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 1-إعتمـاد مناهـج دراسـية متطـورة بمـا يؤمـن مواكبـة التطـورات العلميـة المتجـددة، ورفدهـا 
    بالمخابر الالزمة.

وتأميـن  والتقانـي  العلمـي  التقـدم  فـي  تسـاهم  التـي  والدراسـات  العلمـي  البحـث   2-تنشـيط 
    المقومات الالزمة لذلك.

 3-تعزيـز شـخصية الطالـب علميـًا وتربويـًا وثقافيـًا وتنميـة حبـه للعلـم والبحـث العلمـي والعمـل 
    الجماعي، وتشجيع التفوق واإلبداع العلمي.

 4-إعـداد المتميزيـن فـي مجـاالت إختصاصـات كليـات الجامعـة وتأهيلهـم وتزويدهـم بمسـتوى 
     عـاٍل مـن المعـارف والمهـارات وتقويـم مـدى إسـتيعابهم وتفهمهـم وتطبيقهـم لهـا مـن 

    خالل نظام إمتحانات مرشَّد، وعلى نحو يقوي قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
5-تشجيع النشاط الرياضي والفني والثقافي واالجتماعي بين الطالب.

العلميـة والتقانيـة  الجامعـة والمجتمـع بفعالياتـه  بيـن  التفاعـل   6-تحقيـق مسـتوى عـال مـن 
    واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية.

 7-ضمـان الجـودة فـي التعليـم العالـي، وفـق معاييـر الجـودة واالعتماديـة المقـرة مـن قبـل 
    الوزارة، وبالتعاون مع جامعات وخبرات أجنبية ذات سوية وسمعة مرموقتين.

 8-بنـاء جسـر للتبـادل والتعـاون العلمي والثقافي مـع الجامعات السـورية، والعربيـة، واإلقليمية 
    والعالمية.
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تحـرص الجامعـة علـى تحقيـق األهـداف العلميـة والتربويـة والثقافيـة الالزمـة لتطويـر المجتمـع 
واإلسـهام فـي تنميتـه مـن خـالل:



إنشاء الجامعة :
ــب  ــة بموج ــورية الخاص ــة الس ــئت الجامع   أنش
 2005/8/7 تاريــخ   /339/ رقــم  المرســوم 
وفتحــت أبوابهــا للطــالب فــي العــام الدراســي 
2005 – 2006    وأصبحــت عضــوًا فــي اتحــاد 
مــن  نيســان  شــهر  فــي  العربيــة  الجامعــات 

العــام 2008.

كليات الجامعة :
  تضــم الجامعــة حاليــًا الكليــات اآلتيــة :- كليــة 
ــة  ــة الصيدل ــنان - كلي ــب األس ــة ط ــب - كلي الط
- كليــة هندســة  البتــرول  - كليــة هندســة 
الحاســوب والمعلوماتية - كليــة إدارة األعمال. 

الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة :
ــح الجامعــة الســورية الخاصــة لخريجيهــا    تمن
المفتتحــة  االختصاصــات  فــي  اإلجــازة  درجــة 
فيهــا وهــي معادلــة للدرجــات الممنوحــة مــن 
الجامعــات الحكوميــة الســورية وشــهاداتها 
ووثائقهــا مصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي 
شــهاداتها تكــون  وبذلــك  ســورية   فــي 
 و وثائقهــا معتــرف فيهــا إقليميــا ودوليــًا .

النظام الدراسي : 
  نظــام الدراســة المعتمــد هــو نظــام الســاعات 
المعتمــدة، ويقصــد بالســاعة المعتمــدة دوام 
الطالــب فــي الجامعــة لمــدة ســاعة نظريــة 
ــة  أســبوعيًا أو مــا يكافئهــا مــن ســاعات عملي
فصــل  مــدى  علــى  معيــن  لمقــرر  معتمــدة 

ــل. ــي كام دراس

فصــول  ثالثــة  مــن  الدراســي  العــام  يتألــف 
هــي: دراســية 

ــه 16 أســبوعًا   1- الفصــل األول )الخريفــي( مدت
     من ضمنها فترة االمتحانات.

 2-الفصــل الثانــي )الربيعــي( مدتــه 16 أســبوعًا 
     من ضمنها فترة االمتحانات.

 3-الفصـل الثالث ) الصيفي ( وهو فصل اختياري 
      مـكـثـف، مـدتـه 8 أســـــــابـيـع مـن ضمنها 

      فـترة االمتحانات.

عدد سنوات البقاء في الدراسة:
  وفقــًا للمــادة )49( مــن قواعــد اإلعتمــاد 

الخاصــة: للجامعــات  العلمــي 
يقضيهــا  التــي  المــدة  تزيــد  أن  يجــوز  ال 
للحصــول  الجامعــة  فــي  مســجاًل  الطالــب 

علــى: اإلجــازة  درجــة  علــى 
 1- تســع ســنوات فــي كليــة الطــب )التي مدة  

    الدراسة فيها ست سنوات(.
ــنان  ــب األس ــات ط ــي كلي ــنوات ف ــان س  2-ثم
      والصيدلــة والكليــات الهندســية بفروعها 
      كافــة )والتــي مــدة الدراســة فيهــا خمس 

      سنوات(.
 3-ســبع ســنوات فــي الكليــات األخــرى )التــي 

     مدة الدراسة فيها أربع سنوات(

الجامعة في سطور
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 التسجيل في الجامعة
 الشهادات المؤهلة للتسجيل :

1.الشهادات السورية :
ــة  ــهادة الدراس ــي أو ش ــي أو األدب ــا: العلم ــد فرعيه ــة بأح ــة العام ــة الثانوي ــهادة الدراس    ش
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  التربيــة  وزارة  مــن  الممنوحــة  المهنيــة  أو  الشــرعية  الثانويــة 
إحــدى  مــع  اختصاصهــا  يتوافــق  التــي  التقانيــة  المعاهــد  أحــد  شــهادة  أو  الســورية، 
االختصاصــات المتوفــرة فــي الجامعــة  والممنوحــة مــن الــوزارة المختصــة فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية ، أو إجــازة جامعيــة ممنوحــة مــن إحــدى الجامعــات الحكوميــة أو الخاصــة 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، ويســجل الطالــب وفقــًا لهــذه الشــهادات مــع مراعــاة 
ــوال  ــع األح ــي جمي ــول ف ــون القب ــي ، ويك ــم العال ــس التعلي ــل مجل ــن قب ــدة م ــد المعتم القواع
 مشــروطًا بالتأكــد مــن صحــة صــدور الشــهادة مــن وزارة التربيــة ، أو وزارة التعليــم العالــي .

