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كليــة العلــوم ال�شرعيــة

قــرار

رقــم ٦/2022

باإ�شـدار النظـام الأكادميـي لكليـة العلـوم ال�شرعيـة

ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 35/ 2014 باإن�صاء كلية العلوم ال�صرعية واإ�صدار نظامها،

واإلى الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�صرعية ال�صادرة بالقرار رقم 2018/35،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام النظام الأكادميي لكلية العلوم ال�صرعية، املرفق.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�شـدر فـي: ٩ مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ

املوافـــــق: ٧ مــن اأغ�شطـــ�س 2022م
د. رحمة بنت اإبراهيـم بن �شعيـد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار
رئيــ�صة جملــــــ�ض اأمنــــاء كليـــة العلــــوم ال�صرعيـة
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النظـام الأكادميـي لكليـة العلـوم ال�شرعيـة

الف�شــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) ١ (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر:

الكليــة:

كلية العلوم ال�صرعية.

املجلــ�س:

جمل�ض اأمناء الكلية.

املجلـ�س الأكادميــي:

املجل�ض الأكادميي للكلية.

العميـــد:

عميد الكلية.

م�شاعـد العميــد:

م�صاعد العميد لل�صوؤون الأكادميية فـي الكلية.

املركـــز:

مركز القبول والت�صجيل.

الربنامـج الأكادميـي:

برنامج ي�صجل فـيه الطالب، ويدر�صه، ويتخرج فـيه بدرجة علمية.

الف�شـل الدرا�شـي:

فرتة زمنية مقدارها )18( ثمانية ع�صر اأ�صبوعا، تخ�ص�ض الأ�صابيع الثالثة الأخرية منها 
لالمتحانات النهائية، وي�صمى الف�صل الدرا�صي الأول من العام الأكادميي ف�صل اخلريف، 

وي�صمى الف�صل الدرا�صي الثاين ف�صل الربيع.
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الف�شـل ال�شيفــي:

الف�صل الدرا�صي ال�صتثنائي، ومدته )8( ثمانية اأ�صابيع، يخ�ص�ض اأ�صبوع منها لالمتحانات 
النهائية.

اخلطـة الدرا�شيـة:

والتدري�صية،  املعتمدة  و�صاعاتها  واأرقامها  ورموزها،  وم�صتوياتها،  الدرا�صية  املقررات 
واملوزعة على الف�صول الدرا�صية، مبا فـي ذلك املتطلبات ال�صابقة للمقررات واملكافئة لها، 

الالزمة للتخرج فـي الربنامج الأكادميي.

ال�شاعـة املعتمـدة:

النظامية  الدرا�صة  فـي  املقرر، وترتجم عمليا  املحدد لدرا�صة  وحدة قيا�ض علمية للزمن 
فـي عدد من ال�صاعات التدري�صية الأ�صبوعية لذلك املقرر على مدى ف�صل درا�صي كامل، 
وتكون مدة كل �صاعة تدري�صية )50( خم�صني دقيقة على الأقل، اأو ما يعادلها من اللقاءات 
الفرتا�صية املبا�صرة، اأو م�صاهدة املحا�صرات املتلفزة امل�صجلة فـي برامج التعليم عن بعد. 

ال�شاعـة املحت�شبـة:

 ال�صاعة املعتمدة التي تدخل فـي احت�صاب املعدلت الف�صلية اأو الرتاكمية.

ال�شاعـة امل�شجلـة:

 ال�صاعة املعتمدة امل�صجلة فـي اأي ف�صل درا�صي �صواء تلك التي يدر�صها الطالب لأول مرة، 
اأو كان قد در�صها �صابقا ور�صب فـيها واأعادها، اأو در�صها �صابقا وجنح فـيها مبعدل )ج( اأو اأقل 

فـي برامج الدبلوم والبكالوريو�ض اأو اأقل من )ب( فـي برامج املاج�صتري.

املقـرر املكافـئ:

املقرر الذي يت�صمن ن�صف املادة العلمية للمقرر الأ�صلي على الأقل، ويكون من التخ�ص�ض 
نف�صه، وم�صابها ملكونات املقرر الأ�صلي، وم�صتواه العلمي.

املقـرر البديل: 

املقرر الذي يت�صابه مع املقرر الأ�صلي، ويكون قريبا منه فـي املحتوى، وامل�صتوى العلمي، 
والعمق املعرفـي، بحيث ي�صجل فـيه الطالب بدل من املقرر الأ�صلي.
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من�شـق الربنامـج:

اأحـــد اأع�صـــاء هيئـــة التدريـــ�ض مـــن حملـــة الدكتــوراه بالق�صــم العلمــي يوكــل اإليــه التن�صيــق 

فـي كل ما يتعلق مبتطلبات الربنامج الأكادميي.

منـط الدرا�شـة:

التفرغ اجلزئي، اأو التفرغ الكلي للدرا�صة.

امل�شـرف الرئيـ�س:

اأحـــد اأع�صـــاء هيئــة التدريـــ�ض بالق�صـــم العلمـــي الـــذي يتبعـه الربنامج الأكادميــي، برتبــة 

اأ�صتاذ م�صاعد فاأعلى، ي�صرف على الطالب عند اإعداد الر�صالة.

امل�شـرف امل�شـارك:

اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض فـي الكلية، برتبة اأ�صتاذ م�صاعد فاأعلى، وي�صارك فـي الإ�صراف 

على الطالب فـي مرحلة اإعداد الر�صالة.

جلنة الدرا�شات العليا بالق�شم العلمي:
جلنـــة ي�صكلهــــا العميـــد بعـــد موافقــــة املجلــ�ض الأكادميـــي عـــلى اأن يكـــون مـــن اأع�صائهــــا 

من�صــق الربنامــج بالق�صــم.

املــادة ) 2 (

اأ - ي�صتمل كل برنامج اأكادميي على العنا�صر الآتية:

1 - ا�صم الربنامج والدرجة العلمية، والتخ�ص�ض.

2 - نظام الدرا�صة.

3 - اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم.

4 - ال�صمات العامة للخريج. 

5 - اخلطة الدرا�صية ومتطلبات التخرج.

6 - و�صف مقررات الربنامج.
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ب - ت�صتمل خطة املقرر الدرا�صي على الآتي:

رمز املقرر، وعنوانه، واملتطلبات ال�صابقة، وال�صاعات املعتمدة والتدري�صية، وو�صف   - 1

املقرر.

ا�صم املحا�صر، وموقع مكتبه، وال�صاعات املكتبية املقررة لال�صت�صارة.  - 2

اأهداف املقرر.  - 3

مو�صوعات املقرر موزعة على اأ�صابيع الف�صل الدرا�صي.  - 4

اأ�صاليب التدري�ض والتعلم.  - 5

نظام التقييم.  - 6

مواعيد المتحانات النهائية واأعمال الف�صل، مع تو�صيح الن�صبة املخ�ص�صة لكل   - 7

منها فـي التقدير الكلي على األ تقل درجة المتحان النهائي فـي برناجمي الدبلوم 

والبكالوريو�ض عن )40%( اأربعني فـي املائة، ول تزيد على )60%( �صتني فـي املائة، 

وفـي برنامج املاج�صتري ل تزيد على )40%( اأربعني فـي املائة.

الكتب الدرا�صية واملراجع الإ�صافـية واأي مواد اأخرى لزمة.  - 8

اأي �صروط اأو متطلبات خا�صة باملقرر.  - 9

املــادة ) ٣ (

يتولــى املجلـ�ض الأكادميـــي حتديــد املنـــح الدرا�صية �صنويـــا، والإعــالن عـــن �صوابطهــــا وفــــق 

الإجراءات املقررة فـي هذا ال�صاأن.

الف�شــل الثانــي

قواعـــد القبــول

املــادة ) ٤ (

املجل�ض  بها  يو�صي  التي  وال�صوابط  ال�صروط  وفق  الأكادميي  الربنامج  فـي  الطلبة  يقبل 

الأكادميي، ويوافق عليها املجل�ض بعد التن�صيق مع مركز القبول املوحد للطلبة اخلا�صعني له.
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املــادة ) ٥ (
يقبـــل الطلبـــة العمانيــــون الراغبون فـي النتقال من موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكوميـــة 

اأو اخلا�صة اإلى الكلية لدرا�صة البكالوريو�ض وفقا لل�صروط الآتية:

اأن يتوافر مقعد �صاغر فـي الكلية. اأ - 

اأن يكون الطالب م�صتوفـيا �صروط القبول فـي الكلية. ب - 

األ يزيد عمر الطالب على )25( خم�صة وع�صرين عاما. ج - 

اأن يجتاز المتحان الذي تقرره الكلية. د - 

تقدمي ما يثبت قيده فـي موؤ�ص�صة التعليم العايل التي يود النتقال منها، وموافقة  هـ - 
اجلهة املبتعث منها اإذا كان مبتعثا.

املــادة ) ٦ (
النظام، يجوز خلريج  املادة )5( من هذا  املن�صو�ض عليها فـي  مع عدم الإخالل بالقواعد 
درجة الدبلوم فـي الكلية موا�صلة الدرا�صة للح�صول على درجة البكالوريو�ض وفقا لل�صروط 

الآتية:

اأن يكون قد اجتاز برنامج الدبلوم مبعدل تراكمي ل يقل عن )3.00 ( ثالثة. اأ - 

اأن يتوافر مقعد �صاغر فـي برنامج البكالوريو�ض. ب - 

املــادة ) ٧ (
يحــدد املجلــ�ض الأكادميــي عـــدد ال�صعـــب واملقاعــــد املخ�ص�صـــة لكــــل تخ�صـــ�ض فـــي برنامـــج 
البكالوريو�ض، على اأن يكون اللتحاق بالتخ�ص�ض بعد درا�صة )55( خم�ض وخم�صني �صاعــة 

معتمدة من متطلبات الكلية بنجاح.
وفـي حالة حمدودية املقاعد املخ�ص�صة لكل تخ�ص�ض تكون الأولوية للحا�صل على معدل 

تراكمي اأعلى.

