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هذا   ال  الدليليتضمن  والمرشدين    األكاديمية  سياساتمجموعة  الكليات  عمداء  ترشد  التي 

األكاديميين وإدارة القبول والتسجيل إلى التوجهات الصحيحة في كل ما يتعلق بشئون الطالب  

 وتخطيط وإدارة العملية التعليمية. 

بالجامعة   األكاديمي  المجلس  أقرها  مستقرة  قواعد  السياسات  هذه  مجلس  وتمثل  واعتمدها 

 الجامعة، ويكون على الكليات وإدارة القبول والتسجيل العمل وفقاً لها. 

قواعدها،   بعض  أو  السياسات  تلك  بعض  في  النظر  إعادة  تستدعي  حاالت  وجود  حالة  وفي 

"المجلس   على  ويعرض  المعنية،  بالكلية  األكاديمي"  التخطيط  "لجنة  في  األمر  يبحث 

 المناسبة تمهيداً العتمادها من مجلس الجامعة. األكاديمي" التخاذ التوصية 

هذه  عن  الخروج  إطالقاً  يجوز  ال  الجامعة،  طالب  لجميع  المعاملة  ووحدة  لعدالة  واستهدافاً 

السياسات إال من خالل اإلجراء السابق توضيحه، ويكون باطالً كل تصرف من كلية ما أو من  

 ت. إدارة القبول والتسجيل مخالفا لقواعد هذه السياسا
 

 وسيتم موافاة الكليات وإدارة القبول والتسجيل بكل تحديث في هذا الدليل.
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 ليستت  و المتقتتد  العتتالم جامعتتات أغلتت  تطبقتته التتذ  المعتمتتدة الستتاعات بنظتتا  الدراستتة تتتتم
الطالت  مجموعتة متن وحست  هتذا النظتا  يتدر     الدراستية.الفصول الدراسية وال الستنوات  

يحصتل بهتا علتي الشتهادة الجامعيتة فتي لكتي  المقررات محددة بساعات معتمتدة وفقتاً لالةحتة

 .تخصصه
 وتتضح أهم مالمح نظام الساعات المعتمدة فيما يلي:

بمساعدة   .1 دراسي  فصل  كل  في  دراستها  في  يرغ   التي  المواد  اختيار  في  الطال   حرية 

   كاديمي.األ همرشد

لدي .2 إذا وجدت  الدراسي  الفصل  في  دراستها  يتم  التي  المواد  عدد  تخفيض  ه  للطال  حرية 

   ذلك.ظروف تستدعي 

 ة. تتتتتتتت لالةحللطال  زيادة عدد الساعات المعتمدة إذا حصل علي معدل تراكمي مرتفع وفقاً  .3

الفصل   .4 من  المواد  بعض  دراسة  الصيفي  الدراسي  الفصل  الطال  خالل  الدراسي  يستطيع 

   الدراسي. ءالتالي أو من المواد التي لم يوفق فيها للتخفيف من الع 

له   .5 وتحس   النظا   ذات  لتطبيق  بسهولة  أجنبية  جامعة  أ   إلي  التحويل  الطال   يستطيع 

   بنجاح.جميع المواد التي درسها 

   الحكومية.يمكن للطال  أن ينهي دراسته في أقل من المدة النمطية للكليات  .6

 األكاديمي اإلرشاد 

 بنظا  الساعات المعتمدة نظا  لإلرشاد األكاديمي يوفر التيسيرات التالية: يرتبط

 في اختيار المواد في التخصصات المختلفة.   ة الطال مساعد .1

 ه. تتتتتتتت تتتتتتتتتتتت وضع خطة تعليمية للطال  في حدود إمكانيات .2

 ة.  تتتت تتتتتتتتتتتتتتتالدراسيإيضاح مد  تقد  الطال  طبقاً للخطة  .3

 ل. تتتت تتتتتتتتتتمساعدة الطال  في تخطي أ  صعوبات أو مشاك  .4

   تتتته. تإلمكانياتتتتتتتتتتتت توجيه الطال  إلي االتجاهات المناسبة  .5

 البرنامج الدراسي 

علي   يج   التي  والحرة  واالختيارية  اإلجبارية  المقررات  جميع  الدراسي  البرنامج  يتضمن 

   العلمية. الطال  إكمالها للحصول علي الدرجة 

متطلبات  للكلية وثالثة  متطلبات    ويحتو  البرنامج علي مواد بعضها متطلبات للجامعة وأخرى

 لإليضاح التالي: للتخصص وفقاً 
 
 

 متطلبات الجامعة 

الجامعة   طلبة  جميع  من  المطلوب  الدراسية  المقررات  علمية  وهي  قاعدة  لتكوين  دراستها 

مشتركة بينهم بغض النظر عن الكلية التي يدر  بها كل منهم. وتتوزع متطلبات الجامعة إلى  

           نوعين، متطلبات إجبارية وأخرى اختيارية. 
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   التخصص:متطلبات 

المقررات   الكلية وهى  طلبة  جميع  من  دراستها  وأخرى    ، المطلوب  إجبارية  مقررات  ومنها 

 اختيارية. 
   متطلبات التخصص

ومنها مقررات إجبارية وأخرى    ، وهى المقررات المطلوب دراستها من جميع طلبة التخصص

 اختيارية. 
 

 الدراسية. عدد الساعات المعتمدة

 

للحصول على الدرجة العلمية حست  الكليتات وطبيعتة يختلف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة  

 الدراسة بكل منها.

فتي كليتات الجامعتة   لتي يلز  دراستها للحصول على درجة البكتالوريو والساعات المعتمدة ا

 :هي كالتالي

 ساعة معتمدة  225            ان  تتتتتتتتتتتتكلية ط  الفم واألسن •

 ساعة معتمدة  200    ة  ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كلية الصيدل •

 ساعة معتمدة  144                    التتكلية التسويق وإدارة األعم •

 ساعة معتمدة  144                    ةتكلية اإلعال  والعالقات العام •

 ساعة معتمدة  144                                     كلية الحاس  ونظم المعلومات •

 
 عدد الساعات لكل ماده 

يدرسها الطال  تحس  له كعدد ساعات ويتم تقسيم عتدد الستاعات المطلوبتة متن   قرركل م

، وتحست  الستاعات لكتل مقترر بحست  طبيعتته وحجتم طال  للتخرج على الفصول الدراسيةال

قترر بمتا يتواز  متدة يتتم تحديتد عتدد الستاعات المعتمتدة أل  مالمادة العلمية التي يشملها. و

مقترر إذا كتان هنتا  أسبوعياً وعلى مدى الفصل الدراسي. فت  في المقررالتقاء الطال  باألستاذ  

ستاعات أستبوعياً طتول  3ساعات معتمدة يعني أن الطتالب يلتقتون بتستتاذ المقترر لمتدة   3له  

اللقتاء فتي محاضترات أو تطبيقتات عمليتة. وقتد تخصتص فترة الفصتل الدراستي، ستواء كتان  

 ساعات منفصلة للتطبيقات العملية وأخرى للمحاضرات.

 

 
 GPAالتراكمي المعدل 

 

أ  متوستط التدرجات  Grade Point Averageاختصتار لعبتارة  هتو GPAالمعدل التراكمي 

البرنتامج الدراستي وحتتى التي حصل عليها الطال  في جميع المقررات التي درسها منذ بداية  

جميتع المقتررات التتي  متوستط درجتاتحستاب يتتم ذلتك بو اللحظة التي يحست  فيهتا المعتدل.

 حتى لحظة حساب المعدل.درسها الطال  نجاحاً أو رسوباً 
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  كيف يتم احتساب

يتم احتساب المعدل بضرب درجة كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة ثم يقسم على عدد 

 الكلية.الساعات  

 
 التقديرات التي يحصل عليها الطالب  

 النقاط المقابلة  التقدير  النقاط المقابلة  التقدير 

A 4 C 2 

A- 3.7 C- 1.7 

B+ 3.3 D+ 1.3 

B 3 D 1 

B- 2.7 F 0 

C+ 2.3   

 

 مثال لحساب المعدل التراكمي  

 المقابل بالنقاط  Xنتيجة الطالب  كلية إدارة األعمال 
عدد الساعات 

 المعتمدة 
 نتيجة الضرب 

 A 4 3 12 قـــــــــــــــتسوي

 C 2 3 6 ة ــــــــــــــمحاسب

 B 3 3 9 ون ـــــــــــــــــقان

 D 1 2 2 ة اإلنجليزية ــ ــاللغ

 B 3 4 12 يـــــــــحاسب آل

 41 15   اإلجمالي

GPA = 41   ÷15 = 2.73 
 :ات من آثارماذا يترتب على هذه التقدير

 :  أوالا 

 3.3يوضع اسم الطال  في قاةمة شرف الكلية إذا حصل على معدل تراكمي ال يقتل عتن  -

 مقرر.قد سجل الحد األقصى للع ء الدراسي دون الرسوب في أ  ويكون    نقطة

 3.7يحصل الطال  علتى مرتبتة الشترف األولتى إذا تخترج بمعتدل تراكمتي ال يقتل عتن  -