2 .الشهادات غير السورية :
   يجــوز قبــول الطالــب الحاصــل علــى إحــدى الشـــهادات غيــر الســورية ، إذا كانــت صــادرة عــن إحــدى 
المؤســـسات التربويــة الحكوميــة العربيــة أو األجنبيــة  أو عــن إحــدى المؤسســات التربويــة الخاصــة 
المعتــرف بهــا لــدى دولهــا ، وذلــك وفقــًا لمــا يقــره مجلــس التعليــم العالــي ومجلــس الجامعــة 
ــة  ــي الجمهوري ــة ف ــل وزارة التربي ــن قب ــهادات م ــذه الش ــة ه ــم معادل ــى أن تت ــأن عل ــذا الش به

العربيــة الســورية أو وزارة التعليــم العالــي حســب اإلختصــاص .
   تطلــب الشــهادة األصليــة مــع صورهــا المصدقــة أصــواًل مــن الســفارة الســورية فــي البلــد الــذي 
ــت  ــة إذا كان ــة العربي ــى اللغ ــم إل ــورية و تترج ــة الس ــن وزارة الخارجي ــهادة وم ــه الش ــت في منح
بلغــة أجنبيــة ويتــم التأكــد مــن صحــة صــدور الشــهادة عــن طريــق وزارة التعليــم العالــي وترســل 
الشــهادة، بعــد التأكــد مــن صحــة صدورهــا، إلــى وزارة التربيــة لبيــان معادلتهــا بشــهادَة الدراســة 

الثانويــة الســورية .
ــًا بتهمــة التزويــر، أمــا إذا     إذا تبيــن عــدم صحــة الصــدور ، يُشــطب قيــد الطالــب ويالحــق قضائي
ــطب  ــم ش ــدًا ويت ــيًا واح ــًا دراس ــب عام ــل الطال ــة، يمه ــق المقدم ــة الوثائ ــن صح ــد م ــذر التأك تع

ــم يثبــت صحــة الوثائــق مــن مصدرهــا. قيــده فــي نهايــة هــذا العــام مــا ل

إجراءات التسجيل :
  أ . يجري تســـجيل الطالب المســـتجدين والقدامى في الجامعة وفق اإلجـــراءات المعتمدة لديها 
     وخـــالل المـــدة المحددة، ويعـــد الطالب مســـتنكفًا عن اإللتحـــاق في الجامعـــة أو منقطعًا 

    عنها  إذا لم يلتزم بذلك.
بيـــن  الجامعـــة  تجريهـــا  خـــالل مفاضلـــة  مــــن  المســــتجدين  الطـــالب  تســـجيل  يكـــون    ب. 
        المتــــقدمين بـمــــا يحـقــــق مـبــــدأ تكافؤ الـفــــرص الخـتـيــــار األعـداد المـحــــددة لـكـل 
        كليـــة فـــي الجامعـــة ووفق المعـــدّالت المحـــددة في قـــرارات مجلس التعليـــم العالي.

 ج. يتطلب التسجيل تقديم الوثائق اآلتية:
- أربع صور مصدقة أصواًل من شهادة الدراسة الثانوية.
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- صورة عن الهوية الشخصية و صورة عن جواز السفر.
- ست صور شخصية حديثة باأللوان وبقياس3×4 سم.

- طلب انتساب إلى الجامعة يؤخذ من دائرة القبول والتسجيل.
- تعهد خطي موقع من الطالب باحترام القوانين واألنظمة الجامعية واإللتزام بها.
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 د. يحــق للطالــب المســتجد ســحب طلــب تســجيله فــي الجامعــة قبــل بــدء الدراســة فيهــا، ويُعــاد 
      لــه الرســم المســدد أو جــزء منــه وبمــا يتوافــق مــع قــرارات مجلس الجامعــة الناظمة لإلنســحاب 

    والمعتمدة من قبل مجلس األمناء. 
 - يُحدد مجلـس الجامعة قواعد وشـروط قبول الطلبة، والتعليمات المتعلقة بهما في بداية كل 

    عام دراسـي، وبما ال يتعارض مع القواعد المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، ويُصدر 
    رئيس الجامعة أسماء الطلبة المقبولين.

 - يتعين على المقبولين تسـديد الرســوم واألقســاط، واســتكمال تسجيلهم وفقًا لإلعالن الخاص 
    الصادر عن رئيـس الجامعة ، وعلى الطالب المســـجل في الجامعة ســابقا أن يعيد تســجيله قبل 

    بدء كل فصل دراسـي، وأن يسـدد الرسـوم واألقساط الجامعية الخاصة بالفصل الجديد ضمن 
   المواعيد المحددة في اإلعالن المذكور.

تقبل الجامعة المنقولين من جامعات أخرى في االختصاص نفسه مع مراعاة اآلتي:
 1- أن يكون الطالب حاصاًل على الشهادة الثانوية التي تخوله التسجيل في االختصاص المطلوب.

 2-أن تكون الجامعة المنقول منها معترفًا بها في بلدها وفي سورية.
 3-أن يحقق الضوابط والشروط اإلضافية التي تضعها الكليات والمجالس المختصة في الجامعة 

     وبما ال يتعارض مع النواظم الصادرة عن مجلس التعليم العالي.                           
 4-ال يجوز النقل من نظام التعليم المفتوح، أو اإلفتراضي، أو المراسلة، أو عن بُعد.

 • يجوز قبول الطلبة الحاصلين على شهادة جامعية من إحدى الجامعات:
المعاهــد  أو  الجامعــات،  إحــدى  مــن  الجامعيــة  اإلجــازة  علــى  الحاصليــن  الطلبــة  يقبــل       
شــهادة  علــى  للحصــول  الــوزارة   مــن  بهــا  المعتــرف  التقانيــة  المعاهــد  أو  العليــا      
ــي. ــم العال ــس التعلي ــل مجل ــن قب ــدة م ــط المعتم ــق الضواب ــر، وف ــاص آخ ــي اختص ــازة ف        اإلج
    • يجــوز للطالــب تغييــر قيــده مــن اختصــاص آلخــر فــي الجامعــة وفقــًا لضوابــط مجلــس التعليــم 

     العالي والشروط التي تضعها المجالس المختصة في الجامعة.
    • يجــوز إعفــاء الطالــب مــن إعــادة دراســة المقــررات التــي ســبق لــه النجــاح فيهــا عنــد دراســته   
ــي  ــا ف ــا يكافئه ــررات م ــذه المق ــد ، إذا كان له ــر القي ــة أو تغيي ــي الجامع ــجيل ف ــل التس        قب
ــاة  ــي، وبمراع ــم العال ــس التعلي ــرارات مجل ــًا لق ــد، وفق ــاص الجدي ــية لالختص ــة الدراس        الخط
ــي  ــب ف ــح الطال ــة، ويمن ــي الجامع ــة ف ــس المختص ــا المجال ــي تضعه ــروط الت ــط والش        الضواب
        المقــرر الــذي جــرت معادلتــه التقديــر )P=PASS( وال يدخــل هــذا التقديــر فــي حســاب المعــدل 

      التراكمي للطالب.

