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 قرار رئيس  اجلامعة
 بشأن الئحةشؤون الطالب يف اجلامعة اليمنية األردنية

 اجلامعة رئيس    
 ( لسنة 31بعداإلطالع على القانون رقم )الجامعات والمعاهد العليا والكليات األهليةم بشأن 5002. 

 ( لسونة 340وعلى القرار الجمهوور  رقوم )الجامعوات م، بشوأن 5002( لسونة 31م ،بشوأن الالحةوة الفنذيةيوة للقوانون رقوم )5002

 . والمعاهد العليا والكليات األهلية

 ى موافقة المجلس األعلى للجامعوات ، والمجلوس األعلوى لفططويط الفعلويم ب نشوام الجامعوة اليمينوة ايردنيو  فو  مة ور وإسفناداً إل

 م.32/5/5002اجفماعهما المشفرك بفاريخ 

 ( لسنة 090وعلى قرار وزير الفعليم العال  والبةث العلم  رقم )ب نشام الجامعة اليمنية األردنية.، م 5002 

 - ومجلس األمنام . وعلى موافقة مجلس الجامعة ،  

ر
َّ
 قـــــــــــــــــــــر

 الباب األول
 التعاريف التسمية و

 (  1  )مادة 

 في الجامعة اليمنية األردنية.( شؤون الطالب الئحة ) تسمى هذه الالئحة 

 (  2  )مادة 

 دليحكح  مناحا محا لح   قحري المعاني الموضححة  واردة أدناهألغراض هذه الالئحة يكون لأللفاظ والعبارات ال

 ذلك.على خالف  سياق النص

 عاهد العليا والكليات األهلية.مبشأن الجامعات وال ،م5002( لسنة 31القانون رق  ) القانون

م بشحأن الجامعحات والمعاهحد العليحا والكليحات 5002( لسحنة 31الالئحة التنفيذية للقحانون رقح  ) التنفيذيةالالئحة 

 األهلية .

 .للجامعات اليمنيةالمجلس األعلى  األعلىالمجلس 

 .الجامعة اليمنية األردنية الجامعة

 .اليمنية األردنية مجلس أمناء الجامعة مجلس األمناء

 .الجامعة اليمنية األردنية مجلس الجامعة مجلس

 .رئيس الجامعة اليمنية األردنية رئيس الجامعة

 مجلس الكلية

 /المركز /المعهد

 .للجامعة اليمنية األردنية تابع / مركز / معاد كلية ك مجلس 

 عميد ك  كلية أو معاد تابع للجامعة. العميد

 القس  األكاديمي في أي كلية م  كليات الجامعة . القسم

 أي كلية م  كليات الجامعة.في  األكاديمي قس الرئيس  رئيس القسم

 ، مسج  في أي م  الكليات، المعاهد، المراكز ، التابعة للجامعة. ك  طالب / طالبة الطالب

إضحافة إلحى الحرق  المتسلسح  ، رق  يحدل علحى العحام الجحامعي الحذي قبح  فيحب الطالحب / الطالبحة  الرقم الجامعي

 للطالب / الطالبة.

العحام الجحامعي أن الطالحب التححف فحي ويعنحي  ،(50083030) للطالحب مثال: الحرق  الجحامعي
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 .(3030المتسلس  ) بورقم ،(5008)

الجامعية  الدرجة

 األولى

وتتطلب إنجاز بنجاح مرحلة دراسحية  ،شاادة البكالوريوس / الليسانس،  التي تمنحاا الجامعة

 ال تق  مدتاا ع  أربع سنوات.

الجامعية  الدرجة

المتوسطة 

 )الدبلوم(

طلب إنجاز بنجحاح مرحلحة دراسحية وتت،شاادة الدبلوم التي تمنحاا الجامعة في مجاالت محددة

 ال تق  مدتاا ع  سنتي .

 .) إن وجد (واحد  صيفي فص و دراسيي يتكون م  فصلي   العام الجامعي

س خاللاحححا المقحححررات الدراسحححية ،المدرجحححة ضحححم  اللطحححة الدراسحححية لحححذلك در  محححدة زمنيحححة ت ححح الفصل الدراسي

 والذي يتكون م  ستة عشر أسبوعاً على األق .،الفص 

ويتكحون مح  امانيحة أسحابيع علحى  ،مدة زمنية تدرس خاللاا المقررات الدراسية بشحك  مكثح  الفصل الصيفي

 األق .

 األنشطة األكاديمية للجامعة خالل العام الجامعي. ينظ  مواعيدالبرنامج الزمني الذي  التقويم األكاديمي

 (اإلجباريحححة واالختياريحححة)الدراسحححية  المتضحححم  جميحححع المقحححررات الدراسحححي برنحححامجهحححي ال الخطة الدراسية

 ، والنجاح فياا للحصول على الدرجة التي يتوجب على الطالب إكمالاا ، والمتطلبات األخرى

ة المعتمحدة فحي كح  برنحامج، ويكحون يلطحة الدراسحالضحم   ،تبع مستوى مححدداً ت ةدراسي ادةم المقرر الدراسي

لمفرداتححب، يميححزه محح  حيححى المحتحححوى   مفصحح  يوصححتسحح  وإلكحح  مقححرر رقحح ، ورمححز، و

أو ،  واححد والمستوى عما سواه مح  المقحررات، ويجحوز أن يكحون لحبعق المقحررات متطلحب

 .أو متزامنة معب،  لب متطلبات سابقة

لتي يتوجب على الطالب ،ا) متطلبات جامعة / كلية / قس  ، وغيره(  الدراسية  هي المقررات المقررات اإلجبارية

 للحصول على الدرجة إكمالاا بنجاح ضم  خطتب الدراسية 

المقررات 

 االختيارية

التححي يلتارهححا الطالححب ات جامعححة / كليححة / قسحح  ، وغيححره( ،) متطلبححالدراسححية  هححي المقححررات

 .إختياريةمقررات مجموعة ضم  خطتب الدراسية للتلرج، وتتكون م  

حاححا األقسححام األكاديميححة لدراسححتاا خححالل الفصحح  تقترالتححي  الدراسححية المقححررات عححةمجموهححو  الجدول الدراسي

دراسحتاا فحي ذلحك الفصح  لالطالحب  هحاالتي يلتار، االختيارية المقرراتإضافة إلى  الدراسي،

 .وفف أنظمة ولوائح الجامعة

التحي يتوجحب علحى الطالحب  (أو السحريرية الدراسية )النظريحة و العمليحة وحدة قياس للساعات الساعة المعتمدة

 مقرر معي  ك  أسبوع على مدار الفص  الدراسي.في رها وحض

أي أن  ( 5+5=  1 )ة سحاعات معتمحد 1 ب في اللطة الدراسحيةووزن الرياضياتمثال: مقرر 

 ،( أسحبوعاً 31ا لمحدة )يأسحبوع سحاعتي  نظحريتي  وسحاعتي  عمليتحي على الطالحب أن يحضحر 

 .الفص  الدراسي خالل

 دل الفصليالمع

 /السنوي

 /عحام فصح خحالل في المقررات الدراسية  مجموع النقاط التي حص  علياا الطالبهو معدل 

 .دراسي معي 

جميع المقررات الدراسية التحي درسحاا  مجموع النقاط التي حص  علياا الطالب في هو معدل المعدل التراكمي

 .خطتب الدراسية )نجاحاً أو رسوباً( منذ التحاقب بالجامعة ضم الطالب 

العام  المعدل

 للتخرج
 وص  مستوى التحصي  العلمي للطالب خالل دراستب الجامعية.

فحي أي فصح  نلفحاض معدلحب التراكمحي عح  الححد األدنحى إاإلشعار الذي يوجب للطالب بسبب  اإلنذار األكاديمي

 .دراسي 

ويشم  المقررات التي درساا  في ك  فص  دراسي  ،بيان يوضح سج  الطالب الدراسيهو  السجل األكاديمي

والتقديرات التي حص  علياا الطالب ،ورموز  ،وعدد ساعاتاا المعتمدة ،وأرقاماا ،برموزها
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 ،وقي  تلك التقديرات. كمحا يوضحح المعحدل الفصحلي والسحنوي والتراكمحي وبيحان التقحدير العحام

 المقررات التي أعاد امتحاناا، أو أنسحب مناا.باإلضافة إلى تحديد 

الجامعة ، و تتحصلاا م  الطالب ، كرسوم التنسيف والقبحول  تفرضااهي المبالغ المالية التي  الرسوم

 وغيرها. ،ورسوم اللدمات ،ورسوم إصدار الواائف ،، والرسوم الدراسية

وفقحاً ألنظمحة ولحوائح  ،عبحر األطحر المححددة لاحا هي األنشطة الالصفية التي يمارساا الطالب النشاط الطالبي

 الجامعة.
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 لباب الثانيا
 والربامج الدراسية يف اجلامعة الكليات

 مدة الدراسة الدرجة العلمية القسم الكلية

 كلية العلوم الطبية

 الصيدلة
 5 بكالوريوس

 3 دبلوم

 المختبرات
 + سنة إمتياز4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 التمريض
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 طب األسنان
 موجل 4  بكالوريوس

 موجل 3 دبلوم

 3 دبلوم التخدير

 صحة المجتمع
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 كلية اهلندسة

 يةدنالهندسة الم
 5-4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 الهندسة المعمارية
 5-4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 هندسة الحاسوب
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 هندسة المعدات الطبية
 5-4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 هندسة اإلتصاالت
 5-4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 هندسة الديكور
 5-4 بكالوريوس

 3 دبلوم

كليــــة اباســــوب ون ــــم 
 املعلومات

 علوم الحاسوب
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 هندسة الشبكات
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 هندسة البرمجيات
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 الذكاء اإلصطناعي
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

التصممممميم الجرا يكممممي والوسممممائ  

 اإلعالمية

 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 كلية العلوم اإلدارية واملالية

 إدارة األعمال
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 التسويق وإدارة اإلنتاج
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 نظم المعلومات المحاسبية
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 إدارة نظم معلومات األعمال
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 العلوم المالية والمصر ية
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 إدارة مستشفيات
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 المحاسبة
 4 بكالوريوس 

 3 دبلوم 

كلية اللغات والعلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 اللغة الفرنسية
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 الحقوق
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم

 الدراسات اإلسالمية
 4 بكالوريوس

 3 دبلوم
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 لباب الثالثا
 األول الفصل

 التنسيق والقبول

 (  3  )مادة 

،  ةوالطاقححة اإلسححتيعابي ،والقبححول الزمنححي للتنسححيف اإلطححار ايححة كحح  عححام دراسححينامجلححس الجامعححة فححي  يقححر

بناءاً على مقترححات  ،للعام التاليالتي تقدماا الجامعة  ،لبرامج والتلصصات الملتلفةفي ا، نسب القبول و

 .المجلس األعلى قراراتوبما ال يتعارض مع  ،األقسام والكلياتمجالس 

 (  4  )مادة 

للحصول على  في الجامعة يشترط لتسجي  الطالب كلية،مع مراعاة شروط ومتطلبات القبول اللاصة بك  

 يلي: أو الدبلوم ما  الجامعية األولى أو المتوسطةدرجة ال

 والمعل  عناا. ،لقبول والتسجي ل في المواعيد المحددة ،اإللتحاق بالجامعة ب الراغبلايتقدم الط أن -

 وفف شروط التنسيف والقبول بالجامعة والكلية. على مؤه  مقبول أن يكون الطالب حاصالً  -

 .وإستيفاء بقية المتطلبات  قيده بالجامعةتسجيلب والمطلوبة ل ،األصلية الواائفكافة  الطالب يسل  أن -

 وإمتحان القدرات ) للحاالت اللاصة (.أن يجتاز إمتحان القبول ،  -

 الطالب رسوم التنسيف والقبول مرة واحدة عند بدء التنسيف ، باإلضافة إلى دفع الرسوم الدراسية   دفعي أن -

 . ، بما في ذلك الفص  الصيفيك  فص  دراسي بداية في المقررة

 (5)مادة 

الفتحرة مح  تحاريل الحصحول  كحونأن ال ت بالجامعحة، التي يقدماا الطالب عند التسجي  يشترط في المؤهالت

 .لقبولل م  وزارة التعلي  العالي والبحى العلمي المسموح باا الفترةقد تجاوزت  علياا،

 (6مادة )

 اإلصحدارفي بلحد ، المصادقة علياا م  الجاات الملتصة ،يشترط في المؤهالت الصادرة م  خارج اليم  

 اقتضت الحاجة لذلك. إذابالجامعة  الملتصةاللجنة وعرضاا على  ،واليم 

 (7مادة )

يجوز قبول الطلبة الحاصلي  على الدبلوم )سنتي  أو االث سنوات( بعحد الثانويحة العامحة ، أو محا يعادلاحا أو 

المنقولي  ،م  مؤسسات تعليمية معترف باحا ) كليحات مجتمحع ، معاهحد صححية ، معاهحد تقنيحة ، وغيرهحا ( 

علحى الدرجحة الجامعيحة األولحى أو المتوسحطة ، وذلحك وفقحاً لللطحي الدراسحية للكليحات والحراغبي  الحصحول 

 المعنية.

