مق ّدم ـ ــة
مما ال �شك فيه� ،أن الدرا�سة يف التخ�ص�ص تختلف عن الدرا�سة يف ال�سنة الت�أ�سي�سية ،لذلك على الطالب �أن
مي�ضي ُقدما يف درا�سته وهو على دراية و�إطالع بالقوانني والأنظمة ،لذلك �إرت�أينا �أن نوفر هذا الكت ّيب
لطالبنا الأعزاء ،متمنني لكم جميعا التفوق والنجاح.

حتويل درجة الطالب لتقدير ونقاط يتم حتويل درجة الطالب املئوية �إىل تقدير ثم يتم حتويل
التقدير �إىل نقاط ح�سب اجلدول التايل:

اجلدول رقم ١

القواعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــعامة لإحـ ـ ـ ــت�ساب امل ـ ـ ـ ـ ــعدل
		
يعترب املعدل الف�صلي لكل ف�صل م�ستقال عن الف�صول الأخرى.
		
يعترب املعدل الرتاكمي لكل م�ستوى م�ستقال عن امل�ستويات الأخرى .
�إذا مت �إعادة مادة ما لأكرث من مرة  ،عند �إحت�ساب املعدل حتذف املرة الأوىل وتدخل يف احل�ساب يف املرة
الثانية واملرات الالحقه.

ك ــيفيـ ــة احـ ــت�سـ ــاب
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ّدل الأكــادميـ ـ ـ ـ ــي
املقرر :هو املادة التي يدر�سها الطالب يف الف�صل الواحد  ،ويكون حتديد درجات الطالب على �أ�سا�س �إجنازاته
امل�ستمرة داخل قاعات الدرا�سة النظرية والعملية ،واالختبارات الدورية ،والدرا�سات والأبحاث وامل�شاريع
والواجبات املطلوبة منه .
ال�ساعات املعتمدة  :هي وحدة قيا�س درا�سية لتحديد وزن املقرارات خالل الف�صل الدرا�سي ،وهي تختلف
ح�سب املواد.

ح�س ـ ــاب املعـ ـ ـ ـدّل الرتاكم ـ ـ ـ ــي
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التقديرات التي ال تدخل يف ح�ساب املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي:

ح�ساب املعدل الف�صلي  :املعدل الف�صلي هو متو�سط نقاط الدرجات لكل املقررات التي در�سها الطالب يف
ف�صل ما ،ويح�سب ب�ضرب عدد ال�ساعات املعتمدة لكل مقرر يف نقاط التقدير الذي ح�صل عليه الطالب يف
ذلك املقرر ،ثم يق�سم جمموع النقاط على جمموع ال�ساعات املعتمدة يف ذلك الف�صل ،واملثال يف اجلدول:

لوحة �شرف عميد الكل ّية

املالحظة الأكادميية

مالحظات هامة

نظ ــام الت�أديـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ــاالت الغـ ـ ــ�ش
يف حال ثبوت قيام الطالب بالغ�ش �أثناء الإمتحان يعد را�سبا يف امتحان املادة التي �ضبط
الغ�ش فيها ،ويف حال ثبوت قيامه بالغ�ش للمرة الثانية يعطى �صفرا يف املادة ويف�صل ملدة
ف�صل درا�سي واحد ،ويف�صل نهائيا من الكلية عند ثبوت غ�ش الطالب للمرة الثالثة ويكون
القرار يف كل حالة من قبل جلنة الت�أديب يف الكلية.

ال ـ ـ ــتغيب عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحا�ضرات
ونرفق هنا جدول االنذارات يف حالة ا�ضطر الطالب للتغيب عن املحا�ضرات ،مع العلم �أنه
على الطالب متى ما توافرت لديه الأعذار املقبولة �أن يقدمها للمحا�ضر ،وتختلف الن�سبة
بعدد املحا�ضرات لأن عدد الأ�سابيع تختلف يف كل ف�صل درا�سي:

�أمور ته ّمك

