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قرار رئيس جملس األمناء رقم (  ) 6للعام اجلامعي (7102/7102م)
بشأن اعتماد الالئحة األكادميية للطلبة (نظام الساعات) جبامعة العلوم والتكنولوجيا
رئيس جملس األمناء
 بعد االطالع على القرار الوزاري رقم(  )7لسنة 0991م بشأن إنشاء اجلامعة. وعلى القانون رقم ( )01لسنة 7112م بشأن اجلامعات واملعاهد العليا والكليات األهلية والئحته التنفيذية. وعلى القانون رقم ( )01لسنة 7101م بشأن التعليم العالي. وعلى القرار اجلمهوري رقم ( )019لسنة 7101م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعلى قرار جملس اإلدارة رقم( )0لسنة  ،7112بتعيني رئيس جملس أمناء. وعلى قرار جملس األمناء مبحضره رقم (  ) 0للعام  7102/7102بتاريخ 7102/1/01م. -وبنا ًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

تقرر ما يلي:

مادة ( :)1تعتمد الالئحة األكادميية للطلبة (نظام الساعات) جبامعة العلوم والتكنولوجيا اآلتي
نصها:
أوالً :التسمية والتعاريف:
مادة ( :)9تسم مممى هم ممذه الالئحم ممة (الالئحم ممة األكادمييم ممة للطلبم ممة (نظم ممام السم مماعات) جبامعم ممة العلم مموم
والتكنولوجيا).
مادة ( :)3تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبينة قرين كل منها ،أينما وردت يف هذه الالئحة ما مل
يدل السياق صراحة على غري ذلك:


اجلامعة :جامعة العلوم والتكنولوجيا(اليمنية).



جملس اجلامعة :جملس جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية.



الكلية :أي كلية يف اجلامعة.



جملس الكلية :جملس كل كلية من كليات اجلامعة.



العميد :عميد أي كلية يف اجلامعة.



القسم :أي قسم يف الكلية.



رئيس القسم :كل رئيس قسم علمي ألحد األقسام العلمية يف كليات اجلامعة.
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جملس القسم :جملس كل قسم علمي بالكلية.



الربنامج :كل برنامج دراسي ينتهي مبنح درجة علمية لتخصص معني باجلامعة.



مسئول برنامج :كل مسئول برنامج ضمن القسم العلمي بكليات اجلامعة.



درجة البكالوريوس :الدرجة اجلامعية األوىل .



الطالب :كل طالب أو طالبة مسجل يف اجلامعة .



الفصل الدراسي :الفصل الدراسي األول أو الفصل الدراسي الثاني أو الفصل الدراسي الصيفي.



العممام الدراسممي :فصممالن دراسمميان إجباريممان (األول والثمماني) مممدة كممل منهممما سممتة عشممر أسممبوعا
تشمل فرتة االختبارات ،و فصال صيفيا اختياريا مدته مثانية أسابيع تشمل فرتة االختبارات.



الساعة املعتمدة  :وحدة تقويم أكادميي تعين حضور الطالب ( )61سم عشمرة سماعة نظريمة يف
الفصل أو ما يعادل ( )23ساعة تدريب عملي أو ميداني أو سريري.



العممبء الدراسممي  :عممدد السمماعات املعتمممدة الممل يسمممح للطالممب بتسممجيلها يف الفصممل الدراسممي
الواحد أو العام الدراسي.



الطالب املفصول أكادمييا :الطالب املستبعد امسه من كشوفات الطلبة املقيدين وقد يسمح له
بالعودة للدراسة بقرار من جملس الكلية ،عدا الطالب املنقطع يف الفرتة املسموحة.



الطالب املفصول سلوكيا :الطالب املفصول بسبب قيامه بتصرف يوجب فصله.



الطالب املفصول نهائيا :الطالب املفصول نهائيا بقرار من جملس اجلامعة.

مادة ( :)4يتم إقرار اخلطة الدراسية الل تؤدي إىل نيل درجة البكالوريوس يف الربامج الل تقدمها
كليات اجلامعة ،بقرار من جلنة العمداء بناءً على اقرتاحات جمالس األقسام وتوصيات جمالس
الكليات.
ثانياً :القبول والتسجيل
مادة ( :)5يشرتط لقبول الطالب يف كليات اجلامعة اآلتي:
أ .احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا.
ب .تقم ممديم كافم ممة الولم ممائم املطلوبم ممة معمم ممدة مم ممع طلم ممب االلتحم مماق باجلامعم ممة إىل إدارة القبم ممول
والتسجيل.
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ج .استيفاء الطالب شروط القبول والتسجيل احملددة لكل عام دراسي.
د .اجتياز املفاضلة يف الربامج الل تتطلب ذلك.
ه .التعهد بااللتزام بأنظمة وتعليمات ولوائح اجلامعة السارية ألناء الدراسة.
مادة ( :)6تعقد اختبارات املفاضلة وحتديد املستوى واملقابلة الشخصية للمتقدمني لاللتحاق ببعض
ب ممرامج اجلامع ممة ال ممل تتطل ممب ذل ممك وتض ممم نتائجه مما إىل مع ممدل الثانوي ممة العام ممة لتك مموين معي ممار
املفاضلة ويتم القبول حبسب الطاقة االستيعابية لكل كلية.
مادة (:)7
أ .ال جيوز تسمجيل الطلبمة ممن النماطقني بلمري الللمة العربيمة يف أي كليمة ممن كليمات اجلامعمة
إال بعممد اجتيممازهم اختبممار حتديممد املسممتوى يف الللممة العربيممة واملعممد مممن قبممل قسممم الدراسممات
اإلسم ممالمية والللم ممة العربيم ممة يف كليم ممة العلم مموم اإلنسم ممانية واالجتماعيم ممة وحيم ممم قلم ممس قسم ممم
الدراسمات اإلسممالمية والللممة العربيممة السممما بتسممجيل الطالممب ومنحممه فرصممة ملممدة ال تتجمماوز
الفصل الصيفي للسنة األوىل الجتياز اختبار الللة العربية للري الناطقني بها.
ب .يس ممتثنى م ممن الفقم ممرة (أ) م ممن هم ممذه امل ممادة الطلب ممة امللتحقم ممون ب ممالربامج الم ممل ت ممدرس بالللم ممة
اإلجن ليزيممة وبممربامج الممدبلوم اخلاصممة بالدراسممات اإلسممالمية والللممة العربيممة املعممدة مممن قبممل
اجلامعة للري الناطقني بها.
مادة ( :)8يتم تسجيل الطلبة املستجدين واحملولني من كليات أو جامعات أخرى (طلبة املقاصات)
مبا ال يتجاوز املدة الزمنية احملددة للقبول والتسجيل يف اجلامعة.
مادة ( :)2ال جيمموز قبممول الطالممب املتقممدم للتسممجيل يف اجلامعممة إذا سممبم فصممله مممن جامعممة أخممرى
ألس ممباب س مملوكية ،ويف حال ممة تس ممجيله و اكتش مماف أن ممه مفص ممول م ممن جامع ممة أخ ممرى ألس ممباب
سلوكية فيللى تسجيله.
مادة ( :)11ال حيم للطالب الدراسة يف أكثر من برنامج انتظام يف اجلامعة يف الوق نفسه.
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مادة ( :)11جيوز قبول الطلبة احلاصلني على الدبلوم ممن اجلامعمة أو جامعمات أخمرى أو ممن كليمات
اقتمع أو املعاهد العالية (املعتمدة) يف برنامج البكالوريوس وحبسب الضوابط املتعلقة بالتقمدير
والتخصص لكل كليمة وبعمد موافقمة القسمم املعمين وإجمراء املقاصمة مبما يتوافمم ممع ضموابط وزارة
التعليم العالي.
مادة ( :)19جيمموز إعممادة تسممجيل الطالممب املفصممول أكادمييمما كطالممب مسممتجد بعممد موافقممة عميممد
الكلية الل يرغب التسجيل فيها.
مادة ( :)13عنممد إعممادة تسممجيل الطالممب املفصممول أكادمييمما تطبممم عليممه قواعممد حتويممل الطلبممة مممن
خارج اجلامعة املتعلقة بعدد الساعات الل حتتسب له يف املقاصة.
مادة ( :)14الطلبة املتعثرون دراسيا يتم تسجيلهم يف املقررات مبا يضمن هلم احلد األدنى من العبء
الدراسي يف كل فصل مع مراعاة ما يلي :
أ .عدم التعارض يف اجلدول الدراسي بني املواد .
ب .عدم السما بأخذ مقررات جديدة إال إلكمال احلد األدنى من العبء الدراسي.
مادة (:)15
أ .ال جيوز للطالب أن يسجل مقررا ما مل يكن قد سجل املتطلب السابم له وجنح فيمه يف فصمول
سابقة.
ب .مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة جيوز للطالب وبناءً على موافقة رئيس القسم:
 .0دراسة مقرر رسب يف متطلبه السمابم علمى أن يسمجل املقمرر القبلمي يف نفمس الفصمل أو يف
الفصل الالحم إذا مل يكن متاحا للتسجيل.
 .0أن يسجل ملقرر ومتطلبه السابم معا يف الفصل نفسمه للمرض اسمتيفاء احلمد االدنمى أو إذا
توقف خترجه على تسجيل املقررين معا.
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ثالث ًا :مدة الدراسة والعبء الدراسي
مادة ( :)16مدة الدراسة لكل برنامج على النحو اآلتي :
مــــــــدة الدراســــة
الدرجة العلمية