املــادة ) ٨ (

يجوز للطالب امل�صجل فـي برنامج البكالوريو�ض اأو املاج�صتري طلب تغيري التخ�ص�ض  اأ - 
مرة واحدة خالل فرتة درا�صته فـي الكلية، �صريطة اأن يكون قد اأم�صى ما ل يقل عن 
ف�صــــل درا�صــــي بعـــبء درا�صــــــي عــــــادي فـــــي التخ�صــــ�ض الــــذي يطلـــــب النتقال منــــه، 
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وفـــــي حالــــة حمدوديـــة املقاعـــد املخ�ص�صـــة لكـــل تخ�صـــ�ض تكــــون الأولويــــة للحا�صـل 
على معدل تراكمي اأعلى ، ويجب البت فـي طلب تغيري التخ�ص�ض خالل مدة اأق�صاها 

الأ�صبوع الأول من الف�صل الدرا�صي.
فـي حالـــــة املوافقــــة علــــى تغييـــر طلب التخ�صـــ�ض يحــ�صب للطالــب جميــع املقـــررات  ب - 

التي در�صها وجنح فـيها والواقعة �صمن خطته الدرا�صية اجلديدة.
تظهر جميع املقررات التي در�صها الطالب وجنح فـيها الواقعة خارج خطته الدرا�صية  ج - 

اجلديدة فـي ك�صف درجاته، ول تدخل فـي ح�صاب املعدل الرتاكمي. 
يقوم املركز مبعادلة املقررات التي در�صها الطالب فـي التخ�ص�ض ال�صابق مع متطلبات  د - 

التخ�ص�ض الذي انتقل اإليه، بالتن�صيق مع الأق�صام املعنية.
يجب األ تزيد مدة الدرا�صة فـي الكلية فـي كال التخ�ص�صني على املدة املن�صو�ض عليها  هـ - 

فـي املادة )51( من هذا النظام.

املــادة ) ٩ (
يجوز ملجل�ض الق�صم العلمي املخت�ض حتديد مقررات ا�صتدراكية للطالب املر�صح لربنامج 
املاج�صتري على األ تتجاوز )18( ثماين ع�صرة �صاعة معتمدة يدر�صهـــا خالل عام اأكادميي 

واحــد مبعــدل تراكمي ل يقل عن )2.70(. 
ويجوز تاأجيل درا�صة املقررات ال�صتدراكية وفقا لأحكام املادة )25( من هذا النظام.
ول حتت�صب فرتة درا�صة املقررات ال�صتدراكية �صمن مدة درا�صة برنامج املاج�صتري.

املــادة ) ١0 (
يجوز ملجل�ض الق�صم العلمي املخت�ض تكليف الطالب امل�صجل فـي برنامج الدكتوراه بدرا�صة 
مقــــررات ل تتجــــاوز )12( اثنتــــي ع�صــــرة �صاعـــة معتمـــدة، بهـــدف رفـــع م�صتـــوى الطالــب 
فـي املهــــارات واملعـــارف الأ�صا�صيــــة، ول يحت�صــــب لهــــذه ال�صاعــات ر�صــوم درا�صيـــة خا�صـــــة، 

ول حتت�صب �صمن مدة درا�صة برنامج الدكتوراه. 

املــادة ) ١١ (
يجــــوز للطالــب امل�صجـــل فـي برنامج املاج�صتري اأو الدكتـــوراه طلب تعديل مو�صوع الر�صالة 
اأو عنوانهــا، اأو تغييــر منــط الدرا�صــة قبــل بدايـــة الت�صجيــل فـي الف�صل الدرا�صـــي الثانـــي، 
ويتطــلب التعديــل موافقــة من�صـــق الربنامـــج اأو امل�صـــرف الرئيـــ�ض، واعتمــاد رئيـــ�ض الق�صــــم 

العلمي، وموافقة م�صاعد العميد.
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وعلـــى الطالــــب الراغــــب فـي تغييـــر برنامـــج الدرا�صـــات العليــا اأن ين�صحب من الربنامــج، 
ثم يتقدم بطلب التحاق بالربنامج اجلديد وفق ال�صروط والإجراءات املقررة، وقد حتت�صب 
املقررات املكتملة من الربنامج ال�صابق �صمن متطلبات الربنامج اجلديد على اأنها �صاعات 

حمولة )ت(.

املــادة ) ١2 (
اأخـــرى لدرا�صـــة بعـــ�ض  يجوز للكلية قبول الطلبة الزائرين املنتمني ملوؤ�ص�صـــات تعليميـــة 

املقررات الدرا�صية وفقا لل�صروط الآتية:

اأ - اأن تكون املوؤ�ص�صة التعليمية التي ينتمي اإليها الطالب معرتفا بها من وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي والبتكار.

اأن يكون الطالب حا�صال على موافقة كتابية من املوؤ�ص�صة التعليمية التي ينتمي  ب - 
اإليها حمددا فـيها املقررات املطلوب درا�صتها.

األ يقــــل املعـــدل الرتاكمي للطالــــب فــــي موؤ�ص�صتــــه التعليميــــــة التـــي ينتمـــي اإليهـــا  ج - 
الدبلوم  برنامج  فـي  يعادله  ما  اأو  نقاط   )4( من  يتكون  قيا�ض  بنظام   )2.5( عن 
والبكالوريو�ض، و)3( بنظام قيا�ض يتكون من )4( نقاط اأو ما يعادله فـي برنامج 

املاج�صتري.

اأن يتوفر مقعد �صاغر فـي الكلية. د - 

األ تزيد مدة الدرا�صة فـي الكلية على ف�صلني درا�صيني م�صافا اإلى تلك املدة الف�صل  هـ - 
ال�صيفـي.

اأن يلتزم الطالب بالقوانني والنظم والقواعد املعمول بها فـي الكلية. و - 

املــادة ) ١٣ (

اأ - يجوز حتويل ال�صاعات املعتمدة اإلى الربنامج الأكادميي الذي يقبل فـيه الطالب وفقا 
لل�صروط الآتية:

اأن تكون ال�صاعات املعتمدة قد در�صت بالنتظام الكلي فـي اإحدى موؤ�ص�صات التعليم   - 1
العايل املعرتف بها، وي�صتثنى من ذلك الطلبة املتقدمون للدرا�صة فـي نظام التعليم 

عن بعد. 
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اأن تكـــون املقـــررات الدرا�صيـــة املـــراد حتويلهــــا معادلـــة ملقــــررات اخلطــــة الدرا�صيــــة   - 2
للربنامج الأكادميي الذي يلتحق به الطالب.

األ تكون املقررات الدرا�صية املراد حتويلها قد در�صها الطالب فـي الكلية.  - 3

األ تزيد ال�صاعـــات املحولــة علـى )50%( خم�صني فـي املائـــة مــن ال�صاعـــات املعتمـــــدة   - 4
املطلوبة لنيل الدرجة العلمية.

األ يقل تقدير املقرر الدرا�صي املراد حتويله عن )ج( اأو ما يعادله فـي برنامج الدبلوم   - 5
اأو البكالوريو�ض، ول يقل عن )ب( اأو ما يعادله فـي برنامج املاج�صتري.

األ يكـــون قـــد مـــ�صى على ال�صاعات املعتمــدة للمقرر الدرا�صـــي املــراد حتويلهــا اأكثـــــر   - 6
من )4( اأربعة اأعوام عند القبول فـي الكلية.

ب - تتبع فـي طلب حتويل ال�صاعات املعتمدة الإجراءات الآتية:

يقدم الطالب طلبا بتحويل ال�صاعات املعتمدة اإلى املركز مرفقا به ك�صف الدرجات   - 1
الر�صمي وتو�صيف املقررات.

يقوم الق�صم العلمي املخت�ض بدرا�صة الطلب، واتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنه.  - 2

يتولى املركز اإبالغ الطالب بالقرار.  - 3

ج - اإذا رغب الطالب فـي ت�صجيل مقرر �صبق له احل�صول فـيه على �صاعات حمولة لرفع 
تقديره فـي هذا املقرر، فاإن تقدير )ت( يظل �صاريا حتى نهاية فرتة احلذف والإ�صافة 
املقررة، ثم يحت�صب التقدير الذي يح�صل عليه الطالب فـي املقرر الدرا�صي فـي نهاية 

الف�صل الدرا�صي.

املــادة ) ١٤ (
بامتحان  اجتيازها  يجوز  التي  الدرا�صية  املقررات  املخت�ض  العلمي  الق�صم  يحدد  اأ - 
التحدي فـي برنامج الدبلوم اأو البكالوريو�ض، �صريطة األ يتجاوز عددها )3( ثالثة 

مقررات فـي برنامج البكالوريو�ض، ومقررا واحدا فـي برنامج الدبلوم.
الدرا�صية من خالل  املقررات  الكلية بطلب اجتياز بع�ض  اإلى  التقدم  يجوز للطالب  ب - 

امتحان التحدي فـي مقرر درا�صي معني من اخلطة الدرا�صية.
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يعقد امتحان التحدي خالل العام الأول من التحاق الطالب بالدرا�صة فـي الكلية،  ج - 
ويكون باإجراء امتحان �صفوي، اأو حتريري يت�صمن مكونات املقرر.

يحـــدد الق�صـــم العلمـــــي املخت�ض احلــد الأدنى لدرجـــة النجــاح فـي امتحـــان التحــــدي،  د - 
وفـي حالـــة اجتيــاز الطالـــب لمتحـــان التحــــدي بنجــــاح، يو�صــــع لــه تقديـــر )ناجـــح( 

فـي ك�صف درجاته مع احت�صاب عدد ال�صاعات املعتمدة.

الف�شــل الثالــث

قواعــد الدرا�شـــة والت�شجيــل

املــادة ) ١٥ (

ال�صاعات  لنظام  وفقا  واملاج�صتري  والبكالوريو�ض  الدبلوم  برامج  فـي  الدرا�صة  تكون  اأ - 
املعتمدة، التي توزع على املقررات الدرا�صية الالزمة لإكمـــال متطلبـــات التخرج وفـــق 

اخلطة الدرا�صية، وتكون الدرا�صة فـي برنامج الدكتوراه بنظام الر�صالة.

يقوم املركز بت�صليم الطالب اخلطة الدرا�صية عند التحاقه بالربنامج الأكادميي. ب - 

النهائية،  والمتحانات  وانتهائها،  الدرا�صة  بدء  مواعيد  الأكادميي  التقومي  يحدد  ج - 
والن�صحاب والتاأجيل وغريها.

املــادة ) ١٦ (
 يكون لكل طالب مر�صد اأكادميي يتولى الآتي:

تب�صري الطالب باللوائح والقوانني املنظمة للدرا�صة بالكلية. اأ - 

م�صاعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�صل درا�صي مبا يتفق وخطته الدرا�صية  ب - 
والنظام الأكادميي.

م�صاعدة الطالب على اإيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية  ج - 
فـي حال تعرث م�صاره الدرا�صي لأي �صبب من الأ�صباب، وذلك ح�صب اخلطة الدرا�صية 

والنظام الأكادميي.

تقدمي الن�صح للطالب فـي الأمور املتعلقة بدرا�صته. د - 
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املــادة ) ١٧ (

اأ - تكون م�صتويات التقدم الدرا�صي للطالب على النحو الآتي:

العبء الدرا�صي العادي: ي�صجل للطالب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل نقاط   - 1
التقدير، وهو )2.00( اإلى اأقل من )3.00( فـي املعدل الرتاكمي لربناجمي الدبلوم 

والبكالوريو�ض، و)3.00( فـي املعدل الرتاكمي لربنامج املاج�صتري.

العبء الدرا�صي غري العادي: ي�صجل للطالب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل   - 2
نقاط التقدير، وهو )3.00( فـي كل من املعدل الف�صلي لف�صلني درا�صيني متتاليني 
بعبء درا�صي عادي ل يقل عن )15( خم�ض ع�صرة �صاعة معتمدة اأو املعدل الرتاكمي 

لربناجمي الدبلوم والبكالوريو�ض.

