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كلامت مضيئة

وإن االهتمـام بقطـاع التعليم مبختلف أنواعه ومستوياتـه وتوفيـر البيئة 

الداعمة واملحفزة للبحث العلمي واالبتكار سوف يكون يف سلم أولوياتنا 

الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكني باعتباره األساس الذي مـن خاللـه 

سيتمكن أبناؤنا من اإلسهام يف بناء متطلبات املرحلة املقبلة.









الحمــد للــه حمــد الشــاكرين .. والصــالة والســالم عــى خاتــم املرســلني.. ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

ــه أجمعني. وصحب

ــني  ــة الدارس ــايئ الطلب ــل أبن ــات دلي ــني صفح ــة ب ــامت املضيئ ــذه الكل ــع ه ــرين أن أض ــه لي إن

يف أروقــة كليتهــم كليــة الربميــي الجامعيــة والتــي لــوال توفيــق املــوىل عــز وجــل واجتهــاد 

املخلصــني مــن أكادمييــني وإداريــني ملــا وصلــت هــذه الكليــة إىل املســتوى التــي هــي عليــه 

اآلن .

إن انطــالق هــذا املــروع العلمــي الرائــد دامئــا جــاء مــن أجــل إتاحــة فرصــة التعليــم الجامعــي 

العــايل ألبنائنــا الطلبــة وفــق متطلبــات العــر ، وانطالقــاً مــن األهــداف الرتبويــة املرتكــزة عــى 

ــة  ــة الصالح ــم املواطن ــيخ قي ــك ترس ــاً وكذل ــاً وثقافي ــم فكري ــباب وتنميته ــات الش ــف طاق توظي

لديهــم ، فقــد وجهنــا الهيئــة األكادمييــة واإلداريــة لتحقيــق أهدافــه االقتصاديــة واالجتامعيــة 

والثقافيــة.

ولقــد حرصنــا يف كليــة الربميــي الجامعيــة عنــد اختيارنــا للتخصصــات والربامــج التــي نقدمهــا عى 
أحمد بن نارص النعيمي 

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



املالمئــة بــني مخرجــات التعليــم العــايل وحاجــات أســواق العمــل املحليــة والخارجيــة ، وكذلــك التطويــر والتحســني 

املســتمر للربامــج األكادمييــة التــي تقدمهــا الكليــة واســتخدام أحــدث األســاليب العلميــة يف التدريــس الجامعــي 

وتوفــر مصــادر تعلــم حديثــة شــاملة بهــدف تفعيــل رســالتنا يف تعزيــز نشــاط البحــث العلمــي الهــادف مبضامينــه 

التطبيقيــة املوجهــة لخدمــة القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة املختلفــة وانطالقــاً مــن إمياننــا باملســؤولية االجتامعية 

للكليــة ، فإننــا نســعى يف الكليــة إىل تعزيــز دور الكليــة يف خدمــة املجتمــع مــن خــالل مايتوفــر لــدى الكليــة مــن 

إمكانيــات فنيــة وطاقــات أكادمييــة مؤهلــة وكذلــك مــن خــالل املبــادرات املجتمعيــة لإلســهام يف رفــع مســتوى 

ــة  ــالب الكلي ــايئ ط ــو أبن ــرين أن أدع ــام ي ــية، ك ــا التنافس ــز قدرته ــاعدتها يف تعزي ــة ومس ــاتنا الوطني أداء مؤسس

لالســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي توفرهــا الكليــة لطالبهــا ، لتعينهــم عــى الوفــاء بواجباتهــم املســتقبلية.

ختامــاً أمتنــى أن تنهــض إدارة الكليــة التــي عهــدت إليهــا هــؤالء الطلبــة جيــل املســتقبل ، بدورهــا يف املســاهمة 

ــر  ــة روح الع ــالل مواكب ــن خ ــلطنة م ــارج الس ــل وخ ــة داخ ــية االقتصادي ــز التنافس ــاملة وتعزي ــة الش ــق التنمي لتحقي

ــادي. ــاح االقتص ــروف االنفت ــع ظ ــف م والتكي

والله ويل التوفيق



طلبتنا األعزاء..

  يــرين أن أرحــب بكــم وأنتــم تخطــون نحــو مرحلــة دراســية جديــدة يف مســرتكم التعليميــة ، 

نرحــب بكــم يف كليتكــم الواعــدة كليــة الربميــي الجامعيــة التــي تفتخــر بالتحاقكــم بهــا.

 أنشــئت كليــة الربميــي الجامعيــة يف مطلــع العــام الجامعــي 2004/2003 كاســتجابة موضوعيــة 

ــذ  ــة ، ومن ــهده املنطق ــذي تش ــو ال ــرة النم ــي وت ــل تنام ــي يف ظ ــع املح ــات املجتم ملتطلب

ذلــك الوقــت اســتطاعت هــذه املؤسســة األكادمييــة الفتيــة أن تقطــع شــوطاً متميــزاً يف ميــدان 

العمــل األكادميــي زادهــا ثباتــا وعزميــة وتقدمــا وتطــورا تشــهده أورقتهــا يومــا بعــد يــوم حيــث 

ــات  ــم النجاح ــدالت األداء وحج ــاً يف مع ــوال ملموس ــيس تح ــت التأس ــي أعقب ــرتة الت ــهدت الف ش

واإلنجــازات.

 واليــوم و لــي نوفــر لكــم مايســاعدكم ويوجهكــم توجيهــا صحيحــا ، وضعنــا هــذا الدليــل بــني 

أيديكــم لــي يكــون معينــا لكــم يف حياتكــم الجامعيــة نظــرا للمعلومــات القيمــة التــي يحتويهــا 

والخاصــة بحياتكــم الجامعيــة منــذ إلتحاقكــم وحتــى تخرجكــم إن شــاء اللــه.

لقــد حرصــت إدارة الكليــة عــى أن يتضمــن هــذا الدليــل األقســام األكادمييــة والتخصصــات التــي  د. محمد فرحان املجايل

عميد الكلية

كلمة عـميـد الكليـة



تطرحهــا الكليــة والخطــط الدراســية لهــذه التخصصــات ورشوط القبــول والرســوم الدراســية إىل جانــب معلومــات عــن 

الســنة التأسيســية ، ومــن أهــم ماتضمنــه هــذا الدليــل تعليامت منــح درجــة البكالوريــوس ودرجتــي الدبلــوم والدبلوم 

املتقــدم والتــي تشــكل مصــدراً هامــا للطالــب ليتعــرف عــى حقوقــه وواجباتــه والتــي تجنبــه الوقــوع ببعــض األخطاء، 

ــة  ــتقبلية للكلي ــات املس ــك التطلع ــة وكذل ــة واألكادميي ــر اإلداري ــة الدوائ ــى كاف ــرف ع ــب التع ــتطيع الطال ــام يس ك

ومزاياهــا وطبيعــة اإلرتبــاط األكادميــي مــع جامعــة كاليفورنيــا ســتيت نورثــرج وجامعــة عــني شــمس يف جمهوريــة 

مــر العربيــة وأيضــا الجامعــة األردنيــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

 وقــد أصبحــت الكليــة عضــواً يف إتحــاد الجامعــات العربيــة إعتبــاراً مــن الفصــل الثاين مــن العــام األكادميــي 2018/2017 

إضافــة إىل حصولهــا عــى العديــد مــن اإلعرتافــات الدوليــة ، ومــام تجــدر اإلشــارة اليــة بــان الكليــة اســتقبلت الفــوج 

ــر  ــة م ــمس بجمهوري ــني ش ــة ع ــع جامع ــي م ــاط األكادمي ــون باإلرتب ــتر يف القان ــج املاجس ــة برنام ــن طلب األول م

ــع  ــي م ــاط أكادمي ــة ارتب ــع إتفاقي ــم توقي ــد ت ــه ق ــام أن ــي 2019/2018 ك ــام األكادمي ــة الع ــن بداي ــاراً م ــة إعتب العربي

الجامعــة األردنيــة يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية لطــرح برنامــج املاجســتر يف إدارة االعــامل.

