
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنفيذية لالئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة الجامعية القواعد 

 بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 : الفصل الدراسً التعرٌفات : المادة األولى 

الدراسٌة و ال تدخل من مدة زمنٌة ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرس على مداها المقررات 

 . ضمنها فترة التسجٌل ، و االختبارات النهائٌة 

 : الفصل الصٌفً 

جٌل و االختبارات سمدة زمنٌة ال تزٌد على ثمانٌة أسابٌع ، و ال تدخل من ضمنها فترتا الت

 . مدة المخصصة لكل مقرر النهائٌة ، و تضاعؾ خاللها ال

 : المستوى الدراسً 

هو الدال على المرحلة الدراسٌة ، وٌكون عدد المستوٌات الالزمة للتخرج ثمانٌة مستوٌات أو 

 .أكثر ، وفقا للخطط الدراسٌة المعتمدة 

 : المقرر الدراسً 

( مج برنا) مادة دراسٌة تتبع مستوى محددا ضمن خطة الدراسة المعتمدة فً كل تخصص  

و رمز ، و اسم ، و وصؾ لمفرداتة ٌمٌزه كم حٌث المحتوى ، و وٌكون لكل مقرر رقم ، 

المستوى عما سواه من مقررات ، وملؾ خاص ٌحتفظ به القسم لؽرض المتابعة ، و التقٌٌم ، و 

 .وٌجوز أن ٌكون لبعض المقررات متطلب ، أو متطلبات سابقة ، أو متزامنة معه  .التطوٌر 

 : دراسٌة الوحدة ال

المحاضرة النظرٌة األسبوعٌة التً ال تقل مدتها عن خمسٌن دقٌقة ، أو الدرس العملً ، أو 

 . المٌدانً الذي ال تقل مدتها عن مائة دقٌقة 

 :  األكادٌمً اإلنذار

اإلشعار الذي ٌوجه للطالب بسبب انخفاض معدلة التراكمً عن الحد األدنى الموضح فً هذه 

  وٌتبقى له فرصة واحدة للنجاح قبل طً القٌد نهائٌا .الالئحة 

 : درجة األعمال الفصلٌة 

هً الدرجة الممنوحة لألعمال التً تبٌن تحصٌل الطالب خالل فصل دراسً من االختبارات ، 

 . و بحوث و أنشطة تعلٌمٌة تتصل بالمقرر الدراسً 

 : االختبار النهائً 

 . نهاٌة الفصل الدراسً  اختبار فً المقرر ٌعقد مرة واحدة فً



 : درجة االختبار النهائً 

 . هً الدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب فً كل مقرر فً االختبار النهائً للفصل الدراسً 

 : الدرجة النهائٌة 

مجموع درجات األعمال الفصلٌة مضافا إلٌها درجة االختبار النهائً لكل مقرر ، و تحسب 

 .  الدرجة من مائة 

 : التقدٌر 

 أيوصؾ للنسبة المئوٌة ، أو الرمز األبجدي للدرجة النهائٌة التً حصل علٌها الطالب فً 

 . مقرر 

 : تقدٌر ؼٌر مكتمل 

لى الطالب استكمال متطلباته فً الموعد المحدد ، و ٌرمز تقدٌر ٌرصد مؤقتا لكل مقرر ٌتعذر ع

 (  IC) أو      (ل ) بالحرؾ  األكادٌمًله فً السجل 

 : تقدٌر مستمر 

تقدٌر ٌرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضً طبٌعة دراسته أكثر من فصل دراسً الستكماله ، و ٌرمز 

 ( . IP) أو ( م ) له بالرمز 

 : تقدٌر محروم 

تقدٌر ٌرصد لكل مقرر ٌحرم الطالب من االستمرار فً دراسته و دخول االختبار النهائً له 

 DN) أو ( ح ) ، وٌرمز له فً السجل األكادٌمً بالحرؾ بسبب تجاوزه النسبة المحددة للؽٌاب 

) 

 : تقدٌر منسحب بعذر 

تقدٌر ٌرصد لجمٌع مقررات الفصل الدراسً الذي ٌقبل فٌه اعتذار الطالب عن االستمرار فً 

