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 عضواً ومقرراً  لوجياكية الامارات للعلوم والتكنو  دلل عبدالعال ْعر              . د 7
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 .2118البكالوريوس والدبلوم لعام  يمارات للعلوم والتكنولوجيا لدرجتئحة العلمية لكلية اإلئحة بالالُتسمى هذه الال :1-1

 .ة كل النظم والقوانين السابقةئحهذه الال يتلغ :1-2

وفي حالة وجود  بكلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا من تاريخ موافقة المجلس العلميحة ئالعمل بهذه الال ييسر  :1-3
ظم وزارة التعليم العالي والبحث تعارض مع أي لوائح أو قوانين تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى تسرى نُ 

   .العلمى

تتم التعديالت بصورة رسمية من  ئحة على أن  بحقها فى تعديل هذه الال (يممثلة  فى المجلس العلم)ية لتحتفظ الك :1-4
 .خالل قنوات الكلية المعترف بها

ستخدام السلطة التقديرية فى الحاالت الخاصة وذلك هديًا اات للعلوم والتكنولوجيا الحق فى لكلية اإلمار  :1-5
 .قةببالممارسات السا

 .تباع وتطبيق ما ورد فيهاائحة و طالع على الالاال س بالكليةعضو هيئة تدريطالب و يجب على كل   :1-6

 .فى اكل دليل يأو قبل بداية العام الدراس يئحة سنويًا فتُنار هذه الال :1-7

 

 

 :معنى آخر السياق هو موضح أمام كل منها ما لم يقتضالكلمات التالية ما  يئحة تعنفى هذه الال :2-1

 .كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا :الكلية :2-1-1

 .عميد كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا :العميد :2-1-2

كأمر تأسيس مؤسسات التعليم العالي الخاص واالهلي هو المجلس المكون وفقًا  :يالمجلس العلم:2-1-3
 .وزارة التعليم العالى والبحث العلمىواالجنبي ونظم  

 .مجلس كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجياهو : مجلس الكلية :2-1-4

 (.بكالوريوس أو دبلوم)يقصد به مجموعة مقررات دراسية تقود إلى إجازة علمية  :البرنامج :2-1-5

تفاسير املصطلحات: الفصل الثانى  
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 .ةالمعنيامج للبر  يالعلم البرنامجل عن ؤو المجلس المس :مجلس البرنامج :2-1-6

 . المعنيل عن البرنامج ؤو الاخص المس ُيقصد به :منسق البرنامج:2-1-7

 .ل عن الجوانب العلمية بالكليةؤو ُيقصد به الاخص المس :أمين الشؤون العلمية :2-1-8

 .هو الطالب المسجل فى أحد برامج البكالويوس أو الدبلوم بالكلية :الطالب :2-1-9

فى إحد برامج  ير من مقرر دراستدريس مقرر أو أكثهو عضو هيئة التدريس الذى يقوم ب: األستاذ :2-1-11
 .البكالوريوس أو الدبلوم بالكلية

 .السنة الدراسية الواحدة ُيقصد به :يالعام الدراس :2-1-11

 . هو المؤار لمدى التعمق فى الدراسة ويتكون من فصلين دراسيين متتالين :يتوى الدراسالمس :2-1-12

بالكلية من بداية التسجيل حتى نهاية فترة  يحددها التقويم الدراسنية التى يُ هو المدة الزم :يالفصل الدراس :2-1-13 
 .اإلمتحانات

 يالمطلوب إلكمال دراسة مقرر دراس عن الوقت يالكمهى الوحدة القياسية للتعبير : الساعة المعتمدة  :2-1-14
تين إلى ثالث ساعات من ُتمثل الساعة اكأكاديمية ساعة من  الدراسة النظرية أو ساع ،كامل يمعين لمدة فصل دراس

 .الواحد يملية أسبوعيًا طيلة الفصل الدراسالدراسة الع

سمًا وُيدرس فى عدد معين  ييقصد به المحتوى الدراس  :يالمقرر الدراس :2-1-15  المجاز الذى يحمل رمزًا ورقمًا وا 
 . من الساعات المعتمدة

 .الدرجة النقطيةرر فى المعتمدة للمق هو حاصل ضرب عدد الساعات :النقاط :2-1-16 

هو ما يحصل عليه الطالب من مجموع النقاط فى المقررات الدراسية التى سجل لها  :المعدل الفصلى :2-1-17
مقربًا )كامل  يجته لفصل دراسيمقسومًا على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات الدراسية والتى ُأعتمدت فى نت

 (.لمنزلتين عاريتين

يقصد به متوسط ما يحصل عليه الطالب من مجموع حواصل ضرب النقاط فى : ل السنوىالمعد :2-1-18
الدراسى المعنى مقسومًا على مجموع الساعات ( المستوى)الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسى من مقررات العام 

 .المعتمدة لمقررات ذلك العام
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رات الدراسية التى سجل لها الطالب لفصليين ر هو متوسط كل نقاط التقديرات للمق: يالمعدل التراكم :2-1-19
، وُيحسب بقسمة مجموع نقاط التقديرات التراكمية مقسومًا على مجموع الساعات المعتمدة التراكمية دراسيين أو أكثر

 (.   مقربًا لمنزلتين عاريتين) لتلك المقررات الدراسية حتى تاريخ حساب ذلك المعدل 

 .للطالب خالل فترة دراسته بالكلية يان لألداء الدراسهو بي: يالسجل الدراس :2-1-21

النصح له فى كل ل عن إاراف الطالب وتقديم ؤو هو عضو هيئة التدريس المس :يالمرشد األكاديم :2-1-21
 . وغيرها ؤون العلميةالا

 .يالذى ُيعقد فى نهاية كل فصل دراسُيقصد به اإلمتحان  :يإمتحان الفصل الدراس :2-1-22

 يتيجة لرسوبه فى إمتحان مقرر دراسُيقصد به اإلمتحان الذى يجلس له الطالب ن :إمتحان الملحق :2-1-23
 .معين

بعذر  يلغيابه عن إمتحان المقرر الدراس ُيقصد به اإلمتحان الذى يجلس له الطالب نتيجة: إمتحان البديل :2-1-24
 .مقبول

عن المعدل المسموح له  يمعدله التراكم ينتيجة لتدنلطالب ُيقصد به لفت نظر ا :ياإلنذار األكاديم :2-1-25
 .بمواصلة الدراسة

 .من درجة الدبلوم الى درجة البكالريوسيقصد به ترفيع الدرجة االكاديمية للطالب :  التجسير :2-1-26

عادة إل( الدراسي)ُيقصد به ان يبقى الطالب في نفس المستوى العام  :الدراسي( المستوى)اعادة العام   :2-1-27
 .دراسة كل المقررات الدراسية او المقررات الدراسية التي رسب فيها مع الدفعة التالية وذلك اعتمادًا على المعدل السنوي

والمطلوبات ( المنهج)المضمنة فى الخطة الدراسية المقررات الدراسية  هى مجموعة :مطلوبات التخرج: 2-1-28
 .ليحصل على الدرجة العلمية والتى يجب أن يكملها الطالب بنجاحااُلخرى 

 : أدناه المعاني التاليةتكون للرموز الحرفية : 2-1-29

 (I)عدم اكمال المقرر الدراسي  :2-1-29-1

 (Z)تجميد الدراسة بصورة رسمية :2-1-29-2

 (ZX)تجميد الدراسة بصورة غير رسمية :2-1-29-3
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 (Sub)إمتحان بديل :2-1-29-4

 (FX)رسوب إداري :2-1-29-5

 (F.../  )نجاح الملحق بعد الرسوب :2-1-29-6

 (R)الدراسي( المستوى)إعادة العام  :2-1-29-7

 (MR) غياب طبي من االمتحان: 2-1-29-8

 (Ds) فصل من الدراسة: 2-1-29-9

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانىالباب     
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 :بكلية االمارات للعلوم والتكنولوجيا العام القبول : 3-1

القبول والتسجيل والتحويل اجراءات  :الفصل الثالث  

ويلإجراءات القبول والتسجيل والتح  :الثالثالفصل ◄  
 

البرامج العلمية المطروحة  :الرابعالفصل  ◄  

ياإلرشاد األكاديم: الفصل الخامس◄  
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يتم ترايح الطالب للفصل الدراسي االول بالكلية عن طريق لجنة القبول بوزارة التعليم :  القبول الموحد : 3-1-1
 .العالي والبحث العلمي ويعتمد المقبولين من االدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الاهادات

 .خرى خاصة بالكليةأُ واي مطلوبات  اف الطبي والمعاينةعلى الطالب المراحين للقبول بالكلية اجتياز الك :3-1-2

يتم فتح باب القبول المباار للطالب من داخل الكلية بعد انقضاء مدة القبول الموحد : القبول المباشر :3-1-3
 .بنفس اروط لجنة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لاروط العامة الواردة بلوائح القبول تتعارض مع ا الَ وضع اروط قبول خاصه بها على ايجوز للكلية  :3-1-4
 .لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة من المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالث سنوات لبرامج برنامج الدبلوم نظام  تقبل الكلية الطالب للتجسير من: قبول طالب التجسير :3-1-5
وات وفقًا للوائح التجسير لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة من البكالريوس من نظام اربع او خمس سن

 .المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي

 : التسجيل للدراسة :3-2

 .تحدد تواريخ التسجيل حسب التقويم الدراسي الذي يصدره مجلس الكلية :3-2-1

 .ي أو ماروطاً أو غير نظام يكون تسجيل الطالب نظامياً   :3-2-2

 .الفصل الدراسي المعني على االقل لكل ساعات يكون تسجيل الطالب نظاميًا اذا كان تسجيله :3-2-3