إننــي ومــن خــالل هــذه الكلمــة أوجــه دعــويت إىل كل طالــب وطالبــة إلقتنــاء نســخة مــن هــذا الدليــل وتخصيــص جــزءا 

مــن وقتــه لقراءتــه واإلســتامع إىل النصائــح واإلرشــادات التــي يبديهــا املرشــد األكادميــي والتــي تشــكل جانبــا هامــا 

ومكمــال لهــذا الدليــل.

نحن عى قناعة تامة بأنكم سرتتقون إىل مستوى املسؤولية فأمامكم مسرة تتطلب عمال دؤوبا ومخلصا.

مع أخلص التمنيات لكم بالنجاح يف مسرتكم الجامعية



نبذه عن الكلية

ــم  ــة للتعلي ــة خاص ــة أول كلي ــي الجامعي ــة الربمي ــد كلي تع

الجامعــي مبحافظتــي الربميــي والظاهــرة ، مــن أجــل 

إتاحــة فــرص تعليــم أكــرب للتعليــم الجامعــي يف الســلطنة 

تطلعــات  ظــل  يف  العمــل  ســوق  ملتطلبــات  اســتجابة 

مختلــف  يف  الدوليــة  املتغــرات  ملواكبــة  الســلطنة 

املياديــن العلميــة التقنيــة االقتصاديــه، واســتناداً إىل 

الربميــي  كليــة  يف  املســتثمرون  حــرص  الغايــة  هــذه 

الجامعيــة عــى تبنــي سياســة اســتثامرية طويلــة األجــل 

ــم  ــة تهت ــة ومدروس ــتقبلية واضح ــة مس ــتند إىل رؤي تس

بجــودة التعليــم العــايل وتســعى لالرتقــاء مبســتويات 

التحصيــل العلمــي للطلبــة باعتبارهــم املحــرك الواعــد 

لعجلــة التطــور والتنميــة يف الســلطنة.
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ــة. ــة ومصداقي ــط ثق ــتنا مح ــون مؤسس ــن أن تك ــام مؤكدي الع

• الفريــق: نعمــل معــا كعائلــة واحــدة لتحقيــق مهمتنــا وزرع 

ــر  ــعور بالفخ ــرتك والش ــزام املش ــي وااللت ــل الجامع روح العم

واالعتــزاز بأهــداف مؤسســتنا ومنجزاتهــا.

يف  ملشــاركتنا  اآلخريــن  جــذب  إىل  نســعى  الراكــة:   •

التشــاور يف شــأن خياراتنــا ونتعــاون عــرب الحــدود لتحقيــق 

املشــرتكة. األهــداف 

•التعليــم املؤســي: نشــجع األفــكار واملامرســات 

ــتمر  ــن املس ــة التحس ــر ثقاف ــهم يف ن ــي تس ــدة الت الجدي

وإعــداد القيــادات الرتبويــة.

•املرونــة: نفحــص وندقــق النظــر يف محيطنــا بإســتمرار مــن 

ــة  ــربة التعليمي ــز الخ ــات تعزي ــكار ومامرس ــاف أف ــل استكش أج

بالرعــة  املطلــوب  بالعمــل  والقيــام  التغيــر  وتشــجع 

املمكنــة.

الـرؤيـة

ــاً يف  ــة دوراً ريادي ــة األكادميي ــاء الهيئ ــة وأعض ــون للطلب أن يك

ــاً. ــاً وإقليمي ــة محلي ــة االقتصاديةوالثقافي التنمي

الـرسـالة

ــاهمة  ــة للمس ــارات الالزم ــة وامله ــا باملعرف ــزود خريجين أن ن

ــن  ــك  إرشاك كل م ــا وكذال ــار لبلدن ــاه واالزده ــق الرف يف تحقي

الهيئتــني األكادمييــة اإلداريــة يف مســار تطويــر القطــاع العام 

والخــاص واملؤسســات غــر الربحيــة يف املجتمــع العــامين.

القـــيــم

• املواطنــة: نحــن نشــجع بفعاليــة الــوالء واالنتــامء للوطــن 

املجتمــع  داخــل  الدميقراطيــة  تنميــة  يف  واملســاهمة 

واالقتصــاد الحــر.

• الشــفافية: نعــرب عــن أفكارنــا براحــة ونتخــذ قراراتنــا 

ــرأي  ــرار وال ــاع الق ــى صن ــفافية ع ــا بش ــج أعاملن ــرض نتائ ونع
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1- الرتكيز عى الجودة األكادميية

ــات  ــي حاج ــي تلب ــاقات الت ــج واملس ــم الربام ــة وتقدي ــر األكادميي ــى املعاي ــق أع ــة بتحقي ــي الجامعي ــة الربمي ــزم كلي تلت

املجتمــع وتربــط بوضــوح بــني النظريــات واملعــارف واملهــارات العملية.وتســعى هــذه الكليــة لجــذب األكادمييــني الذيــن 

يســتطيعون تصميــم مســاقات تــري خــربات الطلبــة التعليمية وترفع مــن تحصيلهــم األكادميــي ويشــاركون يف املؤمترات 

والنشــاطات التــي تعقدهــا املنظــامت املهنيــة املختلفــة وينخرطــون يف قطاعــي املجتمــع العــام والخــاص.

2- التـركيـز علـى خبـرات الطلبـة

رشعــت كليــة الربميــي الجامعيــة بتنفيــذ برنامــج طمــوح لتأســيس برامــج أكادمييــة ومســاقات تســاعد الطلبــة عــى تحقيــق 

النجــاح عــى مــدى الحيــاة وتســعى هــذه الكليــة إىل الحصول عــى اعــرتاف الجامعات األخــرى وهيئــات االعتــامد األكادميي 

وأصحــاب العمــل نتيجــة للبعــد والعمــق املعــريف لــدى خريجيها.

3- الرتكيز عى خدمة املجتمع املحي

ــة  ــة وخدم ــويل املواطن ــث ت ــة حي ــة األم ــع ونهض ــني املجتم ــاهمة يف تحس ــها مس ــة نفس ــي الجامعي ــة الربمي ــرى كلي ت

ــع رشكاء يف  ــاون م ــر التع ــة إىل تطوي ــعى الكلي ــأن، وتس ــذا الش ــؤوليتها يف ه ــوىل مس ــرة وتت ــة كب ــع أهمي املجتم

ــوم. ــامل الي ــة يف ع ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ــة التحدي ــدويل ملواكب ــي وال ــي واإلقليم ــات املح قطاع
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4- الرتكيـز علـى البنيـة التحتيـة

تعمــل كليــة الربميــي باســتمرار عــى تحديــث البنيــة التحتيــة مبــا فيهــا املبــاين وأنظمــة املعلومــات ملواكبــة النمــو 

الــذي ميكنهــا مــن تــويل دور قيــادي بــني مؤسســات التعليــم العــايل يف املنطقــة.
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مزايـــــا الكليــــة

• القيادة التشاركية .

• استخدام تكنولوجيا املعلومات يف الخدمات التي تقدمها الكلية.

• املقارنات املرجعية 

• الراكة مع املؤسسات األخرى

• تحقيق معاير ضامن الجودة

التطلعـات املستقبليـة

تـحقيق معـاييـر االعتمـاد األكـادميـي واملـؤسسـي والبـرامجـي:

• معدل منو مستهدف يف عدد الطلبة بنسبة %20 لكل عام أكادميي.

• معدل نحو مستهدف يف الهيئة التدريسية بنسبة 15%.

• معدل نحو مستهدف يف املباين واملرافق والتجهيزات بنسبة %20.

• فتح برامج دراسات عليا وبرامج بكالوريوس يف املجاالت املطلوبة لسوق العمل.

