محتوٌات الدلٌل
الموضوع











كلمة العمٌد
الكلٌة التخصصٌة الحدٌثة فً سطور
(الرؤٌة والرسالة واالهداؾ والممٌزات)
المبول والتسجٌل
تعلٌمات الدراسة فً الكلٌة
تعلٌمات االمتحانات
نظام الدراسة والتموٌم
التعلٌمات المالٌة
المخالفات والعموبات
الحموق والواجبات الطالبٌة

بسم

اميحرلا نمحرلا هلل

الحمد هلل والصالة والسالم عىل
رسول هللا
وبنائ الطلبة االعزاء
ابنائ
ي
ي
ارحب بكم اجمل ترحيب يف
الكلية التخصصية الحديثة
للعلوم الطبية والتقنية...
يرسئ يف مستهل هذا العام
ي
اس الجديد ان ارحب بكم واهنئكم اختياركم هذا الرصح
الدر ي
العلم الرائد...
ي
ونجدر االشارة بأن الكلية لديها رؤية واهداف تسىع
لتحقيقها تقوم عىل التطوير والتحسي المستمر للعملية
العلم المتواصل لتحقيق جودة علمية
التعليمية والتأهيل
ي
عالية منافسة محليا واقليميا وقد بدأت تلك الخطوات
التطبيق يف التخصصات التقنية
بافتتاح البكالوريوس
ي
والهندسية واالدارية وإن شاء هللا عملية التطوير مستمرة
خدمة للوطن والمواطن .

ول التوفيق
وهللا ي
عميد الكلية
د .مجاهد نارص الجب

الكلٌة التخصصٌة الحدٌثة فً سطور
الروادةىوالتموزىفيىتػدومىتطلومىفنيىومؼنيىوفقىاألدالوبىالطلموظىالحدوثظىومطاوورىالجودةى
الوطنوظىوالطالموظ .ى

تػدومىتطلومىأكادوميىومؼنيىمتموزىواردادىكغاءاتىمتخصصظىفيىمختلفىالمجاالتىالطبوظى
والتػنوظىوالؼنددوظىواالداروظىىوتوفورىبوئظىمحغزةىللتطلومىواالبداعىالغكريىوالمؼنيىوفقى
مطاوورىوتػنواتىرالموظىل تحػوقىمخرجاتىرالوظىالجودةىتندجمىمدىالمدتجداتىالطلموظىوحاجظىدوقى
الطمل .ى

إنىالكلوظىتدطىىالىىخدمظىالمجتمدىالومنيىوتطوورىاالّفاقىالمطرفوظىواألكادوموظىوالمؼنوظى
لطلبتؼاىومنتدبوؼاىوتطملىلتحػوقىهذهىالعاوظىبماىولي :ى
 اردادىخروجونىمتخصصونىومؤهلونىتأهوالىرلمواىوتػنواىىوهنددواىوادارواىراليىالمدتوىى
مواكباىللتػدمىوالتطورىالطبيىوالتػنيىللمداهمظىفيىمدورةىالتنموظىالوطنوظ.
 رفدىكغاءةىوفارلوظىالطملواتىالتطلوموظىواإلداروظىفيىالكلوظىللوصولىالىىالتموزىاألكادوميى
والمؼنيىبتػدومىأفضلىالخدماتىوالمخرجاتىذاتىالجودةىالمتموزة،ىوبماىونادبىالمطاوورى
الدولوظ.
 تطوورىالبرامجىالتطلوموظىالمطتمدةىوتطوورىطرقىتػوومؼا،ىوطرحىالتخصصاتىالجدودةىالتيى
تلبيىاالحتواجاتىاالجتماروظىواالقتصادوظىللمجتمدىالمحليىواإلقلوميىبماىوحػقىمطاوورىالجودةى
النوروظىضمنىالمطاوورىالمحلوظىوالطالموظ.
 تنموظىورفدىكغاءةىوقدراتىأرضاءىالؼوئتونىالتدرودوظىواإلداروظىوتطوورهاىمنىخاللى
تصمومىوتػدومىبرامجىاالردادىوالتأهولىوالتدروب،ىوبماىوتنادبىمتطلباتىالجودة،ىوالطملى
رلىىادتػطابىالمؼاراتىوالكغاءاتىالتيىتحتاجؼاىالكلوظىللوصولىالتموزىالمنذود.
 اجتذابىالطلبظىالمتموزونىوبذلىاقصىىالجؼودىلتحغوزهمىوتذجوطؼمىرلىىتطوورىالتحصولى
الطلميىوالمطرفيىوالمؼني.
 تردوخىثػافظىالمذاركظىالمجتمطوظىوالتنموظىالمدتدامظىلدىىجمودىالػطاراتىوفئاتى
المجتمدىكافظ.

 بناءىذراكاتىفارلظىمدىمؤدداتىالػطاعىالحكوميىوالخاصىوتػدومىالخدماتىالتطلوموظى
والتدروبوظىالمدتمرة،ىبالتطاونىمدىالػطاراتىالطبوظىوالصناروظىوالتجاروظىوالتطلوموظ.
 ر ػدىوتنظومىالمؤتمراتىوالندواتىالطلموظىوالدوراتىالتدروبوظىوالتوجوؼوظىبؼدفىاالدؼامى
فيىإثراءىالمطرفظىالطلموظىوالمؼنوظىوتوجوؼؼاىنحوىخدمظىالمجتمدىوالمذاركظىالغارلظىفيى
المؤتمراتىالتيىتطػدىخارجىالكلوظ .ى

