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 | اهلندسة| 
 

 هي تحويل العلم إلى واقع بأقل خسائر )مادية وبيئية(. وقد عرفها مجمع املهندسين

األمريكي للتطوير )بتصرف( بأنها " التطبيق الفعلي للمبادئ العلمية النظرية لتصميم 

أو تطوير املنشآت واملاكينات واألدوات أو عمليات التصنيع سواء تصميم كل عملية 

بمفردها أو تصميم العملية بالكامل أو التنبؤ بسلوك هذه العمليات تحت ظروف 

قصود بشكل اقتصادي وآمن". اإلنسان الذي يمارس التشغيل، كل ذلك ألداء الهدف امل

الهندسة يسمي مهندس، وهؤالء املصرح لهم بفعل ذلك قد يكون لهم تسميات رسمية 

مهندس أو كبير مهندسين أو مهندس خبير أو مهندس  –تختلف أحيانا بين الدول 

تصميمات أو مهندس موقع أو مهندس تقني. ومهنة الهندسة تتضمن العديد من 

تخصصات وبالتالي تسميات مختلفة لهؤالء األشخاص الذين يعملون في تلك ال

 التخصصات وكل ذلك يختلف باختالف املجال أو التطبيق املطلوب.
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 دليل التواصل بالكلية
 

 00218.512627350 البريد املصور: 00218.512627201 - الخط املباشر:

 www.misuratau.edu.ly/engg املوقع اإللكتروني:

 
 infoold@eng.misuratau.edu.ly البريد اإللكتروني:

 

 :التواصل االلكرتوني

 البريد اإللكتروني املكتب

 Dean@eng.misuratau.edu.ly مكتب العميد

مكتب ضمان الجودة وتقييم 

 االداء

Quality@eng.misuratau.edu.ly 

 Coa@eng.misuratau.edu.ly العالقات الثقافيةمكتب 

 Reg@eng.misuratau.edu.ly قسم التسجيل

 Edu.exams@eng.misuratau.edu.ly قسم الدراسة واالمتحانات
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 نبذة عن الكلية:
بمصراتة إحدى كليات جامعة مصراتة، حيث تأسست في العام تعتبر كلية الهندسة 

، وابتدأت الدراسة بها في العام نفسه ببرامج دراسية في ثالثة 2001/ 2000الجامعي 

أقسام علمية هي: قسم الهندسة املدنية، قسم الهندسة امليكانيكية، وقسم الهندسة 

افها في تعليم وتأهيل وإعداد الكهربائية. فمنذ نشأتها األولى سعت الكلية لتحقيق أهد

كوادر هندسية متميزة تكون لها املقدرة على تحمل أعباء بناء وتنفيذ مشاريع التنمية 

الشاملة والبنية التحتية للمجتمع الليبي، وذلك عن طريق بناء برامج تعليمية هندسية 

ب التطور متكاملة وشاملة تمتاز باملرونة والجودة وتعتمد على تقنية املعلومات وتواك

 العلمي وثورة املعلومات.

قاعات قاعة للمؤتمرات و  وتأثيث وفيما يخص املباني واملنشآت شهدت الكلية تجهيز

دراسية خاصة ومعامل للحاسوب وقاعات الرسم الهندس ي واملعماري، وعلى الصعيد 

علمية جديدة لتلبى متطلبات سوق  وتخصصاتالعلمي واألكاديمي فقد أضيفت أقسام 

 لبرامج الدراسات العليا في الهندسة املدنية وامليكانيكية 
ً
العمل، ونالت الكلية اعتمادا

 والكهربائية بعديد من التخصصات. 

باتصال مباشر مع الشبكة  مجهزةاستحدثت قاعات  متابعة كل ما هو جديدفي مجال 

ة واعتماد تجديد القيد والتسجيل عن طريق العاملية، وتفعيل موقع الكلية على الشبك

، باإلضافة إلى عرس العديد من املؤتمرات والندواتاملوقع مباشرة. ونظمت الكلية 

 هندس ي سنوي يعقد كل سنة تحت مسمى اليوم الهندس ي. 

يسر إدارة الكلية أن تقدم بين أيدي أبنائها الطالب هذا الكتيب الذي هو عبارة عن دليل 

ب من خالله التعرف على الكلية وأقسامها العلمية ونظام الدراسة يستطيع الطال

واالمتحانات والتسجيل، ويعينه على التعرف على التخصصات ويكون له دليل يقوده 

  خالل مدة دراسته بالكلية. 
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 الرؤية التعليمية للكلية
 رؤية الكلية:

 .ةيالهندس العلوم في والريادة التميز 

 الكلية: رسالة

 تعليم خالل من والعالمي املحلي العمل سوقي في التنافس على قادرة بشرية كوادر إعداد

 فعالة مجتمعية خدمة وتقديم متميز، ومعرفي بحثي وإنتاج متطور، هندس ي

 الكلية: أهداف

 للبرامج واملتجدد الدائم التطوير خالل من وذلك املتطور  الهندس ي التعليم تحقيق •

 امليادين كل في واملتالحقة السريعة التغيرات مواكبة يضمن بما التعليمية

 .العالقة وذات الهندسية

 خالل من واملتميزة املتنوعة الهندسية واالستشارات العلمية البحوث نشر تعزيز  •

 وتقديم العلمي لإلنتاج واملحفزة الداعمة العمل وآليات سياسات وضع

 .الهندسية االستشارات

 عن وذلك املحيطة، للبيئة املستدامة والتنمية الفعالة املجتمعية الخدمة تقديم  •

 ودعم توجيه مع االعتبار في الجانب هذا أخذ على للكلية املنتسبين تشجيع طريق

 .العمل وورش الندوات تنظيم في اإلمكانات

 الدورات من الدعم توفير طريق عن بالكلية البشرية املوارد وتطوير تنمية  •

 .والشفافية الفرص تكافؤ بمبدأ والعمل املناسبة، البيئة وتهيئة التأهيلية

 تفعيل خالل من وذلك للكلية والبرامجي املؤسس ي االعتماد على الحصول  ضمان  •

 .التعلمية بالعملية الجودة معايير وتحقيق

 واالبتكار واإلبداع التحليلي للـتفكير بتوجيههم املهنية الطالب قدرات تحسين  •

 تعزيز خالل من اآلخرين مع التواصل ومهارات العملية، الخبرة ملسة وإضافة

 ..والعامة واملهنية والذهنية املعرفية القدرات
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 األقسام العلمية بالكلية
 

 البريد اإللكتروني رئيس القسم القسم العلمي 

 CE@eng.misuratau.edu.ly د. محمود موس ي شنينة قسم الهندسة املدنية.  .1

 ME@eng.misuratau.edu.ly د. فتحي حسين األمين قسم الهندسة امليكانيكية.  .2

قسم الهندسة الكهربائية   .3

 واإللكترونية.

 EEE@eng.misuratau.edu.ly يبالد عبدهللا د. حسن

قسم هندسة وعلوم   .4

 املواد.

 MSE@eng.misuratau.edu.ly معاتقي د. مصباح خريص

 PE@eng.misuratau.edu.ly أ.علي البدوي حقيق قسم هندسة النفط.  .5

قسم هندسة العمارة   .6

 والتخطيط العمراني.

د. محمود عبدالكريم 

 قريو

AUE@eng.misuratau.edu.ly 

قسم الهندسة الصناعية   .7

 والتصنيع.

 IME@eng.misuratau.edu.ly عزوزة ابراهيم عمرأ.

سليمان   عبد هللاد.  القسم العام  .8

 حسين

GDE@eng.misuratau.edu.ly 
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 الدرجات العلمية التي متنحها الكلية:
 في التخصصات البكالوريوسدرجة  الهندسةتمنح كلية 

 الهندسة املدنية. •

 الهندسة امليكانيكية. •

 الهندسة الكهربائية واإللكترونية. •

 هندسة وعلوم املواد. •

 هندسة النفط. •

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني. •

 الهندسة الصناعية والتصنيع. •

 في التخصصات املاجستيردرجة الهندسة تمنح كلية كما 

 الهندسة املدنية. •

 الهندسة امليكانيكية. •

 الهندسة الكهربائية واإللكترونية. •
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 لغة الدراسة بالكلية:
اللغـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة هـــــــــــــــي لغـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــة والتعلـــــــــــــــيم بالكليـــــــــــــــة، وعلـــــــــــــــى الطـــــــــــــــالب 

غيــــــــــــــــر العــــــــــــــــرب تقــــــــــــــــديم مــــــــــــــــا يثبــــــــــــــــت قــــــــــــــــدرتهم علــــــــــــــــى التحصــــــــــــــــيل العلمــــــــــــــــي باللغــــــــــــــــة 

العربيــــــــــــــة، ويجــــــــــــــوز عنــــــــــــــد الضــــــــــــــرورة التــــــــــــــدريس باللغــــــــــــــة اإلنجليزيــــــــــــــة بعــــــــــــــد اقتــــــــــــــراح 

 من املجلس العلمي للقسم وموافقة مجلس الكلية.

 نظام الدراسة بالكلية:
 لنظام الفصــــــــــل الدراســــــــــ ي ❖

ً
الفصــــــــــل  )ويعرف املفتوح تكون الدراســــــــــة بالكلية وفقا

املفتوح بأنه الفصـــــل الدراســـــ ي الذي يســـــمح للطالب بدراســـــة املقررات ال ي يرغب 

بواقع دراســـ ها في ذلك الفصـــل بشـــرو توفرها وعدم تعارضـــها مع اللوائح املنظمة( 

فصـلين دراسـيين في العام الدراسـ ي، ويعرف أولهما بفصـل الخريف والثاني بفصل 

 الربيع.

 18عشر )يتكون كل فصل دراس ي من ثمانية  ❖
ً
فترتي التسجيل  بما في ذلك( أسبوعا

.14واالمتحانات على أال تقل فترة الدراسة الفعلية عن أربعة عشر )
ً
 ( أسبوعا

يبدأ العام الدراســ ي مع بداية شــهر ســبتمبر، إال إذا ورد ما يخالف ذلك من جهات  ❖

 االختصاص.

عن أســبوعين من يبدأ التســجيل في الفصــل الدراســ ي التالي بعد فترة زمنية ال تقل  ❖

 تاريخ اخر امتحان نهائي.

بناء على اقتراح من القســـــــــــم  يجوز ملجلس الكلية تنظيم فصــــــــــــل دراســــــــــــ ي صــــــــــــيفي ❖

تكون مــدتــه الزمنيــة نصــــــــــــف  نموافقــة مجلس الجــامعــة على أو  العلمي املختص،

مــدة الفصــــــــــــــل االعتيــادي وال تزيــد عــدد الوحــدات املســــــــــــموح بهــا للطــالــب في هــذا 

، كما يمكن إعداد برامج دراسية عملية أو ميدانية ةوحدات دراسي 9الفصل عن 

 خالل العطلة الصيفية.
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 مدة الدراسة بالكلية:
تكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــدة الدراســــــــــــــــــة االعتياديــــــــــــــــــة بالكليــــــــــــــــــة خمــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــنوات )عشــــــــــــــــــرة 

فصــــــــــــــول دراســــــــــــــية(، علــــــــــــــى أن ال تحســــــــــــــب الفصــــــــــــــول الصــــــــــــــيفية مــــــــــــــن املــــــــــــــدة. كمــــــــــــــا 

مــــــــــــــا رأى ذلــــــــــــــك إعطــــــــــــــاء فرصــــــــــــــة اســــــــــــــت نائية ملــــــــــــــدة ال  م ــــــــــــــىيحــــــــــــــق ملجلــــــــــــــس الكليــــــــــــــة 

تزيــــــــــــــــد عــــــــــــــــن فصــــــــــــــــلين دراســــــــــــــــيين دون الرجـــــــــــــــــوع ملجلــــــــــــــــس الجامعــــــــــــــــة. كمــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــق 

ملجلــــــــــــــــس الجامعــــــــــــــــة مــــــــــــــــنح الطالــــــــــــــــب فرصــــــــــــــــة اســــــــــــــــت نائية ال تزيــــــــــــــــد عــــــــــــــــن فصــــــــــــــــلين 

 دراسيين إضافيين.
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 شروط القبول والقيد واالنتقال:
 يشترط لقبول الطالب بالكلية ما يأتي:

❖  
ً
علـــــــــــــى الشـــــــــــــهادة الثانويـــــــــــــة مـــــــــــــن داخـــــــــــــل ليبيـــــــــــــا أو مـــــــــــــا أن يكــــــــــــون حاصـــــــــــــال

يعادلهــــــــــــــا مــــــــــــــن الشــــــــــــــهادات املعتــــــــــــــرف بهــــــــــــــا مــــــــــــــن وزارة التعلــــــــــــــيم بمعــــــــــــــدل 

( إذا لـــــــــــم يـــــــــــرد مـــــــــــا يخـــــــــــالف ذلـــــــــــك مـــــــــــن جهـــــــــــات %75عـــــــــــام ال يقـــــــــــل عـــــــــــن )

 االختصاص.

❖  
ً
 مـــــــــــــــن األمـــــــــــــــرا  املعديـــــــــــــــة، وقـــــــــــــــادرا

ً
، وخاليـــــــــــــــا

ً
 ةـــــــــــــــحيا

ً
أن يكـــــــــــــــون الئقـــــــــــــــا

 على متابعة الدروس النظرية والعملية.

از املقابلـــــــــــــــــة الشخصـــــــــــــــــية أو امتحـــــــــــــــــان القبـــــــــــــــــول إذا رأى مجلـــــــــــــــــس اجتيـــــــــــــــــ ❖

 الكلية ذلك.

 قبول الطالب غير الليبيين

للكليـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــول طلبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن جنســـــــــــــــــيات أخـــــــــــــــــرى، وفـــــــــــــــــق  ❖

 -الشروو التالية: 

 الحصول على موافقة بالدراسة من قبل جهات االختصاص. ❖

 بليبيـــــــــــــــــا إقامـــــــــــــــــة اعتياديـــــــــــــــــة طـــــــــــــــــوال مـــــــــــــــــدة دراســـــــــــــــــته  ❖
ً
أن يكـــــــــــــــــون مقيمـــــــــــــــــا

 بالكلية.