يكون تسجيل الطالب ماروطًا في حالة عدم تمكن الكلية من اكمال رصد نتائج االمتحانات حتى بداية  :3-2-4
 .الفصل الدراسي التالي

ساعة معتمدة ماعدا طالب الفصليين  15ي اذا كان تسجيله القل من يكون تسجيل الطالب غير نظام :3-2-5
 .الدراسيين النهائيين

 : الحاالت التالية التسجيل غير النظامييامل  :3-2-6

 .الطالب الذي لديه ظروف صحية او عائلية حسب ماتقرره الكلية: 3-2-6-1
 .والترفيعالذي يتفذ برنامج االزالة  الطالب المفصول اكاديمياً : 3-2-6-2
 .الطالب الذي عليه مطلوبات تخرج: 3-2-6-3
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 .المتكرر لمالحقالطالب الذي علقت دراسته ال: 3-2-6-4
 .حاالت خاصة توصي بها الكلية ويوافق عليها المجلس العلمي: 3-2-6-5

 (.غ ن)عند تقديم نتيجة الطالب المسجل غير النظامي ُترمز حالته برمز  :3-2-7

ل تسجيل غير نظامي الينقل للفصل الدراسي التالي اال بعد اكمال العبء الدراسي وتحديد الطالب المسج:3-2-8
 .حالته االكاديمية وذلك خالل مدة اقصاها اربعة فصول دراسية

القيام بالتسجيل بنفسه في بداية كل فصل دراسي وقد تنظر الكلية في تسجيل الطالب يجب على كل طالب  :3-2-9
 .تثنائية ماعدا الطالب الجددفي ظروف اسبالتفويض 

 .ُيسمح للطالب بالتسجيل المبكر في نهاية الفصل الدراسي السابق اذا استوفى الاروط المطلوبة :3-2-11

 : اجراءات التسجيل  :3-3

 .خرى التي تقررها الكليةواستيفاء كل مطلوبات التسجيل اكأُ  استالم استمارة التسجيل من الكلية :3-3-1

ل بالمراد االكاديمي لمناقاة التحصيل االكاديمي السابق وتقويم الموقف االكاديمي بصفة عامة االتصا :3-3-2
 .وعلى ضوء ذلك يتم التسجيل للفصل الدراسي المعني

جراءات تسجيله خالل اسبوعين من بداية الفصل الدراسي واي تاخير عن ذلك إعلى كل طالب اكمال  :3-3-3
 .عميد ودفع رسوم التسجيل المتأخرالفقة اليتم التسجيل اال بمواالموعد 

ممارسة نااطه اليسمح الي طالب بعد مضي االسبوعان االول والثاني من بداية الفصل الدراسي ب: 3-3-4
 .جراءات التسجيلالدراسي اال بعد إكمال إ

ث بوعين الثالعميد خالل اإلسالينظر مجلس الكلية فى حاالت إستثنائية فى تسجيل طالب ما بعد موافقة  :3-3-5
 .يالفصل الدراس ةوالرابع من بداي

ل بعذر مقبول ُيسمح له الطالب الذى يتأخر عن التسجيل لفترة أكثر من أربعة أسابيع من بداية التسجي :3-3-6
 . يالفصل الدراس جميدتغرض ببالتسجيل 

الفصل الدراسى بدون عذر مقبول اكأسبوع الرابع من بداية  الطالب الذى لم يكمل إجراءات التسجيل بنهاية  :3-3-7
 .ُيعتبر مفصواًل إداريًا من الكلية لعدم التسجيل
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سماء الطالب الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم إلى أمانة الاؤون العلمية وأمانة اؤون الطالب اُترسل قوائم ب  :3-3-8
 .وع الرابع من بداية الفصل الدراسي بعد نهاية األسب ةر مباا

 : التحويل :3-4

لكلية في الطلبات المقدمة من الطالب المسجلين بالكلية تنظر ا : التحويل من برنامج آلخر داخل الكلية :3-4-1
للتحويل من برنامج الى آخر وفق الاروط التي تحددها الكلية والمجلس العلمي ووفقًا لتوفر اماكن ووجود اسباب 

 .موجبة للتحويل

تنظر الكلية في الطلبات المقدمة من الطالب المسجلين بكليات مماثلة :  خرىالتحويل من جامعة او كلية أ   :3-4-2
 :معترف بها للقبول بالفصول الدراسية التي تلي الفصل الدراسي االول وفقًا للاروط التالية 

 .توفر اماكن ووجود اسباب موجبة للتحويل : 3-4-2-1
 .الكليةخصصات با الطالب للتالتخصص في الكليات المحول منه موافقة: 3-4-2-2
 2.11اكمال الطالب فصليين دراسيين كامليين او عامًا دراسيًا كاماًل كحد ادنى بنجاح معدل تراكمي : 3-4-2-3

 .او مايعادله بالكلية التي يود التحويل منها
  .او السباب تتعلق بحسن السير والسلوك اكاديميةاليجوز قبول اي طالب تم فصله السباب : 3-4-2-4

 

 

 .والدبلوم في أيًّ من البرامج العلمية المطروحة( مرتبة الارف أو العام) ُيمنح الطالب درجة البكالريوس  :4-1

ادارة التعليم العالي الخاص  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يكون لكل برنامج منهج دراسي اامل مجاز من  :4-2
 .ُتطرح فيه مقررات دراسية محددة واالهلي واالجنبي

 .يكون العبء الدراسي في الفصل الدراسي موحدًا لجميع الطالب المسجلين في برنامج واحد :4-3

 :البرامج العلمية المطروحة لنيل الدرجات  :4-4

 

 : من البرامج التالية فى أى  الشرف ي منح الطالب درجة بكالوريوس  :4-4-1

البرامج العلمية املطروحة : الفصل الرابع  
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 الفترة الزمنية اسم البرنامج 
 خمسة اعوام دراسية  طالعمارة والتخطي 4-4-1-1
 دراسية  اربعة اعوام االقتصاد 4-4-1-2
 دراسية  اربعة اعوام الدراسات المالية والمصرفية 4-4-1-3
 دراسية  اربعة اعوام العلوم االدارية 4-4-1-4
 دراسية  اربعة اعوام المحاسبة 4-4-1-5

 : رامج التاليةمن الب فى أى  العام بكالوريوس الي منح الطالب درجة  :4-4-2
 الفترة الزمنية اسم البرنامج 

 دراسية  اربعة اعوام تقانة المعلومات 4-4-2-1
 دراسية  اربعة اعوام علوم الحاسوب 4-4-2-2
 دراسية  اربعة اعوام اللغة االنجليزية وآدابها 4-4-2-3
 دراسية  اربعة اعوام النظم العامة 4-4-2-4
 دراسية  ربعة اعواما نظم معلومات ادارية 4-4-2-5
 دراسية  اربعة اعوام نظم معلومات محاسبية 4-4-2-6
 دراسية  اربعة اعوام نظم معلومات مصرفية 4-4-2-7

 : من البرامج التالية ي منح الطالب درجة الدبلوم فى أى   :4-4-3
 الفترة الزمنية اسم البرنامج 

 دراسية  اعوام ةثالث ابكات الحاسوب 4-4-3-1
 دراسية  اعوام ةثالث تقنية محاسبية ومصرفية 4-4-3-2
 دراسية  اعوام ةثالث تقانة المعلومات 4-4-3-3
 دراسية  اعوام ةثالث نظم المعلومات  4-4-3-4

 

 

 

 
إلارشاد ألاكاديمى :الخامسالفصل   
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 .اكأول يس فى الفصل اكأول للمستوى الدراسمن بين أعضاء هيئة التدري ًا أكاديمياً مرادُيعين لكل طالب : 5-1

 . على أعضاء هيئة التدريس بالكلية ييع الطالب فى كل برنامج بالتساو ز يتم تو  : 5-2

 :   بالمهام التالية ياكأكاديم راديقوم الم  :5-3

اإلاراف على الطالب أكاديميًا ويوجههم فى المسائل المتعلقة بقوانين ولوائح الجامعة الخاصة  :5-3-1
 .             بالكلية وغيرهابالقبول والتسجيل واإلمتحانات ونظام الدراسة 

 .                                                      متابعة الطالب أثناء مرحلة التسجيل فى الكلية :5-3-2

حتى يفوا بمطلوبات  االكاديميةوتقدمهم فى الدراسة بالتعاون مع الوحدة  االكاديمي متابعة سجل الطالب :5-3-3
   .                  التخرج

 . إن ُوجدت( حاالت اإلنذار)مرحلة المراقبة العلمية  يمساعدة الطالب فى تخط :5-3-4

 .    العلميةرغباتهم ومقدراتهم   الذي يتوافق مع يعند إختيارهم للبرنامج اكأكاديم تقديم النصح للطالب :5-3-5

 .ن الخاصة للطالبؤو للجهات المختصة فيما يتعلق بالاتقديم الماورة  :5-3-6

من وقت آلخر وذلك للتأكد من تقدمهم فى الدراسة لإليفاء بمطلوبات  المراد االكاديمي ةعلى الطالب مقابل :5-4
 .الدرجة العلمية
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نظام الدراسة: السادسالفصل    

الثالثالباب    

نظام الدراسة  :السادسالفصل ◄  
 

( األعمال الفصلية)نظام التقويم المستمر   :السابعالفصل  ◄

9’الفصلي  

المواظبة على الدراسة واألداء فى المقرر : الفصل الثامن◄

 الدراسي

الغياب المؤقت: الفصل التاسع◄  

تجميد الدراسة: الفصل العاشر◄  



8102 سبتمبر –لكلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا  علميةالألئحة ال 19   

 

