 -1اخلطط الدرا�سية
�أ  -يقر جمل�س اجلامعة اخلطط الدرا�سية لربامج البكالوريو�س ،بنا ًء على تو�صية من جمل�س العمادة
املخت�ص وتن�سيب اللجنة الأكادميية.
ب  -تبنى اخلطط الدرا�سية للربامج الأكادميية على �أ�سا�س نظام ال�ساعات املعتمدة.
ج -يجب �أال يقل جمموع ال�ساعات املعتمدة ،للح�صول على درجة البكالوريو�س يف �أي من الربامج
عن (� )128ساعة معتمدة .
 -2العام اجلامعي
�أ -يتكون العام اجلامعي من ف�صلني درا�سيني ،مدة كل منهما �ستة ع�شر �أ�سبوع ًا ،تدخل �ضمنها فرتة
االمتحانات النهائية� .أما الف�صل ال�صيفي فالدرا�سة فيه اختيارية ومدته ثمانية �أ�سابيع تدخل
�ضمنها فرتة االمتحانات النهائية.
ب -حُتدد بداية العام اجلامعي والف�صول الدرا�سية ومواعيد االمتحانات ،وفق ًا للتقومي اجلامعي
الذي ُيقره جمل�س اجلامعة.
 -3القبــــول
�أُ -ي�شرتط لقبول من يتقدم لاللتحاق ب�أي من برامج البكالوريو�س ما ي�أتي:
•احل�صول على �شهادة الثانوية العامة� ،أو ما يعادلها.
•ا�ستيفاء �أي �شروط �أخرى حتددها اجلامعة� ،أو اجلهات املعنية يف بلد الفرع.
 -4امتحان حتديد امل�ستوى اللغوي
�أ -يتقدم جميع الطلبة امل�ستجدين المتحاين حتديد امل�ستوى يف اللغتني العربية والإجنليزية وفق ًا
للأ�س�س التي يقرها جمل�س اجلامعة.
بُ -ي�ستثنى من التقدم المتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة العربية ،الطلبة امل�ستجدون من غري
الناطقني بها ،بحيث يتم التعامل مع حالتهم وفق ًا للأ�س�س التي ُيقرها جمل�س اجلامعة.
جُ -ي�ستثنى من التقدم المتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية ،الطلبة احلا�صلون على عالمة
ال تقل عن ( )550يف الن�سخة الورقية من امتحان التوفل (� ، )TOEFLأو ما ُيعادلها يف الن�سخة
احلا�سوبية ( ،)213او ما يعادلها يف امتحان الن�سخة املنفذة من خالل االنرتنت (� ) 79أو ما
يعادلها يف امتحان الآيلت�س ( )6على �أال يكون قد م�ضى على ذلك مدة تتجاوز ال�سنتني.
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د -يتم �إعفاء الطالب من درا�سة مقرر �أو �أكرث من متطلبات اجلامعة الإجبارية يف اللغتني العربية
والإجنليزية �أو كليهما وفق ًا للدرجات التي ح�صل عليها يف امتحاين حتديد امل�ستوى يف اللغة
العربية ،واللغة الإجنليزية� ،أو امتحان التوفل (� )TOEFLأو الأيلت�س ( )IELTSووفق ًا
للم�ستويات التي يقرها جمل�س اجلامعة.
هـ -تُ�سجل للطالب امل�ستجد ،يف بداية �سجله الأكادميي ،جميع املقررات التي مت �إعفا�ؤه من درا�ستها
نتيجة مل�ستوى �أدائه يف امتحاين حتديد امل�ستوى .و ُير�صد مقابلها الرمز (( )CRمعفاة)  ،وال
يدخل عدد �ساعات تلك املقررات يف ح�ساب معدله الرتاكمي.
ُ -5مدة الدرا�سة
يكون احلد الأق�صى للح�صول على درجة البكالوريو�س �ستة ع�شر ف�ص ًال درا�سي ًا (� 8سنوات) مع مراعاة
متطلبات االعتماد املحلي يف دولة الفرع.
 -6العبء الدرا�سي والت�سجيل
 -1مع مراعاة �شروط االعتماد املحلي اخلا�صة بكل فرع من فروع اجلامعة.
�أ -يجوز �أن يكون احلد الأدنى للعبء الدرا�سي للطالب � 6ساعات معتمدة يف الف�صل الدرا�سي
الواحد مبوافقة مدير الفرع.
ب -يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب � 21ساعة معتمدة يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
ج -ال ي�سمح ملن يقل معدله الرتاكمي عن نقطتني بت�سجيل �أكرث من � 16ساعة معتمدة.
د -يكون احلد الأق�صى لل�ساعات املعتمدة التي ي�سجلها الطالب يف الف�صل ال�صيفي � 9ساعات
معتمدة واحلد االدنى � 3ساعات معتمدة.
 -2يجوز للطالب �أن ُي�سجل يف �أي مقرر تقدمه اجلامعة ،من خارج اخلطة الدرا�سية للربنامج الذي
يدر�س فيه ،على �أال حُتت�سب ال�ساعات املعتمدة لذلك املقرر �ضمن ال�ساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج ،وال تدخل
يف ح�ساب معدله الف�صلي �أو الرتاكمي.