دفــــــــــــــع الرســــــــــــــوم ونفقــــــــــــــات الدراســــــــــــــة وفــــــــــــــق اللــــــــــــــوائح املعمــــــــــــــول بهــــــــــــــا فــــــــــــــي  ❖

 الجامعة.

 لكافــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــروو املطلوبــــــــــــــــــــــــــة لاللتحــــــــــــــــــــــــــاق  ❖
ً
أن يكــــــــــــــــــــــــــون مســــــــــــــــــــــــــتوفيا

 .بالكلية

 تسجيل الطلبة الجدد

تـــــــــــــتم إجـــــــــــــراءات قبـــــــــــــول الطلبـــــــــــــة الجـــــــــــــدد مـــــــــــــن قبـــــــــــــل قســـــــــــــم التســــــــــــــجيل  ❖

بالكليـــــــــــــــــة حســـــــــــــــــب اللـــــــــــــــــوائح املعمـــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــا وتحـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــوائم الطـــــــــــــــــالب 

 إلى إدارة املسجل العام بالجامعة. املقبولين
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 صفة القيــــد

ال يـــــــــــــــــــتم قيـــــــــــــــــــد الطالـــــــــــــــــــب بالكليـــــــــــــــــــة إال بصـــــــــــــــــــفة نظـــــــــــــــــــامي، أي يشـــــــــــــــــــترو 

 التفرغ الكامل للدراسة.

 رقم القيــــد

يمـــــــــــــــنح الطـــــــــــــــالب الجـــــــــــــــدد أرقـــــــــــــــام قيـــــــــــــــد تتكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن ثمانيـــــــــــــــة خانـــــــــــــــات 

 كاآلتي: 

ـــــــــــــــــى اليمـــــــــــــــــين(  ❖ ـــــــــــــــــى والثانيـــــــــــــــــة )مـــــــــــــــــن اليســـــــــــــــــار إل الخانتـــــــــــــــــان األول

 الكلية في الجامعة.تمثل رقم 

الخانـــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة والرابعـــــــــــــــــة )مــــــــــــــــــن اليســـــــــــــــــار إلــــــــــــــــــى اليمــــــــــــــــــين(  ❖

بــــــــــــل فيهــــــــــــا الطالــــــــــــب، ويعتمــــــــــــد فـــــــــــــي 
 
للســــــــــــنة الدراســــــــــــية ال ــــــــــــي ق

ذلــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــنة الشمســــــــــــــــــــية ال ــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــدأت فيهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــنة 

 الدراسية.

بـــــــــــــل فيـــــــــــــه  ❖
 
الخانتـــــــــــــان الخامســـــــــــــة للفصـــــــــــــل الدراســـــــــــــ ي الـــــــــــــذي ق

( ولفصــــــــــــــــل 1الطالــــــــــــــــب، حيــــــــــــــــث يعطــــــــــــــــ  لفصــــــــــــــــل الخريــــــــــــــــف )

 (.2الربيع )

ــــــــــــــــــــــرة تمثــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــرقم املسلســــــــــــــــــــــل  ❖ الخانــــــــــــــــــــــات الثالثــــــــــــــــــــــة األخي

  للطالب في دفعته.

 االنتقال إلى الكلية

يجــــــــــــــــوز ملجلــــــــــــــــس الكليــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد موافقــــــــــــــــة القســــــــــــــــم العلمــــــــــــــــي املخــــــــــــــــتص 

قبـــــــــــــــول طلبـــــــــــــــة منتقلـــــــــــــــين مـــــــــــــــن كليـــــــــــــــات أو أقســـــــــــــــام منـــــــــــــــاظرة بجامعـــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــــرف بهــــــــــــــــــــا، وذلــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــدود اإلمكانيــــــــــــــــــــات املتاحــــــــــــــــــــة  أخــــــــــــــــــــرى معت

 للشروو 
ً
 التالية:لألقسام، ووفقا

أن يجتـــــــــــــــــــــاز الطالــــــــــــــــــــــب امتحــــــــــــــــــــــان القبـــــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــــــي االقســــــــــــــــــــــام  ❖

 العلمية ال ي تشترو ذلك.

 مـــــــــــــــن الكليـــــــــــــــة املنقـــــــــــــــول م هـــــــــــــــا  ❖
ً
أال يكـــــــــــــــون الطالـــــــــــــــب مفصـــــــــــــــوال

 ألي سبب كان.
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يجـــــــــــــــــب أال يقـــــــــــــــــل املعـــــــــــــــــدل التراكمـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــام للطالـــــــــــــــــب فــــــــــــــــــي  ❖

دراســـــــــــــــــــته الجامعيـــــــــــــــــــة بالكليـــــــــــــــــــة أو القســـــــــــــــــــم املنتقـــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــه 

 (.%50عن )

فـــــــــــــــــــــــي االنتقـــــــــــــــــــــــال بتقـــــــــــــــــــــــديم أن يلتـــــــــــــــــــــــزم الطالـــــــــــــــــــــــب الراغـــــــــــــــــــــــب  ❖

املســــــــــــــــــــــــــــــــــتندات املطلوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة معتمــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

االختصـــــــــــــــــــــاص علـــــــــــــــــــــى أن تحتـــــــــــــــــــــوي علـــــــــــــــــــــى املقـــــــــــــــــــــررات ال ـــــــــــــــــــــي 

 سبق دراس ها ومحتويات هذه املقررات. 

تســــــــــــــتبعد كــــــــــــــل املقــــــــــــــررات ال ــــــــــــــي أنجزهــــــــــــــا الطالــــــــــــــب بتقـــــــــــــــدير  ❖

(، فيمــــــــــــــــا تــــــــــــــــتم معادلــــــــــــــــة املقــــــــــــــــررات %65أقـــــــــــــــل مــــــــــــــــن جيــــــــــــــــد )

قـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الدراســـــــــــــــية ال ـــــــــــــــي أنجزهـــــــــــــــا الطالـــــــــــــــب بتقـــــــــــــــدير ال ي

( مــــــــــــــن قبــــــــــــــل لجنــــــــــــــة املعادلــــــــــــــة وبشــــــــــــــرو تطــــــــــــــابق %65جيــــــــــــــد )

( مــــــــــــــــــــــــــن املحتــــــــــــــــــــــــــوى العلمــــــــــــــــــــــــــي %75مــــــــــــــــــــــــــا ال يقــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــن )

 تزيـــــــــــــــــد املقــــــــــــــــررات ال ـــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــادل 
 
للمقــــــــــــــــررات املعادلـــــــــــــــــة، وأال

( مــــــــــــــــــن املقــــــــــــــــــررات الالزمــــــــــــــــــة للتخــــــــــــــــــرج %50للطالــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــن )

 بالقسم املختص)املقررات العامة والتخصصية(.

م يســـــــــــــبق لـــــــــــــه يـــــــــــــدرس الطالـــــــــــــب املنتقـــــــــــــل املقـــــــــــــررات ال ـــــــــــــي لـــــــــــــ ❖

 للبرنــــــــــــــامج 
ً
دراســــــــــــــ ها أو ال ــــــــــــــي لــــــــــــــم تعــــــــــــــادل لــــــــــــــه وذلــــــــــــــك وفقــــــــــــــا

 الالزم للتخرج بالقسم املختص.

يحســـــــــــــــب معـــــــــــــــدل الطالـــــــــــــــب التراكمـــــــــــــــي عنـــــــــــــــد التخـــــــــــــــرج علـــــــــــــــى  ❖

أســـــــــــــاس عـــــــــــــدد الوحـــــــــــــدات وتقيـــــــــــــيم املقـــــــــــــررات ال ـــــــــــــي أنجزهـــــــــــــا 

 بالكلية فقط.

يـــــــــــــــتم حســـــــــــــــاب الحـــــــــــــــد األق ـــــــــــــــ ى للمـــــــــــــــدة املطلوبـــــــــــــــة لتخـــــــــــــــرج  ❖

عـــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــدات  الطالـــــــــــــــب املنتقـــــــــــــــل علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس نســـــــــــــــبة

الدراســــــــــــــــــــــــية املطلوبــــــــــــــــــــــــة لتخرجــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــدد الكلــــــــــــــــــــــــي 

 فــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــدة 
ً
لوحــــــــــــــــــــدات التخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــن الكليــــــــــــــــــــة مضــــــــــــــــــــروبا

 الدراسة االعتيادية بالكلية.
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 :باألقسام العلمية قبول الطالب
يتعـــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــى الطالـــــــــــــــــــب التقـــــــــــــــــــدم باســـــــــــــــــــتمارة االلتحـــــــــــــــــــاق باألقســـــــــــــــــــام العلميــــــــــــــــــــة 

التخصصـــــــــــــــية ب هايـــــــــــــــة الفصـــــــــــــــل الدراســـــــــــــــ ي الثـــــــــــــــاني لـــــــــــــــه بالكليـــــــــــــــة بشـــــــــــــــرو نجاحـــــــــــــــه 

بــــــــــــــاملقررات ال ــــــــــــــي يحــــــــــــــددها القســــــــــــــم العلمــــــــــــــي الــــــــــــــذي يرغــــــــــــــب الطالــــــــــــــب االلتحــــــــــــــاق 

بـــــــــــه. ويـــــــــــتم تنســـــــــــيبه إلـــــــــــى أحـــــــــــد األقســـــــــــام العلميـــــــــــة قبـــــــــــل بدايـــــــــــة الفصـــــــــــل الدراســـــــــــ ي 

  التــــــــــــــــــالي،
ً
لتسلســــــــــــــــــل رغباتــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــدرة اســــــــــــــــــتيعاب األقســــــــــــــــــام العلميــــــــــــــــــة، أو  وفقــــــــــــــــــا

 للضــــــــــــوابط ال ــــــــــــي قــــــــــــد توضــــــــــــع مــــــــــــن قبــــــــــــل مجلــــــــــــس الكليــــــــــــة مراعــــــــــــاة لســــــــــــوق 
ً
وفقــــــــــــا

العمـــــــــــــل. وفـــــــــــــي جميـــــــــــــع األحـــــــــــــوال يجـــــــــــــوز لـــــــــــــبع  األقســـــــــــــام العلميـــــــــــــة وال ـــــــــــــي يكـــــــــــــون 

اإلقبــــــــــــــــــال عليهــــــــــــــــــا أكبــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــدرتها االســــــــــــــــــتيعابية وضــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــوابط ومعــــــــــــــــــايير 

 امتحان قبول لهم. للطلبة املتقدمين لها أو تنظيم

 االنتقال من قسم آخر

يجـــــــــــــوز للطالـــــــــــــب االنتقـــــــــــــال مـــــــــــــن قســـــــــــــم إلـــــــــــــى آخـــــــــــــر وفـــــــــــــق النمـــــــــــــوذج املعـــــــــــــد لـــــــــــــذلك 

بعـــــــــــــــــد موافقـــــــــــــــــة القســـــــــــــــــمين املعنيـــــــــــــــــين وفـــــــــــــــــي موعـــــــــــــــــد ال يتجـــــــــــــــــاوز نهايـــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــل 

الرابـــــــــــــــع مـــــــــــــــن بدايـــــــــــــــة دراســـــــــــــــته بالكليــــــــــــــــة. وفـــــــــــــــي حالـــــــــــــــة قبـــــــــــــــول الطالـــــــــــــــب بالقســــــــــــــــم 

والتســــــــــــــــجيل فــــــــــــــــي القســــــــــــــــم  الجديـــــــــــــــد وموافقــــــــــــــــة القســــــــــــــــم األصــــــــــــــــلي يـــــــــــــــتم االنتقــــــــــــــــال

الجديـــــــــــــــــد اعتبـــــــــــــــــارا مـــــــــــــــــن بدايـــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــل التـــــــــــــــــالي لتقـــــــــــــــــديم الطلـــــــــــــــــب واملوافقـــــــــــــــــة 

عليــــــــــــــــــــه، علــــــــــــــــــــى أن يــــــــــــــــــــتم حــــــــــــــــــــذف املقــــــــــــــــــــررات ال ــــــــــــــــــــي ال تتطــــــــــــــــــــابق مــــــــــــــــــــع الخطـــــــــــــــــــــة 

الدراســـــــــــــــــــية للقســـــــــــــــــــم الجديـــــــــــــــــــد وال تـــــــــــــــــــدخل فـــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــاب املتوســـــــــــــــــــط التراكمـــــــــــــــــــي 

للطالـــــــــــب ولك هــــــــــــا تبقــــــــــــ  فـــــــــــي كشــــــــــــف درجاتــــــــــــه، مــــــــــــع عـــــــــــدم اعتبــــــــــــار الفتــــــــــــرة الزمنيــــــــــــة 

قضـــــــــــــاها الطالـــــــــــــب إلنجـــــــــــــاز هـــــــــــــذه املقـــــــــــــررات املحذوفـــــــــــــة مـــــــــــــن املـــــــــــــدة الالزمـــــــــــــة  ال ـــــــــــــي

 لتخرجه، وكالتالي:

ال  دراســـــــــــــــية،وحـــــــــــــــدة  14إذا كانـــــــــــــــت عـــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــدات املحذوفـــــــــــــــة أقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  -

 يتم حذف أي مدة زمنية من مدة دراسته.
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وحــــــــــــــــدة  14إذا كانـــــــــــــــت عــــــــــــــــدد الوحــــــــــــــــدات املحذوفــــــــــــــــة تســــــــــــــــاوي أو أكبــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  -

حــــــــــــذف فصــــــــــــل دراســــــــــــ ي واحــــــــــــد مــــــــــــن املــــــــــــدة  يــــــــــــتم دراســــــــــــية،وحــــــــــــدة  28وأقــــــــــــل مــــــــــــن 

 الزمنية ال ي قضاها في دراسته.

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن   - وحـــــــــــــــدة  28إذا كانـــــــــــــــت عـــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــدات املحذوفـــــــــــــــة تســـــــــــــــاوي أو أكب

يــــــــــــتم حـــــــــــذف فصــــــــــــلين دراســــــــــــيين مـــــــــــن املــــــــــــدة الزمنيــــــــــــة ال ـــــــــــي قضــــــــــــاها فــــــــــــي  دراســـــــــــية،

 دراسته.

