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 تتبع الكلية نظام الفصليني الدراسيني ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربعة سنوات دراسية  )٦( �دة
  .أسبوع ١٥فصل دراسى من يتكون كل و  ،عداديةإها سنة سبقت

بالكلية ختلفة امل األقسام العلميةعلى  األوىلالسنة  إىل اإلعدادية ن من السنةو املنقول وزع الطالبي  )٧
�دة (
  .ويستمر قيدهم ىف هذه األقسام وشعبها حىت خترجهم جملس الكلية يقرهوفقا للنظام الذى 

 وعاتهلس األقسام موضابإعداد مشروع أثناء العام الدراسى وحتدد جم الفرقة الرابعةيقوم طلبة   )٨
�دة (
  كحد أقصى.  أسابيعوثالثة  أسبوعله فرتة إضافية بعد االمتحانات ترتاوح بني  وختصص

للدراسة وال متنح درجة  مكمال جزءً  الكلية جأو خـار داخل  العمـلي الصيفييعترب التدريب   )٩( 
�دة
. وحيدد ال بقضاء فرتة تدريب إمجالية خالل سنوات الدراسة ال تقل عن ثالثة شهورإالبكالوريوس 

ينفذ حتت إشراف هيئة و الصيفية  األجازةجملس كل قسم نظاما للتدريب الصيفى العملى خالل 
  التدريس بالقسم.

الصناعية  لزيارة املنشآتالفرقة الرابعة رحلة علمية لطالب  ،قبل التخرج ،نظم جملس كل قسمي  )١٠( 
�دة
فيها وتنفذ هذه الرحالت ة لتكنولوجيواملؤسسات اهلندسية واخلدمية للتعرف عليها وعلى النظم ا

  .بالقسميئة التدريس التام هلشراف اإلحتت 

على أال تقل لكل مقرر، و النظرية واملعملية  والتمارينجيب على الطالب متابعة احملاضرات النظرية   )١١
�دة (
  .ة% من دروس كل مقرر على حد ٧٥نسبة حضوره عن 

حيرم الطالب من أداء االمتحان النهائى ىف املقررات الىت مل املختصة  األقساموبناء على طلب جمالس 
يستوف فيها النسبة املقررة للحضور وىف هذه احلالة يعترب الطالب راسبا ىف املقررات الىت حيرم من 

  أداء االمتحان فيها.
  .غائبا بعذر مقبولالطالب  يقبله جملس الكلية فيعتربتغيبه و وإذا قدم الطالب عذرا عن 

 ىف مجيع  وبعد جناحه اجلامعىىف اية العام تليها  الىتينقل الطالب من الفرقة املقيد ا إىل الفرقة     )١٢( 
�دة
  .فيما ال يزيد على مقررين من فرقته أو من فرقة أدىن رسوبهاملقررات أو 

هذه    فيهتدرس  الذى ىف الفصل الدراسىويؤدى الطالب االمتحان فيما رسب فيه من مقررات 
هذه  ختفضمن درجات النهاية العظمى للمقرر % فأكثر  ٦٥على ه وىف حالة حصولاملقررات، 
  .إىل احلد األقصى لتقدير مقبول الدرجات

وفقا للدرجات الىت له التقدير  سبفيحبعذر مقبول  املقرروإذا كان الطالب متغيبا عن امتحان 
  حصل عليها.

ة الراسبني فيما ال يزيد  على مقررين من  مقررات الفرقة الرابعة أومن                         لطالب الفرقة الرابع يعقد  )١٣
�دة (
مقررات فرق أدىن امتحانا ىف بداية الفصل الدراسى األول (دور نوفمرب) ويعتد بآخر أعمال فصلية 

االمتحان  فيما  سبق حصوهلم عليها، فإذا تكرر رسوم ىف هذين املقررين أو ىف أحدمها فعليهم أداء
رسبوا فيه ىف الفصل الدراسى الذى تدرس فيه هذه املقررات، وىف هذه احلالة يعامل هؤالء الطالب  

  كاملنقولني مبواد ختلف فيما يتعلق بدرجة األعمال الفصلية.
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  يعترب الطالب الراسب ىف املشروع باقيا لإلعادة.  )١٤
�دة (

األدىن لعدد الطالب املسجلني لكل مادة إختيارية، وذلك وفقا حيدد جملس الكلية احلد  -  )١٥
�دة (
  لإلمكانات املتاحة للكلية ولألقسام.

