاسـبة السـير في اإلجراءات إذا رفض الطــالب أو تغيـب دون  .6
 اف.عذز مقبــول عن المثــول أمامـه رغــم إعـالنه قبـل وقـت كـ

 خامسالفصــــل ال

 العقـوبـــــــــات
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الطـــالب الــذي تثبـت إدانتــه بارتكـــاب أي مخالفــــة ألحكــــام هــــذه الالئحـــة، يكــــون عرضـــة لتوقيــــع واحــــدة أو   5-1
 أكثــر من العقوبـــات اآلتيـــة، وذلك تبعـــا  لنـــوع المخالفـــة:

 كتابـــة(.اإلنـــذار األولـــي )شــفاهة أو   .1

 اإلنـــذار النهــــــائي. .0

 الحرمـــان من ممارســة النشــاط الالصــفي لفتـــرة محــددة. .3

 الحرمـــان من عضــوية الجمعيــات العلميــة او الروابــط األكاديميــة مؤقتــا . .4

 الغرامــة الماليــة تعويضــا  عن إتــــالف ممتلكــات أو أجهـــزة أو أصــول. .5

 قــــاف عن الدراســة لعـــام دراســــي او عامان .اإلي .6

 الفصـــل النهائــــي من الكليـــة. .7

 إخطار ولي أمر الطالب في كل الحاالت السابقة , مع االعالن في لوحة االعالنات . .8

 

 اإلســــترحام
ـــدمللطالــب  جـــــوزي  5-0 ـــرة ال  يــــس العلمـلمجلــل أن يتقــ ـــر فــي العقـــــوبة، وذلــك خــــالل فتــ ـــترحام إلعـــــادة النظــ باسـ

ـــوبة. ـــبوعين مــن إعـــــالن العقــ ـــدم إليــه مــن  يكــون قــرارو  تتجـــــاوز إسـ ـــأن االســــترحام المقــ ـــي بشـ المجلــــس العلمــ
 وغير قابل للطعن واالستئناف.  ،نهائيا   الطـــالب

 
جـاز هـذه الالئحـة في جلسته رقم ............................ بتاريخ أشـهد أن المجلس العلمي قد أ

 .............................. م الموافــق ............................................... ه.

 

 البطاقة الجامعية :
.البطاقة الجامعية هي عبارة عن مستند يثبت انتماء الطالب للكلية   
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جامعي للطالب وتاريخ البطاقة في الواجهة األولى على تفاصيل الطالب من األسم والبرنامج والدفعة والرقم التحتوي 
 األصدار وتسري البطاقة لمدة عام ويتم تجديدها سنويا".

 تحتوي الجهة األخرى على توجيهات :
 *يجب تبليغ الشرطة في حالة فقدان البطاقة 

معك دائما" وتقديمها متى ما طلب منك ذلك *يجب األحتفاظ بالبطاقة وحملها   

 .*تسري البطاقة لمدة عام من تاريخ األصدار 

 

 

 