كمــــــــــــا يجــــــــــــوز للطالــــــــــــب االنتقــــــــــــال مــــــــــــرة أخــــــــــــرى إلــــــــــــى قســــــــــــم علمــــــــــــي اخــــــــــــر فــــــــــــي موعــــــــــــد 

الفصـــــــــــــل الدراســــــــــــ ي الخـــــــــــــامس مـــــــــــــن بدايــــــــــــة دراســـــــــــــته بالكليـــــــــــــة بعـــــــــــــد  اقصــــــــــــاه نهايـــــــــــــة

ن أســــــــــــــباب رغبتــــــــــــــه فــــــــــــــي االنتقــــــــــــــال، ويشــــــــــــــترو فــــــــــــــي  ــــــــــــــررات واتــــــــــــــحة تبــــــــــــــي  تقــــــــــــــديم مب

هــــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــة باإلضــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــى موافقــــــــــــــــة االقســــــــــــــــام العلميــــــــــــــــة املعنيــــــــــــــــة موافقــــــــــــــــة 

 عميد الكلية على طلبه.

 تسجيل املقررات الدراسية للطالب:
ـــــــــــــــر التجديـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الطالـــــــــــــــب فـــــــــــــــي بدايـــــــــــــــة كـــــــــــــــل فصـــــــــــــــل درا ســـــــــــــــ ي تجديـــــــــــــــد قيـــــــــــــــده، ويعتب

نافـــــــــــــــذا بعــــــــــــــــد توقيـــــــــــــــع الطالــــــــــــــــب علـــــــــــــــى نســــــــــــــــخة التســـــــــــــــجيل األصــــــــــــــــلية الخاصـــــــــــــــة بــــــــــــــــذلك 

 واعتمادها من قسم التسجيل.

 فترة التسجيل وتجديد القيد

يبــــــــــــــــــــدأ التســــــــــــــــــــجيل وتجديـــــــــــــــــــــد القيــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــالل األســـــــــــــــــــــبوع الســــــــــــــــــــابق لبـــــــــــــــــــــدء  ❖

الدراســـــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــــمح للطالـــــــــــــــــــــب بالتســـــــــــــــــــــجيل خـــــــــــــــــــــالل األســـــــــــــــــــــبوع األول مـــــــــــــــــــــن 

عـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك تســـــــــــــــجيال متـــــــــــــــأخرا وعلـــــــــــــــى الطالـــــــــــــــب تقـــــــــــــــديم مبـــــــــــــــرر الدراســـــــــــــــة.  وي 

 تأخره ملسجل الكلية للبث فيه.

فــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــذر إتمــــــــــــــــــام إجــــــــــــــــــراءات تســــــــــــــــــجيل الطلبــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــدد خــــــــــــــــــالل  ❖

ـــــــــــــــى الفصـــــــــــــــل  األســـــــــــــــبوع الثـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن بدايـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــة يؤجـــــــــــــــل تســـــــــــــــجيلهم إل

 الذي يليه.
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فــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــع األحــــــــــــــــــوال ال يجــــــــــــــــــوز تجديــــــــــــــــــد قيــــــــــــــــــد أي طالــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــد ان هــــــــــــــــــاء  ❖

 مــــــــــــــا لــــــــــــــم األســـــــــــــبوع ال
ً
ثــــــــــــــاني مــــــــــــــن بدايـــــــــــــة الدراســــــــــــــة ويعــــــــــــــد الطالـــــــــــــب منقطعــــــــــــــا

 مقبـــــــــــــوال لـــــــــــــدى مجلـــــــــــــس الكليـــــــــــــة فـــــــــــــي موعـــــــــــــد ال يتجـــــــــــــاوز نهايـــــــــــــة 
ً
يقـــــــــــــدم مبـــــــــــــررا

ذلــــــــــــــك الفصــــــــــــــل الدراســــــــــــــ ي، وعندئــــــــــــــذ يوقــــــــــــــف قيــــــــــــــده ويســــــــــــــمح لــــــــــــــه بتجديــــــــــــــد 

 القيد في الفصل الدراس ي التالي.

 تسجيل املقررات

 بــــــــــــــ ❖
ً
أول يجــــــــــــــب علــــــــــــــى الطالــــــــــــــب التســــــــــــــجيل فــــــــــــــي املقــــــــــــــررات الدراســــــــــــــية أوال

وذلــــــــــــــك حســــــــــــــب التسلســــــــــــــل املحــــــــــــــدد للمقــــــــــــــررات واملعتمــــــــــــــد مــــــــــــــن قبــــــــــــــل 

القســــــــــــــــــــــم العلمــــــــــــــــــــــي، وال يجــــــــــــــــــــــوز مخالفــــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــــــك إال فــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــاالت 

الضـــــــــــــــــرورية وال ـــــــــــــــــي يحـــــــــــــــــددها مجلـــــــــــــــــس القســـــــــــــــــم العلمـــــــــــــــــي التـــــــــــــــــابع لـــــــــــــــــه 

 الطالب.

يمكــــــــــــــــــــن التعــــــــــــــــــــديل فــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــجيل الطالــــــــــــــــــــب بالحــــــــــــــــــــذف أو اإلضــــــــــــــــــــافة  ❖

مــــــــــــــــن  لـــــــــــــــبع  املقــــــــــــــــررات الدراســـــــــــــــية خــــــــــــــــالل الثالثـــــــــــــــة أســــــــــــــــابيع األولـــــــــــــــى

بدايــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــة بموافقــــــــــــــــــــة القســــــــــــــــــــم العلمــــــــــــــــــــي، وفــــــــــــــــــــق الضــــــــــــــــــــوابط 

 املنظمة لذلك. وال يجوز حذف أو اضافة أي مقرر بعد ذلك.

يجـــــــــــــوز للطالـــــــــــــب التســـــــــــــجيل فـــــــــــــي أي مقـــــــــــــرر دراســـــــــــــ ي واملقـــــــــــــرر التمهيـــــــــــــدي  ❖

 فـــــــــــــي حالـــــــــــــة رســــــــــــــوبه فـــــــــــــي األخيـــــــــــــر )التمهيـــــــــــــدي( إذا كـــــــــــــان ذلــــــــــــــك 
ً
لـــــــــــــه معـــــــــــــا

يقـــــــــــــدرها  يـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى تخرجـــــــــــــه فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك الفصـــــــــــــل، أو لظـــــــــــــروف اخـــــــــــــرى 

ويوافـــــــــــــــــــق عليهـــــــــــــــــــا مجلـــــــــــــــــــس القســـــــــــــــــــم العلمـــــــــــــــــــي املخـــــــــــــــــــتص التـــــــــــــــــــابع لـــــــــــــــــــه 

الطالــــــــــــــــــب، وبمـــــــــــــــــــا ال يتعــــــــــــــــــار  مـــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــداول الدراســـــــــــــــــــية وجـــــــــــــــــــداول 

 االمتحانات ال هائية املعتمدة.

( 300ال يجــــــــــــــــــوز للطالــــــــــــــــــب التســــــــــــــــــجيل فــــــــــــــــــي املقــــــــــــــــــررات ذات املســــــــــــــــــتوى ) ❖

فــــــــــــــــــــــأعلى إال إذا اجتــــــــــــــــــــــاز بنجــــــــــــــــــــــاح جميــــــــــــــــــــــع املقــــــــــــــــــــــررات ذات املســــــــــــــــــــــتوى 
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د الضــــــــــــــــــــرورة أن يســــــــــــــــــــتثنى مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــ  (، ويجــــــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــــــ100)

 املقررات بعد موافقة مجلس القسم العلمي املختص.

( 400ال يجــــــــــــــــــوز للطالــــــــــــــــــب التســــــــــــــــــجيل فــــــــــــــــــي املقــــــــــــــــــررات ذات املســــــــــــــــــتوى ) ❖

فــــــــــــــــــــــأعلى إال إذا اجتــــــــــــــــــــــاز بنجــــــــــــــــــــــاح جميــــــــــــــــــــــع املقــــــــــــــــــــــررات ذات املســــــــــــــــــــــتوى 

( فأقــــــــــــــــــــل، ويجــــــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــــــد الضــــــــــــــــــــرورة أن يســــــــــــــــــــتثنى مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك 200)

 مجلس القسم العلمي املختص.بع  املقررات بعد موافقة 

( 500ال يجــــــــــــــــــوز للطالــــــــــــــــــب التســــــــــــــــــجيل فــــــــــــــــــي املقــــــــــــــــــررات ذات املســــــــــــــــــتوى ) ❖

( 300إال إذا اجتــــــــــــــــــــــــــاز بنجــــــــــــــــــــــــــاح جميــــــــــــــــــــــــــع املقــــــــــــــــــــــــــررات ذات املســــــــــــــــــــــــــتوى )

فأقــــــــــــــــــل، ويجــــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــــد الضــــــــــــــــــرورة أن يســــــــــــــــــتثنى مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــ  

 املقررات بعد موافقة مجلس القسم العلمي املختص. 

( وحــــــــــــدة دراســــــــــــية فــــــــــــي 14)ال يجــــــــــــوز للطالــــــــــــب التســــــــــــجيل فــــــــــــي أقــــــــــــل مــــــــــــن  ❖

كـــــــــــــــل فصــــــــــــــــل دراســـــــــــــــ ي )الحــــــــــــــــد األدنــــــــــــــــ ( إال إذا تعـــــــــــــــذر ذلــــــــــــــــك أو إذا لــــــــــــــــم 

يتبقــــــــــــــــــــــ  للطالـــــــــــــــــــــــب إال هــــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــــدد الســــــــــــــــــــــتكمال كـــــــــــــــــــــــل املقـــــــــــــــــــــــررات 

وتخرجــــــــــــه فــــــــــــي ذلــــــــــــك الفصــــــــــــل، ويكــــــــــــون الحــــــــــــد األعلــــــــــــى للمقــــــــــــررات ال ــــــــــــي 

 يسمح للطالب التسجيل بها كالتالي:

راكمــــــــــــي الت )معدلــــــــــــهوحــــــــــــدة دراســــــــــــية ملــــــــــــن كــــــــــــان تقــــــــــــديره مقبــــــــــــول فأقــــــــــــل  ❖

 %( 65العام للطالب أقل من 

وحــــــــــــــــدة دراســــــــــــــــية ملــــــــــــــــن كــــــــــــــــان تقــــــــــــــــديره جيــــــــــــــــد بمعــــــــــــــــدل تراكمــــــــــــــــي عــــــــــــــــام  ❖

 %(.65≤املعدل التراكمي ≤ %70للطالب ) 

تراكمــــــــــــــــي عــــــــــــــــام  جيــــــــــــــــد بمعــــــــــــــــدلوحــــــــــــــــدة دراســــــــــــــــية ملــــــــــــــــن كــــــــــــــــان تقــــــــــــــــديره  ❖

 %(.70< املعدل التراكمي < %75للطالب ) 

 فما فوق. ❖
ً
 وحدة دراسية ملن كان تقديره جيد جدا
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االحــــــــــــــــوال ال يجــــــــــــــــوز ألي طالــــــــــــــــب التســــــــــــــــجيل فــــــــــــــــي فصــــــــــــــــل  وفــــــــــــــــي جميــــــــــــــــع ❖

ـــــــــــــــــردراســـــــــــــــــ ي واحـــــــــــــــــدو  وحـــــــــــــــــدة دراســـــــــــــــــية باســـــــــــــــــت ناء أن  21مـــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــي أك 

يكــــــــــــــــون الطالــــــــــــــــب ســــــــــــــــيتخرج فــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــك الفصــــــــــــــــل وبموافقــــــــــــــــة مجلــــــــــــــــس 

 القسم العلمي املختص ومجلس الكلية. 

ال يحــــــــــــــق للطالــــــــــــــب التســــــــــــــجيل فــــــــــــــي مشــــــــــــــروع التخــــــــــــــرج إال فــــــــــــــي حالــــــــــــــة أن  ❖

لتخرجــــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــــاوي علــــــــــــــــــــى تكــــــــــــــــــــون الوحــــــــــــــــــــدات الدراســــــــــــــــــــية املتبقيــــــــــــــــــــة 

االك ــــــــــــر الوحــــــــــــدات ال ــــــــــــي يحــــــــــــق لــــــــــــه تســــــــــــجيلها بفصــــــــــــلين دراســــــــــــيين بمــــــــــــا 

 فيها مشروع التخرج.

