نظام و قواعد الدراسة

جبامعة العلمني الدولية

نظام و قواعد الدراسة
مادة ( : )1نظام الدراسة
النظام المتبع ف الجامعة ھو نظام الساعات المعتمدة ) (Credit Hours Systemو ر
يشتط لتخرج الطالب
ي
الشوط ر
تحقيق عدد من الساعات المعتمدة وفق ر
الت تحددھا الجامعه ،كما يتيح للطالب حرية الدراسة
ً
األكاديم ،وذلك يف ضوء الحدود الدنيا
وفقا لقدراته وحسب النظام المعمول به ،وبتوجيه من المرشد
ي
ر
اس.
الت يسمح له بالتسجيل فيھا لكل فصل در ي
والعليا لعدد الساعات المعتمدة ي
الدراسة واالمتحانات باللغة االنجلتية ،ويجوز تدريس بعض مقررات العلوم االنسانية واالجتماعية باللغة
العربية بعد موافقة مجلس الجامعة.
التال:
تعادل الساعة المعتمدة الواحدة ساعات االتصال عىل النحو ي
اس مدته  15اسبوعا .
ساعة واحدة محاضة أسبوعيا لفصل در ي
اس مدته  15أسبوعا
ساعتان تمارين اسبوعيا لفصل در ي
اس مدته  15أسبوعا
ثالث ساعات معمل أسبوعيا لفصل در ي
اس مدته  15أسبوعا
أرب ع ساعات إكلينيكية أسبوعيا لفصل در ي
اس مدته  15أسبوعا
ارب ع ساعات ستوديو/ورشة عمل أسبوعيا لفصل در ي

مادة ( : )2مستويات الدراسة
التال ،وقد
كلما استكمل الطالب  ٪ 20إل  ٪25من متطلبات ر
التنامج ،يتم نقله من مستوى إل المستوى ي
التنامج الدراس و لطبيعة الدراسة:
لخريطة
التامج  5مستويات بدال من  4تبعا
ر
تتطلب بعض ر
المستوى
الدراىس
األول
الثان
الثالث
الرابع

تعريف موقف الطالب
بنظام الدراسة
Freshmen
Sophomore
Junior
Senior

الت
نسبة الساعات المعتمدة ي
إجتازها الطالب بنجاح
أقل من ٪20
من  ٪20إل أقل من ٪45
من  ٪45إل أقل من ٪75
 ٪75فأكت

مادة ( : )3المرشد األكاديىم

ً
ً
ً
بناء عىل ترشيح مجلس القسم ،يعي لكل طالب مرشدا أكاديميا من أعضاء ھيئة التدريس لمعاونة الطالب
ف إجراءات التسجيل و ف اختيار المقررات بكل فصل دراس وإلرشاده ف األمور ر
الت تتعلق بالدراسة ،وال
يعتمد التسجيل إال بموافقة المرشد األكاديم عىل العبء الدراس للطالب ،ويمكن االستعانة بالھيئة
المعاونة كمرشدين اكاديميي بموافقة مجلس الكلية عند الضورة.

مادة ( : )4الفصول الدراسية وتسجيل المقررات الدراسية
تتألف السنة الدراسية من ثالثة فصول دراسية:
سبتمت لمده  16أسبوعا.
الرئيس األول ( الخريف )  ،يبدأ السبت الثالث من شهر
اس
ر
الفصل الدر ي
ي
الثان ( الربيع )  ،يبدأ يف شهر رفتاير ويستمر لمدة  16أسبوعا .
اس
الرئيس ي
الفصل الدر ي
ي
الصيف  ،يبدأ يف أواخر شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو ويستمر لمدة  8أسابيع.
اس
الفصل الدر ي
ي
الصيف اختياري.
اس
التسجيل يف الفصل الدر ي
ي
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مادة ( : )5مدة الدراسة
الحد األقىص لمدة الدراسة المسموح به هو ضعف عدد الفصول المقررة للدراسة (دون حساب الفصول
قبل الجامعة ،وبعد هذه المدة
ُالصيفية)  ،وهو ما ال يشمل الفصول الدراسية المجمدة ألسباب مقبولة من ِ
ً
اس آخر بمجال آخر غت الذى كان مقيدا
يفصل الطالب من ر
التنامج ،و يجوز له ان يحول ال برنامج در ي
بالتنامج الجديد.
فيه ،و تنطبق عليه رشوط القبول ر