احلد األعلى

احلد األدنى
السنوات الدراسية

الفصول الدراسية

السنوات الدراسية

الفصول الدراسية

0

4

4

1

3.3

7

1

02

بكالوريوس طب بشري

3.3

00

00

04

بكالوريوس طب أسنان وصيدلة

4.3

9

01

01

الدبلوم
البكالوريوس مجيع الربامج ماعدا
الطب البشري واألسنان والصيدلة

مادة ( :)17ال جيوز للطالب أن حيصل على الدرجة العلمية يف مدة أقل من احلد األدنمى  ،املوضمح يف
املادة (.)06
مادة ( :)18قل ممس الكلي ممة دراس ممة ك ممل حال ممة عل ممى ح ممدة م ممن ح مماالت إنه مماء بع ممض الطلب ممة ملتطلب ممات
احلصول على أي درجة علميمة بأقمل ممن املمدة احملمددة يف همذه الالئحمة بفصمل دراسمي واحمد فقمط
واختاذ القرار املناسب.
مادة ( :)12ال جيمموز أن تزيممد املممدة المل يقضمميها الطالممب مسممجال يف الدراسممة للحصممول علممى الدرجممة
العلمية (انتظام) عن احلد األعلى ،وبالنسبة لربامج التعليم املفتو يضماف للممدة سمنتني كحمد
أقصى تقديرا لطبيعة الدراسة فيه  ،ومبا ال يتعارض مع لوائح وزارة التعليم العالي.
مادة ( :)91تكم ممون مم ممدة الفصم ممل الدراسم ممي األول أو الثم مماني ( )06سم ممتة عشم ممر أسم ممبوعا مبم مما يف ذلم ممك
االختبارات وتكون مدة الفصل الصيفي ( )2أسابيع مبا يف ذلك االختبارات.
مادة ( :)91يص ممنف الطلب ممة املس ممجلون لني ممل الدرج ممة اجلامعي ممة األوىل (البك ممالوريوس) إىل أربع ممة أو
مخسة أو ستة مستويات ،ويعترب الطالب مبسمتوى السمنة الثانيمة أو الثالثمة أو الرابعمة أو اخلامسمة
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أو السادسة إذا كان قد اجتاز بنجا مما ال يقمل عمن ( )021 ، 071 ،91 ، 61 ، 11سماعة معتممدة
على التوالي.
مادة (:)99
أ .يكون احلمد األدنمى للسماعات املعتممدة المل يدرسمها الطالمب املسمجل لنيمل درجمة البكمالوريوس
( )00النتا عشرة ساعة معتمدة للفصل الدراسي األول أو الثاني .
ب .مع مراعاة ما ورد يف الفقمرة (أ) ممن همذه املمادة ،جيموز مبوافقمة العميمد دراسمة ( )9تسمع سماعات
معتمدة فقط ويستثنى من ذلمك الطالمب المذي يتوقمف خترجمه يف نهايمة ذلمك الفصمل علمى
دراس ممة ع ممدد أق ممل م ممن الس مماعات أو أن املق ممررات املطال ممب به مما الطال ممب غ ممري متاح ممة يف الفص ممل
الدراسي.
مادة (:)93
أ .يكون احلد األعلى للساعات املعتمدة الل يدرسها الطالب املسجل لنيل درجة البكالوريوس يف
الفصل األول أو الثاني ( )09تسع عشرة ساعة معتمدة  ،ويستثنى يف العبء الدراسمي مقمررات
الللة االجنليزية ( )0و( )0ومهارات احلاسوب.
ب .ال مانع أن يزيد عدد الساعات المل يسمجلها الطالمب يف الفصمل األول أو الثماني بمثالس سماعات
معتمممدة عممن احلممد األعلممى املشممار إليممه يف الفقممرة (أ) مممن هممذه املممادة شممريطة أال يقممل معدلممه
الرتاكمممي يف نهايممة الفصممل السممابم عممن ( )3نقمماط تقممدير (جيممد جممدا) علممى أال يزيممد عممدد
الساعات املضافة عن ( )2ساعات مبوافقة عميد الكلية خالل فرتة دراسة الطالب.
ج .جيمموز أن يزيممد عممدد السمماعات الممل يسممجلها الطالممب يف الفصممل األول أو الثمماني ب ( )2سمماعات
معتمممدة عممن احلممد األعلممى املشممار اليممة يف الفقممرة (أ) مممن هممذه املممادة إذا كممان ختممرج الطالممب أو
التحاقه بالتدريب امليداني متوقفا على السما له بدراستها.
مادة ( :)94يكون احلد األعلى للعبء الدراسمي يف الفصمل الصميفي ( )01سماعات معتممدة ،و جيموز أن
يممدرس الطالممب ( )07سمماعة إذا كممان ختممرج الطالممب أو التحاقممه بالتممدريب امليممداني متوقفمما علممى
السما له بدراستها.
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رابعاً  :املواظبــة
مادة (:)95
أ .تشممرتط املواةبممة جلميممع طلبممة االنتظممام يف كممل احملاضممرات و املناقشممات والسمماعات العمليممة
والتدريب امليداني حسب الساعات املقررة لكل مقرر يف اخلطة الدراسية .
ب .تشرتط املواةبة جلميع طلبة التعليم املفتو يف اللقاءات التعليميمة أو الفصمول االفرتاضمية
مبا ال يقل عن  %31من الساعات املقررة لكل مقرر يف اخلطة الدراسية .
مادة (:)96
أ .حيممرم الطالممب مممن دخممول اختبممار املقممرر الدراس مي وال يسمممح لممه بممدخول اختبممار النممموذج غممري
مكتمممل وعليممه إعممادة دراسممة املقممرر ،إذا