 .دلع  وفق نظام الساعات المعتمدة المُ  ية بالكلية على نظام الفصل الدراستسير الدراس  :6-1

فترة إنعقاد  تاملال أسبوعًا  15كل منهما  وفق هذا النظام إلى فصليين دراسيين مستقلين مدة يقسم العام الدراسيُ  :6-2
                                                                                                    .اإلمتحانات النهائية

 .على حسب البرنامج الدراسيأعوام دراسية أو اربعة بالكلية هى خمسة الوريوس درجة البك مدة الدراسة لنيل: 6-3

 .  ام دراسيةمدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم بالكلية هى ثالثة أعو   :6-4

 .   ضعف المدة المقررة للبرنامج المعني لنيل درجة البكالريوس أو درجة الدبلوم تكونسية بالكلية أقصى مدة درا: 6-5

 .كمال الساعات المعتمدة لمنهج البرنامج الدراسي المجاز من المجلس العلمي بنجاحإ :6-6

يكون و  عدد معين من الساعات المعتمدة يولكل مقرر دراس يفى كل فصل دراسمحددة ًتطرح مقررات دراسية : 6-7
 .موحدًا لجميع الطالب المسجلين فى برنامج واحد يفى الفصل الدراس يالعبء الدراس

 وحدة أكاديمية قائمة بذاتها حيث يطلب من الطالب دراسة جميع المقررات يُيعتبر كل مقرر دراس : 6-8

 .الدراسية المحددة فى خطة الدراسة والنجاح فى كل منها على حدة

                     

 

للطالب  يالتقويم اكأكاديممن  وُيعد جزءً  يتدريس المقرر الدراسالتقويم المستمر هو التقويم الذى يتم خالل فترة  :7-1
 :  وفقًا لطبيعة البرنامج الدراسي وذلك على النحو التالي نسبة مئوية محددة من الدرجة النهائية  وُيرصد له

 التقويم المستمر طبيعة المقررات الدراسية 
 % نسبة المكونات األ خرى % نسبة العملي

 21 21 المقررات ذات الطبيعة العملية 7-1-1
 31 - المقررات ذات الطبيعة النظرية 7-1-2
 المقررات ذات الطبيعة التطبيقية العملية 7-1-3

 (العمارة) 
51 21 

على أن يامل  يسب طبيعة المقرر الدراسيتكون التقويم المستمر من كل أو جزء من المكونات التالية وذلك ح :7-2
                                      :      من هذه اكأعمال الفصلية التالية مكونينعلى اكأقل 

(ألاعمال الفصلية)التقويم املستمر نظام : السابعالفصل   
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                                                        .إختبارات دورية قصيرة  :7-2-1

                                              .يمواضيع متعلقة بالمقرر الدراس: 7-2-2

                                              .مااريع أبحاث فردية أو جماعية  :7-2-3

                   .(تقديم موضوعات فى حلقات دراسية)أناطة مجموعات : 7-2-4

                                                                 .مقترحات المااريع : 7-2-5

                                                                    .دراسة خاصة : 7-2-6

                                                                             .مقاالت: 7-2-7

                                                                     .أوراق فصلية: 7-2-8

                                                            .تقديم عرض ملصق: 7-2-9

                                                        .تعليمى( درس)برنامج : 7-2-11

                     .يذات عالقة بمواضيع المقرر الدراستقديم سمنارات  :7-2-11

                                          .مااركة وتفاعل الطالب فى الفصل :7-2-12

                                               .إنجاز المطلوبات فى مواعيدها: 7-2-13

                                                        .تقارير حقلية ومعملية : 7-2-14

                             .يخرى ذات عالقة بالمقرر الدراسأى أعمال أُ : 7-2-15

 .                                                                                                                يلذي يتناسب وطبيعة المقرر الدراسالحرية فى تحديد عدد ونوع التقويم المستمر ا يكأستاذ المقرر الدراس :7-3

 .                                                                                                                المطلوبة يأداء وتكملة أعمال المقرر الدراسال يعفيه من  يعملضرات أو الاغياب الطالب من المح: 7-4

على بعض  يوى العملويحت يوالمهارات المكتسبة فى قالب عمل قويم الذي يتطلب تطبيق المعارفتهو ال يالعمل: 7-5
 .                                                                   وغيرها مرسمل التى تتم فى المعمل والاكأعما: من المفردات مثل

ي ويرصد لها درجات لكل مقرر دراس يالدراسية عند نهاية كل فصل دراس ُتعقد إمتحانات نهائية لكل المقررات :7-6
 . الدرجة النهائية لكل مقرر دراسي وذلك وفقًا لطبيعة البرنامج الدراسي محددة من
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للمقرر  مكونات التقويمومحتويات و ومخرجات اهداف إخطار الطالب ب ييجب على أستاذ كل مقرر دراس: 7-7
                                                 .                                                       يلدراسعند بداية الفصل االمعني  يالدراس

 .                                               برصد درجة لكل مكون تقويم فى إستمارة رصد الدرجات الخاصة ييقوم أستاذ المقرر الدراس :7-8

 

 

 

ولذا ُيوخذ  ية فى النجاح اكأكاديمامل الضروريتوضيح أن الحضور ًيعد من العو  يعلى أستاذ المقرر الدراس :8-1
 .    فى اإلعتبار

 .                                                                                                             للطالب يتوضيح نظام الحضور للمقرر الدراسب يالدراس يقوم أستاذ المقرر يعند بداية كل فصل دراس :8-2

يجب على الطالب المواظبة على حضور كل الحصص النظرية والعملية للمقررات الدراسية التى سجل لها  :8-3
 .  مع مراعاة اإللتزام بالمواعيد ياليوم اكأول لبداية الفصل الدراسوذلك إعتبارًا من 

خاصة ُأعدت لهذا تسجيل أيام الحضور والغياب لكل طالب فى إستمارة  ييجب على أستاذ المقرر الدراس :8-4
 .                                                                                               الغرض

 .                                  عن كل اكأعمال المطلوبة منهؤوالً يكون مس الطالب الذى ُيسجل متأخراً  :8-5

 .المعين يات المقررة لتدريس المقرر الدراسمن الساع% 25زيد عن الغياب لكل اكأعذار يجب اكأ ي :8-6

 .يالدراس المقررن ساعات التدريس فى م% 15إذا تغيب عن  (إنذار بالحرمان) ُينذر الطاب اإلنذار اكأول  :8-7

ن ساعات التدريس فى م %25 إذا تغيب بدون عذر كأكثر منبالحرمان ُيخطر الطالب باإلنذار الثانى  : 8-8
ب من مواصلة دراسة المقرر المعنى الحق فى إيقاف الطال يهذه الحالة كأستاذ المقرر الدراسوفى  يالفصل الدراس

                                                            .                                                       يالبرنامج المعن منسقبالتااور مع  يمقبول يقبله أستاذ المقرر الدراسإال إذا تقدم الطالب بعذر  يالدراس

المعنى مضمنًا أسباب غيابه ويتم ذلك خالل ثالثة  يكتابة خطاب كأستاذ المقرر الدراسيجب على الطالب : 8-9
 .  أيام من تاريخ تسجيل الغياب

على الدراسة والاداء في املقرر الدراس ياملواظبة : الثامنالفصل   
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ه اكأعمال أو اإلعالنات والتنويهات لياته تجاؤو عذر ال يمنع الطالب من معرفة مسالغياب بعذر أو بدون : 8-11
 .التى لم يحضرها يتكملة كل مطلوبات المقرر الدراس التى صدرت خالل فترة غيابه وعليه

بدون عذر ماروع ُيحرم من الدرجات المخصصة ( قصيرإختبار )ي تغيب عن إمتحان معلن الطالب الذ: 8-11
وفى هذه الحالة ُيسمح للطالب بالجلوس  يه أستاذ المقرر الدراسروعًا يقبللتقييم تلك اإلمتحانات مالم ُيقدم عذرًا ما

 .                                                  لإلمتحان عوضًا عن اإلمتحان اكأول الذي تغيب عنه وُيعقد خالل أسبوعين من بداية اإلمتحان اكأول

                                                            :               تتمثل اإلعذار الماروعة فى التالى : 8-12

 .                                                                          مرض الطالب  :8-12-1

 .المرض الخطير كأحد أفراد اكأسرة من الدرجة اكأولى :8-12-2

 . موت أحد أفراد أسرة الطالب المقربين :8-12-3

  .حضور محكمة :8-12-4

 .    المعنىي ة ومقبولة كأستاذ المقرر الدراساكأعذار الماروعة هى التى يجب أن تكون مدعومة بوثائق كافي :8-13 

                            

 

 

هايتها وعند نالتزيد عن اربع اسابيع  الكلية لفترة زمنية قصيرة ومحددةالغياب المؤقت هو غياب الطالب من  :9-1
.                                                                                                     يواصل الطالب دراسته

 .                                        يوذلك بالتااور مع مارفه اكأكاديمالغياب المؤقت يطلبه الطالب  :9-2

 ية بتوقيعه وتوقيع مارفه اكأكاديمتمارة الغياب المؤقت موضحًا فيها فترة الغياب وممهور على الطالب ملء إس: 9-3
 .                                       وتسليمها للوحدة اكأكاديمية إلتخاذ القرار المناسب

                     .      هذه الحالة يتم إخطار العميد يفترة الغياب المؤقت مرة واحدة وفُيمكن تمديد  :9-4

 .                                          يجب إخطار أساتذة المقررات الدراسية فى حالة الغياب المؤقت :9-5

الغياب املؤقت: التاسعالفصل   



8102 سبتمبر –لكلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا  علميةالألئحة ال 23   

 