مادة ( : )6رشوط تسجيل المقررات الدراسية

التامج المطروحة ر
والت ُيسمح للطالب بالتسجيل
أ -تحدد مجالس الكليات قبل بداية العام الجامىع ر
التامج.
التامج المختلفة والحد االقىص للقبول بتلك ر
فيھا ،و تضع آلية تسجيل الطالب ف ر
ب  -ال يقل عدد الساعات المعتمدة ر
الت يسجل فيھا الطالب ف الفصل الدراس الرئيس عن  12ساعة
معتمدة  ،وال تزيد عن  22ساعة ،يكون الحد االقىص للساعات المعتمدة ر
الت يمكن ان يسجلھا
الطالب – بعد موافقة المرشد األكاديم  -كالتال:
اكت من أو يساوى 3.00.
 22ساعة معتمدة ف الفصل الدراس الرئيس للطالب الحاصل عىل معدل فصىل ر
اكت من
 18ساعة معتمدة ف الفصل الدراس الرئيس للطالب الحاصل عىل معدل فصىل أقل من 3.00.و ر
أو يساوى 2.00.
 12ساعة معتمدة ف الفصل الدراس الرئيس للطالب الحاصل عىل معدل فصىل اقل من 2.00
أكت
 9ساعات معتمدة ف الفصل الصيف أو مقررين دراسيي أيهما ر
يعتت التسجيل نھائيا إال بعد سداد المضوفات الدراسية واالدارية المقررة.
و ال ر
الفصىل عن  2.00تخفض عدد الساعات المعتمدة المسموح له بتسجيلها
ج  -الطالب الذي يقل معدله
ي
ً
ً
التال ويوجه له إنذارا أكاديميا وال يجوز أن تزيد عن  12ساعة معتمدة.
اس
ي
يف الفصل الدر ي
إضاف واحد عن الحدود المذكورة أعاله إذا كان هذا سيؤدى إل
اس
ي
د  -يمكن للطالب تسجيل مقرر در ي
األكاديم
تخرجه ،وذلك بعد موافقه المرشد
ي
ـه  -يمكن للطالب الدراسي بهدف الحصول عىل الدرجة والطالب الدارسي عىل غت درجات أكاديمية
– المسجلي ف جامعات أخرى  -التسجيل كمستمعي ) (AUف بعض المقررات الدراسية ر
بشط أن
ي
يكون هناك أماكن شاغرة يف هذه المقررات ،وذلك بعد سداد رسوم الخدمة األكاديمية المطبقة
اس.
والطالب المسجلي كمستمعي ) (AUو غت مسموح لهم دخول االمتحان
ي
النهان للمقرر الدر ي
و  -يسمح للطالب الدارسي عىل غت درجات أكاديمية – المسجلي ف جامعات أخرى  -بتسجيل
مقررات دراسية رشيطة تقديم خطاب معتمد من جامعاتهم بالسماح لهم بالتسجيل لنقل و إضافة
الساعات المعتمدة الخاصة بتلك المقررات ال ملفاتهم بجامعاتهم األصلية و أن يقوموا بسداد
ر
الت درسها
الرسوم الدراسية المقررة لهذه المقررات ،ويحصل الطالب عىل بيان بالمقررات الدراسية ي
والتقديرات الحاصل عليها فيه ،وذلك وفقا لهذه اللوائح .

