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 تعريفات

 تعابير التالية:يقصد بال

موضوع دراسي يتضمن مفردات دراسية محددة يقرها مجلس القسم ويصادق عليها مجلس الكلية  المقرر:

 الجامعة. ومجلس

 مقرر سابق لمقرر الحق تعتمد مفردات منهج المقرر الالحق عليه. الممهد:

 الزاميا.مقررات اساسية لتعميق معرفة الطالب ويكون التسجيل عليها  :المقررات االجبارية

 مقررات لتوسيع قاعدة معرفة الطالب ويكون التسجيل عليها طوعياً. –المقررات االختيارية 

نظرية اسبوعيا وتحسب كل ساعتين او ثالث ساعات عملية  جهد ساعةالوحدة الدراسية )مختصرها وحدة( 

 وحدة دراسية واحدة وما زاد على ذلك يكون مساويا لوحدتين دراسيتين.

مجموعة مقررات اجبارية واختيارية تهدف الى زيادة معرفة الطالب بمجاالت المعرفة  -متطلبات الجامعة 

 مية والمهنية واالنسانية.االجتماعية والعل

مية مشتركة تساعده مجموعة مقررات اجبارية واختيارية تهدف الى تزويد الطالب بقاعدة عل :متطلبات الكلية

 في دراسته التخصصية في القسم.

تعميق معرفة الطالب واكتساب المهارات مجموعة مقررات اجبارية واختيارية تهدف الى  :متطلبات التخصص

 في مجال اختصاصه.

ية ويحدد بالعدد االجمالي لوحدات المقررات التي من مسيرة الطالب الدراسية في الكل الدراسي: جزءالمستوى 

 يأتي:نجح فيها الطالب كما 

 :ومجموع وحدات النجاح مستوى المقرر المستوى الدراسي للطالب

 



 

 

على عدد الوحدات  مجموع درجات المقررات كل على انفراد مضروبة في وحداتها مقسومةالمعدل التراكمي 

تعد  التراكميولغرض احتساب المعدل  والرسوب،حتى نهاية الفصل الدراسي بحساب جميع درجات النجاح 

  في حالة كونها اقل من ذلك. 40درجة الرسوب 

مجموع درجات المقررات كل على انفراد مضروبة في وحداتها مقسومة على مجموع الوحدات  :معدل التخرج

التي سجل عليها الطالب بجميع الفصول الدراسية ويحسب عند تخرج الطالب وفق النسب المذكورة في المادة 

 الحادية عشر.

 والتخصص،مجموعة مقررات اجبارية واختيارية محددة تمثل متطلبات الجامعة والكلية  :متطلبات التخرج

 طالب انجازها ضمن مدة الدراسة المسموح بها.وعلى ال

 

 

 أساسيات نظام المقررات 

الفصل االول والفصل الثاني والفصل  ثالثة:ام المقررات على فصول دراسية تستند الدراسة في نظ ▪

 الثالث الذي يعرف فيما بعد بالفصل الصيفي.

المتيازات تكون جميع الفصول الدراسية متكافئة من حيث مجموع الساعات الدراسية الفعلية للمقرر وا ▪

 والعقوبات. ولغرض احتساب الفصول الدراسية يعد كل فصلين صيفين مساويين لفصل دراسي.

 جميع المقررات فصلية. ▪

وال تدخل ضمنها مدة االمتحانات  ( اسبوعاً 15مدة الدراسة في كل من الفصل االول والفصل الثاني ) ▪

 ( اسابيع في الفصل الصيفي وال تدخل ضمنها مدة االمتحانات.8و)

 السنوي.يكون المستوي الدراسي في نظام المقررات مكافئا للسنة الدراسية في النظام  ▪

الحد االدنى للوحدات الدراسية المسموح للطالب التسجيل عليها في كل من الفصل االول والفصل  ▪

 وحدات.( 6( وحدة وفي الفصل الصيفي )12) الثاني

لحد االعلى للوحدات الدراسية المسموح للطالب التسجيل عليها في كل من الفصل االول والفصل ا ▪

 ألسباب( وحدة 21وللجنة العلمية في القسم الموافقة على تسجيل الطالب على ) وحدة،( 18لثاني )ا

مشروعة تقتنع بها. الحد االعلى للوحدات الدراسية المسموح للطالب التسجيل عليها في الفصل 

 وحدات.( 10الصيفي )

 في نهاية الفصل الدراسي. %60المعدل التراكمي للطالب عن  ال يقليجب ان  ▪

ها الحد االدنى للوحدات الدراسية الالزمة للحصول على شهادة البكالوريوس في الدراسات التي مدت ▪

( وحدة وفي الدراسات التي مدتها خمس سنوات في 140سنوات في االنظمة االخرى هو ) أربع

( وحدة وفي الدراسات التي مدتها ست سنوات في االنظمة االخرى هو 180االنظمة االخرى هو )

 ( وحدة.205)

 وفي دراسياً،( فصالً 12( وحدة )140مدة الدراسة في الدراسات التي متطلبات تخرجها ) ال تتجاوز ▪

و في الدراسات التي متطلبات  دراسياً،( فصالً 14( وحدة )180الدراسات التي متطلبات تخرجها )

 دراسياً.( فصالً 18( وحدة )205تخرجها )

 وفي دراسياً،( فصول 7( وحدة عن )140مدة الدراسة في الدراسات التي متطلبات تخرجها ) ال تقل ▪

الدراسات التي  في و دراسياً،( فصول 9( وحدة عن )180الدراسات التي متطلبات تخرجها )

 اً.دراسي( فصالً 11( وحدة عن )205متطلبات تخرجها )



 

 

للطالب التسجيل على المقرر مالم يكن ناجحا في  جوزي وال المقرر،تثبت الممهدات )ان وجدت( مع  ▪

ملغاة عدا الفصل الدراسي  والممهدوفي حالة حصول ذلك يعد تسجيله ودرجاته في المقرر  ممهده.