 (8مادة )

  ت التالية:حاالالفي  بالجامعة لإللتحاق بي  المتقدمي  مفاضلةيت  إجراء 

 إجراء عملية المفاضلة. في الكلياتاللوائح واألنظمة  إذا قضت -أ 

المقححرة محح  مجلححس  ألعححدادل ،برنححامج دراسححي أوتلصححص  يأ فححيالمتقححدمي   الطلبححة أعححداد تتجححاوزإذا  -ب 

 أو للطاقة اإلستيعابية. ،الجامعة
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   المعايير التالية:و ،الكلية المعنية وأنظمةاً للوائح المفاضلة بي  المتقدمي  وفق إجراءيت 

 .الطالب الحاصلي  علياا ية للمؤهالتالنسب المئو -أ 

 الجزئية. أواختبارات القبول العامة نتائج  -ب 

 الماارات والقدرات .إمتحان نتائج إجتياز  -ج 

 المقابلة الشلصية.نتائج  -د 

بمحا يحقحف  ، وإضحافة معحايير أخحرى تقترحاحا الكليحاتيمكح   ا، كمح يجوز الجمحع بحي  المعحايير السحابقة  -ه 

 يضم  العدالة وتساوي الفرص بي  المتقدمي . و ،األفض النتيجة 

 (  9 مادة ) 

 :، وعلى النحو التاليستكمال اإلجراءات وتجهيز الوثائقإالمتقدم لإللتحاق بالجامعة على الطالب 

 أوالً. للطالب اليمنيي  .

 يتوجب على الطالب تجايز ملفاً متضمناً الواائف المبينة أدناه

 أص  إستمارة الثانوية العامة .   .3

 .الثانوية العامة دة طبف األص  إلستمارةعم  صورة م   .5

 صورة م  البطاقة الشلصية / العائلية .  .1

 . بللفية بيضاء ، ووملونة  ، ( أمامية 1×4امان صور فوتوغرافية ) .4

 .) يت  إستالماا م  شؤون الطالب بالجامعة ( تعبئة البيانات في إستمارة طلب اإللتحاق بالجامعة .2

 اانياً:  للطالب غير اليمنيي . 

 يتوجب على الطالب تجايز ملفاً متضمناً الواائف المبينة أدناه

 . للمقارنة ، وإعتماد الصورة بموجبب  أص  الجواز ، مع إبرازصورة م  الجواز  .3

 صورة م  اإلقامة.   .5

جاات ذات العالقحة م  ال تاندعم  م   وكلتاهما ،وصورة طبف األص  لإلستمارة ،أص  إستمارة الثانوية العامة .1

مح  وزارتحي باإلضحافة إلحى تعميحدها ، سفارة الجماورية اليمنية في الدولة الصادرة مناحاو ،اإلصدارفي بلد 

  .التربية والتعلي  واللارجية

 . ، وبللفية بيضاء( أمامية وملونة 1×4امان صور فوتوغرافية ) .4

 .بالجامعة () يت  إستالماا م  شؤون الطالب تعبئة البيانات في إستمارة طلب اإللتحاق بالجامعة    .2

 .أو م  جامعات أخرى  ن منااعاهد الصحية والتقنية، أو المحولووخريجو كليات المجتمع والم االثاً : منتسبو،

دة طبف األص  م  استمارة الثانوية العامة. .3 عم   صورة م 

 . أو إفادة رج ) أص  + صورة طبف األص  (وايقة تل .5

 صورة م  البطاقة الشلصية / العائلية . .1

عم دة طبف األص  م  كش  الدرجات ) السج  األكاديمي (.  .4  صورة م 

 .   بللفية بيضاء ( أمامية وملونة1×4امان صور فوتوغرافية ) .2

 .) يت  إستالماا م  شؤون الطالب بالجامعة (تعبئة البيانات في إستمارة طلب اإللتحاق بالجامعة  .1

 الفصل الثاني

 الرسوم الدراسية

 (  11  مادة )  

أو المتوسحطة وعلحى النححو ، ت ستوفى الرسوم الجامعية م  ك  طالب يسج  لني  الدرجحة الجامعيحة األولحى 

 التالي :
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رسوم تستوفى م  الطالب أاناء إجراءات التنسيف و القبحول، وتشحم  رسحوم طلحب اإللتححاق والقبحول ) رسحوم   .أ 

 التنسيف ( تدفع مرة واحدة فقي .

 وصيفي ، منذ إلتحاق الطالب فحي الجامعحة ، وحتحى التلحرج مناحا،  يرسوم تستوفى بداية ك  فص  دراس .ب 

 :ما يلي  وتشم 

 % على األق  م  الرسوم الدراسية السنوية لك  برنامج.20 -

 .أو الطالب المسج  بنظام الساعات المعتمدة،للطالب اللاضع للمعادلة، إضافي  مقرر تسجي  لك رسوم  -

 . وإمتحاناً  اا دراسةً تعادأعليب رسوم مقاب  دراسة مقررات رسب الطالب فياا ، و  -

 رسوم مكتبة . -

 رسوم تستوفى عند التلرج وتشم : .ج 

 .رسوم الكتاب السنوي  -

 .رسوم شاادة التلرج لني  الدرجة الجامعية األولى أو المتوسطة  -

 (ةرسوم تأمي  للروب الجامعي ) مسترد -

 رسوم واائف وتشم  :  .د 

 اإلنجليزية. باللغةكش  الدرجات  أو رسوم استلراج شاادة التلرج -

 رسوم استلراج أي وايقة م  واائف اإلابات الملتلفة. -

 .وايقةرسوم تصديف أي  -

 .رسوم بدل فاقد للبطاقة الجامعية -

 رسوم بدل فاقد لبطاقة المكتبة. -

 رسوم إضافية أخرى وتشم  : .ه 

 تحديد المستوى. رسوم إمتحان -

 سجي  الطلبة ع  الموعد المحدد في ك  فص  دراسي.رسوم تأخير ت -

 الطالب م  التظل (. ستفادإتسترد في حال  *)رسوم التظل  في نتيجة أي مقرر -

 .(الطالب م  التظل  حال إستفادتسترد في التظل  في نتيجة أي مقرر ) إعادة  رسوم تأمي  -

 .دون حضور المحاضرات ألي مقرر دراسي اإلمتحان رسوم إعادة  -

 (  11 مادة )

 للطالب إسترجاع الرسوم في الحاالت التالية :   يحف

في ححال لح  يحت  فحتح البرنحامج نتيجحة عحدم  ،)رسوم التنسيف( طلب اإللتحاق والقبولرسوم  د الطالبيستر -أ 

 .وصول عدد الطالب إلى النصاب المطلوب والمحدد في خطة الجامعة

ملصحوم مناحا مقابح  واحائف التنسحيف  ،)رسحوم التنسحيف (  طلحب اإللتححاق والقبحولرسحوم  د الطالحبيستر -ب 

 االنسحاب قب  بدء الدراسة. تقدي  الطالب لطلب عندوالقبول 

 .قب  بدء الدراسة اإلنسحاب طلبتقديمب  عند دراسيةالرسوم ال د الطالبيستر -ج 

لثحاني مح  بحدء واأفحي األسحبوع األول  اإلنسحاب تقدي  الطالب لطلب عندالدراسية الرسوم  د الطالبيستر -د 

   ة.الدراس

 (   12مادة )   

 للطالب إسترجاع الرسوم في الحاالت التالية :   اليحف م  هذه الالئحة (33المادة )ماورد في مع مراعاة 

 ال يسترد الطالب أي جزء م  رسوم طلب اإللتحاق والقبول ) رسوم التنسيف ( بعد بدء الدارسة . .أ 
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بعحد  اإلنسححاب طلحبتقدمحب ب عندأو غيرها م  الرسوم ،  الدراسية أي جزء م  الرسوم د الطالبال يستر .ب 

، والطالحب ملحزم بحدفع الرسحوم  الدراسحية  ، إن لح  يكح  قحد دفعاحا الثاني م  بدء الدراسةاألسبوع  إنقضاء

 .مسبقاً ألي سبب م  األسباب 

أي فصح  دراسحي في م  المقرر ،  نسحابعند اإلأي مقرر تسجي   أي جزء م  رسوم د الطالبال يستر .ج 

 بما في ذلك الفص  الصيفي.

، وعليب دفع الرسحوم بالكامح  ،و إن لح  يكح  قحد دفحع وق  القيدعند  أي جزء م  الرسوم د الطالبال يستر .د 

 تلك الرسوم ألي سبب كان.

 الثالث الفصل
 القيدوإلغاء  ووقف،  ن ام الدراسة

 ن ام الدراسة

 (   13مادة )   

 -امانيححة عح الفتحرة وفقحاً للتلصحص ، وفححي كح  األححوال ، يجحب أن ال تقحح   ، تححدد محدة الدراسحة بالجامعححة

، للحصول على الدرجحة الجامعيحة األولحى ، وأن ال ( خمس سنوات -أربع سنوات فصول دراسية ) عشرة 

 .الشاادة الجامعية المتوسطة للحصول على  دراسية فصولستة  –ع  أربعة  تق 

 (   14مادة )   

، محا لح   ولغة الدراسة المساندة هحي اللغحة االنجليزيحة، لغة الدراسة األساسية في الجامعة هي اللغة العربية 

 لغة أخرى. أي تقتضي طبيعة أي مقرر دراستب باللغة اإلنجليزية أو 

 (   15مادة )   

لحى ،أو المتوسحطة يقر مجلس الجامعة اللطي الدراسية، التحي تؤهلح ل للحصحول علحى الدرجحة الجامعيحة األو

 ،بناءاً على مقترحات الكليات،واألقسام.

 (   16مادة )   

نظ  ليحب، والحذي يحالحذي ي يدراسحعحام اليحة كح  عحام دراسحي التقحوي  األكحاديمي للناايقر مجلس الجامعحة فحي 

 متحانات واإلجازات.مواعيد القبول والتسجي  والدراسة واإل

 (   17مادة )   

 الساعات المعتمدة في تنفيذ اللطي الدراسية .ت طبلف الجامعة نظام 

 إختياري.صيفي  فص ودراسيي ، تتكون السنة الدراسية م  فصلي   -أ 

 31دتحب ، ومأو حسب التقوي  األكحاديميفي شار سبتمبر/ أكتوبر م  ك  عام،  الفص  الدراسي األوليبدأ  -ب 

 .أسبوعاً 

 بأسبوعي  فقي. نااية الفص  الدراسي األولإجازة حدد ت   -ج 

 31دتب ، ومأو حسب التقوي  األكاديميفي شار فبراير/ مارس م  ك  عام،  الفص  الدراسي الثانييبدأ  -د 

 .أسبوعاً 

 أسابيع. 8ع   مدتبوال تق   عام،م  ك  يوليو، أو حسب التقوي  األكاديمي في شار  الصيفي فص يبدأ ال -ه 
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 (   18مادة )   

اللطححة الدراسححية  علححى سححت مجموعححات هححي: متطلبححات الجامعححة اإلجباريححة، متطلبححات  مقححرراتتتححوزع 

، متطلبحححات التلصحححص  اإلختياريحححة، متطلبحححات الكليحححة اإلجباريحححة ، متطلبحححات الكليحححة اإلختياريحححةالجامعحححة 

 . اإلختياريةاإلجبارية ، متطلبات التلصص 

 (   19مادة )   

  .ن يكون  حاصالً على شاادة الثانوية العامة ، أو ما يعادلاايشترط في م  يلتحف  بالجامعة م  الطلبة أ .أ 

بعححد الثانويححة العامححة أو ،   دراسححييعحح  عححامي  مدتححب يجححوز أن يلتحححف بالجامعححة محح  يحمحح  مححؤهالً ال تقحح   .ب 

، معاحد صححي،  أو تقنحي كليحة مجتمحع ، ، مح   مؤسسحة تعليميحة،  معتحرف باحا )، أو كحان منقحوالً مايعادلاا 

نحات لتحديحد إمتحا النجحاح فحي إجتيحاز إختبارالقحدرات ، و( ، مع استيفاء معايير القبحول المتضحمنة  أوغيرها

لمقحررات الدراسحية التححي ت ححد دل وفقحاً للتلصحص و القواعحد ،والتعليمحات المتصححلة المسحتوى فحي حزمحة مح  ا

 بذلك.