 هوئظىتدروسىمتخصصظىمنىأدتاذةىالجامطاتىوالكلواتىالومنوظىومنىأفضلىالكغاءاتى
االكادوموظىمنىحملظىالماجدتورىوالدكتوراه .ى
 مناهجىمتموزةىتواكبىالتطوراتىالطلموظىالحدوثظ .ى
 قاراتىدرادوظىوادطظىومطاملىمجؼزةىبأحدثىالتجؼوزاتىالتطلوموظىفيىمختلفىالتخصصات .ى
 ادتخدامىودائلىتطلوموظىحدوثظىومتطورة .ى
 تدروبىوتطبوقىرمليىمكثفىلطالبؼاىدواءىفيىالكلوظىأوىفيىالمدتذغواتىوالمرافقىالصحوظى
ومصاندىاالدووظىوالمختبراتىالطامظىوالخاصظىوىالمصاندىوالمطاملىوالورشىالؼنددوظىى
الموكانوكوظىوااللكترونوظىالداخلوظىوالخارجوظىوالمؤدداتىوالؼوئاتىوالذركاتىالطامظى
والخاصظىىالمؼتمظىوالمتخصصظىفيىالبرامجىالتيىنػومىبتدرودؼا .ى
 وجودىمكتبظىتضمىالطدودىمنىالكتبىوالمراجدىالمطبورظىوااللكترونوظىوالحدوثظىتعطيى
جمودىاالحتواجاتىالمطرفوظىفيىمختلفىتخصصاتؼاىالطلموظ .ى
 ردومىدرادوظىمنادبظىوتػدوطىمروح .ى
 تخغوضاتىومنحىخاصظىلألوائلىوالمتغوقونىوحغظظىالػرانىالكرومىومنحىمغاضلظ .ى
 إقامظىأنذطظىوفطالواتىرلموظىوثػافوظىورواضوظىهادفظ،ىباإلضافظىالىىزواراتىرلموظىالىى
مصاندىاالدووظىوالمدتذغواتىوالمختبراتى(الحكوموظىوالخاصظ).ى ى
 الذؼادةىتػبلىفيىالخدمظىالمدنوظىللتوظوف .ى
 الدرادظىرلىىفترتونىصباحوظىومدائوظ .ى

المبول والتسجٌل
شروط المبول والتسجٌل







ٌُمبل فً الكلٌة حملة الثانوٌة العامة او ما ٌعادلها (المسم العلمً ) بالمعدل الذي ٌتم تحدٌده سنوٌاً.
دبلوم كلٌات المجتمع والمعاهد التمنٌة والفنٌة او ما ٌعادلها .
تمدٌم كافة الوثائك المطلوبة مع استمارة طلب االلتحاق بالكلٌة إلدارة المبول والتسجٌل.
أن ٌستوفً الطالب شروط المبول والتسجٌل المحددة بالكلٌة.
ٌتم المبول بحسب االعداد التً تحددها الكلٌة فً كل عام.
ٌتعهد الطالب بااللتزام بأنظمة الكلٌة وتعلٌماتها ولوائحها السارٌة اثناء الدراسة.

الوثائك المطلوبة
على الطالب الراؼبٌن االلتحاق بالكلٌة تمدٌم الوثائك المطلوبة منهم وعلى النحو االتً
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

استمارة طلب االلتحاق (المبول) مع استٌفاء كافة البٌانات الواردة فٌها وفما لشروط الكلٌة.
أصل شهادة الثانوٌة العامة او ما ٌعادلها  +صورة طبك األصل.
أصل شهادة الدبلوم التمنً أو المهنً أو ما ٌعادلها .
صورة البطالة الشخصٌة او العائلٌة واحضار االصل للمطابمة.
عدد  10صور شخصٌة حدٌثة  6*4خلفٌتها بٌضاء أمامٌة.
بالنسبة للطالب الوافدٌن صورة الصفحات الثمان األولى للجواز وان ٌكون الجواز صالحا ألكثر من
سنة مع إحضار األصل للمطابمة مع تعمٌد الوثائك الدراسٌة الخاصة بالطالب من الجهات المختصة.
بالنسبة للطالب المحولٌن من جامعات او كلٌات او معاهد صحٌة ٌطلب منهم باإلضافة الى ما ذكر
أعاله ،احضار كشؾ درجات بالمواد التً تمت دراستها ُمعمد من الجهة التً تتبعها هذه الجامعة او
الكلٌة او المعهد.

إجراءات المبول والتسجٌل
على كل طالب ٌرؼب فً االلتحاق بالكلٌة المٌام خالل الفترة المحددة لذلن باآلتً
 مراجعة إدارة المبول والتسجٌل بالكلٌة وتعبئة طلب االلتحاق بالكلٌة بعد التأكد من معرفة نظامالدراسة وتعلٌماتها وفهم شروط المبول والموافمة علٌها.
 تمدٌم كافة الوثائك المطلوبة الواردة سابماً. -تموم إدارة المبول والتسجٌل بالكلٌة بفحص الوثائك للتأكد من صحتها واكتمالها ومن ثم استالمها.

تعلٌمات الدراسة فً الكلٌة
ولؾ المٌد
-

ٌجوز للطالب ولؾ المٌد بعد مرور عام دراسً واحد على األلل من تسجٌله ودراسته فً الكلٌة.
ٌنظر فً موضوع ولؾ المٌد بنا ًء على الطلب الخطً الممدم من الطالب بالنموذج المخصص لذلن الى
عمٌد الكلٌة خالل الشهر األول من الفصل الدراسً.
ال ٌتم اعتماد ولؾ المٌد اال بعد سداد كامل االلتزامات المالٌة واخالء عهدته بحسب النموذج
المخصص لذلن.
إذا أولؾ الطالب لٌده بعد مرور شهر من الدراسة فٌلزمه تسدٌد الرسوم الدراسٌة بحسب الالئحة وإذا
انسحب ٌعامل معاملة المنسحب.
ال ٌحك للطالب إذا أولؾ لٌده دخول االمتحانات الفصلٌة او التكمٌلٌة للممررات الدراسٌة للفصل
الدراسً او العام الدراسً الذي أولؾ لٌده فٌه.
ال تزٌد فترة مدة إٌماؾ المٌد عن فصلٌن متصلٌن او منفصلٌن.
ال تحتسب مدة إٌماؾ المٌد ضمن المدة النظامٌة المحددة لحصول الطالب على الشهادة.