مماوزت نسممبة غيابممه  %01بممدون عممذر و تممدخل نتيجممة

ذل ممك احلرم ممان يف حس مماب مع ممدل درج ممات الطال ممب الفص مملي والرتاكم ممي ألغ ممراض اإلن ممذار
والفصل من الكلية أو الربنامج.
ب .إذا غاب الطالب أكثر من ( )%31من الساعات النظرية والعملية ملقرر مما وكمان همذا الليماب
بس ممبب امل ممرض أو لع ممذر قه ممري يقبل ممه جمل ممس القس ممم وعمي ممد الكلي ممة ال ممل ي ممدرس فيه مما يع ممد
منسحبا من ذلك املقرر ،وتطبمم عليمه أحكمام االنسمحاب ،ويبلمم العميمد مسمجل الكليمة قمراره
بذلك ،وتثب مالحظة منسحب إزاء ذلك املقرر يف السجل األكادميي للطالب
ج .مممع مراعمماة ممما ورد يف البنممد (ب) قلممس الكليممة بنمماءً علممى توصممية القسممم العلمممي رفممع نسممبة
اللياب مبا ال يتجاوز  %31يف املقررات النظرية عند وجود عذر يقبله اقلس .
مادة ( :)97يشممرتط يف العممذر املرضممي أن يكممون بتقريممر طممل معتمممد مممن اللجنممة الطبيممة يف اجلامعممة،
وأن يقممدم التقريممر إىل جملممس القسممم العلمممي خممالل مممدة ال تتجمماوز أسممبوعني مممن تمماريخ انقطمماع
الطالممب عممن املواةبممة ،و يف احلمماالت القمماهرة األخممرى يقممدم الطالممب ممما يثبم عممذره القهممري خممالل
أسبوع من تاريخ زوال أسباب اللياب.
مادة ( :)98يتم احتساب اللياب اعتبارا من احملاضرة األوىل لبدء التدريس حسب التقمويم اجلمامعي،
و حيتسب اللياب للطلبة اجلدد الذين يتم قبوهلم بعد بدء الدراسة اعتبارا من تاريخ قبوهلم.
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مادة ( :)92ال يعمد الطالممب مسمجال للمقممرر وال يسممح لممه باحلضممور إال بعمد دفممع رسموم املقممرر ،و جيمموز
مبوافقممة رئاسممة اجلامعممة أو األمانممة العامممة تأجيممل دفممع الرسمموم ملممدة ال تزيممد عممن أربعممة أسممابيع يف
الفصمل األول أو الثماني و أسممبوعني يف الفصمل الصمميفي للطلبمة الممذين ال يتمكنمون مممن دفمع رسمموم
املقرر يف املوعد احملدد ألسباب خارجة عن إرادتهم.
مادة ( :)31يتوىل عميد الكليمة ورئميس القسمم املعمين وأعضماء هيئمة التمدريس ومسماعديهم ومسمجلي
الكليات تنفيذ أحكام املواةبة الواردة يف هذه الالئحة.
خامساً :االختبارات والدرجات والتقديرات
مادة (:)31
أ .يتم احتساب الدرجات و تسجيلها لكل مقرر باألرقام واحلروف.
ب .الدرجة النهائية لكل مقرر هي جمموع درجات االختبار النهائي و درجات األعمال الفصلية.
مادة ( :)39يكون تقييم الطلبة على النحو اآلتي:
أ .يخصص للمقررات النظرية ( )%61من الدرجة النهائية الختبمار نهايمة الفصمل ،و( )%11منهما
ألعمممال الفصممل والممل تشممتمل علممى اختبممار حتريممري واحممد علممى األقممل باإلضممافة إىل كممل أو
بعض اآلتي :االختبارات الشفوية ،التقارير ،البحوس.
ب .يخصممص للمقممررات الممل تتضمممن جانممب مهمماري ( )%21مممن الدرجممة النهائيممة الختبممار نهايممة
الفصممل ،و( )%21منهمما ألعمممال الفصممل والممل تشممتمل علممى اختبممار حتريممري واحممد علممى األقممل
باإلضم ممافة إىل كم ممل أو بعم ممض اآلتم ممي :االختبم ممارات الشم ممفوية ،التقم ممارير ،البحم مموس ،التطبيقم ممات
العملية ،املشاريع ،االختبارات العملية ،النزول امليداني.
ج .يمتم توزيمع درجممات املقمررات ذات اجلانممب املهماري (ذات الطبيعممة اخلاصمة) بقممرار جملمس القسممم
املعتمد من جملس الكلية ومبا ال يقل عن ( )%11لالختبار النهائي.
د .ال جيوز تصحيح االختبار النهائي من ( )%011إال باستثناء من جملس القسم واعتماد عميمد
الكلية ،وتستثنى من ذلك املقررات النظرية املعادة.
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ه .يعممد الطالممب راسممبا يف أي مقممرر دراسممي إذا حصممل علممى أقممل مممن  %72مممن الدرجممة املخصصممة
لالختبار النهائي.
مادة (:)33
أ .قلممس الكليممة احلممم يف املوافقممة علممى توصممية جملممس القسممم بنمماءً علممى مقممرت مممدرس املقممرر
بتعديل توزيع درجات املقررات الل يللب عليها اجلانب العملي.
ب .حي ممدد جمل ممس القس ممم املق ممررات ذات الطبيع ممة العملي ممة اخلاص ممة ال ممل يش ممرتط للنج مما فيه مما
حتقيم نسبة الدرجات احملددة يف الئحة كل كلية للجانبني النظري والعملي ممن املقمرر ويف
حال ممة ع ممدم حتقي ممم ه ممذه النس ممبة أو اللي مماب يف إح ممداهما يع مماد االختب ممار يف ك ممل م ممن الش ممقني
النظري والعملي معا.
مادة ( :)34تعمماب برجميمما للممرض النج ما يف املقرر/البلممويف يف مجيممع الممدرجات احلديممة الممل فمموق
( )12وما دون ( )21والدرجات ()2232 ،2232 ،6132كدرجات حدية للرض تعديل التقمدير  ،وال
يش مممل ذل ممك املق ممررات التخصص ممية ال ممل يش ممرتط للنج مما فيه مما النج مما يف اجل ممانبني النظ ممري و
العملي/السريري إال إذا كان الطالب ناجحا يف اجلانبني معا.
مادة ( :)35املممواد املسممتمرة هممي الممل ال يكفممي الفصممل الدراسممي الواحممد اجتيازهمما وهممي يف اللالممب ذات
طبيعه مهارية أو تدريبية ويعترب العام الدراسي الواحد لالس فصول دراسية وفقا للقيود التالية:
أ .أن تكون حالة االستمرار للمواد ضمن املقررات املرفوعة من الكلية انها مواد مستمرة.
ب .أال تتجاوز املواد املستمرة العام الدراسي الواحد الرتباطها بالرتفيع واألوائل.
ج .حتسممب املممواد املسممتمرة للمممواد املهاريممة الممل تممدرس يف املراكممز لنظممام السمماعات مممن تمماريخ
تسجيل الطالب يف اجلامعة.
د .ال حتسب فرتة وقف القيد ضمن الفرتة املسموحة.
ه .حتسب فرتة االنقطاع ضمن الفرتة املسموحة.
و .يعد الفصل الل تدخل فيها الدرجة للنظام هو فصل خترج الطالب.
ز .حيسب التحويل الداخلي بني كليات اجلامعة ضمن الفرتة املسموحة.
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 .ال يللي فصل انقطاع أو غيابه بعذر للفصل استمرارية ملواد يف فصل سابم فيها درجة.
ط .يعترب التسمجيل للممرة الثانيمة م سمتمرا للطلبمة املمنقطعني واملتمبقني لةعمادة ،مما عمدا املمواد
املهارية الل تدرس يف مراكز اجلامعة.
مادة ( :)36يف حمال املقمررات متعمددة الشممعب (تعمدد اقموعمات واملدرسمني ) يعممني رئميس القسمم الممذي
خيممتص ب مماملقرر أح ممد مدرس ممي املق ممرر منس ممقا لتممدريس املق ممرر ،يش ممرف عل ممى تنفي ممذ أس مماليب وط ممرق
التدريس وأساليب وأدوات التقييم.
مادة ( :)37فيما يتعلم مبشاريع التخرج:
أ .يبدأ الطلبمة بتسمجيل مشمروع التخمرج بعمد اجتيماز مما اليقمل عمن ( )%21ممن إمجمالي سماعات