• توسيع قاعدة التعليم االلكرتوين.
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االرتبــاط واإلشــراف األكـادمييـة

انطالقــا مــن الــدور األســايس الــذي تقــوم بــه املؤسســات التعليميــة يف توفــر احتياجــات املجتمــع مــن املتخصصــني 

والخــرباء يف شــتى املجــاالت العلميــة والفنيــة ونظــرا للتطــورات الهائلــة التــي يشــهدها عاملنــا املعــارص يف مختلــف 

أوجــه املعرفــة، فقــد حرصنــا يف كليــة الربميــي عــى االســتفادة مــن خــربات اآلخريــن.. لــذا كان اختيارنــا لجامعــة كاليفورنيا 

ــة  ــة األردني ــة باململك ــة األردني ــةو الجامع ــر العربي ــة م ــمس يف جمهوري ــني ش ــة ع ــة و جامع ــتيث نورثرج/األمريكي س

الهاشــمية والــاليت تعــد مــن أرقــى الجامعــات عــى مســتوى العــامل ملــا لهــم مــن تاريــخ عريــق وكفــاءة علميــة عــى 

ــل  ــا متث ــام أنه ــة ك ــم الناجح ــا وتجاربه ــن خرباته ــتفيدين م ــا مس ــة انطالقن ــون نقط ــدويل لتك ــي وال ــتوى اإلقليم املس

أحــدى أهــم ضامنــات الجــودة التعليميــة مــن خــالل إرشافهــم ومتابعتهــم لربامجنــا الدراســية، األمــر الــذي يضمــن تعليام 

ــث  ــدي بحي ــاون التقلي ــوم اإلرشاف والتع ــب مفه ــذا الجان ــا يف ه ــد اجتزن ــه دوليا.وق ــرتف ب ــتوى مع ــع املس ــا رفي جامعي

أصبحــت برامجنــا الدراســية طبقــا للمســتويات الدراســية لتلــك الجامعــات.

الهيئة األكادميية واإلدارية

حرصــت الكليــة عــى أن تضــم هيئتهــا األكادمييــة نخبــة مــن ذوي املهــارات والكفــاءات العاليــة املتمرســني يف مجــال 

العمــل الجامعــي ومــن جنســيات مختلفــة لخلــق بيئــة تعليميــة متوازنــة ترتبــط بأحــدث املســتجدات العلميــة عــى الســاحة 

الدوليــة ومبــا يضمــن إعــداد طلبــة مبســتوى علمــي متقــدم.

إضافــة إىل أخصائيــني تربويــني هدفهــم مســاعدة الطلبــة عــى اتخاذ قــرارات صحيحــة يف املياديــن التعليميــة والعملية، 

كــام حرصــت الكليــة يف الوقــت ذاتــه عــى توفــر كادر إداري عــايل الكفــاءة قــادر عــى تأديــة احتياجــات الطلبــة اإلداريــة 

وتذليــل الصعوبــات التــي قــد يواجهونها.
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الدوائر اإلدارية
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دائـــرة شــؤون الطلبــة

تهــدف دائــرة شــؤون الطلبــة إىل تســهيل كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بالطلبــة وتقديــم املســاعدة لهــم لتخطــي العقبــات 

التــي قــد تعــرتض مســرتهم األكادمييــة واملســاهمة يف تنميــة شــخصياتهم مــن خــالل برامــج مدروســة مــن النشــاطات 

والخدمــات ومــن خــالل أقســام الخدمــات الطالبيــة واألنشــطة الطالبيــة واإلســكان والنقــل والرعايــة الصحيــة ويســتمر عملهــا 

مــن بدايــة تســجيل الطلبــة وحتــى تخرجهــم، وذلــك مــن خــالل تطبيــق فلســفة الكليــة ورســالتها.

دائـــرة القبــول والتسـجيــل

تقــوم الدائــرة باالهتــامم واملتابعــة املســتمرة للطالــب منــذ بدايــة تقدميــه لطلــب االلتحــاق بالكليــة وقبولــه فيهــا وحتــى 

تخرجــه منهــا ومتابعتــه أثنــاء فــرتة دراســته بالكليــة ومــا يلزمهــا مــن إجــراءات عديــدة منهــا تحديــد تخصصــات الطلبــة وإعداد 

الجــداول الدراســية وتســجيل الطلبــة عــى املــواد املطروحــة لــكل فصــل ســواء عــن طريــق االنرتنــت أو التســجيل املبــارش 

ــه  ــج الطلبــة أو إعالنهــا عــى البواب ــات النهائيــة ومتابعــة تنفيذهــا ثــم اســتخراج  نتائ ــرة وإعــداد برامــج اإلمتحان يف الدائ

االلكرتونيــه للكليــة يف الحســابات الخاصــه للطلبــة وإعــداد قوائــم بالطلبــة املتميزيــن واملنذريــن واملفصولــني وتزويــد 

الطلبــة مبــا يلزمهــم مــن كشــوف عالمــات ووثائــق رســمية، كــام تقــوم الدائــرة بالتنســيق التــام مــع الدوائــر واألقســام 

األخــرى يف الكليــة لضــامن ســر العمــل بالشــكل الصحيــح.
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 الـشــؤون الـمـاليـة 

تتــوىل هــذه الدائــرة تنفيــذ السياســات املاليــة التــي ترســمها مجالــس الكليــة املخولة وتقــوم بإعــداد مشــاريع املوازنة 

ووضــع اإلجــراءات والضوابــط املحاســبية املتعلقــة بأوامــر الــراء ومســتندات الــرف وســندات التحصيــل وتحليــل عــروض 

األســعار املقدمــة مــن قبــل املورديــن ومتابعــة اتخــاذ كافــة الخطــوات الكفيلــة بإمتــام ذلــك. وتقــوم الدائــرة بتحصيــل 

الرســوم الدراســية للطلبــة وتطويــر أنظمــة الدفــع اإللكــرتوين.

وحــدة التـدريـب 

يــأيت إنشــاء الوحــدة التدريبيــة اســتجابة مبــارشة الحتياجــات ومتطلبــات املجتمــع املحــي وكذلــك اســتجابة ملتطلبــات 

ســوق العمل،حيــث تــم تطويــر منهجيــة واضحــة تركــز عــى توفــر حلــول إداريــة متكاملــة وطويلــة املــدى للقطاعــني 

ــا  ــاء قدراته ــة بن ــن ناحي ــة أو م ــوارد البري ــدى امل ــة ل ــارات واملعرف ــر امله ــة تطوي ــن ناحي ــواء م ــاص س ــام والخ الع

ــية. ــا التنافس ــا وقدرته ــادة فاعليته ــك زي ــية وكذل املؤسس
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دائـــرة الـشــؤون اإلداريــة

• توفر األحتياجات الالزمة يف شأن خدمات االنتقال والصيانة والنظافة واملخازن واملشرتيات بالتنسيق مع الجهات 

املعنية.

•  العمل عى توفر جميع االجهزة واألدوات املكتبية وغرها من مستلزمات الكلية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

•  العمل عى تبسيط اإلجراءات مبا يحقق حسن اداء املوظفني واختصار وقت املراجعات.

•  اإلرشاف عى موظفي وخدمات االستقبال بالكلية.

دائـــرة املــوارد البـشـريــة

• تطبيق القوانيني واللوائح املتعلقة بشؤون املوظفني.

• انجاز كل ما يتعلق بالتوظيف والرتقيات وعالوات املوظفني واجازاتهم بجميع انواعها وانتهاء 

    خدماتهم.

• تنفيذ القرارات التي تصدر من جهات االختصاص يف شأن املوظفني.

• فتح وحفظ سجالت وملفات املوظفني وتحديثها بكل ما يستجد من بيانات.
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• إعداد قرارات تعيني املوظفني أو نقلهم بني دوائر وأقسام الكلية، وكذلك قرارات تفريغهم الستكامل دراستهم 

   أو لدورات التدريبية أو االيفاد يف مهامت رسمية داخلية وخارجية.

• توفر البيانات واملعلومات واالحصاءات عن القوى العاملة بالكلية.

• إعداد دليل وصف شغل الوظائف.

• املشاركة يف التخطيط لالحتياجات البرية للكلية بالتنسيق مع دوائر وأقسام الكلية.

• القيام باإلجراءات الالزمة لتوفر القوى العاملة للكلية بالتنسيق مع باقي دوائر واقسام الكلية.

• القيام باألعامل اإلدراية للجان املتعلقة بشؤون املوظفني ولجنة مسائلة أعضاء الهيئتني األدارية واألكادميية.