يمكـــــــــــــــــن للطالـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــي حالـــــــــــــــــة موافقـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــرف املشـــــــــــــــــروع ومجلـــــــــــــــــس  ❖

القســـــــــــــم العلمـــــــــــــي، مناقشـــــــــــــة مشــــــــــــــروع تخرجـــــــــــــه خـــــــــــــالل فصـــــــــــــل دراســــــــــــــ ي 

 املشـــــــــــــروع، وبشـــــــــــــروواحـــــــــــــد بعـــــــــــــد تقـــــــــــــديم مـــــــــــــا يفيـــــــــــــد إنهـــــــــــــاء متطلبـــــــــــــات 

أن تكــــــــــــــــون املقــــــــــــــــررات املســــــــــــــــجلة للطالــــــــــــــــب بهــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــل هــــــــــــــــي أخــــــــــــــــر 

مقـــــــــــــــــــــررات دراســـــــــــــــــــــية لـــــــــــــــــــــه بالكليـــــــــــــــــــــة وأن ال تزيـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــــــــدات 

 وحدة دراسية. 14املسجل بها بدون مشروع التخرج عن 

 االنسحاب من مقرر 

ــــــــــــرة  ❖ يجــــــــــــوز للطالــــــــــــب االنســــــــــــحاب مــــــــــــن أي مقــــــــــــرر دراســــــــــــ ي بعــــــــــــد ان هــــــــــــاء فت

ايـــــــــــــــــــة األســــــــــــــــــــبوع تعـــــــــــــــــــديل التســـــــــــــــــــجيل بالحـــــــــــــــــــذف واإلضــــــــــــــــــــافة وقبـــــــــــــــــــل نه

 للضوابط التالية:                    
ً
 األخير من الدراسة وذلك وفقا

يســـــــــــــــــمح باالنســـــــــــــــــحاب مـــــــــــــــــن املقـــــــــــــــــررات الدراســـــــــــــــــية )مقـــــــــــــــــرر دارســـــــــــــــــ ي أو  ❖

أك ــــــــــر( بشــــــــــرو أال يكــــــــــون قـــــــــــد انســــــــــحب م هــــــــــا فـــــــــــي فصــــــــــل دراســــــــــ ي ســـــــــــابق 

أو رســــــــــــــــب فيهــــــــــــــــا، وبشــــــــــــــــرو أال يقــــــــــــــــل عــــــــــــــــدد الوحــــــــــــــــدات املســــــــــــــــجل بهــــــــــــــــا 

وحــــــــــــــــــدة  14نــــــــــــــــــ  املســــــــــــــــــموح بــــــــــــــــــه )بعــــــــــــــــــد االنســــــــــــــــــحاب عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــد األد

 دراسية(.
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يشـــــــــــــــــــترو لالنســـــــــــــــــــحاب مـــــــــــــــــــن أي مقـــــــــــــــــــرر موافقـــــــــــــــــــة واعتمـــــــــــــــــــاد القســـــــــــــــــــم  ❖

العلمـــــــــــــــــــــــي املخـــــــــــــــــــــــتص وقســـــــــــــــــــــــم التســـــــــــــــــــــــجيل، ويحـــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــــــــن 

 النموذج للملف العلمي للحفظ.

يوثـــــــــــــق االنســـــــــــــحاب فـــــــــــــي كشـــــــــــــف درجـــــــــــــات الطالـــــــــــــب مـــــــــــــن خـــــــــــــالل رصـــــــــــــــد  ❖

الحــــــــــــــرف )م( فــــــــــــــي نتيجــــــــــــــة املقــــــــــــــرر الــــــــــــــذي انســــــــــــــحب منــــــــــــــه خــــــــــــــالل ذلــــــــــــــك 

 يدخل في حساب املعدل.الفصل وال 

يجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى الطالــــــــــــــــــب تســــــــــــــــــجيل املقــــــــــــــــــرر املنســــــــــــــــــحب منــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي أول  ❖

 عر  له في الفصول الالحقة.

 وقف القيــــد

يجــــــــــــــوز للطالــــــــــــــب ألي ســــــــــــــبب مــــــــــــــن األســــــــــــــباب ال ــــــــــــــي يقبلهــــــــــــــا رئــــــــــــــيس  ❖

القســـــــــــــــــم العلمــــــــــــــــــي املخــــــــــــــــــتص ومســــــــــــــــــجل الكليــــــــــــــــــة، وقــــــــــــــــــف قيــــــــــــــــــده 

ملـــــــــــدة ال تزيـــــــــــد عـــــــــــن فصـــــــــــلين دراســـــــــــيين، وذلـــــــــــك خـــــــــــالل شـــــــــــهر مـــــــــــن 

صـــــــــــــل الدراســــــــــــ ي، وملـــــــــــــرة واحــــــــــــدة طيلـــــــــــــة فتــــــــــــرة دراســـــــــــــته، بدايــــــــــــة الف

وال تحســــــــــــــــــــب فتــــــــــــــــــــرة إيقــــــــــــــــــــاف القيــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــمن مــــــــــــــــــــدة الدراســــــــــــــــــــة 

املســـــــــــــموح بهـــــــــــــا، ويحـــــــــــــتفظ بنســـــــــــــخة مـــــــــــــن نمـــــــــــــوذج إيقـــــــــــــاف القيـــــــــــــد 

التســـــــــــــــجيل(. وعلــــــــــــــى الطالـــــــــــــــب  بالقســـــــــــــــم وقســــــــــــــمبملفــــــــــــــه العلمــــــــــــــي )

أن يتقــــــــــــــدم بطلــــــــــــــب يبــــــــــــــين فيــــــــــــــه رغبتــــــــــــــه فــــــــــــــي إنهــــــــــــــاء حالــــــــــــــة وقــــــــــــــف 

 قيده إلى قسم التسجيل قبل بداية تجديد القيد.

 نظام الدراسة واالمتحانات:
يــــــــــــــــــــــــــدرس الطالــــــــــــــــــــــــــب للحصــــــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــــــى اإلجــــــــــــــــــــــــــازة الجامعيــــــــــــــــــــــــــة  ❖

 140)البكــــــــــــــــــــالوريوس( مقــــــــــــــــــــررات دراســــــــــــــــــــية بمــــــــــــــــــــا ال يقــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن 
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املخــــــــــــــــــتص، يكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــدة دراســــــــــــــــــية، يحــــــــــــــــــددها القســــــــــــــــــم 

  ضم ها مشروع التخرج.

 املقررات الدراسية وتصنيفها

يحــــــــــــــــــــدد البرنـــــــــــــــــــامج الدراســـــــــــــــــــ ي لتوزيـــــــــــــــــــع املقـــــــــــــــــــررات لكـــــــــــــــــــل قســـــــــــــــــــم  ❖

علمـــــــــــــــــي، املقـــــــــــــــــررات الدراســـــــــــــــــية لكـــــــــــــــــل تخصـــــــــــــــــص بعـــــــــــــــــد موافقـــــــــــــــــة 

واعتمــــــــــــــــــــــــــاد مجلــــــــــــــــــــــــــس الكليــــــــــــــــــــــــــة وتتــــــــــــــــــــــــــولى األقســــــــــــــــــــــــــام العلميــــــــــــــــــــــــــة 

تنفيــــــــــــــــذها. ويجــــــــــــــــوز إضــــــــــــــــافة، أو تعــــــــــــــــديل أو اســــــــــــــــتبدال أي مقــــــــــــــــرر 

دراســــــــــــــــ ي تخص ـــــــــــــــــ ي وذلـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــد موافقـــــــــــــــــة و اعتمـــــــــــــــــاد مجلـــــــــــــــــس 

ي املخـــــــــــــــــــتص وبمـــــــــــــــــــا ال الكليــــــــــــــــــة بالتنســـــــــــــــــــيق مــــــــــــــــــع القســـــــــــــــــــم العلمــــــــــــــــــ

يخـــــــــــــــالف أحكـــــــــــــــام هـــــــــــــــذه الالئحـــــــــــــــة ويتوافـــــــــــــــق نســـــــــــــــبيا مـــــــــــــــع املـــــــــــــــواد 

 ال ي تدرس في الكليات املناظرة االخرى بالبالد. 

يبـــــــــــين كـــــــــــل مقـــــــــــرر برمـــــــــــز حرفـــــــــــي )حـــــــــــرفين أو ثالثـــــــــــة( وثالثـــــــــــة أرقـــــــــــام.  ❖

تــــــــــــدل الحــــــــــــروف علــــــــــــى القســـــــــــــم الــــــــــــذي ســــــــــــيقوم بتــــــــــــدريس املقـــــــــــــرر، 

االول  وأول رقمــــــــــــــــين يــــــــــــــــدالن علــــــــــــــــى تسلســــــــــــــــله بينمــــــــــــــــا يــــــــــــــــدل الــــــــــــــــرقم

علـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــتوى املقـــــــــــــــــرر. ويكــــــــــــــــــون لكـــــــــــــــــل مقـــــــــــــــــرر بطاقـــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــرر 

تحتـــــــــــــــوي وصـــــــــــــــف كامـــــــــــــــل ملفرداتـــــــــــــــه وعـــــــــــــــدد وحداتـــــــــــــــه، واملقـــــــــــــــررات 

املمهــــــــــــــــــدة لــــــــــــــــــه )إن وجــــــــــــــــــدت(، باإلضــــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــماه ورمــــــــــــــــــزه. 

 وتصنف املقررات الدراسية إلى األصناف التالية:

 وتبدأ بالرمز )ع أ(  مقررات علوم إنسانية. ❖

 وتبدأ بالرمز )ع ع( (.مقررات علوم عامة )أساسية ❖

 وتبدأ بالرمز )هـ ع( مقررات هندسية عامة. ❖

وتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ برمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  مقررات هندسية تخصصية. ❖

 حسب القسم ) يمثل الرمز اختصار السم القسم(.
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 الغيـــــاب

ــــــــــــــــــــــــزام بمتابعــــــــــــــــــــــــة  ❖ علــــــــــــــــــــــــى الطالــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــي كافــــــــــــــــــــــــة مراحــــــــــــــــــــــــل الدراســــــــــــــــــــــــة االلت

ة منــــــــــــــــــه املحاضــــــــــــــــــرات، والــــــــــــــــــدروس املعمليــــــــــــــــــة وإعــــــــــــــــــداد الواجبــــــــــــــــــات املطلوبــــــــــــــــــ

علـــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــوم عضـــــــــــــــو هيئـــــــــــــــة التـــــــــــــــدريس برصـــــــــــــــد الحضـــــــــــــــور والغيـــــــــــــــاب فـــــــــــــــي 

% مـــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــوع 75كـــــــــــــــــل محاضـــــــــــــــــرة لتوثيقـــــــــــــــــه. وتعتبـــــــــــــــــر نســـــــــــــــــبة الحضـــــــــــــــــور 

 
ً
 أساســــــــــــــــــيا

ً
املحاضــــــــــــــــــرات الكليــــــــــــــــــة للمقــــــــــــــــــرر فــــــــــــــــــي الفصــــــــــــــــــل الواحــــــــــــــــــد، شــــــــــــــــــرطا

ألداء الطالــــــــــــــب لالمتحانــــــــــــــات ال هائيـــــــــــــــة فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك املقـــــــــــــــرر، وال تحســــــــــــــب مـــــــــــــــدة 

وفـــــــــــــــي حـــــــــــــــال انخفـــــــــــــــا  نســـــــــــــــبة الغيـــــــــــــــاب املشـــــــــــــــروع ضـــــــــــــــمن مـــــــــــــــدة الغيـــــــــــــــاب، 

الحضـــــــــــــــور عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه القيمـــــــــــــــة فـــــــــــــــ ن علـــــــــــــــى األســـــــــــــــتاذ إحالـــــــــــــــة تقريـــــــــــــــر عـــــــــــــــن 

 غياب الطالب إلى قسم الدراسة واالمتحانات.

 القصور في تغطية املقرر 

( مـــــــــــــــــن مفـــــــــــــــــردات املقـــــــــــــــــرر الدراســـــــــــــــــ ي، يحـــــــــــــــــذف %75إذا لــــــــــــــــم يـــــــــــــــــتم تغطيـــــــــــــــــة ) ❖

املقــــــــــــرر لجميــــــــــــع الطلبــــــــــــة املســــــــــــجلين بــــــــــــه وذلــــــــــــك بقــــــــــــرار مــــــــــــن مجلــــــــــــس الكليــــــــــــة 

ى توصـــــــــــــــــية القســـــــــــــــــم املخـــــــــــــــــتص وعلـــــــــــــــــيهم إعـــــــــــــــــادة تســـــــــــــــــجيل هـــــــــــــــــذا بنـــــــــــــــــاًء علـــــــــــــــــ

 املقرر في أول فصل دراس ي يعر  فيه.

 االمتحانات الجزئية

تعقــــــــــــــــد لكــــــــــــــــل مقــــــــــــــــرر عــــــــــــــــدد امتحــــــــــــــــان جزئــــــــــــــــي واحــــــــــــــــد علــــــــــــــــى األقــــــــــــــــل خــــــــــــــــالل  ❖

الفصـــــــــــــــل الدراســـــــــــــــ ي وفـــــــــــــــق الجـــــــــــــــدول الزمنـــــــــــــــي املعتمـــــــــــــــد مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل مجلـــــــــــــــس 

 الكلية.

تقيـــــــــــيم الطالـــــــــــب فـــــــــــي حالـــــــــــة عقـــــــــــد امتحـــــــــــان جزئـــــــــــي واحـــــــــــد فـــــــــــي املقـــــــــــرر، فيـــــــــــتم  ❖

مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل االمتحـــــــــــــــــان الجزئـــــــــــــــــي واالستعاضـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن االمتحـــــــــــــــــان الجزئـــــــــــــــــي 

و \الثـــــــــــــــــاني بنظــــــــــــــــــام التقيـــــــــــــــــيم املســــــــــــــــــتمر عــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق إعــــــــــــــــــداد البحــــــــــــــــــوث أو
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و \و التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب أو\و املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة أو\اوراق العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو

و \و القيـــــــــــــــــــــــــــــــام بالدراســـــــــــــــــــــــــــــــات امليدانيـــــــــــــــــــــــــــــــة أو\العـــــــــــــــــــــــــــــــرو  التقديميـــــــــــــــــــــــــــــــة أو

دســــــــــــــــــية، وذلــــــــــــــــــك بالتنســــــــــــــــــيق مــــــــــــــــــع رئــــــــــــــــــيس و البرمجيــــــــــــــــــة الهن\التطبيقيــــــــــــــــــة أو

 القسم العلمي املختص.

 توزيع الدرجات

الـــــــــــــــــــــــدرجات ال هائيـــــــــــــــــــــــة للمقـــــــــــــــــــــــررات الدراســـــــــــــــــــــــية يجـــــــــــــــــــــــب أن تكـــــــــــــــــــــــون رقمـــــــــــــــــــــــا  ❖

، فـــــــــــــ ذا احتـــــــــــــوت الدرجـــــــــــــة ال هائيـــــــــــــة للطالـــــــــــــب علـــــــــــــى قيمـــــــــــــة عشـــــــــــــرية 
ً
ةـــــــــــــحيحا

 )جزء من املائة(، فتجبر الدرجة إلى الرقم الصحيح األعلى.

فــــــــــــــــي بطاقـــــــــــــــة املقــــــــــــــــرر نفســــــــــــــــه،  يـــــــــــــــتم توضــــــــــــــــيح توزيـــــــــــــــع درجــــــــــــــــات كــــــــــــــــل مقـــــــــــــــرر  ❖

 إضافة إلى أهداف ومفردات املقرر، وال ي تكون واتحة للطالب.