املالحظــــــــة الأكادمييـــــــة: اإذا حقـــــــــق الطالــــب معــــــدل تراكميــــا اأقــــــل مــــن )2.00(   - 3
فـي برناجمي الدبلوم والبكالوريو�ض اأو اأقل من )3.00( فـي برامج املاج�صتري، فاإنه 

يو�صع فـي الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية.

ب - يجب اأن يقوم الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية مبراجعة مر�صده الأكادميي 
قبــــل الت�صجيــــل للف�صــــل الدرا�صـــي التالــــي، وعلــــى الطالـــب اتخـــاذ بعــــ�ض الإجـــــراءات 

الت�صحيحية الآتية:

تخفـيـــف العـــــبء الدرا�صي اإلى احلــد املن�صو�ض عليـــه فـي البنـــد )ج( مــن املــــادة )18(   -
من هذا النظام.

و�صــــع خطــــــة عالجيــــــة تعطــــي الأولويــــــة للمقــــررات الــــتي ر�صـــب فـيهـــا الطالـــــــب،   -
وتكون متطلبات �صابقة لبع�ض املقررات.

يتعــني اإنـــذار الطالـــب الواقــع حتت املالحظة الأكادمييـــة لريفــع معدلـــه اإلــى املعــــدل  ج - 
اإلى املعدل املطلوب فـي الف�صل التايل فاإنه  املطلوب، فاإن مل يرفع معدله الرتاكمي 
يعطى الإنذار الثاين، فاإن مل يرفع معدله الرتاكمي اإلى املعدل املطلوب فـي الف�صل 
الثالث فاإنه يعد مف�صول ما مل يقرر م�صاعد العميد منحه فر�صة الدرا�صة فـي الف�صل 
الرابع - بناء على طلب يقدمه الطالب - �صريطة اأن يكون حا�صال على معدل تراكمي 

ل يقل عن )1.80(. 
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يو�صـــع الطالـــب الـــذي يقع فـي املالحظة الأكادمييـــة بعد خروجـــه منها فـــي م�صتــــوى  د - 

الإنذار الذي كان فـيه قبل خروجه من املالحظة، وفقا للمثال الآتي:

عبء درا�صي عادي < اإنذار اأول < اإنذار ثان < عبء درا�صي عادي < اإنذار ثان < ف�صل

ل يعد الف�صل ال�صيفـي ف�صال درا�صيا لو�صع الطالب حتت املالحظة الأكادميية، فاإذا  هـ - 

كان املعدل الرتاكمي ال�صابق ح�صب املعدل املطلوب اأو اأكرث، وح�صل الطالب على معدل 

تراكمي اأقل من املعدل املطلوب فـي الف�صل ال�صيفـي، فاإنه ل يو�صع حتت املالحظة 

الأكادميية خالل الف�صل الدرا�صي الالحق.

املــادة ) ١٨ (

والبكالوريو�ض  الدبلوم  برناجمي  فـي  للطالب  الدرا�صي  للعبء  الأعلى  احلد  يكون  اأ - 

)18( ثماين ع�صرة �صاعة معتمدة للف�صل الدرا�صي، و)9( ت�صع �صاعات معتمدة للف�صل 

ال�صيفـي، وفـي برنامج املاج�صتري )12( اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة بنظام التفرغ الكلي، 

املعتمدة  ال�صاعات  غري  من  وذلك  اجلزئي،  التفرغ  بنظام  معتمدة  �صاعات  �صت  و)6( 

للر�صالة.

يكــــون احلـد الأدنــى للعـــبء الدرا�صي للطالـــب فـــي برامــــج الدبـــلوم، والبكالوريـــو�ض،  ب - 

واملاج�صتري بنظام التفرغ الكلي )9( ت�صع �صاعات معتمدة للف�صل الدرا�صي، و)3( ثالث 

�صاعات معتمدة فـي برنامج املاج�صتري بنظام التفرغ اجلزئي، اإل فـي حالة عدم طرح 

مــــقررات للطالــــب اأو توقــــف تخرجــه فـي نهايـــة ذلك الف�صـــل علــى درا�صــة عــدد اأقـــــل 

من ال�صاعات املعتمدة.

ل ي�صمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية فـي برناجمي الدبلوم والبكالوريو�ض  ج - 

بالت�صجيل لأكرث من )12( اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة، ول يقل عن )6( �صت �صاعات 

معتمدة خالل الف�صل الدرا�صي، وي�صتثنى من ذلك الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك 

الف�صل وي�صمح له بت�صجيل مقررات اإ�صافـية بناء على معدله الرتاكمي اإذا كان ذلك 

كافـيا لتخرجه مبا ل يزيد على )18( ثماين ع�صرة �صاعة معتمدة.
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يجـــوز اأن يزيــــد العـــبء الدرا�صـــي للطالــــب فـــــي برناجمــــي الدبلــــــوم والبكالوريــــو�ض  د - 
 )21( يتجاوز  املادة مبا ل  )اأ( من هذه  البند  فـي  عليه  املن�صو�ض  الأعلى  احلد  على 
اإحدى وع�صرين �صاعة معتمدة - با�صتثناء الف�صل ال�صيفـي - وذلك فـي اأي من احلالت 

الآتية:

اإذا و�صل الطالب فـي م�صتوى التقدم الدرا�صي اإلى عبء درا�صي غري عادي.  - 1

اإذا كان فـي ف�صل التخرج.  - 2

اإذا كــــان فـي الف�صــــل الدرا�صــــي الثانــــي، ويتوقـــــف تخرجــــه علــــى الف�صـــل التالـــــي،   - 3
اأو كانت املقررات املتطلبة للتخرج ل تطرح فـي الف�صل التايل، اأو كانت هذه املقررات 

متطلبات �صابقة ملقررات تطرح فـي الف�صل التايل.

يجوز للطالب املتفرغ كليا اأو جزئيا ت�صجيل الر�صالة بعد اإكمال ما ل يقل عن )12(  هـ - 
اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة من املقررات الدرا�صية، مبعدل تراكمي ل يقل عن )3.00( 
ثـــالث نقـــاط، وميكـــن مل�صاعد العميد ال�صماح للطلبة الذين يقل معدلهـــم الرتاكمــي 

عن ذلك بت�صجيل الر�صالة.

املــادة ) ١٩ (

الدرا�صية قبل بداية  الت�صجيل مت�صمنا اجلداول  املركز الإعالن عن مواعيد  يتولى  اأ - 
فرتة الت�صجيل لكل ف�صل درا�صي، كما يتولى املركز اإدارة عملية ت�صجيل الطالب.

تنتهي فرتة الت�صجيل فـي نهاية اآخر يوم عمل قبل تاريخ بدء الدرا�صة، ويجوز الت�صجيل  ب - 
لفرتة ل تتجاوز نهاية الأ�صبوع الأول للدرا�صة فـي حالة وجود ظروف قاهرة للطالب، 

وذلك بناء على تو�صية املر�صد الأكادميي، وموافقة م�صاعد العميد.

يتعني على الطالب اتباع خطته الدرا�صية عند ت�صجيل املقررات الدرا�صية. ج - 

يجـــوز للطالـــب اأن يدر�ض مقــررا ومتطلبه ال�صابـــق فـي الف�صــــل ذاته اإذا كــان قــــد در�ض  د - 
املتطلب ال�صابق، ومل ينجح فـيه، اأو كان تخرجه يتوقف على ذلك.

يجوز مل�صاعد العميد اإلغاء الت�صجيل فـي �صعب املقررات التي �صجل فـيها اأقل من )10(  هـ - 
ع�صرة طالب.
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يكــــون ترتيـــب الأولويـــة فـــي ت�صجيــل بعـــ�ض املقررات الدرا�صيــة ذات املقاعـد املحــدودة  و - 

على النحو الآتي:

طلبة ال�صنة الأخرية الذين يلزمهم درا�صة املقرر من اأجل التخرج.  - 1

الطلبة الذين يلزمهم درا�صة مقررات من اأجل التخ�ص�ض الدرا�صي.   - 2

الطلبـــة الذيـــن اكت�صبـــوا عــددا اأكبـــر مــن ال�صاعــات املعتمــدة املطلوبــة للح�صــول   - 3

على الدرجة العلمية.

الطلبة الذين يحتاجون اإلى اإعادة مقررات درا�صية.  - 4

الطلبــــة الذيــن لديهــــم ظـــروف قاهــرة، �صريطــــة موافقـــة م�صاعـــد العمـــيد بنــــاء   - 5

على تو�صية املر�صد الأكادميي.

ز - ل يجوز للطالب الت�صجيل فـي املقررات فـي احلالت الآتية:

1 - عدم ا�صتكمال اإجراءات القبول.

2 - وجود عهدة غري معادة لدى الطالب.

3 - عدم وجود مقاعد �صاغرة.

4 - تعار�ض فـي اجلدول الدرا�صي.

5 - عدم درا�صة متطلب �صابق.

6 - عدم �صداد الر�صوم امل�صتحقة للت�صجيل.

7 - اإذا �صدرت بحقه عقوبة اأكادميية اأو تاأديبية متنعه من الت�صجيل.

ح - يجــوز للطالــب الت�صجيل فـي مقـرر درا�صــي خــارج خطتــه الدرا�صيــة بو�صـــع "م�صتمع"، 

�صريطة وجود مقعد �صاغر، وذلك بعد موافقة رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض ومدر�ض 

املقرر، وعليه النتظام فـي ح�صور املحا�صرات، ويلغى ت�صجيله اإذا زاد غيابه على )%20( 

ع�صرين فـي املائة من ال�صاعات التدري�صية للمقرر، ول يحق له التقدم لمتحانات املقرر، 

ول ت�صجل له �صاعات معتمدة فـيه، ويظهر املقرر فـي ك�صف الدرجات بتقدير )ع(. 
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املــادة ) 20 (

اأ - يجـــب علــــى الطالــب اإعـــــادة اأي مقــــرر اإجبـــاري فـي خطتــــه الدرا�صيــــة اإذا ح�صـــل فـيــــه 
على تقدير را�صب )هـ(، ويجوز للطالب اأن ي�صتبدل بذلك املقرر مقررا اآخر فـي حالة 

وجود مقرر مكافئ اأو بديل.

ب - يجــــب علــى الطالـــب اإعـــادة اأي مقــــرر اختيــاري فـي خطته الدرا�صيـة اإذا ح�صــل فـيـــه 
على تقدير را�صب )هـ(، ويجوز للطالب اأن ي�صتبدل بذلك املقرر مقررا اختياريا اآخر 

بدل عنه. 