دائـرة الشبكات ونظم املعلومات

ــرة الشــبكات عــى أجهــزة وبنيــة تحتيــة تؤهلهــا للتوافــق مــع التطــورات املســتقبلية للربمجيــات ووســائل  تحتــوي دائ

االتصــال حيــث أنهــا مســئولة عــن إنشــاء وتحديــث املوقــع االلكــرتوين للكليــة، وتوفــر الربمجيــات العلميــة والتدريبيــة 

للطلبــة يف مجــال التعليــم، تقديــم خدمــة االتصــال الريــع باالنرتنــت، وتقديــم الدعــم الكامــل ألنظمــة القبــول والتســجيل 

واملاليــه واملكتبــه ومتابعــة البوابــه االلكرتونيــه للكليــه واألنظمــة األخــرى بالكليــة، توفــر الربيــد االلكــرتوين الداخــي 

ــبورات  ــوب والس ــزة الحاس ــكل أجه ــل ل ــي الكام ــم الفن ــم الدع ــة، وتقدي ــي واإلداري وللطلب ــكادر األكادمي ــي لل والخارج

الذكيــه وأجهــزة العــرض واألجهــزة املســاعدة.
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كــام تقــوم الدائــرة بتطويــر النظــم التطبيقــات املحوســبة ومتابعتهــا وتقديم املســاعدة والتدريــب ملســتخدمي األنظمة 

و التطبيقــات، وأيضــاً تقــوم الدائــرة بتصميــم وصيانــة موقــع الكليــة عــى الشــبكة العامليــة ونــر وتحديــث املعلومــات، 

وصيانــة نظــم املعلومــات بجعلهــا قــادرة عــى مالمئــة التغــر املســتمر يف الكليــة وإدامــة عمــل هــذه األنظمــة، وكذلك 

تصميــم الخدمــات اإللكرتونيــة عــى الشــبكة الداخليــة أو االنرتنــت، لتكــون حلقــة الوصــل مــا بــني قواعــد البيانــات الخاصــة 

بالكليــة واملســتخدمني مــن طــالب ومدرســني وموظفــني، وذلــك ســعياً الختصــار الجهــد والوقــت ولتعزيــز أهــداف الكليــة. 

دائـــرة ضمـان الجـودة

أنشــئت دائــرة ضــامن الجــودة مــع نهايــة الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي 2005/2004 وهدفهــا هــو التأكــد 

مــن جــودة مدخــالت العمليــة التعليميــه يف الكليــة وذلــك بهــدف التأكــد مــن صحــة مخرجاتهــا وتتبــع إدارة الكليــة خطــة 

عمــل منظمــة ومدروســة لضــامن الجــودة املؤسســية والربامجيــة يف الكليــة.

دائـــرة العـالقـات العامـة واإلعـالم

تأخــذ دائــرة العالقــات العامــة عــى عاتقهــا كافــة النشــاطات املتعلقــة بإصــدار الكتــب والدوريــات والنــرات التعريفيــة 

الخاصــة بالكليــة عــى مــدار الســنة ملواكبــة آخــر املســتحدثات املتعلقــة مبســرة الكليــة كــام وأنهــا مســؤولة عــن وضــع 

الخطــط وتنفيــذ الحمــالت اإلعالنيــة مبختلــف أنواعهــا وحســب الخطــة اإلســرتاتيجية الســنوية التــي تضعهــا الكليــة.
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دائـــرة األمن الجامعي

تــم انشــاء دائــرة األمــن الجامعــي لتوفــر أكــرب قــدر مــن الســالمة والحفــاظ عــى انســيابية الحركــة املروريــة داخــل مبنــى 

ــم  ــي ، وتقدي ــرم الجامع ــل الح ــة داخ ــالمة الطلب ــن و س ــى أم ــة ع ــا، واملحافظ ــن له ــبيها والزائري ــة منتس ــة لكاف الكلي

التوعيــة و اإلرشــاد للطلبــة حــول اإلجــراءات املتبعــة يف الكليــة ، والتأكــد مــن صالحيــة أجهــزة اإلنــذار واإلطفــاء بالتنســيق 

مــع الجهــة املعنيــة، و التعــاون مــع مراكــز ووحــدات الدفــاع املــدين بالواليــة. 

دائرة البحث العلمي وتنمية أعضاء هيئة التدريس

ــداف  ــالة وأه ــن رس ــياً م ــاً أساس ــرب ركن ــك يعت ــث أن ذل ــة حي ــات األكادميي ــي يف املؤسس ــث العلم ــة البح ــراً ألهمي نظ

املؤسســة التعليميــه فقــد تــم انشــاء وحــدة البحــث العلمــي والتنميــة املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــه وذلــك 

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــه الت ــوث العلمي ــداد البح ــى إع ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــجيع أعض ــل يف تش ــا املتمث ــوم بدوره ــى تق حت

تخــدم الكليــه وأن تشــارك بتنميــة املجتمــع مــن خــالل التطبيــق العلمــي لتلــك البحــوث يف قطاعــات العمــل املختلفــه.
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مـكـتـب التـرجـمـة

يتــوىل مكتــب الرتجمــة مســؤولية ترجمــة الوثائــق الرســميه والرســائل وكل مايتعلــق بعمــل الكليــه مــن وإىل اللغتــني 

العربيــه واالنجليزيــه وذلــك نظــراً ألهميــة ذلــك لتتوافــق مــع متطلبــات االرتبــاط األكادميــي مــع CSUN ومتطلبــات الهيئــة 

العامنيــة لإلعتــامد األكادميــي ولتســهيل عمليــة التواصــل مابــني أعضــاء الهيئتــني التدريســية واالداريــة والطلبــه خاصــة 

أن جــزء كبــر مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية غــر ناطقــني باللغــة العربيــة.
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رشوط القبول بالكلية
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يشــرتط لقبــول الطالــب بالكليــة لدرجتــي البكالوريــوس والدبلــوم أن يكــون حاصــال عــى شــهادة دبلــوم التعليــم العــام  

ــهادة  ــى ش ــل ع ــب الحاص ــوم الطال ــة أن يق ــا رشيط ــن خارجه ــلطنة أو م ــل الس ــن داخ ــواء م ــا س ــا يعادله ــاح أو م بنج

الثانويــة العامــة مــن خــارج الســلطنة مبعادلــة الشــهادة مــن الجهــات املعنيــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم بالســلطنة.

الوثائق الرسمية املطلوبة ورسوم القبول

1.   كشف عالمات دبلوم التعليم العام األصي، وشهادة معادلة من وزارة الرتبية والتعليم بالسلطنة للطلبة 

الحاصلني عليها من خارج السلطنة.

2.    صورة البطاقة الشخصية للطلبة العامنيني أو صورة جواز السفر للطلبة غر العامنيني.

3.    شهادة حسن السرة والسلوك.

4.   صورة عن شهادة امليالد.

5.    ثالث صور شمسية.

6.   استامرة القبول معبأة بالبيانات يتسلمها الطالب من دائرة القبول والتسجيل بالكلية.

7.    شهادة طبية بخلوه من األمراض املعدية.

8.    رسوم القبول قدرها )100( ريال غر مسرتدة.
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أ. تكون رسوم الساعات املعتمدة عى النحو التايل:

الرســـوم ريــال/ساعـة مـعتـمـدةالـتـخـــــــصــــصالـــقــســـــــــــــم

اللغة االنجليزية
56.100اللغة االنجليزية وآدابها

56.100التـرجـمـة

إدارة األعامل واملحاسبة

66.300املحاسبـة

56.100إدارة األعـمـال

66.300العلوم املالية واملرفية

56.100تنمية املوارد البرية

56.100التسـويـق

56.100التجارة الدوليـة

65.00إقتصاد األعامل

تقنية املعلومات

66.300أنظمة املعلومات

66.300علوم الحاسب اآليل

66.300هندسة برمجيات

القانون
66.300بكالوريوس قانون

130.00ماجستر القانون
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100 ريال عامينرسوم القبول )غر مسرتدة(1

20 ريال عامينرسوم التخرج للطلبة غر املبعوثني عى نفقة وزارة التعليم العايل2

30 ريال عامينشهادة تخرج كرتونية )بدل فاقد(3

20 ريال عامينإفادة )بدل فاقد(4

10 ريال عامينكشف درجات اصي5

5 ريال عامينبطاقة جامعية )بدل فاقد(6

6 ريال عامينرسوم انرتنت لغر طلبة البعثات الداخلية7

1 ريال عامين لكل مادةرسوم تقديم طلب مراجعة الدرجات8

الـرســـــوم األخــــرى

ب.تكون الرسوم الدراسية قابلة للتغير خالل فرتة الدراسة بالكلية 

وال يجوز للطالب أن يحتج بعدم علمه بذلك.