مادة ( : )7رشوط منح الدرجة
أ -للحصول عىل الدرجة ،يجب عىل الطالب إكمال الساعات المعتمدة المطلوبة بنجاح يف أحد
ر
ر
اكم  2.00عىل األقل
ر
التامج وفقا للشوط المنصوص عليها ،شيطة الحصول عىل معدل تر ي
عند التخرج.
ب -يجب عىل الطالب إستيفاء جميع رشوط و متطلبات التخرج للحصول عىل الدرجة
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ج -يجب أن يقوم الطالب بالتدريب الميدان خالل ر
فتة دراسته وبالمدة المحددة لو كان أحد
ي
التنامج.
متطلبات الحصول عىل الدرجة يف ر
د -يمكن للطالب أن يدرس عددا من المقررات الدراسية يف جامعه أخرى ويتطلب ذلك موافقة مسبقة
من الجامعة ،ويفضل أن يكون هناك اتفاق تعاون مع هذه الجامعة بشأن تحويل الساعات المعتمدة،
حيث تدرج الساعات المعتمدة لهذه المقررات الدراسية يف متطلبات تخرج الطالب ،رشيطة أال
يتجاوز عدد الساعات المعتمدة لهذه المقررات الدراسية عدد الساعات المسموح بها وفقا ر
لشوط
كل برنامج

مادة ( : )8التدريب
الميدان
ي
الميدان (إذا كان مقررامطلوبا) طبقا للمدة المنصوص عليها يف الئحة
يجب أن يقوم الطالب بالتدريب
ي
التنامج ،ويتم يف منشأة صناعية أو خدمية ذات صلة ربتنامج الطالب ويجب أن يكون التدريب تحت
ر
ر
اإلشاف الكامل للقسم المختص ،ومن الممكن أيضا القيام بالتدريب داخل الجامعة يف بيئة مماثلة ،ويتم
تنفيذ التدريب وفقا للقواعد التالية:
للتنامج ر
اإلشاف عىل متابعة التدريب
أ -يتول المرشد
األكاديم الذي تعينه اللجنة التوجيهية ر
ي
الميدان.
ي
بالشكة ر
ب -يجب تحديد مسؤول االتصال ر
الت تقوم بتدريب الطالب.
ي
ً
األكاديم يف نهاية ف رته التدريب.
مرشده
ج -يجب عىل الطالب أن يقدم تقريرا إل
ي
الت تقوم بتدريب الطالب أن تقدم إل المرشد األكاديم ف نهاية ر
ر
ر
فتة التدريب
د-
ي ي
ينبىع عىل الشكة ي
ي
نموذجا لتقييم التدريب الذي يقوم به الطالب.
الميدان إل مدد متساوية يف نهاية المستويات األول والثانية والثالثة ( يمكن أن
ـه -ينقسم التدريب
ي
اس ).
ر
الد
الفصل
خالل
كذلك
ابع
ر
ال
المستوى
يكون يف
ي
ر
اكم .
و -يقيم التدريب
ي
الميدان عىل أساس إجتاز  /لم يجتاز و ال يدخل يف حساب المعدل الت ي
ر
الميدان بما يعادل رسوم ساعتي معتمدين  ،إذا كان
يجب أن يسدد الطالب رسوم اإلشاف عىل التدريب
ي
ذلك منطبقا  ،كل سنة دراسية يتدرب خاللها الطالب.