يجب على الطالب كتابة وتقديم طلب للوحدة اكأكاديمية بعد نهاية فترة الغياب المؤقت موضحًا فيه إستعداده  :9-6
 .                                                                                                                    تم إخطار أساتذة المقررات الدراسية بعودة الطالب لمواصلة الدراسةلمواصلة الدراسة بالكلية وي

من الكلية وُيحق له تقديم طلب يًا إدار الطالب الذى لم يواصل الدراسة بعد نهاية فترة الغياب المؤقت يتم فصله  :9-7
 .                                             للسماح له بمواصلة الدراسة وذلك بعد توضيح أسباب تأخره

 

  

اليسمح الي طالب بتجميد الدراسة في المستوى الدراسي االول اال اذا كانت هنالك اسباب طارئة واستثنائية  :11-1
 .ية وذلك بعد اكمال اجراءات التسجيليقررها مجلس الكل

وله سجل كامل ( اكأول يالمستوى الدراس)راسيين اكأوليين ُيسمح للطالب المسجل والذى قضى فترة الفصليين الد :11-2
                                                                 .                        الدراسة لمدة ال تزيد عن أربعة فصول دراسية متتالية أو منقطعةتجميد اكأخير ب يالفصل الدراس من

 يالفصل الدراس من بدايةاالولى الدراسة من الكلية خالل اكأربعة أسابيع تجميد م الطالب بتقديم طلب يقو : 11-3
ظروف صحية أو ل يالفصل الدراس وذلك في حالة عدم تمكنه من تكملة يبواسطة المارف اكأكاديم االكاديميمكتب لل

 .                                       كأسباب أخرى مقنعة مافوعة بالمستندات التي ُتدعم ذلك

وممهورة بتوقيعه وتوقيع مارفه  تجميدال مدةموضحًا فيها  تجميدب ملء اإلستمارة الخاصة بالعلى الطال: 11-4
 .  يعة أسابيع من بداية الفصل الدراسقصاها أربوذلك خالل فترة أ اكأكاديمي مكتبوتسليمها لل ياديماكأك

 .                                          اليجوز للطالب ترك الدراسة إال بعد استالمه إخطار مكتوب بالموافقة على التجميد من العميد : 11-5

                                                                                                 .صول على موافقة العميددون الح تجميدية إذا ترك الدراسة بغرض الُيفصل الطالب إداريًا من الكل  :11-6 

الدراسة وُترسل صورة من القرار إلى  تجميدار موافقة العميد على بإخطار الطالب كتابة بقر  مسجل الكليةيقوم : :11-7 
      .كليةالاؤون العلمية بال وحدة

                                       .الدائم واليتم تضمينه عند حساب المعدل الفصلي  في سجل الطالب الرسمي  (Z)يكتب رمز تجميد الدراسة :11-8

مرة واحدة فقط  تجميدديد الواحد أو لفصليين دراسيين متتاليين ويمكن تم يلفصل دراس تجميدالُيسمح للطالب ب: 11-9
 .                                                                            عن أربعة فصول دراسية متتالية أو غير متتاليةتجميد  تزيد فترة الإستثنائية على االَ  كأعذار

تجميد  الدراسة: العاشرالفصل   
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صل الدراسي يقوم الطالب بتقديم طلبًا للمكتب االكاديمي قبل اسبوعين من بداية الف تجميدعند نهاية فترة ال :11-11
 .                                                                                                    الذي يرغب فيه مواصلة الدراسة ويارع فورًا في إجراءات التسجيل ودفع كافة الرسوم المقررة لمواصلة الدراسة بالكلية

يتم فصله إداريًا ما لم ُيقدم اكأسباب المقنعة التى يقبلها تجميد نهاية فترة ال بعدالطالب الذى لم يواصل دراسته  :11-11
 .                                                                         العميد

        .لميةالدراسة ضمن السقف الزمني المسموح به للطالب لتكملة مطلوبات الدرجة الع تجميدال ُتحسب فترة  :11-12
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نظم وإجرءات إلامتحانات: الفصل الحادى عشر  

نظم وإجراءات اإلمتحانات  :الحادى عشرالفصل ◄  
 

 ◄ الفصل الثانى عشر:  إمتحانات البديل 

المالحقإمتحانات المالحق و: الفصل الثالث عشر◄  

مهام مراقبى اإلمتحانات: الفصل الرابع عشر◄  

وجيهات للطالب الممتحنين ت: الفصل الخامس عشر◄  

سوء السلوك وحاالت الغش والعقوبات :الفصل السادس عشر◄  

إعادة تصحيح ورقة اإلمتحان: الفصل السابع عشر◄  

الرابعالباب    
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                                  .                                     فى المقررات الدراسية ية الطالب لمعرفة أدائهم اكأكاديمة لمساعدياإلمتحانات هى جزء من العملية التعليم :11-1

الساعات المعتمدة للمقرر  ساعات وفقًا لعدد 3-2تكون اإلمتحانات النهائية ااملة لكل المقرر وفترتها الزمنية  :11-2
 .                                                          يالدراس

متحانات الفصل ا يإمتحانات الفصل الدراس: و هما يم الدراستحانات النهائية فى العاُتعقد دورتان لألم: 11-3 كأول وا 
 .يالثان يالدراس

فى بعض الحاالت ُتجرى اإلمتحانات النهائية لبعض من المقررات الدراسية الخاصة بالتخصص خارج جدول : 11-4
                                  .               قبل وقت كافياإلمتحانات النهائية وفى هذه الحالة يتم إخطار الطالب 

 . العام الدراسي عند نهاية( المالحق) المالحقُتعقد إمتحانات البديل و  : 11-5

 .تُنار جداول اإلمتحانات للطالب قبل اهر من بداية اإلمتحانات :11-6

لتسجيل والجلوس فى قاعة تُنار قوائم الطالب المسموح لهم بالجلوس لإلمتحانات النهائية محتوية على أرقام ا :11-7
 .اإلمتحان

على الطالب الجلوس لكل اإلمتحانات كما هو موضح فى الجدول وغياب الطالب من الجلوس كأى إمتحان : 11-8
                         .                             االكاديميالتقدير فى سجل الطالب  ويتم تسجيل(  0F = ) ُيعد راسبًا ويرصد له تقدير  دون عذر مقبول معلن

براز البطاقة التعريفية فى كل اإلمتحانات :11-9 اثناء اداء  ووضعها أمامه على الدرج يجب على الطالب إحضار وا 
 . االمتحان 

 .                    اًل عن معرفة والتأكد من قاعة اإلمتحان وموقع جلوسه المحدد داخل القاعةؤو يكون الطالب مس: 11-11

ال ُيسمح للطالب المتأخرين من دخول  ،ى قاعة اإلمتحان فى الوقت المحدديتوقع من الطالب الحضور إل :11-11
 .                                                                  دقيقة من بداية اإلمتحان وال ُيمنح الطالب المتأخر زمنًا إضافياً  31قاعة اإلمتحان بعد مرور 

اإلمتحان وعليه إتباع كل التعليمات والتنويهات التى تصدر من المراقبين  ييجب على الطالب إحترام مراقب :11-12
 .                                                 أثناء سريان اإلمتحان

 ،نب مقعدهقع المحدد وال يضعها بجابته وكل ممتلكاته الاخصية فى المو ييجب على الطالب وضع حق: 11-13 
 .                          ولة عن فقدان هذه الممتلكاتؤ الكلية غير مس
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 .                                                             يجب قفلها ووضعها داخل الحقيبة فى الموقع المحدد بالقاعةأجهزة إلكترونية و طالب بحمل ال ُيسمح كأي : 11-14

 .                                                                                         ى الطالب اإلطالع على المعلومات والتوجيهات الخاصة بورقة اكأسئلة واإللتزام بهايجب عل: 11-15 

هذه اآللة ال تحتوى وعليه التأكد بأن  (غير قابلة للبرمجة )الصامتة ة الحاسبة ُيسمح للطالب بإستخدام اآلل: 11-16
 .                                                            على معلومات ذات عالقة باإلمتحان المنعقد وفى حالة وجود معلومات يكون الطالب قد أخل بنظم اإلمتحانات

                     .    على الطالب إستخدام أدواته الخاصة والمسموح بها لورقة اإلمتحان المعين: 11-17

تبادل اكأوراق محادثة أو إتصال و  بتقديم أيَ  مساعدة مباارة أو غير مباارة أو قبولها أو إجراءال ُيسمح : 11-18
 .                    اإلمتحان اثناء اداء بين الطالب

لحاالت اإلستثنائية الضرورية الطالب الجلوس فى قاعة اإلمتحان والُيسمح له بمغادرتها إال فى ا جب علىي: 11-19
ستخدام الحمام: مثل)  .                                                                             وفى هذه الحالة يجب أن يكون معه أحد المراقبين( المرض وا 

 .                                                                                                   الطالب الذى يرغب فى لفت إنتباه المراقب عليه رفع يده ويلتزم بالجلوس فى مقعده: 11-21

         .                          كل الكتابة يجب أن تكون مدونة فى كراسة اإلجابة : 11-21

فى  جلوسهيجب على الطالب التأكد بأن كل اكأوراق اإلضافية داخل كراسة اإلجابة وعليه كتابة أسمه ورقم : 11-22
 .كل اكأوراق

 .    بداية امتحان المقرر الدراسيمن  مضي نصف الزمنال ُيسمح للطالب بمغادرة قاعة اإلمتحان قبل  :11-23

ليه تسليم كراسة اإلجابة ومغادرة قاعة اإلمتحان بهدوء حتى ال يتسبب فى إزعاج مبكرًا ع يطالب الذي ينتهال: 11-24
 .                                                    بقية الطالب

 .                    يجب أن يكون الهدوء سائدًا فى كل اكأوقات داخل قاعة اإلمتحان :11-25