AL BURAIMI UNIVERSITY COLLEGEBUC AL BURAIMI UNIVERSITY COLLEGEBUC



الربنامـج التأسيـسـي

  يهــدف الربنامــج إىل مســاعدة الطلبــة املقبولــني بالكليــة عــى تطويــر مهاراتهــم يف اللغــة االنجليزيــة ويف تقنيــة                

املعلومــات والرياضيــات ومهــارات التعلــم العامة،ولــي يلتحــق الطالــب بالدراســة الجامعيــة يف كليــة الربميــي فإنــه 

يحتــاج إىل إنجــاز برنامــج تأســيي يســبق الدراســة الجامعيــة يــرتاوح مــن فصــل درايس واحد إىل فصلني دراســيني حســب 

النتيجــة التــي يحققهــا الطالــب يف االمتحانــات االلكرتونيــة لتحديــد املســتوى يف اللغــة االنجليزيــة والرياضيــات وتقنيــة 

ــاز هــذا اإلمتحــان بنســبة  املعلومــات عنــد قبولــه يف الكليــه ،وقــد يعفــى الطالــب مــن االلتحــاق بهــذا الربنامــج إذا اجت

عاليــة مبــا يؤهلــه للدراســة باللغــة اإلنجليزيــة يف التخصــص األكادميــي املطلــوب.

البـرامـج األكـاديـميـة

أوالً: قسـم إدارة األعـمـال واملـحاسبـــة

مينح قسم إدارة األعامل واملحاسبة الدرجات العلمية التالية:

)البكالوريوس –الدبلوم املتقدم-الدبلوم( يف التخصصات التالية:

• املحاسبة                                                 •  التسويق                                                             • تنمية املوارد البرية

• التجارة الدولية                                       • العلوم املالية واملرفية                                   • إدارة األعامل 

•  اقتصاد األعامل )بكالوريوس فقط(
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 ثانياً:قسم تقنية املعلومات

مينح قسم تكنولوجيا املعلومات الدرجات العلمية التالية: )البكالوريوس -الدبلوم املتقدم-الدبلوم(

يف التخصصات التالية:       

• نظم املعلومات                  • علوم الحاسب اآليل                        • هندسة الربمجيات ) بكالوريوس فقط (  

ثالثاً: قسم اللغة االنجليزية

مينح قسم اللغة االنجليزية الدرجات العلمية التالية:  )البكالوريوس –الدبلوم املتقدم-الدبلوم(

• اللغة االنجليزية وآدابها                     • الرتجمة )بكالوريوس فقط (

رابعاً: برنامج القانون

مينح برنامج القانون درجتي:

• البكالوريوس يف القانون.

• املاجستر يف القانون )القانون العام والقانون الخاص(.
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تعليامت منح درجة البكالوريوس الصادرة عن مجلس الكلية يف 

كلية الربميي الجامعية

 

املادة )1(:

أ.تســمى هــذه التعليــامت تعليــامت منــح درجــة البكالوريــوس يف كليــة الربميــي الجامعيــة ويعمــل بهــا اعتبــارا مــن بــدء 

العــام الجامعــي )2006/2005(.

ب.يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها، ما مل تدل القرينة عى خالف ذلك.

الكلية: كلية الربميي الجامعية.

ــة  ــام األكادميي ــاء األقس ــد ورؤس ــاعدو العمي ــة مس ــة وعضوي ــد الكلي ــة عمي ــون برئاس ــة ويك ــس الكلي ــس: مجل املجل

ــام  ــني األقس ــاوب ب ــي بالتن ــام أكادمي ــس يف كل ع ــة تدري ــاء هيئ ــع )3( أعض ــس بواق ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــني ع وممثل

األكادمييــة ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل ومديــر دائــرة ضــامن الجــودة ومديــر وحــدة التدريــب وممثــل عــن املجتمــع 

ــاليب. ــاري الط ــس اإلستش ــس املجل ورئي

رئيس املجلس: رئيس مجلس إدارة الكلية

العميد: عميد الكلية

مجلــس القســم:مجلس القســم األكادميــي ويضــم يف عضويتــه جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم األكادميــي 

ــم  ــس القس ــة رئي ــون برئاس ــي ويك ــم األكادمي ــات القس ــد تخصص ــجيلني بأح ــة املس ــد الطلب ــع وأح ــن املجتم ــل ع وممث

ــي. األكادمي
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رئيس مجلس القسم: رئيس القسم األكادميي.

العبء الدرايس:عدد الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها يف فصل درايس واحد.

الساعه املعتمدة: وحدة قياس أكادميي تقابلها)16( ستة عرة محارضة نظرية.

الفصل العادي: الفصل األول أو الفصل الثاين من كل عام جامعي.

املادة )2( :

تطبــق هــذه التعليــامت عــى جميــع طلبــة األقســام األكادمييــة املنتظمــني املســجلني لنيــل درجــة البكالوريــوس يف 

الكليــة.

الخطط الدراسية يف الكلية

املادة )3( :

يقــر مجلــس الكليــة بنــاًء عــى اقــرتاح مــن  مجالــس األقســام الخطط الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة البكالوريوس 

يف التخصصــات التــي تقدمهــا أقســام الكلية.

املادة )4( :

أ.توضــع الخطــط الدراســية عــى أســاس نظــام الســاعات املعتمــدة، ويحــدد لــكل مــادة مــن مــواد الخطــط الدراســية)3( 
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ــب  ــد  بحس ــك أو يزي ــن ذل ــدة ع ــاعات املعتم ــدد الس ــل ع ــة أن يق ــس الكلي ــن مجل ــرار م ــوز بق ــدة، ويج ــاعات معتم ــالث س ث

ــي. ــوى األكادمي ــم املحت ــه وحج الحاج

ب.يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة عــى أســاس أن املحــارضة األســبوعية أو النــدوة ملــدة )16( ســتة عــر 

أســبوعا هــي ســاعة معتمــدة واحــدة، أمــا ســاعات املختــربات والتطبيــق العمــي فيجــري تقوميهــا لــكل مــادة عــى 

حــده، عــى أن تحســب الســاعة املعتمــدة الواحــدة بثــالث ســاعات مختــرب إال إذا اقتضــت طبيعــة املــادة غــر ذلــك وعــى أن 

ال تقــل عــن ســاعتي مختــرب أو ســاعتني تطبيقيتــني يف جميــع الحــاالت عــى األقــل.

املادة )5(:

ــو  ــى النح ــة ع ــات الكلي ــوس يف تخصص ــة البكالوري ــل درج ــة لني ــدة املطلوب ــاعات املعتم ــدد الس ــد األدىن لع ــون الح يك

ــايل: الت

التـخـصــصالقــســم

عدد الساعات املعتمدة املطلوبه 

من الطلبه املقبولني يف الكليه  

قبل العام األكادميي 2015/2014

عدد الساعات املعتمدة 

للطلبه املقبولني إعتباراً من 

العام األكادميي 2015/2014

اللغة االنجليزية وآدابها
126129اللغة االنجليزية وآدابها

126129الرتجمة

إدارة األعـمــال 

واملحاسبة

126129املحاسبة

120123إدارة األعامل
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إدارة األعـمــال 

واملحاسبة

120123العلوم مالية واملرفية

120123تنمية املوارد البرية

120123التسويق

123123التجارة الدولية

132-إقتصاد األعامل

تقنية املعلومات

120123أنظمة معلومات

123123علوم الحاسب اآليل

120123هندسة برمجيات

126129قانونبرنامج القانون

 

املادة )6(:

تشمل الخطط الدراسية يف كل تخصص متنح فيه درجة البكالوريوس املتطلبات التالية:

ــة  ــرتكة وثيق ــة مش ــدة معرفي ــم بقاع ــة لتزويده ــة الكلي ــع طلب ــها جمي ــة يدرس ــواد إجباري ــي م ــة: وه ــات الكلي أ.متطلب

الصلــة باملجــال العــام للتخصــص، وتؤهلهــم لاللتحــاق بالتخصصــات التــي توفرهــا الكليــة أمــا فيــام يتعلــق مبقرر)ريــادة 

األعــامل( واملــدرج ضمــن متطلبــات الكليــة اإلجباريــة فإنــه يطلــب دراســته فقــط مــن جميــع الطلبــة املقبولــني بالكليــة 

اعتبــاراً مــن بدايــة الفصــل األول مــن العــام األكادميــي 2014/2015.
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ب.متطلبــات القســم: وهــي تشــمل جميــع املــواد التــي يدرســها جميــع الطلبــة املقبولــني يف القســم املعنــي وقــد 

يكــون منهــا إجبــاري، أو اختيــاري مــن بــني عــدد املــواد التــي يحددهــا القســم وكــام هــي موضحــه يف الخطــط الدراســية 

لــكل تخصــص.