مادة ( :)9إضافة وحذف المقررات الدراسية
أ -يمكن للطالب أن يضيف مقررا دراسيا يف األسبوع األول من الفصول الدراسية الرئيسية ،أو يف األيام
الصيف .
اس
الثالثة األول من الفصل الدر ي
ي
ر
ب -يمكن للطالب أن يحذف المقررات الدراسية المسجل بها (بعضها أو كلها) مع استداد الرسوم الدراسية
ر
الثان من الفصول الدراسية الرئيسية ،أو نهاية األسبوع
المناظرة ،إن وجدت ،وذلك حت نهاية األسبوع ي
ر
الصيف .وال يحق له إستداد اي رسوم أو مضوفات بعدها.
اس
األول من الفصل الدر ي
ي
ج -ال يجب أن يؤدى إضافة أو حذف المقررات الدراسية إل مخالفة الحد األدن أو الحد األقىص لعدد
اس.
الساعات المعتمدة المسجلة لكل فصل در ي

مادة ( :)10االنسحاب من المقررات الدراسية
أ -يمكن للطالب االنسحاب من أي مقرر دراس سجل به قبل نهاية األسبوع الثالث ر
عش من الفصول
ي
الصيف .
اس
ر
الد
للفصل
األول
الخمسة
الدراسية الرئيسية أو خالل األسابيع
ي
ي
ر
يعتت الطالب راسب يف المقرر المنسحب منه شيطه أن يتم االنتهاء من طلب االنسحاب
ب -ال ر
ر
والموافقة عليه خالل الفتة الزمنية المحددة.
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ج-
د-
ـه-

و-
ز-

ويحصل الطالب عىل تقدير( )Wللمقرر المنسحب منه ويسمح له بتسجيل هذا المقرر (الحضور
الكامل وأداء جميع األنشطة بما يف ذلك االمتحانات) يف الفصول الدراسية الالحقة.
بالنسبة للمقرر االختياري ،يسمح للطالب بتغيته يف الفصول الدراسية الالحقة إذا رسب يف اجتيازه
األكاديم ومتطلبات برنامجه.
أو قام باالنسحاب منه .وهذا يخضع لموافقه المرشد
ي
بالنسبة للطالب غت الحاصلي عىل منحة دراسية ،فإن الرسوم الدراسية للمقرر المنسحب منه لن
ر
اس يتعي عليه سداد الرسوم
الت يسجل فيها الطالب هذا المقرر الدر ي
ترد ،وف المرة التالية ي
اس كامل بدون تسجيل
الدراسية كاملة لهذا المقرر ،ويجب عىل الطالب الذي ينسحب من فصل در ي
أي مقررات دراسية ،أن يسدد الحد األدن للرسوم الدراسية الذي يعادل رسوم  12ساعة  -مالم
ً
يقدم عذرا يقبله مجلس الشئون األكاديمية بالجامعة.
بالنسبة للطالب الحاصلي عىل منحة دراسية ،سيتم خصم هذه الساعات المعتمدة من منحته
الدراسية وسوف يكون له الحق يف تسجيل هذا المقرر مجانا لمرة واحدة إضافيه فقط.
اس سواء كان
يجب أن يحض الطالب ما ال يقل عن  ٪75من
إجمال ساعات اإلتصال للمقرر الدر ي
ي
ً
ً
هذا الحضور فعليا أو عن ٌبعد طبقا لطبيعة كل مقرر .ويوجه للطالب إنذار أول بعد تجاوز نسبة
ً
الغياب  ٪10وإنذار ثان بعد تجاوز نسبة الغياب  ٪15إجماال .وإذا تجاوزت نسبة الغياب ٪25
ً
ً
يعتت الطالب منسحبا إجباريا وترصد له نتيجة المقرر ).(FW
ر