ج - يجوز للطالــب اإعــادة اأي مقــرر جنح فـيه بتقديـر )ج( اأو اأقـــل فـي برناجمـــي الدبلــوم 
والبكالوريو�ض اأو ح�صل على اأقل من )ب( فـي برنامج املاج�صتري، �صريطة توافر مقعد 

�صاغر فـي املقرر.

د - تظهر جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات املعادة فـي ك�صف 
درجاتـــه عنـــد حـــ�صاب معــدل نقاط التقدير، ويحت�صب اآخر تقدير جنــح فـيــه الطالــب 

حتى لو كان اأقل من التقدير ال�صابق.

املــادة ) 2١ (

اأ - يجوز للطالب حذف املقرر الدرا�صي اأو اإ�صافته خالل الأ�صبوع الأول من بدء الدرا�صة 
فــــي كـــل ف�صـــل درا�صــي �صريطــــة توفر مقعد �صاغر فـي �صعبــة املقـرر املــراد اإ�صافتـــه، 
اإل اإذا كـــان الطالــب واقعا حتت املالحظة الأكادمييــة فــال يجــوز احلـــذف اأو الإ�صافـــة 

اإل بتو�صية من املر�صد الأكادميي. 

ب - ل يجــــوز اإ�صافــــة اأي مقــــررات درا�صيـــة بعـــد انق�صــاء الأ�صبوع الأول مــن بـــدء الدرا�صــــة 
وموافقة  الأكادميي،  املر�صد  تو�صية من  على  بناء  قاهرة  لظروف  فردية  فـي حالت  اإل 
م�صاعد العميد، على اأن تكون فـي موعد اأق�صاه نهاية الأ�صبوع الثاين من الف�صل الدرا�صي.

ج - ل ي�صمــــح بانتقـــــال الطالـــب امل�صجـــل فـي مقـــرر مـــا اإلـــى �صعبة اأخــــرى مــــن املقرر ذاتـــه 
اإل فـي حالة التعار�ض فـي اجلدول الدرا�صي، اأو اإلغاء ال�صعبة التي كــــان م�صجــال فـيها، 

اأو اأي اأ�صباب اأخرى يقدرها م�صاعد العميد.
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يجــــوز للطالـــب الن�صحــــاب بعــــد اأ�صبــوع احلـــذف والإ�صافـــــة مـــــن درا�صــــة اأي مقــــــرر  د - 
حتى نهاية الأ�صبوع التا�صع من بداية الف�صل الدرا�صي، وحتى نهاية الأ�صبوع الثالث 
مـــن بدايـــة الف�صــل ال�صيفــــي، اإل اإذا كــــان الطالـــب واقعـــا حتت املالحظـــة الأكادمييــــة 

فال يجوز الن�صحاب من املقرر اإل بتو�صية من املر�صد الأكادميي.

املــادة ) 22 (
يجب علـــى الطالـــب اللتـــزام مبواعيد املحا�صـــرات التدري�صيـــة، وعلـــى اأع�صـــاء الهيئـة  اأ - 

التدري�صية ت�صجيل ح�صور الطلبة وغيابهم.

يتولى املركـــز اإنـــذار الطالــب اإذا جتـاوزت مــدة غيابـــه )15%( خمـــ�ض ع�صـرة فـــي املائــة  ب - 
من ال�صاعات التدري�صية للمقرر الدرا�صي �صواء كان غيابه بعذر مقبول اأو غري مقبول، 

وذلك باإحدى الطرق الآتية:

اإر�صال بريد اإلكرتوين للطالب.  - 1

اإر�صــــال ر�صالــــة ن�صيــــة لرقـــم هاتــف الطالــــب امل�صجلة بياناتــه فـي نظـــام معلومــــات   - 2
الطالب، وعلى الطالب حتديث رقم هاتفه فـي النظام.

اإبالغ الطالب من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية.  - 3

اإذا تغيب الطالب اأكرث من )20%( ع�صرين فـي املائة من جمموع ال�صاعات التدري�صية  ج - 
للمقـــرر الدرا�صـــي بدون عذر مقبول يحــرم من املقرر الدرا�صي، ويو�صع تقديــر را�صـــب 

ب�صبب الغياب )هـ �ض( فـي ك�صف الدرجات.

اإذا تغيب الطالب اأكرث من )30%( ثالثني فـي املائة من جمموع ال�صاعات التدري�صية  د - 
للمقــــرر الدرا�صــــي يعـــد الطالــب من�صحبــا مـــن ذلك املقــرر ما لـــم يحرم مــنه، ويظهـــر 

له تقدير )من�صحب( )�ض( فـي ك�صف الدرجات.

يجــــب علــــى الطالـــب تقديــم عـــذر الغيــاب عن الدرا�صــة للمركـــز خـالل مـــدة ل تزيـــد  هـ - 
على )2( اأ�صبوعني من تاريخ الغياب.

الف�صل بعذر  اأعمال  امتحانات  امتحان معلن عنه من  الطالب عن ح�صور  اإذا تغيب  و - 
مقبول، يجب عليه تقدمي العذر ملدر�ض املقرر خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ زوال 
العذر، وفـي حالة قبول العذر يعقد للطالب امتحان تعوي�صي، واإذا تغيب الطالب عن 

ح�صور المتحان التعوي�صي املحدد له يو�صع له )�صفر( فـي هذا المتحان.
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ز - اإذا تغيب الطالب عن المتحان النهائي املعلن عنه للمقرر الدرا�صي يو�صع له تقدير 
)غري مكتمل( )ك(، وعليه اأن يتقدم بعذره اإلى املركز خالل مدة اأق�صاها )3( ثالثة 
املقرر  اأجرى مدر�ض  العذر مقبول  كان  فاإذا  النهائي،  المتحان  تاريخ عقد  اأيام من 
المتحان النهائي التعوي�صي للطالب فـي مدة اأق�صاها )2( اأ�صبوعان من بداية الف�صل 
الدرا�صي الذي يلي الف�صل الدرا�صي الذي تغيب فـيه الطالب عن المتحان، ويجرى 

للطالب اخلريج المتحان النهائي التعوي�صي بعد انتهاء المتحانات النهائية.

ح - اإذا مل يتقــدم الطالب بعذر مقبول خـــالل مـــدة اأق�صاهــــا )3( ثالثة اأيام من تاريخ عقد 
المتحــــان النهائــــي، اأو قـــدم عـــذرا غيــر مقبــول ير�صـــد لـــه مــدر�ض املقــرر )�صفـــــرا( 
فـي المتحــــان الـــذي تغيـــب عنـــه، وير�صــد لـــه التقديــر النهائـي للمقـرر وفــق جممـــوع 

درجاته الف�صلية، ومدى حتقيقه لأهداف املقرر.

ط- يعد الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن المتحان النهائي من�صحبا من املقرر اإذا مل 
يتقدم لالمتحان النهائي التعوي�صي فـي املدة املن�صو�ض عليها فـي البند )و( من هذه 
املادة ب�صبب عدم زوال العذر، فاإذا زال العذر املقبول ومل يتقدم الطالب لأداء المتحان 
فـي المتحان  املقرر )�صفرا(  املدة ير�صد له مدر�ض  التعوي�صي خالل تلك  النهائي 
للمقرر وفق جمموع درجاته  النهائي  التقدير  له  تغيب عنه، وير�صد  الذي  النهائي 

الف�صلية، ومدى حتقيقه لأهداف املقرر.

ل يح�صب �صمن مدة غياب الطالب الإ�صافة املتاأخرة لأحد املقررات الدرا�صية خالل  ي - 
فتـــرة احلـــذف والإ�صافــــة، اأو امل�صاركـــة املعتـــمدة من العميــد فـي متثيل الكليــة داخليــا 

اأو خارجيا.

املــادة ) 2٣ (
يقبل عذر الغياب عن الدرا�صة اأو المتحان النهائي فـي احلالت الآتية: 

الإجازة املر�صية ال�صـادرة من امل�صت�صفـيات اأو املجمعات اأو املراكز ال�صحيــة احلكوميـــة،   - 1
اعتمـــاد  ال�صحيـــة اخلا�صـــة �صريطـة  املوؤ�ص�صات  ال�صـــادرة من  املر�صيـــة  الإجــازة  اأو 

تـــلك الإجازة من اجلهة املخت�صة فـي وزارة ال�صحة.
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وفاة اأحد الوالدين اأو الأخ اأو الأخت اأو الزوج اأو اأحد الأبناء.  - 2

امل�صاركة فـي الأن�صطة غري ال�صفـية املعتمدة من العميد.  - 3

اأي حالت اأخرى يقدرها م�صاعد العميد.  - 4

املــادة ) 2٤ (

يجوز للكليــة املوافقــة عـلى درا�صــــة الطالــــب لبعـــ�ض املـــقررات الدرا�صيــة فـي موؤ�ص�صــــات  اأ - 
التعليم العايل الأخرى، وفقا لل�صروط الآتية:

اأن تــــكون املوؤ�ص�صــــة التعليميــــة التي يرغـــب الطالب فـي الدرا�صة بهـــا معرتفـــا بهــا   - 1

من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار.

اأن يكون الطالب حا�صال على موافقة كتابية من املوؤ�ص�صة التعليمية التي يرغب   - 2

فـي الدرا�صة بها.

اأن يكون الطالب قد اأكمل ما ل يقل عن )50%( خم�صني فـي املائة من ال�صاعات   - 3

املعتمدة من خطته الدرا�صية.

األ يقل معدل الطالب الرتاكمي عن )2.5( فـي برنامج الدبلوم والبكالوريو�ض،   - 4

و)3( ثالثة فـي برنامج املاج�صتري.

اأن يحدد املقررات التي يرغب فـي درا�صتها وعدد �صاعاتها.  - 5

اأن تكــــون الدرا�صــــة فـي املوؤ�ص�صـــــة التعليميــة التــي يرغـــب الطالــب فـــــي الدرا�صـــة   - 6

بها بالنتظام الكلي، وي�صتثنى من ذلك الطلبة الدار�صون بنظام التعليم عن بعد.

األ تزيد مدة الدرا�صة فـي املوؤ�ص�صــة التعليميـــة التــي يرغــب الطالـــب فـي الدرا�صــة   - 7

بها على ف�صلني درا�صيني م�صافا اإليهما الف�صل ال�صيفـي.

حتدد الكلية املقررات املعادلة للمقررات الدرا�صية التي يرغب الطالب فـي درا�صتها. ب - 

يلتـــزم الطالـــب بالقوانـــني والنظــــــم واللوائــح املعمــول بهـــــا فـي املوؤ�ص�صــــــــة التعليميــــة  ج - 
التي يرغب فـي الدرا�صة بها.
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د- يجـــب علــــى الطالـــب اأن يقدم للكلية ك�صفــا ر�صميا معتمدا بالدرجات احلا�صل عليها 
من املوؤ�ص�صة التعليمية التي در�ض فـيها.

حتت�صب عدد ال�صاعات املعتمدة املحولة من الدرا�صة فـي املوؤ�ص�صة التعليميــة التـــي در�ض  هـ - 
فـيها وفقا لقواعد احت�صاب ال�صاعات املحولة فـي الكلية.