َ -3يجوز للطالب امل�سجل يف �أحد فروع اجلامعة� ،أن يدر�س مقررات �ضمن خطته الدرا�سية يف فرع
�آخر مبوافقة مديري الفرعني ،مع مراعاة ت�سجيل تلك املقررات ودفع ر�سومها يف الفرع امل�ضيف.
مع مراعاة متطلبات االعتماد املحلي يف الفرعني.
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 -4ال ُي�سمح للطالب بالت�سجيل يف �أي مقرر �إال �إذا در�س املتطلب ال�سابق له و جنح فيه �أو حقق احلد
الأدنى يف كل من التقومي امل�ستمر و االمتحان النهائي بحيث ال يقل املجموع الكلي لعالماته عن
».100/30
 -7ال�سحب والإ�ضافة
�أ -يجوز للطالب خالل فرتة ال�سحب والإ�ضافة املعلنة يف التقومي اجلامعي �أن ي�سحب و�أن ي�ضيف
بع�ض املقررات �ضمن اخلطة الدرا�سية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام املادة .8
ب -ير�صد يف ال�سجل الأكادميي للطالب الرمز (( )Wمن�سحب) عند ان�سحابه من �أي مقرر بعد
نهاية فرتة ال�سحب والإ�ضافة وقبل موعد االمتحان النهائي ب�أ�سبوع واحد ،على �أال تدخل عدد
�ساعات ذلك املقرر يف ح�ساب معدله الف�صلي والرتاكمي.
ج -يعترب الطالب م�ؤج ًال لدرا�سته اذا تقدم بطلب ان�سحاب من جميع املقررات امل�سجل فيها يف ف�صل
درا�سي ما ومتت املوافقة على طلبه.
 -8ت�أجيل الدرا�سة
يجوز للطالب امل�ستمر (غري امل�ستجد) �أن ي�ؤجل درا�سته ،خالل مدة ال تتجاوز الأ�سبوعني من بداية
الف�صل الدرا�سي ،على �أال تزيد مدة الت�أجيل على �أربعة ف�صول درا�سية �سواء كانت مت�صلة �أو
متقطعة ،وال حُتت�سب من احلد الأعلى للمدة الدرا�سية امل�سموح بها لإنهاء متطلبات التخرج.
 -9االنقطاع عن الدرا�سة
ُيعترب الطالب منقطع ًا عن الدرا�سة� ،إذا مل ُي�سجل يف �أي مقرر خالل �أي ف�صل درا�سي ،و ُيحت�سب
ذلك الف�صل من �ضمن مدة الدرا�سة امل�سموح بها ،ما مل يتقدم الطالب بعذر قهري يوافق عليه مدير
الفرع .ويف حال املوافقة يعترب الطالب م�ؤج ًال لذلك الف�صل.
� -10إلغاء القيد
�أ -يلغى قيد الطالب يف احلاالت الآتية:
•عند تقدمه �شخ�صي ًا بطلب لالن�سحاب من الدرا�سة يف اجلامعة.
•�إذا مل ي�سجل �أي مقرر خالل الف�صل الدرا�سي الأول اللتحاقه باجلامعة.
•اذا مت ف�صله من اجلامعة.
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بَ -يجوز للطالب الذي �ألغي قيده ،ب�سبب االنقطاع عن الدرا�سة ،ان يتقدم بطلب قبول جديد ويجوز
له التقدم بطلب الحت�ساب املقررات التي �سبق له درا�ستها.
 -11اللقاءات التعليمية
مع مراعاة �شروط االعتماد املحلي اخلا�صة بكل فرع من فروع اجلامعة،
�أ -يكون احلد االدنى لعدد ال�ساعات ال�صفية املخ�ص�صة للقاءات التعليمية لكل مقرر يف الف�صل
الدرا�سي الواحد بواقع � 4ساعات �صفية لكل �ساعة معتمدة من �ساعات ذلك املقرر وفق ًا
للرتتيبات التي ُيعدها الفرع مبا يتالءم مع ظروفه.
ب -يجوز زيادة عدد ال�ساعات ال�صفية املخ�ص�صة للقاءات التعليمية يف بع�ض املقررات التي لها
طبيعة خا�صة بن�سبة حتددها العمادات املعنية �أو حتددها الفروع لأغرا�ض ا�ستيفاء متطلبات
االعتماد املحلي.
جُ -يعترب ح�ضور الطالب للقاءات التعليمية املخ�ص�صة للمقرر امل�سجل فيه �إلزامي ًا ،وال يجوز �أن
تتجاوز ن�سبة غيابه ( )%25من عدد اللقاءات املقررة وفق التقومي اجلامعي املعتمد .ويعترب