الربنامج ،ويستمر عام دراسي كامل.
ب .تتمموىل جمممالس األقسممام اعتممماد مواضمميع مشمماريع التخممرج واإلشممراف عليهمما وتقييمهمما وفقمما
لالئحة مشاريع التخرج.
ج .يشرف أعضاء هيئة التدريس من محلة الدكتوراه على مشاريع التخمرج ويسممح باإلشمراف
للمدرسني املساعدين من محلة املاجستري عند االحتياج.
د .ترصممد الدرج ممة يف كش ممف ي ممتم التوقي ممع علي ممه م ممن قب ممل املش ممرف وجلن ممة املناقش ممة والتقي مميم
ويعتمد من رئيس القسم وعميد الكلية.
ه .إذا مل يستطع الطالب استكمال مشروع التخرج بعذر يقبله جملس القسم ويعتممده عميمد
الكلية تعترب حالته يف مشروع التخرج ( غري مكتمل) يف مدة أقصاها نهايمة الفصمل التمالي
وبعدها حتول حالة املقرر غائب نهائي.
مادة ( :)38فيما خيص مقرري الللة اإلجنليزية (  ) 7 ،0ومقرر مهارات احلاسوب:
أ .علممى الطالممب اجتيازهمما يف مممدة أقصمماها عممامني دراسمميني (سممتة فصممول) مممن تمماريخ تسممجيل
الطالب يف اجلامعة  ،والطالب احملول ممن جامعمة أخمرى يعطمى فرصمة لاللمة فصمول دراسمية
الجتيازها.
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ب .يف حالممة عممدم اجتيازهمما يف الفممرتة احملممددة يف الفقممرة (أ) مممن هممذه املممادة فيلممزم بتسممجيلها يف
الفصممول التاليممة  ،وال حيممم لممه تسممجيل أكثممر مممن  %21مممن احلممد األعلممى للعممبء الدراسممي
للمقررات األخرى حتى جيتازها.
مادة (:)32
أ .يقوم مدرس املقرر بإعالن نتائج االختبارات النصفية للطالب بعد تصحيحها خالل أسبوعني
مممن تممأريخ االختبممارات ،و بعممد انقضمماء أسممبوع علممى إعممالن النتممائج تسمملم إىل القسممم العلم مي
لالحتفاة بنسخة منها  ،و تعترب هذه الدرجة نهائية و ال جيوز تليريها.
ب .يق مموم م ممدرس املق ممرر ب ممإعالن نت ممائج أعم ممال الفص ممل للطلب ممة قب ممل أس ممبوع م ممن ب ممدء االختب ممارات
النهائي ممة و بع ممد انقض مماء أس ممبوع عل ممى إع ممالن النت ممائج تس مملم إىل القس ممم العلم ممي لالحتف مماة
بنسخة منها  ،و تعترب هذه الدرجة نهائية و ال جيوز تليريها .
ج .مدرس املقرر مسؤول عمن تصمحيح إجابمات االختبمارات النهائيمة اخلاصمة مبقرراتمه ودقمة رصمد
درجاتها بشكل صحيح و نهائي .
د .يتوىل القسم العلمي تشكيل جلنة ملراجعة وتدقيم نتائج االختبارات النهائية وتثبيتها.
ه .يلتممزم مممدرس املقممرر برص ممد النتممائج يف كشمموفات الممدرجات حبس ممب النسممب املئويممة املعتم ممدة
باألرقام واحلروف لكمل مقمرر ويسملم إىل القسمم للمراجعمة والتمدقيم واالعتمماد  ،لمم ترفمع إىل
عمي ممد الكلي ممة إلقراره مما  ،و حتفمم ه ممذه النس ممخة يف الكلي ممة و ترس ممل كش مموفات ال ممدرجات إىل
مسجل الكلية إلعالنها.
مادة ( :)41حتفم كراسممات إجابممات الطلبممة بالكليممة ملممدة مخسممة أعمموام جامعي مة علممى األقممل ،وحيممم
للكلية بعد ذلك التخلص منها مبوجب حماضر رمسية.
مادة (:)41
أ .كممل مممن يتليممب بعممذر عممن االختبممار النصممفي ،عليممه أن يقممدم ممما يثبم عممذره للمممدرس ورئمميس
القسم العلمي خالل لاللة أيام من تاريخ زوال العذر  ،و يف حالمة قبمول همذا العمذر علمى ممدرس
املقرر إجراء اختبار تعويضي للطالب.
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ب .إذا تليب الطالب عن اختبار نهائي معلن ملقرر ما ،يرصد له (غائب عن النهمائي) وال تظهمر (*)
يف السجل االكادميي للطالب اخلريج لذلك املقرر وتسقط عنه مرتبة الشرف.
ج .كممل مممن يتليممب عممن االختبممار النهممائي املعلممن عنممه يف مقممرر ممما بعممذر يقبلممه جملممس القسممم
ويعتمممد مممن عميممد الكليممة الممل يممدرس فيهمما الطالممب يف مممدة أقصمماها شممهر مممن اختبممار املقممرر ،
وتعترب حالته يف ذلك االختبار (غري مكتمل).
مادة ( :)49ال تطب ممم الفق ممرة (ب) م ممن ه ممذه امل ممادة عل ممى احل مماالت املرتبط ممة برتفي ممع الطال ممب ب ممدرجات
ألغراض التخرج يف مقرر اختربه ومل ينجح فيه لم غاب عنه.
مادة ( :)43بعد قبول عمذر الطالمب المذي يتليمب عمن اختبمار نهمائي معلمن عنمه يف مقمرر مما أو مناقشمة
مشممروع التخممرج وقممد حقممم سمماعات احلضممور املطلوبممة ولديممه أعمممال فصممل  ،يممتم إجممراء اختبممار
(منمموذج غممري مكتمممل) للطالممب وتثبم لممه درجممات أعمممال الفصممل  ،علممى أن جيممري االختبممار يف مممدة
أقصاها نهاية الفصل التالي.
مادة (:)44
أ .حي ممم للطال ممب ال ممتظلم يف نتيج ممة أي مق ممرر خ ممالل لالل ممة أس ممابيع يف الفص ممل األول أو الث مماني
وأسبوع يف الفصل الصيفي من ةهور نتيجة املقرر وبعد تسديد الرسوم اخلاصة بالتظلم.
ب .حيم للطالب التظلم على نتيجة أي مقمرر غمري مكتممل خمالل أسمبوع ممن ةهمور نتيجمة املقمرر
وبعد تسديد الرسوم اخلاصة بالتظلم.
ج .ينظر يف التظلم من قبل جلنة التظلمات على مسمتوى الكليمة فيمما يتعلمم بنتمائج االختبمارات
النهائيممة ومممن قبممل جلنممة التظلمممات يف القسممم العلمممي علممى مسممتوى أعمممال الفصممل ،علممى أن
تعتمد نتيجة التظلم من قبل عميد الكلية.
د .إجممراءات الممتظلم تتضمممن التأكممد مممن صممحة تثبيم الممدرجات ومجعهمما ،وإذا وجممدت إجابممة مل
تصحح يرسل الدفرت إىل املدرس بعد إطالع رئيس اللجنة.
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مادة (:)45
أ .جيوز للطالب أن يتقدم إىل عميد الكلية بطلب تظلم خاص إلعمادة التصمحيح وفمم الضموابط
اآلتية:
 .0أن يكون قد سبم له التقدم بطلب تظلم.
 .0أن ال يقل تقدير الطالب يف أى فصل دراسي ممن الفصمول السمابقة عمن تقمدير (جيمد جمدا)
أو أن ال يقم ممل الفم ممارق بم ممني درجم ممة املقم ممرر املم ممتظلم فيم ممه وأقم ممل درجم ممة ملقم ممرر خم ممر يف السم ممجل
األكادميي عن  01درجة.
 .3أن ال يكون الطالب قد سبم وأن رسب يف أي مقرر .
ب .يف حالة قبول التظلم اخلاص تشكل جلنة ممن قبمل رئميس القسمم العلممي وتتضممن المنني ممن
املختصني يف املقرر ويسلم هلما دفرت اإلجابة بعد استبعاد الدرجات إلعادة تصمحيحة ،وتعتممد
درجة الطالب بعد إعادة التصحيح
ج .يستثنى مما ورد يف هذه املادة طلبة عمادة التعليم اإللكرتوني والتعليم املفتو .
مادة (:)46
أ .الدرجة النهائية للمقرر ( )011وهي جمموع درجات أعمال الفصل ودرجة االختبار النهائي.
ب .درجة النجا يف املقرر ( )21درجة.
ج .ترصد درجات املقررات باحلروف وفم النقاط املبينة أمام كل منها:
التقدير كتابةً