ــوازن،  ــكل مت ــة بش ــص املختلف ــب التخص ــي جوان ــة تغط ــواد اختياري ــة وم ــواد إجباري ــن م ــون م ــات التخصص:وتتك ج.متطلب

ويراعــي القســم توزيــع الســاعات املعتمــدة بــني املــواد اإلجباريــة واالختياريــة بشــكل يضمــن تحقيــق األهــداف املرجــوة 

مــن ذلــك، وكــام تراعــي األقســام األكادمييــة يف خططهــا الدراســية تعزيــز العالقــة مــع التخصصــات يف األقســام األخــرى 

يف الكليــة.

املادة )7(:

أ.يضــع القســم املعنــي باملــادة وصفــا ملحتواهــا بحيث يتناســب مــع عدد الســاعات املعتمــدة املخصصــة لهــا واملخرجات 

التعليميــه املتوخاه.

ب.تصنف املواد التي ترد يف الخطة الدراسية عى أساس أربعة مستويات متدرجة تصاعديا.

ج.تعطــى كل مــادة يف الخطــة الدراســية رقــام يتكــون مــن رمــوز وأرقــام بحيــث  تــدل عــى القســم األكادميــي والتخصــص 

واملســتوى وحقــل املعرفة.

د.تثبت إزاء كل مادة يف الخطة الدراسية املتطلبات السابقة أو املتزامنة  )إن وجدت(.

هـ.يذكــر إزاء كل مــادة يف الخطــة الدراســية عــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد الســاعات النظريــة وعــدد ســاعات املختــرب أو 
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التطبيــق العمــي  أو املشــاغل.

و.ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق إال يف الحاالت التالية:

1. أن يكون الطالب قد درس املتطلب السابق ومل ينجح فيه.

2. أن يتوقف تخرج الطالب عى ذلك.

ز.يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة ومتطلبهــا الســابق يف الفصــل نفســه إذا كان قــد درس املتطلــب الســابق ومل ينجــح 

فيــه، أو إذا كان تخرجــه يتوقــف عــى ذلــك.

ح.مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )و( مــن هــذه املــادة يجــوز إعفــاء الطالــب مــن رشط دراســة املتطلــب الســابق ملــادة 

ــس  ــرار مجل ــك بق ــوب وذل ــابق املطل ــب الس ــا املتطل ــاوي مبحتواه ــي أو تس ــواد تغط ــادة/ م ــد درس م ــا إذا كان ق م

القســم املعنــي باملــادة.

ط.إذا ســمح للطالــب بدراســة مــادة مــا متزامنــة مــع متطلبهــا الســابق ثم حــرم مــن االســتمرار بدراســة متطلبها الســابق 

فإنــه يســتمر يف دراســة تلــك املادة.

ــات  ــع عالم ــة وتخض ــة يف الكلي ــج األكادميي ــية للربام ــط الدراس ــواد الخط ــن م ــيي ضم ــج التأس ــواد الربنام ــد م ز.ال تع

الربنامــج التأســيي لنظــام عالمــات ناجح/راســب وليــس لهــذه العالمــات قيمــه نقطيــه وعليه فهــي ال تدخل يف حســاب 

املعــدالت الفصليــه والرتاكميــه وال تدخــل تقديراتهــا وســاعاتها املعتمــدة يف حســاب املعــدالت الفصليــة والرتاكميــة 

للطالــب ويرصــد إزاء كل منهــا يف ســجل عالماتــه ناجــح أو راســب فقــط.
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الربنامـج التأسيـسـي

املادة )8(:

أ. يتقــدم جميــع الطلبــة املقبولــني يف الكليــة )بإســتثناء تخصــص القانــون وإقتصــاد األعــامل( المتحــان تحديــد مســتوى 

اللغــة اإلنجليزيــة لتصنيفهــم إىل مســتويات باســتثناء فئــات الطلبــة التاليــة الذيــن يتــم إعفاؤهــم مــن التقــدم المتحــان 

ــج  ــن الربنام ــاء م ــب لإلعف ــدم بطل ــة  التق ــيي رشيط ــج التأس ــدة الربنام ــل وح ــن قب ــة م ــة اإلنجليزي ــتوى اللغ ــد مس تحدي

التأســيي حســب النمــوذج املعتمــد لهــذه الغايــة يف دائــرة القبــول والتســجيل :

•الطلبــة الحاصلــني عــى شــهادة Paper Based Test ( TOFEL ( وبعالمــة ال تقــل عــن ) )500أو CBT بعالمــة )180( أو IBT بعالمة 

ال تقــل عــن 45.

•الطلبة الحاصلني عى شهادة  ) IELTS ( وبعالمة ال تقل عن )61(.

•الطلبة الذين درسوا الربنامج التأسيي يف مؤسسات تعليمية أخرى ) كلياً أو جزئياً( داخل أو خارج السلطنة.

رشيطــة إحضــار الطالــب الوثائــق األصليــة كشــف العالمــات ووصــف املســاقات مصدقــة ومعتمــدة مــن املؤسســة 

التعليميــة التــي درس بهــا.

ب. يصنف الطلبة بناًء عىل نتائجهم يف امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية عىل النحو التايل:

1. يقبل الطلبة الحاصلني عى تقدير )C2, C1,B2(  يف امتحان تحديد املستوى يف الربنامج األكادميي مبارشة.

2. يصنف الطلبة الحاصلني عى تقدير )B1( يف املستوى الثاين من الربنامج التأسيي.

3. يصنف الطلبة الحاصلني تقدير )A0,A1,A2( يف املستوى األول من الربنامج التأسيي.

ج. يتقدم جميع الطلبة املقبولني بالكلية المتحان تحديد املستوى يف تقنية املعلومات والرياضيات
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د - تكون مقررات املستوى األول من الربنامج التأسيي عى النحو التايل :

اسم املقرررقم املقرر
 الساعات

املعتمدة

الرسوم املالية )بالريال 

العامين(
مـالحـظـات

UFP 100
اللغة االنجليزية

Level )1(
19969

لجميع التخصصات بالكلية بإستثناء 

تخصيص القانون وإقتصاد االعامل.

Math 100Basic Math3

168.300 + 6 ريال رسوم 

انرتنت لغرالطلبة املبعوثني 

عى وزارة التعليم العايل

للطلبة املقبولني قبل العام األكادميي 

 2021/2020

Math 11Basic Math 12

200.112 + 6 ريال رسوم 

انرتنت لغرالطلبة املبعوثني 

عى وزارة التعليم العايل

للطلبة املقبولني اعتباراً من العام 

األكادميي 2021/2020 ما عدا طلبة 

تخصيص القانون واقتصاد االعامل
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هـ. تكون مقررات املستوى الثاين من الربنامج التأسيي عى النحو التايل :

اسم املقرررقم املقرر
 الساعات

املعتمدة

الرسوم املالية )بالريال 

العامين(
مـالحـظـات

UFP 200
اللغة االنجليزية

Level )2(
19969

لجميع التخصصات بالكلية بإستثناء 

تخصيص القانون وإقتصاد االعامل.

IC3

  تقنية املعلومات

Information 

)IC3( Technology

3153
لجميع التخصصات بالكلية بإستثناء 

تخصيص القانون وإقتصاد االعامل.

MATH 0122112.200الرياضيات البحتة

لطلبة قسم تقنية املعلومات 

املقبولني اعتباراً من بداية العام 

االكادميي 2021/2020.