-

ولؾ المٌد ال ٌعفً الطالب من اٌة رسوم او ؼرامات ممررة علٌه لبل ولؾ المٌد ولكن ٌحفظ له حمه
فٌما ٌستحمه من تمدٌرات نتائج المواد الدراسٌة التً امتحنها.

-

ال ٌجوز ولؾ المٌد للحاالت التالٌة
-

الطالب المستجد فً الفصل الدراسً األول.
المنمطع عن دراسته للفصل السابك اال بموافمة مجلس الكلٌة.
الراسب سنتٌن فً نفس المستوى الدراسً ذاته اال بموافمة مجلس الكلٌة.
الحاصل على منحة دراسٌة.

إعادة المٌد
ٌ نظر فً موضوع إعادة المٌد بناء على الطلب الخطً الممدم من الطالب بالنموذج المخصص لذلن
الى عمٌد الكلٌة خالل اسبوعٌن من بداٌة كل فصل دراسً على ان توجد دفعة فً نفس مستواه.
 فً حالة انمطاع الطالب عن الدراسة ألي سبب من األسباب ثم أعاد لٌده تسري علٌه الخطة
الدراسٌة للدفعة التً سٌدرس معها.
 الطالب المنمطع الذي ٌرؼب فً العودة ٌلزمه سداد  %15من رسوم الفصل الذي انمطع فٌه.



إذا لم ٌتمدم الطالب بطلب إعادة لٌده بعد انتهاء مدة ولؾ المٌد ٌعد ؼائبا ً بدون عذر ممبول.

التحوٌل
اوالً التحوٌل الداخلً -
ٌجوز للطالب المستجد فً الكلٌة التحوٌل من لسم الى لسم اخر على ان ٌكون التحوٌل فً مدة المبولوالتسجٌل المعلن عنها فً التموٌم الدراسً لمدة أسبوعٌن من بداٌة العام الدراسً وتتم إجراءات التحوٌل
عن طرٌك إدارة شئون الطالب بالشروط االتٌة -
 .1تعبئة استمارة التحوٌل الخاصة وتمدٌمها الى مدٌر شئون الطالب بعد اعتمادها من عمٌد الكلٌة
خالل المدة المحددة اعاله.
 .2توافر الشروط الخاصة بالمبول فً المسم المنتمل الٌه.
 .3توافر مماعد شاؼرة فً التخصص المراد التحوٌل الٌه.
 .4موافمة المسم المحول منه.

ثانٌا ً التحوٌل الخارجً -
ٌجوز للطالب الذي درس فً جامعه أو كلٌة او معهد اخر معترؾ به االنتمال الى الكلٌة التخصصٌة الحدٌثة
للعلوم الطبٌة والتمنٌة وٌكون ذلن فً بداٌة الفصل الدراسً وفك الشروط التالٌة -
 .1توفر شروط المبول والتسجٌل فً الكلٌة.
 .2ان ٌكون التحوٌل من معهد او كلٌة أو جامعه معترؾ بها من لبل الكلٌة التخصصٌة الحدٌثة للعلوم
الطبٌة والتمنٌة ووازرة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً.
 .3ان تكون دراسة الطالب السابمة فً المعهد او الكلٌة أو الجامعة تأخذ بأسلوب االنتظام والمواظبة.
 .4ان تنطبك على المحول شروط المبول والتسجٌل فً المستوى المحول الٌه.
 .5ان ٌعتمد التحوٌل من لجنة المبول والتسجٌل بالكلٌة.
 .6ان ال ٌكون مفصوالً من معهد أو كلٌة أو جامعة سابمة ألسباب أخاللٌة ،وإذا اتضح بعد لبوله ان
فصله كان لتلن األسباب فٌعد لبوله ملؽٌاً.
 .7ان ال ٌمل عدد الممررات التً سٌدرسها فً الكلٌة التخصصٌة الحدٌثة للعلوم الطبٌة والتمنٌة عن
 %50من عدد الممررات المطلوبة (متطلبات المسم) للبرنامج للحصول على الدرجة العلمٌة من
ذلن المسم.
 .8تعد المماصة وثٌمة تحدٌد مستوى ولٌست خطة دراسٌة وعلى الطالب االلتزام بالتؽٌٌرات التً تطرأ
على الخطة الدراسٌة للبرنامج المحول الٌه ،وال تعد وثٌمة تسجٌل للطالب ،اال بعد استٌفاء شروط
التوثٌك من جهة االعتماد الرسمٌة لشهادات الطالب الممدمة.
 .9ال ٌجوز عمل معادلة لممرر مشروع بحث التخرج.
ٌ -11جب ان ال ٌمل المحتوى العلمً للممرر المراد عمل مماصة له عن  %80عن مثٌله فً المسم
المحول الٌه.
 -11ان تتساوى الساعات المعتمدة للممرر مع نظٌراتها فً الكلٌة.
 -12ال تجري المماصة اال بعد احضار مفردات الممررات التً درسها الطالب فً المعهد او الكلٌة أو
الجامعة األخرى.
 -13ال ٌجوز معادلة أي ممرر من ممررات المستوى النهائً.