 %من جمموع الدرجات

التقدير رمزاً

التقدير بالنقاط

ضعيف جدا

أقل من  31و أكثر من أو تساوي 1

ضج

1.0

ضعيف

أقل من  31و أكرب من أو تساوي 31

ض

1.3

مقبول

أقل من  21وأكرب من أو تساوي 31

ل

0.1

مقبول مرتفع

أقل من  23وأكرب من أو تساوي 21

ل+

0.3

جيد

أقل من  73وأكرب من أو تساوي 23

جم

0.1

جيد مرتفع

أقل من  11وأكرب من أو تساوي 73

جم+

0.3

جيد جدا

أقل من  13وأكرب من أو تساوي 11

جم جم

3.1

جيد جدا مرتفع

أقل من  91وأكرب من أو تساوي 13

جم جم+

3.3

ممتاز

أكرب من أو تساوي 91

م

4
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مادة ( :)47ترصد حاالت املقررات بعد انتهاء رصد الدرجات حسب اجلدول اآلتي:
م

الوصف

حالة املقرر

.1

إذا حصل الطالب على  31درجة فأكثر

ناجح

.2

إذا حصل الطالب على أقل من  31درجة

راسب

.3

إذا كان فرتة املقرر ألكثر من فصل

مستمر

.4

إذا تقدم الطالب بطلب انسحاب أو انطبق عليه أحكام الفقرة ب  ،ج من املادة ()39

منسحب

.5

إذا تليب الطالب عن االختبار النهائي بدون عذر

غائب

 .6إذا انطبق على الطالب أحكام الفقرة (أ) من املادة ( )02أو بسبب اللش أو بسبب إجراء تأديل

حمروم

مادة (:)48
أ .املعدل الفصلي  :هو مقياس يدل على مستوى التحصيل العلمي للطالمب يف الفصمل الدراسمي
الواحد وحيسب على النحو اآلتي :
جمموع الساعات
املعدل الفصلي

(املعتمدة لكل مقرر × الدرجة الل حصل عليها الطالب يف املقرر)
جمموع الساعات املعتمدة الل سجل فيها الطالب خالل الفصل

ب .املعدل الرتاكمي :هو مقياس يدل على مستوى التحصيل العلمي للطالب يف مجيع الفصمول
الدراسية وحيسب على النحو التالي :
جمموع الساعات
املعدل الرتاكمي