  تغيري املادة االختيارية للطالب الراسب فيها أو املتغيب عنها بدون عذر مقبول. زال جيو  -
  احلد األقصى لعدد املواد اإلختيارية لكل قائمة من مقرر إختياري هو مخس مواد. -

�
  يقدر جناح الطالب ىف املقررات وىف التقدير العام بأحد التقديرات اآلتية:  )١٦دة (
  

 %١٠٠ إىل %٨٥ من ممتاز
  %٨٥أقل من   إىل  %٧٥  من  جيد جدا

  %٧٥أقل من   إىل  %٦٥  من  جيد
  %٦٥أقل من   إىل  %٥٠  من  مقبول

  
  أما رسوب الطالب ىف أحد املقررات فيقدر بأحد التقديرين اآلتيني:

  
 %٥٠أقل من  إىل %٣٠ من فضعي

    %٣٠أقل من         ضعيف جدا

التحريرى ويكتب االمتحان من درجة  %٣٠من  ىف املقرر إذا حصل على أقل  االب راسبـيعترب الط   )١٧
�دة (
وىف هذه احلالة ال تضاف درجات األعمال الفصلية سم املقرر ( راسب الئحة ) ( س ) .أأمام 

  ىل درجات االمتحان التحريرى.ودرجات الشفوى والعملى إ


إذا تضمنت درجات أحد املقـررات شقا عمليا أو شفـويا باإلضافة إىل األعمال الفصلية ودرجات   )١٨( �دة
االمتحان التحريرى، فأن تقدير الطالب حيسب على أسا س جمموع الدرجات الىت حصل عليها فيها 

  رى غائبا ىف املقرر وال ترصد له درجات.مجيعا. ويعترب الطالب الغائب ىف االمتحان التحري

واحد بالنسبة للنجاح  مقررعامل كيدرجة امتحان واحدة  املقرر املكون من مادتني أو أكثر وله    )١٩
�دة (
، ويتوىل جملس الكلية توزيع الساعات (حماضرات، متارين، عملى) والدرجات (أعمال والرسوب

ذا املقرر بني هذه املواد، باإلضافة إىل حتديد نسبة فصلية، عملى، شفوى، حتريرى) املخصصة هل
أسئلة االمتحان لكل مادة، وذلك إذا مل يرد نص ىف هذه الالئحة ينص على هذا التوزيع. وىف مجيع 

  االحوال يتم أداء امتحان كل مادة ىف ورقة إجابة منفصلة. 
  

ول والثاىن ىف الفصل الدراسى ألىف الفصل الدراسى اأحدمها  نجزءيملقررات املستمرة (أى ازأة إىل ا   )٢٠
�دة (
  :، تعامل هذه املقررات كما يلى)ولكل جزء امتحان ىف اية الفصل الدراسى الذى يدرس فيه الثاىن

  . إذا جنح ىف جمموع جزئى املقرر معااملستمر يعترب الطالب ناجحا ىف املقرر  -١
       من جمموع  %٣٠حصل على أقل من  تمر إذااملسىف املقرر ا الئحيا يعترب الطالب راسب -٢

  .املقرر معا جلزئيدرجات التحريرى 

 إذا رسب الطـالب ىف أحد جزئي املقرر املستمر وكان جممـوع درجىت اجلزئني معا يؤهله للنجاح - ٣
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  ، فيعترب الطالب ناجحا وال يكون مطالب بإعادة اجلزء الذى رسب فيه.ىف املقرر كله
  ب ىف جزء  من املقرر املستمر  وجنح ىف اجلزء اآلخر، فأنه حيتفظ بالدرجات الىتوإذا رسب الطال

العام  الذى رسب فيه ىفاالمتحان ىف اجلزء  يكون قد حصل عليها ىف اجلزء الذى جنح فيه ويؤدى
% فأكثر من  ٦٥على ه وىف حالة حصول هذا اجلزء. ىف الفصل الدراسى الذى يدرس بهالتايل و 

مث جتمع درجات هذا  إىل احلد األقصى لتقدير مقبول هذه الدرجة ختفض هلذا اجلزء الدرجة الكلية
  اجلزء على درجات اجلزء اآلخر الذى كان ناجحا فيه حلساب تقدير النجاح.