ٌ -14لتزم الطالب بحضور الممررات المطالب بها فً المستوٌات الدراسٌة األدنى من المستوى الذي تم
تسكٌنه فٌه.
 -15بعد اعتماد المماصة وتولٌع الطالب بالعلم ال ٌحك له االعتراض على المماصة وطلب اعتماد
ممررات أخرى بسبب احضاره ما ٌفٌد انه لد درسها فً البرنامج المحول منه وال ٌحك له التنازل
عن ممررات معتمدة فً المماصة.
 -16ال ٌحك للطالب الذي عُملت له مماصة بعد امتحانات الفصل الدراسً الثانً دخوله امتحان الدور
التكمٌلً للعام نفسه كونه ٌعد من طلبة العام التالً.

االنسحاب
ٌحك للطالب ان ٌنسحب من الدراسة فً الكلٌة بالشروط التالٌة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ان ٌسدد جمٌع االلتزامات المالٌة التً علٌه بما فً ذلن رسوم االنسحاب.
ان ٌكون االنسحاب خالل أسبوعٌن من بدء الفصل الدراسً واال فٌتحمل الطالب الرسوم حسب نظام
االنسحاب.
ان ٌخلً طرفه من كل مالة عاللة بالطالب (بحسب نموذج طلب االنسحاب).
ان ٌسلم بطالة الكلٌة لمدٌر شئون الطالب.
ان ال ٌكون الطالب محاالً الى المجلس التأدٌبً للتحمٌك معه فً أي مخالفات
إذا كان انسحاب الطالب بعد حصوله على وثٌمة من الكلٌة تفٌد انتظامه فً الدراسة فٌجوز للكلٌة
اشعار الجهات المعنٌة باالنسحاب.

الفصل من الكلٌة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

إذا اتضح ان الطالب ؼٌر مستوفً شروط المبول والتسجٌل.
إذا اتضح بعد تحوٌل الطالب انه سبك فصله ألسباب اكادٌمٌة واخاللٌة على ان ٌعتبر فصله من
تارٌخ التحاله بالكلٌة.
فً حالة رسوبه سنتٌن فً المستوى الدراسً الواحد وٌعرض االمر على مجلس الكلٌة للتوصٌة
بالفصل النهائً او منح الطالب فرصة أخٌرة إذا توفرت المبررات الموضوعٌة.
فً حالة رسوب الطالب ثالث سنوات بالمستوى النهائً وٌعرض االمر على مجلس الكلٌة للتوصٌة
بالفصل النهائً او منح الطالب فرصة أخٌرة إذا توفرت المبررات الموضوعٌة.
فً حال تجاوز المدة الممنوحة عن ضعؾ الحد األدنى المطلوب للحصول على المؤهل اال بموافمة
استثنائٌة من مجل س الكلٌة وال تحتسب فترة إٌماؾ المٌد ضمن تلن الفترة.
فً حالة لٌام الطالب بأثارة أي فوضى او شؽب فً مكان االمتحان ٌحرم من جمٌع ممررات الفصل
ولمجلس الكلٌة الحك فً النظر فً الموضوع واتخاذ لراراً بالفصل إذا رأت ذلن.
ٌحك لمجلس الكلٌة فصل الطالب لمدة عام دراسً واحد فً حالة تكرار محاولة الؽش للمرة الثانٌة
وٌفصل نهائٌا ً من الكلٌة للمرة الثالثة.
ال ٌعد الفصل النهائً من الكلٌة نافذ اال بعد اعتماده من مجلس الكلٌة.
ٌحك للطالب المفصول سحب وثائمه من الكلٌة على ان ٌوضح فً وثائمه بأنه فصل من الكلٌة
وأسباب الفصل وتارٌخه وان ٌدفع ما علٌه من التزامات مالٌة او عٌنٌة للكلٌة.
-11ال ٌحك للمفصولٌن ألسباب تأدٌبٌة االلتحاق بالكلٌة مرة أخرى مالم تكن هنان مدة زمنٌة
محددة لفترة الفصل .

تعــلٌــمــات االمتــحــانــات
شروط االمتحانات
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8
-9

البطالة الجامعٌة (بطالة الكلٌة) وتسدٌد االلتزامات المالٌة شًء أساسً فً دخول
االمتحانات.
استمارة الجلوس والحرص على متابعة مشرؾ االمتحانات للتولٌع علٌها.
ال ٌجوز دخول الطالب امتحان أي ممرر نجح فٌه او تمت معادلته بأي حال من األحوال،
وإذا حصل ذلن تلؽى درجة االمتحان.
إذا تؽٌب الطالب عن االمتحان النهائً المعلنٌ ،رصد له (ؼٌاب) وٌعد راسب فً ذلن
الممرر اال إذا لدم عذراً ممبوالً خالل فترة استمبال االعذار المعلن عنها ،فٌحك لمجلس
الكلٌة احتساب درجة الدور التكمٌلً دور اول من الناحٌة االكادٌمٌة.
ال ٌمبل أي عذر مرضً مالم ٌكن معمداً من طبٌب الكلٌة أو جهة مختصة تثك بها الكلٌة .
ال ٌحك للطالب المحروم بسبب الؽٌاب فً ممرر دخول امتحان ذلن الممرر وإذا حصل ودخل
امتحان تلؽى درجته.
ٌحرم الطالب الذي ٌضبط متلبسا ً بالؽش او محاولة الؽش من الممرر الذي ؼش فٌه والذي
ٌلٌه وإذا كان الممرر الذي ؼش فٌه هو األخٌر فٌحرم منه ومن الممرر الذي لبله.
اكتشاؾ الؽش فً ولت ال حك لالمتحانات ال ٌعفً الطالب من المسئولٌة وٌرفع االمر الى
مجلس الكلٌة التخاذ المرار.
ٌحرم الطالب الذي ٌضبط متلبسا ً بالؽش فً امتحان اعمال الفصل من درجات اعمال الفصل
لذلن الممرر.