قواعد قبول الطلبة المستجدين :
        • يتم قبول الطلبة المستجدين وفقًا لنواظم مجلس التعليم العالي ويضع مجلس الجامعة  

           التعليمات الخاصة بقواعد قبول الطلبة المستجدين ، والمعتمدة من قبل مجلس األمناء.
        • يجوز قبول الطلبة من جامعات أو مؤسسات تعليمية معتمدة أو معترف بها أخرى داخل 

           سورية أو خارجها في الكلية المماثلة لالختصاص المسجل فيه.
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 اإلرشاد األكاديمي
مفهوم اإلرشاد األكاديمي:

ــب فــي  ــه الطال ــى مســاعدة وتوجي ــة تهــدف إل ــة تربوي ــه عملي ــرَّف اإلرشــاد األكاديمــي بأن  يُعَ
جميــع النواحــي الدراســية والنفســية واالجتماعيــة واألخالقيــة والتربويــة والمهنية وتؤطــر خبراته 
التعليميــة وفقــًا لطموحاتــه وقدراتــه مــن أجــل أن تحقــق األهــداف األساســية للتعليــم وليصبــح 
عضــوًا فاعــاًل فــي المجتمــع، وتســاهم فــي حــل المشــكالت التــي تعيــق تقــدم تحصيلــه الدراســي 
ــة. ــم المجتمعي ــًا للقي ــة وفق ــرات اإليجابي ــات والخب ــارات واالتجاه ــابه المه ــى إكس ــة إل  باإلضاف

المرشد األكاديمي: 
هــو عضــو هيئــة تدريســية يقــوم بإرشــاد الطالــب ومســاعدته لحــل مشــاكله األكاديميــة وتحســين 
ــي.  ــي الجامع ــام الدراس ــص النظ ــا يخ ــب فيم ــي للطال ــع األساس ــو المرج ــي وه ــه العلم  تحصيل

 www.spu.edu.sy 1-الدخول إلى الموقع اإللكتروني  
 2-الدخول إلى حسـابه الشــخصي على نظام خـدمـات الـطـالب مـن خالل الضغط على أيـقـونـة 
      )حسابي SPU( وإدخال اسـم المســتـخدم وكلمة المرور الخاصة به )تقوم مديرية شــؤون 

      طالب الكلية بتسليم كلمة مرور الطلبة المستجدين في بداية كل عام دراسي(.
 3-اإلطالع على قواعد التسجيل المدرجة ضمن قائمة التسجيل واتباع التعليمات الواردة فيها.

4-الدخول إلى صفحة )تسجيل المقررات( واستكمال اإلجراءات. 

: )Registration Online( إجراءات التسجيل اإللكتروني للطلبة المقبولين
    يمكن للطالب تسجيل مقرراته الكترونيًا اعتبارا من الفصل الثاني لتسجيله في الجامعة وذلك 

وفق الخطوات اآلتية:

مقــرات  فــي  الطــالب  شــؤون  لــدى  للتســجيل  تمامــًا  مكافــئ  االلكترونــي  التســجيل   -إن 
   الجامعــة وال يمكــن تعديــل هــذا التســجيل إاّل مــن خــالل عمليــة الســحب واإلضافــة وفقــًا 
ــه  ــرورة أن ينتب ــى ض ــد عل ــن التأكي ــد م ــذا ال ب ــة ل ــي الجامع ــة ف ــات المتّبع ــد والتعليم    للقواع
   الطالــب أن الضغــط علــى زر تســجيل المقــررات وزر تأكيــد الخيــار ال يمكــن التراجــع عنــه.

 -يمكــن للطالــب التأكــد بــأن عمليــة التســجيل قــد تمــت بنجــاح بالذهــاب إلــى جــدول محاضــرات 
  هذه المقررات.

تقبل الجامعة المستنفدين في الجامعات الحكومية مع مراعاة القواعد اآلتية: 
 -يتـم قبـول المسـتنفدين فـي الجامعـات الحكوميـة )مهمـا كان نـوع قبولهم فـي الجامعة( من 

  دون النظر إلى معدلهم في الشهادة الثانوية.
-أن يكون القبول في االختصاص مماثاًل الختصاصهم في الجامعة الحكومية.

-أن يقدم مايُثبت ترقين قيده في الجامعة الحكومية التي استنفد فيها.
-أن ال يكون الطالب مفصواًل من الجامعة ألسباب تأديبية.

 -ال يحـق للطالب المسـتنفد الذي سـجل فـي الجامعة الخاصـة العودة إلى الجامعـة الحكومية في 
  أي حال من األحوال.

 -تحتسـب مدة اإلبقاء في الجامعة الخاصة لهؤالء الطالب في ضوء عدد السـاعات المعتمدة التي 
   تمت معادلتها من الجامعة الحكومية على ان تحسب كل 16 ساعة معتمدة فصاًل دراسيًا .
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أهداف اإلرشاد األكاديمي:
-مساعدة الطالب على التعرف على خصائص نفسه، وفهم قدراته وميوله واتجاهاته.

-إكسـاب الطالب مهارة الضـبـط والتوجيه الذاتي، والتي تعني الوصول به إلى درجات من الوعي 
بذاته وإمكانياته وفهمه لظروفه ومحيطه فهمًا أكبر.

-تحقيق التوافق والتكيف للطلبة من أجل تسهيل قدرتهم على القيام بالوظائف المختلفة.
-االهـتمـام بـحـاالت الـتـأخـر الـدراسـي، والـعـمـل على دراسة أسـباب هذا التأخر وتقديم العون 

العالجي والوقائي.
-تقديم الخدمات اإلرشـــــادية الوقائية واإلنمائية التي تحقق الفاعلية والكـفاية اإلنتاجية في 

 مجال التحصيل الدراسي.
 -مسـاعدة الطالب الكتشـاف قدراتهم وتحديد أهدافهم ومسـاعدتهم على رســــم خططهم 

  المستقبلية.
 -إحــداث تغييــرات إيجابيــة فــي أنمــاط ســلوك الطالــب الجامعــي تجــاه قيــم مجتمعــه الثقافيــة 

   واالجتماعية والمهنية، ومساعدته على اكتشاف ذاته واتخاذ قراراته بنفسه.
 -تعريف الطالب بنظام الســاعات المعتمدة ونظام العالمات المعتمد وقواعد التســجيل والتجميد 

  والتأجيل.
-تعريف الطالب بالخطة الدراسية في كليته وتخصصه.