املوؤ�ص�صة التعليمية  اأعباء مالية ترتتب على درا�صة الطالب فـي  اأي  ل تتحمل الكلية  و - 
التي يرغب فـي الدرا�صة فـيها.

املــادة ) 2٥ (
درا�صيني،  الكلية موؤقتا مبا ل يجاوز )2( ف�صلني  فـي  درا�صته  تاأجيل  للطالب  يجوز  اأ - 
�صواء اأكانا مت�صلني اأم منف�صلني بناء على تو�صية املر�صد الأكادميي، وموافقة العميد، 
وذلك ب�صبب ظروف قاهرة، وعلى الطالب اأن يرفق بطلب التاأجيل الوثائق التي توؤيد 

ذلك، ول حتت�صب فرتة التاأجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�صة فـي الكلية.

يجــــب علــــى الطالـــب الــــذي يرغب فـي تاأجيــــل درا�صتـــه اأن يتقــــدم بطلـــب اإلــــى املركـــز  ب - 
القرار  لتخاذ  الدرا�صي  الف�صل  من  العا�صر   )10( الأ�صبوع  نهاية  اأق�صاه  موعد  فـي 
املنا�صب، ويجب البت فـي الطلب خالل مدة ل تتجاوز )2( اأ�صبوعني من تاريخ تقدميه، 

وفـي حالة عدم الرد على الطلب خالل املدة املذكورة يعد رف�صا له.

ر(  )م  ر�صميا  موؤجل  تقدير  للطالب  ي�صجل  الدرا�صة  تاأجيل  على  املوافقة  حالة  فـي  ج - 
جلميع املقررات امل�صجلة فـي ذلك الف�صل مع حتديد تاريخ التاأجيل، با�صتثناء املقررات 
التي ح�صل فـيها الطالب على تقدير را�صب ب�صبب الغياب )هـ �ض( قبل اإمتام عملية 

التاأجيل، ويبقى ذلك فـي ك�صف درجات الطالب.

يلغى قيـــد الطالب فـي الكلية اإذا مل يقم بالت�صجيـــل فــــي الف�صـــل الدرا�صي الـــذي يلـــي  د- 
فرتة التاأجيل املمنوحة له.

يجوز للطالب اأو من ميثله التقدم بطلب مد فرتة التاأجيل، وفقــا لالإجـــراءات املتبـــعة  هـ - 
فـي طلب التاأجيل.

اإذا ان�صحب الطالب من جميع مقررات الف�صل الدرا�صي وفق اأحكام هذا النظام تكون  و - 
درا�صته لذلك الف�صل موؤجلة حكما، ويح�صب هذا الف�صل من مدة التاأجيل امل�صموح 

بها فـي البند )اأ( من هذه املادة.
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املــادة ) 2٦ (

يجوز للطالب الن�صحاب اختياريا من الكلية بتقدمي طلب بذلك اإلى العميد بعد اأخذ  اأ - 
راأي املر�صد الأكادميي، كما يجوز ملن ميثل الطالب اأن يقوم بتقدمي طلب الن�صحاب 

الختياري بالنيابة عن الطالب فـي حالة ثبوت اإ�صابة الطالب اأو مر�صه.

ل يعد الطالب من�صحبا اختياريا اإل بعد �صدور قرار اإلغاء القيد من العميد.  ب - 

يكتب فـي ك�صف درجات الطالب املن�صحب اختياريا من الكلية عبارة من�صحب اختياريا،  ج - 
وتاريخ الن�صحاب.

املــادة ) 2٧ (

يعــد الطالــب من�صحبـــا ان�صحابـــا اإلزاميــا، ويلغى قيده بقــرار مــن العميــد فـي اإحـــدى  اأ - 
احلالت الآتية:

اإذا مل يقم بت�صجيل املقررات الدرا�صية خالل الفرتة املحددة للت�صجيل.   - 1

اإذا تغيـــب عن جميع املقـــررات لأكثـــر من )20%( ع�صرين فـي املائــة مــن ال�صاعـــات   - 2
التدري�صية فـي الف�صل الدرا�صي دون عذر مقبول.

ب - يكتب فـي ك�صف درجات الطالب املن�صحب اإلزاميا من الكلية عبارة من�صحب اإلزاميا، 
وتاريخ الن�صحاب.

املــادة ) 2٨ (

اأ - يجوز للعميد اإعادة قيد الطالب ملرة واحدة بعد الن�صحاب، وفقا لل�صروط الآتية:

1 - األ تزيد مدة النقطاع على )2( ف�صلني درا�صيني.

2 - اأن يتوفر مقعد �صاغر فـي الكلية.

ب - يجــــوز للمجلـــــ�ض الأكادميي املوافقة على مد فتــــرة النقطــاع املذكـــورة فـي البنــد )اأ( 
خ�صوع  تثبت  التي  الطبية  بالتقارير  موؤيدة  مر�صية  لظروف  وذلك  املادة،  هذه  من 

الطالب للعالج، وعدم مقدرته على موا�صلة الدرا�صة فـي فرتة النقطاع.

ج - فـي حالة املوافقة على اإعادة قيد الطالب يعتمد �صجله الأكادميي ال�صابق، وتعد مدة 
النقطاع فـي حكم التاأجيل.
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املــادة ) 2٩ (
اأ - يف�صل الطالب من الكلية، ويلغى قيده بقرار من العميد فـي اأي من احلالت الآتية:

اإذا اأخفق فـي حتقيق �صروط اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية.  - 1
اإذا مل يتمكـــن مـــن اإكمـــال متطلبات الدرا�صة فـي املدة الق�صوى املحــددة للدرا�صـــة   - 2

فـي الكلية.
الأق�صى  احلد  يتجاوز  للتخرج  اإجنازها  املتطلب  املعتمدة  ال�صاعات  عدد  كان  اإذا   - 3

امل�صموح به لكل ف�صل.
الف�صل من الكلية لأ�صباب تاأديبية.   - 4

ب - يكتب فـي ك�صف درجات الطالب عبارة مف�صول لأ�صباب اأكادميية اأو تاأديبية.

الف�شـــل الرابـــع

التقييـــم والمتحانــــات

املــادة ) ٣0 (
يقيم الطلبة ويقدر اأداوؤهم بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويبنى التقدير النهائي 
لأي مقرر على نتائج الطالب فـي اأ�صاليب التقييم امل�صتخدمة فـي املقرر، وفقا لالأهداف 

واملعايري املحددة له.

املــادة ) ٣١ (
اأ - تو�صف تقديرات املقررات الدرا�صية ذات القيمة العددية على النحو الآتي:

)اأ( اأداء ممتاز: حتقيق كل اأهداف املقرر باأ�صلوب متميز.  - 1
)ب( اأداء جيد جدا: حتقيــــق معظــــم اأهــــداف املقــرر، اأي ما يزيــد علــى ثلثـــي اأهــــداف   - 2

املقرر على الأقل باأ�صلوب متقن.
)ج( اأداء جيد: حتقيق معظم اأهداف املقرر على الأقل مب�صتوى مر�ض.  - 3

)د( اأداء مقبـــول: حتقيق قدر غيـــر كبيـــر من اأهداف املقرر، ولكن اأكرث مـــن احلـــد   - 4
الأدنى املطلوب.

)هـ( اأداء غري مقبول )را�صب(: عدم حتقيق احلد الأدنى املطلوب من اأهداف املقرر،   - 5
ول تكت�صب اأي �صاعات معتمدة. 

)هـ �ض ( را�صـــب ب�صبــــب الغيـــاب: الإخفـــاق فـي تلبية متطلبــات املواظبـــة واللتـــــزام   - 6
باحل�صور، ول تكت�صب اأي �صاعات معتمدة.
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بقيمة  املادة  هذه  من  )اأ(  البند  فـي  املو�صحة  التقديرات  من  تقدير  كل  قيا�ض  يتم   - ب 
عددية بغر�ض ح�صاب املعدل الف�صلي اأو الرتاكمي وذلك وفقا جلدول قيا�ض خا�ض، 

على النحو الآتي: 

اأول: برناجمـــا الدبلـــوم والبكالوريــــو�ض: 

 

 

ثانيا: برنامـــــج املاج�صتيـــــر: 

التقديرالقيمة العدديةالن�شبة
اأ4.00 95 - 100

اأ - 3.70 90 - اأقل من 95
ب +873.30 - اأقل من 90
ب833.00 - اأقل من 87
ب - 802.70 - اأقل من 83
ج +772.30 - اأقل من 80
ج732.00 - اأقل من 77
ج - 701.70 - اأقل من 73
د +651.30 - اأقل من 70
د601.00 - اأقل من 65

هـ0.00اأقل من 60

التقديرالقيمة العدديةالن�شبة
اأ4.00 95 - 100

اأ - 903.70 - اأقل من 95
ب +873.30 - اأقل من 90
ب833.00 - اأقل من 87
ب - 802.70 - اأقل من 83
ج +752.30 - اأقل من 80
ج702.00 - اأقل من 75

هـ0.00اأقل من 70
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ت�صكل م�صطلحات تقديرات املقررات الدرا�صية التالية جزءا من نظام التقديرات الكلي  ج - 

فـي الكلية، ولكنها ل حتمل قيمة عددية، وذلك على النحو الآتي:

)ك( غري مكتمـل: ي�صتخـــدم فـي حالــة الظروف القاهرة الــتي حتــــول دون اإكمـــال   - 1

الطالب جميـع متطلبـات املقرر فـي الوقت املحدد، مثل املر�ض، واحلوادث، والظروف 

ذلك.  على  الدالة  الإثباتات  تقدمي  مع  املماثلة  احلالت  من  وغريها  الطارئة، 

امل�صتمر  املمنوحة للطالب، وفقا لأدائه والتقييم  وتكون تقـديرات )غري مكتمل( 

للمقرر كالآتي: ك )غري ناجح(، ك )ناجح(، ك )هـ(، ك )د(، ك )د +(، ك )ج -(، 

ك )ج(، ك )ج +(، ك )ب -(، ك )ب(، ك )ب +(، ك )اأ -(، ك )اأ(، و�صيظهــــر التقديـر 

املقتـــرن بـ )ك( فـي ك�صف درجات الطالب تلقائيا، اإذا مل تقـــدم النتيجـــة املعدلـــة 

اإلى املركز قبل م�صي )3( ثالثة اأ�صابيع على انتهاء فرتة المتحانات.

الفرتة  خالل  املقررات  اأحد  من  ين�صحب  الذي  للطالب  مينح  من�صحب:  )�ض(   - 2

املحددة لالن�صحاب اأو الطالب الذي ين�صحب ان�صحابا اختياريا من الكلية وي�صجل 

هذا التقدير اأمام كل مقرر �صجل فـيه الطالب، ومل يكمله، ول يدخل تقدير هذا 

املقرر فـي ح�صاب املعدل الف�صلي والرتاكمي.