اّلٌة إجراء االمتحانات
-1
-2
-3
-4

امتحانات نصؾ الفصل الدراسً تجري بعد مرور  8الى  11أسابٌع كحد الصى وٌتم من لبل
المدرس بالتنسٌك مع المسم.
امتحانات نهاٌة الفصل ،تجري من لبل لجنة االمتحانات (الكنترول) بالتنسٌك مع المسم أو بحسب
جدول معد مسبما بموجب الخطة الدراسٌة .
أسئلة االمتحانات ٌجب ان تهدؾ لمٌاس مدى استٌعاب الطالب لمضمون المادة ولدرته على
تطبٌمها.
وضع أسئلة االمتحاناتٌ ،جب ان توضع بصورة شاملة ومتنوعة على ان تحدد الدرجة امام كل
سؤال.

إٌماؾ وحرمان الطالب من دخول االمتحانات
ٌحرم الطالب من دخول االمتحانات فً الحاالت التالٌة
ٌ -1حرم الطالب من دخول امتحان الدور األول للممرر الدراسً إذا تجاوز ؼٌابة  %25من اجمالً
عدد المحاضرات إذا كان الممرر نظري ،و  %15إذا كان الممرر عملً.

 -2الطالب الذي تؽٌب عن ممرر من الممررات  %50او أكثر ال ٌحك له دخول االمتحانات وعلٌه إعادة
دراستها.
 -3الطالب الذي ٌؽٌب عن أداء االمتحانات النصفٌة او النهائٌة لعذر مرضً او لهري علٌه ان ٌبلػ
مدٌر شؤون الطالب بذلن وٌتم تعبئة النموذج المخصص لذلن فً فترة اعالن تمدٌم االعذار
الرسمٌة لٌتم منالشته فً مجلس الكلٌة وإذا تم الراره ٌسمح له بدخول االمتحانات واالعادة فً
الدور الثانً للمواد المتؽٌب عن امتحانها وتحسب له الدرجة كاملة.

النـتــائــج
اوال ُ النجاح
ٌعتبر الطالب ناجحا ً فً الفصل الدراسً إذا اجتاز جمٌع الممررات الدراسٌة بنجاح وٌعتبر ناجحا ً فً المادة
إذا حصل على درجة ال تمل عن  %50فً درجة االمتحانات.

ثانٌا ً االكمال
ٌعتبر الطالب مكمالً فً ممررات الفصل الدراسً إذا لم ٌتجاوز نسبة رسوبه  %30من المواد الممرر

دراستها فً الفصل الدراسً ،وعند حساب المواد تمرب النسبة لصالح الطالب.

ثالثا ً الرسوب
ٌعتبر الطالب راسبا ً فً الفصل الدراسً إذا رسب فً أكثر من  %30من المواد الممررة للفصل الدراسً.

نظام التظلمات
-1

-2
-3
-4

ٌحك للطالب التظلم فً نتٌجة أي ممرر خالل المدة المحددة بعد ظهور النتائج ،بعد تسدٌد الرسوم
الخاصة بالتظلم ،ولمجلس الكلٌة الحك فً تمدٌد المدة المحددة لتمدٌم التظلمات ان وجد مبررات
لذلن.
ٌنظر فً التظلم من لبل رئٌس لجنة االمتحانات او من ٌخوله.
ال ٌجوز التظلم فً نتائج الدور التكمٌلً.
إجراءات التظلم تتضمن التأكد من صحة تثبٌت الدرجات وجمعها وإذا وجدت إجابة لم تصحح ٌرسل
الدفتر لمدرس المادة بعد اطالع رئٌس لجنة االمتحانات فً الكلٌة

نظام التمدٌرات
ٌ .1حسب المعدل النهائً للتخرج بناء على نظام الوحدات للدرجات التً حصل علٌها الطالب فً جمٌع
الممررات وهو النظام المعمول به عالمٌاً.
ٌ .2مدر نجاح الطالب فً الممررات الدراسٌة والتمدٌر العام فً المعدالت الفصلٌة والتراكمٌة على
النحو التالً

التمدٌر كتابة

 %من مجموع الدرجات

التمدٌر رمزا ً

ممتاز
جٌد جدا
جٌد
ممبول
ضعٌؾ
ؼائب
ؼائب بعذر ممبول
محروم

من %90الى %100
من  %80الى الل من %90
من  %65الى الل من %80
من  %50الى الل من %65
الل من %50
ؼائب
ؼائب بعذر
محروم

وٌرمز لها بالرمز ( م )
وٌرمز لها بالرمز ( ج ج )
وٌرمز لها بالرمز ( ج )
وٌرمز لها بالرمز ( ل )
وٌرمز لها بالرمز ( ض )
وٌرمز لها بالرمز ( غ )
وٌرمز لها بالرمز ( غ ب )
----