إذا رسب الطالب ىف جزئى املقرر املستمر فإنه يؤدى االمتحان ىف هذين اجلزئني ىف العام التاىل  -٤
   فأكثر % ٦٥على الطالب  وىف حالة حصول.  الذى يدرس فيه سىالفصل الدراوكل جزء ىف 

  . إىل احلد األقصى لتقدير مقبول هذه الدرجة ختفض للمقررمن الدرجة الكلية 
  

جيوز للطالب املتخلف ىف مادة إعادة األعمال الفصلية هلذه املادة وترصد له الدرجة الىت حصل   )٢١
�دة (
ن درجة األعمال الفصلية الىت يكون قد حصل عليها من قبل، عليها بعد اإلعادة  بغض النظر ع

  وإذا كان هلذه املادة امتحان عملى أو شفوى فعلى الطالب أداء االمتحان فيهما.
وحتسب درجة األعمال الفصلية للطالب املتقدم لالمتحان ىف مادة من اخلارج، كنسبة من درجة 

ان عملى أو شفوى فعلى الطالب أداء االمتحان االمتحان التحريرى، وإذا كان هلذه املادة امتح
  فيهما.

التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات حيدد جملس الكلية كل  ةمن الالئح ٨٧،  ٨٦مع عدم اإلخالل باملادتني   )٢٢
�دة (
لتحويل ونقل قيد الطالب من الكليات األخرى وتطبق عليهم  األحكام  ةعام الشروط والضوابط الالزم

 التالية:
يوزع الطالب احملولني إىل الفرقة األوىل على أقسام الكلية املختلفة طبقا لألماكن املتاحة ىف هذه  -١

  األقسام، ويستمر قيد هؤالء الطالب ىف هذه األقسام حىت خترجهم.
حيتفظ الطالب احملول بالتقدير العام وتقدير املواد واموع الكلى للدرجات لكل فرقة دراسية  -٢

   الكلية احملول منها.جنح فيها ىف
حتدد جمالس األقسام املقررات التكميلية الىت جيب على الطالب دراستها لعدم دراسته هلا ىف  -٣

الكلية احملول منها، كما حتدد املقررات الىت يعفى منها لدراسته هلا ىف الكلية احملول منها وذلك 
  للعرض على جملس الكلية. ويعامل الطالب طبقا ملا يلى:

ال بعد جناحه ىف مجيع مقررات إجيوز نقل الطالب من الفرقة الىت قيد ا إىل الفرقة األعلى ال  •
الفرقة املقيد ا باإلضافة إىل املقررات التكميلية أو رسوبه ىف مقررين على األكثر من هذه 
 ا املقررات مجيعها. ويؤدى الطالب امتحان املقررات التكميلية مع طالب الفرقة الىت تدرس

وىف الفصل الدراسى الذى تنتمي إليه، ومينح الطالب الفرص القانونية ألداء امتحان املقررات 
 التكميلية طبقا للفرقة الىت تدرس ا هذه املقررات.

جيوز للطالب، بعد قبول حتويله، أن يتقدم بطلب لتجميد حالته ىف الفرقة الىت قيد ا  •
 وذلك حلني جناحه ىف املقررات التكميلية.

ىف حالة جناح الطالب ىف املقررات التكميلية ال تضاف تقديراا ودرجاا إىل تقديرات  •
ودرجات الفرق الدراسية الىت كان الطالب مقيدا ا ىف الكلية احملول منها، وىف حالة 

 رسوبه ال تعترب هذه املقررات مواد رسوب ىف هذه الفرق.

صل عليها الطالب ضمن اموع الرتاكمي يدخل جمموع درجات املقررات التكميلية الىت حي •
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  الكلى للطالب.
ال تدخل الدرجات والنهاية العظمى للمقرر الذى أعفى منه الطالب ضمن اموع  •

 الكلى للسنة الدراسية الىت ا هذا املقرر.
     عليها الطالب حصل الىتللدرجات  الكلى الرتاكمىيراعى أن تكون النهاية العظمى للمجموع 

درجة، فإذا مل يتحقق ذلك  يتم حساب هذه الدرجات  ٧٥٠٠اخلمس سنوات الدراسية هو  خالل
  بالنسبة والتناسب.

       
    

        
        

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