)ت( ال�صاعات املحولة: مينح للطالب الذي اكت�صب �صاعات معتمدة من اأي موؤ�ص�صة   - 3

تعليـــم عــال معرتف بها، وحت�صب هذه ال�صاعات �صمن جممـوع ال�صاعـات املعتمدة 

من الكليــــة واملطلوبــــة للتخـــرج فـي برنامـــج معني، ول يدخـــل تقديـــر هـــذا املقــــرر 

فـي ح�صاب املعدل الف�صلي والرتاكمي.

)ع( م�صتمع: يدل على مقرر �صجل فـيه الطالب م�صتمعا.  - 4

)ن / غ ن( ناجح/ غري ناجح: مينح فـي املقرر الذي ل يخ�صع لنظام تقييم وفقا   - 5

جلدول القيا�ض املن�صو�ض عليه فـي البند )ب( من هذه املادة، ولي�صت له �صاعات 

معتمدة فـي اخلطة الدرا�صية، اأو اأن الطالب اجتازها فـي امتحان التحدي وتدخل 

�صمن ال�صاعات املعتمدة، ول يدخل تقدير هذا املقرر فـي ح�صاب املعدل الف�صلي 

والرتاكمي.
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)ر( م�صتمر: مينح ملقرر عملي اأو بحثي اأو ملقرر متعدد الف�صول الدرا�صية، يكون   - 6
الطالب م�صجال به، لكن املقرر ل يزال م�صتمرا وقت ر�صد التقديرات اأو اإ�صدار 

ك�صوف الدرجات.

)م ر( موؤجــــل ر�صميا: مينح للمقـــررات التي يكـــون الطالـب م�صجــال فـيهـــا قبــل   - 7
ح�صولـــه علــى املوافقــة علــى التاأجيـــل ر�صميـــا لـــذلك الف�صـــل الدرا�صـــي، وي�صتثنـــى 
من ذلك املقررات التي ح�صل فـيهـــا علـى تقدير را�صب ب�صبب الغيــاب )هـ �ض( قبــل 

اإمتام عملية التاأجيل. 

املــادة ) ٣2 (

اأ - يح�صب معدل نقاط التقدير الف�صلي على اأ�صا�ض املقررات التي ي�صجل فـيها الطالب 
فـي الف�صل الدرا�صي، وذلك على النحو الآتي:

عدد  فـي  مقرر  كل  فـي  الطالب  عليه  احلا�صل  للتقدير  العددية  القيمة  ت�صرب   - 1
ال�صاعــــات املعتمـــدة لـــذلك املقـــرر، وت�صمى هذه النتيجــة نقـاط التقديـر املكت�صبـة 

فـي املقرر.

يق�صم جمموع نقاط التقدير احلا�صل عليها الطالب فـي ذلك الف�صل على جمموع   - 2
عدد ال�صاعات املعتمدة املحت�صبة خالل الف�صل.

عددية  قيمة  ذات  تقديراتها  تكون  التي  املقررات  احل�صابية  العمليات  لهذه  وتخ�صع 
فقط، ويكون ناجت الق�صمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي، ويعرف باملعدل الف�صلي.

يح�صب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على اأ�صا�ض جميع املقررات التي در�صها الطالب  ب - 
فـي جميع الف�صول الدرا�صية، وذلك فـي نهاية كل ف�صل درا�صي، فـيق�صم جمموع نقاط 

التقدير املكت�صبة الكلية على العدد الكلي لل�صاعات املعتمدة املحت�صبة.

املــادة ) ٣٣ (
تعد جميع التقديرات نهائية بعد اعتمادها ما عدا تقدير )ك(، ويجوز تعديل التقديرات 
النهائية اإذا كان هناك خطاأ فـي احل�صاب اأو اإدخال القيم، اأو بناء على طلب املراجعة املقدم 
مـــن الطالـــب، اأو اإدخــال درجة مقرر غري مكتمل )ك(، ول يجـــوز تعديل اأي تقديــر نهائــي 

اإل فـي احلالة املن�صو�ض عليها فـي املادة )38( من هذا النظام.
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املــادة ) ٣٤ (

ت�صكل جلنة المتحانات بداية كل عام اأكادميي بقرار من العميد، وت�صم اأع�صاء من الهيئة 

التدري�صيـــــة والإداريــــني، تتولـــى تنظيــــم المتحانــــات والإ�صــــراف عليهـــا، ورفــــع تقريــــر 

بعد النتهاء من المتحانات للعميد.

املــادة ) ٣٥ (

ي�صدر بتحديد قواعد المتحانات النهائية فـي كل ف�صل درا�صي قرار من العميد.

املــادة ) ٣٦ (

يلغى امتحان الطالب فـي احلالت الآتية:

اأ - اإذا �صبط متلب�صا بالغ�ض.

ب - اإذا حاول الغ�ض اأو اأعان عليه.

ج - اإذا مزق ورقة الإجابة اأو اأخفاها.

د - اإذا اأحدث �صغبا فـي اأثناء المتحان اأو اأخل بنظامه.

هـ - اإذا اعتدى بالقول اأو الفعل على اأحد داخل قاعة المتحان.

وعلـــى املراقـــب اإعـــداد حم�صـــر بـــذلك واعتماده من رئي�ض جلنــــة المتحانـــات، ثـــم رفعــــه 

مع امل�صتندات املوؤيدة - اإن وجدت - اإلى العميد لتخاذ اإجراءات امل�صاءلة.

املــادة ) ٣٧ (

يعر�ض تقرير نتائج المتحانات النهائية جلميع مقررات الق�صم على جمل�ض الق�صم  اأ - 

فـي نهاية كل ف�صل لتدار�صها واإبداء الراأي ب�صاأنها.

درا�صي  ف�صل  ملدة  للطالب  الف�صلية  الأعمال  بجميع  التدري�ض  هيئة  ع�صو  يحتفظ  ب - 

النهائية فـي الأق�صام  اأوراق المتحانات  انتهاء فرتة المتحانات، وحتفظ  كامل بعد 

العلمية ملدة ف�صلني كاملني.
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املــادة ) ٣٨ (

اإعــالن  اأ�صبوعـــان من تاريـــخ  اأق�صاهــا  يحق للطالب مراجعة مدر�ض املقرر فـي مــدة  اأ - 
النتيجــــة النهائيــــة للمقــــرر ملناق�صتـــه ب�صاأن تقديره النهائي، فـــاإذا تبـــني وجـــود خطــاأ 
اإجراءات تعديل التقدير  فـي تقدير الطالب النهائي يجب على مدر�ض املقرر اتخاذ 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.

اإذا مل يرت�ض الطالب بنتيجة مراجعة مدر�ض املقرر يحق له تقدمي طلب مراجعة  ب - 
تقديره النهائي وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض فـي مدة اأق�صاها )3( ثالثة اأ�صابيع 

من تاريخ اإعالن النتيجة النهائية للمقرر.

ي�صكل رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض جلنة تتكون من )3( ثالثة اأ�صاتذة ملراجعة نتيجة  ج - 
الطالب فـي املقرر، على اأن تدعو اللجنة مدر�ض املقرر للح�صور و�صماع راأيه وت�صليم 

جميع اأعمال الطالب ملراجعتها.

ترفع اللجنة تو�صية ب�صاأن مراجعة النتيجة اإلى رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض لرفعها  د - 
اإلى العميد لعتماد التو�صية اأو اإعادة النظر فـيها، ويعد قرار العميد نهائيا.

املــادة ) ٣٩ (
تقوم الكلية فـي نهاية كل ف�صل درا�صي بتكرمي الطلبة الذين ح�صلوا على معدل ف�صلي 
ال�صرف  اأ�صمائهــم على لوحــة  باإدراج  اأو معـــــدل تراكمــــي )3.70( فاأكثــــر  )3.80( فاأكثـــــر، 
بالكليــة، �صريطــة اأن يكــون احلـــد الأدنـــى لعــــدد ال�صاعـــات املعتمــــدة امل�صجـــل فـيهــا الطالـــب 
فـي ذلك الف�صل هو )12( اثنتي ع�صرة �صاعة معتمدة لربنامج الدبلوم، و)15( خم�ض ع�صرة 
�صاعـــة معتمــدة لربنامـج البكالوريــو�ض، و)6( �صــت �صاعــــات معتــــمدة لربنامج املاج�صتيـــر، 
واأل يكون مف�صول، اأو را�صبــا فـي اأحد املقــررات، اأو حا�صـــال علــى تقديـــر غيـــر مكتمـــل )ك( 

فـي اأحد املقررات، واأل يكون قد وقعت عليه اإحدى العقوبات التاأديبية.

الف�شــــل اخلامـــ�س

الف�شــل ال�شيفــــي

املــادة ) ٤0 (
اأ - يجوز للكلية عقد الف�صل ال�صيفـي ح�صب احلاجة مبراعاة الأ�صباب الآتية:
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تاأجيل طرح بع�ض املقررات الدرا�صية فـي اإطار اخلطط الدرا�صية املعتمدة.  - 1

ر�صوب بع�ض الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�صية، وعدم متكنهم من اإعادة درا�صتها   - 2

ب�صبب عدم اإمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�صي الالحق.

ر�صــوب بعــ�ض الطلبــة فـي املقــررات الدرا�صيــــة التي تعد متطلبات �صابقـــة ملقـــررات   - 3

اأخـــرى، اإذا تعــــذر ت�صجيلهم فـي تـــلك املقـــررات الدرا�صيـــة فـي الف�صـــول الدرا�صيـــــة 

الالحقة.

تاأجيــــل درا�صـــــة بعــــ�ض املقـــررات ب�صبـــب و�صــع الطالب حتــت املالحظــة الأكادمييـة،   - 4

اأو لأي اأ�صباب اأخرى مقبولة.

ا�صتمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدلتهم   - 5

الرتاكمية ب�صبب عدم اإعادة املقررات الدرا�صية التي ر�صبوا فـيها.

تاأخر بع�ض الطلبة عن التخرج واإمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي اأو الف�صل   - 6

الذي يليه.

ب - تعـــــطى اأولويـــة الت�صجـــيل فـي املقـــررات الدرا�صيـــة لطلبة ال�صنتــني الثالثــــة والرابعـــة، 

وفـي حالــــة وجـــود �صواغر فـي املقررات الدرا�صيـة ميكـــن ت�صجيـــل طلبـــة ال�صنـــة الثانيــــة، 

وذلك بعد درا�صة حالة الطالب ومدى حاجته للت�صجيل فـي الف�صل ال�صيفـي.

الف�شـــل ال�شـــاد�س

الإ�شـــراف علـــى الر�شالـــة

املــادة ) ٤١ (

يجـــب علــى الطالــب تقديـــم خطــــة بحث لر�صالــة املاج�صتيــر اأو الدكتـــوراه اإلــى جلنـــــة  اأ - 

الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض.