نـظـام الــدراســة
 .1نظام الدراسة فً الكلٌة ٌموم على أساس االنتظام.
 .2مواظبة الطالب على حضور المحاضرات النظرٌة والعلمٌة الممررة لكل ممرر على حده.
 -4متطلبات الكلٌة ملزمه لكل الطلبة فً كل األلسام والبرامج.
ٌ -5لزم الطالب المتبمً فً مستواه الدراسً بسبب الرسوب او االنمطاع او ولؾ المٌد بالخطة
الدراسٌة الجدٌدة المعتمدة.
 -6ال ٌجوز ألي طالب ان ٌكون مسجالً فً الكلٌة لدرجتٌن علمٌتٌن فً ولت واحد.
ٌ -7جب على الطالب التسجٌل المتحان الممررات المتبمٌة علٌه من مستوٌات أدنً من المستوى الذي
هو فٌه خالل المدة المحددة فً تموٌم الكلٌة.
 -8ال ٌلزم الطالب االنتظام فً دراسة مواد التخلؾ من المستوٌات األدنى من المستوى الذي فٌه
الطالب إذا كان لد انتظم فً دراستها وامتحاناتها ،اما الممررات ذات الصفة العلمٌة فان الطالب
ملزم بتسجٌلها واالنتظام فٌها اال إذا كان هنان تعارض فً هذه الحالة ٌكون المرار لمجلس الكلٌة.
 -9إذا سجل الطالب لالمتحان دون الدراسة لمواد متبمٌة علٌه من مستوى أدنً فان علٌه مراعاة أي
تؽٌٌر فً تفاصٌل الممررات المعطاة للممرر الجدٌد وتكون األسئلة معتمدة على ما ٌتم إلراره فً
الفصل الجاري من ممررات وكتب ولٌس على ما كان فً الفصل السابك وٌصحح له من 100درجة
وٌتولى المسم المعنً اإلعالن عن التؽٌر من خالل خطته الدراسٌة وعلى الطالب مراجعة المسم
لمعرفة ذلن.
الطالب المتبمً فً مستواه ملزم بحضور محاضرات الممررات التً رسب فٌها فً
-11
المستوى نفسه من المستوٌات األدنى ذات الصفة العلمٌة إذا تطلبت طبٌعة الممررات ذلن.
ٌشترط للنجاح فً الممررات ذات الطبٌعة العملٌة النجاح فً الجانب النظري والعملً ،وفً
-11
حالة الرسوب فً احداهما ٌعاد االمتحان العلمً والنظري للممرر نفسه.
فً حالة الممررات النظرٌة العملٌة التً تكون مجموع حاصل جمع النظري مع العملً ال
-12
تمل عن  % 51من الدرجة النهائٌة ٌعتبر الطالب ناجح.

الـتـعــلٌـمـات المـالـٌـة
الرسوم الدراسٌة
طرٌمة التسدٌد
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ٌكون التسدٌد من لبل الطالب للكلٌة نمداً لجمٌع الرسوم الدراسٌة الممررة لسنة دراسٌة
كاملة وٌمكن تمسٌطها الى ألساط.
ٌجب ان ٌسدد الطالب الرسوم المستحمة علٌه كاملة لبل بدء االمتحانات وال ٌسمح له
بدخول االمتحانات اال بعد تسدٌد ما علٌه من الرسوم الدراسٌة.
فً حالة فصل الطالب تأدٌبا ً او اكادٌمٌا ً او ألي سبب اخر ٌستوجب الفصل ٌلتزم الطالب
بتسدٌد رسوم الفصل الذي تم فصله فٌه.
ال ٌجوز تحوٌل الرسوم الدراسٌة الخاصة بطالب معٌن الى طالب اخر مهما كانت األسباب،
كما ال ٌجوز تحوٌل لٌمة الرسوم الدراسٌة الى رسوم أخرى.
ٌدفع الطالب رسوم البطائك واألنشطة الدراسٌة حسب ما تمرره إدارة الكلٌة.
ٌدفع الطالب رسوم شهادة التخرج حسب الالئحة المالٌة للكلٌة.
ٌدفع الطالب الحاصل على منحة دراسٌة من أي جهة رسوم التدرٌب بحسب ما تحدده إدارة
الكلٌة.

إستمطاع الرسوم الدراسٌة
فً حالة االنسحاب
 -1فً حالة انسحاب الطالب من الكلٌة لبل موعد بدء الدراسة تعاد له الرسوم الدراسٌة فمط.
 -2فً حالة انسحاب بعد بدء الدراسة تستحك علٌه المبالػ بحسب الجدول التالً

البٌان

الرسوم الدراسٌة

األسبوع األول%25من رسوم السنة
األسبوع الثانً%50من رسوم السنة
األسبوع الثالث
%75من رسوم السنة
من األسبوع الرابع وما فوق %100من رسوم السنة

رسوم التسجٌل
ال ترد
ال ترد
ال ترد
ال ترد

 -3فً حالة انسحاب الطالب وٌرؼب فً إعادة لٌده مرة أخرى لبل مرور شهر على انسحابه فٌعامل
بنفس رسومه السابمة وٌعفى من رسوم التسجٌل وفً حالة إعادة لٌده بعد مرور شهر من انسحابه
ٌعامل معاملة الطالب المستجد وٌسدد رسوم التسجٌل.
ٌ -4تم احتساب بدء الدراسة حسب ما هو معتمد فً التموٌم الدراسً للكلٌة.

فً حالة االنمطاع
 -1فً حالة انمطاع الطالب عن الدراسة ألي سبب من األسباب واعٌد لٌده فتكون رسومه الدراسٌة هً
رسوم الدفعة التً سٌدرس معها.
 -2الطالب المنمطع الذي ٌرؼب باالنسحاب من الكلٌة ٌسدد ؼرامة انسحاب  %50من رسوم الفصل
الدراسً الذي انمطع فٌه.
 -3الطالب المنمطع الذي ٌرؼب فً العودة للدراسة ٌلزم بدفع %12.5ؼرامة مالٌة من رسوم الفصل
الذي انمطع فٌه.