الطالب را�سب ًا يف املقرر عند جتاوزه لهذه الن�سبة.
 -12التقومي يف املقررات
�أ -تكون العالمة النهائية املخ�ص�صة لكل مقرر ( )100مئة عالمة يتم توزيعها بالت�ساوي
بني �أعمال التقومي امل�ستمر ( )Continuous Assessmentواالمتحان النهائي
( . )Final Examinationويجوز تعديل هذا التوزيع بالزيادة �أو النق�صان ح�سب طبيعة املقرر
�شريطة موافقة جمل�س العمادة املعني واللجنة الأكادميية.
ب -تُوزع الـ ( )50اخلم�سون عالمة املخ�ص�صة لأعمال التقومي امل�ستمر على النحو الآتي:
•( )20ع�شرون عالمة على الأقل للواجبات الدرا�سية ()Tutor Marked Assignments
املحددة يف التقومي الدرا�سي للمقرر.
•( )30ثالثون عالمة لالمتحان/لالمتحانات الف�صلية ( )Midterm Assessmentعلى
�ألأكرث.
ج -يجوز للعمادة املعنية ا�ستثناء �أي مقرر من توزيع العالمات يف الفقرة (ب) ال�سابقة �شريطة
موافقة اللجنة الأكادميية .
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د -احلد الأدنى للواجبات الدرا�سية واجب ًا واحد ًا للمقرر يف الف�صل الدرا�سي .ويجوز للعمادة املعنية
حتديد احلد الأق�صى للواجبات.
هـُ -يحدد عدد االمتحانات خالل الف�صل لكل مقرر بامتحانني على الأكرث.
و -تتوىل كل عمادة م�س�ؤولية �إعداد الواجبات و االمتحانات الف�صلية واالمتحان النهائي لكل مقرر،
على �أن تكون الواجبات واالمتحانات الف�صلية واالمتحانات النهائية موحدة يف كافة الفروع وعلى
�أن يعقد االمتحان النهائي يف نف�س الوقت والتاريخ يف كل الفروع ،وفق تعليمات خا�صة ي�صدرها
جمل�س اجلامعة.
ز -تعقد االمتحانات الف�صلية موحدة للمقرر الواحد على م�ستوى الفرع ،ويجوز للعمادة املعنية
توحيد حمتوى وموعد االمتحان الف�صلي يف جميع الفروع ،ويف جميع الأحوال ف�إن االمتحانات
الف�صلية البد و�أن تكون معتمدة من قبل العميد املعني.
 -13التغيب عن االمتحان الف�صلي او النهائي
�أُ -ير�صد للطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي عالمة (�صفر) فيه ما مل يتقدم بعذر قاهر
خالل ثالثة �أيام من انعقاده ،ويف حال قبول عذره ير�صد يف �سجله الأكادميي الرمز (( )Iغري
تال له ،وال حتت�سب �ساعات املقرر يف
مكتمل) وي�سمح له بتقدمي االمتحان التعوي�ضي يف �أول انعقاد ٍ
معدله الف�صلي والرتاكمي .و�إذا مل يقدم االمتحان يف �أول انعقاد له يحول الرمز (� )Iإىل الرمز
(( )Fرا�سب) يف �سجله الأكادميي.
بُ -ير�صد للطالب الذي يتغيب عن االمتحان الف�صلي عالمة (�صفر) فيه ما مل يتقدم بعذر قاهر
خالل ثالثة �أيام من انعقاده ،ويف حال قبول عذره ُي�سمح له بتقدمي االمتحان التعوي�ضي يف نف�س
الف�صل الدرا�سي يف موعد يتم حتديده من قبل ادارة القبول والت�سجيل واالمتحانات يف املقر
الرئي�سي.
ج -يجوز للطالب �أن ُيقدم االمتحانات النهائية ،للمقررات امل�سجل بها يف �أي فرع �آخر مبوافقة
مديري الفرعني ،على �أن تقوم ادارة الفرع الذي تقدم الطالب لالمتحانات النهائية فيه ب�إر�سال
كرا�سة االجابة اىل فرعه الأ�سا�سي ليتم ت�صحيحها .
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 -14تقارير العالمات
�أ -حُتدد النقاط املناظرة للتقديرات النهائية وداللتها للمقرر ،وفقا ملا يلي:
النقاط