 

ولم يتمكن من الجلوس كأداء اإلمتحان كليًا ي ب الذى أكمل دراسة المقرر الدراسللطال متحانات البديلباُيسمح : 12-1
 :                           أو جزئيًا تحت الظروف أو اكأحوال الارعية التالية

 .  ختص بالكليةمال ومة باهادة طبية صادرة من الطبيباكأسباب المرضية المدع :12-1-1

                                  .لدين أو أقرب اكأقربين فى اكأسرة فاة أحد الواو: 12-1-2

إمتحانات البديل: الفصل الثانى عشر  
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                                                                           .حادث حركة: 12-1-3

   .مقابلة فى محكمة: 12-1-4

 . عذار الارعية المدعومة بمستندات رسمية معتمدةاال :12-1-5

وُيسمح له  يفى المقرر الدراس( sub)الذى تنطبق عليه أحد الظروف الماروعة أعاله ُيمنح تقدير الطالب: 12-2
 .      بالجلوس إلمتحان بديل بعد موافقة العميد إنابة عن مجلس الكلية

 .                           يدراسعام تحانات المالحق عند نهاية كل ُتعقد إمتحانات البديل مع إم :12-3

 .            رسوب( 0F=) تلقائيًا بتقدير ( sub)إذا تغيب الطالب عن إمتحان بديل بدون عذر مقبول ُيستبدل تقدير : 12-4

 .الدراسي التالي ولكنها ُتعقد فى العام يات البديل فى نفس العام اكأكاديمال ُتعقد إمتحانات مالحق إلمتحان: 12-5

 

 

من % 61اذا رسب في اقل من تحانات المالحق فى المقررات الدراسية ُيمنح للطالب فرصة الجلوس إلم: 13-1
ن ظهور نتائج وذلك بعد أسبوعين م (فصليين دراسيين)الدراسي المعني ( المستوى)مجموع المقررات الدراسية للعام 

 .     ةاإلمتحانات النهائي

ي في دورة واحدة وقبل بداية العام الدراسي بعد نهاية الفصل الدراسي الثان المالحقتجرى امتحانات المالحق و  :13-2
                            .التالي

في  Dحصل على تقدير وتأو أكثر  2.11ُيعادل  يإمتحانات المالحق على معدل تراكمإذا حصل الطالب بعد  :13-3
 يالمعدلين الفصلى والتراكم يلتعددون  Cوُيعدل التقدير إلى  يالمعن يُيعد ناجحًا فى المقرر الدراس واحد يدراسمقرر 

 .ويسمح له باالنتقال الى المستوى الدراسي التالي

فى  Dأو أكثر وحصل على تقدير  2.51ُيعادل  يات المالحق على معدل تراكمإذا حصل الطالب بعد إمتحان :13-4
المعدلين الفصلى  تعديلن دو  Cيين وُيعدل تقديرهما إلى حًا فى المقررين الدراسىين المعنُيعد ناج مقررين دراسىين

  .ويسمح له باالنتقال الى المستوى الدراسي التالي يوالتراكم

 .محاولتين رسب فيه أكثر من  يمتحان ملحق كأى مقرر دراسال ُيسمح للطالب بالجلوس إل: 13-5

املالحقإمتحانات املالحق و : الفصل الثالث عشر  
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لب وذلك الطا ايهحصل علت درجةيتم إدخال آخر والنجاح فيه  يمقرر الدراسلالالملحق ادة إمتحان فى حالة إع : 13-6
 .(يعتبر الملحق بمثابة مقرر دراسي مضاف)  خرىباضافة عدد ساعات المقرر مرة أُ  يالفصل عند حساب المعدل

 

 

بديلة لتحديد التحقق منها أو يجب على الطالب تقديم أدلة  التأكد من أن جميع هوية الطالب الجامعية قد تم :14-1
 .اإلمتحان يمراقب يالهوية على نحو يرض

واليمنح  من بداية اإلمتحان دقيقة 31التأكد من أنه ال ُيسمح للطالب بدخول قاعة اإلمتحان بعد أول : 14-2
 .الطالب المتاخر اي زمن اضافي

 .التأكد من توزيع أوراق اإلمتحان وكراسة اإلجابة الصحيحة لمواقع الطالب :14-3

 يلهم وأسمائهم ومستوياتهم على الورقة اكأولى وفى كل ورقةالتأكد من أن الطالب قد قاموا بكتابة أرقام تسج :14-4
 .إجابة إضافية

 .دقيقة من بداية اإلمتحان 31التأكد من أن أى طالب لم يترك قاعة اإلمتحان فى أول  :14-5

ن التأكد من أن جميع الحقائب وكل المواد التى ال ُيحتاج لها اإلمتحان ال يتم حفظها تحت درج الطالب ويمك :14-6
 .                                                                                                                حفظها فى المكان المخصص لها داخل قاعة اإلمتحان

 .التأكد من أن كل الطالب قد تم تسجيلهم فى كاف الحضور: 14-7

 .ستخدامها كما هو مبين فى ورقة اكأسئلةايتم تلزمات وادوات االمتحان ومست الحاسبة الالتأكد من أن اآل: 14-8

 .      ضمان اإلبقاء والحفاظ على اإلنضباط فى قاعة اإلمتحان :14-9

ة اإلمتحان كأستاذ توصيل أى سؤال أو إستفسار يتم بواسطة الطالب فيما يتعلق بدقة أومحتوى ورق  :14-11
 .  يالمعن يالمقرر الدراس

 .اإلعالن عن أى خطأ ُلوحظ فى ورقة اإلمتحان لجميع الطالب فى قاعة أو غرفة اإلمتحان :14-11

 .إتخاذ أى تدابير مناسبة فى حالة مرض الطالب أثناء إنعقاد اإلمتحان :14-12

إلامتحانات يمهام مراقب: عشر الرابعالفصل   
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التأكد من أن أى طالب يرغب فى مغادرة قاعة اإلمتحان بصورة منظمة وأن أوراقه تحت رقابة ورعاية  :14-13
 .قب أثناء غياب الطالبالمرا

 .بالغش أنه قد أخل بنظم اإلمتحانإخطار أى طالب ياتبه  :14-14

وذلك  بحالة الطالب الذى إستخدم وسائل غير ماروعة أومساعدة طالب آخر العلميةكتابة تقرير للوحدة : 14-15
 . إلجراء الالزم

 .             ت فيه حدوث حالة الغشاإلاارة فى كراسة اإلجابة كأى طالب غش فى الوقت الذى تم :14-16

 .                                                                                                مالحظة وتسجيل أى تصرفات غيرمرغوبة تحدث أثناء إنعقاد اإلمتحان فى إستمارة التبليغ عن الحوادث :14-17

من إال بعد مضي نصف الزمن ه ومغادرة قاعة اإلمتحان تسليم ورقة إجابتبمح للطالب يس التأكد من أنه ال :14-18
 . الكلي اإلمتحان زمن

                                                                                                                      .إعالن نهاية اإلمتحان وأن يلتزم جميع الطالب فى مقاعدهم لحين يتم جمع كراسات اإلجابة منهم :14-19

التأكد وضمان أن جميع كراسات وأوراق اإلجابة لإلمتحان وكاف الحضور قد تم جمعهم وحصرهم عند نهاية  :14-21
 .                                                                                         اإلمتحان

 .  العلمي للمكتبتسليم كراسات وأوراق اإلجابة وكاف الحضور  :14-21

 .ابداء اي مالحظات عن سير االمتحان واي مقترحات تساعد في عملية تطوير اداء االمتحانات :14-22

 

 

 

 

 

 

 .دقيقة من بداية اإلمتحان 31ُيسمح كأى طالب دخول قاعة اإلمتحان بعد مضى ال : 01-0

توجيهات للطالب املمتحنيين: عشر الخامسالفصل   
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 .دقيقة 31بمغادرة قاعة اإلمتحان قبل إنقضاء  متواجد في قاعة االمتحان بالخطأ البال ُيسمح كأى ط :15-2

على كل طالب الجلوس فى المكان المخصص له والذى يحمل رقم الجلوس الخاص به وأن يضع أمامه  :15-3
  .بطاقته التعريفية

ب إستالف أى أدوات كاكأقالم على كل طالب إحضار جميع مستلزمات وأدوات اإلمتحان وال ُيسمح للطال :15-4
 . والحاسبات وأدوات الرسم وغيرها

بإدخال الكتب أو المواضيع المطبوعة أو المكتوبة باليد أو الوثائق المصورة أو الوثائق للطالب ال ُيسمح  :15-5
 .أو الهاتف المحمول أو أى وسيلة أخرى مساعدة إلى قاعة اإلمتحان( البيانية)التوضيحية 

 .سمح كأى طالب أن يقدم أو يتلقى أى مساعدة مباارة أو غير مباارة من أى طالب آخرال يُ : 15-6

 .على الطالب إتباع التعليمات الموضحة على غالف كراسة اإلجابة أو ورقة أسئلة اإلمتحان بدقة وحرص :15-7

 .ستعملهاعلى غالف كراسة اإلجابةوعلى أى أوراق أخرى ي على الطالب كتابة أسمه ورقم جلوسه :15-8

 .اعة اإلمتحانإلى قأى ورقة مستعملة أو غير مستعملة بادخال طالب  اليَ  اليسمح :15-9

 .على الطالب أال يكتب على أى ورقة أو أى ائ آخر غير كراسة اإلجابة إال بإذن من المراقب :15-11

 .الرسومات ُيمنع منعًا باتًا إستخدام قلم الرصاص لإلجابة على اكأسئلة إال فى حالة :15-11