تنظر جلنة الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض فـي خطة البحث املقدمة من الطالب  ب - 

فـي حلقـــة نقا�صيـــة يح�صرهـــا عــدد من اأ�صاتذة الق�صم، واتخاذ قرار باإجازتها اأو رف�صها 

اأو تعديلها.
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تتولـى جلنــــة الدرا�صات العليـــا بالق�صم العلمي املخت�ض اقتـــراح جلنـــة الإ�صـــراف علـــى  ج - 
ر�صالـــة الدكتــوراه اأو ر�صالــــة املاج�صتري بعــــد ال�صتئنـــا�ض بـــراأي الطالــب ب�صــــاأن ذلك، 
ثــــم رفعهــا اإلى جملــ�ض الق�صـــم للموافقـــة عليهـــا اأو تعديلها، وتتكون جلنــة الإ�صـــراف 

من امل�صرف الرئي�ض ويجوز اإ�صافة م�صرف م�صارك اأو اأكرث. 

وي�صرتط فـي امل�صرف الرئي�ض على ر�صالة الدكتوراه الآتي:

1 - اأن يكون ممن �صبق له الإ�صراف - اأو امل�صاركة فـي الإ�صراف - على ر�صائل املاج�صتري 
اأو الدكتوراه.

2 - اأن يكون قد ن�صر ما ل يقل عن )3( ثالثة بحوث حمكمة.

تقوم جلنة الإ�صراف باملهام الآتية: د - 

1 - اإر�صاد الطالب مبا يعينه على تنمية قدراته البحثية، وتعزيز روح الأمانة العلمية.

2 - اإر�صاد الطالب اإلى امل�صادر واملراجع والأدوات التي تعينه على اإمتام بحثه.

3 - تقييم ما ينجزه الطالب من ف�صول فـي ر�صالته، وتزويده باملالحظات، والتوجيه 
البناء مبا ي�صمن اإجناز البحث وفق املنهجية العلمية فـي وقت منا�صب.

4 - تقدمي القرتاحات ال�صرورية ملعاجلة اأي م�صكالت يواجهها الطالب عند كتابة 
الر�صالة.

5 - اللتزام بال�صاعات املخ�ص�صة لالإ�صراف.

6 - التاأكد من ت�صجيل الطالب مقرر "الر�صالة" فـي كل ف�صل درا�صي حتى تخرجه.

7 - القت�صار على تكليف الطالب باأعمال فـي نطاق الر�صالة.

8 - اإدراج ا�صــــم الطالــب موؤلفا اأول فـي الأوراق العلمية التي ين�صرها امل�صرف الرئي�ض 
اأو امل�صارك من عمل الطالب.

يجوز للطالب اأو امل�صرف الرئي�ض تقدمي طلب تغيري ع�صوية جلنة الإ�صراف، وذلك  هـ - 
على النموذج املعد لهذا الغر�ض، ويجب اعتماد هذا التغيري من جلنة الدرا�صات العليا 
بالق�صم العلمي ثم رفعها اإلى جمل�ض الق�صم للموافقة عليها، على اأن يراعى التقدم 

الذي اأحرزه الطالب، والوقت الذي اأم�صاه فـي الربنامج حتى تاريخ تقدمي الطلب.
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املــادة ) ٤2 (

له  لي�صمح  الأداء،  �صري  تقرير  تقدمي  "الر�صالة"  فـي  م�صجل  طالب  كل  على  يجب  اأ - 
اأحدهما  ق�صمني:  على  التقرير  وي�صتمل  التايل،  الف�صل  فـي  الر�صالة  فـي  بالت�صجيل 
خا�ض بالطالب يقدم فـيه موجزا عن اأدائه فـي الدرا�صة، وخطة عمل مقرتحة ملا يتوقع 
العام الدرا�صي القادم، والق�صم الآخر خا�ض بامل�صرف  اأو  اإجنازه فـي الف�صل الدرا�صي 
الرئي�ض يدون فـيه مالحظاته على خطة العمل، ويقدم تقييما �صامال لأداء الطالب 
مو�صحا فـيه ما اإذا كان اأداوؤه "مر�صيا" اأو "غري مر�ض"، ويوقع كل من امل�صرف الرئي�ض 
والطالب على هذا التقرير، وي�صمح للطالب بالت�صجيل املتاأخر مبوافقة كل من رئي�ض 
الق�صــم العلمـــي املختـــ�ض وم�صاعـــد العميد، �صريطة اأن يقـــدم اأ�صبابــا مقبولــة فـي مــدة 

ل تزيد على اأ�صبوع من نهاية الأ�صبوع الأول للف�صل الدرا�صي.

فـي حالة ظهور اأي �صعف فـي اأداء الطالب ي�صكل العميد جلنة موؤقتة برئا�صة رئي�ض  ب - 
الق�صم العلمي املخت�ض، لدرا�صة الأمر واقرتاح التو�صيات املنا�صبة.

الف�شـــل ال�شابـــع

مناق�شـــة الر�شالــــة

املــادة ) ٤٣ (
ل يجـــوز البــدء فـي اإجــراءات مناق�صـــة الر�صالــــة اإل بعد اإنهاء الطالـــب جلميـــع املقــــررات 
فـي اخلطة الدرا�صية للربنامج مبعدل تراكمي ل يقل عن )3.00( ثالث نقاط بالن�صبة 
لربنامــج املاج�صتيــر، وتقدمي ما يفـيد ن�صر ورقة علمية اأو احل�صول على موافقة بالن�صر 
بالن�صبة  دويل  علمي  موؤمتر  فـي  علمية  بورقة  وامل�صاركة  متخ�ص�صة،  حمكمة  جملة  فـي 
للربنــاجمني  الر�صالة  بجاهزية  الإ�صراف  جلنة  تو�صية  بعد  وذلك  الدكتــوراه،  لربنامج 

للمناق�صة، وت�صليم ن�صخ من الر�صالة بح�صب عدد اأع�صاء جلنة مناق�صة الر�صالة.

املــادة ) ٤٤ (

تتولى جلنة الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض اقرتاح جلنة مناق�صة الر�صالة،  اأ - 
اأو تعديلها خالل مدة ل تتعدى �صهرا  الق�صم للموافقة عليها  اإلى جمل�ض  ثم رفعها 

واحدا من تاريخ تو�صية جلنة الإ�صراف بجاهزية الر�صالة للمناق�صة.
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ب - يجب على جلنة الدرا�صات العليا بالق�صم العلمي املخت�ض حتديد تاريخ ووقت ومكان 
مناق�صة الر�صالة مبا ل يزيد على )3( ثالثة اأ�صهر من تاريخ موافقة جمل�ض الق�صم 

العلمي املخت�ض على ت�صكيل جلنة مناق�صة الر�صالة.

املــادة ) ٤٥ (
اأ - تتكون جلنة مناق�صة الر�صالة من الآتي:

اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض من خارج الق�صم، ول يحق له الت�صويت. 1 - رئيـــ�ض اللجنـــــــة: 

2 - امل�صرف الرئيـ�ض: امل�صرف الرئي�ض على الر�صالة.

3 - ممتحــــن داخلــي: اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض بالق�صم العلمي املخت�ض برتبة اأ�صتاذ 
م�صاعد فاأعلى من خارج جلنة الإ�صراف.

4 - ممتحـن خارجي: خبيـــر فـي جمــال التخ�صـــ�ض مــن حملـــة الدكتـــوراه مـــن خـــارج 
املاج�صتري، واثنان  ملناق�صة ر�صالة  الكلية، ويكون ممتحنا واحد 
ملناق�صة ر�صالة الدكتوراه، ويراعى فـي حدود الإمكانات اأن يكون 
اأحد املمتحنني اخلارجيــني لطلبة الدكتوراه من خارج �صلطنة 

عمـــان. 

يقوم املمتحنـان الداخلي واخلارجـي بتقييـم الر�صالة تقييما �صامال، وو�صع املالحظات  ب - 
عليها، ا�صتعدادا للمناق�صة.

ج - تقت�صر جل�صة جلنة مناق�صة الر�صالة على اأع�صائها، ويجوز لرئي�ض اجلل�صة ال�صماح 
بح�صور من يرغب فـي ذلك بعد اأخذ موافقة الطالب. 

د - تتبع الإجراءات الآتية فـي املناق�صة:

عر�ض الر�صالة: يقدم الطالب عر�صا موجزا عن الر�صالة ل يتجاوز )20( ع�صرين   - 1
دقيقة.

وتوزيع  الوقت،  تنظيم  الر�صالة  مناق�صة  جلنة  رئي�ض  يتولى  الر�صالة:  مناق�صة   - 2
املناق�صة على اأع�صاء اللجنة، ويجب األ ت�صتغرق مناق�صة الر�صالة اأكرث من )2( 
انتهاء  وبعد  الدكتوراه،  لر�صالة  �صاعات  ثالث  و)3(  املاج�صتري،  لر�صالة  �صاعتني 
اأع�صاء اللجنة من املناق�صة يطلب من الطالب واحل�صور مغادرة القاعة، للمداولة 

واتخاذ القرار.
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3 - يجب على جلنة املناق�صة و�صع الر�صالة فـي اإحدى الفئات الأربع الآتية:

- جمازة.

- جمازة بعد اإدخال تعديالت طفـيفة.

- التاأجيل فـي انتظار اإجراء تعديالت جوهرية على الر�صالة.

- غري جمازة.

وفـي حالـــة اإجـــازة ر�صالــــة املاج�صتري يجـــب و�صع التقديرات ذات القيــم العدديــة 
املن�صو�ض عليها فـي املادة )31( من هذا النظام، وبالن�صبة لر�صالة الدكتوراه يجب 

و�صع التقديرات الآتية: ممتاز - جيدا جدا - جيد.

اإذا قـــررت جلنـــة املناق�صـــة "جمــــازة بعـــد اإدخـــال تعديــــالت طفـيــفة"، فاإنــه يتعـــني   - 4
علـــى الطالــب اإجـــراء تلك التعديالت فـي مدة ل تزيد علــى )30( ثالثــني يومـــا 

وت�صليمها للم�صرف الرئي�ض لعتمادها.

اإذا قـــــررت جلنــــــة املناقــــ�صة "التاأجـــيل فـــي انتظــــــار اإجــــراء تعديـــــالت جوهريــــة   - 5
علـــى الر�صالــة"، فاإنـــه يتعــــني اإجراء مناق�صة ثانية للطالب فـي مــدة ل تزيــــد على 
)6( �صتة اأ�صهر من تاريخ جل�صة املناق�صة الأولى. ويجب اأن تكون نتيجة املناق�صة 

الثانية "جمازة" اأو "جمازة بعد اإدخال تعديالت طفـيفة"، اأو "غري جمازة".

وفـي حالة اإجازة ر�صالة املاج�صتري يجب األ يتجاوز التقدير )ب(.

اإذا قررت جلنة املناق�صة "غري جمازة" يجب اأن يكون قرارها م�صببا فـي التقرير   - 6
املن�صو�ض عليه فـي البند )هـ( من هذه املادة.