التقدير
�أ

A

4.0

ب+

B+

3.5

ب

B

3.0

ﺠ+

C+

2.5

ﺠ

C

2.0

د

D

1.5

ﻫ

F

0.0

ب -يكون التقدير  Dهو احلد الأدنى الجتياز الطالب للمقرر الذي در�سه بنجاح.
ُيعترب الطالب را�سب ًا يف املقرر الذي در�سه ،يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ� -إذا كانت العالمة التي ح�صل عليها يف �أعمال التقومي امل�ستمر �أقل من ( )15من �أ�صل (،)50
وير�صد له يف هذه احلالة التقدير (( )FCرا�سب يف التقومي امل�ستمر).
ب� -إذا كانت العالمة التي ح�صل عليها يف االمتحان النهائي �أقل من ( )20من �أ�صل ( )50و ُير�صد
له يف هذه احلالة التقدير (( )FFرا�سب يف االمتحان النهائي).
ج� -إذا كانت عالمته النهائية ،التي متثل جمموع ما ح�صل عليه من عالمات يف �أعمال التقومي
امل�ستمر واالمتحان النهائي� ،أقل من ( )%50و ُير�صد للطالب يف هذه احلالة التقدير ()F
(را�سب).
دُ -يحت�سب عدد �ساعات املقرر الذي ر�سب فيه الطالب ،ب�سبب �أي من احلاالت املحددة يف املادة
ال�سابقة� ،ضمن معدله الف�صلي والرتاكمي.
هـ -تعتمد جلنة االمتحانات املركزية نتائج املقررات ب�شكلها النهائي ،بناء على تو�صية من جلنة
امتحانات العمادة املعنية.
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 -15االعرتا�ض على النتائج والتعديل
�أ -يجوز للطالب مراجعة عالمته النهائية يف �أي مقرر ،وذلك بتقدمي طلب �إىل جلنة امتحانات
الفرع خالل �أ�سبوع من تاريخ �إعالن النتائج املعتمدة للمقرر.
ب -تقوم جلنة امتحانات الفرع بدرا�سة اعرتا�ض الطالب ،والت�أكد من عدم وجود خط�أ يف جمع
العالمات التي ح�صل عليها يف املقرر� ،أو يف ر�صدها� ،أو عدم وجود �أ�سئلة غري م�صححة ،و ُيبلغ
الطالب بقرار اللجنة خالل �أ�سبوع من تاريخ تقدميه للطلب.
ج -تُعترب نتيجة الطالب يف �أي مقرر نهائية بعد م�ضي ف�صل درا�سي ،وال يجوز تعديلها قطعي ًا .كما ال
يجوز تعديل درجة الطالب اخلريج يف �أي مقرر بعد م�ضي �أ�سبوعني من تاريخ �إعالنها.
د -تقوم جلنة امتحانات العمادة بدرا�سة اعرتا�ض الطالب وتبت فيه ب�شكل نهائي وقطعي ،ويتم
�إبالغ الطالب بقرار اللجنة خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالمها لالعرتا�ض.
 -16املعدل الف�صلي والرتاكمي
�أُ -يح�سب املعدل الف�صلي ،على �أ�سا�س ِق�سمة جمموع عدد النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف
الف�صل الدرا�سي ،على جمموع عدد ال�ساعات املعتمدة للمقررات التي در�سها يف ذلك الف�صل ،مع
مراعاة �أن عدد النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف كل مقرر در�سه ،هو ناجت عملية �ضرب عدد
�ساعات ذلك املقرر يف عدد النقاط املناظرة للتقدير الذي ح�صل عليه الطالب ،كما هو حُمدد يف
املادة  14الفقرة (�أ) من هذه الالئحة.
ب -يدخل يف عملية ح�ساب املعدل الف�صلي ،جميع املقررات التي در�سها الطالب يف ذلك الف�صل
جناح ًا �أو ر�سوب ًا ،وفق اخلطة الدرا�سية ،مع مراعاة �أحكام املادتني  7( :فقرة ب) .