يجوز أن يلتحف بالجامعة م  تجاوزت فترة حصولا  علحى المؤهح  محدة خمحس سحنوات ، شحريطة نجحاحا   .ج 

 .القدرات إجتياز بنجاح إختبار، و لاذا الغرض التي تعتمدها الجامعةفي إمتحانات القبول ، 

 (   21مادة )   

إال إذا كان الطالب قد درس فحي  ،ومراكزهاأومعاهدها ،أال يجوز قبول الطالب في أي م  كليات الجامعة  

الحذي يرغحب الطالحب ،المحواد المؤهلحة للقبحول بالكليحة  أو التلصحص ،  ، أو الشاادة المعادلةالثانوية العامة 

المؤهلححة لإللتحححاق ، والتححي تقرهححا الجامعححة بنجححاح حزمححة محح  المقححررات الدراسححية  أناححى وأ،  االلتحححاق بححب

 .القدرات  إختباربنجاح  إجتيازه،باإلضافة إلى ،  بالتلصص

 (   21مادة )   

 بالواحائف المطلوبحة ، وفقحاً لشحروط وضحوابي القبحول،  ودفعح ئب، بعحد اسحتيفافي الجامعة يعد الطالب مسجالً  .أ 

 الرسوم المقررة .كافة 

 ي منح الطالب رق  قيد في الكلية المعنية ، أو المعاد ، أو المركز . .ب 

كافحة الواحائف المطلوبحة  تسحلي ، محال  يسحتكم  دفحع رسحومب الدراسحية ، وال يعد الطالب مسحجالً فحي الجامعحة  .ج 

 باذا الشأن . قطعااللتسجي  ، والوفاء بالتعادات التي 

كافة الواائف المتعلقحة بالطالحب  ،والطالب  مل رشي  الجامعة ، أو  الكلية أو المعاد أو المركز، إيحفظ في  .د 

 تب  في أي  مناا .المالية ، خالل مدة دراس مناا أوالدراسية 

 (   22مادة )   

نل جميححع بيانححات الطالححب وأحوالححب الدراسححية، ونتائجححب فححي السححجالت الرسححمية للكليححة ، أو المعاححد ، أو  و  ت ححدَّ

 في الحاسب اآللي . والمركز ،

 (   23مادة )   

 تَّمنحل الجامعة الشاادات ، والدرجات العلمية التالية  :

 العامة  ال تق  مدتب ع  سنتي .دبلوم لما بعد الثانوية  .أ 

 .ع  أربع سنوات مدة ك  مناا، وال تق  البكالوريوس / الليسانس .ب 
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 (  24  )مادة 

 ما يلي: الصيفي في مقررات الفص   راعىي  

تسححايال لتتححابع المقححررات فححي الفصححول  والطالححب المسححتقبلية ، ةاألكححاديمي، ومصححلححاجححة الكليححة والقسحح   -أ 

 الدراسية التالية. 

والححححد طالبحححاً،  20 أي برنححامج صحححيفي هحححو فحححيدراسحححية لتسححجي  مقحححررات لعحححدد الطحححالب  األقصحححى الحححد -ب 

  طالباً.( 32)األدنى

أال تزيحد عح  عشحر  ةشحريط مقحررات،االاحة في الفص  الصيفي  الحد األعلى للمقررات التي يدرساا الطالب -ج 

 ساعات معتمدة. 

 الجامعة.الصيفي م  ضم  المدة المقررة إلنااء البرامج األكاديمية التي تقدماا  فص الال يعتبر  -د 

 (  25  مادة )

معرفححة ومتابعححة نظححام الدراسححة ،  تسححجيلب للمقححررات وفححف خطتححب الدراسححية ،و يتحمحح  الطالححب مسححئولية

متفامححا  يكحح  كمححا يجححب عليححب أن ،بمححا فححي ذلححك متطلبححات التلححرج ، اللححوائح المنظمححة لاححاواإلطححالع علححى 

 فحي لتعليمات منح الشاادة العلمية بدقة وشمول، وأن يسعى باستمرار لإللمام بما يستجد م  أنظمحة ولحوائح

-www.yjuلما ينشر فحي الموقحع اللحاص بالجامعحة علحى الشحبكة ، ، م  خالل المتابعة المستمرة الجامعة

edu.org  الجامعة صدرها التي ت   واإلعالنات ، وقراءة األدلة واللوائح. 

 (  26  مادة )

والحدروس  ،والمناقشحات،جميحع المحاضراتلحضحور الشحترط المواظبحة وي  و،نظاميحة  الجامعحةالدراسة في 

 حسب الساعات المعتمدة لك  مقرر في اللطة الدراسية.ب،  والتدريب الميداني،العملية

 (  27  مادة )

 : الطالب على النحو التالي  غيابتعامل حاالت 

%( محح  32) نسححبة تتجححاوزإذا تغيححب الطالححب عحح  المحاضححرات أو المناقشححات أو الححدروس العمليححة  -أ 

 .،يعتبر الطالب تحت اإلنذارالملصصة للمقررالمعتمدة الساعات 

%( محح  52) تجححاوزت نسححبةاقشححات أو الححدروس العمليححة إذا تغيححب الطالححب عحح  المحاضححرات أو المن -ب 

الناحائي  اإلمتححانيحرم الطالب م  دخحول  ،ن عذر مقبولبدو ،الملصصة للمقررالمعتمدة الساعات 

وتقحدر درجتحب فحي المقحرر باحتسحاب  وترصحد لحب درجحة )غائحب( ،ويعد راسحباً فيحب، للمقرر الدراسي 

الناححائي  اإلمتحححانبعححذر مقبححول يحححرم الطالححب محح  دخححول  أعمححال السححنة التححي حققاححا فقححي ، وإذا تقححدم

 .ئب بعذر(وترصد لب درجة )غا، للمقرر الدراسي 

دراسحة  ، يلزمحب إعحادةاألدنحىبمقررات متبقية عليب مح  المسحتويات  أعلىمستوى  إلىالطالب المنتق   -ج 

وفي حال تللفب ع  الحضور يت  تطبيحف قواعحد  فياا، المحاضرات، وحضورمتبقية عليبال المقررات

 .) أ ، ب(  الفقرتي في الغياب المنصوص علياا 

، لقيحدل اً جدد، إذا بدأ الفص  الدراسي،  ول  يك  الطالب م بدون عذراسة يعتبر الطالب متغيباً ع  الدر -د 

 أو مقدماً لطلب وق  قيده لذلك الفص .

 ول  يتقدم بطلب إعادة القيد.ه، نتات فترة وق  قيدابدون عذرإذا الطالب متغيباً ع  الدراسة يعتبر  -ه 

 

 التدريب الميداني
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 (  28  مادة )

م  في -أ   .خططاا الدراسية يعتبر التدريب الميداني متطلباً إجبارياً لك  البرامج الدراسية، و ي ض 

يت  التدريب الميداني في المؤسسات العامة أو اللاصحة ،أو الشحركات ،أو المواقحع العاملحة فحي مجحال  -ب 

 تلصص الطالب.

ي ، وتتولى هذه اللجنة بالتنسحيف يتولى عميد الكلية المعنية تشكي  لجنة إشرافية على الطالب المتدرب -ج 

 مع شئون الطالب مسؤولية متابعة الطالب في مواقع التدريب، ورفع تقرير لعميد الكلية بذلك.

 يلتزم الطالب أاناء فترة التدريب الميداني بأنظمة وتعليمات الجامعة والجاة المستضيفة لب. -د 

عم د م  الجاة المستضيفة لب ، خالل محدة على الطالب تقدي  تقريراً مفصالً ع  برنامجب  التدريبي م   -ه 

 أقصاها شار م  تاريل اإلنتااء م  التدريب.

المححددة للتحدريب بلطتحب  %( مح  الفتحرة52يعتبر الطالب منجزاً للتحدريب الميحداني إذا قضحى علحى األقح  )   -و

.في المؤسسة المعنية ، وحص  على تقدير جيد الدراسية، والمقرر قضاءها للتدريب
 ة بنظام الساعات المعتمدةالدراس

 العبء الدراسي 

 (  29  مادة )

( 35)عح   يجب أن ال يق  الحد األدنى للعبء الدراسحي للطالحب فحي الفصحلي  الدراسحيي  األول والثح اني .أ 

 .في ك  فص   ( ساعة معتمدة55ساعة معتمدة ،وأن ال يتجاوز الحد األعلى )

 .معتمدةعشر ساعات  العبء الدراسي في الفص  الصيفي يتجاوز ال  يجب أن .ب 

للطالب المتوقع تلرجب في نااية أي فص  دراسي، أن يسحج  السحاعات المتبقيحة عليحب إذا قلحت يجوز .ج 

( سحاعة معتمحدة فحي 55)يسحج  ع  الحد األدنى للعبء الدراسي، كما يجوزلب بعد موافقحة العميحد أن 

 على.كحد أ في الفص  الصيفي ( ساعة معتمدة35)ووالثاني ، الفصلي  الدراسيي  األول 

 .ألي طالب يتجاوزعبؤه الدراسي في فص  ما الحد األعلى المسموح ببيلغى تسجي  أي مقرر .د 

 .التسجيل المبدئي

 (  31  مادة )

بعحد اسحتيفاء شحروط القيحد ودفحع ،قبح  بحدء أي فصح  دراسحي ،يت  القيحد ألي مرحلحة خحالل أسحبوعي   -أ 

 .الرسوم المقررة

يدرسححاا الطالححب فححي سيححت  التسححجي  المبححدئي فححي منتصحح  الفصحح  الدراسححي األول للمقححررات التححي  -ب 

لفصحح  فححي ايدرسححاا الطالححب سالفصحح  الدراسححي الثححاني، و يححت  التسححجي  المبححدئي للمقححررات التححي 

 الدراسي األول م  العام التالي في منتص  الفص  الدراسي الثاني. 

ميححع الطلبححة المسححجلي  فححي ذلححك الفصحح ، و ال يعفححيا  محح  تأكيححد التسححجي  المبححدئي إلزامححي لجيعتبححر  -ج 

 .واإلضافة في بداية ك  فص  دراسي،التسجي  في فترة الحذف 

 . األقساميسمح للطالب بتغيير مقررات التسجي  المبدئي حسب الشواغر المتوفرة في  -د 

 .ل  يحضرها لاا متطلبات سابقة  ال يجوز للطالب التسجي  في مقررات محدد -ه 

 : في الحاالت التاليبالفص   نفس ب السابف فيمتطلبوز للطالب أن يسج  ألي مقرر ويج -و 

  ب السابق ولم ينجح فيه.طلتالمالطالب درس إذا 

  معا   على التسجيل لهذا المقرر ومتطلبه السابق متوقفا   تخرج الطالبكان إذا. 



13 

 

 الحذف واإلضا ة

 (  31  مادة )

)وفحف النمحوذج المعححد  باضحافة أو ححذف بعحق المقحررات الدراسحيةيجحوز للطالحب تعحدي  جدولحب الدراسحي 

الفصححلي  محح  بححدء الدراسححة فححي (أسححبوعي   ال تتجححاوز) فححي التقححوي  األكححاديمي ت حححد دخححالل فتححرة ، لححذلك(

  المبينة أدناه .وفف الشروط والصيفي، لفص اوال يسري ذلك على األول والثاني،  الدراسيي 

 الةةف  

 المسرمو  بره للتسرجيل الدراسر  إلخرلل بالحرد اندنرى للعرب  أي مقررر دون ا يجوز للطالب حذف

 . (ساعة معتمدة  35)

   حذفره إ  بحرذف المقرررين  يجروزمر  مقررر رخررال فرل  متزامنا   إذا كان المقرر المراد حذفه متطلبا

 ال أو إبقائهما معا. معا  

 اإل افة 

تجحاوز الححد دون أو أكثر  إضافة مقرر دراسي مع عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي  يجوزللطالب

ححد د علحى أساسحب العحبء   المسموح بب للتسجي الدراسي األعلى للعبء  ، وفقاً لمعدل الطالحب التراكمحي الم 

 . لمقرر الدراسي المراد إضافتبأحد األقسام لإمكانية للتسجي  في  الدراسي ، مع األخذ في اإلعتبار وجود

 اتمن دراسة المقرر واإلنسحاب والتأجيلشروط التعديل 

 (  32  مادة )

 مرنخرلل أسربوعين ال )وفرق النمروذج المعرد لرذل ( للطالب تغيير مقررات سجل فيها بأخرى يجوز .أ 

 .الفصل الصيف  ىو  يسري ذل  علال بد  الدراسة 

خحالل محدة أقصحاها  المعد لاذا الغرض،وفقاً للنموذج ، م  دراسة مقرر أو أكثر باإلنسحابيسمح للطالب  .ب 