 ( W) أو ( ع ) الدراسة ، وٌرمز له فً السجل  األكادٌمً بالحرؾ 

 : الرمز ق 

لمقرر الذي ٌتم ضبط الطالب فٌه فً حالة ؼش فً اختباره رمز ٌرصد فً السجل األكادٌمً ل

 .النهائً ، أو شروع فٌه ، أو مخالفة لتعلٌمات وقواعد إجراء اختبار ، ولٌس له وزن من النقاط 

  

 : المعدل الفصلً 



حاصل قسمة مجموع النقاط التً حصل علٌها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجمٌع 

فصل دراسً ، و تحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة فً وزن  أيالمقررات التً درسها فً 

 ( . ب ) ، انظر الملحق الطالب  ٌر الذي حصل علٌه فً كل مقرر درسهالتقد

 : المعدل التراكمً 

وع النقاط التً حصل علٌها الطالب فً جمٌع المقررات التً درسها منذ حاصل قسمة مجم

 ( ب ) التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ، انظر الملحق 

 : التقدٌر العام 

 . قٌاس مستوى التحصٌل العلمً للطالب خالل فترة دراسته فً الجامعة 

 : المكتب اإلرشادي 

ً كل قسم من األقسام كل كلٌة وٌتكون من منسق للقسم ،وواحد فأكثر من هو مكتب ٌنشا ف

و ذلك بقرار من عمٌد الكلٌة بناء ( و مكتب مماثل بمقر الطالبات ) منسوبً القسم األكادٌمً 

 : على ترشٌح من رئٌس القسم للقٌام بالمهام التالٌة 

فً حالة عدم تحقٌقهم شروط  متابعة الطلبة أكادٌمٌا ورفع تقارٌر عنهم لرئٌس القسم  -1

 . االستمرار فً الدراسة بالجامعة 

 . تسجٌل الطلبة فً المقررات الدراسٌة ، و متابعة إدخالهم فً الحاسب اآللً  -2

 .التعاون مع منسق الكلٌة فً حاالت التأجٌل و االعتذار عن الدراسة  -3

 . مراجعة توصٌة تخرج الطالب ورفعها للجهة المختصة العتمادها  -4

 . متابعة إجراء معادالت المقررات  -5

 : قبول الطالب المستجدٌن : المادة الثانٌة    

 : وهً مستمدة من المواد الثانٌة و الرابعة من الئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة الجامعٌة 

ٌحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلٌة عدد الطالب و الطالبات الذٌن ٌمكن  -1

 . قبولهم فً العام الدراسً القادم 

 : األتً ٌشترط لقبول الطالب المستجد فً كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة  -2

 .مملكة أو خارجها أن ٌكون حاصال على الشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها من داخل ال -أ

أال ٌكون قد مضى على حصوله على الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها مدة تزٌد على سنتٌن و  -ب

 . لمجلس الكلٌة االستثناء من هذا الشرط ما لم تتجاوز خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة 

 . أن ٌكون حسن السٌرة و السلوك -ج



 . بلة الشخصٌة التً ٌحددها مجلس الكلٌة ٌجتاز بنجاح االختبارات و المقا أن -د

 . أن ٌكون الئقا طٌبا  -ها

جهة حكومٌة  أيأن ٌحصل على موافقة خطٌة من مرجعه بالتفرغ الكامل إذا كان ٌعمل فً  -و

 . أو خاصة 

تكون المفاضلة بٌن المتقدمٌن ممن تنطبق علٌهم جمٌع الشروط وفقا لدرجتهم فً اختبار  -3

 . شهادة الثانوٌة العامة و اختبار القبول و المقابلة الشخصٌة 

فً تعقد االختبارات و المقابلة الشخصٌة لقبول الطالب و الطالبات بالكلٌة مرة واحدة فقط  -4

موعد ٌحدده مجلس الكلٌة بالتنسٌق مع عماد القبول و التسجٌل فً  السنة الدراسٌة الجامعٌة وفً