 نقطة.  3.3نقطة وعلى مرتبة الشرف الثانية إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل 
 ثانياا:

فتتكثر يجتوز لته تستجيل ثتالا ستاعات   3.3معتدل تراكمتي متن إذا حصل الطال  على  -

معتمتتدة إضتتافية عتتن الحتتد األقصتتى للفصتتل بمصتتروفات إضتتافية. أمتتا إذا زاد المعتتدل 

 .  دون مصروفات إضافيةفيسمح للطال  بتسجيل مادة إضافية    3.7التراكمي عن 
ا :  ثالثا
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ويتتم  اإلنذار األكاديميصل الطال  على معدل تراكمي أقل من نقطتين يوضع تح  إذا ح -

 ذلك.باً  يإخطار الطال  رسم
ستاعة   12األكاديمي ال يجوز له أن يسجل في أكثر متن  فإذا وضع الطال  تح  اإلنذار    -

كل حس  معدلة والكلية المقيتد بهتا وذلتك   ،معتمدة كحد أقصى بالفصل الدراسي الواحد

  الدراسي.بمصروفات كاملة للفصل  

متن تتاريا اإلنتذار ورفتع   اإلنذار األكاديمي في مدة أقصاها فصالن دراسيانإزالة  على الطال   

ويتتولى المشترف فتعلى وإال عرض نفسه للفصل من الكلية المقيد بها.    2معدلة التراكمي إلي  

تحديد الع ء الدراسي للطال  ومتابعة تقدمة الدراسي أثناء الفصل الدراسي العتاد  األكاديمي  

 األمر إلزالة آثار اإلنذار األكاديمي .أو الصيفي إذا تطل   
 واإلضافة:الحذف 

إضافة أو حذف بعض المواد خالل األسبوع األول والثتاني متن بتدء الدراستة متع  للطال   يمكن

 القسم.مراعاة الحد األقصى للمواد المسموح بها وذلك بموافقة المرشد األكاديمي ورةيس 
 االنسحاب:

يجوز للطال  االنسحاب من التسجيل في مقرر أو أكثر خالل فترة ال تتعدى األسبوع الرابع من 

مراعاة الحد األدنى للفصل الدراسي كما يجوز للطال  االنسحاب في مقرر أو أكثتر   الدراسة مع

 الكلية.حتى األسبوع األخير من الدراسة بعذر يقبله مجلس  
 
 

 
 
 

 

 

 سياسة اإلرشاد والتسجيل .2

 

 لغة الدراسة .1

شتعبة باللغتة  للدراستة،اللغتان العربية واإلنجليزيتة همتا لغتتا التعلتيم بالكليتة ويوجتد شتعبتان 

العربية وشعبة باللغة اإلنجليزية ويكون أداء االمتحان باللغة التي يتدر  بهتا المقترر. ولعميتد 

الكليتة فتتي أحتوال خاصتتة أن يتترخص للطالت  فتتي اإلجابتة بلغتتة أختترى بعتد اختتذ رأ  مرشتتده 

 األكاديمي.

دراستها   يتم  التي  المقررات  الكلية  مجلس  يحدد  العربية  اللغة  شعبة  في  الدراسة  حالة  وفي 

 باللغة اإلنجليزية في كل برنامج دراسي.

 العام الدراسي والفصول الدراسية  .2
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 :  التاليةيتكون العا  الدراسي من الفصول 

 األول.الفصل الدراسي  •

 الثاني.الفصل الدراسي  •

 سواء.الفصل الدراسي الصيفي ) الثالث ( وهو اختيار  للطال  والكلية علي حد  •

مدة )    تكون  والثاني  األول  الفصلين  من  فيها    16كل  بما  دراسياً  أسبوعا  أما    االمتحانات.( 

   ( أسابيع دراسية بساعات مضاعفة بما فيها االمتحانات.   8الفصل الصيفي فتكون مدته )  

 لب  المستوى الدراسي للطا .3

يصنف الطلبتة المقيتدون بالكليتة إلتى مستتويات دراستية )المستتوى األول، المستتوى الثتاني، 

المستو  الثالث، المستوى الرابع وغيرها( على أسا  مجموع عدد الستاعات المعتمتدة التتي 

 أنجزها الطال  بنجاح. وتحدد المستويات الدراسية كما يلي :
 

 الكليات النظرية والحاسب :

          Freshman     معتمدة                                      ساعة  36اقل من  األول:المستوى 

 Sophomore     ساعة معتمدة  72ساعة معتمدة إلى اقل من   36: من يالمستوى الثان

 Junior       ساعة معتمدة 108ساعة معتمدة إلى اقل من   72المستوى الثالث: من  

 Senior                      فتكثر. ساعة معتمدة  108المستوى الرابع: من  
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 كلية الصيدلة : 

 Freshman        ساعة.  40اقل من   :  األولالمستوى  
 Sophomore   ساعة معتمدة   80ساعة معتمدة إلى اقل من    40المستوى الثاني: من  
 Junior   ساعة معتمدة    120ساعة معتمدة إلى اقل من    80المستوى الثالث: من  
         Seniorمعتمدة ساعة    160ساعة معتمدة إلى اقل من   120المستوى الرابع: من  

 Senior             ساعة معتمدة فتكثر.    160المستوى الخامس: من  

 
 سنان:طب األكلية  

 Freshman        ساعة.  42اقل من   :  األولالمستوى  
 Sophomore     معتمدة ساعة    84ساعة معتمدة إلى اقل من    42المستوى الثاني: من  
 Junior           ساعة معتمدة  126ساعة معتمدة إلى اقل من    84المستوى الثالث: من  
 Senior ساعة معتمدة  168ساعة معتمدة إلى اقل من   126المستوى الرابع: من  

 Senior                .  ساعة معتمدة فتكثر  168لخامس: من  المستوى ا

 اإلرشاد األكاديمي .4

يقو  الطال  بعملية اإلرشاد األكاديمي من خالل برنامج اإلرشاد للجامعتة وال يتتم العمتل بته إال 

 العا .المشرف    اعتمادبعد 

يكون لكل طال  مرشد أكاديمي يتولى اإلشراف على برنامجه الدراسي واإلشراف علتى تنفيتذه 

 تخرجه.حل مشاكله الدراسية وذلك من بدء التحاقه حتى  ومساعدته فيومتابعة أداةه 

 العبء الدراسي .5

العتت ء الدراستتي هتتو مجمتتوع الستتاعات المعتمتتدة التتتي يستتمح للطالتت  بتستتجيلها فتتي الفصتتل 

 واحد بحيث يكون :الدراسي ال

الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرستها الطالت  فتي كتل متن الفصتل الدراستي  .1

 :األول والثاني هو
    تتتتساعة معتمدة( للكليات النظرية والحاس  9)  •

 ةتتتتتتصيدلالساعة معتمدة ( بالنسبة لكلية    12)   •

 ان  تتسنط  األساعة معتمدة( بالنسبة لكلية    15) •
ويجوز تخفيضه للطال  بناء علتى توصتية المرشتد األكتاديمي وموافقتة رةتيس مجلتس القستم 

 مقبول.وعميد الكلية إذا كان لديه عذر 

متن الفصتل الدراستي   الحد األقصى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطال  فتي كتل .2

 :األول والثاني
 مدة( للكليات النظرية والحاس ساعة معت  21) •
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 ة   تتتتصيدلالساعة معتمدة ( بالنسبة لكلية    24)   •

 ان  تتتتتتتتتتساعة معتمدة( بالنسبة لكلية أسن  26) •
 التالية:يجوز للطال  أن يسجل الحد األقصى في الحاالت  .3

 أو أعلى( .  3.3إذا كان معدله التراكمي )   •

أن يكون الطال  فتي المستتوى الدراستي الثتاني أو أعلتى بعتد موافقتة المرشتد  •

 األكاديمي.

 .األكاديميإذا كان تخرجه يتوقف على ذلك بعد موافقة المرشد  •

 التسجيل   .6

على الطال  أن يقو  بالتستجيل للفصتل الدراستي وفقتاً للتقتويم الجتامعي التذ  يحتدده مجلتس 

الكليات وإدارة القبول والتسجيل وكذلك االعتبارات األخرى المتثثرة فتي الجامعة بعد أخذ رأ   

إعداد التقويم المناس  وذلك بناًء على موافقة المرشد األكاديمي واعتمتاد عميتد الكليتة أو متن 

 يفوضه .