اإجراءات  فـيه  يوجز  تقرير  رفع  املناق�صة  النتهاء من  بعد  اللجنة  رئي�ض  - يجب على  هـ 
املناق�صة اإلى م�صاعد العميد فـي مدة ل تتعدى اأ�صبوعا واحدا من تاريخ املناق�صة.

و - اإذا م�صـــت املــــدة املن�صــو�ض عليها فـي الفقرتـــني )4، 5( مــن البنــــد )د( من هذه املادة، 
الداخلـــي  املمتحنـــني  اأو مل ياأخذ مبالحظـــات  الر�صالــة معدلـــة  ولــم يقـدم الطالــب 

واخلارجي تعد الر�صالة غري جمازة.

ز - يجــــب علــــى الطالــب ت�صليـــم )4( اأربع ن�صخ جمــلدة مــن الر�صالــــة فـــي �صكلهـــا النهائـــي 
اإلى املركز وفقا للموا�صفات املعتمدة لدى الكلية، وت�صليم ملفـني اإلكرتونيني ب�صيغتي 

)word( و)pdf(، وذلك فـي مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ اعتمادها.
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الف�شـــل الثامـــن

قواعـــد التخـــرج

املــادة ) ٤٦ (

اأ - حتدد متطلبات منح الدرجة العلمية على اأ�صا�ض نظام ال�صاعات املعتمدة وفق متطلبات 
اأ�صا�ض  على  الدكتوراه  درجة  منح  ويكون  والتخ�ص�صات،  الأكادميية  والربامج  الكلية 

اإجازة الر�صالة. 

ت�صمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج الدبلوم ما ياأتي:  ب - 

- الفئة الأولـى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

لالختيار  للطلبة  الفر�صة  تتيح  التي  املحددة  الختيارية  املقررات  - الفئة الثانية: 
منها.

ج - ت�صمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج البكالوريو�ض ما ياأتي:

امللتحقني  الكلية  التي يجب درا�صتها على جميع طلبة  املقررات  الكلية:  متطلبات   - 1
بربامج البكالوريو�ض، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولــى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

- الفئة الثانية: املقــررات الختياريـــة املحددة التي تتيح الفر�صــة للطلبة لالختيار 
منها.

متطلبــــات التخ�صــ�ض: املقررات التي يجب درا�صتهــا على جميع طلبــة التخ�صــ�ض   - 2
فـي برامج البكالوريو�ض، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولـى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

املقـــررات الختياريـــة املحــددة لتخ�ص�ض مـــا، التـــي تتيــح الفر�صـــــة  - الفئة الثانية: 
للطلبة لالختيار منها.
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د - ت�صمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج املاج�صتري ما ياأتي:

متطلبات الكلية: املقررات التي يجب درا�صتها على جميع طلبة الكلية امللتحقني   - 1
بربامج املاج�صتري، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولـى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

- الفئة الثانية: املقــررات الختياريـــة املحددة التي تتيح الفر�صـــة للطلبــة لالختيار 
منها.

2 - متطلبات التخ�ص�ض: املقـــررات التـــي يجب درا�صتها على جميع طلبة التخ�صــ�ض 
فـي برامج املاج�صتري، وتنق�صم اإلى الآتي:

- الفئة الأولى: املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة اإكمالها باعتبارها 
جزءا من اخلطة الدرا�صية.

- الفئة الثانية: املقــررات الختياريـــة املحددة لتخ�صــــ�ض مـــــا، التـــي تتيـــح الفر�صـــــة 
للطلبة لالختيار منها.

املــادة ) ٤٧ (
يجوز مل�صاعد العميد بعد الت�صاور مع رئي�ض الق�صم العلمي املخت�ض فـي احلالت ال�صتثنائية 
ال�صماح للطالب با�صتيفاء متطلبات التخرج بدرا�صة مقرر مكافئ اأو بديل لأحد مقررات 
املعتمدة  �صاعاتها  تقل عدد  يزيد عددها على مقررين، ول  األ  ب�صرط  الدرا�صية،  اخلطة 

عنها، وباللغة ذاتها.

املــادة ) ٤٨ (
يجوز للعميد فـي احلالت ال�صتثنائية ال�صماح للطالب با�صتيفاء متطلبات التخرج باإعادة 

المتحان النهائي ملقرر ر�صب فـيه وفقا لل�صروط الآتية:
اأ - اأن يكون املقرر �صمن املقررات امل�صجلة فـي الف�صلني الأخريين لتخرج الطالب.

ب - األ يزيد عدد املقررات امل�صموح باإعادة المتحان النهائي فـيها على مقررين.
ج - اأن تكون درجة المتحان النهائي املعاد من )100( مائة درجة.

د - اأن يعاد المتحان للطالب فـي مدة ل تتجاوز اأ�صبوعني من تاريخ اإعالن النتائج.
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املــادة ) ٤٩ (

يجوز للطالب املقيد فـي برنامج البكالوريو�ض غري القادر على موا�صلة الدرا�صة طلب  اأ - 
احل�صول على �صهادة الدبلوم فـي "الدرا�صات الإ�صالمية" وفقا لل�صروط الآتية:

1 - اأن يقدم ما يثبت عدم قدرته على ال�صتمرار فـي برنامج البكالوريو�ض.

2 - اأن يكون قد اجتاز )60( �صتني �صاعة معتمدة على الأقل، منها )34( اأربع وثالثون 
�صاعة معتمدة على الأقل من مقررات ال�صريعة )اأ�صول الدين والفقه واأ�صوله(، 

مبعدل تراكمي ل يقل عن )2.00(.

تظهر جميع املقررات التي در�صها الطالب ور�صب فـيها فـي ك�صف درجاته، ول تدخل  ب - 
فـي ح�صاب املعدل الرتاكمي.

املــادة ) ٥0 (
الدرا�صات  دبلوم  �صهادة  على  املاج�صتري طلب احل�صول  برنامج  فـي  املقيد  للطالب  يجوز 
العليا من برنامج املاج�صتري بعد اإكمال )21( اإحدى وع�صرين �صاعة معتمدة من اخلطة 

الدرا�صية مبعدل تراكمي ل يقل عن )2.75(.

املــادة ) ٥١ (
تكون مدة الدرا�صة بالربنامج الأكادميي كالآتي:

اأول: الدبلــوم والبكالوريـــــو�ض:

 

ف�صلني  على  تزيد  ل  مدة  متديد  الطالب  منح  الأكادميي  للمجل�ض  ويجوز 
درا�صيني فـي حالة عدم ا�صتيفائه ملتطلبات التخرج فـي املدة امل�صموح بها �صريطة 

وجود اأ�صباب مقبولة اأدت اإلى تاأخره.

جمموع ال�شاعات الدرجة
املعتمدة

الفرتة الزمنية 
العادية

احلد الأق�شى 
ملدة الدرا�شة

 )3( ثالثة اأعوام )2 ( عامان60 - 70الدبلوم

)5( خم�صة اأعوام)4( اأربعة اأعوام120 - 140البكالوريو�ض
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ثانيا: املاج�صتري والدكتوراه:

وي�صتــرط للتمديــــد وجـــــود تو�صيــــة مـــن امل�صــرف الرئيـــ�ض، وموافقــــــة رئيــــــ�ض 
الق�صـــم العلمــــي املخت�ض، واعتماد العميد.

املــادة ) ٥2 (

اأ - يحق للطالب التخرج بالدرجة العلمية امللتحق بها اإذا اأجنز ما ياأتي:

ا�صتيفاء جميع متطلبات التخرج بنجاح، مع احل�صول على معدل تراكمي ل يقل   - 1
لربنامج   )3.00( عن  يقل  ول  والبكالوريو�ض،  الدبلوم  لربناجمي   )2.00( عن 

املاج�صتري مع ت�صليم ن�صخ من الر�صالة املجازة.

اإعداد ر�صالة الدكتوراه وت�صليم ن�صخ منها بعد اإجازتها.  - 2

احل�صول على اإخالء طرف من الكلية.  - 3

ب - ا�صتثناء من الفقرة الأخرية من اأول من املادة )51( من هذا النظام يجوز للمجل�ض 
الأكادميي منح الطالب الذي و�صل معدله الرتاكمي )1.90( فـي برناجمي الدبلوم 
والبكالوريو�ض واأنهى بنجاح جميع متطلبات خطة التخرج ف�صال درا�صيا واحدا لرفع 
معدله اإلى احلد الأدنى املطلوب لنيل الدرجة العلمية امللتحق بها، وذلك خالل الف�صل 

الدرا�صي التايل مبا�صرة فـي احلالت الآتية:

1 - ا�صتنفاد الطالب للحد الأق�صى من عدد مرات الوقوع حتت املالحظة.

2 - ا�صتنفاد الطالب للحد الأق�صى ملدة الدرا�صة بالكلية.

الدرجة
جمموع ال�شاعات 

املعتمدة

مدة التفرغ

 الكلي

مدة التفرغ 

اجلزئي
التمديد

 - الدكتوراه
�صتة ف�صول اإلى 
ثمانية ف�صول 

�صتة ف�صول اإلى 
اثني ع�صر ف�صال

ف�صالن 
درا�صيان

30 - 36املاج�صتري
ف�صالن اإلى 
اأربعة ف�صول

ف�صالن اإلى
 �صتة ف�صول

ف�صل 
درا�صي واحد
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املــادة ) ٥٣ (
التخرج  تقدير  نقاط  معدل  على  بناء  التخرج  عند  للطلبة  متنح  التي  الدرجات  ت�صنف 

املكت�صبة فـي جميع املقررات املت�صمنة فـي اخلطة الدرا�صية ح�صب الآتي:

املاج�شتيــرالدبلوم والبكالوريو�سالتقديـــر

3.75 - 3.754.00 - 4.00امتياز مع مرتبة ال�صرف

3.30 - 3.303.74 - 3.74ممتاز

3.00 - 2.753.29 - 3.29جيد جدا

-  2.30 - 2.74جيد

 - 2.00 - 2.29مقبول

الف�شــل التا�شـــع

التظلـــــم

املــادة ) ٥٤ (
يجوز للطالب التظلم اإلى العميد ب�صاأن و�صعه الأكادميي خالل )60( �صتني يوما من تاريخ 

اإبالغ الطالب بالقرار اأو علمه به علما يقينيا.

املــادة ) ٥٥ (
بعد  منه  قرار  بت�صكيلها  ي�صدر  التي  الطلبة  تظلمات  جلنة  على  التظلم  العميد  يعر�ض 
موافقـــة املجلـــ�ض الأكادميـــي، تتولـــى النظر فـي التظلـــم، ورفــع تو�صيــة فـيمــا انتهــت اإليـــه 

اإلى العميد.

املــادة ) ٥٦ (
يجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويكون قرار العميد 

فـيه نهائيا، ويعترب م�صي هذه املدة دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض.