 تقسم درجات املقررات الدراسية حسب طبيع ها كاآلتي:  ❖

 مقررات نظرية ليس بها عملي:

% درجـــــــــــــــة االمتحانـــــــــــــــات الدوريـــــــــــــــة )ال تقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن امتحـــــــــــــــان واحـــــــــــــــد(، وفـــــــــــــــي 40 ❖

ونشــــــــــــــــــاطات  حالــــــــــــــــــة امتحــــــــــــــــــان واحــــــــــــــــــد فتقســــــــــــــــــم الدرجــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين االمتحــــــــــــــــــان

 20درجــــــــــــــــــــــــة لالمتحــــــــــــــــــــــــان الجزئــــــــــــــــــــــــي، و 20التقيــــــــــــــــــــــــيم املســــــــــــــــــــــــتمر. تخصــــــــــــــــــــــــص 

 درجة لباقي االنشطة.

امتحانــــــــــــــــات فجائيــــــــــــــــة ســــــــــــــــريعة  –% درجــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــال الفصــــــــــــــــل )واجبــــــــــــــــات 10 ❖

 تقارير(. –مشاركة –

 % درجة امتحان نهاية الفصل.50  ❖

 مقررات نظرية بهـا عملي:

 واحد(.% درجة االمتحانات الدورية )ال تقل عن امتحان 20 ❖

 % درجة الجزء العملي )التقارير واالمتحانات(.20 ❖

امتحانــــــــــــــــات فجائيــــــــــــــــة ســــــــــــــــريعة  –% درجــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــال الفصــــــــــــــــل )واجبــــــــــــــــات 10 ❖

 تقارير(. –مشاركة –

 % درجة امتحان نهاية الفصل.50 ❖

 مقررات معملية:
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–% درجــــــــــــــــــــة االمتحانــــــــــــــــــــات الدوريــــــــــــــــــــة )ال تقــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن امتحــــــــــــــــــــان واحــــــــــــــــــــد 20 ❖

 أو عملي(.\نظري و

 تجارب ومناقش ها.% درجة تقارير ال30 ❖

امتحانــــــــــــــــات فجائيــــــــــــــــة ســــــــــــــــريعة  –% درجــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــال الفصــــــــــــــــل )واجبــــــــــــــــات 10 ❖

 مشاركة(. –

 أو عملي(.\% درجة امتحان نهاية الفصل )نظري و40 ❖

 مقررات الرسم:

 % درجة االمتحانات الدورية )ال تقل عن امتحان واحد(.20 ❖

امتحانــــــــــــــــات فجائيــــــــــــــــة  –% درجــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــال الفصــــــــــــــــل )واجبــــــــــــــــات وتمــــــــــــــــارين40 ❖

 مشاركة(. –سريعة 

 % درجة امتحان نهاية الفصل.40 ❖

 مقررات الورش:

 % درجة االمتحانات الدورية )ال تقل عن امتحان واحد(.20 ❖

 % درجة التمارين العملية والتقارير.40 ❖

 أو عملية(.\% درجة امتحانات نهاية الفصل )نظرية و40 ❖

 املقررات العملية بقسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني: ❖

 % درجة االمتحانات ) التسليمات (.20 ❖

 % درجة تقييم املشروع املنجز.40 ❖

 % درجة أعمال الفصل10 ❖

% درجـــــــــــــــــــــــــة االمتحـــــــــــــــــــــــــان ال هـــــــــــــــــــــــــائي )االمتحانـــــــــــــــــــــــــات العمليـــــــــــــــــــــــــة للمشـــــــــــــــــــــــــروع 30 ❖

 الفصلي(.

  مشروع التخرج: 

يقــــــــــــوم الطالـــــــــــــب بالتنســــــــــــيق مـــــــــــــع القســــــــــــم العلمـــــــــــــي املخــــــــــــتص بتقـــــــــــــديم خطـــــــــــــة  ❖

 
ً
مشـــــــــــــــــــــروع تخرجـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــــال تخصصـــــــــــــــــــــه، علـــــــــــــــــــــى أن تشـــــــــــــــــــــمل وصـــــــــــــــــــــفا

للمشـــــــــــــــــــروع وأهدافـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــدى االســـــــــــــــــــتفادة منـــــــــــــــــــه وخطـــــــــــــــــــوات العمـــــــــــــــــــل، وال 

يـــــــــــــــــــتم اعتمـــــــــــــــــــاد املشـــــــــــــــــــروع إال بعـــــــــــــــــــد موافقـــــــــــــــــــة مجلـــــــــــــــــــس القســـــــــــــــــــم العلمـــــــــــــــــــي 



 

25 | 48 
 

 املخـــــــــــــــــــتص، ويعـــــــــــــــــــين للطالـــــــــــــــــــب عضـــــــــــــــــــو هيئـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــدريس )أو أك ـــــــــــــــــــر( يتـــــــــــــــــــولى

 االشراف عليه ويقوم بتوجيهه طيلة املدة املقررة للمشروع.

يلتـــــــــــــــزم الطالـــــــــــــــب بتنفيـــــــــــــــذ وإخـــــــــــــــراج مشـــــــــــــــروع التخـــــــــــــــرج حســـــــــــــــب املواصـــــــــــــــفات  ❖

 املعتمدة من الكلية، وتكون طريقة التقييم كالتالي:

% مــــــــــــــــــــــن الدرجــــــــــــــــــــــة لتقيــــــــــــــــــــــيم عمــــــــــــــــــــــل الطالــــــــــــــــــــــب ودوره ونشــــــــــــــــــــــاطه 40 •

خــــــــــــــالل فتــــــــــــــرة إعــــــــــــــداد املوضــــــــــــــوع، ويــــــــــــــتم تقــــــــــــــدير الدرجــــــــــــــة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل 

 امل
ً
 لنمــــــــــــــــوذج معــــــــــــــــد مســــــــــــــــبقا

ً
شــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى مشــــــــــــــــروع التخــــــــــــــــرج وفقــــــــــــــــا

 لذلك من قبل الكلية.

% مـــــــــــــــــن الدرجـــــــــــــــــة لتقيـــــــــــــــــيم طريقـــــــــــــــــة وأســـــــــــــــــلوب عـــــــــــــــــر  الطالـــــــــــــــــب 20 •

للموضــــــــــــــوع ، وقدرتــــــــــــــه علــــــــــــــى اإلجابــــــــــــــة علــــــــــــــى االســــــــــــــئلة، ويــــــــــــــتم تقــــــــــــــدير 

الدرجــــــــــــة مــــــــــــن قبــــــــــــل املشــــــــــــرف علــــــــــــى مشــــــــــــروع التخــــــــــــرج وفــــــــــــق نمــــــــــــوذج 

 معد لذلك.

ة وأســــــــــــــــلوب عــــــــــــــــر  % مـــــــــــــــن الدرجــــــــــــــــة لتقيـــــــــــــــيم املشــــــــــــــــروع وطريقـــــــــــــــ40 •

الطالـــــــــــــــب للموضـــــــــــــــوع ومـــــــــــــــدى فهمـــــــــــــــه وتنســـــــــــــــيقه لـــــــــــــــه، ويـــــــــــــــتم تقـــــــــــــــدير 

( أعضـــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــة 2الدرجــــــــــــــة مـــــــــــــــن قبــــــــــــــل لجنـــــــــــــــة مكونــــــــــــــة مـــــــــــــــن عــــــــــــــدد )

( درجـــــــــــــة كحـــــــــــــد أق ـــــــــــــ ى 20تـــــــــــــدريس يحـــــــــــــق لكـــــــــــــل واحـــــــــــــد  مـــــــــــــ هم مـــــــــــــنح )

للطالــــــــــــــــب وذلــــــــــــــــك بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى مناقشــــــــــــــــه خــــــــــــــــالل الجلســــــــــــــــة املحــــــــــــــــددة 

 لذلك، وفق نموذج معد لذلك.

مطبوعـــــــــــــــــــة وثالثـــــــــــــــــــة نســـــــــــــــــــ   علــــــــــــــــــى الطالـــــــــــــــــــب تســـــــــــــــــــليم ثالثـــــــــــــــــــة نســـــــــــــــــــ  •

 الكترونية من مشروعه، موزعة كالتالي:

نســـــــــــــــــــــخة مطبوعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــــــخة الكترونيـــــــــــــــــــــة للقســـــــــــــــــــــم العلمــــــــــــــــــــــي  •

 للطالب.

نســــــــــــــــــــــــختان مطبوعتــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــــــــختان الكترونيتــــــــــــــــــــــــان ملكتبــــــــــــــــــــــــة  •

 الكلية.
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 املحظورات في االمتحانات

اصـــــــــــــــــــــطحاب أي كتـــــــــــــــــــــاب أو ورقـــــــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــــت خاليـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  ❖

املحمـــــــــــــــــول، الحاســـــــــــــــــبة  )كالهـــــــــــــــــاتفالكتابـــــــــــــــــة، أجهـــــــــــــــــزة أو تقنيـــــــــــــــــات 

املبرمجــــــــــــة، والســــــــــــاعات الرقميــــــــــــة املبرمجــــــــــــة( عــــــــــــدا مــــــــــــا يســــــــــــمح بــــــــــــه 

 أستاذ املقرر.

الكــــــــــــــالم أثنــــــــــــــاء االمتحانــــــــــــــات، أو القيــــــــــــــام بــــــــــــــأي فعــــــــــــــل مــــــــــــــن شــــــــــــــأنه  ❖

 اإلخالل بنظام االمتحان. 

 الغياب عن االمتحانات

إذا تغيـــــــــــــــــــــــــب الطالـــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــن أداء االمتحانـــــــــــــــــــــــــات الجزئيـــــــــــــــــــــــــة أو االمتحـــــــــــــــــــــــــان 

ي مقــــــــــــرر ترصــــــــــــد لــــــــــــه درجــــــــــــة "صفـــــــــــــر" فــــــــــــي ذلــــــــــــك االمتحــــــــــــان مــــــــــــا ال هــــــــــــائي فــــــــــــي أ

أيــــــــــــــــام مــــــــــــــــن نهايــــــــــــــــة االمتحــــــــــــــــان،  3لــــــــــــــــم يتقــــــــــــــــدم بأحــــــــــــــــد املبــــــــــــــــررات فــــــــــــــــي بحــــــــــــــــر 

 واملبررات هي: 

 باملستشف . ▪
ً
 إذا كان الطالب يوم االمتحان نزيال

فـــــــــــــي حالـــــــــــــة وفـــــــــــــاة أحـــــــــــــد أقـــــــــــــارب الطالـــــــــــــب مـــــــــــــن الـــــــــــــدرجتين األولـــــــــــــى  ▪

 والثانية.

ـــــــــــــرر كـــــــــــــاف أي عـــــــــــــذر أخـــــــــــــر يقبلـــــــــــــه مجلـــــــــــــس الكليـــــــــــــة ويـــــــــــــرى  ▪ أنـــــــــــــه مب

 للغياب عن االمتحان.

بشـــــــــــــــرو اعتمـــــــــــــــاد قبـــــــــــــــول املبـــــــــــــــرر فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل الحـــــــــــــــاالت مـــــــــــــــن قســـــــــــــــم الدراســـــــــــــــة 

واالمتحانــــــــــــــــــــات بالنســــــــــــــــــــبة لالمتحانــــــــــــــــــــات الجزئيــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــن مجلــــــــــــــــــــس الكليــــــــــــــــــــة 

بالنســــــــــــــــــــبة لالمتحــــــــــــــــــــان ال هــــــــــــــــــــائي.  بالنســــــــــــــــــــبة لالمتحــــــــــــــــــــان الجزئــــــــــــــــــــي، يرصــــــــــــــــــــد 

للطالـــــــــــــــب نســـــــــــــــبة مـــــــــــــــن درجـــــــــــــــة االمتحـــــــــــــــان ال هـــــــــــــــائي تكـــــــــــــــاف  درجـــــــــــــــة االمتحـــــــــــــــان 

 لجزئي لكل امتحان جزئي غاب عنه بعد قبول مبرر غيابه.ا

 االمتحان التكميلي

بـــــــــــل مبــــــــــــرر الطالــــــــــــب فـــــــــــي غيابــــــــــــه عــــــــــــن االمتحـــــــــــان ال هــــــــــــائي ألي مقــــــــــــرر مــــــــــــن 
 
إذا ق

  يمـــــــــــــنح و املقـــــــــــــررات املســـــــــــــجل بهـــــــــــــا، 
ً
عندئـــــــــــــذ  فرصـــــــــــــة امتحـــــــــــــان تكميلـــــــــــــي وفقـــــــــــــا

 للضوابط التالية:
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يرصــــــــــــــــــــد للطالــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــرف )ت( فــــــــــــــــــــي نتيجــــــــــــــــــــة املقــــــــــــــــــــرر خـــــــــــــــــــــالل  ❖

الحــــــــــــالي كمــــــــــــا يثبــــــــــــت ذلــــــــــــك فــــــــــــي كشــــــــــــف الــــــــــــدرجات عنــــــــــــد  الفصــــــــــــل

 تخرجه.

 يسجل الطالب في هذا املقرر عند أول عر  تال له. ❖

تحفـــــــــــــــــظ درجـــــــــــــــــة أعمـــــــــــــــــال الفصـــــــــــــــــل للطالـــــــــــــــــب وعليـــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــؤدي  ❖

االمتحــــــــــــــــان ال هــــــــــــــــائي علــــــــــــــــى الدرجــــــــــــــــة املتبقيــــــــــــــــة خــــــــــــــــالل التســــــــــــــــجيل 

لـــــــــــــــــــــــزم الطالـــــــــــــــــــــــب بحضـــــــــــــــــــــــور  التـــــــــــــــــــــــالي. وفـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــــــــة ال ي 

، ويقـــــــــــــــــــوم  املحاضـــــــــــــــــــرات الدراســـــــــــــــــــية فـــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــك املقـــــــــــــــــــرر حينئـــــــــــــــــــذ 

فقـــــــــــــــــط بـــــــــــــــــ جراء االمتحـــــــــــــــــان التكميلـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي نهايـــــــــــــــــة ذاك الفصـــــــــــــــــل 

 الدراس ي.