 . نهاٌة كل سنة جامعٌة 

 : نظام الدراسة : المادة الثالثة 

وهً مستمدة من المواد الخامسة و السادسة و السابعة و الثامنة من الئحة الدراسة و االختبارات 

 : للمرحلة الجامعٌة 

 . لطبٌة التطبٌقٌة على نظام المستوٌات الدراسٌة تسٌر الدراسة بكلٌة العلوم ا -1

من ثمانٌة مستوٌات دراسٌة تلٌها سنة تتكون السنة الدراسٌة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة  -2

 ( سنة االمتٌاز ) تدرٌب إجبارٌة 

ٌتدرج الطالب فً الدراسة و النجاح فً مقررات المستوى الدراسً وفقا ألحكام االنتقال من  -3

 . توى دراسً إلى المستوى الدراسً الذي ٌلٌهمس

توزع المقررات الدراسٌة على ثمانٌة مستوٌات دراسٌة و ٌحدد لكل  مستوى عدد الوحدات  -4

 . الدراسٌة حسب ما تقضٌة الخطط الدراسٌة المعتمدة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة 

مقررات المستوٌات الطالب الذٌن لم ٌتعثروا بسبب الرسوب فً المقررات ٌتم تسجٌلهم فً  -5

 . الدراسٌة بالتدرٌج بداء من المستوٌات الدراسٌة الدنٌا وفق الخطط الدراسٌة المعتمدة 

بما ٌضمن لهم الحد األدنى من العبء الطالب المتعثرون دراسٌا ٌتم تسجٌلهم فً المقررات  -6

 : سً فً كل فصل على أن تراعً النقاط اآلتٌة الدرا

  ًعدم التعارض فً الجدول الدراس . 

  استٌفاء المتطلبات السابقة . 

  عدم السماح بأخذ مقررات من المستوٌات التالٌة إال إلكمال الحد األدنى من العبء

 . الدراسً 

 :ضوابط التسجٌل و حالة الطالب الدراسٌة : المادة الرابعة 



الحالة الدراسٌة للطالب تنعكس على تسجٌله فً المقررات الدراسٌة سلبا أو إجابا ، فحالة 

 : الطالب الدراسٌة إما أن تكون ؼٌر متعثرة أو متعثرة و فٌما ٌلً توضٌح ذلك 

 : الطالب ؼٌر المتعثر 

هو الطالب الذي اجتاز جمٌع المقررات التً درسها وٌتم تسجٌل مقرراته فً المستوى الذي ٌلً 

 . مستواه الحالً بالتدرج بداء من المستوٌات الدنٌا وفق الخطة الدراسٌة المعتمدة 

 : ضوابط التسجٌل للطالب الؽٌر متعثر 

قررات التً لم ٌتمكن من ٌتم تسجٌله فً جمٌع مقررات المستوى الحالً باإلضافة إلى الم

 . دراستها من المستوٌات السابقة إن أمكن 

 : الطالب المتعثر 

هو الطالب الذي رسب فً مقرر أو أكثر من مقررات الجامعة الدراسٌة ولم ٌتمكن من 

اجتٌازها، وٌسمح له بالتسجٌل فً المقررات بما ٌضمن له الحد األدنى من العبء الدراسً وهو 

 : راسٌة على أن ٌراعى ضوابط التسجٌل اآلتٌة اثنً عشر وحدة د

  ًالمقررات فً الجدول الدراسً  أوقاتعدم التعارض ف . 

  استٌفاء المتطلبات السابقة . 

  عدم السماح بأخذ مقررات من المستوٌات التالٌة إال إلكمال الحد األدنى من العبء

 . الدراسً 

 :المتعثرٌن دراسٌا كاألتً وٌحدد الحد األقصى للعبء الدراسً للطلبة 

 5,،1) عن وحدة دراسٌة بما فً ذلك مواد الرسوب لمن ٌقل معدلة التراكمً  12 -1

 ) 

 5,،1) وحدة دراسٌة بما فً ذلك مواد الرسوب لمن ٌكون معدلة التراكمً من  11 -2

 (  5,،2) واقل من ( 

) مواد الرسوب إضافة إلى مواد المستوى التالً لمن ٌكون معدلة التراكمً من  -3

 . فأكثر (  5,،2

 : ضوابط التسجٌل للفصل الصٌفً 

 . وحدات دراسٌة داخل الجامعة أو خارجها (  11) عدم تجاوز النصاب كحد أقصى ب   

 . اجتٌاز المتطلبات السابقة للمقرر   

 . عدم التعارض بٌن المقررات المسجلة  

عدم السماح بحذؾ بعض المقررات المسجلة مع إمكانٌة االعتذار عن دراسة الفصل الصٌفً   

 . 