جُ -يح�سب املعدل الرتاكمي ،على �أ�سا�س ق�سمة جمموع عدد النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف
جميع املقررات التي در�سها وفق اخلطة الدرا�سية منذ التحاقه باجلامعة ،على جمموع عدد
�ساعات تلك املقررات ،و ُي�ستثنى من ذلك ما تن�ص عليه املـواد 4( :فقرة ﻫ) و ( 7فقرة ب) و (19
فقرة ب) من هذه الالئحة.
دُ -يق ّرب املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي� ،إىل �أقرب منزلتني ع�شريتني.
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 -17الإنذار والف�صل
�أ -ينذر الطالب الذي يقل معدله الرتاكمي عن نقطتني يف نهاية �أي ف�صل من الف�صول الدرا�سية
با�ستثناء الف�صل ال�صيفي.
بُ -يف�صل الطالب من اجلامعة �إذا بلغت �إنذاراته �أربعة �إنذارات خالل �أربعة ف�صول درا�سية متتالية
ال يدخل فيها الف�صل ال�صيفي.
ج -يجوز للطالب املف�صول من اجلامعة لأ�سباب �أكادميية تتعلق باملعدل الرتاكمي� ،إعادة طلب
االلتحاق يف �أي من برامج اجلامعة ماعدا الربنامج الذي ُف�صل منه.
د -يجوز للطالب املف�صول من اجلامعة لأ�سباب �أكادميية تتعلق باملعدل الرتاكمي� ،أن يتقدم بطلب
�إعادة قيد يف الربنامج الذي ف�صل منه ،على �أن تراعى ال�شروط التالية:
�1.1أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن( � )1.8أو �أن ال يقل عدد الوحدات املجتازة عن () 60
وحدة.
�2.2أن يكون املعدل الرتاكمي للطالب قاب ًال للرفع اىل نقطتني �أو �أكرث خالل ف�صلني درا�سيني
متتاليني
3.3يف حالة عدم متكن الطالب من رفع معدله الرتاكمي خالل املدة املحددة يف الفقرة (� )2أعاله
يف�صل الطالب من اجلامعة .
4.4يجوز ملن ال تنطبق عليه هذه ال�شروط التقدم بطلب التحاق جديد يف �أي من الربامج الأخرى
التي تقدمها اجلامعة وفق ًا لقواعد القبول باجلامعة.
� -18إعادة درا�سة املقررات
�أ -ال يجوز للطالب �إعادة درا�سة �أي مقرر م�ستمد من اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا ح�صل فيه على
تقدير (� )Cأو �أكرث.
ب -ال يجوز للطالب �إعادة درا�سة �أي مقرر من مقررات اجلامعة العربية املفتوحة (غري امل�ستمدة من
اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا) ح�صل فيه على تقدير (� )Bأو �أكرث.
ج -يجوز للطالب الذي ر�سب يف مقرر اختياري� ،إعادة درا�سة املقرر نف�سه� ،أو �أي مقرر اختياري
�آخر ،وذلك ال�ستكمال متطلبات اخلطة الدرا�سية املعتمدة للربنامج و ُيح�سب يف معدله الف�صلي
والرتاكمي التقدير اجلديد الذي ح�صل عليه بعد الإعادة� .أما يف حال ر�سوبه فيه فيلغى عدد
�ساعات املقرر من ح�ساب معدله الرتاكمي ،على �أال يتم تعديل املعدل الف�صلي للف�صل الذي كان
قد ر�سب فيه.
8
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دُ -ي�شرتط على الطالب الذي ر�سب يف مقرر �إجباري� ،إعادة درا�سة املقرر نف�سه يف ف�صول الحقة،