وتعد الجامعة التقويم الجامعي السنو  وتعلنه للطالب والجهات المختلفة بالجامعة وكذلك على 

لكتروني للجامعة على شبكة االنترن . كذلك يحتدد مجلتس الجامعتة رستو  التستجيل الموقع اال

 بذلك.المتتخر عن الجدول الزمني المعلن للتسجيل إذا سمح للطال   

 

 لتسجيل المتأخرا .7
يحدد التقويم الستنو  للجامعتة بدايتة تستجيل الطتالب للمقتررات الدراستية قبتل بدايتة الفصتل 

طتتالب ختتالل األستتبوع األول متتن بتتدء الدراستتة بشتترط موافقتتة الدراستتيو ويجتتوز أن يستتجل ال

 المرشد األكاديمي ورةيس مجلس القسم العلمي.

كما يجوز لعميد الكلية الموافقة على تسجيل الطال  قبل نهاية األسبوع الثاني متن الدراستة إذا 

 العلمي.ما قبل عذر الطال  عن التتخير وبعد موافقة المرشد األكاديمي ورةيس مجلس القسم  

وفي حالة تقد  الطال  للتسجيل بعد بداية الفصل الدراستي يوقتع علتى الطالت  رستم التستجيل 

 المتتخر الذ  يحدده مجلس الجامعة.

 المتطلب السابق .8

المتطل  السابق هو مقرر يشترط استكماله لدراسة مقرر الحق وتنطبق عليته الشتروط  

 التالية:

 قبل أن يدر  متطلبه السابق.ال يجوز للطال  أن يدر  مقرراً ما   .1

يجوز للطال  أن يسجل مقرراً متزامناً مع متطلبه السابق إذا كان قد در  المتطلت   .2

السابق نجاحا أو رسوباً أو كان تخرجه يتوقف على ذلك وذلك بعتد موافقتة المرشتد 

 .  األكاديمي ورةيس مجلس القسم وعميد الكلية أو من يفوضه
 اإلضافة والحذف .9
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المرشد األكاديميو يمكن للطال  إضافة مقرر أو أكثتر ختالل األستبوع األول بعد موافقة   .1

 والثاني من بدء الدراسة مع مراعاة الحد األقصى للع ء الدراسي الفصلي.

يجوز للطال  أن ينسح  من التسجيل في مقرر أو أكثر بعد موافقتة المرشتد األكتاديمي  .2

ع الرابع من بدء الدراستة متع مراعتاة وأستاذ المقرر خالل فترة ال تتعدى نهاية األسبو

الحد األدنى للع ء الدراسي الفصلي وفي هذه الحالتة ال تستجل المقتررات التتي حتذفها 

 في السجل الدراسي للطال  .

يجوز للطال  أن ينسح  من التسجيل في مقرر أو أكثر بعذر يقبله مجلتس الكليتة  بعتد  .3

الثتاني عشتر متع مراعتاة الحتد األدنتى للعت ء األسبوع الرابتع وحتتى نهايتة األستبوع  

الدراسي الفصلي وفي هذه الحالة تسجل المقررات التي تم االنسحاب منهتا فتي الستجل 

 الدراسي للطال  و بتقدير منسح  .
 

 االنقطاع عن الدراسة  .10

يعتبتتر الطالتت  منقطعتتا عتتن الدراستتة إذا لتتم يستتجل فتتي فصتتل دراستتي أو انستتح  متتن جميتتع 

جلها خالل الفصل الدراستي. ويمكتن للطالت  االنقطتاع عتن الدراستة لمتدة ال المقررات التي س

تزيد عن ثالثة فصول دراسية بعتذر يقتد  قبتل أو ختالل الفصتل الدراستي يقبلته مجلتس الكليتة 

فصول بدون عذر يقبلته مجلتس الكليتة.   ةأربعيواصل بعده الدراسة. ويفصل الطال  إذا انقطع  

وال يفصل الطال  إال بموافقة مجلس الكلية ورةيس الجامعة. وفى جميع األحوال يسدد الطالت  

 رسم وقف قيد يحدده مجلس الجامعة.

 عادة دراسة المقررإ .11

يمكن للطال  إعادة دراسة مقرر لرفع درجته فيه وذلك لمترة واحتدة وتحست  الدرجتة األعلتى 

دل التراكمي دون تغير في عدد الساعات المعتمدة المنجزة. ويكون الحتد األقصتى لعتدد في المع

 ساعة معتمدة(.  12الساعات المعتمدة الممكن إعادة دراستها في هذه الحالة )

( مترات وال يحتست  4في حالة إعادة طال  دراسة مقرر رس  فيه، فانه يستمح لته باإلعتادة )

 التراكمي إذا نجح في اإلعادة األولى.تقدير الرسوب األول في المعدل 

 

 

 

 تحسين المعدل التراكمي من اجل التخرج .12

أو مواد اختيارية بديلتة  Cأقل من يمكن للطال  أن يعيد دراسة مقررات حصل فيها على تقدير 

وذلك لرفع معدله التراكمي إلى الحد األدنى للتخرج علتى أن تحتست  الدرجتة األعلتى فقتط فتي 

 حساب المعدل التراكمي.
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 مقرر استماع .13

يجوز للطال  وبموافقة المرشد األكتاديمي وعميتد الكليتة أو متن يفوضته أن يتدر  مقترراً أو 

ستاعات المعتمتدة للمقترر فتي حستاب العت ء الدراستي أكثر مستمعا. وفى هذه الحالة تتدخل ال

 ويمنح درجة "مستمع" وال يدخل المقرر في حساب معدله الفصلي أو التراكمي.

 قواعد الحضور والغياب .14

% من عدد الساعات النظريتة 75ال يج  أن تقل نسبة مرات حضور الطال  من أ  مقرر عن 

ستي. وفتى حالتة تجتاوز الطالت  لنستبة غيتاب والعملية أو التطبيقية للمقرر خالل الفصتل الدرا

% من إجمالي ساعات المقرر، يعتبر الطال  راسبا فيه إال إذا كان هذا التغيت  بعتذر يقبلته 25

مجلس الكلية بعد اختذ رأى مجلتس القستم العلمتي المختتص و فتي هتذه الحالتة يعتبتر الطالت  

 منسحبا من المقرر ويتعين عليه إعادة تسجيله.

 إجراءات االمتحانات .15

تجرى االمتحانات في ضوء القواعتد واإلجتراءات العامتة التتي يحتددها مجلتس ألجامعته لعقتد 

االمتحانات من وضع االمتحان وتصحيح كراسات اإلجابتة والرصتد وتحديتد مجمتوع التدرجات 

 والتقدير في المقرر وإعالن النتيجة وخالفه .

 التغيب عن االمتحانات .16
الطال  عن امتحان نصف الفصتل بعتذر يقبلته عميتد الكليتة بنتاء علتى متا إذا تغي    .1

قدمه مما يثب  عذره خالل أسبوع من تاريا االمتحان يقتو  العميتد أو متن يفوضته 

 بالتنسيق مع رةيس مجلس القسم بالترتي  إلجراء امتحان تعويضي للطال .

تعتدل درجتته متن   كل طال  يتغي  عن االمتحان النهاةي بعتذر يقبلته مجلتس الكليتة .2

غاة  إلى غير مكتمل على أن يكون تقديم العذر خالل أستبوع متن تتاريا االمتحتان 

وتطبق أحكا  استكمال متطلبات المقرر الخاصة بتقدير غير مكتمل في هتذه الالةحتة 

وبشرط إقرار أستاذ المقرر بجدية الطال  وحصوله على الدرجة الالزمة للنجاح في 

 عد  تجاوزه نسبة الغياب المسموح بها.أعمال الفصل الدراسي و

 

 

 نظام تقويم الطالب في المقرر .17

الدرجتتة النهاةيتتة لكتتل مقتترر هتتي المجمتتوع الكلتتى لتتدرجات الطالتت  فتتي األعمتتال الفصتتلية و 

الفصل و امتحان نهاية الفصل ويقد  عمل الطال  بصتفة  االمتحانات العملية و امتحان منتصف

مستمرة خالل الفصل الدراسي باإلضافة المتحان أخر الفصل الدراسي ، وتمثتل أعمتال الفصتل 

الدراسي جزءاً من الدرجة النهاةية وتتمثل في االمتحانات الدورية والتمارين النظرية والعملية 

% من الدرجة النهاةيتة علتي   60خر الفصل الدراسي  والبحوا واالنتظا  بينما يشكل امتحان أ
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األكثر وقد تقسم الدرجات بين امتحانات تحريرية وشفهية وأعمال بحثية طبقتاً لطبيعتة المقترر  

كما هو موضح بالجتدول اتتتي ،  ويجتوز تقتديم درجتة الطالت  فتي المقتررات التطبيقيتة مثتل 

{ بتدون عقتد اختبتار تحريتر    النقاشتة  المشروع والمقررات البحثية } قاعتة البحتث والحلقتة

لنهاية الفصل الدراسي ، ويتم عقد اختبار شفو  يتضمن تقتديم التقريتر المقتد  متن الطالت  و 

األعمتتال العلميتتة المنفتتذة متتن ختتالل لجنتتة مناقشتتة تكتتون متتن عضتتوين متتن هيئتتة التتتدريس 