 : المواظبة و االعتذار عن الدراسة : المادة الخامسة 

وهً مستمدة من المواد التاسعة و العاشرة و الحادٌة عشر و الثانٌة عشر و الثالثة عشر من 

 : ئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة الجامعٌة ال

على الطالب حضور المحاضرات و الدروس العملٌة و المٌدانٌة وٌحرم من االستمرار فً  -1

المقرر ودخول االختبار النهائً فٌها إذا قلت نسبة حضوره من ؼً عذر مقبول لمجلس الكلٌة 



أو     المٌدانٌة المحددة لكل /ة    وأو   الدروس العملٌ/من المحاضرات     و% ( 5,) عن 

الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الؽٌاب مقرر خالل مدة تدرٌس المقرر وٌعتبر 

وعلٌه إعادة المقرر دراسة (   DN( ) ح ) راسبا فً المقرر ، وٌرصد له تقدٌر محروم 

 .  المستوى الدراسً التالًا  فً واختبار

ورفع الحرمان و السماح للطالب بدخول  –االستثناء  –من ٌفوضه  أوٌجوز لمجلس الكلٌة  -2

الحضور على ٌقدم الطالب عذرا ٌقبله المجلس و ٌحدد مجلس الكلٌة نسبة  أناالختبار شرٌطة 

أو     المٌدانٌة /أو  الدروس العملٌة    و/من المحاضرات  و% (  51) أال تقل عن            

 . للمقرر  المحددة

ب الذي ٌتؽٌب عن االختبار النهائً للمقرر بدون عذر مقبول تكون درجته صفرا ، الطال -3

 . وٌحسب تقدٌره فً ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلٌة التً حصل علٌها 

من المواد الفصل لعذر قهري  أيإذا لم ٌتمكن الطالب من حضور االختبار النهائً فً   -4

را اختبا بإعطائهو السماح  ، قبول عذره –ت الضرورة القصوى فً حاال –جاز لمجلس الكلٌة 

بدٌال خالل مدة ال تتجاوز نهاٌة الفصل الدراسً التالً ، وٌعطى التقدٌر الذي ٌحصل علٌه بعد 

 . أدائه االختبار البدٌل 

ٌجوز للطالب االعتذار عن االستمرار فً دراسة مستوى دون أن ٌعد راسبا أذا تقدم بعذر  -5

مقبول لدى مجلس الكلٌة من خالل وكٌل الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة وفقا لإلجراءات و الضوابط 

 : التالٌة 

وكٌل الكلٌة للشؤون  إلىٌتقدم الطالب باالعتذار عن االستمرار فً دراسة سنة دراسٌة  - أ

مرفقا األوراق  األقلعلى  أسابٌعقبل بداٌة االختبارات النهائٌة بخمس  األكادٌمٌة

 . الثبوتٌة لعذره 

 . تتم دراسة الطالب لدى مجلس الكلٌة التخاذ القرار المناسب بقبول العذر أو رفضه  - ب

 . ٌبلػ وكٌل الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة عمادة القبول و التسجٌل بالقرار فً حال قبوله  - ت

فً حالة قبول عذره فً جمٌع (   W( ) ع ) رصد للطالب تقدٌر منسحب بعذر ٌ - ث

 . الدراسً  ىالمقررات الدراسٌة لذلك المستو

 . ٌحسب المستوى الدراسً المعتذر عنه الطالب ضمن المدة القصوى لدراسته بالكلٌة  - ج

اسً ولً أمر الطالبة عند تقدٌمها طلب االعتذار عن دراسة مستوى درتشترط موافقة  - ح

 . 