-تعريف الطالب بنظام االمتحانات والعالمات وعقوبات الغش باالمتحانات ومتطلبات النجاح 
  والتخرج.

-توجيه الطالب ومساعدته في أختيار المقررات الدراسية المناسبة في كل فصل.
-مساعدة الطالب وتذليل العقبات التي تواجهه في دراسته الجامعية.

-تقديم النصح في حل المشاكل التي تواجه الطالب في مسيرته الجامعية.

مجاالت اإلرشاد األكاديمي: 
1-اإلرشاد الدراسي :

 ويهــدف إلــى مســاعدة الطالــب علــى التكيف مــع الجامعة ومع زمالئــه ومع النظــام األكاديمي 
وإزالة األسباب التي تؤدي إلى تعثره وتأخر وصوله إلى هدفه.

2-اإلرشاد النفسي :
يهــدف إلــى توجيــه الطالــب توجيهــًا نفســيًا ســليمًا ،كمــا يهــدف إلــى تنميــة الطاقــات والقدرات 

الموجــودة داخــل الطالــب لالســتفادة منهــا فــي تحســين مســتواه العلمي.
3-اإلرشاد االجتماعي :

يهدف إلى تهيئة الطالب للتكيًف مع مجتمعه بما يعزز دوره في خدمته.
4-اإلرشاد الوظيفي:

 ويهــدف اإلرشــاد الوظيفــي إلــى تهيئــة الطالــب للدخــول فــي ســوق العمــل مــن خــالل تزويــده 
بالمهارات الالزمة ليتميز في ممارسة مهنته مستقباًل.
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 الدوام  في الجامعة
-علـى الطالـب اإللتـزام بالـدوام الكلـي، وحضـور المحاضـرات الخاصـة بالمقـررات التـي سـجل فيها 
والمناقشـات، وفقـًا للسـاعات المعتمـدة لـكل مقـرر فـي الخطـة الدراسـية، و ال يجـوز للطالـب أن 

يتغيـب أكثـر مـن نسـبة 15% مـن مجمـوع سـاعات الـدوام لـكل مقـرر.
- يحـرم الطالـب الـذي تتجـاوز نسـبة غيابـه النسـبة المبينة أعـاله لمقرر ما مـن االمتحانـات النهائية  
لهـذا المقـرر وتعـد نتيجته في ذلـك المقرر صفرًا، ويعطـى التقدير )Z( في المقـرر المذكور ويعد 
راسـبًا فيـه، وعليـه إعـادة تسـجيله ودراسـته إذا كان إلزاميًا. وتدخـل نتيجة ذلك المقرر في حسـاب 

معـدل عالمـات الطالـب الفصلي ألغـراض اإلنذار والفصل مـن التخصص.
- يجـوز لمجلـس الكليـة النظـر فـي حـاالت الغيـاب التـي تتجـاوز النسـبة المبينـة أعـاله بحيـث يأخـذ 
بالحسـبان األعـذار المقبولـة أصـواًل مـن قبـل رئاسـة الجامعـة، ويسـمح للطالـب الـذي تقـدم بأعذار 
مقبولـة، باإلنسـحاب مـن المقـرر، ويمنـح تقديـر )W(، وال تدخـل نتيجة اإلنسـحاب في حسـاب معدل 

عالمـات الطالـب التراكمي.
- يقـدم الطالـب فـي حالـة العـذر المرضي إلـى عميد الكليـة، تقريرًا طبيـًا صادرًا عن الجهـة الطبية  
المعتمـدة لـدى الجامعـة خـالل مـدة ال تتجـاوز أسـبوعين مـن تاريـخ انقطاعـه عـن الـدوام، وفـي 
الحـاالت القاهـرة األخـرى يقـدم الطالـب مـا يثبت عـذره القهري خالل أسـبوع على األكثـر من تاريخ 

األسباب. زوال 
- تعلن الكلية قبل بدء االمتحان بأسـبوع أسـماء الطالب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة 

 والذين يحرمون من دخول االمتحان النهائي.

اإلنسحاب من مقرر أو أكثر:
   يحـق للطالـب اإلنسـحاب مـن المقـرر المسـجل فيـه خـالل الفصـل الدراسـي، ويمنـح فـي هـذه 
الحالـة التقديـر )W( وتحـدد التواريـخ المتعلقـة بآخر مهلة لإلنسـحاب من المقررات ضمـن التقويم 
الجامعـي الـذي يصـدر فـي بداية العام الدراسـي، أو في بداية الفصول الدراسـية، وال يدخل المقرر 
الـذي حصـل فيـه الطالب على تقدير )W( في حسـاب المعـدل التراكمي وتعد األيـام األولى للدوام 
فـي الفصـل ) يحـدد عددهـا فـي التقويـم الجامعـي ( أيامـًا لسـحب وإضافـة المقـررات،  ويحـق 
للطالـب خاللهـا تبديـل المقـررات التـي سـبق أن اختارهـا، وذلـك بموافقـة المرشـد األكاديمـي، 

ووفـق النواظـم التـي يضعهـا مجلـس الجامعـة والمعتمـدة مـن قبـل مجلـس األمناء.
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2-يرقن قيد الطالب في الحاالت اآلتية  :
        أ.إذا انقطع عن الدراسة لفصلين متتاليين .

        ب.إذا تجاوز الحد األعلى لمدد البقاء في الدراسة ، المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.
         ج.إذا صـدر قرار بفصـله نهائيًا من الـجـامعة ألسـباب مختلفة )تقديم وثائق مزورة، تجاوز حد 

           اإلنذارات األكاديمية النهائية، المخالفات التي تبرر الفصل من الجامعة( .
 3-إذا رغب الطالب المرقن قيده بإعادة تسجيله في الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية المعني
        يترتب عليه تبرئة ذمته المالية السابقة تجاه الجامعة )إن وجدت( وتسديد رسم التسجيل الفصلي 
         المقرر مضافًا إليه رسم اإلنقطاع عن الفصول السابقة المحدد من قبل مجلس الجامعة والمعتمد 

     من قبل مجلس األمناء.
 4-يصدر قرار ترقين قيد الطالب وإعادة تسجيله من قبل مجلس الجامعة بناًء على إقتراح مجلس  

      الكلية المعني.