 رف المشروع .بالجامعات ويكون أحداهما على األقل من خارج الجامعة باإلضافة إلى مش

 
 
 

 المقـــــرر 

 تـــــــوزيع درجـــــــــــــات االمتحــــــان 

امتحان منتصف  
 الفصل 

 أعمال السنة 
االمتحان  

 العملي 
امتحان نهاية  
 الفصل الدراسي 

إجمالي  
 الدرجات 

 100 50 - 25 25 المقرر النظري  
 100 50 15 10 25 المقرر العملي

 100 60 - 40 - مقرر المشروع
 

 اعتماد النتائج .18

يعتمد مجلس الكلية نتاةج امتحانات الفصول الدراستية و يعتمتد مجلتس الجامعتة نتتاةج 

االمتحانات النهاةية للحصتول علتى درجتة البكتالوريو  و التدرجات الجامعيتة العليتا و تحترر 

 الجامعة .شهادات تخرج لخريجي الكلية يوقعها عميد الكلية بعد اعتماد النتيجة من مجلس  

 المقرر يداء الطالب ف أتقديرات   .19

 كل مقرر بالتقديرات اتتية. ي، يقّو  أداء الطال  فينهاية الفصل الدراسي يف
 للطالب يحساب المعدل التراكم يتقديرات تدخل ف  -1

( نقاط عن كل وحدة معتمتدة للمقترر 4ويمثل "ممتاز " ويعطى الطال  )  (A)تقدير   •

 (أ   ويكون رمز التقدير )
نقطتة عتن كتل وحتدة معتمتدة   (3  .7ويمثل "ممتتاز" ويعطتى الطالت  )  (-A)تقدير   •

 (.  -أ  للمقرر ويكون رمز التقدير )
نقطتة عتن كتل وحتدة  (3.3"جيد جداً مرتفع" ويعطتى الطالت  )ويمثل    (+B)تقدير   •

 معتمدة للمقرر ويكون رمز التقدير )جت جت +(.
( نقاط عن كل وحدة معتمدة للمقرر 3ويمثل "جيد جداً" ويعطى الطال  )  (B)تقدير   •

 ويكون رمز التقدير )جت جت(.
نقطة عن كتل وحتدة   (2  .7ويمثل "جيد جداً منخفض" ويعطى الطال  )  (-B)تقدير   •

 (.-معتمدة للمقرر ويكون رمز التقدير )جت جت  
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نقطتتة عتتن كتتل وحتتدة  (2 .3ويمثتتل "جيتتد مرتفتتع" ويعطتتى الطالتت  ) (+C)تقتتدير  •

 معتمدة للمقرر ويكون رمز التقدير )جت+(.
( نقطتة عتن كتل وحتدة معتمتدة للمقترر 2ويمثل "جيد" ويعطى الطالت  )  (c)تقدير   •

 ويكون رمز التقدير )جت(.
( نقطتة عتتن كتتل وحتتدة (1.7مثتتل "جيتتد منخفضتة" ويعطتتى الطالتت  وي (-C)تقتدير  •

 (.-معتمده للمقرر ويكون رمز التقدير )جت
نقطتة عتن كتل وحتدة   (1  .3ويمثل "مقبول مرتفتع" ويعطتى الطالت  )  (+D)تقدير   •

 معتمدة للمقرر ويكون رمز التقدير )د+(
عتن كتل وحتده معتمتدة   ويمثتل "مقبتول" ويعطتى الطالت  نقطتة واحتدة  (D)تقدير   •

 للمقرر ويكون رمز التقدير )د(.
ويمثل "راس " وال يعطتى الطالت  عنته أ  نقتاط ويكتون رمتز التقتدير   (F)  اتقدير •

.) ( 
 للطالب يحساب المعدل التراكم يتقديرات ال تدخل ف  -2

 ويمثل "ناجح أو راس "   Pass or Fail [P or F] تقدير •

 ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتويمثل "غير مكتم  Incomplete [I] تقدير •

  "  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ويمثل "منسح  Withdraw [W] تقدير •

 اع"  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويمثل "استم  Audit [AU] تقدير •

 ر"  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويمثل "مستم  In Progress [IP] تقدير •

 المقرر غير المكتمل .20

أضيق الحتدود، عتد  استتكمال المتطلبتات الدراستية لمقترر معتين   يالطال ، و فإذا لم يستطع  

يعطى الطال  درجة " غيتر مكتمتل " و يقتو  القتاةم بتتدريس المقترر  يبنهاية الفصل الدراسي

بتعبئة نموذج غير مكتمل محدداً فيه سب  أو أسباب إعطاةه لهذه الدرجة و التكليفتات التتي لتم 

طلوب الستكمال المقرر و تعديل الدرجة . و على الطال  أن يستكمل متا يستكملها الطال  و الم

( و إال   ي) األول أو الثتاني  ييالتتالطل  منه قبل انتهاء فترة التسجيل المتتخر للفصل الدراستي  

حصل على تقدير راست  فتي المقترر . كتذلك ال تحتست  ستاعات المقترر غيتر المكتمتل ضتمن 

  يستكمل فيه إذا كتان مقترراً واحتداً أمتا إذا كتان أكثتر متن ساعات الع ء الدراسي للفصل الذ

 مقرر فتحس  الساعات المعتمدة ضمن الع ء الدراسي الفصلي .

 

وفي حالة الطال  الذ  وضع تح  اإلنذار األكاديمي النخفاض معدلته التراكمتي و حصتل علتى 

رى فتي الفصتل تقدير غير مكتمل في مقرر أو أكثتر فتال يستمح لته بالتستجيل فتي مقتررات أخت

الدراسي التالي إال إذا تمكن من استكمال المقرر أو المقتررات غيتر المكتملتة قبتل نهايتة فتترة 

 التسجيل المتتخر لهذا الفصل الدراسي .
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 مقررات التخرج و طرحها و تعارضها   .21

إذا توقف تخترج طالت  علتى مقترر غيتر مطتروح متن الفصتل الدراستي التذ  يتخترج فيته أو 

مطروح  في نفس الفصل ، يجوز دراستته متع محاضتر المقترر بعتد    جبارتعارض مع مقرر إ

موافقة المرشد األكاديمي    ورةيس مجلتس القستم وعميتد الكليتة و يتتم تطبيتق نظتا  التقتويم 

ألداء الطال  في المقرر المعتمد من رةيس مجلتس القستم والمشتتمل علتى إجتراء االمتحانتات 

 و مكتمل علمياً .المعمول بها في المقرر وغيرها مما ه

 

 التدريب الميداني .22

يثد  الطال  التدري  الميداني الذ  تقرره الكلية لمدة ثمانية أسابيع في المجاالت ذات الصتلة 

بتخصص الطال  وذلك بعد االنتهاء متن امتحانتات الفصتل الدراستي الثتاني بالمستتوى الثالتث 

 ويعتبر اجتياز هذا التدري  شرطاً من شروط التخرج .   

 قائمة الشرف  .23

شرف عميد الكلية إذا لم يقتل معدلته فتي الفصتل الدراستي  يوضع اسم الطال  في قاةمة .1

جيد جداً على األقل ( و يكون قد سجل الحد األقصى للع ء الدراسي   3  .3  عن )السابق  

 مقرر.و دون الرسوب في أ  

و  نقطتة(3.7) ولى إذا تخرج بمعدل تراكمتي عتا  يحصل الطال  على مرتبة الشرف األ .2

نقطتة و يقتل  (3.3)على مرتبة الشرف الثانية إذا تخرج بمعدل تراكمي عا  ال يقل عتن 

 نقطة.  (3  .7)  عن
 أن يسجل مادة إضافية مجاناً.  3.75للطال  الذ  يبلغ معدله التراكمي   .3
تسجل في سجل الطال  ما يفيد وضعه في قاةمة شترف عميتد الكليتة و مرتبتة الشترف  .4

 .التخرجالتي حصل عليها عند  

 

 اإلنذار األكاديمي  .24

فتتي أ  فصتتل  (2 ,00ينتتذر الطالتت  أكاديميتتاً إذا حصتتل علتتى معتتدل تراكمتتي أقتتل متتن ) .1

 الصيفي.دراسي باستثناء الفصل الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة و الفصل  

على الطال  إزالة مفعول اإلنذار األكاديمي في مدة أقصاها فصلين دراسيين متن تتاريا  .2

 ( فتعلى .  2.00اإلنذار و ذلك لرفع معدله التراكمي إلى )  
   .لغرض إنذار الطال ال يعتبر الفصل الصيفي فصالً دراسياً  .3
يسمح للطال  بالتسجيل في حدود العت ء الدراستي الموضتح قترين كتل مستتوى معتدل  .4

 تراكمي :
 الكليات النظرية والحاسب :
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 عدد الساعات المعتمدة  المعدل التراكمي 

 ساعات معتمدة 9 1.5ل من تتتتتتتأق

 ساعة معتمدة  12 1.75 إلى أقل من 1.5

 معتمدة ساعة  15 2إلى أقل من   1.75

 معتمدة ساعة  18 3.3 إلى أقل من 2

 معتمدة ساعة  21 فتكثر  3.3
 

 