بحيث ُير�صد يف �سجله التقدير الذي ح�صل عليه عند �إعادة درا�سة املقرر� .أما يف حال ر�سوبه
فيه  ،فيلغى عدد �ساعات املقرر من ح�ساب معدله الرتاكمي ،على �أال يتم تعديل املعدل الف�صلي
للف�صل الذي ر�سب فيه.
هـ -يجوز للطالب ،كي يرفع معدله الرتاكمي �إىل احلد املطلوب للتخرج فقط� ،إعادة درا�سة �أي
مقرر يف خطته الدرا�سية ،غري م�ستمد من اجلامعة املفتوحة (اململكة املتحدة) .ويحت�سب التقدير
اجلديد يف معدله الرتاكمي �سواء كان �أكرث �أو �أقل من التقدير ال�سابق ،و ُيلغى عدد النقاط التي
ح�صل عليها يف املرة الأوىل ،وعدد �ساعات املقرر عند ح�ساب معدله الرتاكمي اجلديد.
و -يجوز للطالب ،كي يرفع معدله الرتاكمي �إىل احلد املطلوب للتخرج فقط� ،إعادة درا�سة �أي مقرر
م�ستمد من اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا يف اخلطة الدرا�سية لربناجمه ،كان قد ح�صل على
تقدير ( )Dفيه ،على �أن يكون احلد الأعلى للتقدير اجلديد ( .)Cويلغى عدد النقاط التي ح�صل
عليها يف املرة الأوىل وعدد �ساعات املقرر عند ح�ساب معدله الرتاكمي اجلديد.
ُ -19معادلة املقررات
�أ -يجوز معادلة املقررات التي در�سها الطالب ،يف م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى معرتف بها يف بلد الفرع،
وفق ًا للأ�س�س والإجراءات التي ُيقرها جمل�س اجلامعة.
ب -تُدرج املقررات التي متت املوافقة على معادلتها للطالب ،يف �سجله الأكادميي ب�أرقامها وعدد
�ساعاتها ،وير�صد مقابل كل منها الرمز (( )Tمعادلة) .وال يدخل جمموع �ساعات تلك املقررات،
�ضمن ح�ساب معدله الرتاكمي.
 -20االنتقال بني الربامج
�أ -يجوز للطالب االنتقال من الربنامج الذي يدر�س فيه �إىل برنامج �آخر ،وفقا للأ�س�س والإجراءات
التي ُيقرها جمل�س اجلامعة وبلد الفرع.
ب -عند انتقال الطالب من برنامج �إىل �آخرُ ،يلغى من ح�ساب معدله الرتاكمي عدد �ساعات املقررات
التـي ال تدخل �ضمن اخلطة الدرا�سية للربنامج الذي انتقل �إليه ،وكذلك النقاط التي ح�صل عليها
يف تلك املقررات .
ج -توفر �شاغر يف الربنامج الذي يرغب الطالب باالنتقال اليه.
إرﺷﺎدات ودﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
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 -21االنتقال بني الفروع
يجوز للطالب االنتقال من الفرع الذي يدر�س فيه �إىل �أي فرع �آخر  ،وفق ًا للأ�س�س والإجراءات التي
ُيقرها جمل�س اجلامعة وبلد الفرع.
 -22التخرج
�أ -متنح الدرجات اجلامعية بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية من جلنة االمتحانات يف
العمادة املعنية وجلنة االمتحانات املركزية.
ب -متنح درجة البكالوريو�س للطالب بعد جناحه يف جميع املقررات املدرجة يف اخلطة الدرا�سية
املعتمدة لربناجمه �شريطة �أال يقل معدله الرتاكمي عن نقطتني من �أربع نقاط.
ج -تكون تقديرات الدرجات العلمية للطالب املتخرج وفق املعدل الرتاكمي جلميع مقررات اخلطة
الدرا�سية على النحو الآتي:
التقدير