(املعتمدة لكل مقرر × الدرجة الل حصل عليها الطالب يف املقرر)
جمموع الساعات املعتمدة الل سجل فيها الطالب خالل الفصول الدراسية

ج .يكممون معممدل الفصمملي واملعممدل الرتاكمممي عبممارة عممن معممدل الطالممب يف املقممررات الممل درسممها
الطالب جناحا أو رسوبا من اخلطة الدراسية للربنامج ما عدا املقمررات المل حالتها(منسمحب
أو غائب بعذر) وحتسب درجة هذه املقمررات عنمد اكتماهلما يف نهايمة الفصمل المذي اكتملم
فيه.
د .يثب املعدل الفصلي أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عشريتني .
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مادة ( :)94متنح مرتبة الشرف للطالب اخلريج وفقا للشروط اآلتية:
أ .أال يقل تقديره عن جيد جدا يف كل مستوى دراسي.
ب .أال يكون قد رسب أو حرم أو غاب بدون عذر مقبمول يف أي مقمرر دراسمي خمالل ممدة دراسمته يف
اجلامعة ،وال تدخل ساعات املقرر (غائب بعذر) يف احتساب املعدل السمنوي للطالمب ،علمى أن
جيتازها الطالب يف الدور التالي للعام الدراسي نفسه.
ج .أن يك ممون ق ممد أكم ممل متطلب ممات التخ ممرج خ ممالل احل ممد األدن ممى لس ممنوات الدراس ممة احمل ممددة يف
برناجمه الدراسي ،مامل يكن قد أوقف قيده أو غاب بعذر مقبول.
د .أال يكون قد صدر ت ضده أية عقوبة تأديبية.
ه .أن يكممون قممد درس يف الربنممامج الممذي ختممرج منممه ممماال يقممل عممن  %21مممن السمماعات الدراسممية
للطلبة احملولني من خارج اجلامعة فقط.
مادة ( :)51أن يكممون قممد أكمممل متطلبممات الدراسممة يف مممدة أقصمماها متوسممط املممدة بممني احلممد األدنممى
واحلد األقصى للبقاء يف كليته وال تعد سنوات إيقاف القيد ضمن سنوات الدراسة.
مادة (:)51
أ  -ينممافس علممى املركممز األول للدفعممة الطلبممة األوائممل علممى مسممتوى الربنممامج لكممل مممن الفصمملني
األول والثاني ،شريطة توفر الضوابط اآلتية:
 .0كل من اجتاز بنجا  33ساعة معتمدة على األقمل يف العمام اجلمامعي ( الفصمل الدراسمي
األول والثاني ) على أال يقل املعدل الفصلي يف كل فصل من الفصلني عن .%13
 .0أن ال يقل عدد الطلبة عن ( )41بالنسبة ألوائل اخلصم .
 .3يتم اختيار أول أربعة طلبة على مستوى الربنامج فيما خيص خصم األوائل.
 .4أن ال يكمون الطالممب قمد رسممب أو حمرم أو غمماب بممدون عمذر مقبممول يف أي مقمرر دراسممي لممذلك
املسممتوى ،ويف حالممة غيابممه بع ممذر مقبممول يف مقممر عر دراسممي م مما ،فعليممة اجتيممازه يف اختب ممارات
النموذج غري مكتمل .
 .3إذا كان الطالب حمول حتويال داخليا يف الربنمامج نفسمه بعمد اجتيمازه اختبمارات املسمتوى
الدراسي فيحتف برتتيبه يف الفرع السابم وال حيم له املنافسة يف الفرع احملول إليه .
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 .2إذا كممان الطالممب حمممول حتممويال داخليمما وقممد أكمممل الفصممل األول يف الفممرع أو الربنممامج
السمابم ودرس الفصممل الثماني يف الفممرع أو الربنمامج احملممول إليمه فيحممم لمه املنافسممة بشممرط
تطابم اخلطة الدراسية للمستوى كامال.
 .7إذا كممان الطالممب حمممول حتممويال خارجيمما فممال حيممم لممه املنافسممة إذا مل يممدرس يف اجلامعممة
مجيع مقررات املستوى مبوجب اخلطة الدراسية املعتمدة ويف نفس العام اجلامعي.
 .1إذا أوقف الطالب قيده أو انقطمع أو أنسمحب بعمد اجتيمازه اختبمارات املسمتوى الدراسمي لعمام
معني فإنه حيتف برتتيبه لذلك العام ،ويستثنى من ذلك املفصول تأديبيا.
 .9ين ممافس عل ممى املراك ممز األوىل عن ممد املفاض مملة م ممن رقم ممني ص ممحيحني ورقم ممني بع ممد العالم ممة
العشرية.
 .01أن ال تكون قد صدرت حبقه أي عقوبة.
ب .ينافس على املركز األول عند التخرج كل من درس واخترب ما ال يقل عمن  %31ممن السماعات
املعتمدة للربنامج يف الفرع والربنامج الذي ينافس فيه ،وفم الشروط اآلتية:
 .0أن ال يقل عدد اخلرجيني يف الدفعة عن مخسة.
 .0أن ال يقل تقدير الطالب الرتاكمي عن جيد مرتفع.
 .3تكون النسبة املئوية عند املفاضلة من رقمني صحيحني ورقمني بعد العالمة العشرية.
سادساً :اإلنذارات والفصل األكادميي
مادة (:)59
أ .ينذر الطالب الذي يقل معدله الرتاكمي عن ( )032نقطة يف أي فصل من الفصول الدراسمية
باستثناء الفصل الصيفي.
ب .عن ممد حص ممول الطال ممب عل ممى إن ممذار ف ممإن علي ممه أن يلل ممي مفعول مه برف ممع معدل ممه الرتاكم ممي إىل
()032نقطة فما فوق ،و ذلك يف مدة أقصاها فصالن دراسيان ممن تماريخ اإلنمذار بمدون الفصمل
الصيفي الذي يقع ضمن مهلة اإلنذار.
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ج .يعتمرب الطالممب مفصمموال أكادمييمما مممن الربنممامج إذا أخفمم يف إللمماء اإلنممذار بعممد مممرور فصمملني
دراس مميني رئيس مميني ،إال إذا ك ممان معدل ممه الرتاكم ممي (  0319 – 0312نقط ممة ) فيم ممنح فص ممل
دراسي إضايف واحد إلللاء اإلنذار.
د .يستثنى من الفصل األكادميي من الربنامج طبقا ألحكام الفقرة (ج) ممن همذه املمادة الطالمب
الممذي أ بنجمما ( ) 91سمماعة معتمممدة فممأكثر مبمما فيهمما املقممررات الممل مت م معادلتهمما لممه يف
اجلامعة من مؤسسة تعليمية أخرى من الساعات املعتمدة حسب خطته الدراسية.
مادة (:)53
أ .يعترب الطالب مفصوال أكادمييا من الربنامج إذا حصل على أقل من نقطمة واحمدة يف املعمدل
الرتاكمممي عنممد نهايممة أي فصممل ألربعممة فصممول متتاليممة  ،ويسممتثنى مممن ذلممك طلبممة التعلمميم
املفتو فيمنح فرصة فصل دراسي واحد قبل اختاذ قرار الفصل.
ب .مع مراعماة الفقمرة (أ) ممن همذه املمادة إذا حصمل الطالمب يف فصمل دراسمي مما علمى نتيجمة غمري
مكتمل و كان حت طائلة الفصل لتدني معدله الرتاكمي فيب يف فصله بشمكل قماطع بعمد
اكتمال درجات مواد ذلمك الفصمل الدراسمي ،و يكمون فصمله عنمد نهايمة الفصمل إذا مل يرتفمع
معدلممه الرتاكمممي فيممه إىل احلممد املطلمموب ،وحيممم قلممس الكليممة إعطمماء الطالممب فرصممة ملممدة
فصل واحد ألسباب موضوعية .
ج .ال جيموز إعمادة قبممول الطالمب املفصمول يف الربنممامج نفسمه ممرة أخممرى اذا كمان الفصمل بسممبب
تدني املستوى العلمي.
مادة (:)54
أ .تصدر قرارات اإلنمذار األكادمييمة ممن جملمس الكليمة وقمرارات الفصمل يوصمى بهما ممن جملمس
الكلية للجنة العمداء ويصدر رئيس اجلامعة قرارات بها  ،ويتم إعالم الكلية املعنية بذلك.
ب .ي ممتم إع ممالن ق ممرارات اإلن ممذار والفص ممل وأي أم ممور أكادميي ممة أخ ممرى خت ممص الطلب ممة عل ممى لوح ممة
اإلعالنات يف كلية الطالب أو البوابمة االلكرتونيمة للطالمب أو املركمز التعليممي املسمجل فيمه ،
ويعد ذلك تبليلا باملعنى القانوني.
ج .حيم للطالب التظلم من قرار الفصل أمام رئيس اجلامعة خالل أسبوعني من إعالن القرار.
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سابعاً :إعادة دراسة املقررات
مادة (:)55
أ .مممع مراعمماة ممما ورد يف املممادة ()10علممى الطالممب إعممادة تسممجيل ودراسممة كممل مقممرر يف اخلطممة
الدراسية حصل فيها على نتيجة راسب أو منسحب أو غائب عن النهائي بدون عذر.
ب .جيوز للطالب إعادة تسجيل ودراسة أي مقرر يف خطتمه الدراسمية لرفمع معدلمه الرتاكممي إذا
كممان تقممديره جيممد فممما دون بشممرط أن ال تزيممد عممن مقممرر واحممد يف كممل فصممل دراسممي للطالممب
املنتظم ومقررين لطلبة التعليم املفتو .
ج .إذا أعمماد الطالممب دراسممة مقممرر ممما ترصممد لممه الدرجممة اجلديممدة وحتتسممب الدرجممة األعلممى ضمممن
معدله الفصلي والرتاكمي.
مادة ( :)56إذ ا درس الطالممب مقممررا اختياريمما و رسممب فيممه ،لممم قممام بدراسممة مقممرر خممر تعويضمما عنممه
السممتكمال متطلبممات خطتممه الدراسممية ،فيعتممرب املقممرر التعويضممي كمقممرر معمماد بالنسممبة للمقممرر
الممذي رسممب فيممه مممن حيممث حسمماب درجتيهممما يف املعممدل الفصمملي والرتاكمممي يطبممم ذلممك بعممد
دراسممته للمقممرر التعويض مي مباشممرة وبعممد تقممديم الطالممب طلبمما خطيمما لطلبممة االنتظممام بممأن هممذا
املقرر تعويضي و أنه لن يعود لدراسة املقرر املعوض عنه مرة أخرى.
ثامناً :احلذف واإلضافة واالنسحاب
مادة (:)57
أ .تتا عملية تسجيل املقررات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي.
ب .ال جيوز أن يسجل الطالب مقررا لمه م تطلمب سمابم  ،قبمل دراسمته و النجما فيمه ولعميمد الكليمة
أن يس ممتثين ح مماالت الرس مموب يف املتطل ممب الس ممابم لل ممرض اس ممتيفاء احل ممد األدن ممى م ممن الع ممبء
الدراسي.
ج .كل طالب يسجل يف غري املوعد احملدد للتسجيل يدفع غرامه التمأخري املقمررة علمى أآل يتعمدى
ذلك نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسة ويستثنى من ذلك التعليم املفتو .
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د .يس مممح للطال ممب بالتس ممجيل يف مق ممررين (دراس ممة ذاتي ممة) إذا مل يكون مما يف قائم ممة امل ممواد املتاح ممة
للتسجيل أو مل يتوفر احلد األدنى من الطلبة للتسجيل ،وفقا للشروط اآلتية:
 .0أن يتوقممف خترجممه يف ذلممك الفصممل علممى النجمما فيهممما شممرط أال يتجمماوز عممبء الطالممب
الدراسي احلد األعلى املسمو به وفقا للمواد ( )09- 01من هذه الالئحة.
 .0أن يكممون قممد درسممهما ورسممب فيهممما أو تليممب بعممذر عممن االختبممار النهممائي يف الفصممل الممذي
يسبم فصل التخرج.
 .3أن يكون تسجيل املقررين للرض استيفاء احلد األدنى من العبء الدراسي.
ه .وفق مما ألحك ممام الفق ممرة (د) م من ه ممذه امل ممادة يت مموىل جمل ممس القس ممم تع مميني م ممدرس املق ممرر و ممرى
االختبارات يف نهاية الفصل الدراسي .
مادة ( :)58يسمح للطالب باحلذف و اإلضافة ملقررات الفصل الدراسي خالل األسبوع األول والثماني
من بدء الدراسة.
مادة (:)52
أ .يسممح للطالمب باالنسممحاب ممن دراسممة مقمرر أو أكثممر قبمل مممدة ال تتجماوز أسممبوعني ممن بممدء
موعد االختبارات النهائية ما مل يكن حمروما يف املقرر مع حتمل التبعات املالية للمقرر.
ب .ال جيوز نتيجة لالنسحاب أن يقل عدد الساعات الل يدرسها الطالمب عمن احلمد األدنمى للعمبء
الدراسي املسمو به ومبا ال يتعارض مع املادة ( )77من هذه الالئحة.
ج .يتم االنسمحاب وفقما للفقمرة (أ) و (ب) ممن همذه املمادة حسمب منموذج خماص يوقمع عليمه الطالمب،
تعده إدارة القبول والتسجيل ويضمن همذا النمموذج موافقمة املرشمد األكمادميي و رئميس القسمم
ويعتمد من عميد الكلية.
مادة ( :)61يعممد الطالممب  -نظممام االنتظممام -المذي يتجمماوز جمممموع غيابممه بعممذر ( )%72مممن تمماريخ
تسجيله للمواد من الساعات املقررة جلميع مواد الفصل منسمحبا ،وتعتمرب دراسمته لمذلك الفصمل
مؤجلة مع حتمله للرسوم الدراسية مامل يقدم عذرا مقبوال.
مادة ( :)61حيم للطالب أن ينسحب من اجلامعة ،بالشروط اآلتية:
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أ .تقديم طلب باالنسحاب من الطالب أو من يوكله رمسيا ،وفم النموذج املعد لذلك.
ب .احلصول على إخالء طرف من اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة وفم النموذج املعد لذلك.
ج .إذا كان الطالب قمد حصمل قبمل انسمحابه ممن اجلامعمة علمى وليقمة جامعيمة تفيمد انتظاممه يف
الدراسة فيحم للجامعة إشعار اجلهات املعنية بانسمحابه إذا كانم الوليقمة ضمرورية حلصموله
على امتيازات أو حقوق من أي جهة كان .
د .تسليم البطاقة اجلامعية.
ه .إللاء اإلقامة الصادرة باسم اجلامعة بالنسبة للري اليمنيني.
و .أن ال يكون الطالب قيد التحقيم من قبل جلنة انضباطية بسبب خمالفة ارتكبها.
مادة ( :)69حي ممم للطال ممب املنس ممحب اس ممتالم ولائق ممه اخلاص ممة ال ممل ق ممدمها عن ممد التحاق ممه باجلامع ممة
واحلصممول علممى كشممف درجممات بمماملقررات الممل درسممها باجلامعممة يوضممح فيممه بأنممه منسممحب مممن
اجلامعة وتاريخ االنسحاب.
مادة ( :)63جيمموز للطالممب الرتاجممع عممن اإلنسممحاب أو إيقمماف القيممد ملممرة واحممدة فقممط يف مممدة أقصمماها
شهر واحد من تاريخ املوافقة علمى إيقماف القيمد أو االنسمحاب ومبما ال يتعمارض ممع املمادة ( )76ممن
هذه الالئحة.
مادة ( :)64جي مموز إع ممادة قب ممول الطال ممب يف نف ممس الربن ممامج م مما مل يك ممن مفص مموال من ممه أكادميي مما أو
سمملوكيا مممن اجلامعممة ويف مثممل هممذه احلالممة حيممتف الطالممب بسممجله األكممادميي والسمملوكي
السابقني على أن ال تزيد الفرتة السابقة عن أربعة فصول دراسية أساسية لطلبة االنتظام ومثانيمة
فصول لطلبة التعليم املفتو  ،وبشرط أن ال يتجاوز الفرتة احملددة لنيل املؤهل.
تاسعاً :إيقاف القيد واالنقطاع عن الدراسة
مادة (:)65
أ .جيوز للطالب إيقاف القيد وفقا للضوابط املاليمة واألكادمييمة قبمل بدايمة الفصمل الدراسمي و
يف مدة أقصاها نهاية الفرتة املسموحة للحذف واإلضافة .
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ب .احلد األقصى لوقف القيد عامان دراسيان متصالن أو منفصالن لطلبة االنتظمام ولاللمة أعموام
لطلبة التعليم املفتو  ،ويعد الطالب مفصوالً أكادمييا من برناجمه الدراسي إذا