م   اللامساألول والثاني، ونااية األسبوع الدراسيي  م  بدء أي م  الفصلي  عشرنااية األسبوع الثاني 

شريطة أن ال يق  مجموع  الساعات المعتمدة التي سحجلاا الطالحب فحي ذلحك الفصح   ،بدء الفص  الصيفي 

، وال سجلب األكاديمي مالحظة ) منسحب( ع  الحد األدنى للعبء  الدراسي المسموح بب، وتسج  لب في 

 .يسترد الطالب أي رسوم سددها ألي سبب كان

%( مح  مجمحوع السحاعات 52) غيابحب بعحذر عد الطالب منسحباً م  دراسة أي مقرر  إذا تجحاوزت نسحبةي   .ج 

سحبب ة )منسححب(، وإذا أعتبحر الطالحب لاحذا الظحفي سجلب األكحاديمي مالح وي ثب تالمعتمدة لذلك المقرر ، 

 أعتبرت دراستب  في ذلك الفص  مؤجلة.،منسحباً م  جميع المقررات التي سجلاا في أي فص  دراسي 

التي سجلاا فحي أي مح  الفصحلي  األول  المقرراتيجوز للطالب أن يتقدم بطلب إنسحاب للعميد م  جميع  .د 

 م  بدء اإلمتحانات الناائية قب  أسبوع واحد على األق والثاني قب  بدء اإلمتحانات الناائية  بأسبوعي ، و

محع ،دراسحة الطالحب فحي ذلحك الفصح  مؤجلحة وإذا وافف العميد علحى الطلحب أعتبحرت  ،في الفص  الصيفي

 . للحصول على الدرجة  إحتساب المدة ضم  مدة التأجي  المسموح باا

 حالة قيد الطالب

 (  33  مادة )

المعتمححدة، مسححاوية لعححدد السححاعات المعتمححدة فححي المسححتوى كلمححا  أكمحح  الطالححب بنجححاح دراسححة عححدد محح  السححاعات 

ى وال يتطلب ذلك تحديد نوعية أو مستو المناظر في النظام الفصلي ، يعتبر الطالب منقوالً إلى المستوى األعلى ،
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بحالحة الطالحب فحى  ةالطالحب بالكليحة مقارنح م  تعريح  لحالحة قيحد ويعتبر ذلك نوعاً  ،المقررات التي أكملاا الطالب

 .البرامج العادية

 وقف القيد

 (  34  مادة )

لبيجوز للطالب )أو م    لما يلي :وفقاً  ،رسمياً( أن يتقدم بطلب لوق  قيده  ي وكل

، وفقحاً  حتى ناايحة األسحبوع الثحاني مح  بدايحة الفصح  الدراسحي شؤون الطالبدائرة إلى ي قَّد م الطلب  -أ 

 ،الصيفيالفص   ينطبف ذلك علىال و ،إجراءات تجديد القيد بأسبوعي بعد استكمال و،نموذج خاصل

 المؤيدة. واائفالتقدي  و، أسباب وق  القيد  مع شرح

إال بعد مضي ، أخرى أو مؤسسة تعليمية  م  جامعة المنقولأو ،المستجد  قيد الطالبال يجوز وق   -ب 

جامعة حف اإلستثناء إذا رأي مبرراً ، ولرئيس ال فص  دراسي واحد على األق  منذ التحاقب بالجامعة

 .لذلك

 لطالب الذي أوق  قيده بعقوبة صادرة م  مجلس الجامعة.ا قيد ال يجوز إيقاف -ج 

 .في أحد المستويات لطالب الباقي لإلعادةا قيد ال يجوز إيقاف -د 

 ،منفصححلةدراسححية أو أربعححة فصححول ، المححدة القصححوى إليقححاف القيححد هححي فصححالن دراسححيان متصححالن  -ه 

عميحد الكليحة الموافقحة علحى وقح  قيحد الطالحب ألكثحر مح  أربعحة  بعحد موافقحةويجوز لحرئيس الجامعحة 

 فصول دراسية منفصلة بعد تقدي  الطالب لعذر مقبول. 

 .المسموح باا للحصول على الدرجةقيد ضم  المدة الال تحتسب فترة إيقاف  -و 

، لحذلك الفصحح  المسحتحقة عليححب ماليحةال لتزامححاتمح  سححداد الرسحوم ، واإل وقح  القيحد ال يعفححي الطالحب -ز 

 .قيدالسابقة لطلب وق  وال

 دـــــإلغـــاء القي

 (  35  مادة )

 يلغى قيد الطالب في األحوال التالية:

 إذا انسحب الطالب م  الجامعة برغبتب الشلصية. -أ 

 .الجامعةبقيده وق  لطلب  تقدي  دراسي دون فص إذا انقطع الطالب ع  الدراسة مدة  -ب 

 .عقوبة صادرة م  مجلس الجامعةسبب ب،سبف فصلب  قد اتضح بعد إعادة قيده أنبإذا  -ج 

 (  36  مادة )

 اإلنسحاب م  الدراسة أو إلغاء القيد، ال يعفي الطالب م  دفع الرسوم الدراسية المستحقة عليب وفقاً للنظ .

 (  37  مادة )

، برقمحب،  وسحجلب قبح  إلغحاء اعحادة قيحدهب الجامعحة رئحيسأن يتقدم بطلحب كتحابي إلحى  هقيد أ لغي يالذيجوز للطالب 

 لما يلي: فقاً و، والقيد

ولمجلس الجامعة الموافقة  ،أن يتقدم الطالب بطلبب خالل أربعة فصول دراسية  م  تاريل إلغاء القيد -أ 

 على تجاوز هذه المدة.

 والجاات ذات العالقة بالجامعة على الطلب. ،القس  المعني وأن يوافف مجلس الكلية  -ب 
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 اإلنقطاع عن الدراسة 

 (  38  مادة )

لذلك للقيد اً موقفإذا انقضت فترة اإلنسحاب واإلضافة في أي م  الفصلي  الدراسيي  اإلجباريي  ول  يك  الطالب  

للجاحة  اإلنقطحاعمنقطعحاً عح  الدراسحة وعليحب أن يتقحدم ببيحان أسحباب  الطالحب الفص  أو محؤجالً لدراسحتب فيحب، يعحد

 وعلى النحو التالي: المعني ة،

فححي حححال قبولححب عححذره، يسححمح للطالححب سححبوعي  محح  بدايححة الفصحح  الدراسححي، لعميححد الكليححة خححالل أ .أ 

 بالتسجي  في ذلك الفص  أو تأجي  دراستب فيب.

ولح  تتجحاوز ناايحة الفصح  الدراسحي ،لمجلس الكلية، إذا قدم العذر خالل فترة تزيد على أسبوعي   .ب 

 وفي حال قبول العذر يسمح للطالب التسجي  م  بداية الفص  القادم.

 (  39  مادة )

فححف ووا ،ال يجحوز للطالحب أن ينقطححع عح  الدراسححة لمحدة تزيححد علحى فصححلي  دراسحيي ، وإذا انقطححع أكثحر محح  ذلحك  

محح  المححدة المسححموح لححب فياححا  فتححرة اإلنقطححاع بمجلححس الكليححة علححى إعححادة تسححجيلب، محح  بدايححة الفصحح  التححالي، تحسحح

 .بالتأجي  و اإلنسحاب

 (  41  مادة )

 م  الحد األعلى للمدة المسموح باا للحصول على الدرجة. اإلنقطاعتحسب مدة   

 (  41  مادة )

إذا أوقعت على الطالب عقوبة تأديبية باعتباره راسباً في مقرر معحي  ، وألغحي تسحجيلب فحي بعحق أو بقيحة    .أ 

المقررات التي سجلاا في الفص  الذي إرتكب فيب الملالفة، فيعد ذلك الفص  ضحم  الححد األعلحى المسحموح 

 بب للحصول على الدرجة.

أوقعت عقوبة الفص  المؤقت علحى أي طالحب لمحدة فصح  دراسحي أو أكثحر فتعحد هحذه المحدة انقطاعحاً عح   إذا .ب 

 الدراسة.

 رابعال الفصل
 اجلامعةوالفصل من اإلنسحاب ، 

 اإلنسحــــاب
 (  42  مادة )

وفقححاً إنسحححاب محح  الدراسححة بطلححب  لححدائرة شححؤون الطححالبيجححوز للطالححب )أو محح  يوكلححب رسححمياً( أن يتقححدم 

باذا الغرض، وتقديمب ، وذلك قب  أسبوعي  على األق  م  بدء اإلمتحانات الناائية للفص   لنموذج  خاص

 :  شريطة مايلي الدراسي المسج  فيب ،

 وغيرها.أ وعينية للجامعةأ،مالية  وإلتزامات أرسوم دراسية ،تسديد ما عليب م   -أ 

 وفف النموذج المعد لذلك. في الجامعة ، إخالء عادتب م  الجاات ذات العالقة -ب 

 (  43  مادة )
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فححي  بالطالححالتححي درسححاا  ، تحححدد نتححائج المقححرراتيحححف للطالححب المنسحححب الحصححول علححى وايقححة رسححمية 

"منسححب مح   وفحي هحذه الحالحة تثبحت للطالحب فحي سحجلب مالحظحة،،بعد دفع رسوم إصدار الوايقحة الجامعة

 تسديد ما عليب م  إلتزامات مالية للجامعة. عليب ويعد تسجيلب في الجامعة ملغياً، و ،الجامعة"

 (  44  مادة )

الطالحب بعحد  إنسححابكحان  إذات شعر الجاة الداعمة للطالب )إن وجدت ( بانسححاب الطالحب مح  الجامعحة ، 

 تمكنب م  الحصول على أية امتيازات.، وايقة م  الجامعة  أيةحصولب على 

إذا تقحدم الطالححب بطلححب اإلنسحححاب خححالل فتححرة اإلمتحانححات الناائيححة، فترصححد لححب الدرجححة التححي حصحح  علياححا فححي 

 .إلمتحاناتااالمقررات التي تقدم 

 (  45  مادة )

أن يتقدم قب  مضي أربع سنوات على إنسحابب، بطلحب  إلحى مجلحس  ،يجوز للطالب المنسحب م  الجامعة 

يحتفظ بسجلب األكاديمي كحامالً، وعليحب إكمحال ،الكلية إلعادة تسجيلب في نفس التلصص، فاذا أعيد تسجيلب 

متطلبات التلرج ،وفف اللطة الدراسية المعمول باا حي  إعحادة تسحجيلب، وفحي هحذه الحالحة تحسحب لحب محدة 

 ابقة ضم  الحد األعلى للمدة المسموح باا للحصول على الدرجة.الدراسة الس

 (  46  مادة )

 بعدها.إذا أ لغي تسجي  الطالب لمرة اانية، فال يقب  للدراسة   

 الفصـــــــــــل 

 (  47  مادة )

 يفصل الطالب  ي الحاالت التالية:

  .المحددة الفترة  خالل األكاديمي إلغاء مفعول اإلنذارم   يتمك ل  إذا  .أ 

ة مجلحس الكليححة نتيجححة علحى توصححي بناءاً ،كعقوبحة تأديبيححة بفصححلب  صحدر قححرار مح  رئححيس الجامعحةإذا  .ب 

 .الطلبةلجنة تأديب  إنقطاعب ع  الدراسة بصورة غير مبررة ، أوإستناداً إلى قرار م 

 المسموح باا للحصول على الدرجة. المدة القصوىالطالب  ذعند استنفا .ج 

ولمجلححس . معدلححب التراكمححي إلنلفححاض ،علححى االاححة إنححذارات متتاليححة علححى األكثححرالطالححب إذا حصحح   .د 

رفع معدلحب التراكمحي  ليتمك  م  ة،أخيرفرصة الطالب  منحعلى توصية مجلس الكلية  اً الجامعة بناء

 .ضم  خطتب الدراسية  بدراستب للمقررات المتاحة

 .الجامعحةفحي قيحده  وقح  طلحب تقحدي  دون فصح  دراسحي واححد ،إذا انقطع الطالب عح  الدراسحة محدة  .ه 

 .، إذا تقدم بعذر مقبول  أق  قيد الطالب إذا انقطع ع  الدراسة لمدة إعادةولمجلس الجامعة 

 إذا تكرر غش الطالب أكثر م  مرة في الدورة اإلمتحانية الواحدة. .و 

 شؤون الطالب إبالغ الطالب باإلنذار األكاديمي أوالفص .   دائرةتتولى  .ز 

 (  48  مادة )

 الكليحة،فحي أي برنحامج أو تلصحص ححداً أقصحى لبقائحب فحي  للتلحرج،يعتبر بقاء الطالب ضع  المدة الدنيا 