فً حالة إٌماؾ المٌد
فً حالة تمدٌم طلب موافما ً علٌه من عمادة الكلٌة وبعد استكمال شروط إٌماؾ المٌد والمنصوص علٌها فً
دلٌل الطالب وكذا استكمال نموذج ولؾ المٌد فٌتم معاملته على النحو التالً
-1
-2
-3
-4

إذا أولؾ الطالب لٌده خالل الشهر األول من بدء الدراسة او بدء التسجٌل لٌس علٌه أي التزامات
مالٌه.
إذا أولؾ الطالب لٌده بعد الشهر األول فٌلزم بسداد  %12.5من الرسوم الدراسٌة للفصل الذي
أولؾ المٌد فٌه ،وفً حالة انسحابه ٌعامل معاملة المنسحب بحسب الالئحة.
ال ٌتم اعتماد تولٌؾ المٌد للطالب اال بعد سداد كامل االلتزامات المالٌة السابمة التً علٌه.
التارٌخ المعتمد علٌه فً االنسحاب وولؾ المٌد هو تارٌخ تمدٌم الطلب ووصوله الى الجهة
المختصة على اال ٌزٌد تارٌخ االنتهاء من هذه اإلجراءات ألكثر من أسبوعٌن فاذا زاد على ذلن
فٌعتمد تارٌخ استكمال إجراءات االنسحاب وولؾ المٌد.

رسوم الممررات لإلعادة
ٌ -1سدد الطالب فً كل ممرر رسب فٌه وٌعٌد دراسته وامتحانه  %100من رسوم الممرر للدفعة التً
سٌدرس معها.
 -2رسوم الطالب المتبمً لإلعادة هً رسوم الدفعة الذي سٌدرس معها.
 -3رسوم الدور التكمٌلً كما هو موضح بالالئحة المالٌة للكلٌة

إعادة الرسوم
ٌتم إعادة الرسوم الدراسٌة كاملة للطالب فً حاالت االتٌة
 -1عدم تمكن الكلٌة من فتح التخصص المعلن عنه ألسباب خاصة بها.
 -2عدم تمكن الطالب من الحضور للكلٌة او الدراسة بها لظروؾ لاهرة تعتمدها عمادة الكلٌة.
ٌ -3تم إعادة رسوم الدور التكمٌلً للطالب فً حالة تعارض جدول االمتحانات.

المخالفات والعموبات
المخالفة
االخالل بنظام االمتحان

العموبة
حرمان الطالب من الممرر الذي أخل فٌه بالنظام

محاولة سرلة ممتلكات الكلٌة او
الموظفٌن او الطالب
تعاطً المسكرات والمخدرات

أ-االنتحال لؽرض االمتحان -
ٌ-1حرم كال الطالبٌن من العام الدراسً الذي حدث فٌه االنتحال،
وتلؽى نتائجه كافة وال ٌحك له دخول الدور التكمٌلً.
-2إذا كان الطالب من خارج الكلٌة ٌحال الى امن الكلٌة.
ب-االنتحال ألؼراض أخرى -
ٌعطى الطالبان انذار بالفصل وإذا كان أحدهما من خارج الكلٌة
ٌحال الى امن الكلٌة.
الحد األدنى الفصل المؤلت من الكلٌة لمدة عام دراسً كامل.
الحد األلصى الفصل النهائً من الكلٌة.
الحد األدنى الفصل المؤلت من الكلٌة لمدة شهر عن
الدراسة.
الحد األلصى الفصل المؤلت من الكلٌة لمدة فصل
دراسً.
إعادة ما تم سرلته ،وٌؽرم بمٌة المسرولات ،وٌفصل لمدة فصل
دراسً كامل.
الفصل النهائً من الكلٌة.

التروٌج للمخدرات والمسكرات

الفصل النهائً من الكلٌة وتسلٌمة للجهات المختصة.

حمل اآلالت الحادة او األسلحة النارٌة
داخل الكلٌة او استخدامها

الحد األدنى الفصل المؤلت من الكلٌة لمدة عام دراسً كامل

انتحال شخصٌة شخص اخر

كل فعل ٌمس الدٌن والشرؾ
كل فعل ٌتنافى مع حسن السٌرة
والسلون

أ -إذا كان بالمول
االعتداء او محاولة االعتداء على أحد
الحد األدنى الفصل المؤلت من الكلٌة لمدة فصل دراسً كامل.
أعضاء هٌئة التدرٌس او العاملٌن فً
الحد األلصى الفصل النهائً من الكلٌة.
الكلٌة بالمول او الفعل.
ب-إذا كان االعتداء بالفعل الفصل النهائً من الكلٌة.
 -1اإلنذار بالفصل.
التدخٌن ومضػ المات داخل الكلٌة
-2عند التكرار الفصل المؤلت من الكلٌة.
 -1اإلنذار بالفصل.
اإلدالء بمعلومات كاذبة عن
-2عند التكرار الفصل المؤلت من الكلٌة.
المسئولٌن بالكلٌة
الحد األدنى الفصل المؤلت من الكلٌة لمدة عام دراسً كامل.
اإلدالء بمعلومات كاذبة عن الكلٌة
الحد األلصى الفصل النهائً من الكلٌة.
تمدر بحكم خطورتها وتتراوح من
صدور حكم لضائً على الطالب
الحد األدنى الفصل المؤلت من الكلٌة لمدة اسبوع عن الدراسة.
بجرٌمة تتعلك باألدب والنظام العام.
الحد األلصى الفصل النهائً من الكلٌة.
اإلنذار بالفصل وتؽرٌم الطالب كلفة االستبدال او اصالح ما أتلفه.
سوء استخدام ممتلكات الكلٌة
المنمولة او ؼٌر المنمولة.
تؽرٌم الطالب كلفة االستبدال او اصالح ما أتلفه والفصل المؤلت
االتالؾ المتعمد ألي من ممتلكات
من الكلٌة لمدة فصل دراسً كامل.
الكلٌة المنمولة او ؼٌر المنمولة
التزوٌر فً األوراق الرسمٌة

الفصل النهائً من الكلٌة.