Rank

ممتاز
جيد جد ًا
جيد
مقبول

Excellent
Very good
Good
Pass

Cumulative GPA
املعدل الرتاكمي
4.00 - 3.67
3.66 - 3.00
2.99 - 2.33
2.32 - 2.00

 -23ا�س�س االنتقال بني الفروع:
 -1ان يكون الطالب عند تقدمي طلب االنتفال م�سجال يف الفرع اال�صل ،غري منقطع عن الدرا�سة،
وغري �صادر بحقه عقوبة ت�ستدعي الف�صل من اجلامعة.
 -2يتقدم الطالب بطلب االنتقال على منوذج خا�ص بذلك قبل نهاية الف�صل الدرا�سي ،ويبني فيه
دواعي االنتقال.
 -3ي�ستوفى من الطالب ر�سم انتقال بني الفروع مقدراه ( )100دوالر امريكي ،ويدفع عند تقدمي
الطلب ،ويرد اىل الطالب يف حال رف�ض طلب االنتقال.
 -4االنتقال يكون �ضمن نف�س الربنامج امل�سجل فيه الطالب.
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 -5اذا كانت هناك �شروط اخرى معتمده خا�صة بالفرع اجلديد ،فيجب اعالم الطالب بها لاليفاء
بهذه ال�شروط قبل او بعد االلتحاق ،ح�سب مقت�ضى احلال.
 -6اذا كان الطالب م�سجال يف مقررات �سنوية مل يت�ستكمل درا�ستها يف الفرع اال�صل ،تنقل معه
العالمات وملف الدرا�سة اىل الفرع اجلديد ،لو�ضع الرتتيبات املنا�سبة ال�ستكمال درا�سة املقررات
املعنية ،وااللتحاق باملقررات (اجلزء الثاين) يف الفرع اجلديد.
 -7تطبق على الطالب بعد انتقاله اخلطة الدرا�سية املقرة يف الفرع اجلديد.
 -8تطبق على الطالب بعد انتقاله الر�سوم الدرا�سية املقرة يف الفرع اجلديد.

�أحكام عامة
�أ -تُلغي هذه الالئحة ما �سبقها من لوائح خا�صة بتنظيم متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س
يف اجلامعة.
بت جمل�س اجلامعة يف كافة احلاالت التي مل يرد لها ن�ص يف هذه الالئحة� ،أو الإ�شكاالت التي
بَ -ي ّ
تن�ش�أ عن تطبيقها.
ج -العمداء ومديرو الفروع ومدير القبول والت�سجيل م�س�ؤولون عن تنفيذ �أحكام هذه الالئحة.
د -تعترب التعليمات الواردة يف هذا الكتيب مبثابة تبليغ �شخ�صي لكل طالب م�سجل يف اجلامعة،
ويتحمل الطالب امل�س�ؤولية كاملة نتيجة عدم اطالعه او درايته بهذه التعليمات.
هـ -يعطى الطالب عند ت�سجيله بريد الكرتوين ويعترب هذا الربيد و�سيلة تبيلغ ر�سمية ب�أية امور تتعلق
بالطالب داخل اجلامعة.
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 -26الر�سوم اجلامعية
�أ  -برامج البكالريو�س
ر�سم ال�ساعة املعتمدة
دوالر