 .ُيزود الطالب بماء الارب وُيمنع التدخين والمكيفات وتناول المرطبات :15-12

 . على الطالب إلتزام الهدوء وال يجوز له التحدث إال عند اإلستفسار :15-13

ت ال ُيسمح للطالب مغادرة قاعة اإلمتحان خالل ربع الساعة اكأخيرة من زمن اإلمتحان حتى يتم جمع كراسا :15-14
 .واوراق اإلجابة والتأكد من عددها

فة لالئحة مما ُيعرض لُيعتير عدم التوقف عن الكتابة عندم يطلب المراقب ذلك فى نهاية زمن اإلمتحان مخا: 15-15
 . الطالب للعقوبة المنصوص عليها

 

. 
سوء السلوك وحاالت الغش والعقوبات: : الفصل السادس عشر  
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 :يشمل سوء السلوك أثناء اإلمتحانات المخالفات التالية : 16-1 

 .توجيهات المراقبينعدم اإلنصياع ل :16-1-1

 .إتالف الكراسات أو أوراق اإلمتحانات أو المعدات وغيرها :16-1-2

 .اإلزعاج الذى يخل بسير اإلمتحان :16-1-3

 .الئقة أو كتابتها على كراسة اإلجابة او أوراق اإلمتحاناتالغير التلفظ باكألفاظ  :16-1-4

 .متحانتعاطى المكيفات أو المأكوالت داخل قاعة اإل :16-1-5

 :تشمل حاالت الغش اآلتى: 16-2

 .يومات تتعلق بإمتحان أى مقرر دراسحيازة أى مادة أو وسيلة بها معل :16-2-1

ستخدامه :16-2-2  .الدخول بالهاتف لقاعة اإلمتحان وا 

 .إخفاء كراسة اإلجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية اإلمتحان :16-2-3

 .ر أو السماح لطالب آخر بإنتحال اخصيته أثناء اإلمتحانإنتحال اخصية طالب آخ :16-2-4

:تشمل عقوبات المخالفات اآلتى  :16-3  

:        ُيعاقب الطالب على سوء السلوك بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :16-3-1  

.الطالب لفت نظر :16-3-1-1  

.توجيه مذكرة تحذيرية للطالب  :16-3-1-2  

. افية أخرىأى عقوبة إض :16-3-1-3  

:ُيعاقب الطالب فى حالة ثبوت الغش فى اإلمتحان بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :16-3-2  

 .ي ويمنح صفراً المعن يالطالب راسبًا فى المقرر الدراس ُيعتبر :16-3-2-1

 .يحددها المجلس العلمي الدراسة لمدة عناإليقاف  :16-3-2-2

 .يًا من الكلية في حالة تكرار الغش مرة ُأخرى فصل الطالب فصاًل نهائ :16-3-2-3
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 .أى عقوبة إضافية أخرى :16-3-2-4

 .اعالن المخالفة والعقوبة بلوحة االعالنات وُيخطر ولي أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة :16-4

ئحة يجوز للعميد إذا كانت المخالفة التي ارتكبها الطالب الممتحن التندرج تحت طائلة أَي من احكام هذه الال :16-5
 .في المخالفة ثم احالة تقريرها إلتخاذ القرار تاكيل لجنة تحقيق

 

 

 

 : وذلك وفق اإلجراءات  التالية يأى مقرر دراسإعادة تصحيح ورقة إمتحان  يجوز :17-1

حد من أسبوع وافترة اقصاها يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح ورقة اإلمتحان لعميد الكلية وذلك خالل  :17-1-1
 . إعالن نتيجة اإلمتحاناتتاريخ 

  .اعاله( 1-1-17)أّي طلب للمراجعة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند  اليقبل :17-1-2

 (.تقرره إدارة الكلية)يقوم الطالب بدفع الرسوم المقررة إلعادة التصحيح  :17-1-3

وعضوية أستاذ برئاسة منسق البرنامج أو من ينوب عنه لمراجعة كراسة اجابة الطالب عميد لجنة ال اكليُ  :17-1-4
  .المعنى وأستاذ آخر للنظر فى اكأمر يالمقرر الدراس

تم إعتماد نتيجة إعادة التصحيح بواسطة مجلس الكلية أو توصية محددة بنتيجة المراجعة ويتُقدم اللجنة  :17-1-5
 .العميد إنابة عن مجلس الكلية

 .عقوبة من العقوبات الواردة  إذا ثبت إستهتار الطالب بإستغالل هذا البنداي توقيع  يجوز لمجلس الكلية :17-1-6

 

 
 

 

 

نظام تقويم األداء األكاديمي   :الثامن عشرالفصل ◄ 

 للطالب
 

الخامسالباب    

دة تصحيح ورقة إلامتحانإعا: : عشر بعالفصل السا  
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ومقدرته على التحصيل المستمر أثناء الفصل الدراسى منذ  ييم أداء الطالب على مستواه العلميعتمد تقو : 18-1
 . بدايته وحتى نهايته

الفصلية : طريقة حساب المعدالت :التاسع عشر الفصل ◄

 التراكميةوالسنوية و

رصد وتصحيح الدرجات: الفصل العشرون◄  

مطلوبات النقل للمستوى : الفصل الحادى والعشرون◄

 الدراسي األعلى واإلستمرار فى الدراسة

الدراسي ( المستوى)نظام إعادة العام :الفصل الثاني والعشرون◄  

نظم الفصل األكاديمي واإلداري : الفصل الثالث والعشرون◄

 اإلمتحان

نظام اإلمتحان من الخارج : الفصل الرابع والعشرون◄

 اإلمتحان

للطالب الاكاديميتقويم ألاداء نظام : عشر الثامنالفصل   
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 .كأقرب عدد صحيح درجة وتُقرب الدرجة التى يحرزها الطالب (111)هى  يالكاملة لكل مقرر دراسالدرجة  :18-2

)+( والذى يحمل عالمات موجب والتراكمي  يالفصل يننقاط اكأربعة لحساب المعدلتتبنى الكلية نظام ال: 18-3
                                                  .                                                              للتقديرات

 : عالمات أساسية وهى (8)ن نظام التقويم من يتكو : 18-4

.               باإلضافة إلى عالمات أخرى    A+, A, B+, B, C+, C, D, F  

محددة عند حساب نًا ُتعرف بالتقديرات النوعية وهى تحمل أوزا (F)إلى الحرف  (A+)الدرجات من الحرف : 18-5
 . يالمعدل الفصل

أحرزها الطالب فى المقرر  يتم قسمة الدرجة المئوية التى يمقرر دراسللحصول على النقاط النوعية لكل  :18-6
 .وضربها في عدد الساعات المعتمدة للمقرر، (25)على  يالدراس

الساعات المعتمدة لذلك المقرر وكانت عدد ( 61)درجة مئوية على  يدراس فى مقررما حصل طالب ت  : مثال 

 Bوهي تعادل   2.4  = 7.2/3=  3*  61/25) تكون قيمة نقاط التقدير للمقرر الدراسي هي    ( 3)

 .من الدرجة الكاملة 49إلى 41من فى أى مقرر دراسي فى المدى   (D)تكون درجة النجاح الماروط : 18-7

 .الدرجة الكاملة من 41الرسوب فى المقرر الدراسى هو أقل من  :18-8

بمطلوبات المقرر  نه لم يف  ولك يأن الطالب مسجل فى المقرر الدراسهو مؤار يوضح ب يالرسوب اكأكاديم: 18-9
                                                  .                                                               يعلى تقدير رسوب فى المقرر الدراسالذى يطلبه أستاذ المقرر وعليه فيحصل  يالدراس

من ساعات % 25يابه لم يحضر المحاضرات أو تجاوزت نسبة غ يتقرره الكلية للطالب الذ يالرسوب اإلدار  :18-11
 . يعلى تقدير رسوب فى المقرر الدراسبدون توضيح اكأسباب ولذا يحصل  يالمقرر الدراس

وبدون الحصول على الموافقة الرسمية  يالطالب من الدراسة بغير عذر رسم تجميد غير الرسمي هو تجميدال: 18-11
 .                                                                                     من إدارة الكلية

التقدير ): للطالب كاآلتي بعد الرسوب تتم كتابة التقدير في السجل االكاديمي في حالة النجاح في الملحق : 18-12 
 (F/  بعد الملحق الذي حصل عليه الطالب
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والتقويم بالنقاط ( بالحروف)تقديرات الدرجة المئوية والتقديرات النوعية لللطالب وفقًا  العلمييتم تقويم اكأداء : 18-13 
 :وذلك وفقًا للجدول أدناه

 ير النهائى فى مخطط المقرر الدراسطريقة تحديد التقديجدول 

 األداء التقويم بالنقاط التقدير النوعى بالحرف التقدير بالدرجات المئوية
100-90 A+ 4 - 3.60 ممتاز مرتفع 
89-80 A 3.59 - 3.20 ممتاز 
79-70 B+ 3.19 - 2.80   جيد جدا 
69-60 B 2.79 - 2.40 جيد 
59-55 C+ 2.39 - 2.20 جيد منخفض 
54-50 C 2.19 - 2.00 مقبول 

41 -49 D 1.99 - 1.60 نجاح مشروط 
 رسوب أكاديمى واقل من   F 1.59 41اقل من 
 FX 1.11  يرسوب إدار 
 I  عدم إكمال 
  /...F   الملحق بعد الرسوبنجاح 
 Sub  بديل 
 Z  تجميد 
 ZX  غير رسمى تجميد 
 R  إعادة العام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

عات المعتمدة فى عدد السا يدراس ضرب  نقاط كل مقرر موع حواصلمج: ُيحسب المعدل الفصلى كما يلى :19-1
                             .المعنى يالفصل الدراسمقسومًا على مجمموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية فى  يلذلك المقرر الدراس