 :  كلية الصيدلة
 

 عدد الساعات المعتمدة  المعدل التراكمي 

 ساعات معتمدة  12 1.5ل من تتتتتتتأق

 ساعة معتمدة  15 1.75 إلى أقل من 1.5

 معتمدة ساعة  18 2إلى أقل من   1.75

 معتمدة ساعة  21 3.3 إلى أقل من 2

 معتمدة ساعة  24 فتكثر  3.3

 

 
 
 
 
 

 :  سنانطب األ كلية 

 عدد الساعات المعتمدة  المعدل التراكمي 

 ساعات معتمدة  15 1.5ل من تتتتتتتأق

 ساعة معتمدة  18 1.75 إلى أقل من 1.5

 معتمدة ساعة  20 2إلى أقل من   1.75

 معتمدة ساعة  23 3.3 إلى أقل من 2

 معتمدة ساعة  26 فتكثر  3.3

 
 ملحوظة 

ستاعات إضتافية  3يحصتل علتى  3.75   <إلتى  3.3متن  =التراكمتي إذا كان المعتدل  -

 بمصروفات.
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ستاعات إضتافية بتدون   3فتكثر يحصتل علتى     75.3إذا كان المعدل التراكمي  = من    -

 مصروفات .

 

يتتتولى المرشتتد األكتتاديمي تحديتتد العتت ء الدراستتي المناستت  للطالتت  و متابعتتة تقدمتته  .5

الدراستتي أثنتتاء الفصتتل الدراستتي و اتختتاذ متتا يلتتز  إلرشتتاده إلزالتتة مفعتتول اإلنتتذار 

 األكاديمي.
يتحاشى الطال  التعرض للفصل من التخصص أو الكلية أو الجامعة حست  األحتوال إذا  .6

اإلنتذار األكتاديمي إذا حصتل فتي الفصتل األول والفصتل الثتاني التتاليين لم يزل مفعتول  

 منهما.في كل   (2.00لإلنذار على معدل )
يخطر الطال  بوضعه على اإلنذار األكاديمي بخطاب مسجل على عنوان إقامته المسجل  .7

بملفه موضحاً فيه موقفته األكتاديمي و متا يجت  عليته أن يفعلته بالتشتاور متع مرشتده 

 يمي.األكاد

 ير التخصص تغي .25

متن الجامعتة بعتد أختذ رأى    دارإيمكن تغيير الطالت  لتخصصته بنتاء علتى رغبتته أو بقترار  

الجهات المختصة طالما لم ينجز بنجتاح الستاعات المعتمتدة المطلوبتة لالنتهتاء متن المستتوى 

و يتطل  التغيير قبول مجلتس القستم التذ  يطترح التخصتص الجديتد المرغتوب فيته و   الثالث.

الةحتة فتي مجلس الكلية المختص و يطبق على الطال  متطلبات الدرجة العلميتة المبينتة فتي ال

و فتتي حتتاالت خاصتتة و عنتتد الضتترورة يمكتتن تغييتتر  التخصتتص.ستتنة الموافقتتة علتتى تغييتتر 

   الجامعة.التخصص في بداية المستوى الرابع للطال  و بموافقة رةيس 

 الفصل من الكلية أو التخصص .26

يفصل الطال  من الكلية أو التخصص إذا أخفق في رفع اإلنتذار األكتاديمي ختالل المتدة  .1

ذلك ويستتتثنى متتن ذلتتك الطالتت  المقيتتد فتتي المستتتوى األخيتتر متتن برنامجتته المحتتددة لتت

 الدراسي.

يجوز للطال  المفصول متن الكليتة أو التخصتص انتقالته إلتى تخصتص آختر فتي نفتس  .2

و إذا لتم يتتم قبولته حست  شتروط االنتقتال   بهتا،الكلية وفقاً لشتروط االنتقتال المعمتول  

 كلية.لايفصل من  

تولى القسم العلمي المشرف على التخصتص المنتقتل إليته حستاب الستاعات المعتمتدة ي .3

التي درستها فتي تخصصته الستابق التتي تتدخل ضتمن برنتامج الدراستة فتي تخصصته 

 السابق.الجديد و يعد له سجل دراسي جديد مع االحتفاظ بالسجل  

 يد الطالب بالكلية  إعادة ق  .27

أو أكثتر،   جبتارإ  استنفاد مرات الرسوب في مقترر إذا فصل الطال  و ألغى قيده بالكلية بسب

يمكن بموافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأى المرشد األكاديمي و مجلس القسم إعادة قيده بالكليتة 
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كطال  من الخارج مع حضور التمارين العمليتة و التطبيقيتة و يكتون إعتادة القيتد بحتد أقصتى 

دده ثالا فصول دراسية فيما رس  فيه الطال  على أن يسدد الطال  رسم إعادة القيد الذ  يحت

مجلس الجامعة على أن يتحول إلى طال  نظامي مرة أخرى عند انتفاء سب  فصله متن الكليتة 

، كذلك ال يجوز أن يزيد الع ء الدراسي للطال  من الخارج المعاد قيده عن الحد األدنى للع ء 

 الدراسي و من المواد التي رس  فيها .

 طالب حاالت خاصة .28

ة و ذلتك للستماح لته بتنميتة مهاراتته و معارفته يجوز اعتبتار شتخص متا طالت  حتاالت خاصت

المهنية أو الخاصة أو العامتة بدراستة مقتررات تطرحهتا الجامعتة أو لدراستة مقتررات بهتدف 

تحويلهتا إلتتى برنامجتته الدراستتي فتي كليتتة أو معهتتد علمتتي عتالر مقيتتداً فيتته ختتارج الجامعتتة و 

الت الخاصة طالبتاً مقيتداً بالجامعتة و بموافقة الجهة المقيد بها للدراسة . و ال يعتبر طال  الحا

ال يسمح له بدراسة جميع متطلبتات برنتامج دراستي تطرحته الجامعتة و لكتن عتدد محتدد متن 

 المقررات .

ويحدد مجلس الجامعة شروط السماح بوضع طال  حاالت خاصة و نظا  الدراسة الذ  يسترى 

 نظيمية.التعليه و الرسو  و المصروفات الدراسية و غيرها من األمور 

 المنح الدراسية .29

تمنح الجامعة منحاً دراسية للطلبة المتفوقين و الطلبة التذين يواجهتون ظروفتاً خاصتة طارةتة 

 وفقاً لنظا  معين يحدده مجلس الجامعة و يعتمد من مجلس األمناء .

 تأديب الطالب .30

      1972لستنة    49ينطبق في شتن تتدي  الطالب األحكا  الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم  

 تعديالتها.والةحته التنفيذية و  

 االنسحاب من الجامعة  .31

أل  ستب  متن األستباب و ستح  ملفته بهتا ويحتدد مجلتس الجامعتة   كليتةلايمكن للطال  تر   

 الشتن.قواعد التعامل مع الرسو  و المصروفات الدراسية المتعلقة بهذا 

 أحكام عامة  .32

ال يجوز أل  طال  بتن يتدعى بعتد  علمته بمتا ورد فتي المتواد الستابقة التذكر أو بعتد   •

 يخصه.فيما    الكليةإطالعه على النشرات الصادرة عن  

 المواد.كلية هو الجهة المعنية بتفسير هذه  لامجلس   •
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 القبول  ةسياس .3
 

 التالية:يراعى في قبول الطالب الجدد المبادئ 
تحدد كل كلية األعداد التي يمكنها قبولها كل عا  وذلك في ضوء دراسة اإلمكانيات الماديتة  .1

والبشرية والتقنية المتاحة، وأخذاً في االعتبار المعدالت المقبولة من جهات االعتماد بشتن 

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب، والمساحات المخصصتة لكتل طالت  فتي القاعتات 

 راسية، وأماكن الخدمات األكاديمية والطالبية.الد

يتقتدمون لاللتحتاب بكليتات الجامعتة استتيفاء معتدل النجتاح فتي يشترط في الطتالب التذين   .2

   شهادة الثانوية العامة الذ  يقرره مجلس الجامعة لكل كلية.
تنظتتيم يتتتم تنظتتيم اختبتتارات لتحديتتد مستتتوى المتقتتدمين فتتي اللغتتة اإلنجليزيتتة، كمتتا يمكتتن  .3

اختبتتارات لقيتتا  القتتتدرات وخصتتاةص الشخصتتية للطتتتالب المتقتتدمين. وتثختتذ نتتتتاةج 

 االختبارات في االعتبار عند تحديد المقبولين.
تعد كل كلية برامج تتهيلية للطالب الجدد لمدة أسبوع في بداية الفصل األول اللتحاقهم بها،  .4