 : التأجٌل و االنقطاع عن الدراسة : المادة السادسة 

وهً مستمدة من المادتٌن الرابعة عشر و الخامسة عشر من الئحة الدراسة و االختبارات 

 : للمرحلة الجامعٌة 

ٌجوز للطالب التقدم بطلب تأجٌل الدراسة خالل األربعة أسابٌع األولى من الفصل : أوال 

من خالل وكٌل الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة على أال مجلس الكلٌة  ٌقبلهلعذر  األول الدراسً 

متتالٌن أو ثالث مستوٌات ؼٌر متتالٌٌن كحد أقصى طٌلة  نتتجاوز مدة التأجٌل مستوٌٌن دراسٌٌ

بقائه فً الكلٌة ثم ٌفصل وٌطوي قٌده ، وٌجوز لمجلس الجامعة فً حالة الضرورة القصوى 

 . االستثناء من ذلك 

ٌجوز لمجلس الجامعة فً حالة الضرورة القصوى السماح للطالب بمواصلة الدراسة : ثانٌا 

 : شرٌطة األتً 



اجتٌاز اختبار تأهٌلً فً مقررات أخر مستوى دراسً نجح فٌها وال تحسب هذه النتٌجة  - أ

 . ضمن التقدٌر العام 

أخر مستوى دراسً فً حالة عدم اجتٌاز الطالب االختبار ألتأهٌلً فانه ٌمكن قبوله فً  - ب

نجح فٌها وعلٌه إعادة جمٌع مقررات ذلك المستوى الدراسً وذلك دراسة واختبار 

 . وتحتسب بدٌلة ألخر مستوى درسها 

   ٌتم تأجٌل الطالب للدراسة وفقا لإلجراءات و الضوابط التالٌة : 

الثبوتٌة  األوراقمرفقا  األكادٌمٌةوكٌل الكلٌة للشؤون  إلىالدراسة  تأجٌلٌتقدم الطالب بطلب   .1

 . لعذره 

 . تتم دراسة الطالب فً مجلس الكلٌة التخاذ القرار المناسب بقبول العذر أو رفضه   .2

ٌبلػ وكٌل الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة الطالب بقرار مجلس الكلٌة المتخذ بحقه وفً حالة قبول   .3

 . عذره ٌبلػ كذلك عماد القبول و التسجٌل 

 . من المدة القصوى المحددة لدراسة الطالب  ةتحتسب مرة التأجٌل النظامٌة و االستثنائٌ  .4

 .  التأجٌلالطالبة عند تقدٌمها طلب  أمرتشترط موافقة ولً   .5

إذا لم ٌنتظم الطالب المستجد فً الدراسة فً األربعة أسابٌع األولى من الفصل الدراسً   : ثالثا 

 . ى قٌده من الكلٌةاألول دون طلب التأجٌل ٌطو

إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة مستوى دراسً بدون طلب التأجٌل ٌطوى قٌده بقرار  : رابعا 

 . من عماد القبول و التسجٌل ولمجلس الجامعة طً قٌد الطالب إذا انقطع عن الدراسة مدة اقل 

ً ٌدرسها زائرا فً جامعة ال ٌعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة فً المدة الدراسٌة الت   :خامسا 

 . مع ضرورة اخذ موافقة مجلس الكلٌة مسبقا  أخرى

 ( : القٌد ) إعادة الدراسة : المادة السابعة  

وهً مستمدة من المادتٌن السابعة عشر و الثامنة عشر من الئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة 

 : الجامعٌة 

ٌمكن للطالب المطوي قٌده التقدم بطلب إعادة قٌده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق ما   (1

 : ٌلً 

 . أن ٌتقدم بطلب إعادة القٌد خالل أربع مستوٌات دراسٌة من تارٌخ طً القٌد  - أ

 . على إعادة قٌد الطالب ٌوافق مجلس الكلٌة و الجهات ذات العالقة  أن - ب

 .  أال ٌكون قد سبق إعادة قٌد الطالب - ت

 . أال ٌكون الطالب منذرا أكادٌمٌا  - ث

( ها ، و ) ٌتحقق فً الطالب المعاد قٌده الشرطان المنصوص علٌهما فً الفقرتٌن  أن  (2