في ان  والممهد:على المقرر  فقط التسجيلح له في هذه الحالة المتوقع تخرج الطالب في نهايته اذ يسم

 واحد.

 الدراسي.يعطى لكل مقرر رقم يدل على عنوانه ومستواه  ▪

أي  التخرج:عنوان ووحدات المقرر باي حال من االحوال، وفي حالة تغيير متطلبات تغير  ال يجوز ▪

 حذف واستحداث مقررات يعطى المقرر المستحدث رقم جديد ال عالقة له برقم المقرر المحذوف 

 

 األشراف

الهيئة التدريسية في القسم العلمي التابع له الطالب في  يعين لكل طالب جديد مشرف من بين اعضاء          

 اآلتية: االمورالكلية ويكون دور المشرف في 

 الدراسة.  يساعد الطالب في تحديد اهداف ▪

 يار المواد الدراسية المختلفة التي يسجل عليها الطالب.يساعد الطالب اخت ▪

القسم. وخاصة فيما يتعلق  الطالب بالمعلومات التي يحتاجها عن مختلف النشاطات العلمية في امداد ▪

 بالمواد التي يقوم القسم بتدريسها.

 مشاكل.من  هيواجهالحلول المناسبة لما قد  ايجاديستعين بالمشرف في محاولة  يمكن للطالب ان ▪

 واالضافة.على بطاقات التسجيل على المقررات وبطاقات الحذف يقوم المشرف بالتوقيع  ▪

 

 التسجيل على المقررات

▪  ً واحدا في بداية الفصل  تكون مدة التسجيل على المقررات للطلبة المستمرين على الدراسة اسبوعا

 في بداية الفصل الصيفي بحسب التقويم الجامعي لنظام المقررات. اياموالفصل الثاني وثالثة  االول

ويعد راسبا في المعدل التراكمي،  دراسةالمن بدء  اسبوعتسجيل الطالب على المقررات بعد  ال يجوز ▪

 ن ضمن مدة الدراسة القصوى.ويحتسب هذا الفصل م

سجيل عليها من جدول التي يرغب التوالمفتوحة في الفصل الدراسي المقررات من يختار الطالب  ▪

 بعد االطالع على جدول االمتحان النهائي الموحد  الدروس االسبوعي

االولى بالكلية بثالث نسخ ) التسجيل وحدةالمقررات من على تسجيل بطاقات يحصل الطالب على  ▪

)الثالثة  (،بالمشرفخاصة  االصفرذات اللون (، )الثانية االمتحانيةخاصة باللجنة  االحمرذات اللون 

 المشرف. االستاذ بإرشادويملؤها  بالطالب(خاصة  االخضرذات اللون 

المختبر ما لم يكن مستكمال متطلبات التسجيل على  اوللطالب الحضور الى قاعة المحاضرة  ال يجوز ▪

 .المقرر

 ل عليه اقل من عشرة طالب.كان العدد المسج إذايغلق المقرر في نهاية مدة التسجيل  ▪

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االمتحانات

 فقط.: تجري االمتحانات النهائية للفصل الدراسي بدور واحد اوال

واحتساب  اجرائهاة باقتراح من مجلس القسم عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية : يحدد مجلس الكليثانيا

وفق من الدرجة النهائية  %50وال تزيد عن  %30عن درجة السعي الفصلي  ال تقل اننسبها على 

 بها لمجلس الجامعة.عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تقدير نس( 8النموذج رقم )

ي قبل بدء لالمتحانات النهائية للفصل الدراس أكثر او: يؤلف مجلس الكلية باقتراح من العميد لجنة ثالثا  

ومتابعة التسجيل، وتهيئة قوائم المقررات بعد انتهاء  فاالشراوتكون واجباتها  االقلالتسجيل بأسبوع في 

والحذف وتنظيم ومتابعة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي وتوزيع الدرجات من قوائم  االضافةمدة 

 شيت(. الماسترللطالب ) االساسيالمقررات الى السجل 

 المقررات.: تكون االمتحانات النهائية للفصل الدراسي سرية في جميع رابعا  

 .االحوالحال من  بايتأجيل االمتحان النهائي للفصل الدراسي  ال يجوز: خامسا  

تغيب الطالب عن حضور االمتحان النهائي للمقرر بعذر غير مشروع يعد راسباً في المقرر  إذا: سادسا  

االمتحان النهائي بعذر مشروع يقره مجلس  داءاكان تغيب الطالب عن  اذا اماويعطى له تقدير )راسب(. 

 .غير مكتمل()تقدير فيعطى له  الكلية،