  يةوالتراكم ية والسنوية الفصل تملعدال طريقة حساب ا: عشر التاسعالفصل 
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SGPA=     

                    

المعنى ية فى الفصل الدراسمقررات الدراسيهى عدد ال  (n) حيث:  

(i )نقاط المقرر الدراسى    (Pi)        

(i )الساعات المعتمدة للمقرر الدراسى    (Ci)        

 

عات المعتمدة فى عدد السا يدراس مجموع حواصل ضرب  نقاط كل مقرر: يكما يل يُيحسب المعدل السنو  :19-2
 يالمعن يالدراس( يالمستو )العام الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية فى ومقسومًا على مجموع  يلذلك المقرر الدراس

 (. فصلين دراسين)

GPA=     

                 

يالمعن يمقررات الدراسية فى الفصل الدراسهى عدد ال  (n) حيث:  

(i ) ينقاط المقرر الدراس   (Pi)        

(i ) يمقرر الدراسالساعات المعتمدة لل   (Ci)        

                                                                   

عات مضروبة فى عدد السا يدراس مجموع حواصل ضرب  نقاط كل مقرر: يكما يل يُيحسب المعدل التراكم  :19-3
مقررات الدراسية فى الفصول الدراسية التى ومقسومه على مجموع الساعات المعتمدة لل يالمعتمدة لذلك المقرر الدراس

 . منذ إلتحاقه بالكلية درسها الطالب

CGPA =  

                    

:حيث (m) هى عدد المقررات الدراسية فى الفصول الدراسية التى درسها الطالب منذ إلتحاقه بالكلية  
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(i )نقاط المقرر الدراسى    (Pi)         

(i )الساعات المعتمدة للمقرر الدراسى    (Ci)        

  

 

مصحوبة بأرقام البطاقات رصد الدرجات لكل مقرر دراسي يقوم بتدريسه  يأستاذ المقرر الدراس على يجب: 21-1
 .فى إستمارة رصد الدرجات للطالب التعريفية 

امج المعني والموافقة عليها ومن ثم يتم إرسالها درجات المقررات الدراسية في اجتماع مجلس البرن تتم مناقاة :21-2
 .        الى المكتب العلمي

أخطاء فى : مثل)  الدرجات تصحيح ييستدع يبأن هنالك سبب جوهر  يحالة معرفة أستاذ المقرر الدراس فى: 21-3
 تصحيحإستمارة  بملء يالدراس هذه الحالة أن يقوم أستاذ المقرر يتستدع( أو الحساب الدرجةقة رصد الطباعة ، طري

 .                                                                  التصحيحالخاصة موضحًا فيها اكأسباب التى دعت إلجراء هذا  الدرجات

عتمادها من منسق خالل أسبوعين من وقت التسليم اريطة إ طاءختصحيح اكأ ير الدراسعلى أستاذ المقر : 21-4
 يعلى موافقة أستاذ المقرر الدراس يالمبن للدرجات، وبعد إنقضاء هذه الفترة ال يتم إجراء أى تصحيح يمعنالبرنامج ال

 .                                االكاديمي المكتب عبرإال  يالمعن

رساله وا   يالمعن يفى المقرر الدراس الدرجات تصحيح يجب الحصول على موافقة منسق البرنامج على إجراء :21-5
 .                                                                  لإلجراء واإلعتماد االكاديمي للمكتب

 هذهالذى ُمنح فيه  يامل وذلك بعد نهاية الفصل الدراسك يخالل عام أكاديم الدرجات تصحيحيتم إجراء  :21-6
                                                         .                                          الدرجة

 .                     كامل بعد إعالنه يوذلك بعد مرور عام أكاديم درجات كأى تصحيحيتم إجراء  ال :21-7

 .                          اكأكاديمي رادإلى الم يى فصل دراسكأ رصد الدرجاتخ من ُترسل نس  :21-8

 .                                                                         االكاديمياكأكاديمى وذلك لمعرفة تقدمه  مرادهل االكاديمييمكن للطالب تقديم طلب إلرسال سجله  :21-9

                                                                                        

الدرجات  رصد وتصحيح: العشرونالفصل   

 الانتقال للمستوى الدراس ي الاعلي و  مطلوبات: الحادي والعشرونالفصل 

 إلاستمرار فى الدراسة
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 :                                                       االنتقال الى المستوى الدراسي االعلى :21-1

الدراسي اكأول إلى المستوى الدراسي الثاني إذا تحصل على ( المستوى)من العام  ُيسمح للطالب باالنتقال: 21-1-1
 . ي أو اكثر مع االنذار االكاديميأو اكثر وكان راسبًا في مقرر دراس 2.11( سنوي)معدل تراكمي 

بعد المستوى الدراسي اكأول الُيسمح للطالب باإلنتقال من المستوى الدراسي الحالي إلى المستوى الدراسي : 21-1-2
  .أو اكثر 2.11وكان معدله التراكمي  المالحقإال اذا نجح في امتحانات البدائل والمالحق و ( اكأعلى)التالي 

 :ي الدراسةاالستمرار ف: 21-2

 .أو اكثر 2.11المحافظة على معدل تراكمي : 21-2-1

 .محاولتينأكثر من  يالمقرر الدراسعدم تكرار الرسوب فى نفس : 21-2-2

 .الدراسي( المستوى )عدم تكرار اعادة نفس العام : 21-2-3

 .البرنامج الدراسي المعني اال تزيد فترة بقاء الطالب خالل دراسته بالكلية عن المدة المنصوص عليها في :21-2-4

 

 

مع االنذار االكاديمي بغض النظر  الدراسي باكمله في الحاالت اآلتية( المستوى)يسمح للطالب بإعادة العام  :22-1
   : عن معدله التراكمي

 .الدراسي المعني( المستوى)من مجموع المقررات الدراسية للعام % 61اذا رسب الطالب في اكثر من  :22-1-1

اذا  :3-1-22 .للمرة الثانية واالخيرة في مقرر دراسي أو اكثر من امتحانات المالحق في حالة رسوبه :22-1-2
   .أو اكثر عند نهاية العام الدراسي بعد اإلنذار االكاديمي 2.11في رفع معدله التراكمي إلى  فال

يع التخرج من المستوى الدراسي التصميم المعماري أو اي من ماار  مقرراذا رسب الطالب في متوسط  :22-1-4
  .الثاني الى المستوى الدراسي الخامس

الدراس ي( املستوى ) نظام إعادة العام : والعشرون نيالفصل الثا  
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كل المقررات الدراسية والجلوس دراسة يجب عليه اعادة  1.61اقل من للطالب  اذا كان المعدل السنوي: 22-2
 .المتحاناتها

التي رسب فيها في العام ة الدراسيأو اكثر عليه اعادة دراسة المقررات  1.61 للطالب سنويالمعدل اذا كان ال :22-3
  .والجلوس المتحاناتها(  قامتحانات البدائل والمالح)الدراسي السابق فقط 

الطالب التي حصل عليها في المقررات وتقديرات درجات العادة العام الدراسي اليتم رصد في حالة التوصية بإ :22-4
دراجها عند حساب   .المعدلين الفصلي والتراكميالدراسية قبل اإلعادة في سجله االكاديمي وا 

 .الُيسمح للطالب بإعادة العام الدراسي نفسه أكثر من مرة واحدة :22-5

 .ُيمنح الطالب فرصتين بإعادة العام الدراسي خالل فترة دراسته بالكلية :22-6

 .مع العام الدراسي المعاد في سجله االكاديمي  (R)يظهر رمز اإلعادة  :22-7

    

 

 :                                                            اآلتيةفى الحاالت  اكاديميا  الطالب ي فصل  : 23-1

 .االعلى بعد اعادته للفصل الدراسي السابقاالنتقال للمستوى الدراسي  اذا كان عائدًا وفال في: 23-1-1

 .المعني نامجفى البر للبقاء الفترة المسموح بها  تهإذا تجاوزت فترة دراس :23-1-2

 : في الحاالت التاليةي فصل الطالب إداريا   :23-2

 .  لمدة عاميين دراسيين متتالين بدون أسباب للدراسة في حالة عدم مواصلته :23-2-1

 .اذا ترك الدراسة دون الحصول على موافقة الكلية :23-2-2

اب المؤقت المنصوص عليها ويحق له تقديم اذا لم يواصل دراسته بعد نهاية فترة التجميد او فترة الغي :23-2-4
 .طلب السماح له بمواصلة الدراسة وذلك بعد توضيح اسباب تأخره

 الطالب الذى لم يكمل إجراءات التسجيل بنهاية اكأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسى بدون عذر  : 23-2-5
 .مقبول

ي وإلادار  الاكاديمينظم الفصل : لعشرونوا الثالثالفصل   
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الفصل االكاديمي أو اإلداري ويتم تسجيل قرار يقوم المكتب االكاديمي بتحرير خطاب للطالب بخصوص : 23-3
 .                                                                 الفصل فى سجل الطالب الرسمي

فى حالة فصل الطالب من الكلية اكاديميًا أو اداريًا ُيعطى الطالب الخيار فى تقديم طلب لإللتحاق بالكلية مرة  :23-4
 .    خارج وذلك بعد مرور عام دراسي كامل من آخر يوم تم فيه الفصلأخرى من ال

ُيَقيم طلب اعادة االلتحاق بالكلية على اساس السجل االكاديمي للطالب وُتطبق على الطالب الملتحق بالكلية : 23-5
 .   مرة ُأخرى كل المطلوبات االكاديمية في وقت اإللتحاق

     

 