 ( قبول الطالب المستجدٌن ) من المادة الثانٌة 

 ألسبابٌمكن لمن مضى على طً قٌده خمس مستوٌات دراسٌة ولم ٌكن طً القٌد   (3

 . طالبا مستجدا بشروط القبول فً حٌنه التقدم  تأدٌبٌة أوتعلٌمٌة 

الذي فصل من  أو تأدٌبٌة أوتعلٌمٌة  ألسبابقٌد الطالب الذي فصل  إعادةال ٌجوز   (4

 ألسبابقٌد الطالب انه سبق فصله  إعادةاتضح بعد  وإذا،  تأدٌبٌة ألسباب أخرىجامعة 

 .  5من تارٌخ إعادة قٌدفٌعتبر قٌده ملؽً  تأدٌبٌة أوتعلٌمٌة 

 : المادة الثامنة 

 : التخرج 



وهً مستمدة من المادة التاسعة عشر من الئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة الجامعٌة 

 : 

ٌتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسٌة على    .1

من مقبول ، وان ٌكون قد أدى سنة ( معدلة التراكمً ) أال ٌقل تقدٌره العام 

بنجاح وذلك بالتنسٌق مع عماد القبول و التسجٌل ( االمتٌاز ) ٌب اإلجباري التدر

 . الستكمال اإلجراءات النظامٌة 

وكالة الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة تحدٌد مقررات لمجلس الكلٌة بناء على توصٌة   .2

مناسبة ٌدرسها الطالب لرفع معدلة التراكمً وذلك فً حالة نجاحه فً 

 . المعدل المقررات ورسوبه فً 

 : الفصل فً الكلٌة : المادة التاسعة 

وهً مستمدة من المادة العشرون من الئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة 

 : الجامعة 

 : ٌفصل الطالب من الكلٌة فً الحاالت التالٌة 

من تسجٌله  والثانً ٌن دراسٌٌن األولٌمستوالإذا لم ٌنجح الطالب فً    .1

المدخل للعلوم الطبٌة ، المهن ) الكلٌة التخصصٌة ( مقررات ) من متطلبات  أيفً الكلٌة فً 

(  اآللًالحاسب ) ، اللؽة االنجلٌزٌة ، الفٌزٌاء الطبٌة ، علم الكمبٌوتر  وأخالقٌاتهاالطبٌة 

ٌطوى قٌده وٌعاد ملفه إلى عماد القبول و التسجٌل لٌتم  و الثانً  األول المستوٌٌنالمقررة فً 

 . ً إحدى كلٌات الجامعة األخرى تسجٌله ف

المستوى )االولى  متتالٌن بعد السنة ٌنإذا بقى فً مستوى واحد سنت .2

، ولعماد القبول و التسجٌل النظر فً  التالً ولم ٌجز له االنتقال إلى المستوى (الثانً الدراسً

لمادة تحوٌله إلى إحدى كلٌات الجامعة األخرى أو فصلة من الجامعة وفقا لما ورد فً ا

 . العشرٌن من الئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة الجامعة 

النخفاض  األكثرمتتالٌة على  إنذاراتحصل الطالب على ثالثة  إذا  .3

ولمجلس الجامعة بناء على توصٌة مجلس الكلٌة إعطاء (  4من  1) عن معدلة التراكمً 

 . فرصة رابعة لمن ٌمكنه رفع معدله التراكمً بدراسته للمقررات المتاحة 

إذا لم ٌنه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصؾ المدة المقررة  .4

ة للطالب إلنهاء لتخرجه عالوة على مدة البرنامج ، ولمجلس الجامعة إعطاه فرصه استثنائٌ

 12 – 1) متطلبات التخرج بحد أقصى ال ٌتجاوز ضعؾ المدة األصلٌة المحددة للتخرج 

 ( مستوى دراسً لبرنامج كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة 

 األوضاعٌجوز لمجلس الجامعة فً الحاالت االستثنائٌة معالجة   .5

ائهم فرصة استثنائٌة ال تتجاوز تنطبق علٌهم أحكام الفقرتٌن السابقتٌن بإعطالطالب الذٌن 