المنتاهج والمقتررات، ونظتم وذلك بهتدف تعتريفهم بالكليتة وبترامج الدراستة بهتا وطبيعتة  
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الدراستتة واالختبتتارات وأستتس تحديتتد النجتتاح والرستتوب. كمتتا يتتتم تعريتتف الطتتالب الجتتدد 

 بمرافق الكلية ومتطلبات الدراسة بها.
باللغتة اإلنجليزيتة يتتم التحقتق متن استتيفاء المتقتدمين بالنسبة لاللتحاب ببترامج الدراستة   .5

 .لمستوى إجادة اللغة المحدد
الب المحتولين متن جامعتات أخترى وطنيتة أو خارجيتة وفتق القواعتد التتي يكون قبول الط .6

 يقررها مجلس الجامعة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبرامج والمناهج ا ةسياس .4

 

 يكون تخطيط ومتابعة األنشطة التعليمية بكل كلية على النحو التالي:
الكليتة وتضتم تشكل في كل كلية لجنة للتخطيط األكاديمي يصدر بتشكيلها قرار متن مجلتس  .1

ممثلين لألقسا  العلمية بالكليتة وعناصتر متن الممارستين المتميتزين ذو  العالقتة بالحقتل 

 التعليمي الجامعي.
 وتختص اللجنة بما يلي :

 تخطيط البرامج األكاديمية التي تقدمها الكليتتتتتتتتتتتة، .1.1

 إصدار القواعد المنظمة لبناء المناهج في كل برنامج، .1.2

إعتداد المقتررات الدراستية والقواعتد المنظمتة إلعتداد الكتت  والمراجتع وضع أستس   .1.3

 العلمية المصاحبة لكل مقرر.
متابعتتة تنفيتتذ البتترامج والمنتتاهج والمقتتررات والكتتت  والتتكتتد متتن مطابقتهتتا للقواعتتد  .1.4

 المعتمدة.
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يجتوز تقتديم بترامج أكاديميتة أو   ترفع توصيات اللجنتة العتمادهتا متن مجلتس الكليتة، وال .2

تعتتديل القتتاةم منهتتا إال بعتتد العتترض علتتى لجنتتة التخطتتيط األكتتاديمي  هج أو مقتتررات أومنتتا

 تمهيداً العتمادها من مجلس الجامعة.  والحصول على موافقتها

يكون تحديد المراجع المستخدمة في تتدريس المقتررات المختلفتة وفتق قترارات متن لجنتة  .3

 التخطيط األكاديمي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نويع نظم التعليم ت ةسياس .5

 

 تراعي الكليات المبادئ التالية عند التخطيط لتنويع نظم التعليم:

تنويتع نظتم التعلتيم بهتا كمتا فتي   التقد  باقتراحبمراعاة القواعد  الموضوعية عند  االلتزا    .1

حاالت استحداا نظا  التعلم من بعد، أو إنشتاء شتع  للدراستة بلغتة أجنبيتة، أو استتحداا 

بتترامج تعليميتتة مشتتتركة متتع جهتتات جامعيتتة أختترى محليتتة أو أجنبيتتة، أو استتتخدا  البتتث 

ير ذلتك متن التليفزيوني أو مواقع اإلنترن  كوساةل لتوصيل العملية التعليمية للدارسين وغ

 تنويعات نظم التعليم.

 يقصد بمراعاة القواعد الموضوعية ما يلي: .2
توفر الدراسة الموضوعية لجتدوى البترامج المستتحدثة متن حيتث تلبيتهتا الحتياجتات  .2.1

مجتمعية واضحة، وتناس  التكلفة الشاملة المقدرة ] التكلفة المالية واألعباء اإلداريتة 

شطة أخرى أ  تكلفتة الفترا البديلتةم، متع العاةتد والتضحيات بعد  تنفيذ برامج أو أن
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المتوقع ] العاةد االجتماعي واإلضافة العلميتة وتنميتة القتدرة التنافستية للكليتة، فضتالً 

 عن العاةد الماليم.

توفر المقومات المادية والتقنية الالزمة لتقديم البرامج الجديتدة حست  الحصتر التوارد  .2.2

 في هذه الالةحة.

علتى التتدريس باللغتة األجنبيتة   والقتادرون  المتخصصونالتدريس  توفر أعضاء هيئة   .2.3

 المقررة في حالة شع  الدراسة بلغات أجنبية.
 توفير المراجع العلمية والمعينات الدراسية باللغات األجنبية المقررة للدراسة. .2.4
ومواالتهتا توفر القدرات اإلداريتة علتى تشتغيل البترامج الجديتدة ومتابعتهتا وتقويمهتا  .2.5

 بالتحديث والتطوير.

يكون إقرار نظم التعليم الجديدة فتي أ  كليتة بنتاء علتى توصتية لجنتة التخطتيط األكتاديمي  .3

 الجامعة.وموافقة مجلس  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات ةسياس .6

 

 تراعي الكليات المبادئ التالية في تصميم وتطوير المقررات الدراسية:
الدراستة وصتفاً شتامالً يبتين أهدافته وموضتوعات الدراستة يكون لكتل مقترر فتي برنتامج   .1

األساسية وتنظيمها في وحدات دراستية متوازنتة. كمتا يشتمل وصتف المقترر بيتان توزيتع 

الموضوعات على فترة الفصل الدراسي ] أو أكثر في حالة المقررات المتصلة على فصلين 

يشير وصف المقرر إلى مصتادر  دراسيينم، وأنواع التدريبات والتطبيقات ذات العالقة. كما

المعرفتتة التتتي يرجتتع إليهتتا الدارستتون وبيتتان بتتالقراءات المهمتتة الواجتت  علتتيهم إتمامهتتا. 

 ويوضح وصف المقرر للدارسين مسئولياتهم نحو إتما  متطلبات المقرر.
تحدد األقسا  العلمية التتابع المنطقتي فتي دراستة المقتررات وتبتين المقتررات الضترورية  .2

 .Prerequisitesدراستها قبل دراسة مقررات تالية  التي يج   
يتم إعداد نظا  لترقيم المقررات يبين ترتيبها في هيكتل المقتررات فتي البرنتامج الدراستي،  .3

 والتخصص وهل المقرر إجبار  أ  اختيار .
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تعد الكليتة دلتيالً للطالت  يتضتمن أوصتاف المقتررات والمعلومتات األساستية عتن القواعتد  .4

متصلة بواجبات الطال  ومسئولياته، وكذا نظا  الدراسة واالختبارات الفصتلية األكاديمية ال

والنهاةية ونظا  توزيع الدرجات ومعدالت النجاح والرسوب وأستس تحويتل التدرجات إلتى 

 تقديرات، ومفهو  المجموع التراكمي وكيفية احتسابه.
اء هيئتة التتدريس وفتق يقرر القسم العلمي قواعد إسناد إعداد المراجع الدراسية إلى أعضت .5

والمعتمتدة  -التخصصات العلمية وفي إطار الشروط والضمانات التي تحددها الةحتة الكليتة 

 المراجع.إعداد تلك    بشتن -من األقسا  العلمية  
يج  مراجعة الكت  الجامعية بواسطة أستاتذة المتواد المتخصصتين وتحت  إشتراف القستم  .6

 العلمي المختص.
المتتراجعينم تقريتتراً عتتن الكتتتاب المستتند إليتته مراجعتتته ويقتترر متتدى يعتتد المراجتتع ] أو  .7

صالحيته لالستخدا  من حيث مطابقته لوصف المقترر وأهدافته، ودقتة المعلومتات العلميتة 

وحداثتها، واشتماله على كافة عناصر المرجع المحتددة متن قبتل القستم العلمتي. وتعترض 

التختتاذ قتترار بشتتتنها.وال يجتتوز إقتترار تقتتارير المتتراجعين علتتى لجنتتة التخطتتيط األكتتاديمي 

تتتدريس الكتتت  إال بعتتد إجازتهتتا بمعرفتتة المتتراجعين واعتمتتاد لجنتتة التخطتتيط األكتتاديمي 

 لتوصيات المراجعين.
يشتمل مفهتو  المرجتع الدراستي علتى المرجتع المحتدد متن قبتل القستم العلمتي المختتص  .8

لعلمتي والتربتو  المحتدد وينقسم إلى وحدات دراسية تتماشى مع فلسفة وأهداف المتنهج ا

للمقرر. كذلك يشتمل المعينتات التدريستية للطالت  متن شتراةح وأستئلة وتطبيقتات وحتاالت 

عملية، وأسئلة مشروحة وتدريبات ونمتاذج تشترح للطالت  كيتف يتعامتل متع موضتوعات 

 .Student Workbookالمقرر 
يستتتعين بتته أعضتتاء هيئتتة  Instructor's Manualينبغتتي إعتتداد دليتتل للقتتاةم بالتتتدريس  .9

التدريس المكلفتين بتتدريس الكتت  المعتمتدة متن األقستا  العلميتة وقتا  بإعتدادها أعضتاء 

 آخرون.
يحدد القسم العلمتي المختتص القواعتد المنظمتة لتطتوير المراجتع وتجديتدها دوريتاً بحيتث  .10

 لعلمية والتقنية في مجال التخصص.تتوافق مع التطورات ا
 يسند تدريس المقررات المعتمدة ألعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الموضوع. .11
يشرف القسم العلمي على انتظا  القاةم بالتدريس فتي تقتديم المتادة العلميتة للمقترر حست   .12

 الدليل المعتمد.
عيتتدين ومدرستتين يتتنظم القستتم العلمتتي مشتتاركة أعضتتاء هيئتتة التتتدريس المعاونتتة متتن م .13

 .Sectionsمساعدين في تقديم التطبيقات والتدريبات العملية للمجموعات الصغيرة 
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 لعملية التعليمية ا ةسياس .7

 

 التالية في تخطيط وتنظيم العملية التعليمية:  سياساتتلتز  الكليات بال

الفصل الدراسي بمدة كافية. وتسعى الكليات تنظم الجداول الدراسية وتعلن للطالب قبل بدء   .1

 إلى إعالن الجداول بطرب حديثة بوضعها على مواقعها على شبكة اإلنترن .
يراعى تر  يتو  علتى األقتل بتدون محاضترات فتي جتدول كتل فرقتة دراستية ، وكتذا تتر   .2

 فراغات أثناء اليو  الدراسي لتر  الفرا للطالب لممارسة األنشطة الطالبية.