غي المكتملة
مادة ( :)11المقررات الدراسية ر
أ -إذا تخلف الطالب عن حضور األمتحان النهان ألى مقرر وتقدم بعذر مقبول يوافق عليه نائب
رئيس الجامعة للشئون األكاديمية خالل يومي عىل األكت بعد موعد إنعقاد األمتحان وقام بإستيفاء
طلب مقرر غت مكتمل يرصد له غت مكتمل ف هذا المقرر ).Incomplete (I
ب -الطالب الذى يرصد له ) Incomplete (Iعليه أداء االمتحان النهان قبل نهاية األسبوع الثان من
ً
ر ً
للتنامج األكاديم الملتحق به الطالب.
الفصل الدراس التال
مباشة ،طبقا للجدول الزمت المعلن ر
ج -ف حالة تخلف الطالب عن إستكمال المقرر الذى حصل فيع عىل تقدير ) Incomplete (Iيحصل
عىل تقدير ) (Fوعليه إعادة دراسة هذا المقرر.
د -إذا تخلف الطالب عن حضور األمتحان النهان ألى مقرر بغت عذر مقبول يحصل عىل تقدير )(F
وعليه دراسة هذا المقرر.

مادة ( :)12تقييم الطالب
ر
الت يجب أن يحصل عليها يف االمتحان
أ-
اس ،فإن الحد األدن للدرجة ي
لك ينجح الطالب يف مقرر در ي
ي
اس بغض
ه  ٪ 30من مجموع درجات االمتحان
ي
ي
النهان ،وإال يرسب يف هذا المقرر الدر ي
النهان ي
ر
الت حصل عليها يف هذا المقرر يحصل الطالب عىل تقدير()F
الدرجات
مجموع
عن
النظر
ي
الت يكون التقدير فيها إجتاز أو لم يجتاز ال تدخل ف حساب المعدل التر
ر
اكم.
ي
ب -المقررات الدراسية ي
ي

مادة ( :)13تقديرات المقررات الدراسية
ر
ر
الت تم الحصول عليها ،حيث يجب
اكم من خالل الدرجات ي
يوضح الجدول ي
التال كيفية حساب المعدل الت ي
ر
والت يتم استخدامها يف
اس
عىل الطالب
ي
الحصول عىل الحد األدن من التقدير( )Dالجتياز المقرر الدر ي
ر
اكم للطالب.
حساب المعدل الت ي
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النسبة المئوية للدرجات
المجمعة

التقدير

 %97فأكي

A+

من  %93إىل أقل من %97

A

من  %89إىل أقل من %93

A-

3.7

من  %84إىل أقل من %89

B+

3.3

من  %80إىل أقل من %84

B

3.0

من  %76إىل أقل من %80

B-

2.7

من  %73إىل أقل من %76

C+

2.3

من  %70إىل أقل من %73

C

2.0

من  %67إىل أقل من %70

C-

1.7

من  %64إىل أقل من %67

D+

1.3

من  %60إىل أقل من %64

D

1.0

أقل من %60

F

0.0

النقاط
4.0

ر
الت يسجل فيها الطالب كمستمع ) ،(AUأو يطلب منه فقط اجتياز المقرر
بالنسبة للمقررات األخرى ي
(المقررات الدراسية ذات عدد الساعات المعتمدة الصفرية ،المقررات الدراسية غت المدرجة يف المعدل
ر
التال:
اكم) ،ستكون تقديرات المقرر عىل النحو ي
الت ي
مستوف
غي مستوف
ر