 . على األكثر  نمستوٌن دراسٌٌ

 : االختبارات و التقدٌرات : المادة العاشرة 

درجة  –بناء على اقتراح مجلس القسم الذي ٌتولى تدرٌس المقرر  –ٌحدد مجلس الكلٌة  (1

 .من الدرجة النهائٌة للمقرر % ( 31) األعمال الفصلٌة ال تقل عن 



أن ٌضمن االختبار  –بناء على توصٌة مجلس القسم المختص   -لٌة ٌجوز لمجلس الك  (2

مقرر ، اختبارات عملٌة أو شفوٌة وٌحدد الدرجات التً تخصص لها من  أيالنهائً فً 

 . درجات االختبار النهائً 

القسم الذي ٌتولى تدرٌس المقرر بناء على توصٌة مدرس المادة السماح ٌجوز لمجلس   (3

مقرر فً الفصل الدراسً التالً ، وٌرصد فً سجله  أيللطالب باستكمال متطلبات 

 أووال ٌحسب ضمن المعدل الفصلً (  IC)  أو( ل )  األكادٌمً تقدٌر ؼٌر مكتمل 

 وإذاستكمال متطلبات ذلك المقرر التقدٌر الذي حصل علٌه الطالب بعد ا أالالتراكمً 

فً سجل (   IC)  أو( ل ) مضى مستوى دراسً واحد ولم ٌؽٌر تقدٌر ؼٌر مكتمل 

وٌحسب ضمن (   F)  أو( ها ) الطالب لعدم استكماله ، فٌستبدل به تقدٌر راسب 

 . المعدل الفصلً و التراكمً 

 : تحتسب درجة األعمال الفصلٌة بإحدى الطرٌقتٌن اآلتٌتٌن   (4

االختبارات الشفهٌة أو العملٌة أو البحوث أو أنواع النشاط الصٌفً األخرى أو منها   .1

 . جمٌعا أو من بعضها و اختبار تحرٌري على األقل 

 . على األقل  ناختبارٌن تحرٌرٌٌ .2

المقررات الدراسٌة المتضمنة اختبارا سرٌرٌا اال اذا حصل  فًال ٌعتبر الطالب ناجحا  (5

واذا لم ٌحصل على ذلك  السرٌريمن درجات االختبار  %61على ما ال ٌقل عن 

 (ها)ٌعتبر راسبا وترصد له درجته مع تقدٌر 

ٌجوز استثناء مقررات الندوات و األبحاث و المقررات ذات الصبؽة العملٌة أو المٌدانٌة  (6

أو بعضها بقرار من مجلس الكلٌة بناء على توصٌة مجلس (  4، 2، 1) الفقرات من أحكام

القسم الذي ٌتولى تدرٌس المقرر ، وٌحدد مجلس الكلٌة قٌاس تحصٌل الطالب فً هذه 

 . المقررات 

دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من مستوى دراسً فٌرصد للطالب تقدٌر إذا كانت ( 6

بعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر ٌمنح التقدٌر الذي حصل علٌه ، و(   IP( ) م ) مستمر 

وإذا لم ٌستكمل المقرر فً الوقت المحدد ٌجوز لمجلس القسم الذي ٌتولى تدرٌسه الموافقة على 

 . فً سجل الطالب (  IC ( ) ل ) رصد تقدٌر ؼٌر مكتمل 

ن االختبار النهائً فً كشؾ إذا تؽٌب الطالب عن االختبار النهائً توضح عبارة ؼائب ع( ,

 . النتٌجة 

من المواد الفصل لعذر قهري  أيإذا لم ٌتمكن الطالب من حضور االختبار النهائً فً   -( 1

قبول عذره ، و السماح بإعطائه اختبارا  –فً حاالت الضرورة القصوى  –جاز لمجلس الكلٌة 

بدٌال خالل مدة ال تتجاوز نهاٌة الفصل الدراسً التالً ، وٌعطى التقدٌر الذي ٌحصل علٌه بعد 

 .أدائه االختبار البدٌل 

 

 

    