إيقاف التسجيل ) التأجيل الدراسي ( :
 1-يمكن للطالب الذي ال يســتطيع متابعة الدراسـة في فصل دراســي ما ألسـباب خارجة عن إرادته 
     أن يتقدم إلى عميد الكلية بطلب تأجيل دراسته في الفصل المذكور مبينًا فيه األسـباب الداعية 

    لذلك، ويشترط لقبول الطلب أن يقدم قبل بدء الفصل الدراسي. 
 2-لمجلس الكلية إقرار تأجيل الدراسة لمدة ال تزيد على أربعة فصول دراسية متصلة أو منفصلة 

    ويراعى قرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة ، والمجالس الجامعية المختصة. 
 3-ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى لمدة التسجيل المسموح بها للحصول على درجة 

     اإلجازة.
 4-يتوجب على الطالب تسديد رسم التأجيل الدراسي المحدد من قبل مجلس الجامعة، والمعتمد 

      من قبل مجلس األمناء.

1-يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة في أي فصل دراسي عند عدم إكتمال متطلبات التسجيل فيه 
وله أن يتقدم للتسجيل في الفصل الالحق ويخضع عندها لمتطلبات التسجيل المحددة في هذا 
الفصل، وعليه أن يسدد رسم التسجيل الفصلي المقرر مضافًا إليه رسم اإلنقطاع عن الفصل السابق 

المحدد من قبل مجلس الجامعة والمعتمد من قبل مجلس األمناء.

اإلنقطاع عن الدراسة وترقين القيد:

تجميد الدراسة:
 1- يمكن للطالب الذي ال يستطيع متابعة الدراسة في فصل دراسي ألسباب خارجة عن إرادته أن 
     يتقدم إلى عميد الكلية بطلب تجميد دراسته )اإلنسحاب من جميع المقررات التي سجل فيها( 
        في الفصل المذكور مبينًا فيها األسباب الداعية لذلك وتحدد مواعيد تقديم الطلبات وفقًا لنواظم 

    التجميد المعتمدة.
 2-يصدر قرار التجميد من مجلس الكلية، ويعطى الطالب التقدير )W( في جميع مقررات الفصل 

     التي سجل فيها والذي جمد تسجيله فيه.
ذات  الجامعة  مجلس  لقرارات  وفقًا  المسددة  الرسوم  استرداد  نظام  الحالة  هذه  في   3-تطبق 

     الصلة والمعتمدة من قبل مجلس األمناء.
 4-تحتسب مدة التجميد الدراسي من الحد األعلى لمدة التسجيل المسموح بها للحصول على درجة 

     اإلجازة.
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 االمتحانات وتقويم الطلبة

إجراء االمتحانات :
والواجبات  االختبارات  طريق  عن  الدراسية  الفصول  خالل  مقرر  أي  في  الطالب  تقويم   -يجري 

   واألنشطة المختلفة المنسجمة مع طبيعة المقرر.
 -تقوم مجالس الكليات ببيان كيفية توزيع العالمات على عناصر األعمال الفصلية وفق متطلبات 

   العملية التدريسية لكل مقرر من المقررات وبما ال يخالف قرارات مجلس التعليم العالي.
العملية( األنشطة   – الواجبات   – )االختبارات  الفصلية  األعمال  عناصر  على  الدرجات   -توزع 
العالمة  وتكون  الطالب  لصالح  الكسر  ويجبر  مائة،  من  مقرر  لكل  النهائية  العالمة  وتحسب    

  النهائية لكل مقرر هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية.
يعد  وال  الفصلية،  األعمال  يحصل على25% من عالمة  لم  لمن  النظري  اإلمتحان  يجوز دخول   -ال 

  ناجحًا من لم يحصل على 25% من عالمة االمتحان النهائي للمقرر.
-يعطى كل من يتغيب عن اختبار فصلي ، عالمة الصفر في هذا اإلختبار. 

 -يقدم كل من يتغيب عن اختبار فصلي بعذر مَرَضيٍّ أو بسبب قاهر يقبل به عميد الكلية ما يثبت
اختبار  إجراء  له موعد  أن يحدد  الكلية  العذر، ولعميد  زوال هذا  تاريخ     عذره خالل أسبوع من 

   تعويضي.

الغياب عن المقرر والحرمان من دخول اإلمتحان :
الفصليـة   األعمـال  فـي  يشـارك  ولـم  الـدوام  عـن  انقطـع  إذا  بالغيـاب  راسـبًا  الطالـب  يعـد 
عليـه  ويتوجـب   ،)zero( Z التقديـر  ويعطـى  النهائـي،  اإلمتحـان  دخـول  مـن  ويحـرم 
ثانيـة. مـرة  كاملـة  المحـددة  رسـومه  وتسـديد  ودراسـته  المقـرر  هـذا  تسـجيل   إعـادة 

اإلنسحاب من الجامعة :
1-يكون اإلنسحاب من الجامعة بناًء على طلب يقدمه الطالب إلى عميد الكلية المعني.

تجاه    المالية  الذمة  بريء  الطالب  يكون  أن  الدراسي  الفصل  بدء  قبل  إذا قدَّم  الطلب  لقبول   2-يشترط 
     الجامعة.

ذلــك  فــي  مســجاًل  الطالــب  وكان  الدراســي،  الفصــل  أثنــاء  ُقــدَّم  إذا  الطلــب  لقبــول   3-يشــترط 
ــة  ــه المطالب ــق ل ــل، وال يح ــك الفص ــه لذل ــة علي ــية المترتب ــوم الدراس ــددًا الرس ــون مس ــل أن يك    الفص
      باســترداد أي جزء منها ويحتفظ له بهذه الرســوم إذا عاد إلى الجامعة خالل نفس الفصل، مع مراعاة 

     عدم تجاوز نسبة غيابه 15% من مجموع ساعات دوامه .
الطالب  وشؤون  اإلدارية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  إلى  موافقته  بعد  الطلب  الكلية  عميد   4-يرفع 

     العتماده.
 5-يُعد الطالب بعد الموافقة على طلبه منسحبًا من الجامعة، ويدون بجانب اسمه في سجالت الجامعة 

     )إنسحاب من الجامعة بموجب الطلب رقم..... تاريخ....(، ويمنح الوثائق الخاصة به . 
موافقة  ويشترط  الكلية،  عمادة  إلى  يقدمه  جديد  طلب  بموجب  طلبه  عن  االستنكاف  للطالب   6-يحق 

     العميد على هذا الطلب.
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نظام التقديرات:
1-تحدد تقديرات النجاح والرسوب والمكافئات الحرفية للعالمات المئوية التي حصل عليها الطالب 

   كمجموع عالمات مقرر ما، وقيمها النقطية )محسوبة من4( وفق الجدول اآلتي:

القيمة النقطيةالمكافئ الحرفيالعالمة المئوية
A+4.00من 98 الى 100

A3.75من 95 الى أقل من 98
A-3.50من 90 الى اقل من 95
B+3.25من 85 الى اقل من 90
B3.00من 80 الى اقل من 85
B-2.75من 75 الى اقل من 80
C+2.50من 70 الى اقل من 75
C2.25من 65 الى اقل من 70
C -2.00من60 الى اقل من 65
1.75 نجاح مشروط+Dمن 55 الى اقل من 60
1.50 نجاح مشروطDمن 50 الى اقل من 55

F0أقل من 50
-Zمحروم
-Wمنسحب
-Iغير مكتمل

 2- يحسب المعدل الفصلي ) GPA ( في نهاية كل فصل دراسي ، وهو مجموع المكافئات الرقمية 
الساعات  الفصل بعد ضرب كل منها بعدد  التي درسها خالل  المقررات  التي حصل عليها في       

     المعتمدة للمقرر مقسومًا على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب خالل الفصل.
الفصلي ذاتها مع  المعدل  بطريقة  بنهاية فصل دراسي   )AGPA( التراكمي  المعدل   3- يحسب 
      أخذ جميع المقررات التي درسها الطالب منذ بداية دراسته بالحسبان باستثناء المقررات التي 

      تمت إعادتها حيث تؤخذ العالمة األعلى بالحسبان.
 4- يمكن للجامعة احتساب المعدل الفصلي أو المعدل التراكمي مئويًا، وذلك وفقًا لعدد الساعات 

      المعتمدة للمقررات التي درسها الطالب وعالمة الطالب المئوية في هذه المقررات.
 5- يتم التسجيل في مقررات كل فصل دراسي بدءًا من مقررات الرسوب والحرمان ثم المقررات 

      الجديدة ضمن سقف حدود الساعات المعتمدة.
يقــل  أاّل  شــريطة  الدراســية  الخطــة  مقــررات  جميــع  دراســته  عنــد  الطالــب  يتخــرج   -6 
        معدلــه التراكمــي عنــد التخــرج عــن )2( مــن )4( ولــم يتجــاوز الحــد األعظمــي لســنوات 
        الدراســة المســموح بهــا، ويتوجــب علــى الطالــب إذا قــّل معدلــه التراكمــي عــن )2( إعــادة 
ــر. ــى )2( فأكث ــدل إل ــذا المع ــع ه ــى يرتف ــروط حت ــاح مش ــر نج ــررات ذات التقدي ــجيل مق         تس
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 *إذا كان معدل الطالب في الفصل السابق ال يقل عن )80%( أو )3( نقاط .
 - يجوز زيادة العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى 21 ساعة في الفصول العادية و )12( 

   ساعة في الفصل الصيفي.
- يمكن للجامعة، وفي حاالت وجود عبء دراسي كبير غير محتسب ضمن الساعات المعتمدة

األساســية(،إعفاء   العلــوم  فــي  أو  األجنبيــة  اللغــة  فــي  الترميــم  حالــة  )مثــل   للطالــب 
عــن  الناتــج  العــبء  إجمالــي  ويؤخــذ  معتمــدة،  ســاعات  تســجيل  مــن   الطالــب 

الترميم بالحسبان في تقدير مستواه الدراسي لدى منحه وثائق رسمية.

الحد الحد األدنىالفصل الدراسي
األعلى

الحد األعلى للكليات التي يزيد عدد الساعات 
المعتمدة فيها على أكثر من 200 ساعة

1825+3*12األول )الخريفي(
1825+3*12الثاني )الشتاء(
9+3*9+3*2الثالث )الصيفي(

في  التقصير  لتالفي  منه  المطلوبة  األعمال  إنجاز  من  يتمكن  لم  الذي  للطالب   -يعطى 
على  الحاصل  الطالب  على  ويجب   I=incomplete التقدير  إرادته  عن  خارج  لسبب  المقرر    
قبل   )I( اإلكمال  عدم  تقدير  إلزالة  منه  تطلب  التي  اإلضافية  األعمال  إنجاز  التقدير  هذا    
حال  وفي   ، التقدير  هذا  على  الطالب  لحصول  الالحق  الفصل  من  الرابع  األسبوع  بدء    
.)  Z أو   F(التقدير يعطى  و  المقرر  في  يرسب  التوقيت  بهذا  التزامه  وعدم  الطالب،  تقصير    

 -تحدد الساعات المعتمدة التي يمكن للطالب تسجيلها بالحد األدنى واألعلى خالل الفصول الدراسية 
  المختلفة على النحو اآلتي:

   

تقدير التخرجالمعدل التراكمي الكليالمعدل المئوي
شرف3.75-4من 95 الى 100

امتياز3.25-3.74من 85 الى مادون95
جيد جدًا2.75-3.24من 75 الى مادون 85
جيد2.25-2.74من 65 الى مادون 75
مقبول2-2.24من 60 الى مادون 65

7-يحسب تقدير التخرج وفق اآلتي :
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نواظم االمتحانات وضوابطها :
القسم وموافقة  اقتراح مجلس  بناًء على  الكلية قبل بدء االمتحان بأسبوع على األقل،   1-يعلن عميد 
دخول  من  يحرمون  والذين  المطلوبة  الدوام  نسبة  يحققوا  لم  الذين  الطالب  أسماء  الكلية،  مجلس     

    االمتحان النهائي.
2-تخضع االمتحانات للنواظم اآلتية  :

 أ.ال يدخل إلى قاعة االمتحان أي طالب بعد توزيع األسئلة.
 ب.تكتب اإلجابة على الورق المقدم من الكلية )بقلم حبر جاف أزرق حصرًا(، عدا األشكال والمخططات 

فيمكن أن تكون اإلجابة بقلم رصاص.
 ج.ال يجوز للطالب أن يصطحب معه إلى قاعة االمتحان أي كتاب أو وسيلة إتصال أو كل ما له عالقة 

بالمقرر ما لم يحدد ذلك صراحة في ورقة األسئلة.
المعتمدة من قبل مجلس  الضوابط  إلى حسن سير عملية اإلمتحان بموجب   د.يعاقب كل من يسيء 

الجامعة.
 ه. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب  مراجعة عالمة ورقة االمتحان النهائي إلى عميد الكلية في مدة 
النتائج مقابل تسديد الرسم المحدد لذلك، و تقتصر عملية المراجعة  أقصاها سبعة أيام من ظهور 
على الخطأ المادي )وجود سؤال أو جزء منه غير مصحح أو خطأ في جمع العالمات الجزئية(،  وتقوم 
لجنة مؤلفة من قبل عميد الكلية، أو من يكلفه من أحد نائبيه، ورئيس القسم المختص ومدرس المقرر 