Satisfactory

S

Unsatisfactory

U

مادة ( :)14إعادة المقررات الدراسية
اس يستوف
اس بهدف التحسي إذا كان تقديره يف هذا المقرر الدر ي
أ -يحق للطالب إعادة مقرر در ي
رشط الحد األدن من النجاح ،وفقا للقواعد التالية:
اس بعد اإلعادة  .وهذا التقدير هو الذي يتم
 .1يحصل الطالب عىل رالتقدير األعىل يف المقرر الدر ي
اكم للطالب  ،رشيطة أن يظهر اإلعادة يف شهادة الطالب.
احتسابه يف المعدل الت ي
ر
الت يمكن للطالب تكرارها بهدف التحسي هو ثالثة مقررات او
 .2الحد األقىص لعدد المقررات ي
للتامج ر
الت تطلب  8فصول دراسية لإلنتهاء
ما يقابل  9ساعات معتمدة خالل مدة دراسته ر
منها و  12ساعة معتمدة لتلك ر
.
الت تتطلب  10فصول دراسية ويمكن للطالب االعادة ألكت
من ذلك بهدف تحسي المعدل ،ف هذه الحالة يحسب تقدير المقرر من متوسط كل
ر
ر
الت
التقديرات الت حصل عليها الطالب ف هذا المقرر .ويستثت من ذلك ،المقررات الدراسية ي
األكاديم أو تلبية متطلبات التخرج.
يتم التحسي فيها بغرض الخروج من اإلنذار
ي
اس
اس (حصل عىل تقدير  ،)Fفإنه
ينبىع إعادة هذا المقرر الدر ي
ب -إذا رسب الطالب يف مقرر در ي
ي
(الحضور الكامل وأداء جميع األنشطة بما يف ذلك االمتحانات) ،وفقا للقواعد التالية:
اس بعد اإلعادة  ،وهذا التقدير هو الذي سيتم احتسابه
 .1يحصل
الطالب عىل تقدير المقرر الدر ي
ر
ر
اكم للطالب  ،شيطة أن تظهر االعادة يف شهادة الطالب.
يف المعدل الت ي
 .2أقىص تقدير يحصل عليه الطالب ف المقرر الدراس المعاد هو .B+
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ج -يجب عىل الطالب سداد الرسوم الدراسية كاملة للساعات المعتمدة المناظرة للمقررات الدراسية
ر
الت يتم إعادتها أو التحسي فيها.
ي
اس
اس ،فإنه يطلب منه أن يعيد جميع متطلبات تقييم المقرر الدر ي
د -إذا قام الطالب بإعادة مقرر در ي
ر
اس.
حت يعاد تقييمه بالكامل .حيث يعاد احتساب تقدير المقرر الدر ي

األكاديىم
مادة ( :)15الفصل من الدراسة واإلنذار
ي

ر
رئيس أقل من. 2.0
اس
أ -يحصل الطالب عىل إنذار
اكم يف أي فصل در ي
ي
أكاديم إذا كان معدله الت ي
ي
اكم فصىل أقل من  2.0يف سته فصول
ب -يتم فصل الطالب من ر
التنامج إذا حصل عىل معدل تر ي
ر
اكم للطالب  2.0يف أي فصل
دراسية متتالية باستثناء فصول الصيف .وإذا تجاوز المعدل الت ي
اس بما يف ذلك فصل الصيف ،فإنه يتم إعادة حساب عدد اإلنذارات األكاديمية المتتابعة .
در ي
التنامج إذا لم يحقق متطلبات التخرج خالل المدة القصوى للدراسة
ج -يتم فصل الطالب من ر
بالتنامج.
والمحددة بضعف سنوات الدراسة ر
ر
اكم إل ما ال
د -الطالب الذي يتعرض للفصل من ر
التنامج بسبب عدم تمكنه من رفع المعدل الت ي
يقل عن  ،2.0سوف تتاح له فرصة إضافية ونهائية للتسجيل يف فصلي دراسيي رئيسيي متتاليي
ر
اكم إل  2.0عىل األقل وتحقيق متطلبات التخرج ،رشيطة
باإلضافة لفصل الصيف لرفع معدله الت ي
اإلجمال للساعات المعتمدة الالزمة لتخرجه
أن يكون قد أنجز بنجاح ما ال يقل عن  ٪80من العدد
ي
ر
اكم إل  2.0عىل األقل.
وأن تكون هناك فرصة للطالب لرفع معدله الت ي