 الالئحة.بما ال يتعارض مع أي م  بنود هذه  الكلية،ويت  فصلب بعد ذلك م  

 (  49  مادة )
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إخحالء عادتحب مح   ، و ما عليب م  التزامحات ماليحة وعينيحة للجامعحة سداد يحف للطالب المفصول بعد .أ 

الحصول على جميع واائقب التي تقدم باا  ،وفف النموذج المعد لذلك في الجامعة، الجاات ذات العالقة

وتحفحظ جميحع الواحائف  ،الفصح  تحاريلدون علياحا وي حبلت  "مفصحول"  االت  جميعت   أنعلى ،للجامعة

 أص  قرار الفص .في ذلك بما ،األخرى في ملفب 

يحف للطالب المفصول الحصول على وايقة تحدد نتائج المقررات التي درساا في الجامعة ،بعحد دفحع  .ب 

 رسوم إصدار الوايقة، وتسديد ما عليب م  إلتزامات مالية للجامعة.  
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 الباب الرابع
 التحويل واإلنتقال

 أكادميي إىل آخر داخل الكلية أو قسم  التحويل من برنامج

 (  51  مادة )

ر تلصصحب يحغي،لتالطالب شحؤون دائحرةأن يتقحدم بطلحب كتحابي إلحى أححد األقسحام ، للطالب المقيد فحييجوز 

 مع األخذ في اإلعتبار ما يلي : ،وفقاً ألسس القبول المعمول باا،إلى تلصص آخر  (التحوي )

بالتلصحص لتححاق إللمسحتوفياً للشحروط اللاصحة و ،صح  عليحب الطالحب مقبحوالً احالمؤه  الكون يأن  -أ 

 .  جديدال

 ،، إلستيعاب أعحداد جديحدة مح  الطحالبأن يكون لدى القس  األكاديمي المطلوب التحوي  إليب شواغر -ب 

 هيئة التدريس .وأعضاء  ،ولديب ما يكفي م  التجايزات

 أن يدفع الطالب الرسوم الدراسية ، وفارق الرسوم الدراسية إن وجدت .  -ج 

 (  51  مادة )

 التلصصحاتب أن يتقحدموا فياحا بطلبحات تححويلا  إلحى شئون الطالب الفترة التحي يجحوز للطحال دائرةد حدل ت  

 ب حسب الشروط العامة للتحوي . وتوزيع الطال،  طلبات التحوي  تتولى عملية تسل  و،األخرى

 (  52  مادة )

 وضع اإلنذار األكاديمي.  تحت اذا كان،ال يحف للطالب التحوي  م  برنامج أكاديمي إلى آخر .أ 

 يحف للطالب المفصول التحوي  إلى برنامج أكاديمي آخر )في الكلية نفساا أو كلية أخرى(. ال .ب 

 (  53  مادة )

 م  تاريل التحوي .  اً بتداء،إالمحول إليب  التلصصالمعدل التراكمي للطالب في  إحتسابيت   .أ 

ل التلصصتحوي  الطالب بالمقررات التي اجتازها )إذا كان لاا مثي  في  يت  .ب  ححو  وتحتسحب  ،إليحب الم 

 دون احتساب درجات المقررات األخرى غير المماالة. ،العام درجاتاا في معدلب التراكمي

تحتسب المدة التي قضاها الطالب في التلصص الذي انتق  منب ضم  المحدة المسحموح باحا للحصحول  .ج 

 الدرجة.على 

م  الفص  الدراسي الحذي  إبتداءاً  ،يطبف نظام اإلنذار والفص  األكاديمي على جميع الطلبة المحولي  .د 

 .ت  التحوي  فيب

محرة  ،سحواء فحي نفحس الكليحة أو فحي كليحة أخحرى،يحف للطالب التحوي  م  برنامج أكاديمي إلى آخحر  .ه 

 .واحدة فقي طوال فترة دراستب

 الطالب.  شؤون دائرةخالل الفترة المحددة م  قب   التحوي  إجراءات ستكم ي  ل إذالغى تحوي  الطالب ي   .و 

)فحي إذا تلرج طالب م  إحدى الكليحات ، فحي تلصحص معحي  ، ورغحب فحي دراسحة تلصحص جديحد  .ز 

والتحي تحدخ  فحي  ،، تحسب لب المقررات الدراسحية مح  تلصصحب السحابفالكلية نفساا أو كلية أخرى(

قححد انقضححى علححى تلرجححب أكثححر محح  أربححع  نشححريطة أن ال يكححو ،يححداللطححة الدراسححية للتلصححص الجد

 سنوات.

 إىل اجلامعة أو من مؤسسة تعليمية أخرى التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة
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 (  54  مادة )

المؤسسححات التعليميححة األخححرى المعتححرف باححا )كليححات  و الجامعححة كليححاتيجححوز للطالححب المقيححد فححي إحححدى 

 الجامعةأي كلية في  إلى للتحوي  أن يتقدم بطلب كتابيالمجتمع ، معاهد صحية ، معاهد تقنية ، وغيرها ( 

 :يليشريطة ما الدرجة الجامعية المتوسطة للحصول على الدرجة الجامعية األولى أو

 لتححاق بالتلصحصإللمسحتوفياً للشحروط اللاصحة و ،صح  عليحب الطالحب مقبحوالً احالمؤه  الكون يأن  -أ 

 الذي يرغب التحوي  إليب. 

إجحراء الجامعحة ، أوالمؤسسحة التعليميحة المححول مناحا بسحبب  م  أححد بحرامج أن ال يكون الطالب مفصوالً  -ب 

 تأديبي.  

 دراسححي واحححد عححاماألصححلية ألكثححر محح   مؤسسححتبأن ال يكححون الطالححب منقطعححا عحح  الدراسححة فححي  -ج 

 عند تقدي  طلب التحوي .  للتلصصات المعملية أو عامي  دراسيي  للتلصصات غير المعملية،

 حديى اإلصدار.  معتمداً  أكاديمياً  أن يقدم الطالب سجالً  -د 

يؤهلحب معدلحب التراكمحي لاللتححاق  والحذي ال ،مح  أححد بحرامج الحدبلومال يسمح بالتحويح  للطالحب اللحريج  -ه 

 .ببرامج البكالوريوس

ل للدراسة  الطالب يقب  -و  ب  فيحب، ويحت  إلغحاء قبولحب فحي الجامعحة فحي في الفص  الدراسي الذي ق   المحو 

 الفص .  ذلك في إنتظامبحالة عدم 

 المحول إليب ابتداء م  تاريل التحوي .  التلصصيت  احتساب المعدل التراكمي للطالب في  -ز 

  المدة القصوى المسموح باا للحصول تحسب المدة التي قضاها الطالب في الكلية المنتق  مناا ضم -ح 

 الشاادة الجامعية للتلصص المحول إليب.على 

 والتحوي  إال بعد موافقة الجاة المانحة.أدراسية نق  القيد الملتحقي  بمنح ال يجوز للطالب  -ط 

 (  55  مادة )

يسمح للطالب باإلنتقال إلى الجامعة مح  جامعحة أخحرى أو أي مؤسسحة تعليميحة  إلى المادة السابقةباإلضافة 

 معترف باا  ، وفقاً للشروط التالية:

 أن يتوافر لب مقعد في التلصص الذي يرغب في االنتقال إليب. -

فحي حسحاب  في الجامعة أو المؤسسة التعليمية المنقحول مناحا المقررات التي درساا الطالب تدخ  درجاتال  -

 معدلب التراكمي في الجامعة.

 سبب كان.  مناا أليأن ال يكون قد فص  م  الجامعة أو المؤسسة التعليمية المنقول  -

 مناا.يسج  الطالب المنقول في التلصص المناظر لب في الكلية المنقول  -

درسحب فحي  يجوز أن ينظر عميد الكلية في إمكانية إنتقال الطالحب إلحى تلصحص قريحب مح  التلصحص الحذي -

 الجامعة أو المؤسسة التعليمية المنقول مناا.

 معادلة المقررات

 (  56  مادة )

على النموذج المعد لاذا الغرض إلى دائرة شؤون الطحالب ، وتححول هحذه الطلبحات  يت  تقدي  طلبات اإلنتقال .أ 

إلى عميد الكلية الملتص إلستكمال إجراءات معادلة السحاعات المعتمحدة التحي درسحاا الطالحب فحي المؤسسحة 

 المنقول مناا ، في ضوء اللطة الدراسية للتلصص الذي قب  فيب الطالب.

 حدة فقي قب  بدء الفص  الدراسي الذي قب  فيب تحوي  الطالب.تت  معادلة المقررات مرة وا .ب 
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يلتص القس  المعني بالتنسيف مع الشؤون األكاديمية بالنظر في تقيي  السج  األكاديمي للطالب، وبيان  .ج 

 وفف شروط معادلة المقررات. ،أو إعفاؤه مناا دراستاا،المقررات التي يتوجب على الطالب 

كليحة جامعيحة أو معاحد أو  أخحرى أوجامعحة  مقحررات فحيعة، وقد أت  بنجاح دراسحة إذا قب  الطالب في الجام .د 

أو  معدلححب الفصححلي، دون أن تححدخ  فححي حسححاب عتححرف باححا، تحتسححب لححب تلححك المقححرراتمؤسسححة تعليميححة م

 التراكمي.

إذا قبحح  الطالححب فححي الجامعححة علححى أسححاس نظحححام التجسححير بححي  الكليححات الجامعيححة المتوسححطة أو المعاهحححد   .ه 

والجامعة، يت  إحتساب المقررات  التي درساا الطالب بنجاح في المؤسسة المنقول مناحا دون أن تحدخ  فحي 

 حساب معدلب الفصلي أو التراكمي .

 الفص . ويعام  الطالب المنقول معاملة الطالب المستجد فيما يتعلف بالتأجي  واإلنذار  .و 

 مرة واحدة خالل مدة دراستب في الجامعة.ال يسمح للطالب باإلنتقال م  تلصص إلى آخر أكثر م   .ز 

ال يسمح للطالب الذي  قب  على أساس التجسير باإلنتقال إلى تلصص آخر غير الحذي قبح  فيحب إال إذا كانحت  .ح 

 شروط القبول و التجسير تسمح لب أن يقب  في التلصص الذي يرغب في اإلنتقال إليب.
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 امسالباب اخل
 اإلمتحانات و التقييم

 (  57  مادة )

،  بفتحرة كافيحة ناايحة كح  فصح  دراسحي،قبح  بتشكي  اللجنة العليا لالمتحانحات  اً الجامعة قرار رئيسصدر ي  

 .الجامعي  وبما يتوافف مع التقوي  ،وك  ما يتعلف باا ،االمتحانات بدء وانتااء مواعيد متضمناً 

 (  58  مادة )

 ،دراسي أو صيفي، ما ل  يرى أستاذ المقحرر غيحر ذلحكنااية ك  فص  تحريرياً اإلمتحانات الناائية ت جرى 

 والكلية. ،بعد موافقة مجلسي القس 

 (  59  مادة )

ي عقد إمتحان الدور الثاني في في الموعد المحدد بالتقوي  األكحاديمي لطحالب المسحتوى الناحائي، ولمح  تبقحى 

 على تلرجا  ما ال يزيد على االاة مقررات دراسية. 

 (  61  مادة )

يماا لشححؤون وتسححل   ،اإلمتحانححات الناائيححةإعححداد جححداول  ،تتححولى الكليححات بالتنسححيف مححع الجاححات ذات العالقححة

وموقحع الجامعحة  ،فحي لوححة اإلعالنحات تلحك الجحداول ويت  تعليحف ،إقرارها م  مجلس الجامعةالطالب بعد 

 .(االمتحانات ف )مدة ال تق  ع  أسبوع م  بدءبوقت كا اإلمتحاناتقب  موعد  اإللكتروني،

 (  61  مادة )

 ،إعحداد نمحوذجي  لإلمتحانحات )أو مح  يكلفحب القسح  المعنحي عنحد الضحرورة(يتولى أستاذ ك  مقرر دراسحي 

والفتحححرة الزمنيحححة  ،وعحححدد السحححاعات المعتمحححدة،محححدون عليحححب )إسححح  المقرر،ووضحححعاما فحححي مظحححروف مغلف

وعدد الطالب في المستوى، وإس  أستاذ المقرر( وي سل   لرئيس القس   ،والمستوى ،والتلصص  ،لإلمتحان

 المعني أو لجنة الكنترول.

 (  62  مادة )

يق   مجلس الكلية بناءاً على توصية مجلس القس  الملتص مدة اإلمتحان التحريري الناائي ، على أال   ي حدلد

 ع  ساعة ، وال يزيد ع  االث ساعات.