MATH 013
 الرياضيات

التطبيقية
2112.200

لطلبة تخصصات إدارة االعامل 

واملحاسبة )بإستثناء تخصص إقتصاد 

األعامل( وتخصصات قسم اللغة 

االنجليزية املقبولني اعتباراً من بداية 

العام األكادميي 2021/2020
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و- تكون مقررات الربنامج التأسيي لطلبة تخصص القانون وإقتصاد األعامل

      عى النحو التايل
:

اسم املقرررقم املقرر
 الساعات

املعتمدة

الرسوم املالية 

)بالريال العامين(
مـالحـظـات

MATH 010
الرياضيات األساسية

)باللغه العربية(
3198.300

للطلبة املقبولني قبل العام األكادميي 

2021/2020 يف هذين التخصصني

MATH 014

 الرياضيات

  األساسية )1(

باللغه العربية

2112.200
للطلبة املقبولني اعتباراً من العام األكادميي 

2021/2020 يف هذين التخصصني

GSS 100
 مهارات التعلم

العامة
تطلب من جميع الطلبة يف هذين التخصصني3198.300

MATH 015

 الرياضيات

  التطبيقية )1(

باللغه العريب

2112.200
للطلبة املقبولني اعتباراً من العام األكادميي 

2021/2020 يف هذين التخصصني

IC3A

  تقنية املعلومات

Information  )IC3( 

Technologyباللغه 

العربية

تطلب من جميع الطلبة يف هذين التخصصني3153
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هـــ. يســمح للطلبــة املقبولــني عــى بدايــة العــام األكادميــي الذيــن مل ينجحــوا يف احــد مســتويات اللغــة االنجليزيــة 

أو الطلبــة الذيــن يؤجلــون أحــد املســتويات بأعــادة مســتوى اللغــة االنجليزيــة الــذي مل ينجــح بــه أو أجلــه خــالل الفصــل 

الــدرايس الثالــث الــذي تعقــده الكليــة وال يســمح للطلبــة املقبولــني عــى بدايــة الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام 

ــي  ــام االكادمي ــيي يف الع ــج التأس ــة الربنام ــام دراس ــم امت ــث وعليه ــدرايس الثال ــل ال ــجيل فالفص ــي بالتس األكادمي

التــايل.

ــذي  ــتوى ال ــية للمس ــررات الدراس ــع املق ــامل لجمي ــايئ ش ــان نه ــل درايس إلمتح ــة كل فص ــة يف نهاي ــدم الطلب و- يتق

درســه الطالــب وتكــون عالمــة الحــد األدىن للنجــاح يف املســتوى هــي )50 %( شــاملة عالمــة اإلمتحــان النهــايئ الشــامل 

وعالمــات األعــامل الفصليــة األخــرى بحيــث: 

ــة  ــامل الفصلي ــات األع ــامل وعالم ــايئ الش ــان النه ــر يف اإلمتح ــة )50 %( وأك ــة نهائي ــى عالم ــب ع ــل الطال 1. إذا حص

ــتوى. ــك املس ــح( إزاء ذل ــه ) ناج ــد ل ــح ويرص ــرب ناج ــرى يعت األخ

2. تقســم كــام يــي: )ال تدخــل تقديــرات مقــررات الربنامــج التأســيي يف حســاب املعــدالت الفصليــة والرتاكميــة ويرصد 

لهــا ناجــح فقــط وتكــون عالمــة النجــاح فيهــا %50 عــى األقل.

ــة  ــون عالم ــة وتك ــة الكلي ــع طلب ــيي لجمي ــج التأس ــواد الربنام ــن م ــادة )Math100  Basic Mathematics( م ــرب م 3. تعت

النجــاح فيهــا )%50( ويرصــد للطالــب ناجــح أو راســب إزاء هــذه املــادة وال يدخــل تقديرهــا يف حســاب املعــدالت الفصليــة 

والرتاكميــة للطالــب.

4. يطلــب مــن جميــع طلبــة الكليــة الحصــول عــى شــهادة )IC3( وذلــك مــن وحــدة الرنامــج التأســيي يف الكليــة وذلــك 
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خــالل دراســته ملــواد الربنامــج التأســيي أو خــالل دراســته يف الربنامــج األكادميــي وخــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة دراســته 

ــة  ــارج الكلي ــتها خ ــه دراس ــمح ل ــامين وال يس ــال ع ــي )153( ري ــهادة )IC3( ه ــية لش ــوم الدراس ــأن الرس ــامً ب ــنةاألوىل عل للس

علــامً بأنهــا مطلوبــة مــن طلبــة القانــون يف الكليــة إعتبــاراً مــن بدايــة الفصــل الــدرايس الثــاين 2012/2011 ومــن طلبــة بقيــة 

التخصصــات املقبولــني بالكليــة إعتبــاراً مــن بدايــة الفصــل الــدرايس األول مــن العــام األكادميــي 2013/2012.

5.يخضــع جميــع الطلبــة املقبولــني بالكليــة المتحــان تحديــد مســتوى يف الرياضيــات ويف تقنيــة املعلومــات ويطلــب مــن 

الطلبــة الذيــن يرســبون يف اي مــن هــذه االمتحانــات دراســة املقــرر الــذي رســب يف امتحــان تحديــد املســتوى لــه.

6.يطلــب مــن طلبــة تخصــص القانــون املقبولــني يف الكليــة اعتبــاراً مــن بدايــة الفصــل الــدرايس الثاين مــن العــام األكادميي 

2016/2015 وطلبــة إقتصــاد األعــامل دراســة مقــرري )مهــارات التعلــم العــام( برســوم ماليــة قدرهــا:198.900 ريــال عــامين، 

ــن  ــك ضم ــة وذل ــة العربي ــامين باللغ ــال ع ــا :168.300 ري ــة قدره ــوم مالي ــات )Math100  Basic Mathematics( برس الرياضي

مقــررات الربنامــج التأســيي.

 )Exit Exam( 7.يجــب عــى الطلبــة الذيــم نجحــوا يف املســتويني االول والثــاين اجتيــاز امتحــان اختتــام املرحلــة التأسيســة

ويف حالــة عــدم اجتيازهــم لهــذا االمتحــان يســمح لهــم باعــادة االمتحــان مــرة ثانيــة خــالل االســبوع االول مــن الفصــل الالحــق 

ويف حالــة عــدم النجــاح للمــرة الثانيــة يحــال املوضــوع اىل مجلــس الكليــة التخــاذ القــرار املناســب.

.)5.0( )Exit Exam( 8.تكون عالمة النجاح الختبار

9.تكون عالمة النجاح يف إمتحان إجتياز املرحلة التأسيسية )Exit Exam(   20 من 40.
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مــدة الـدراســـة والـعــبء الــدراســــي

املادة )9(:

أ( 1.تتكــون الســنة الدراســية مــن فصلــني دراســيني هــام األول والثــاين مــدة كل منهــام )17( ســبعة عــر أســبوعا مبــا 

يف ذلــك اإلمتحانــات النهائيــه، ويجــوز للكليــة إضافــة فصــل درايس صيفــي  ال تقــل مدتــه عــن )8( أســابيع وال يعتــرب 

الفصــل الــدرايس الصيفــي فصــال دراســيا عاديــا الحتســاب مــدة الدراســة يف الكليــة وكذلــك إنــذار الطالــب أو فصلــه 

مــن التخصــص أو مــن الكليــة.

2.مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بعبء عادي للطالب هي مثانية فصول دراسية أو أربع سنوات دراسية.

3.الحــد األدىن للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس هــو )3( ثــالث ســنوات دراســية والحــد األعــى هــو )8( مثــان ســنوات 

دراســية وال تعتــرب املــدة التــي يقضيهــا الطالــب يف الربنامــج التأســيي ضمــن هــذه املــدة.

ــادي  ــدرايس الع ــل ال ــدة للفص ــاعات معتم ــب )9( س ــجلها الطال ــي يس ــدة الت ــاعات املعتم ــد األدىن للس ــون الح ب.يك

ــط. ــدة فق ــاعات معتم ــب )6(س ــجل الطال ــم أن يس ــس القس ــة رئي ــوز مبوافق ــاين( ويج )األول والث

ج.يكــون الحــد األعــى للســاعات املعتمــدة التــي يســجلها الطالــب يف الفصــل الــدرايس العــادي )18( مثــاين عــرة 

ســاعة معتمــدة، ويجــوز أن يصــل الحــد األعــى إىل )21(إحــدى وعريــن ســاعة معتمــدة يف الفصــل الــدرايس العــادي 

عــى أن يتوفــر لــه أحــد الرطــني التاليــني:

• أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب يف الفصل السابق عن )3.5( نقاط.