حقيق االنضباط في مواقع المحاضرات والمجموعتات الدراستية والتتكيتد علتى بتدء أهمية ت .3

 الفعاليات األكاديمية وانتهاةها في مواعيدها المحددة بالضبط.
التتكيد على سالمة التجهيزات والمعينات التعليميتة فتي قاعتات المحاضترات والمجموعتات  .4

 أمكن.  الدراسية، واالستعانة بتقنيات التعليم الحديثة كلما
تجهيتتز قاعتتات المجموعتتات الدراستتية بوستتاةل حديثتتة لرصتتد حضتتور الطتتالب وتستتجيلهم  .5

 باستخدا  البطاقات الذكية.
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مراعاة تخصيص أوقتات محتددة فتي الجتداول الدراستية للفترب المختلفتة لالطتالع بمكتبتة  .6

الكليتتة ومكتبتتات األقستتا  وأداء الواجبتتات والتطبيقتتات المكلتتف بهتتا الطتتالب تحتت  إشتتراف 

 عاوني هيئة التدريس.م
تخصيص أوقات محددة في جداول طالب الفترقتين الثالثتة والرابعتة ألداء التتدري  العملتي  .7

 في مواقع مختارة تح  إشراف هيئة التدريس المختصة.
تفعيل نظا  اإلرشاد األكاديمي وتخصيص أوقات محتددة ألعضتاء هيئتة التتدريس المكلفتين  .8

لرد على استفساراتهم ومساعدتهم فتي تشتكيل بترامجهم بتعمال اإلرشاد لمقابلة الطالب وا

 الدراسية واختيار المقررات المساندة واالختيارية سواء من داخل الكلية أو خارجها.
اإلعتتالن للطتتالب فتتي مواقتتع واضتتحة عتتن أستتماء ومواعيتتد المقتتابالت متتع أعضتتاء هيئتتة  .9

 التدريس المكلفين باإلرشاد األكاديمي.
أسبوعاً شتامالً أعمتال االختبتارات، والحترا   16ل الدراسي لمدة  التتكيد على اكتمال الفص .10

على بدء الدراسة الفعلية منذ اليو  األول للفصل الدراسي واستتمرارها حتتى اليتو  األخيتر 

 قبل بدء االختبارات.
التتكيد على تسجيل درجات الطالب عن األعمتال الصتفية والتتدريبات واختبتارات منتصتف  .11

بتول، ثم إضتافتها إلتى نتيجتة االختبتارات النهاةيتة فتي نهايتة الفصتل الفصل الدراسي أوالً  

 وإعالن النتاةج للطالب بما ال يجاوز شهر واحد فور انتهاء االختبارات وأعمال التصحيح.
تفعيل نظا  لمتابعة أداء أعضاء هيئة التدريس والتتكد من انتظا  العملية التعليمية وتوافتق  .12

مع متطلبات المقررات وااللتزا  بعرض كافة موضتوعات كتل   ما يقدمه القاةمون بالتدريس

 مقرر واستكمال التطبيقات واالختبارات في مواعيدها.
تنظيم لقاءات مفتوحة يحضرها العميد والوكيل المختص ورؤساء األقسا  العلمية وأعضاء  .13

هيئة التدريس مع طالب كل فرقة مرة واحدة كتل فصتل دراستي علتى األقتل لالستتماع إلتى 

 راةهم ومقترحاتهم وشكاواهم والرد عليها وتوضيح توجهات إدارة الكلية بشتنها.  آ

 تقويم الطالب  ةسياس .8

 

 التالية في أعمال تقويم الطالب:  سياساتتلتز  الكليات بال
% متن الدرجتة 20يثد  الطالب اختباراً في منتصف الفصل الدراستي يخصتص لته نستبة   .1

 الكلية للمقرر.
يقو  الطالب بإعداد تدريبات وبحث حتاالت عمليتة وتطبيقتات تحت  إشتراف أعضتاء هيئتة  .2

% متن إجمتالي 10التدريس ومعاونيهم من مدرسين مساعدين ومعيدين، وتخصص نسبة  

 لصفية.درجة المقرر لهذه األعمال ا

يثد  الطالب اختباراً تحريرياً في نهاية الفصل الدراسي مدته ستاعتان يشتمل موضتوعات  .3

 % من درجة المقرر.70المقرر، ويخصص له نسبة  
تعمل الكليات على تطوير وتفعيل نظا  لتقويم النشاط الالصفي للطالب من أنشتطة رياضتية  .4

ت العلمية وزيارة المكتبة واإلطتالع وثقافية ومشاركات في أعمال األسر الجامعية والجمعيا

على شبكة اإلنترن  وغيرها من وساةل تنمية قدرات الطالب.ويتتم تقتويم هتذا الجانت  متن 
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ويضاف ما يحصل عليه الطالب في هتذا التقتويم إلتى المجمتوع  20أداء الطالب بدرجة من  

ة علتى اإلجمالي لدرجات المقررات في كتل فصتل دراستي. وتستاعد تلتك التدرجات المضتاف

 تحسين التقدير العا  للطال  من خالل إضافتها إلى مجموعه التراكمي.
حصل الطالب علتى التدرجات الفعليتة التتي تقتررت بواستطة أعضتاء هيئتة التتدريس فتي ي .5

 األعمال الصفية واالختبارات.  
 تحدد كل كلية نظا  أعمال االختبارات وتحديد أدوار أعضاء هيئة التدريس فيها. .6

أعمال تصحيح أوراب اإلجابة في مختلف االختبارات داخل الكلية، وال يجتوز بحتال متن تتم   .7

 األحوال نقلها إلى خارج الكلية.
تراعي كل كلية تطوير نظم إعتداد أرقتا  جلتو  الطتالب فتي االختبتارات ورصتد التدرجات  .8

متات ونظتم وإعداد النتاةج وإعالنها باستخدا  الحاسبات اتلية وتقنيات االتصتاالت والمعلو

 وغيرها من التقنيات المناسبة. Bar Codingالتكويد العمود   
تعمل كل كليتة علتى تطتوير نظتم إعتداد االختبتارات بتنويتع طريقتة إعتداد األستئلة ووضتع  .9

تضتتمن تتتوازن األستتئلة وتتتدرجها متتن حيتتث الصتتعوبة، وتغطيتهتتا لموضتتوعات  سياستتات

الفهتم والتحليتل ومهتاراتهم فتي المقرر، وتنوعهتا متن حيتث اختبتار قتدرات الطتالب علتى 

 تطبيق المفاهيم واألسس التي تم  دراستها.
كمتتا تعمتتل الكليتتات علتتى تعميتتق االستتتفادة متتن تقنيتتات الحاستت  اتلتتي فتتي تطتتوير نمتتاذج  .10

واستتتخدا  بتترامج  Multiple Choice Questionsلالختبتتارات بنظتتا  االختيتتار المتعتتدد 

تي يتم إعدادها بشتكل مناست  لطبيعتة االختبتار الحاس  اتلي في تصحيح أوراب اإلجابة ال

 اتلي. وقد تصلح هذه الطريقة بالدرجة األولى في اختبارات منتصف الفصل الدراسي.
 

ويراعى أن تشكل فتي كتل كليتة " لجنتة لالمتحانتات" لمراجعتة األستئلة والتتكتد متن توازنهتا 

رقتتة أستتئلة مختلفتتة وتغطيتهتتا لموضتتوعات المقتترر، وتعادلهتتا فتتي المستتتوى حتتال تقتتديم و

 للمجموعات الدراسية في نفس المقرر.
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 التشكيل األساسي لهيكل هيئة التدريس ةسياس .9

 

 تتضمن هذه السياسة المبادئ التالية:

الحرا على توازن هيكل القسم العلمتي متن حيتث أعتداد األستاتذة واألستاتذة المستاعدين  .1

والمدرسين بحيث تتسع قاعدة المدرسين يليها األستاتذة المستاعدون ثتم يتتتي العتدد األقتل 

 من األساتذة. 