حموق الطالب
ٌعتبر حصول الطلبة على العلم والمعرفة اول واهم حك من حمولهم وٌرافك ذلن مجموعة من الحموق التً
تمٌز شخصٌة الطالب من ؼٌره ومن هذه الحموق.
 -1الحصول على بطالة الكلٌة باعتبارها الوثٌمة التً تثبت شخصٌة الطالب داخل حرم الكلٌة.
 -2االشتران فً االتحادات الطالبٌة واالسهام فً تكوٌنها والعمل ضمن أنشطتها وفك اللوائح المنظمة
لذلن وبما ال ٌتعارض مع أنظمة ولوائح الكلٌة.
 -3استخدام المكتبة وما تحوٌه من مراجعه لالطالع واالعارة وفك النظام المحدد لذلن.
 -4استخدام المعامل الخاصة بالكلٌة لتوسع مداركه العلمٌة.
 -5المشاركة فً إلامة األنشطة المختلفة التً تتبناها وترعاها الكلٌة كاألنشطة العلمٌة والمسابمات
الثمافٌة او الرٌاضٌة او االجتماعٌة.
 -6الحصول على الوثائك التً تمنحها الكلٌة بما فً ذلن الدرجة العلمٌة بعد استكمال متطلبات التخرج
من الكلٌة.
 -7استفسار اساتذته داخل حرم الكلٌة ومنالشتهم المنالشة العلمٌة الالئمة وطلب المزٌد من التوضٌح
مالم ٌدركه من العلوم والمعارؾ.
 -8من حك الطالب ولؾ المٌد واعادته واالنسحاب من الكلٌة والتظلم من نتائج االمتحانات وفك التموٌم
والالئحة االكادٌمٌة.
 -9الحصول على سند لبض رسمً مختوم لكل ما ٌدفعه لخزٌنة الكلٌة وفك اللوائح المنظمة لذلن.
المطالبة بحموله داخل حرم الكلٌة متمسكا ً بالنصوص واللوائح النافذة فً الكلٌة وجمٌع
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الطلبة متساوون فً الحموق والواجبات فً الكلٌة.
الحفاظ على محتوٌات ملفه داخل الكلٌة بمكان اّمن وبشكل منظم وبأٌدي امٌنه وعدم تسلٌم
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أي من محتوٌاته(الملؾ) اال الطالب نفسه ،او من ٌوكله رسمٌاً ،وكذا عدم نشر أي من هذه
المحتوٌات ،مالم ٌكن هذا النشر ناتجا ً عن لرار عموبة ضد الطالب ،كما ان من حك الطالب او
الطالبة على الكلٌة المحافظة على صوره الشخصٌة داخل ملفه وعدم اظهارها او استخدامها اال لما
خصصت له.

واجبات الطالب
ٌجب على جمٌع الطلبة االلتزام بموانٌن الكلٌة وانظمتها ولوائحها وبكل ما ٌصدر عن الكلٌة من لواعد
وارشادات واعالنات واعراؾ علمٌة واكادٌمٌة ،وكذلن االلتزام بالموانٌن والمواعد واآلداب العامة ،واعراؾ
المجتمع ولٌمه المنبثمة من روح الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ وعلٌهم بصفة خاصة االلتزام باآلتً
 -1كل ما ورد من لوانٌن ولوائح الكلٌة ومنها ما ورد بهذه الالئحة ودفع المبالػ المالٌة الممررة.
 -2عدم المٌام –لوالً او فعالً-بما ٌتنافى مع الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ او الشرؾ او الكرامة او السٌرة
الطٌبة والسلون الحسن او ٌمس سمعة الكلٌة سوا ًء فً الداخل او الخارج.
 -3التمٌد بنظم االمتحانات والتزام الهدوء فٌها وعدم محاولة الؽش او الشروع فٌه.
 -4المحافظة على مبانً الكلٌة واألجهزة والمواد وكتب الكلٌة وارجاع ما استعٌر منها فً الولت
المحدد دون أي تبرٌر لو تم اتالفه.
 -5احترام كل منتسبً الكلٌة (هٌئة التدرٌس-موظفٌن-طالب-زوار-ضٌوؾ) وعدم اإلساءة لهم او
اهانتهم بالمول او الفعل.
 -6عدم محاولة التؽٌٌر فً الوثائك الرسمٌة الصادرة عن الكلٌة او ؼٌر الكلٌة وكذا حٌازتها بطرق
ؼٌر شرعٌة.
 -7االمتثال للعموبة التً تولع علٌه من الجهات المختصة.
 -8االمتناع عن حمل أي نوع من األسلحة بما فً ذلن السالج األبٌض سوا ًء داخل الكلٌة او اثناء
مهمة لتمثٌل الكلٌة.
 -9الحضور الى الكلٌة بالزي المناسب الذي ٌكفل احترام الطلبة للكلٌة.
تمثٌل الكلٌة فً المهمات المكلؾ بها تمثٌالً حسنا ً بما ٌتالءم مع مكانة الكلٌة العلمٌة
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واألكادٌمٌة.
االطالع على كل ما تنشره الكلٌة من لوائح وارشادات بما فً ذلن لوحات اإلعالنات بالكلٌة
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وعدم جواز االحتجاج بجهله بما ٌنشر فٌها.