 (  63  مادة )

 بالحروف.وتسج   ،مائةت حسب الدرجة الناائية لك  مقرر م   .أ 

 .متحان الناائيودرجات اإل ،درجات األعمال الفصلية م  مجموع الناائيةتتكون الدرجة  .ب 

 (  64  مادة )

  على النحو المبي  أدناهتتكون األعمال الفصلية للمقرر الدراسي الواحد : 

واححد ، دوري  إمتححانعلى أن ال يق  عحددها عح   ،المقرر أستاذالتي يحددها  ،متحانات الدوريةاإل -أ 

 الواحد.خالل الفص  الدراسي 
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 والتطبيقية.العملية  اإلمتحانات -ب 

 (. وغيرها، والمشروعاتالبحوث  -ية نقاشفصلية األخرى )الحلقات الاألعمال ال -ج 

 (  65  مادة )

 .الناائية فما فوق%( م  الدرجة 20إذا حص  على )في المقرر يعد الطالب ناجحاً  .أ 

إذا رسب الطالب في أحد جزئي المقرر) الجزء النظري أو الجحزء العملحي(، يعحد راسحباً فحي المقحرر ،  .ب 

وفححي حححال كححان الطالححب باقيححاً لإلعححادة فححي المسححتوى الدراسححي ،عليححب إعححادة دراسححة المقححرر، وحضححور 

 وإمتحانات المقرر.، محاضراتب ، وتطبيقاتب العملية 

 (  66  مادة )

 الدرجات لك  مقرر دراسي كما يلي: عوز  ت  

 المقررات النظرية البحتة 

 .الناائية م  الدرجة% 10 ،فصلية األخرىاألعمال الو،المشاركةو،الدورية ي رصد لإلمتحانات -أ 

 .الناائية م  الدرجة% 50 الناائي ي رصد لإلمتحان -ب 

  ًالمقررات النظرية التي تتضمن جزءاً عمليا 

 .الناائية م  الدرجة% 30 ،العملي الفصلي واإلمتحانمشاركة الصفية ي رصد لل -أ 

 .الناائية الدرجة م % 30 ،متحانات الدورية الفصليةي رصد لإل -ب 

 .الناائيةة الدرج م  %50الناائي العملي ي رصد لإلمتحان -ج 

 .الناائية الدرجة م % 10الناائي النظري ي رصد لإلمتحان -د 

 المقررات العملية البحتة 

 .الناائية الدرجة م  %40 نشطةاألفصلية والعمال لإلمتحانات الدورية ،واأل ي رصد -أ 

 .الناائية الدرجة م  %50متحان العملي الفصلي إلي رصد ل -ب 

 .الناائية الدرجة م % 40الناائي العملي  ي رصد لإلمتحان -ج 

 (  67  مادة )

 بناءاً على توصية أستاذ المقرر. ،يجوز لمجلسي القس  و الكلية إعادة توزيع الدرجات الواردة أعاله

 (  68  مادة )

لتصحيح األخطاء التي قد  ،ت عل  نتائج األعمال الفصلية قب  موعد اإلمتحان الناائي بأسبوع على األق  .أ 

 .قب  تسليماا للشؤون األكاديمية أو لشؤون الطالب تحدث

م تظلمحاً اً، أو واضح اً مادي خطاءاً ال يجوز تعدي  نتائج األعمال الفصلية بعد تسليماا، مال  يك  هناك  .ب  قحدل

 حسب األصول المتبعة ، عندها يت  التعدي  بمعرفة عميد الكلية .

 (  69  مادة )

 . السِري ةتت  عملية التصحيح لإلمتحانات الناائية بنظام ترقي  دفاتر إجابات الطالب باألرقام 

 (  71  مادة )



23 

 

القس  المعني عند الضرورة( وضع أسئلة اإلمتحانات الناائية ،  يتولى أستاذ المقرر الدراسي )أو م  يكلفب

 وتصحيح دفاتر اإلجابات لذلك المقرر ، وتدوي  النتائج ، وفف النموذج المعد، والتوقيع علياا.

 (  71  مادة )

أتضححح أن نتيجححة  تعححاد نتيجححة اإلمتحححان ألسححتاذ المقححرر ) أو محح  يكلفححب القسحح  المعنححي عنححد الضححرورة (، إذا

قية ) تشوه التوزيع اإلعتدالي للدرجات ( ، وفي هذه الحالحة يعيحد أسحتاذ المقررالنظرفحي إلمتحان غير منطا

 النتيجة ، أو يقدم تفسيراً مقبوالً لاا يقره مجلس القس  ، ويعتمده مجلس الكلية .

 (  72  مادة )

 أو بحسب الرق  الجامعي. األبجدي للطالبترتيب التعل  النتائج الناائية فصلياً بحسب  .أ 

، بعد دفع رسوم إصدار في نااية ك  فص  دراسي األكاديمي،نسلة م  سجلب يحف للطالب الحصول على  .ب 

 .الوايقة 

 الطالب بذلك مباشرة. شؤون دائرةإشعار  يت في السج  األكاديمي للطالب،  اءأية أخط إكتشاففي حالة   .ج 

 (  73  مادة )

 على النحو التالي:،ت حسب التقديرات لنتائج إمتحانات المقررات الدراسية - أ

 التقدير الدرجة الرمز

 ممتاز 100 وحتى  90 ( E م )

 جيد جدا )90م   أق ) وحتى 80 ( VG ج  ج  )

 جيد// )80م   أق ) وحتى 12 ( G ج // )

 مقبول )12م   أق ) وحتى 20 ( A ل )

 ضعي  20م   أق  ( F ض )

 ضعي  جداً  40م   أق  ( VF ض ج  )

 غائب صفر (Wغ )

 غائب بعذر - (WEغ  ب )

 محروم صفر (WFمح )

 اإلمتحانإعادة  *20 (Rع )

 * ي حالة الرسوب أو الغياب بدون عذر  .

 

 على النحو التالي:التقديرالعام في المعدالت الفصلية والتراكمية، حسبي   - ب

 التقدير الدرجة الرمز

 مرتفع ممتاز 100 وحتى  92 ( +E ) +م

 ممتاز )92م   أق ) وحتى  90 ( E م )

 مرتفع جيد جدا )90م   أق ) وحتى 82 ( +VG ) +ج  ج 
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 جيد جدا )82م   أق ) وحتى 80 ( VG ج  ج  )

 //مرتفع جيد )80م   أق ) وحتى 52 ( +G // )+ج 

 جيد// )52م   أق ) وحتى 12 ( G ج // )

 مرتفع مقبول )12م   أق ) وحتى 10 ( +A ) +ل

 مقبول )10م   أق ) وحتى 20 ( A ل )

 ضعي  20م   أق  ( F ض )

 ضعي  جداً  40م   أق  ( VF ض ج  )

 غائب صفر (Wغ )

 غائب بعذر - (WEغ  ب )

 محروم صفر (WFمح )

 اإلمتحانإعادة  *20 (Rع )

 * ي حالة الرسوب أو الغياب بدون عذر  .

 (  74  مادة )

تقرب كسور درجات الطالب الناائية لك  مقرر ألقرب رق  صحيح لصالح الطالب، وال يجوز تطبيف هحذه 

 السنوي./ الفصلي / المعدل التراكميالقاعدة عند حساب 

 (  75  مادة )

النظر في تحسي  وضع الطالب مح   ،وبالتنسيف مع أستاذ المقرر ،يجوز للجنة اإلشرافية على اإلمتحانات 

 يلي:خالل ما 

 نلِحب  %( م  الدرجة الناائية للمقرر إذا احتاجاا الطالب للنجاح في المقرر.5) مَّ

 نلِحب  %( م  الدرجة الناائية للمقرر إذا احتاجاا الطالب لتحسي  التقدير في ذلك المقرر.3) مَّ

 نلِحب %( م  الدرجة الناائية لمقرر واحد فقي في التلصصات الطبية إذا كان ذلك المقرر هو الوحيد 2) مَّ

 إلستكمالب للتلرج.

 نلِحب في بقية التلصصات إذا كان ذلك المقرر هو الوحيد ،%( م  الدرجة الناائية لمقرر واحد فقي 30) مَّ

 إلستكمالب للتلرج.

 (  76  مادة )

فحي  ،والمعحدل العحام للتلحرج ،والمعحدل التراكمحي ،/ السحنويالمعدل الفصليخالل  ي قي   مستوى الطالب م 

 وعلى النحو التالي: ،أو رسوباً  المقررات التي درساا الطالب نجاحاً 

 كالتالي:/ العام الدراسي فص ال خالل طالبلمقررات التي درساا الل / السنويالمعدل الفصليي حسب  -أ 

 =  / السنويالمعدل الفصلي
الدراسي    الدراسي أو العام الطالب خالل الفصل المقررات التي حصل عليها  مجموع نقاط 

أو العام الدراسي الدراسي  الطالب خالل الفصل قرراتللم التي درسها  مجموع النقاط النهائية 
 

 :تُحسب نقاط المقرر كما يلي
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فححي اللطححة  مقححررعححدد السححاعات المعتمححدة لل( × الطالححب فححي المقححرر مضححروبة فححي ) = الدرجححة الحاصحح  علياححا المقححرر نقححاط

 .الدراسية

 أو رسحوباً  نجاححاً الدراسحية  جميحع المقحررات التراكمي على أساس النتائج التي حققاا الطالب فحيالمعدل  ي حسب -ب 

 كحح التححي حصحح  علياححا فححي  النقححاطبجمححع  , وذلححكويحسححب تقححدير تلححرج الطالححب تراكميححا ,منححذ التحاقححب بالجامعححة

 .لمقرراتتلك االناائية ل النقاطة الناتج على مجموع وقسم، المقررات

  المعدل التراكمي =
منذ إلتحاقه بالجامعة الطالب قرراتالم التي درسها  مجموع نقاط 

منذ إلتحاقه بالجامعة الطالب قرراتللم التي درسها  مجموع النقاط النهائية 
 

 :المقرر كما يلي نقاطتُحسب 

فححي اللطححة  مقححررعححدد السححاعات المعتمححدة لل( × الطالححب فححي المقححرر مضححروبة فححي ) = الدرجححة الحاصحح  علياححا المقححرر نقححاط

 .الدراسية

المعححدل  ( بححنفس الطريقححة التححي يححت  إعتمادهححا لحسححابللتلححرج المعححدل التراكمححي) المعححدل العححام للتلححرج ي حسححب -ج 

 .التراكمي

 (  77  مادة )

 أو المعدل العام للتلرج. ،المعدل التراكميأو  ،/ السنويالفصليالمعدل ال يجوز التقريب عند حساب 

 التظلم من نتيجة مقرر دراسي

 (  78  مادة )

ألي  نتيجحة اإلمتححانم  إعحالن  ي خالل أسبوع ، شئون الطالب دائرةإلى التقدم بطلب تظل  للطالب يحف  .أ 

 )يٌحد د سنوياً ( ع  ك  مقرر. مبلغ إمتحان المقررمقاب إلعادة النظر في نتيجة   ،مقرر دراسي

يقتصر الحف في التظل  م  نتيجة اإلمتحان على الكش  ع  دفتر الطالب ، ومراجعة رصد الدرجات ، أو  .ب 

جمعاا فقي، وإذا أتضح أن إجابة أي م  األسئلة ل  تصححح ، أو لح  توضحع لاحا درجحات ، فيسحتدعى أسحتاذ 

الحالة عليب ، وتصويب اللطأ إن وجحد ، وتثبحت كح  هحذه القس  بالتصحيح ( لعرض يكفلب المقرر ) أو م  

 الحاالت بمحاضر رسمية معتمدة 

 تعل  نتيجة التظلمات خالل مدة أقصاها شار م  تاريل التظل  . .ج 

 يحف للطالب إستعادة التأمي  ع  ك  مقرر دراسي  تظل  في نتيجتب ، عند إستفادتب فقي م  نتيجة التظل  . .د 

، إلعادة النظر في نتيجة تظل  أي مقرر، وفي هحذه شئون الطالب دائرةإلى التقدم بطلب تظل  للطالب يحف  .ه 

مراجعححة نتححائج ، لمكونححة مح  اانححي  محح  أعضحاء هيئححة التحدريس ، لجنححة خاصحة الحالحة، ي شححكل  عميحد الكليححة 

ون أسحتاذ علحى أال يكح، ومراجعحة دفتحر اإلجابحة، مح  قبح  كح  عضحو فياحا بصحورة مسحتقلة ، أعمال الفص 

، ي سححل   دفتحر اإلجابححة ، ونتححائج أعمححال فححان لحح  يتفقححا علحى نفححس النتيجححة فححي اللجنحة،  المقحرر المعنححي عضححواً 

 إلى عضو االى يرجح أحدهما.  الفص 

   المقرر.  أستاذتعتمد اللجنة توزيع الدرجات المقدم م 

 اللجنة تقريرها إلى رئيس القس  األكاديمي خالل أسبوع م  تشكيلاا.  ترفع 

 وعميحد ،عتمادهحا مح  قبح  رئحيس القسح  األكحاديمي إيت  ،فعلى تقريحر اللجنحة اً الدرجة بناء عدي في حالة ت

 في سج  الطالب.الطالب لرصد الدرجة المعدلة  دائرة شؤون التقرير إلى ل  سي  ، وية المعنيي  الكل

   م  قب  شؤون الطالب الطالب المتظل  بالنتيجة غي بل. 