الربنامج

ما يعادله بالدينار

50

35.500

بكالوريو�س �إدارة الأعمال

55

39.050

بكالوريو�س حما�سبة

70

49.700

بكالوريو�س تقنيات املعلومات واحلو�سبة

55

39.050

بكالوريو�س الرتبية يف التعليم االبتدائي

45

31.950

بكالوريو�س الرتبية اخلا�صة (�صعوبات تعلم)

45

31.950

مواد متطلبات اجلامعة العامة االجبارية جلميع التخ�ص�صات

45

31.950

ر�سم طلب االلتحاق يدفع مرة واحدة فقط (غري م�سرتد)

30

21.30

ر�سم امتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية (غري م�سرتدة)

10

7.10

ر�سم امتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة العربية (غري م�سرتدة)

10

7.10

ر�سوم ت�سجيل ف�صلية (لف�صل الدرا�سة الأول)

70

49.70

ر�سوم ت�سجيل ف�صلية (للف�صول التي تلي الف�صل الأول)

50

35.50

ر�سوم �صندوق الطالب (لف�صل الدرا�سة الأول)

4.50

3.55

ر�سوم �صندوق الطالب (للف�صول التي تلي الف�صل الأول)

3.00

2.13

بكالوريو�س اللغة الإجنليزية و�آدابها

ي�ضاف �إىل الر�سوم �أعاله �أثمان املواد التعليمية و التي ت�شرتط اجلامعة على الطالب �شراءها من اجلامعة و تختلف من مقرر �إىل �آخر
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ب  -برامج الدرا�سات العليا
ر�سم ال�ساعة املعتمدة
دوالر

برنامج الدبلوم العايل

ما يعادله بالدينار

60.00

42.60

ر�سم طلب االلتحاق يدفع مرة واحدة فقط (غري م�سرتد)

30.00

21.30

ر�سوم ت�سجيل ف�صلية (لف�صل الدرا�سة الأول)

70.00

49.70

ر�سوم �صندوق الطالب (لف�صل الدرا�سة الأول)

4.50

3.55

ر�سوم �صندوق الطالب (للف�صول التي تلي الف�صل الأول)

3.00

2.13

ر�سم ال�ساعة

ر�سم ال�ساعة املعتمدة
ماج�ستري تكنولوجيا تعليم

150.00

106.50

ماج�ستري الأدب الإجنليزي

175.00

124.25

ماج�ستري �إدارة الأعمال

200.00

142.00

ر�سوم �أخرى
ر�سم طلب االلتحاق يدفع مرة واحدة فقط (غري م�سرتد)

50.00

35.50

ر�سوم ت�سجيل ف�صلية

250.00

177.50

ي�ضاف �إىل الر�سوم �أعاله �أثمان املواد التعليمية و التي ت�شرتط اجلامعة على الطالب �شراءها من اجلامعة و تختلف من مقرر �إىل �آخر

 -27احلقائب الدرا�سية
تقوم اجلامعة بت�أمني املواد التعليمية ،وعلى الطالب دفع اثمانها وا�ستالمها مع بداية كل ف�صل،
واليعد الطالب م�سجال يف اي مقرر ان مل يقم بدفع ثمن حقيبته الدرا�سية ،وت�شمل كافة املواد
التعليمية �سواء اكانت مواد مطبوعة او اقرا�ص مدجمة� ،أو �أ�شرطة ،او متوفرة على موقع اجلامعة
االلكرتوين او اي موقع الكرتوين معتمد للجامعة ،او غريها .وهي جزء مكمل للر�سوم الدرا�سية.
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