 .فرصتان لإلمتحان من الخارج  ُيمنح للطالب المفصول :24-1

يجلس الطالب المفصول لإلمتحان من الخارج في كل المقررات الدراسية وياترط النجاح فيها والحصول على  :24-2
 .أو اكثر 2.11معدل تراكمي 

نتقل الى المستوى النهائي وُفصل ُيمنح فرصًا متعد :24-3 دة الطالب الذي اكمل بنجاح المستويات قبل النهائية وا 
لإلمتحان من الخارج على اال تتجاوز المدة منذ تسجيله وحتى إحراز الدرجة ضعف المدة المخصصة لكل برنامج 

 .دراسي

تقديم طلبه للاؤن العلمية خالل اهر من يجب على الطالب الذي ُمنح فرصة الجلوس لإلمتحان من الخارج  :24-4
 .فصله من الكليةبداية الفصل الدراسي اكأول للعام الدراسي الذي يلي 

الطالب المفصول والذي ُمنح فرصة ولم يتمكن من الجلوس لإلمتحان من الخارج في الفصل التالي مباارة  :24-5
 .وذلك السباب موضوعية مقنعة يمكن ان يتقدم بالتماس للعميد لتأجيل فرصته عامًا دراسيًا آخر

 .إللتزام بالمقررات الدراسية السائدة ومحتوياتهاالطالب المفصول والجالس لإلمتحان من الخارج عليه ا :24-6

تتم اعادة تسجيل الطالب المفصول لالستمرار في الدراسة في حالة نجاحه في إمتحانات كل المقررات الدراسية  :24-7
 .أو اكثر 2.11وحصل على معدل تراكمي 

 .ساب معدله التراكميالتدخل نتيجة مقررات المستوى الذي فصل فيه الممتحن من الخارج في ح :24-8

نظام إلامتحان من الخارج: والعشرون الرابعالفصل   
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تطبق على الممتحن من الخارج كافة احكام هذه الالئحة بمافيها االحكام الخاصة باالنتقال الى مستوى دراسي  :24-9
 .المالحقاعلى والبدائل و 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلوبات التخرج  :الخامس والعشرونالفصل ◄  
 

السادسالباب    
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 :                      ى البرامج الدراسية بارطفى إحد ة من الكليةلنيل الدرجة العلمي يصبح الطالب مؤهالً  :25-1

منح وتصنيف اإلجازات  :السادس والعشرون الفصل ◄

 العلمية( الدرجات)

شهادة التفاصيل والتخرج : الفصل السابع والعشرون◄

 والتالدرجات

مطلوبات التخرج: والعشرون الخامسالفصل   
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إكمال جميع المقررات الدراسية وعدد الساعات المعتمدة المطلوبة بنجاح باإلضافة إلى المطلوبات  :25-1-1
 . يدها القسم ويعتمدها المجلس العلمالتى يحد خرىاكأُ 

 .  أو أكثر 2.11ُيعادل  يئنها يأن يتحصل الطالب على معدل تراكم: 25-1-2

 2.11اذا كان المعدل التراكمي النهائي الي طالب في المستوى الدراسي االخير وقبل تخرجه يقل عن : 25-1-3
وكان ناجحًا في كل المقررات الدراسية في ذلك المستوى الدراسي ُيسمح له باعادة دراسة وامتحان المقررات الدراسية 

لرفع معدله التراكمي   Cلية في ذلك المستوى الدراسي والتي حصل فيها على تقدير التي يوافق عليها مجلس الك
 .النهائي

جازتها بواسطة المجلس العلمال ُتعتمد درجة التخرج اإل بعد  موافقة مجلس الكل: 25-2 ويجوز أن يفوض  يية وا 
 .العميد إلجازتها يالمجلس العلم

 

  

 

كمال ( رجاتالد)يمنح مجلس الكلية اإلجازات  :26-1 العلمية للطالب وذلك إعتمادًا على معدالتهم التراكمية النهائية وا 
 .    الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج بنجاح

 : على النحو التالى والموضح فى الجدول أدناه( اعوام 5أو  4) الشرف بكالوريوست صنف درجات : 26-2

 (األداء)الوصف  (تالدرجا)تصنيف اإلجازات  المعدل التراكمى النهائى
 ممتاز اكأولى 4.11 – 3.21
 جيد جداً  القسم اكأول –الثانية  3.11 – 2.81
 جيد القسم الثانى –الثانية  2.71 – 2.51
 مقبول الثالثة 2.41 – 2.11

 :على النحو التالى والموضح فى الجدول أدناه( سنوات 4) البكالريوس العامت صنف درجات  :26-3

 (األداء)الوصف  مى النهائىالمعدل التراك
 ممتاز 4.11 – 3.21

العلمية( الدرجات)منح وتصنيف إلاجازات : والعشرون السادسالفصل   
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 جيد جداً  3.11 – 2.81
 جيد 2.71 – 2.51
 مقبول 2.41 – 2.11

 :على النحو التالى والموضح فى الجدول أدناه( سنوات 3) الدبلومت صنف درجات  :26-4

 (األداء)الوصف  المعدل التراكمى النهائى
 ممتاز 4.11 – 3.21
 جداً  جيد 3.11 – 2.81
 جيد 2.71 – 2.51
 مقبول 2.41 – 2.11

 

 

ومتنوعة كأداء الطالب فى وسائط متعددة ( يالسر  االكاديميسجل الطالب )يجب أن ُتحفظ اهادات التفاصيل  :27-1
      .                                                                                                ورقية ومرئية

عند نهاية كل فصل  العلميلمعرفة أداءه ( االكاديميالسجل )للطالب الحق فى الوصول إلى اهادة تفاصيله : 27-2
عتماد النتائج بواسطة مجلس الكلية يدراس  .                          وذلك بعد إجازة وا 

                                      :          تصدر الكلية اهادات التفاصيل للطالب اآلتية صفاتهم : 27-3

                                                         .المتخرجالطالب  :27-3-1

                                                         .المستقيلالطالب  : 27-3-2

                                                        .الطالب المفصول :27-3-3

 .الطالب المتواصل: 27-3-4

   .مؤقتاً  المجمدالطالب  :27-3-5                                

 .خرىالطالب المتحول لكلية أو جامعة أُ  :27-3-6

عتماد أمين الاؤون العلمية وعميد الكلية( االكاديميالسجل )تصدر اهادات التفاصيل : 27-4  .بواسطة المسجل وا 

والتخرج  شهادات التفاصيل: والعشرون السابعالفصل   
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بواسطة أمين الاوؤن العلمية ممهورة بتوقيعه وتوقيع العميد ( وثيقة التخرج)تصدر اهادة اإلجازة العلمية : 27-5
 .سجل وذلك بعد إستيفاء الطلب لمطلوبات الدرجة العلميةموال

سجل وذلك مد والبواسطة أمين الاوؤن العلمية ممهورة بتوقيعه وتوقيع العمي( الكرتونية)تصدر الاهادة الجدارية  :27-6
 .بعد إستيفاء الطلب لمطلوبات الدرجة العلمية
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 .                           إعالن جداول اإلمتحانات وذلك قبل اهر من بداية اإلمتحانات :28-1

الاكاديمي ولجان الامتحاناتمهام املكتب : الثامن والعشرون الفصل   

مهام المكتب األكاديمى  :الثامن والعشرونالفصل ◄  
 

 أحكام إنتقالية :التاسع والعشرون الفصل ◄

السابعاب  الب  
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                                  .          طباعة وتجهيز أوراق اكأسئلة للمقررات الدراسية: 28-2

 .  إعداد و توزيع قائمة مراقبى اإلمتحانات: 28-3

ذا كانت هنالك حاجة للطالب فى اوكراسات اإلجابات )إصدار مظاريف مختومة محتوية على أوراق اكأسئلة : 28-4
ستالمها بعد نهاية ا( اإلجابة عليها  . إلمتحاناتلكبير المراقبين وذلك قبل بداية اإلمتحان وا 

 .                            التأكد من أن كل كراسات اإلجابة لم يتم إستخدامها خارج قاعة اإلمتحان: 28-5

 (. إن ُوجدت)إعداد و تجهيز التقرير الخاص بالغائبين من اإلمتحان والحاالت الطالبية اكأخرى : 28-6

 .                   يوالتراكم يوحساب المعدلين الفصل( النتائج) رصد الدرجات: 28-7

 .للطالب بطريقة مرتبة وذلك فى وسائط حفظ متعددة االكاديميةاإلحتفاظ بالسجالت : 28-8

 .     متابعة الحاالت الطالبية وتقديمها إلى الجهات المختصة عند اإلقتضاء: 28-9

  

 

 

 .لالئحةمجلس الكلية الدفعة التي يبدأ بها تطبيق أحكام هذه ا يحدد: 29-1

 .في اأن الدفعات التي ُقبلت في ظلها حتى تخرجها تظل الالئحة السابقة سارية المفعول: 29-2

 . مالم يرد باأنه حكم في هذه الالئحة ُيرجع فيه إلى مجلس الكلية: 29-3

 لمي للكليةالعمجلس الفي حالة حدوث ظروف طارئة تقتضي رفع هذه الالئحة جزئيًا أو كليًا ُيرفع اكأمر إلى : 29-4
 . للتقرير باأنه

 

 

 

 

احكام إنتقالية: والعشرونالتاسع الفصل   



8102 سبتمبر –لكلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا  علميةالألئحة ال 49   

 

 

 

 

 
جازها فى إجتماعه   كاديمية وأأ

أ
صدر هذه ألالئحة أل ن ألمجلس ألعلمى قد أأ شهد أأ أأ

 بتاريخ                ألموأفق                 ه)     (             رقم 

 

 :ألتوقيع                                                      :    إسم رئيس ألمجلس

 

 :                                ألتاريخ

 ألختم