   ي تح  النظحر فيحب مح  قبح  اللجنحة ، ويعتبحر قحرار المقحرر الحذ في نتيجةال يحف للطالب إعادة طلب التظل

 الجنة حاسماً وباتاً.

 



26 

 

 متحانات النهائيةاإل ضوابط

 (  79  مادة )

 بالنظ  ، والقواني  ذات الصلة ، والتعليمات الواردة أدناه : دعلى جميع الطالب، التقي

يمنع الطالب م  دخحول اللجحان اإلمتحانيحة محا لح  يكح  مسحتكمالً دفحع كافحة رسحومب الدراسحية  وغيحر  .أ 

 الدراسية المقررة  لذلك الفص ،أو السابقة إن وجدت.  

 للبطاقة الجامعية .ي منع الطالب م  دخول قاعات اإلمتحانات، ما ل  يك  حامالً  .ب 

يمنححع دخححول الطالححب اللجححان اإلمتحانيححة بالكتححب أو المححالزم أو أيححة متعلقححات دراسححية، إال إذا أوصححى  .ج 

 أستاذ المقرر بغير ذلك.

أو حم  األسلحة م  أي ،أو الزي الشعبي  ،يمنع منعاً باتاً دخول لجان اإلمتحانات بالاات  المحمول .د 

 نوع كان.

الوقححت الملصححص محح   % 52بعححد مضححي أكثححر محح   ،اعححة اإلمتحححانال يسححمح ألي طالححب بححدخول ق .ه 

 لإلمتحان.

سح  فحي مطابقحة اإلعلحى أعضحاء اللجنحة  و ،علحى دفتحر اإلجابحة  بسمإالطالب التأكد م  تسجي  على  .و 

 الكش  الملصص للتوقيع  .

 الوقت المًحددل لإلمتحان .قب  مضي نص   قاعة االمتحانباللروج م  ألي طالب ال يسمح  .ز 

 (  81  )مادة 

مح  حضحور  ،يقبلحب عميحد الكليحة  إذا ل  يتمك  لعذر قاحرييعتبر الطالب منسحباً م  المقرر الدراسي،  .أ 

ححان محع  مجموعحة أخحرى إن أمكح  لحب بحضحور اإلمت السحماحويمكح  مقحرر، لذلك المتحان الناائي اإل

ويلحزم  ،الفصح  الدراسحي التحاليخحالل محدة ال تتجحاوز ناايحة  بديالً  امتحاناً  ، و يعقد للطالب اللريجذلك

 .تاريل عقد اإلمتحانخالل مدة أقصاها أسبوعان م   لعميد الكلية عذرال  الطالب يذلك تقدل

ناحائي فحي أي مح  تحريحري  متححانتأديحة إمح   لعائف صحي يمنعحب  الكتابة بنفسب إذا ل  يتمك  الطالب .ب 

ت للحضور معب ، والكتابحة نيابحة عنحب إختياره ألي شلص توافف عليب لجنة اإلمتحانامقررات، جاز ال

 بحضور لجنة خاصة.

 (  81  مادة )

فححي حححال فقححدان دفتححر اإلجابححة ألي طالححب ، فححي أي مقححرر،  بعححد تسححل  دفححاتر اإلجابححة رسححمياً محح  قبحح  لجنححة 

يحت  إجحراء تحقيحف فحي الموضحوع لمحاسحبة  ،وبعد ابوت توقيعب فحي سحجالت الحضحور والغيحاب ،المراقبة 

أو  ،وعند ابوت عدم تسبب الطالب في عملية الفقد ، ي ليً ر الطالحب بحي  إعحادة إمتححان  المقحرر ،المتسببي  

 ر.الحصول على الدرجة الدنيا للنجاح في ذلك المقر

 (  82  مادة )

وللجامعحة بعحد  ،ت حفظ دفاتر اإلجابة لإلمتحانات الناائية بأرشي  الكنترول ، فترة ال تق  ع  االث سنوات

 رسمية. في التللص م  تلك الدفاتر وفف محاضرذلك الحف 

 (  83  مادة )

 الدراسي التالي،وفقاً للضوابي التالية: المستوىمعي  إلى  دراسي م  مستوى الطالبي نق   .أ 
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 .المستوى ذلك بنجاح جميع مقرراتإذا اجتاز  .ب 

 السابقة.نفس المستوى أو المستويات  م على األكثر  االاة مقررات دراسيةفي كان راسباً إذا  .ج 

على الطالب الباقي بمقررات دراسية في أي مستوى ،  دراسة المقررات الدراسية التي رسحب فياحا ،  .د 

، مضححافاً إلياححا مقححررات المقححررات  والتطبيقات العمليححة ،وامتحانححات،المحاضححراتوعليححب حضححور 

المقحررات متطلبحات تسحبقاا، وفحي هحذه دراسية م  مستوى أعلى إذا رغب فحي ذلحك ، ولح  يكح  لتلحك 

الحالة على الطالب دفع رسوم دراسة المقررات التي رسب فياا ، ورسوم المقررات اإلضافية، ويحت  

 خص  رسوم المقررات االضافية م  رسوم السنة التي تلياا في حال اجتاز بنجاح تلك المقررات.

ذلك المقحرر أوإسحتبدالب  بحأي مقحرر إختيحاري إذا رسب الطالب في مقرر إختياري فيمك  إعادة إمتحان  .ه 

 آخر ضم  خطة الطالب الدراسية. 

يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر نجح فيب لمرة واحدة فقي، لتحسي  معدلب التراكمي وبمقاب  رسوم  .و 

خاصة ، وتحسب لب الدرجة الجديدة فقي في معدلب التراكمي، وتثبت درجتحب السحابقة لحذلك المقحرر دون 

لحصحول علحى لحساباا في المعحدل التراكمحي ، ودون دخولاحا فحي حسحاب السحاعات المعتمحدة المطلوبحة 

 . الدرجة

علحى الطالحب المتبقحي بمقحررات دراسحية ذلحك  يفي حال إجراء أي تعدي  في  اللطي الدراسية ، يسحر .ز 

 التغيير، إبتداءاً م  الفص  الدراسي الذي تبقى فيب بتلك المقررات .

المقحححررات التحححي رسحححب فياحححا ، وحضحححور  علحححى الطالحححب المسحححج  بنظحححام السحححاعات المعتمحححدة دارسحححة .ح 

ا ، وتطبيقاتاا العملية وإمتحاناتاا ، مضافاً إلياا مقررات دراسية أخرى ليس لاحا متطلبحات محاضراتا

 ، وعليب في هذه الحالة دفع رسوم تلك المقررات .إلستيفاء العبء الدراسيسابقة 

 (  84  مادة )

ليححة،  إذا توقح  تلححرج طالحب علححى مقرردراسحي واحححد )إختيحاري أو إجبححاري( مح  متطلبححات القسح  ، أو الك .أ 

فلمجلس الكلية أن يوافف على إستبدالب بمقرر ،بناءاً على توصية القسح  ، شحريطة أن يكحون ممحااالً للمقحرر 

الدراسححي المسححتبدل محح  حيححى مسححتواه ، و عححدد سححاعاتب المعتمححدة، وال يحسححب المقححرر اإلختيححاري السححابف 

 ضم  المعدل التراكمي للطالب.

وزيادة العبء الدراسحي عليحب عح  السحاعات المعتمحدة فحي  بديالً،يجوز الجمع بي  إعطاء الطالب مقرراً  ال .ب 

 فص  التلرج إال إذا كان هذا الفص  هو آخر فص  لب ضم  الحد األعلى لسنوات التلرج.

 (  85  مادة )

 ي منح الطالب عند تلرجب مرتبة الشرف وفف القواعد التالية:

شريطة عدم حصولب  الملتلفة،في المستويات الدراسية  ،جيد جداً على األق  تراكمي حص  على تقدير إذا -

 على تقدير مقبول في أي م  المقررات التلصصية.

فححي غححاب بححدون عححذر مقبححول فححي أي مقححرر دراسححي خححالل فتححرة دراسححتب  وحححرم، أأال يكححون قححد رسححب أو  -

 الجامعة أو في جامعة أخرى.

الححد األدنحى مح  السحنوات المححددة للتلحرج محا لح  يكح  قحد  لالتلرج، خاليكون قد أكم  كافة متطلبات  أن -

 أوق  قيده أو غاب بعذر مقبول.

 % م  المقررات الدراسية.20أن يكون قد درس في التلصص الذي تلرج منب ما ال يق  ع   -

 أال يكون قد صدرت ضده أية عقوبة تأديبية. -

 (  86  مادة )
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 للطالب الحصول على بدل فاقد لوايقة تلرجب وفف القواعد التالية:يحف 

 أن يتقدم الطالب ببالغ رسمي ع  فقدانب لتلك الوايقة بأحد مراكز الشرطة. -

 ع  فقدانب لتلك الوايقة باحدى الصح  الرسمية. الطالب إعالناً أن ينشر  -

 أن يدفع الطالب الرسوم المقررة. -

تلرجب،بعد مرور ماال يق  ع  أربعة أسابيع م  تاريل البالغ واإلعالن عح   ي منح الطالب بدل فاقد لوايقة -

 فقدان الوايقة .

 (  87  مادة )

 تمنح الجامعة الشاادة الجامعية األولى ، أو المتوسطة ، وفف نموذج يعتمده مجلس الجامعة .
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 السادسالباب 
 النشاط الطالبي

 (  88  مادة )

األكاديمي في إطار الجمعيات العلمية الطالبيحة بفروعاحا تكف  الجامعة لطالباا الحف في ممارستا  للنشاط 

بحسححب ،وترصححد الجامعححة لححذلك مبححالغ ضححم  موازنححة األنشححطة الطالبيححة  ،وتححدع  هححذه األنشححطة ،الملتلفححة

 اللوائح المالية المتبعة بالجامعة.

 (  89  مادة )

 إلى تحقيف الغايات التالية: تادف والتي ،الجمعيات العلمية الطالبيةتنشأ في الجامعة 

 .الملتلفةتشجيع النشاط العلمي واإلبداعي بي  طلبة البرامج الدراسية  -أ 

 تنمية النشاطات الثقافية واإلجتماعية والرياضية والفنية. -ب 

العالقات بي  طلبة القس  / البرنامج الدراسي أنفسا  وبي  العاملي  في البرنحامج مح  أعضحاء هيئحة  توايف -ج 

 التدريس والموظفي . 

 (  91  مادة )

ِدرل رئيس الجامعة اللوائح التنظيمية للجمعيات العلمية الطالبية.  ي صل

 (  91  مادة )

 أسحيسأكثر ت أوكما يحف لقسمي   ،علمية واحدة جمعية أسيسللطالب في أي قس  م  األقسام العلمية حف ت

جمعيحة علميحة كح  تؤسحس و ،ورئاسة الجامعةبعد الحصول على موافقة عميد الكلية ، جمعية علمية واحدة 

 .الجامعةمركزها حرم يكون و ،عام  لمدةالمباشر بشك  دوري  باالنتلاب

 (  92  مادة )

 :اآلتي   خاللمى تحقيف أهدافاا عل الجمعيات العلمية الطالبيةتعم  

 .ببرامجا  الدراسيةتنظي  الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش العلمية ذات العالقة  -أ 

 .الطابع العلميدارية ذات النشرات والمجالت الج وإصدار ،نشر البحوث اللاصة بالطالب -ب 

أو  ،والحفحالت علحى مسحتوى القسح  / الكليحة / الجامعحة ،والمعحارض ،والثقافية تنظي  النشاطات الرياضية -ج 

 .باالشتراك مع طالب الجامعات والمؤسسات األخرى

 القس  الملتص ونيابة شئون الطالب.الكلية، و مباشر م  قب  باشرافتنظي  الرحالت العلمية  -د 

 .وتنظي  لقاءات الترحيب بالطالب الجدد وتوديع اللريجي  ،تكري  المتفوقي  واللريجي  م  الطالب -ه 

 .البرامج الدراسيةالمحاضرات ذات العالقة ب إللقاءالمتلصصي  و ،األساتذة الزائري  ستضافةإ -و 

 (  93  مادة )

ر التنسحيف دون  السحابقة،المذكورة فحي المحادة  األنشطةم   أيممارسة  طالبية على أي جمعية علمية ي حضَّ