اوز همذه

الفرتة ،وقلس الكلية التوصية بالفصل النهائي أو ممنح الطالمب فرصمة أخمرية (سمنة إضمافية)
إذا توافرت املربرات املوضوعية.
ج .ال جيوز إيقاف القيد للطالب اجلديمد أو املنتقمل إال بعمد مضمي دراسمة فصمل دراسمي واحمد علمى
األقل من التحاقه بالربنامج .
د .إذا وقعم علممى الطالمب عقوبممة تأديبيمة تتضمممن إللمماء تسمجيل مجيممع املقمررات الممل سممجلها يف
فصممل دراسممي أو الفصممل املؤقم للطالممب مممن اجلامعممة ملممدة فصممل دراسممي أو أكثممر .فيعتممرب هممذا
الفصل أو الفصول مؤجلة ،وحتسب من ضمن احلد األعلى املسمو به إليقاف القيد  ،و جيموز
اوز احلد األعلى ملدة إيقاف القيد للرض تنفيذ العقوبة التأديبية فقط .
ه .وقف القيد ال يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد.
مادة ( :)66ال حتسممب مممدة إيقمماف القيممد مممن احلممد األعلممى للمممدة املسمممو بهمما للحصممول علممى درجممة
البكالوريوس ،و هي ضعف سنوات الدراسة وفقا للمادة رقم ( )06من هذه الالئحة.
مادة ( :)67ال حيم للطالب المذي أوقمف قيمده دخمول االختبمارات الفصملية أو غمري املكتملمة للمقمررات
الدراسية للفصل الدراسي أو العام الدراسي الذي أوقف القيد فيه.
مادة ( :)68ال جيوز وقف قيد الطالب للفئات اآلتية:
أ .املستجد يف أول فصل دراسي التحم فيه .
ب .املنقطع عن الدراسة إال مبوافقة جملس الكلية.
ج .احلاصل على منحة دراسية ومل توافم اجلهة املاحنة على إيقاف القيد.
مادة (:)62
أ .احلمد األقصممى لالنقطمماع عامممان دراسمميان متصمالن أو منفصممالن لطلبممة االنتظممام ولاللممة أعمموام
لطلبة التعليم املفتو  ،ويعد الطالب مفصوالً أكادمييا من برناجمه الدراسي إذا
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اوز همذه

الفرتة ،وقلس الكلية التوصية بالفصل النهائي أو ممنح الطالمب فرصمة أخمرية (سمنة إضمافية)
إذا توافرت املربرات املوضوعية.
ب .إذا

اوزت فرتة االنقطماع الفمرتة احملمددة يف الفقمرة (أ) ممن همذ ه املمادة فيعمد الطالمب مفصموال

فصال نهائيا وجيوز إعادة تسجيله بعد إجراء املقاصة كطالب جديد برقم أكادميي خر.
مادة ( :)71يسمح للطالب بإعادة القيد يف الفصل األول أو الثاني أو الفصل الصيفي.
مادة ( :)71ميكن للطالب املوقف قيده إعادة فتح القيد مرة أخرى وفم الضوابط اآلتية:
أ .أن يتق ممدم بطل ممب إع ممادة القي ممد بع ممد انته مماء ف ممرتة وق ممف القي ممد خ ممالل ش ممهر م ممن بداي ممة الفص ممل
الدراسي.
ب .أن يعتمد عميد الكلية و اجلهات ذات العالقة على الطلب املقدم.
ج .اذا

اوز الطالمب الفمرتة احملمددة يف املمادة ( )67الفقمرة (ب) فبإمكانمه التقمدم للجامعمة طالبما

مستجدا ،دون الرجوع إىل سجله الدراسي السمابم ،علمى أن تنطبمم عليمه كافمة شمروط القبمول
املعلنة يف حينه .
د .ال جيمموز إعممادة قيممد الطالممب املفصممول مممن اجلامعممة ألسممباب أكادمييممة -تتعلممم باخنفمماض
املعدل أقل من ( )032واستنفاد مجيع اإلنذارات املسمو بها  -أو تأديبية.
عاشراً :االنتقال والتحويل
مادة ( :)79ال حيممم للطالممب الممذي انسممحب مممن اجلامعممة وسممجل يف جامعممة أخممرى العممودة للجامعممة
وإجراء مقاصة يف نفس عام االنسحاب.
مادة ( :)73بعمد اعتممماد املقاصممة وموافقممة الطالممب بممالعلم ال حيممم لممه االعممرتاض علممى املقاصممة وطلممب
اعتماد مقمررات أخمرى إال يف حالمة تسمليم الطالمب كشمف نتيجمة املقمررات المل درسمها خمالل ممدة
القبول والتسجيل وال حيم له طلب التنازل عن مقررات معتمدة يف املقاصة .
مادة ( :)74عنممد عمممل مقاصممة للطالممب احملممول بممني الكليممات واألقسممام والممربامج داخممل اجلامعممة يممتم
اآلتي:
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أ .التأكد من توفر الشروط اخلاصة بالقبول يف الكلية أو القسم املنتقل إليه.
ب .جيممب أن ال يقممل احملتمموى العلمممي للمقممرر املممراد عمممل مقاصممة لممه عممن  %21عممن مثيلممه يف الكليممة
احملول إليها.
ج .أن ال تق ممل السم مماعات املعتمم ممدة للمقم ممرر مم ممع نظريته مما يف الربنم ممامج عم ممن  %22بشم ممقيه النظم ممري
والعملي.
د .أن ال يكون قد مضمى علمى جنما الطالمب يف املقمرر التخصصمي والمذي متم معادلتمه أكثمر ممن
املدة الزمنية احملددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ه .يلزم الطالب حبضور املقررات املطالب بها يف املقاصة.
و .يف حممال التحويممل بممني املركممز الرئيسممي وفممروع اجلامعممة لممنفس الربنممامج واخلطممة الدراسممية ال
يتطلب إجراء مقاصة.
ز .ال يكون قد مضى على جنا الطالب يف املقرر التخصصي الذي مت معادلته أكثر من مخمس
سنوات يف الربامج العلمية وعشر سنوات يف بقية الربامج ،باستثناء المربامج المل يمتم اغالقهما
من قبل اجلامعة.
مادة ( :)75عند عمل مقاصة للطالب احملول إىل اجلامعة يتم مراعاة اآلتي:
أ .التأكد من توفر الشروط اخلاصة بالقبول يف الربنامج احملول إليه.
ب .تعميد الولائم املقدمة من الطالب يف وزارة التعليم العالي ،وال حيم له دخول االختبارات إال بعد
تسليمها.
ج .ال يعتمممد للطالممب أكثممر مممن  %21مممن جمممموع السمماعات املعتمممدة يف خطممة الربنممامج الممذي يرغممب
الطال ممب االلتح مماق ب ممه ،وال ت ممدخل يف حس مماب معدل ممه الرتاكم ممي وتك ممون أولوي ممة املعادل ممة للمق ممررات
املرتبطة مبتطلبات اجلامعة والقسم.
د .ال جيوز معادلة مقرر التدريب امليداني أو مشروع التخرج .
ه .جيممب أن ال يقممل احملتمموى العلمممي للمقممرر املممراد عمممل مقاصممة لممه عممن  %21مممن نظممريه يف الربنممامج
احملول إليه.
و .أن ال تقل الساعات املعتمدة للمقرر مع نظريتها يف الربنامج عن  %22بشقيه النظري والعملي.
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ز .ال تجرى املقاصة إال بعد إحضار مفمردات املقمررات المل درسمها الطالمب معتممدة ممن اجلامعمة احملمول
منها.
 .ال يكممون قممد مضممى علممى جنمما الطالممب يف املقممرر التخصصممي الممذي مت م معادلتممه أكثممر مممن مخممس
سنوات يف الربامج العلمية وعشر سنوات يف بقية الربامج.
مادة ( :)76يتم إجراء املقاصة يف مدة أقصاها الفرتة احملددة للحذف واإلضافة.
مادة ( :)77مع مراعماة شمروط القبمول املوضمحة يف املمادة ( ،)21جيموز حتويمل الطالمب ممن برنمامج إىل
خر يف اجلامعة إذا توافر لمه مقعمد يف ذلمك الربنمامج المذي يرغمب الطالمب يف التحويمل إليمه ومل
يكن قد فصل فصال نهائيا.
مادة ( :)78الطالممب احملممول إىل برنممامج خممر داخممل اجلامعممة حتسممب لممه املقممررات الممل خيتارهمما مممن
املقررات الل درسها يف الربنامج املنتقل منه و تكون ضمن اخلطة الدراسية للربنامج املنتقل إليمه
و تدخل درجات ذلك املقرر أو املقررات يف املعدل الرتاكمي للطالب.
مادة ( :)72يسمممح للطالممب املفصممول مممن برنممامج ممما وفقمما ملمما ورد يف املممادة ( )21أن ينتقممل إىل برنممامج
خر إذا توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة ( )21من هذه الالئحة.
مادة (:)81
أ .يخصم فصل دراسي واحد من احلد األعلمى لسمنوات التخمرج مقابمل كمل ( )02سماعة معتممدة
اعتمادها للطالب يف املقاصة سواء كان التحويل من داخل اجلامعة أم من خارجها.
ب .يعامممل الطالممب احملممول معاملممة الطالممب املسممتجد ،للممرض إيقمماف القيممد واإلنممذار والفصممل مممن
الربنامج.
احلادي عشر :متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس
مادة ( :)81متنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إمتام املتطلبات اآلتية:
أ .النجا يف مجيع املقررات املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدراسية.
ب .إمتام املتطلبات األخرى الل تقتضيها اخلطة الل يتخرج مبوجبها الطالب.
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ج .قضاء احلد األدنى من املدة املطلوبة للحصول على الدرجة وعدم