اكىم ()GPA
مادة ( :)16حساب المعدل الي ي

ر
الت حققها الطالب عىل أنها عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر
أ -تحسب نقاط المقررات الدراسية ي
مضوبة يف نقاط التقدير.
ر
ب -يتم احتساب
اس عىل أنها مجموع نقاط
ي
الت حققها الطالب يف أي فصل در ي
إجمال النقاط ي
ر
اس.
الت اجتازها الطالب يف هذا الفصل الدر ي
المقررات ي
ر
ر
الت حققها
اس باعتباره
إجمال النقاط ي
ي
اكم للطالب يف نهاية أي فصل در ي
ج -يحسب المعدل الت ي
ر
اإلجمال للساعات
الت تمت دراستها مقسو ما عىل العدد
ي
الطالب يف جميع المقررات الدراسية ي
المعتمدة لهذه المقررات ،مع مراعاة القواعد المتعلقة بإعادة وتحسي المقررات.
∑Courses Grade Points ∗ Credit Hours
∑Courses Credit Hours

= Cumulative GPA

د -يحسب متوسط النقاط ف الفصل الدراس باعتباره إجمال النقاط ر
الت حققها الطالب يف
ي
ي
ي
ي
اإلجمال للساعات المعتمدة لهذه
اس مقسوما عىل العدد
ي
المقررات الدراسية يف هذا الفصل الدر ي
المقررات.
ر
ر
اكم عند التخرج ،وذلك بعد اجتياز جميع متطلبات
اكم للتخرج هو المعدل الت ي
ـه -المعدل الت ي
التخرج.
اكم  2.0عىل األقل.
و -ال يمكن للطالب الحصول عىل درجة البكالوريوس إال إذا حقق معدل تر ي
ز -يتحدد ترتيب الخريجي عىل أساس المعدل ر
حت الرقم ر
التاكم للتخرج ر
العشي الثالث.
ي
ر
الت تم تسجيلها خالل مدة الدراسة،
ح -يجب أن تتضمن شهادة الطالب جميع المقررات الدراسية ي
ر
الت رسب فيها أو انسحب منها أو تم تحسينها.
بما يف ذلك المقررات الدراسية ي
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مادة ( :)17مرتبة ر
الشف
الشف فإن عليه أن یستوف ر
لك يحصل الطالب عىل مرتبة ر
الشوط التالية:
ي
ي
التاكم  3.3خالل ر
الحفاظ عىل معدل ر
التنامج .
ف
استه
ر
د
ة
فت
ي ر
ي
ر
التنامج .
اس خالل فتة دراسته يف ر
أال يكون قد رسب يف أي مقرر در ي

اىس
مادة ( :)18الحد األدن لعدد الطالب لفتح مقرر در ي
اس هو  10طالب ،أو  ٪75من عدد الطالب
أ -الحد األدن لعدد الطالب الالزم لفتح مقرر در ي
التنامج ،أيهما أقل.
المسجلي يف هذا المستوى من ر
اس اختياري هو  5طالب أو  ٪25من عدد الطالب
ب -الحد األدن لعدد الطالب الالزم لفتح مقرر در ي
التنامج ،أيهما أقل .
يف هذا المستوى من ر
ج -ويتوقف فتح المقررات الدراسية عىل توافر قائمي بالتدريس وتخصيص الوسائل الالزمة.
التامج أن يعىط استثناءات لهذه الحدود إذا كانت هناك ضورة لذلك.
د -يجوز لمنسق ر

مادة ( :)19طلبات االستئناف من نتائج المقررات:
اس يف غضون أسبوع من إعالن النتيجة
أ -يمكن للطالب أن يقدم طلب لمراجعة درجات المقرر الدر ي
،وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
اس ،تقوم اللجنة المعنية بمراجعة درجات الطالب واتخاذ
ب -وف حالة الشكوى العامة من مقرر در ي
قرار بشأن درجات هذا المقرر.