بمراجعة ورقة االمتحان.
 و. تتألف لجنة اإلنضباط المركزية لطلبة الجامعة من: 

          1-نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب                                                 رئيسًا
          2-نائب عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب لشؤون الطالب                                               عضوًا
          3-اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يسميهما مجلس الجامعة سنويًا              عضوًا

          4-ممثل عن االتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة                                                عضوًا 
           5-يســـمي رئيـس اللجنة أحـد العاملين في الجامعة ألمانة ســـــر اللجنة على أن يكون من حملة 

               الشهادة الجامعية.
ز.  تتألف لجنة تظلم الطلبة من: 

          1- نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية                                                                                    رئيسًا
          2-عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب                                                                                 عضوًا 
          3- اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يسميهما مجلس الجامعة سنويًا             عضوًا
          4- ممثل عن االتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة                                                       عضوًا
           5- يســمي رئـيـس اللجنة أحد العاملين في الجامعة ألمانة ســــر اللجنة على أن يكون  من حملة

                 الشهادة الجامعية.
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تقييم االمتحانات وتقديرات النجاح :
• تقييم االمتحانات:

1-يضع المكلف بتدريس المقرر أسـئـلة االمتحانات الكتابية على أن تكون شـاملة لجميع أجزاء المقرر 
ومتعددة ومتناسبة مع مدة االمتحان. ولعميد الكلية ورئيس القسم  مجتمعين الحق باإلطالع عليها 

ويجوز عند اإلقتضاء أن يقوم بوضعها من يكلفه عميد الكلية بموجب مذكرة رســـــــمية. 
2-يحدد مجلــس الكلية بناًء على إقـتـراح مـجـلـس القســم مـدة االمـتـحـان الـكـتـابي لكل مقرر.

3-تُقيّم في كل فصل دراسي األعمال واألنشطة العلمية التي يكلف الطالب بها ويجرى لهم إختبار 
عملي في نهاية الفصل.

• تقديرات النجاح:
1-يعد الطالب ناجحًا في مقرر ما إذا نال فيه التقدير )2( فأعلى.

.] )+D( 1.75 [و ] )D( 1.5 [2-يعد نجاحه مشروطًا إن نال أحد التقديرين
.] )Z( ، )F( [ 3-يعد راسبًا إن نال أحد التقديرين

4-تعتمد التقديرات األخرى اآلتية :
      )P(: يــدل هذا التقدير على مقرر درس في مؤسـســة تعليمية أخرى وتـمــت مـعــادلته أصــواًل في 

           الجامعة.
         )I(: يــدل هــذا الـتـقديــر على مـقــرر غـيـر مـكتــمل بسـبب عدم تمكن الطالب من تأدية االمتحان 

          النهائي لسبب خارج عن إرادته.
    )IP(: يدل هذا التقدير على مقرر قيد المعالجة.

      )W(: يـدل هـذا التقديـر علـى مقـرر إنسـحب الطالـب منه وتطبق بشـأنه األحكام الخاصة باإلنسـحاب 
            من المقررات الواردة في هذا النظام.

  

   · يتوجـب علـى الطالـب الحاصـل علـى تقديـر راسـب )F= fail( أو محـروم )Z( في أي مقـرر. إعادة 
التسـجيل فـي المقـرر ودراسـته مرة أخـرى إذا كان إجباريـًا أو ما يعادله إن كان إختياريًا. مع تسـديد 

الرسوم واألقسـاط المعتمدة .
   · يترتـب علـى الطالـب التقـدم إلى اإلمتحان النهائي للمقرر. ويعد راسـبًا فـي المقرر حال حصوله 
علـى عالمـة تقـل عـن 25% فـي االمتحـان النهائـي أو غيابـه عنـه مهمـا كانـت عالماتـه المحصلـة 

. )F=fail( فـي التقويمـات السـابقة لهـذا االختبار ويحصل علـى تقدير راسـب

بـدءًا مـن  الجامعـة  تتولـى  للطالـب فـي نهايـة كل فصـل  النتائـج األكاديميـة  اعتمـاد   · بعـد 
      الفصـل الدراسـي التالـي للفصـل الـذي سـجل فيـه الطالـب ، واليعـد الفصـل الصيفـي مـن ضمـن 
      هـذه الفصـول توجيـه إنـذار إلـى الطالـب الـذي يقـل معدلـه التراكمي عـن )2( نقطتيـن في أي 

    من الفصلين الدراسيين األول والثاني.
عنـد حصـول الطالـب علـى إنـذار عليـه أن يلغـي مفعولـه برفـع معدلـه التراكمـي إلـى )2(    · 

    نقطتين فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار.

 اإلنذارات األكاديمية والتقصير في الدراسة  :
 -حاالت الرسوب :

 -حاالت اإلنذار األكاديمي :
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 · يفصـل الطالـب مـن التخصـص بعـد انتهـاء المـدة المقـررة فـي الفقـرة )ب( مـن هـذه المـادة 
    ويسـتثنى مـن ذلـك الطالـب الـذي أتـم بنجـاح )99 سـاعة( مـن السـاعات المعتمدة حسـب خطته 
    الدراسـية علـى أال يقـل معدلـه التراكمـي عـن )1.75( نقطـة أو مـا يعادلهـا مئويـًا، وإذا تدنـى 
    معدلـه التراكمـي عـن ذلـك فـي أي فصـل دراسـي الحـق يفصـل مـن التخصـص مـن دون إنـذار.

 · يجـوز أن يقبـل فـي الدراسـة الخاصـة االسـتدراكية طالـب اإلجازة المفصول من الدراسـة بسـبب 
    تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق األحكام اآلتية:

إذا كان مـعـدله التراكمي اليقل عن )1.5 نـقـطـة( أو ما يعادلها مئويًا يعطى أربعة فصول 
دراسـية لرفـع هـذا المعـدل إلـى الحـد األدنـى المقبـول ليعـود طالبـًا منتظمـًا. واذا أخفـق 
اليسـمح لـه بمواصلـة الدراسـة الخاصـة إال اذا كان قـد أنهـى مـا مجموعـه )99 سـاعة( مـن 
السـاعات المعتمـدة المقـررة فـي خطته الدراسـية و كان معدلـه التراكمي فيهـا ال يقل عن 
)1.75 نقطـة( أو مايعادلهـا مئويـًا  وفـي هـذه الحالـة يعطـى فصليـن دراسـيين كحـد أعلـى 