الحتترا علتتى تتتوازن أعتتداد وتخصصتتات أعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتع متطلبتتات البتترامج  .2

 واألعباء التدريسية المقررة لعضو هيئة التدريس.الدراسية المعتمدة  
 االلتزا  بقاعدة التخصص عند توزيع الدرو  بين أعضاء هيئة التدريس. .3
تخصتتيص جانتت  متتن أعبتتاء عضتتو هيئتتة التتتدريس لألنشتتطة البحثيتتة واإلرشتتاد الطالبتتي  .4

 .Extra-curricularواألنشطة الالصفية  
ء هيئة التتدريس شتامالً التتدريس والبحتوا تطبيق نظا  واضح لمتابعة وتقويم أداء أعضا .5

 وخدمات المجتمع، فضالً عن اإلرشاد األكاديمي ومباشرة اإلشراف على األنشطة الطالبية
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توفير فرا لتتهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإعدادهم إعتداداً تربويتاً يحقتق لهتم  .6

مهارات استتخدا  تقنيتات القدرة العلمية في ممارسة أعمال التدريس والتدري ، ويزودهم ب

 التعليم الحديثة.
تهيئة فرا اتصال أعضاء هيئتة التتدريس بقطاعتات اإلنتتاج والختدمات الكتستاب الخبترة  .7

العملية بواقع المنظمات والتعرف على احتياجاتها من قترب. كتذلك تيستير حضتور أعضتاء 

 م.هيئة التدريس للمثتمرات المحلية واإلقليمية والدولية في مجاالت تخصصه
 تزويد أعضاء هيئة التدريس بإمكانيات الحاسبات اتلية واالتصال بشبكة اإلنترن . .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تفعيل هيئة التدريس المعاونة ةسياس .10

 

وضع نظم لمتابعة أداء أعضتاء هيئتة التتدريس المعاونتة متن معيتدين ومدرستين مستاعدين، ي

األكتاديمي علتى بترامج دراستاتهم للماجستتير والتتكيد علتى تنميتتهم علميتاً وضتبط اإلشتراف  

 التالية:  سياساتوالدكتوراه. ويتضمن النظا  المقترح ال
تفرغ أعضاء هيئة التدريس المعاونة للمساعدة فتي أعمتال التتدريبات والتطبيقتات العمليتة  .1

 للمقررات حس  التخصص وتح  إشراف أعضاء هيئة التدريس المختصين.
تتهيلية للمعيدين والمدرسين المساعدين في طترب التتدريس وأستس التربيتة تنظيم برامج   .2

 الحديثة.

تنظيم المعيدين والمدرسين المساعدين في مجموعات يتولى عضو هيئة تتدريس اإلشتراف  .3

 على كل مجموعة بتوجيههم في دراساتهم العليا وتنظيم مساهماتهم في أعمال القسم.
 لمعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية.يتم تحديد مواعيد منتظمة لتواجد ا .4
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 المقومات المادية الضرورية سياسة توفير  .11

 

 بالتنسيق بين اإلدارة العامة بالجامعة والكليات يراعى االلتزا  بالقواعد التالية:
المقومتات الماديتة الضترورية لمباشترة التخطيط المستقبلي الحتياجات الكليتات متن  ينبغي   .1

العملية التعليمية وتوفير الختدمات األكاديميتة وممارستة األنشتطة الطالبيتة وفتق المعتايير 

 والمعدالت المعتمدة من جهات االعتماد. وتتركز أهم تلك المقومات فيما يلي:

 1000بحيث ال يزيد عتدد الطتالب فتي القاعتة عتن    قاعات الدراسة للمحاضرات العامة .1.1

 طال .
 طالباً في الحجرة. 50يزيد عن   حجرات الدراسة للمجموعات بما ال .1.2

 طالب. 10مختبرات الحاس  اتلي بمعدل حاس  لكل   .1.3
مكتبة عامة للكليتة ومكتبتات باألقستا  العلميتة المتخصصتة بمتا يستمح بتتردد الطتالب  .1.4

للقراءة واإلطالع، فضالً عن تقديم خدمات اإلعارة والبحث وتزويد عليها وتوفر أماكن  

 الطالب بالمصادر المعرفية التي يبحثون عنها.



30 

 

 طال  في المختبر. 50مختبرات تعليم اللغات األجنبية بمعدل  .1.5
 أماكن ممارسة الهوايات الفنية واألنشطة االجتماعية. .1.6
 الخفيفة.  ةالمالع  وأماكن مزاولة الرياض .1.7
 عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.حجرات أ .1.8
 قاعات الندوات وورش العمل واجتماعات مجلس الكلية ومجالس األقسا . .1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية االتصالية والمعلوماتية الضرورية سياسة توفير  .12

 

 يتم تطبيق هذه السياسة بالتنسيق بين اإلدارة العامة بالجامعة والكليات المعنية:
على استكمال البنية االتصالية والمعلوماتية بحيث تتتوفر خطتوط الهتاتف تعمل كل كلية   .1

 والفاكس ووساةل االتصال بشبكة اإلنترن .
يصير تزويد مكات  أعضاء هيئة التدريس بالحاستبات اتليتة ووستاةل االتصتال بشتبكة  .2

 اإلنترن .
  المختلفتة يصير ربط الحاسبات اتلية في المختبرات ومواقع العمل األكتاديمي واإلدار .3

 في شبكات وفق األسس التقنية السليمة.

تسعى كل كلية إليجاد موقع لها على شبكة اإلنترن  واستخدامه في تحقيق التواصل مع  .4

 الطالب والخريجين والمهتمين ببرامجها وأنشطتها.

تسعى كل كليتة إلنشتاء شتبكة إنترانت  داخليتة تتربط األقستا  العلميتة ووحتدات اإلدارة  .5

 لمتخصصة بها.والمراكز ا
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تعمل كل كلية علتى تعميتق استتخدامات وتطبيقتات تقنيتة االتصتاالت والمعلومتات بقتدر  .6

 اإلمكان للتخلص من المعامالت الورقية والتحول إلى منظمة إلكترونية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرتباط بسوق العملسياسة ا .13

 

 بسوب العمل:تراعي الكليات المبادئ التالية في توثيق عالقاتها  
تعمل كل كلية على تنمية آليات متطورة وفعالة لتحقيتق االرتبتاط والتواصتل متع ستوب  .1

العمل ممثالً في قطاعات اإلنتتاج والختدمات متن القطتاعين العتا  والختاا والمنظمتات 

 والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة.
 المناسبة لها، ومنها ما يلي:وتقرر كل كلية اختيار اتليات   .2

اختيار ممثلين لقطاعتات اإلنتتاج والختدمات فتي عضتوية مجلتس الكليتة ومجتالس  .2.1

 إدارة المراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاا بالكلية،

تشكيل مجالس أمناء للبرامج التعليمية المختلفة من بين ممثلتي قطاعتات المجتمتع  .2.2

 ذات العالقة،

لشتركات والمثسستات الكبترى لتتوفير فترا التتدري  العملتي إقامة تحالفات مع ا .2.3

 للطالب،
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إقتتترار تعاقتتتدات متتتع مثسستتتات اإلنتتتتاج والختتتدمات لتقتتتديم الختتتدمات التدريبيتتتة  .2.4

واالستشارية والمساهمة في حتل متا قتد يعترضتها متن مشتكالت بواستطة أعضتاء 

 هيئة التدريس،
ج والختدمات المختلفتة استقدا  أعداد من الممارسين المتميزين من قطاعتات اإلنتتا .2.5

 واالستعانة بهم في تدريس بعض المقررات ذات الطابع التطبيقي،
إجتتراء استتتطالعات رأ  دوريتتة للتعتترف علتتى احتياجتتات قطاعتتات المجتمتتع ذات  .2.6

 العالقة من خريجي الكلية والمواصفات والمهارات التي ينبغي توفرها فيهم.
ى آراء ومتطلبتتات ممثلتتي تنظتتيم ملتقيتتات عامتتة ونتتدوات ومتتثتمرات للتعتترف علتت .2.7

قطاعتتات المجتمتتع ذات العالقتتة فتتي مستتتوى جتتودة عمليتتات الكليتتة ومخرجاتهتتا، 

 واحتياجاتهم ومقترحاتهم لتطويرها،
المشاركة الجادة من أعضاء هيئة التدريس في الفعاليات المختلفة التتي تنظمهتا أو  .2.8

والنقابتات  ترعاها مثسسات المجتمتع المختلفتة مثتل الغترف التجاريتة واالتحتادات

 المهنية  وجمعيات رجال األعمال وجمعيات المستثمرين وغيرها.
 

 
 
 
 