مادة ( :)20تحويل الطالب

ً
اليامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة من داخل  /خارج الجامعة
أوال :تحويل الطالب ربي ر
التامج الدراسية داخل  /خارج الجامعة "نظام الساعات المعتمدة"
يحق للطالب التحويل بي ر
ر
بالتامج المحول إليها ،كما يحق له تحويل الساعات
وذلك إذا ما أستوف الطالب شوط القيد ر
المعتمدة للمقررات ر
التامج المحول إليها وذلك بعد اإلنتهاء
الت درسها عىل ًأن تكون من متطلبات ر
من اإلجراءات الواجبة للتحويل طبقا لالئحة الداخلية للجامعة وقواعد المجلس األعىل للجامعات
الخاصة واألهلية.
الفصل
ثانيا :تحويل الطالب ربي نظام الساعات المعتمدة والنظام
ي
التامج المدرجة يف هذه
أ -يسمح بتحويل الطالب من برنامج آخر يعمل بالنظام
الفصىل إل أي من ر
ي
والتنامج.
الالئحة ،وفقا للوائح القبول بالجامعة ر
ر
الفصىل
الت اجتازها الطالب بالفعل يف برامج النظام
ي
ب -يتم إجراء مقاصة بي المقررات الدراسية ي
التامج المتاحة يف هذه اللوائح.
والمقررات المكافئة لها يف ر
الفصىل إل
التال لحساب التقديرات المكافئة عند تحويل الطالب من النظام
ج -يستخدم الجدول
ي
ي
نظام الساعات المعتمدة.
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من النظام الفصل

إىل نظام الساعات المعتمدة
النقاط

النسبة المئوية المكافئة

التقدير

 %95فأكي

A+

من  %90إىل أقل من %95

A

من  %85إىل أقل من %90

A-

3.7

من  %80إىل أقل من %85

B+

3.3

من  %75إىل أقل من %80

B

3.0

من  %71إىل أقل من %75

B-

2.7

من  %68إىل أقل من %71

C+

2.3

من  %65إىل أقل من %68

C

2.0

من  %60إىل أقل من %65

C-

1.7

من  %55إىل أقل من %60

D+

1.3

من  %50إىل أقل من %55

D

1.0

أقل من %50

F

0.0

4.0

ثالثا :تحويل الطالب ربي نظام الساعات المعتمدة و نظام النقاط المعتمدة
التامج المدرجة
أ-
يسمح بتحويل الطالب من برنامج آخر يعمل بنظام النقاط المعتمدة إل أي من ر
والتنامج.
بالجامعة
القبول
للوائح
وفقا
الالئحة،
هذه
ف
ر
ي
ر
الت اجتازها الطالب بالفعل يف برامج نظام النقاط
ب -يتم إجراء مقاصة بي المقررات الدراسية ي
التامج المتاحة يف هذه اللوائح.
المعتمدة والمقررات المكافئة لها يف ر
ج -الساعة المعتمدة الواحدة تكاف  1.67نقطة معتمدة.

مادة ( :)21حدود المقررات المحولة
المقررات المحولة من خارج الجامعة ر
والت يتم إحتسابها من ضمن الساعات المعتمدة الالزمة للحصول
التنامج المحول إليه وال تدخل هذه الساعات ف حساب المعدل
عىل الدرجة ال تزيد عن  ٪30من ساعات ر
ر
التاكم  Cumulative GPAللطالب.

مادة ( :)22أحكام عامة
اس خريف .2020
تنطبق هذه الالئحة عىل الطالب الملتحقي اعتبارا من الفصل الدر ي
التنامج تمهيدا لعرضه عىل مجلس الشئون
ما لم يرد بشأنه نص يف هذه الالئحة يتم عرضه عىل مدير ر
ً
األكاديمية إلتخاذ التوصية المناسبة ،تمهيدا للعرض عىل مجلس الجامعة للموافقة عليها.

مادة ()23
يبدأ شيان هذه الالئحة إعتبارا من اليوم التال لتاري خ موافقة مجلس األمناء .ويلىع كل ما يتعارض مع المواد
المذكورة فيها منذ ذلك التاري خ.

نظام و قواعد الدراسة  -نوفمرب 2020

8/8