يفصـل بعدهمـا إذا لـم يتمكـن مـن رفـع معدلـه إلـى )2( نقطتين.
إذا كـان مـعـدل الـطـالـب بين )1- 1.49 نقطة( أو مايعادلها مـئـويًا يعطى فصـاًل واحدًا لرفع 
هـذا المعـدل إلـى ) 1.5 نقطـة( أو مايعادلهـا مئويـًا واذا حقـق ذلـك يعطـى ثالثـة فصـول 
إضافيـة لرفـع المعـدل إلى الحـد األدنى المقبـول، وإذا أخفق اليسـمح له بمواصلة الدراسـة 
الخاصـة االسـتدراكية إال إذا كان قـد أنهـى ما مجموعه )99 سـاعة( من السـاعات المعتمدة 
المقـررة فـي خطتـه الدراسـية وكان معدلـه التراكمـي فيهـا ال يقـل عـن )1.75( نقطـة أو 
مايعادلهـا مئويـًا، وفـي هذه الحالـة يعطى فصلين دراسـيين كحد أعلى يفصـل بعدهما إذا 

لـم يتمكن مـن رفـع معدله.
يفقد الطالب المقـبول فـي الدراســة الخاصة االســتـدراكـيـة حقه في االنتقال إلى تخصـص 
آخـر إذا أتـم األربعـة فصـول الممنوحـة لـه فـي الدراسـة الخاصـة االسـتدراكية ولـم يتمكـن 
مـن رفـع معدلـه التراكمـي الى الحد األدنـى المطلوب وال يعـد الفصل الصيفي فصاًل دراسـيًا 

لهـذه الغاية.
يكون الـعـبء الدراســـي للطالب الـمـقـبـول في الدراسة الخاصة االسـتـدراكية )15( خمـس 
عشـرة سـاعة معتمدة حدًا أعلى لكل من الفصلين األول والثاني و )6( سـت سـاعات معتمدة 

الصيفي. للفصل 
يـفـصـل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة أو مايعادلها مئويًا في 
المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل األول من التحاقه بالجامعة عدا 
الفصل الصيفي وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئويًا في 

المعدل التراكمي في أي فصل الحق يفصل من الجامعة.
ال يســـمح بقبول الطالب المفصول من تـخــصــص ما في تـخـصص آخر أكثر من مـرة واحدة

خــالل مــدة دراسـته فـي الجامعة. وفي جميـع الحاالت يتولى مديـر القبول والتسـجيل إنذار 
الطالـب أو فصلـه أصـواًل، ويبلـغ قـرار اإلنـذار أو الفصـل للطالـب بإبالغـه مـن خـالل مرشـده 
األكاديمـي أو بالطريقـة التـي تراهـا الجامعـة مناسـبة وكذلـك إبـالغ الجهـات المعنيـة فيهـا.

ال يجوز للطالب المفصول أكاديميًا من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى.
إذا حصل الطالب في فصل دراســي ما على تقدير غير مكتمل ) I=incomplete( وكان تحت 

طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:
 1.ال يسـمح لـه باالسـتمرار فـي الدراسـة فـي الفصـل التالـي إال بعـد اكتمـال عالماتـه ورفع 

   معدله إلى الحد األدنى المطلوب.
 2.يفصـل الطالـب فـي حـال عـدم رفـع معدلـه إلـى الحـد األدنـى المطلـوب، بعـد اكتمـال 

    عالمات ذلك الفصل .
 3.يفصـل الطالـب مـن الجامعة أو التخصـص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى المسـموح بها 

    للدراسة.



التخرج
   يعــد الطالــب متخرجــًا عنــد نجاحــه فــي جميــع مقــررات الخطــة الدراســية المعتمــدة، وإذا كان 
معدلــه التراكمــي اإلجمالــي /2/ نقطتيــن فأكثــر ولــم يتجــاوز الحــد األعظمي للســنوات المســموح 
بهــا يمنــح عندهــا شــهادة ووثيقــة تخــرج موقعــة مــن عميــد الكليــة ورئيــس الجامعــة، إضافــة 

إلــى كشــف عالمــات موقــع مــن رئيــس الجامعــة.
عنــد التخــرج. يحســب المعــدل التراكمــي النهائــي المئــوي مــن مجمــوع العالمــات المئويــة التــي 
حصــل عليهــا الطالــب فــي جميــع مقــررات الخطــة الدراســية بعــد ضــرب كل منهــا بعــدد الســاعات 

المعتمــدة للمقــرر مقســومًا علــى مجمــوع الســاعات المعتمــدة للخطــة.
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. لذلـك ينصـح الطالـب باإلطـالع  -اإلعـالن هـو وسـيلة اإلتصـال الرئيسـية بيـن الجامعـة وطالبهـا 
باسـتمرار علـى لوحـات اإلعالنـات المنتشـرة فـي الجامعـة وفـي موقعهـا االلكتروني على شـبكة 

االنترنـت ، وقـراءة اإلعـالن بتمعـن واسـتيعاب مـا فيـه والعمـل بمقتضـاه .
-ال يجـوز أن يحتـج الطالـب بعـدم علمـه بلوائـح الجامعـة وأنظمتهـا، أو بعـدم اطالعـه علـى مـا 
نشـر بلوائـح اإلعالنـات فيهـا، أو مـا نشـر علـى موقـع الجامعـة االلكترونـي وصفحـات تواصلهـا 

االجتماعـي، ويعـد مـا ينشـر معلومـًا مـن وقـت نشـره .
-إن المعلومـات الصـادرة عـن الجامعة والمكتوبة هي المعتمدة والرسـمية ، أمـا المعلومات التي 
تصـل إلـى الطـالب عـن طريـق النقـل أو بطـرق أخـرى قـد ال تكـون دقيقـة وقـد تكـون غيـر صحيحة 
لذلـك علـى الطالـب اإلعتمـاد على نفسـه عند مراجعـة أية قضية تخصـه وال يجوز تكليـف طالب آخر 

بالنيابـة عنه فـي ذلك .
-جميـع موظفـي الجامعة مهيئون لمسـاعدة  الطالب لذلك عليـه أن يتعامل معهم بلطف وإحترام 

مباشـر  وصريح مما يسـهل ويسـاعد في حل المصاعب التي يتعرض لها .
-علـى الطالـب االسـتعانة بمرشـده األكاديمـي ومراجعتـه فـي خطتـه الدراسـية وعـرض مشـاكله 

األكاديميـة عليـه وطلـب مسـاعدته فـي حلهـا .
-يعلـن كل عضـو فـي الهيئـة التدريسـية عـن سـاعات مكتبية محـددة لمقابلـة الطالب والـرد على 

استفسـاراتهم وعلـى الطـالب التقيـد بالمواعيـد المعلنة .

إرشادات هامة