اوز احلد األعلمى لسمنوات

التخرج املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
د .جيممب علممى الطالممب احملممول إىل اجلامعممة أن جيتمماز ممما ال يقممل عممن  %21مممن جمممموع السمماعات
املعتمدة املطلوبة لتخرجه حسب اخلطة الدراسية املعتمدة حني قبوله يف اجلامعة.
مادة ( :)89يشرتط يف الطالب اخلريج أن يكون مسجال يف فصل خترجه.
الثاني عشر :أحكام ختامية
مادة (:)33
أ .إذا توقمف احتممال ختممرج طالمب علمى مقممرر واحمد وكمان هممذا املقمرر غمري متمما يف الفصمل الممذي
يتخرج فيه أو كان متاحا ومتعارضا مع مقمرر إجبماري أو اختيماري خمر ،فلمجلمس القسمم أن
يوافممم علممى أن يممدرس الطالممب مقممررا خممر بممديال عنممه مممن املقممررات االختياريممة ممممالال لممه يف
املستوى وعدد الساعات املعتمدة .
ب .مممع مراعمماة الفق مرة (أ) مممن هممذه املممادة حيممم قلممس القسممم العلمممي وباعتممماد عميممد الكليممة ان
يوافم على طلب الطالب بالسما له بدراسة مقرر بديل لان إذا حتقم أحد الشروط اآلتية :
 .0الرسوب لالس مرات يف املقرر املعين .
 .7إذا تعذر إتاحة املقرر خالل الفصل السابم لفصل التخرج.
 .1ويف مجي ممع احلم ماالت ال جي مموز م ممنح الطال ممب أكث ممر م ممن مق ممررين ب ممديلني خ ممالل دراس ممته يف
اجلامعة ضمن الربنامج الواحد.
 .1إذا جنح الطالب يف املقرر البديل ومل يتخرج يف ذلك الفصل لم أتيح املقمرر األصملي يعفمى
من دراسته أما إذا رسمب الطالمب يف مقمرر بمديل ملقمرر إجبماري فعليمه تسمجيل املقمرر األصملي
إذا أتيح يف الفصل الالحم وال تللى من سمجله درجمة املقمرر البمديل المذي رسمب فيمه ويعتمرب
املقرر األصلي معادا.
مادة ( :)84إذا اسم ممتنفذ الطالم ممب احلم ممد األقص م ممى مم ممن املقم ممرر املسم مممو ب م ممه للحصم ممول علم ممى درج م ممة
البكالوريوس وكان معدله الرتاكمي ( ) 7نقطمتني فمما فمموق  ،وتوقمف خترجمه علمى اجتيماز مقمرر
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واحممد سممبم لممه أن درسممه ومل يممنجح فيهمما فللعميممد  ،بنمماء علممى توصممية مممن رئمميس القسممم املعممين ،أن
مينح الطالب فصال دراسيا واحدا فقط استثناء لتحقيم متطلبات التخرج.
مادة (:)35
أ .تتمموىل األقسممام األكادمييممة يف اجلامعممة مسممؤولية إتاحممة املقممررات للتسممجيل ومتابعممة السممري
األكممادميي لطالبهمما والتحقممم مممن اسممتيفائهم شممروط التخممرج وتبلمميلهم بممذلك دوريمما مممن
خالل رؤساء األقسام واملرشدين األكادمييني.
ب .املقررات الل ال ختص قسمما أكادمييما بعينمه فيتموىل عميمد الكليمة املعنيمة مسمؤولية إتاحتهما
للطلبة وتوزيعها على أعضاء اهليئة التدريسية  ،وذلك بالتنسيم مع رؤساء األقسام املعنية .
ج .يممتم إتاحممة املقممررات املتداخلممة بممني الممربامج و األقسممام املختلفممة بالتنسمميم بممني رؤسمماء األقسممام
األكادميية املعنية داخل الكلية أو خارجها.
مادة (:)36
أ .يسمح للطالب بدراسة بعمض املقمررات يف جامعمة أخمرى معمرتف بهما أو يف أحمد فمروع اجلامعمة
مبا ال يزيد عن  71ساعة من الساعات الدراسية املطلوبمة للتخمرج بعمد احلصمول املسمبم علمى
موافقة الكلية الل درس فيها يف حالة مطابقة املقرر ملفردات أحد مواد متطلبات التخرج.
ب .ال تتم معادلمة أي مقمرر درسمه الطالمب يف أي جامعمة أخمرى ممامل حيصمل علمى موافقمة مسمبقة
من جامعة العلوم والتكنولوجيا املبنية على موافقة الكلية الل يدرس فيهما الطالمب وأن تكمون
الدراسة يف جامعة معرتف بها.
مادة ( :)87حيممم للطالممب احلصممول علممى ممماال يزيممد عممن عشممر درجممات يف مقممرر واحممد فقممط إذا كممان
ذلك يؤدي إىل خترجه ،وتضاف درجتني كحدٍ أعلى إىل العشر الدرجات إذا كان تقمدير الطالمب
الرتاكمي ال يقل عن جيد.
مادة ( :)88علممى الطالممب الممذي يتوقممع خترجممه يف نهايممة فصممل ممما أن يقمموم بتعبئممة منمموذج خمماص لممدى
مرش ممده األك ممادميي يف م ممدة أقص مماها مثاني ممة أس ممابيع م ممن بداي ممة الفص مملني األول والث مماني وأربع ممة
أسممابيع مممن بدايممة الفصممل الصمميفي لكممل عممام جممامعي حيممث يقمموم القسممم بممالتحقم مممن اسممتيفائه
شروط التخرج بالتنسيم مع املسجل املعين يف وحدة القبول والتسجيل.
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مادة ( :)82على الطالمب أن حيصمل علمى وليقم ممة تثبم بمراءة ذمتمه ممن اجلامعمة الستكمم ممال إجمراءات
خترجه.
مادة (:)09
أ .متممنح شممهادات التخممرج للطلبممة عنممد اسممتحقاقها يف نهايممة كممل فصممل دراسممي  ،ويكممون حفممل
التخرج حسب التقويم اجلامعي.
ب .للجنة العمداء السما للطالمب المذي أكممل متطلبمات احلصمول علمى درجمة البكمالوريوس أن
يسجل مقررات لرفع معدله الرتاكمي لفصل دارسي واحمد وبعمبء دراسمي ال يزيمد علمى ()07
ساعة معتمدة ،مامل يكن قد رفع امسمه ضممن كشموفات اخلمرجيني علمى أن يمتم ذلمك بطلمب
خطي منه إىل اللجنة بعد أسبوع على األكثر من تاريخ إعالن النتائج.
مادة ( :)21ال جيمموز ألي طالممب أن حيممتج بعممدم علمممه بهممذه الالئحممة أو بعممدم اطالعممه علممى املنشممورات
الصادرة يف اجلامعة أو على ما تنشره على لوحات إعالناتها.
مادة ( :)29مم ممامل يم ممرد يف هم ممذه الالئحم ممة يم ممتم الرجم مموع إىل الالئحم ممة األكادمييم ممة للطلبم ممة (نظم ممام
فصلي/سنوي) .
مادة ( :)23تب م جلنممة العمممداء يف احلمماالت الممل مل يممرد فيهمما نممص يف هممذه الالئحممة أو يف أي إشممكال
ينشأ عن تطبيقها .
مادة ( :)24يعمل بهذه الالئحة ممن تماريخ التوقيمع عليهما وعلمى مجيمع املعنميني اإللتمزام مبما ورد فيهما
وعدم

اوزها.
واهلل املوفق،،
صدر برئاسة جملس األمناء بتاريخ 7102/1/07م.

رئيس جملس األمناء
أ .د .عبد العزيز أمحد الكباب
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