يجـــــــــــــــوز أن تمـــــــــــــــنح فرصـــــــــــــــة التكميلـــــــــــــــي فـــــــــــــــي مقـــــــــــــــرر واحـــــــــــــــد أو عـــــــــــــــدة  ❖

 مقررات.

ال يــــــــــــــــــــــــدخل املقــــــــــــــــــــــــرر )املقــــــــــــــــــــــــررات( التكميليــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــابات  ❖

املعـــــــــــــدل الفصـــــــــــــلي والتراكمـــــــــــــي خـــــــــــــالل الفصـــــــــــــل الـــــــــــــذي مـــــــــــــنح فيـــــــــــــه 

 الطالب فرصة التكميلي.

 االمتحاناتأوراق 

يتـــــــــــــــولى كـــــــــــــــل عضـــــــــــــــو هيئـــــــــــــــة تـــــــــــــــدريس إعـــــــــــــــالن نتـــــــــــــــائج االمتحانـــــــــــــــات الجزئيـــــــــــــــة 

وللطالــــــــــــــــــب  ال هائيــــــــــــــــــة،ال ــــــــــــــــــي يجريهــــــــــــــــــا الطالــــــــــــــــــب قبــــــــــــــــــل بدايــــــــــــــــــة االمتحانــــــــــــــــــات 

الحــــــــــــــق فــــــــــــــي اســــــــــــــتعادة أوراق االجابــــــــــــــة بعــــــــــــــد تصــــــــــــــحيحها ملـــــــــــــــراجع ها وملعرفــــــــــــــة 

أوجـــــــــــــه القصــــــــــــــور فيهــــــــــــــا. أمـــــــــــــا بالنســــــــــــــبة لالمتحانـــــــــــــات ال هائيــــــــــــــة فيـــــــــــــتم حفــــــــــــــظ 

بـــــــــــــــات بعـــــــــــــــد رصـــــــــــــــد درجاتهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي قســـــــــــــــم الدراســـــــــــــــة واالمتحانـــــــــــــــات أوراق اإلجا

 ملدة سنة من تاريخ االمتحان.
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 :درجاتوتقديرات 
 املعدل الفصلي والتراكمي

%  50يعتبر الطالب ناجحا في املقرر الدراس ي إذا تحصل على نسبة درجات  ❖

 على األقل في هذا املقرر.

لكل مقرر في  يحسب املعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية ❖

النسبة املئوية املتحصل عليها الطالب في ذلك املقرر ثم يقسم مجموع 

النقاو على العدد الكلي للوحدات ال ي درسها الطالب بنفس الفصل 

 الدراس ي مع تقريب النتائج إلى أقرب رقمين عشريين.

 يحسب املعدل التراكمي من العالقة التالية:  ❖

)الوحدات  \تقييم الوحدات املعــادة(  –ات التراكميةاملعدل التراكمي= )تقييم الوحد

 مجموع الوحدات املعادة( –املسجلة التراكمية

 تقدر درجات الطالب في كل مقرر واملعدل التراكمي من صفر إلى مائة حسب الجدول التالي:

 النسبة التقدير

 %100% إلى 85من  ممتاز

ا  %85% إلى 75من  جيد جدًّ

 %75% إلى 65من  جيد

 %65% إلى 50من  مقبول 

 %50%إلى أقل من 35ن م ضعيف

ا  %35أقل من  ضعيف جدًّ

 

 مراجعة أوراق اإلجابة

يحق للطالب املراجعة املوضوعية ألوراق إجابته في املقررات ال ي رسب فيها وفق 

 اإلجراءات والضوابط التالية:
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إعالن نتائج أن يتم تقديم طلب املراجعة خالل مدة ال تزيد عن أسبوع من  ❖

 تلك املقررات.

يحق للطالب الراسب تقديم طلب املراجعة فيما ال يزيد عن مقررين  ❖

 دراسيين رسب بهما.

تشكل في نهاية كل فصل دراس ي لجنة مراجعة تختص بمراجعة اجابات  ❖

الطالب املتقدمين بالتظلم على نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم، 

اء هيئة تدريس لهم اختصاص في مجال وتتكون كل لجنة من ثالثة أعض

موضوع املراجعة. ف ذا ثبت ةحة ادعاء الطالب، فيتم تعديل الدرجة، وإذا 

لم يثبت ةحة ادعائه فتبق  النتيجة املطعون فيها على حالها. وفي كال 

الحالتين تقوم اللجنة بعد مراجعة الورقة بملء النموذج الخاص بتقرير 

 االمتحانات.املراجعة وتسليمه إلى لجنة 

 إفادة التخرج وكشف الدرجات للخريجين

يمنح الطالب املتخرج إفادة تفيد تخرجه تشمل اسمه وتقديره العام وسنة  ❖

حصوله على اإلجازة الجامعية )البكالوريوس( في العلوم الهندسية، ويكون 

تسلسل توقيعات إفادة التخرج حسب التتابع التالي: مسجل الكلية ثم عميد 

ما يمنح كشف بدرجاته طوال سنوات دراسته بكلية الهندسة. الكلية. ك

ويكون تسلسل توقيعات كشف الدرجات حسب التتابع التالي: رئيس القسم 

 .املختص ثم مسجل الكلية ثم عميد الكلية
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 إفادة الوضع الدراس ي وكشف الدرجات لغير الخريجين

الدراس ي أو كشف بدرجات املقررات يحق للطالب املقيد بالكلية الحصول على إفادة بوضعه 

ال ي درسها بناء على طلب كتابي من املعني يقدم إلى مسجل الكلية، ويتم اعتماد كال م هما 

 كالتالي:

 بالنسبة إلفادة الوضع الدراس ي: يتم االعتماد من قبل مسجل الكلية فقط. •

 بالنسبة لكشف الدرجات: يتم االعتماد حسب التتابع التالي: رئيس القسم •

 العلمي ثم مسجل الكلية ثم عميد الكلية.

 :بتكار وتكريم املتفوقيـــــناإل
إذا احتـــــــــــــــوى مشــــــــــــــــروع التخـــــــــــــــرج علــــــــــــــــى أي نــــــــــــــــوع مـــــــــــــــن أنــــــــــــــــواع االبتكــــــــــــــــار،  ❖

 تكون حقوق امللكية الفكرية للطالب واملشرف مناصفة.

يـــــــــــتم فـــــــــــي نهايـــــــــــة فصـــــــــــل الربيـــــــــــع مـــــــــــن كـــــــــــل ســـــــــــنة دراســـــــــــية إعـــــــــــداد قائمـــــــــــة  ❖

% وتنشــــــــــــــــر 85معــــــــــــــــدلهم التراكمــــــــــــــــي بأســــــــــــــــماء الطــــــــــــــــالب الــــــــــــــــذين تجــــــــــــــــاوز 

بلوحـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــرف بالكليـــــــــــــــــة، علـــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــون الطالـــــــــــــــــب قـــــــــــــــــد أم ـــــــــــــــــ ى 

فصـــــــــــل دراســـــــــــ ي علـــــــــــى األقـــــــــــل بالكليـــــــــــة، ولـــــــــــم يتحصـــــــــــل علـــــــــــى إنـــــــــــذار ولـــــــــــم 

 يتعر  ألي عقوبة بالكلية.

يمـــــــــــــــــــــــــنح الطالـــــــــــــــــــــــــب اإلجـــــــــــــــــــــــــازة الجامعيـــــــــــــــــــــــــة )البكـــــــــــــــــــــــــالوريوس( بمرتبـــــــــــــــــــــــــة  ❖

الشــــــــــــــــرف األولــــــــــــــــى إذا أننــــــــــــــــى دراســــــــــــــــته فــــــــــــــــي فتــــــــــــــــرة زمنيــــــــــــــــة ال تزيــــــــــــــــد عــــــــــــــــن 

% أو أك ـــــــــــــــر، بشــــــــــــــــرو 85عشـــــــــــــــرة فصـــــــــــــــول دراســـــــــــــــية وبمعــــــــــــــــدل تراكمـــــــــــــــي 

أن يكـــــــــــــــــون الطالـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــم يتحصـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى إنـــــــــــــــــذار ولـــــــــــــــــم يتعـــــــــــــــــر  ألي 

إال  اإلفــــــــــــــــــــــادة للمتخــــــــــــــــــــــرجعقوبـــــــــــــــــــــة بالكليــــــــــــــــــــــة.  وال تســــــــــــــــــــــلم الشـــــــــــــــــــــهادة أو 

 بعد إخالء طرفه.
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 اإلنذار والفصل من الدراسة:
 اإلنــذار

ينـــــــــــــــذر الطالـــــــــــــــب إذا تحصـــــــــــــــل علـــــــــــــــى متوســـــــــــــــط تراكمـــــــــــــــي فـــــــــــــــي أي فصـــــــــــــــل  ❖

. ويكـــــــــــــــون الحـــــــــــــــد االعلـــــــــــــــى لعـــــــــــــــدد االنـــــــــــــــذارات للطالـــــــــــــــب 50أقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن %

 بالكلية هي أربعة انذارات. دراستهأثناء 

 االيقاف عن الدراسة 

يوقــــــــــــــف الطالــــــــــــــب عــــــــــــــن مواصــــــــــــــلة دراســــــــــــــته بالكليــــــــــــــة إذا تحصــــــــــــــل علــــــــــــــى  ❖

 وبنســــــــــــــبة أقــــــــــــــل مــــــــــــــن 
ً
% فــــــــــــــي فصــــــــــــــلين 35تقــــــــــــــدير عــــــــــــــام ضــــــــــــــعيف جــــــــــــــدا

دراســــــــــــــــيين مــــــــــــــــن الفصــــــــــــــــول األربعــــــــــــــــة األولــــــــــــــــى، أو تحصــــــــــــــــل علــــــــــــــــى ثالثــــــــــــــــة 

إنــــــــــــــــــذارات دراســــــــــــــــــية متتاليــــــــــــــــــة أو أربعــــــــــــــــــة إنــــــــــــــــــذارات دراســــــــــــــــــية متفرقــــــــــــــــــة 

 خالل فترة دراسته بالكلية.
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 املخالفات التأديبية:
إذا أقــــــــــــــــدم الطالــــــــــــــــب علــــــــــــــــى ارتكــــــــــــــــاب فعــــــــــــــــل يشــــــــــــــــكل مخالفــــــــــــــــة للــــــــــــــــوائح واألنظمــــــــــــــــة 

ا أو فــــــــــــي أي مــــــــــــن ملحقاتهــــــــــــا املعمــــــــــــول بهــــــــــــا فــــــــــــي الجامعــــــــــــة ســــــــــــواء تــــــــــــم ذلــــــــــــك بــــــــــــداخله

 التالية. النقاوتطبق بشأنه أحكام تأديب الطالب املنصوص عليها في 

 ألحكـــــــــــــــــام التأديـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــاريخ تســـــــــــــــــجيله  ❖
ً
يظـــــــــــــــــل الطالـــــــــــــــــب خاضـــــــــــــــــعا

بالدراســــــــــــــــة، وح ـــــــــــــــــى زوال هــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــفة عنــــــــــــــــه بتخرجـــــــــــــــــه أو بســـــــــــــــــحب 

 ملفه.

يعـــــــــــــد مخالفــــــــــــــة تأديبيــــــــــــــة كـــــــــــــل فعــــــــــــــل ســــــــــــــواء أخـــــــــــــذ صــــــــــــــورة إيجابيــــــــــــــة أم  ❖

إذا شـــــــــــــكل مخالفـــــــــــــة للـــــــــــــوائح واألنظمـــــــــــــة املعمـــــــــــــول  كـــــــــــــان مجـــــــــــــرد امتنـــــــــــــاع

 بها في الجامعة.

 ا الــــــــــــــــــــــــدليلال تخـــــــــــــــــــــــل أحكــــــــــــــــــــــــام التأديــــــــــــــــــــــــب املنصـــــــــــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــذ ❖

بالعقوبـــــــــــــــــــات املنصــــــــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــــــات والتشــــــــــــــــــــريعات 

املكملـــــــــــــــة لــــــــــــــــه، وإذا شـــــــــــــــكل ســــــــــــــــلوك الطالــــــــــــــــب جريمـــــــــــــــة جنائيــــــــــــــــة تعــــــــــــــــين 

علــــــــــــــــى القســــــــــــــــم الــــــــــــــــذي يتبعــــــــــــــــه الطالــــــــــــــــب إبــــــــــــــــالغ جهــــــــــــــــات االختصــــــــــــــــاص 

 بالواقعـــــــــــــــــــــــة دون أن يــــــــــــــــــــــؤثر ذلـــــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــير اإلجـــــــــــــــــــــــراءات فــــــــــــــــــــــور 
ً
ا

 التأديبية في مواجهته.

تســــــــــــــــري أحكــــــــــــــــام التأديــــــــــــــــب علــــــــــــــــى الطالــــــــــــــــب ســــــــــــــــواء ارتكــــــــــــــــب املخالفــــــــــــــــة  ❖

 ويأخــــــــــــذ الشــــــــــــروع فــــــــــــي ارتكــــــــــــاب 
ً
 أو كــــــــــــان شــــــــــــريكا

ً
 أصــــــــــــليا

ً
بصــــــــــــفته فــــــــــــاعال

 املخالفة حكم املخالفة التامة.

 تقسم املخالفات التأديبية إلى األقسام التالية:

داء علــــــــــــــــــــى أعضــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــدريس والعــــــــــــــــــــاملين والطــــــــــــــــــــالب االعتــــــــــــــــــــ -

 بالجامعة.