 الجامعة.في التصاريح الالزمة م  قب  الجاات ذات العالقة  وأخذ الملتص،القس  الكلية، و مع

 (  94  مادة )
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يتعححارض مححع نظححام  بمححا ال ،تااأنشححطوتمححارس ، تلتححزم الجمعيححات العلميححة الطالبيححة باألهححداف المححذكورة 

 العالقة.وأي تعليمات أخرى تصدرها الجاات ذات  ،الجامعة والتعليمات الصادرة

 (  95  مادة )

الجمعيحات مسحؤولية اإلشحراف العحام علحى أنشحطة  ،يتولى نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب أو م  ينوبب

كما تتولى نيابة شئون الطالب مسحؤولية التنظحي  بحي  أنشحطة الجمعيحات العلميحة الملتلفحة  ،العلمية الطالبية

ِدرل رئيس الجامعة اللوائح، وداخ  الجامعة  التنظيمية للجمعيات العلمية الطالبية. ي صل
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 سابعالباب ال
 الطالبيقواعد السلوك 

 (  96  مادة )

 والقواعد السارية في الجامعة بما في ذلك :  النظ بطالب التقيد ك  على 

 بعد سداد رسوم التنسيف.وصيفي في بداية ك  فص  دراسي  اإللتزام بسداد الرسوم الدراسية -أ 

وكذا إجتيحاز  ، المحاضرات ، والتطبيقات العملية والسريرية حضور،والمواظبة والدراسة بااللتزام التام  -ب 

 بشك  منتظ  وفي المواعيد المحددة. التدريب الميداني،

 باالعتماد على الجاود الذاتية.،  المحددةفي مواعيدها والمشاريع ، الدراسية  الفروضإنجاز  -ج 

 واستلداماا بشك  صحيح.، اللاصة بالجامعة التعليمية   والوسائ، والمعدات على األجازة المحافظة  -د 

 .والثقافية المشاركة الفاعلة في األنشطة التعليمية -ه 

الجامعحة، والتقيحد بكافحة قواعحد البيئحة السحليمة واآلمنحة فحي الحفحاظ علحى المحافظة على النظافة العامحة ، و -و 

 السالمة في المعام  والملتبرات والورش وغيرها م  المواقع .

  .الجامعة والعاملي  في  ء زمالالتعام  مع العند  مع أعضاء هيئة التدريس ،والتصرف س  ح -ز 

 .البرنامج الدراسي متطلبات كافة واستيفاء ، في مواعيدها  حضور اإلمتحانات -ح 

 المساعدة الالزمة عند الضرورة. تقدي  أو طلب -ط 

 ةاملخالفات  والعقوبات التأديبي

 (  97  مادة )

النافذة عنحد إخاللحب بحالقواني  واللحوائح و يلضع الطالب  المسج  في الجامعة  لألحكام والعقوبات التأديبية 

المنصوص علياا بالئحة الجامعة وهذه  والعقوبات التأديبية الملالفات ، خصوصاً القررات والقي  الجامعية

 الالئحة.

   المخالفاتأوالً :

 ن.أوالدعوة أو التحريق على اإلضراب أو التظاهر أو المشاركة فياا ألي سبب كا اإلضراب -أ 

المواظبححة علياححا  واللححوائح، التححي تقضححي األنظمححة،االمتنححاع المححدبر عحح  حضححور المحاضححرات واألنشححطة  -ب 

 . المشاركة فيبأووكذا الحى أو التحريق على هذا االمتناع ،

 الواجب توفرها في الحرم الجامعي.بالادوء، وقواعد السلوك الطالبي  اإلخالل -ج 

أو عدم االلتزام بالادوء الواجب تحوفره   اإلمتحاناإلخالل بنظام  أو محاولة الغش في االمتحان أو ،الغش -د 

 . اإلمتحاناتفي قاعات 

أو العاملي  فياا داخ  أو خارج الحرم الجامعي ، ، إرتكاب أي فع  م  شأنب  اإلساءة إلى سمعة الجامعة  -ه 

 ما يلي : ذلكبما في 

 .السرقة -

 داخ  حرم الجامعة. حم  األسلحة النارية واآلالت الحادة -

 .أو الطلبة في الجامعة ،أو العاملي  ، أو محاولة االعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس،اإلساءة  -

 أواألمححاك ،  والمكتبححةأ ، أو الححورش والمعامحح  أ والملتبححرات أ، التححدخي  داخحح  القاعححات الدراسححية  -

 .  فيااالجامعة  التدخي   نظ األخرى التي تمنع 



32 

 

االشححتراك فححي أي نشححاط جمححاعي أو فححردي يلحح  بالقواعححد التنظيميححة واألعححراف األكاديميححة فححي الجامعححة  -و 

 والتعليمات الصادرة بموجباا. 

 دون إذن مسبف.  لغير األغراض الملصصة لاا استلدام مباني الجامعة ومرافقاا وملحقاتاا -ز 

أو جمحع التوقيعحات أو التبرعحات ، اليافطحات تعليحف و و اإلعالنات الحائطية ، ات والجرائد إصدار النشر -ح 

أو إسححاءة اسححتلدام التححراخيص الممنوحححة لممارسححة  ،دون الحصححول علححى تححرخيص محح  الجاححة الملتصححة

 األنشطة المذكورة.

 إتالف أو التسبب في إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة. -ط 

 التزوير في واائف الجامعة أو استعمال أي واائف مزورة أخرى .  -ي 

 إساءة استعمال أي واائف تصدرها الجامعة لغير األغراض الملصصة لاا. -ك 

  ، في الجامعة ، والعاملي اإلدالء بمعلومات كاذبة للمسؤولي  -ل 

 كأن يوقع ع  طالب آخر ، أو يقدم امتحاناً عنب . ،نتحال الشلصية إ -م 

 ئي على الطالب بجناية أو جنحة. صدور حك  قضا -ن 

، أو نقح  أو التصحريح بمعلومحات كاذبحة اإلساءة إلى سمعة الجامعحة بحالقول أو الفعح  أو التححريق ضحدها -س 

 .لآلخري  ع  الجامعة ، تضر بمصالح الجامعة ، وت سيء لسمعتاا بأي شك  م  اإلشكال .

 العقوبات التأديبيةثانياً: 

 :  وعلى األخص مايلي توقع عليه العقوبات أو غيرها المشار إليهاالطالب أيا من المخالفات  إذا أرتكب

 . اللفظي التنبيب  -أ 

 التنبيب الكتابي . -ب 

  بملتل  درجاتب .اإلنذار  -ج 

عناحا عنحب / واعتباره غائبحاً ، مقرردراسي أو أكثر محاضرات أو ك  حرمان الطالب م  حضور بعق  -د 

 غياباً غير مبرراً . 

 الجامعة.تفاده م  اللدمات التي يقدماا مرفف أو أكثر م  مرافف سم  اإل ةالحرمان لمدة محدد -ه 

 . مبرراً غياباً غير  ، وإعتبار  غياببالفص  لمدة أسبوع م  الدراسة  -و 

 الحرمان لمدة محدودة م  ممارسة نشاط أو أكثر م  األنشطة الطالبية. -ز 

 . ، أو مضاعفة تلك الكلفةفبما أتلكلفة إصالح أو إستبدال  تغري  الطالب -ح 

 .  ،  أو الفص  الناائي لمدة فص  دراسي أو أكثر م  الجامعة الفص  -ط 

حتيحال إإذا تبحي  أن هنحاك عمليحة تزويحر أو ،للطالحب  الحدرجات المسحلمة وكش  ،إلغاء قرار منح الشاادة  -ي 

 في إجراءات منحاا.

  .متحانات مقرر دراسي أو أكثر انتائج إلغاء  -ك 

 (  98  مادة )

تكون جميع العقوبات المنصوص علياا في الفقرات )أ ، ب، ج ( م  العقوبات التأديبية ناائية أما العقوبحات  -أ 

المنصوص علياحا فحي الفقحرات )د ، ه ، و ، ز ، ح،ط،ي، ك( فيححف للطالحب طلحب االسحتئناف فياحا لمجلحس 

 الكلية  / الجامعة .

 منصوص علياا سابقاً .يجوز الجمع بي  عقوبتي  تأديبيتي  م  العقوبات ال -ب 

 (  99  مادة )

 الملتصة بتوقيع العقوبات الجاات 

 مجلس الجامعة . -أ 
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 رئيس الجامعة . -ب 

 نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب أو م  ينوبب. -ج 

 مجلس الكلية . -د 

 عميد الكلية .  -ه 

 اللجنة اإلشرافية على اإلمتحانات. -و 

 لجنة تأديب الطلبة .  -ز 

 أعضاء هيئة التدريس ومساعدوه  .  -ح 

 (  111  مادة )

 ال يعاقب الطالب على الملالفة الواحدة م  أكثر م  جاة تأديبية.

 لجنة تأديب الطلبة

 (  111  مادة )

وعضوية مدير الشؤون القانونيحة، ،يشك  في الجامعة ، لجنة تأديب الطلبة برئاسة النائب لشئون الطالب  -أ 

 للسر.حد اقدم اعضاء هيئة التدريس، والمسج  العام أميناً أو

الطلبة برئاسة النائب لشئون الطالب وعضوية إانحي  مح   أعضحاء هيئحة تأديب يشك  في ك  كلية ، لجنة  -ب 

، وفحي ححال عحدم أمينحاً للسحرحد اعضاء هيئة التدريس( ، ومسج  الكلية أ)رئيس القس  المعني و التدريس

 في أي كلية ، تح  محلاا لجنة تأديب الطلبة في الجامعة.  لجنة تأديب الطلبة تشكي 

تلححتص لجنححة تأديححب الطلبححة بححاجراء التحقيححف فححي القضححايا المحالححة إلياححا، والرفححع  لعميححد الكليححة، ورئححيس  -ج 

 الجامعة  بتوقيع العقوبة المناسبة وفف القواني  واللوائح و القررات، و األحكام المبينة بالالئحة. 

رئيس الجامعة ، أو مح  عميحد الكليحة ،أو مح  ينوبحب  م الطلبة في القضايا المحالة إلياا  تنظر لجنة تأديب -د 

 أاناء غيابب . 

بأغلبية أصحوات الحاضحري  مح  أعضحائاا، وفحي ححال عحدم  لجنة تأديب الطلبةتكون توصيات وقرارات  -ه 

 وجود أغلبية يرجح رأي الجانب الذي فيب رئيس اللجنة. 

ال للتحقيف خطياً م  قب  لجنة التأديب،  وفحي حالحة رفحق الطالحب المثحول أمحام يت  إستدعاء الطالب المح -و 

 اللجنة أو التلل  ع  المثول أماماا ، يت  إجراء التحقيف في غيابب والتوجيب بالعقوبات المناسبة . 

 (  112  مادة )

اضحطراب أو إخحالل حالحة ححدوث فحي أن يتحولى اختصاصحات لجنحة التأديحب  أو المسج  العحام لعميد الكلية

د بحذلك ،عنب عدم انتظام الدراسةينتج  ،بالتعليمات السحريع، يسحتدعي البحت  األمحر الحذي ،أو وقوع حالة ت احدل

 .بقراره الذي يصدره في هذه الحالة الجامعة رئيس غوي بلل 

 (  113  مادة )

، ملح  الطالحب ملح  خحاص بالعقوبحات وتحفحظ نسحلة مناحا فحي لعقوبات التأديبية فيا توقيعت حفظ قرارات 

 ف صورة مناا في لوحة اإلعالنات.، وت علل بة والجاة الموفدة إن وجدتالعقو بتوقيعوتبلغ الجاة الملتصة 
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 ثامنال الباب
 أحكــــام عامــــة

 (  114  مادة )

 ومراكزها ومعاهدها. الجامعة ،جميع كلي ات الطالب في تسرى أحكام هذه الالئحة على 

 (  115  مادة )

 ويتلذ حيال ذلك القرار المناسب. ،هذه الالئحة يرد بب نص فيل  ما  الجامعة مجلس ي عالج

 (  116  مادة )

 الجا  بأي م  لوائح وأنظمة الجامعة / الكلية ال يعفي الطالب م  تحم  المسؤولية.

 (  117  مادة )

 ،والمسحج  العحام ،نيابة شؤون الطالبوتتولى  الجامعة، على مجلستفسير مواد هذه الالئحة  ينحصر حف

 بأحكاماا.العم   وعمداء الكليات المعنية مراقبة

 (  118  مادة )

 .تستدعي الضرورة خالف ذلك ل ما  م  إقرارها سنوات بعد خمسعاد النظر في هذه الالئحة ي  

 
 هللا ولي التوفيف،،،،

 
 صدر برئاسة اجلامعة 

مصطفى حسني املتوكل.أ.د                                                                                                             
ـــــــــةس اجلامعــــــــــــرئي                  