 االعتداء على األموال واملرافق واملستندات التابعة للجامعة. -

 اإلخالل بنظام سير الدراسة واالمتحانات بالجامعة. -

الســـــــــــــــــلوك املنـــــــــــــــــافي للخلـــــــــــــــــق القـــــــــــــــــويم الـــــــــــــــــذي ينب ـــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون عليـــــــــــــــــه  -

 الطالب.
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 الجرائم املخلة بالشرف. -

ات االعتــــــــــــــداء علــــــــــــــى أعضــــــــــــــاء هيئــــــــــــــة التــــــــــــــدريس أو العــــــــــــــاملين أو يعــــــــــــــد مــــــــــــــن مخالفــــــــــــــ

 الطالب ما يلي:

 الضرب واإليذاء. -

 شتم أو القذف أو ال هديد.ال -

 اإلهانة. -

 اتالف املمتلكات الشخصية داخل حرم الكلية أو الجامعة. -

ويتحقــــــــــــــق االعتــــــــــــــداء إذا تـــــــــــــــم بصــــــــــــــورة علنيــــــــــــــة وبحضـــــــــــــــور املعتــــــــــــــدي عليــــــــــــــه ســـــــــــــــواء 

 أو باإلشارة. ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة 

تعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن مخالفــــــــــــــــــات االعتــــــــــــــــــداء علــــــــــــــــــى األمــــــــــــــــــوال واملرافــــــــــــــــــق واملســــــــــــــــــتندات التابعـــــــــــــــــــة 

 للجامعة ما يلي:

إتـــــــــــــــــــالف أو تخريـــــــــــــــــــب األدوات واملعـــــــــــــــــــدات التابعـــــــــــــــــــة ملرافـــــــــــــــــــق الجامعــــــــــــــــــــة  -

ـــــــــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــــــــواء بجعلهـــــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــالحة لالســـــــــــــــــــــــتعمال أو بتغيي

.
ً
 أو جزئيا

ً
 استعمالها كليا

أو الكتـــــــــــــــــــب أو غيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــرقة األمـــــــــــــــــــوال أو األدوات أو املعـــــــــــــــــــدات -

 ممتلكات الجامعة أو االستيالء عليها.

 عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل األمانة أو اإلعارة. -

إتـــــــــــــــالف أو ســـــــــــــــرقة املســـــــــــــــتندات املختلفـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل: أســـــــــــــــئلة االمتحانـــــــــــــــات  -

 وكراسات اإلجابة وملفات الطلبة وغيرها.

 ات ما يلي:يعد من مخالفات اإلخالل بنظام سير الدراسة أو االمتحان

تزويـــــــــــــــــــــــر اإلفـــــــــــــــــــــــادات أو الشـــــــــــــــــــــــهادات أو الوثـــــــــــــــــــــــائق الرســـــــــــــــــــــــمية ســـــــــــــــــــــــواء  -

كانـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــن الجامعـــــــــــــــــــة أو مـــــــــــــــــــن خارجهـــــــــــــــــــا، إذا كانـــــــــــــــــــت ذات 

 صلة ب جراءات الدراسة أو االنتفاع بمرافق الجامعة.

انتحــــــــــــــــال الشخصـــــــــــــــــية ســـــــــــــــــواء لتحقيــــــــــــــــق منفعـــــــــــــــــة للفاعـــــــــــــــــل أو لغيـــــــــــــــــره،  -

 للشخصـــــــــــــية دخـــــــــــــول طالـــــــــــــب بـــــــــــــدال عـــــــــــــن طالـــــــــــــب آ
ً
خـــــــــــــر ويعـــــــــــــد انتحـــــــــــــاال
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ً
فـــــــــــي االمتحانـــــــــــات، ويعتبـــــــــــر مـــــــــــن اتفـــــــــــق معـــــــــــه أو ســـــــــــهل لـــــــــــه ذلـــــــــــك شـــــــــــريكا

 له ويخضع لنفس العقوبة.

إثــــــــــــــــارة الفوملــــــــــــــــ ى وعرقلــــــــــــــــة ســــــــــــــــير املحاضــــــــــــــــرات أو الــــــــــــــــدروس العمليــــــــــــــــة  -

 بأية صورة كانت.

التـــــــــــــــأثير علـــــــــــــــى األســـــــــــــــاتذة أو العـــــــــــــــاملين فيمـــــــــــــــا يخـــــــــــــــص ســـــــــــــــير الدراســـــــــــــــة  -

أو االمتحانــــــــــــــــــــــــات أو التقيــــــــــــــــــــــــيم أو غيرهــــــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــــــــــق بالعمليــــــــــــــــــــــــة 

 التعليمية.

الغــــــــــــا فــــــــــــي االمتحانــــــــــــات أو الشــــــــــــروع فيــــــــــــه بأيــــــــــــة صــــــــــــورة مــــــــــــن الصــــــــــــور  -

ـــــــــــى  ويعتبـــــــــــر مـــــــــــن قبيـــــــــــل الشـــــــــــروع فـــــــــــي الغـــــــــــا مجـــــــــــرد إدخـــــــــــال الطالـــــــــــب إل

قاعـــــــــــــــة االمتحانـــــــــــــــات كـــــــــــــــل مالـــــــــــــــه عالقـــــــــــــــة بـــــــــــــــاملن   الدراســـــــــــــــ ي موضـــــــــــــــوع 

 
ً
االمتحـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أوراق أو أدوات أو أجهـــــــــــــــــزة مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــرحا

 جنة االمتحانات.بذلك من قبل أستاذ املقرر ومعتمد من ل

أيـــــــــــــــــــة مخالفـــــــــــــــــــات للـــــــــــــــــــوائح والـــــــــــــــــــنظم املتعلقـــــــــــــــــــة بنظـــــــــــــــــــام العمـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــي  -

 الجامعة واملرافق التابعة لها.

االمتنـــــــــــــــــــــــــاع عـــــــــــــــــــــــــن اإلدالء بالشــــــــــــــــــــــــــهادة أمـــــــــــــــــــــــــام لجـــــــــــــــــــــــــان التحقيــــــــــــــــــــــــــق أو  -

 ألحكام هذه الالئحة.
ً
 التأديب املشكلة وفقا

يعـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــلوكا منافيـــــــــــــــــــا لألخـــــــــــــــــــالق والنظـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــام واآلداب العامـــــــــــــــــــة األفعـــــــــــــــــــال 

 التالية:

خــــــــــــدش الحيــــــــــــاء العــــــــــــام، وجــــــــــــرائم االعتــــــــــــداء علــــــــــــى العــــــــــــر  ولــــــــــــو تمــــــــــــت  -

برضـــــــــــــــا املعتـــــــــــــــدي عليــــــــــــــــه وفـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــة يكـــــــــــــــون الطـــــــــــــــرف اآلخــــــــــــــــر 

 في الجريمة.
ً
 شريكا

تعــــــــــــــــــاطي املخــــــــــــــــــدرات أو املســــــــــــــــــكرات أو التعامــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــا بأيــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــورة  -

 من الصور. 

 تداول األشياء الفاتحة أو توزيعها أو عرضها.  -
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ـــــــــــــر ال  - ئـــــــــــــق داخـــــــــــــل املؤسســـــــــــــة التعليميـــــــــــــة أو إحـــــــــــــدى الظهـــــــــــــور بمظهـــــــــــــر غي

مكوناتهــــــــــــــــــــا أو ارتــــــــــــــــــــداء األزيــــــــــــــــــــاء املنافيــــــــــــــــــــة للحشــــــــــــــــــــمة أو املبالغــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي 

 الزينة.

 للقـــــــــــــــوانين واللـــــــــــــــوائح  -
ً
كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــأنه أن يخـــــــــــــــل بالشـــــــــــــــرف وفقـــــــــــــــا

 النافذة.

وفــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــع األحــــــــــــــــــوال إذا شــــــــــــــــــكل الســــــــــــــــــلوك جريمــــــــــــــــــة جنائيــــــــــــــــــة توجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى 

 املختصة.الكلية إبالغ الجهات 

علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل املثــــــــــــــــــال ال الحصــــــــــــــــــر ويعتبــــــــــــــــــر  املــــــــــــــــــذكورة بــــــــــــــــــاألعلىالنقــــــــــــــــــاو عــــــــــــــــــد ت

 للتشـــــــــــــــــــــريعات والـــــــــــــــــــــنظم املعمـــــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــــا 
ً
الســــــــــــــــــــلوك محظـــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــادام مخالفـــــــــــــــــــــا

 ويتنافى مع األخالق واآلداب العامة.

 

 العقوبات التأديبية:
إذا ارتكـــــــــــــــب أو يوجـــــــــــــــه إليـــــــــــــــه إنـــــــــــــــذار باإليقـــــــــــــــاف عـــــــــــــــن الدراســــــــــــــة  يعاقــــــــــــــب الطالـــــــــــــــب -

 علــــــــــــــى املعلومــــــــــــــات التفصــــــــــــــيلية لالطــــــــــــــالعاألفعــــــــــــــال املنصــــــــــــــوص عليهــــــــــــــا فــــــــــــــي األعلــــــــــــــى. 

 ، يطلب مراجعة الالئحة الداخلية للكلية. للعقوبات التأديبية
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 اإلجراءات التأديبية:
علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن يعلـــــــــــــــــم بوقـــــــــــــــــوع مخالفـــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــوانين واللـــــــــــــــــوائح واألنظمـــــــــــــــــة  -

 عـــــــــــــن هــــــــــــــذه املخالفـــــــــــــة يتضــــــــــــــمن 
ً
املعمـــــــــــــول بهـــــــــــــا فــــــــــــــي الكليـــــــــــــة أن يقــــــــــــــدم بالغـــــــــــــا

 عن الواقعة 
ً
 مكتوبا

ً
 إلى عميد الكلية.تقريرا

فـــــــــــور اإلبـــــــــــالغ عـــــــــــن الواقعـــــــــــة وخـــــــــــالل ثالثـــــــــــة أيـــــــــــام مـــــــــــن تـــــــــــاريخ اإلبـــــــــــالغ يتعـــــــــــين  -

علـــــــــــى عميـــــــــــد الكليـــــــــــة تكليـــــــــــف لجنـــــــــــة تحقيـــــــــــق مـــــــــــن ثالثـــــــــــة أعضـــــــــــاء مـــــــــــن هيئـــــــــــة 

 التدريس يكون أحدهما مقرر اللجنة.

يـــــــــــــتم إعـــــــــــــالم الطالـــــــــــــب بـــــــــــــالتحقيق قبـــــــــــــل موعـــــــــــــده بيـــــــــــــوم كامـــــــــــــل علـــــــــــــى األقـــــــــــــل  -

خطـــــــــــــار ويجــــــــــــــوز أن يـــــــــــــتم التحقيــــــــــــــق وال يحتســـــــــــــب اليـــــــــــــوم الــــــــــــــذي تـــــــــــــم فيــــــــــــــه اإل 

 فـــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــاالت الضـــــــــــــــــــرورة واالســـــــــــــــــــت جال وإذا كــــــــــــــــــان يخ ـــــــــــــــــــ ى ضـــــــــــــــــــياع 
ً
فــــــــــــــــــورا

األدلــــــــــــــــة للمســــــــــــــــائل العاجلــــــــــــــــة بشــــــــــــــــكل عــــــــــــــــام، نحــــــــــــــــو تلــــــــــــــــك املتعلقــــــــــــــــة بســــــــــــــــير 

 االمتحانات ال هائية. 

بعـــــــــــــــــد االن هــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن التحقيـــــــــــــــــق، أو فــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدم حضــــــــــــــــــور الطالــــــــــــــــــب  -

إلـــــــــــــى عميـــــــــــــد  بـــــــــــــالرغم مـــــــــــــن إعالمـــــــــــــه بـــــــــــــه، يقـــــــــــــدم املكلـــــــــــــف بـــــــــــــالتحقيق تقريـــــــــــــره

 الكلية.

-  ،
ً
إذا مـــــــــــــــا ان هـــــــــــــــت لجنـــــــــــــــة التحقيـــــــــــــــق إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــرأي بمعاقبـــــــــــــــة الطالـــــــــــــــب تأديبيـــــــــــــــا

يــــــــــــــــــتم تشــــــــــــــــــكيل مجلــــــــــــــــــس تأديــــــــــــــــــب بقــــــــــــــــــرار مــــــــــــــــــن عميــــــــــــــــــد الكليــــــــــــــــــة، ويتكــــــــــــــــــون 

املجلـــــــــــــس مـــــــــــــن ثالثــــــــــــــة أعضـــــــــــــاء هيئــــــــــــــة تـــــــــــــدريس مــــــــــــــن ذوي الخبـــــــــــــرة والدرايــــــــــــــة، 

وعضـــــــــــــو عـــــــــــــن املكتـــــــــــــب القـــــــــــــانوني بالجامعـــــــــــــة ومنـــــــــــــدوب مـــــــــــــن اتحـــــــــــــاد الطلبـــــــــــــة 

املجلـــــــــــــــس أقـــــــــــــــدم أعضـــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــة التـــــــــــــــدريس، وشـــــــــــــــرو أال  بالكليـــــــــــــــة، ويـــــــــــــــرأس

 يكون من بين أعضاء املجلس من قام بالتحقيق.

يــــــــــــــــتم إحالــــــــــــــــة تقريــــــــــــــــر التحقيــــــــــــــــق واملســــــــــــــــتندات ذات العالقــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى مجلــــــــــــــــس  -

التأديـــــــــــــــب للبـــــــــــــــث فــــــــــــــــي القضـــــــــــــــية ويــــــــــــــــتم إخطـــــــــــــــار مـــــــــــــــن تمــــــــــــــــت إحالتـــــــــــــــه علــــــــــــــــى 

مجلــــــــــــــــس التأديــــــــــــــــب باملوعــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي ينب ــــــــــــــــي فيــــــــــــــــه مثولــــــــــــــــه أمــــــــــــــــامهم وذلــــــــــــــــك 

ل عــــــــــــن ثالثــــــــــــة أيــــــــــــام، وال يحتســــــــــــب اليــــــــــــوم الــــــــــــذي تــــــــــــم اإلخطــــــــــــار بمــــــــــــدة ال تقــــــــــــ

فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بي هــــــــــــــــا. وفــــــــــــــــي حالــــــــــــــــة عــــــــــــــــدم الحضــــــــــــــــور يصــــــــــــــــدر املجلــــــــــــــــس قــــــــــــــــرار 
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التأديــــــــــــــــب بصــــــــــــــــورة غيابيــــــــــــــــة، ويــــــــــــــــتم اعــــــــــــــــالن الطالــــــــــــــــب عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق لوحــــــــــــــــة 

 االعالنات بالكلية.

يجـــــــــــــــــوز ملجلـــــــــــــــــس التأديـــــــــــــــــب اســــــــــــــــــتدعاء الطالـــــــــــــــــب أو الشـــــــــــــــــهود كمـــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــوز  -

 استدعاء من قام بالتحقيق.

اإلعالنـــــــــــــــات الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن مجـــــــــــــــالس التحقيـــــــــــــــق والتأديـــــــــــــــب املعلنـــــــــــــــة تعتبـــــــــــــــر  -

 بلوحة اإلعالنات بالكلية قرينة على العلم به.

ــــــــــــــر  - يصــــــــــــــدر مجلــــــــــــــس التأديــــــــــــــب قراراتــــــــــــــه بأغلبيــــــــــــــة أصــــــــــــــوات األعضــــــــــــــاء وال تعتب

قــــــــــــــرارات املجلـــــــــــــــس نافــــــــــــــذة إال بعـــــــــــــــد اعتمادهــــــــــــــا مـــــــــــــــن مجلــــــــــــــس الكليـــــــــــــــة، أمـــــــــــــــا 

دة إال بعـــــــــــــــد القـــــــــــــــرارات الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن املجلـــــــــــــــس بالفصـــــــــــــــل فـــــــــــــــال تعـــــــــــــــد نافـــــــــــــــ

 اعتمادها من مجلس الجامعة. 

يعلــــــــــــــــن قــــــــــــــــرار مجلــــــــــــــــس التأديــــــــــــــــب بلوحــــــــــــــــة اإلعالنــــــــــــــــات فــــــــــــــــي الكليــــــــــــــــة ويســــــــــــــــلم  -

للطالــــــــــــــــــب نســـــــــــــــــــخة منـــــــــــــــــــه، وتوضـــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــخة ثانيـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــامللفين الشخ ـــــــــــــــــــ ي 

 والعلمي للطالب.

تنق ــــــــــــــــــــــــ ي الــــــــــــــــــــــــدعوى التأديبيــــــــــــــــــــــــة بوفــــــــــــــــــــــــاة الطالــــــــــــــــــــــــب أو انســــــــــــــــــــــــحابه مــــــــــــــــــــــــن  -

كـــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الجامعـــــــــــــــــة وال يـــــــــــــــــؤثر انقضـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــدعوة التأديبيـــــــــــــــــة أو الح

 الدعاوي الجنائية أو املدنية الناشئة عن الواقعة.

تعتبــــــــــــر قــــــــــــرارات املجـــــــــــــالس التأديبيــــــــــــة ال ـــــــــــــي تصــــــــــــدر نهائيـــــــــــــة بعــــــــــــد اعتمادهـــــــــــــا،  -

وال يجــــــــــــــــــــــوز الطعــــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــــا إال بــــــــــــــــــــــالطرق القضــــــــــــــــــــــائية املقــــــــــــــــــــــررة بموجــــــــــــــــــــــب 

 التشريعات. 

يـــــــــــــــــــتم تطبيــــــــــــــــــــق جميــــــــــــــــــــع اإلجــــــــــــــــــــراءات والعقوبــــــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــــــة باالمتحانــــــــــــــــــــات  -

 االمتحانات الجزئية.ال هائية على 
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 -|قسم الدراسة واالمتحانات | -
 رؤية القسم: -

 خدمة ابناؤنا الطالب من اجل الرقي بالعملية التعليمية

 رسالة القسم: -

في سبيل تذليل الصعاب ال ي تواجه  وقسم التسجيلالتعاون مع االقسام العلمية 

واالمتحانات على العملية التعليمية  وذلك باإلشرافالطالب اثناء دراس هم بالكلية 

 .بالكلية

 أهداف القسم: -

واالمتحانات التعليمية  وتسيير العمليةضبط  واالمتحانات الىالدراسة قسم يهدف  •

 .بشكل فعال من اجل الرقي باملستوى التعليمي بالكلية وخدمة الطالب بالكلية

 

 القسم: قيم -

 امل مع اجراءات الطالب، الشفافيةفي التع التامةاالنضباو في العمل، السرية  •

 ، التعاون املثمر مع االقسام العلمية.والنزاهة

 

 :القسماالتصال ب -

 في املبني التعليمي في الدور األرمل ي  القسميرأس القسم د. الصديق امحمد الزواوي ويقع 
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 -|قسم التسجيل | -

 رؤية القسم: -

في ظل استخدام الثقافة الحديثة في العمل على توفير املناخ الدراس ي املناسب للطالب 

 إنجاز املعامالت املختلفة

 رسالة القسم: -

الدراسة واالمتحانات العلمية وقسم قسام األو قسم التسجيل مد جسر التواصل بين 

للتعاون في تطبيق اللوائح الدراسية املنظمة للعملية الدراسية في إطار ة في الكلي

 واللوائح الدراسية.االختصاصات ال ي تحددها القوانين 

 القسم: أهداف -

 العمل على تطبيق اللوائح الدراسية حرصا على مخرجات جامعيه جيدة. •

 توفير املناخ الدراس ي املالئم لجميع طالب الجامعة. •

التواصل مع خرجي الجامعة من خال ل مواقع أعمالهم لالطمئنان على مخرجات  •

تيسر للطالب طرق التحصيل الجامعة. التطلع لتوفير السبل الحديثة ال ي 

 والبحث العلمي

 :القسمالتواصل مع   -

التسجيل م القسم في مبني قس عويق شقلوف،أ. أبراهيم أحمد  / التسجيلسم قس يترأ

 :يضم قسم التسجيل بالكلية املكاتب التالية .بالكلية

للطلبة  ويقدم الخدمات شؤون الطلب الجدد ويتولى: والتسجيل وحدة القبول  -1

 .طوال فترة الدراسة بالكلية

 .الخرجين ويقدم الخدمات للطلبة :شؤون الخرجين وحدة -2

 



 

40 | 48 
 

 -|اإللكرتونية  التعليمية اخلدمات| -
يوفر كما الب. عالنات املختلفة للطوسيلة معتمدة لإل يعتبر املوقع االلكتروني الرسمي للكلية 

هذه  ومن أهم .وإعالن النتائجكالتسجيل تعليمية متنوعة خدمات  املوقع االلكتروني

  :االلكترونية الخدمات

 :الهندسية كلية منظومات -

التسجيل  على والتعديل املقررات الدراسية املنظومات تسجيلمن خالل هذ يمكن للطالب 

في نهاية  النتائج على، كما يستطيع الطالب االطالع دراس يبداية كل فصل ( والحذف )باإلضافة

خالل  من للمنظومة وكلمة املرورالحصول علي اسم املستخدم  يمكن)الدراس ي الفصل 

 .(قسم التسجيل التواصل مع

 البريد االلكتروني الجامعي:  -

الكلية خدمة البريد االلكتروني الجامعي حيث يعتبر وسيلة معتمدة للتواصل بين الكلية  توفر

 في مكتبة الكلية. سالم أبوحجر م.والطالب. يمكن الحصول عليه عن طريق التواصل مع 

 :االلكترونية نصةامل -

تهدف ملساعدة أعضاء هيئة التدريس  ال يت الدراسية االلكترونية القاعاتوفر املنصة خدمة 

والطلبة على التواصل وتبسيط عملية مشاركة امللفات وتسليم الواجبات والتقارير بشكل 

سئلة متنوعة من أمجموعة استخدام هذه الخدمة للحصول على يمكن كما إلكتروني. 

 باستخدام الرموز التالية كال حسب قسمه.االمتحانات السابقة 
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 الرمز القسم العلمي 

 wiqcekr قسم الهندسة املدنية.  .1

 X5rtfyh قسم الهندسة امليكانيكية.  .2

قسم الهندسة الكهربائية   .3

 واإللكترونية.

hwaxmdj 

 drsc5yk قسم هندسة وعلوم املواد.  .4

 7ipz4i6 النفط.قسم هندسة   .5

 Nxbvv45 قسم الهندسة الصناعية والتصنيع.  .6

 hhar77y القسم العام  .7
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 -|املكتبة | -
 نبذة عن املكتبة: -

تأسست مكتبة كلية الهندسة جامعة  حيث ،كليةتعتبر املكتبة العمود الفقري ألي 

هي أحد أهم وسائل الدعم للبرامج  واملكتبة .الكليةمع تأسيس  2000مصراتة سنة 

بكبر حجمها وجودة ال هوية وتوفر اإلضاءة كلية الهندسة تتميز  األكاديمية بالكلية.

 13179وعدد الكتب باملكتبة  كتاب، 5264الطبيعية. يوجد بها عدد العناوين باملكتبة 

 كتاب

 نظام اإلعارة: -

 أيام.( 4ملدة )لطلبة املرحلة الجامعية تتم إعارة الكتب  •

 باالستعارة عدد كتابين ملدة أسبوع. لطلبة املرحلة الدراسات العليايسمح  •

 .ذات النسخة الواحدة أوالنادرة ال يجوز إعارة الكتب  •

 خدمات املكتبة: -

 .العلميةتنظيم عملية استعارة الكتب  •

 .ة من مشاريع التخرجسخة ورقينمساعدة الطلبة في توفير  •

 .توفير مساحة للدراسة •

 الحاسب االلي لالستخدامة مساحتوفير  •

  :املكتبةالتواصل مع  -

 األرمل ي الدور  في الكلية مكتبة تقع .أ. أحمد سالم دخيلة كتبة أمين املكتبيرأس امل

  .الجامعي الحرم وسط في للكية اإلداري  للمبنى
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 -|مكتب اخلزينة بالكلية | -
 

 كل من:بتحصيل رسوم الكلية وال ي تشمل خزينة الكلية كتب مم يقو 

 وتجديد القيدرسوم التسجيل  -1

 التخرج افادةرسوم استخراج  -2

 كشف الدراجاترسوم استخراج  -3

من الدور األول في املبني التعليمي  اليسرى ع مكتب خزينة الكلية في الجهة قت

 ينة الكلية.ز ي علي الطويل مكتب ختحاالستاد: ف ويترأس
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 -|احتاد الطلبة بالكلية | -

 مثلامل وهو بالكلية، االلتدريسية الدعم خدمات مكاتب أحد الطالب اتحاد يعتبر

 النشاطات بتنظيم مواهبه إبراز في ويساهم حقوقه ويدافع عن الطالب لصوت

  .واألكاديمي والريامل ي الثقافي الصعيد على واالجتماعية الطالبية والفعاليات

  :التواصل مع املكتب -

 معه عبر ويمكن التواصل التعليمي للمبنى األرمل ي الدور  فيمكتب اتحاد الطلبة  عيق

  . M.Engineering.Union@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 :رئيس اتحاد الطلبة

 

 : محمد الطاهر الشحالثالثياالسم 

 وااللكترونية الهندسة الكهربائية التخصص: •

 السنة الرابعة الجامعية: السنة •

 :نائب رئيس اتحاد الطلبة

 

 عبد السالم أحمد شنب: الثالثياالسم 

 املدنيةالهندسة  التخصص: •

 لثالثةاالسنة الجامعية: السنة  •

  

mailto:M.Engineering.Union@gmail.com
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 -|االمن والسالمة | -
 هم القواعد الواجب اتباعها أتناء التواجد في الكلية:أ من

 قواعد السالمة األساسية: ❖

 التدخين داخل أي مبني من مباني الكلية.عدم  •

 عدم الكتابة على الحائط. •

 اغالق النوافذ واألضواء عند مغادرة املكاتب والقاعات الدراسية •

 ال يتجزأ من العمل اليومي. •
ً
 التعاون والعمل الجماعي ح ى تكون السالمة جزءا

 التقيد بالعالمات واللوحات اإلرشادية والتحذيرية. •

 الحاسوب واألجهزة الكهربائية شغالة بدون مراقبة.عدم ترك أجهزة  •

ينب ي قبل فتح األبواب التأكد من أن تكون الجهة األخرى خالية قبل فتحها إن  •

 كان لهذه األبواب إطار للرؤية، وإال يتم فتحها ببطء باستخدام املقب .

 املعامل والورش:  يالسالمة فقواعد  ❖

 عدم العمل منفردا من دون مشرف في املعامل او أو الورش داخل الكلية.  •

 التـــــأكـــــد من جميع اإلجراءات املزمعالتحضــــــــــــير الجيـــــد للتجربـــــة بقراءتهـــــا بفهم و  •

 تنفيذها.

 االمتناع عن األكل والشرب في املعمل.  •

 ارتداء واقيات العين عند إجراء التجارب وخاصة عند عملية اللحام.  •

ة، وعـدم ارتـداء بس املنـاســــــــــــبـة للعمـل وغير املفتوحـة أو الفضــــــــــــفـاضـــــــــــــارتـداء املال •

 .األحذية املفتوحة

 ارتداء معطف املعمل لحماية املالبس.  •

 إبالغ مشرف املعمل عن أية حادثة مهما كانت بسيطة.  •
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 االحترازية:اإلجراءات  ❖

 .ناء التواجد داخل مباني الكليةأثارتداء الكمامات  •

 .الطالبالتباعد االجتماعي بين  •

 .عدم املصافحة باليد •

 الشخصية فقط استخدام األدوات واالقالم •
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 -|خريطة الكلية | -
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 نوع املبني اسم املبني ت

 تعليمي املبني التعليمي 1

 خدمي املبني االداري  2

 تعليمي املعاملمبني  3

 خدمي كافتيريا 4

 تعليمي مدرج الصناعية 5

 خدمي مبني قسم التسجيل 6

 خدمي غرفة الكهرباء 7

 خدمي ي األقسام العلميةمبن 8

 تعليمي الورشميني  9

 تعليمي دراسيةاعات ق 10

 تعليمي قاعات دراسية 11

 خدمي الجانبية البوابة 12

 خدمي الطالباتصالة انتظار  13

 خدمي الرئيسيةالبوابة  14

 خدمي املسجد 15

 خدمي غرفة الكهرباء 16

 