• أن يتوقــف تخــرج الطالــب عــى الســامح لــه بتســجيل )21( ســاعة معتمــدة يف ذات الفصــل الــذي ينهــي فيه الســاعات 

املعتمــدة الالزمــه للتخرج.
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• إذا كان مــن املتوقــع تخــرج الطالــب عــى الفصــل الصيفــي الســابق أو الالحــق للفصــل العــادي فإنــه يســمح لــه بتســجيل 

)7( مقــررات )21( ســاعة معتمــدة.

ــدة  ــاعات معتم ــو )3( س ــي ه ــدرايس الصيف ــل ال ــب يف الفص ــجلها الطال ــي يس ــدة الت ــاعات املعتم ــد األدىن للس د (   الح

والحــد األعــى هــو )9( ســاعات معتمــدة ويجــوز أن يصــل الحــد األعــى إىل)12( ســاعة معتمــدة إذا كان ذلــك  يــؤدي إىل 

تخــرج الطالــب بــذات الفصــل أو كان معدلــه الرتاكمــي 5.3 فأكــر ويف حالــة توقــع تخــرج الطالــب عــى الفصــل الــدرايس 

ــه بالتســجيل )4( مقــررات يف الفصــل الصيفــي بواقــع )12(  العــادي الســابق أو الالحــق للفصــل الصيفــي فإنــه يســمح ل

ســاعة معتمــدة.

ــاعات  ــة )9( س ــة األكادميي ــت املالحظ ــوع تح ــب املوض ــمح للطال ــي يس ــدة الت ــاعات املعتم ــى للس ــد االع ــون الح هـــ( يك

ــده  ــاعه معتم ــب )15( س ــجل الطال ــجيل أن يس ــول والتس ــرة القب ــر دائ ــا مدي ــة  يقدره ــاالت خاص ــوز ويف ح ــدة ويج معتم

ــل. ــك الفص ــة ذل ــع نهاي ــة م ــن الكلي ــة م ــؤدي إىل تخرج ــك ي ــي أو إذا كان ذل ــه الرتاكم ــع معدل ــن رف ــه م ــراض متكن ألغ

وـ( يقــوم املرشــد األكادميــي بإرشــاد الطالــب للتســجيل يف املــواد التــي تتناســب مــع خطتــه الدراســية وتتناســب مــع 

ــدة  ــاعات املعتم ــدد الس ــى لع ــد األع ــد األدىن والح ــار الح ــني االعتب ــذا بع ــة آخ ــي يف الكلي ــه األكادمي ــه وتحصيل قدرات

ــك. ــأ يف ذل ــؤولية أي خط ــد مس ــل املرش ــدرايس ويتحم ــل ال ــجيلها يف الفص ــب تس ــموح للطال املس

ز( يتحمــل الطالــب مســؤولية العــبء الــدرايس الــذي يتناســب مــع قدراتــه واســتيعابه، ومســؤولية املــواد التــي يســجلها 

ــواده  ــار م ــي يف اختي ــده األكادمي ــتعانة مبرش ــة االس ــية وعلي ــه الدراس ــن خطت ــا واردة ضم ــن أنه ــد م ــه التأك ــب علي ويج

الدراســية ويتحمــل مســؤولية أي خطــأ يف ذلــك.

ح(  يقــوم مديــر القبــول والتســجيل بإلغــاء أي مــادة ألي طالــب يتجــاوز عبئــه الــدرايس يف أي فصــل درايس عــن الحــد 
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ــرارات  ــه يف الق ــوص علي ــو منص ــا ه ــع م ــك م ــارض ذل ــى أن ال يتع ــدة ع ــاعات املعتم ــن الس ــه م ــموح ب ــى املس األع

ــادة9. ــن امل )ج،د،ه( م

ط(  يصنــف الطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس يف مســتوى الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة إذا أتــم بنجــاح 

دراســة مــا ال يقــل عــن )30(،)60(،)90( ســاعة معتمــدة عــى التــوايل ضمــن خطتــه الدراســية.

الــمــواظـــــبة

املادة )10(:

أ. تشــرتط املواظبــة للطالــب يف جميــع املــواد التــي يســجل فيهــا ويقــوم مــدرس املــادة برصــد الحضــور والغيــاب 

عــى النظــام املحوســب  الخــاص بذلــك داخــل القاعــة الدراســيه.

ب. ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكر من)%20( من الساعات املقررة للامدة.

ج. يقــوم املــدرس بإبــالغ الطالــب داخــل قاعــة الصــف عــن نســبة غيابــه يف كل مــادة دراســية وعــى الطالــب االطــالع 

ــه  ــؤوليه املتعلق ــل املس ــه كام ــع تحمل ــة م ــرتوين بالكلي ــام االلك ــاص يف النظ ــابه الخ ــى حس ــه ع ــبة غياب ــى نس ع

بذلــك..

د. إذا غــاب الطالــب أكــر مــن %20 مــن الســاعات املقــررة للــامدة ) أكــر مــن )10( محــارضات للــامدة التــي تعطــى بواقــع 

ــارضة  ــف للمح ــاعة ونص ــع س ــى بواق ــي تعط ــامدة الت ــارضات لل ــن )7(  مح ــر م ــدة، أوأك ــارضة الواح ــدة للمح ــاعة واح س

الواحــدة وذلــك للــامدة التــي يخصــص لهــا)3( ســاعات معتمــدة، ويقــاس عــى ذلــك املــواد التــي لهــا أكــر أو أقــل 

مــن )3( ســاعات معتمــدة بــدون عــذر مــريض أو قهــري يقبلــه رئيــس القســم املعنــي يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان 
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النهــايئ للــامدة بقــرار مــن عميــد الكليــه وتعتــرب نتيجتــه يف تلــك املــادة )FA(  أي الرســوب بســبب الغيــاب مــا مل يكــن قــد 

انســحب مــن تلــك املــادة خــالل فــرتة االنســحاب مــن املــواد املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  )ج( مــن املــادة )20( مــن هــذه 

التعليــامت وعليــه إعادتهــا إذا كانــت إجباريــة، أمــا إذا كانــت اختياريــة فلــه أن يعيدهــا أو يختــار مــادة أخــرى غرهــا ويف 

حالــة إعــادة نفــس املــادة تلغــى نتيجتــه األوىل منهــا ويرصــد لــه نتيجتــه الجديــدة مهــام كانــت، وإذا مل يعيــد الطالــب 

دراســة املــادة االختياريــة التــي رســب بهــا تحســب لــه عالمــة املــادة االختياريــه الجديــده وتلغــى عالمــة املــادة االختياريــه 

التــي رســب بهــا .

هـــ.إذا غــاب الطالــب أكــر مــن %20 مــن الســاعات املقــررة ملــادة مــا وكان هــذا الغيــاب بســبب املــرض أو العــذر القهــري 

الــذي يقبلــه رئيــس القســم املعنــي بتلــك املــادة يعتــرب الطالــب منســحبا من تلــك املــادة، وتطبق عليــه أحكام االنســحاب 

مــن املــواد املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )ج( مــن املــادة)20( مــن هــذه التعليــامت، ويبلــغ رئيــس القســم مديــر القبــول 

والتســجيل بذلــك خطيــا، وتثبــت للطالــب مالحظــة منســحب إزاء تلــك املــادة يف الســجل األكادميــي للطالــب، أمــا الطلبــة 

الذيــن ميثلــون الســلطنة أو الكليــة يف نشــاطات رســمية ويتجــاوز غيابهــم %20 فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز 

%25 مــن مجمــوع ســاعات الحضــور الفصليــه.

و.يشــرتط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن مستشــفى مختــص أو طبيــب مختــص ومختومــة ومصــادق 

عليهــا مــن جهــة إصدارهــا وللكليــة التحقــق مــن جهــة هــذه الشــهادة بطرقهــا الخاصــة، وأن تقــدم هــذه الشــهادة إىل 

رئيــس القســم األكادميــي خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن املواظبــة، ويف الحــاالت القاهرة 

األخــرى يقــدم الطالــب مــا يثبــت  عــذره القهــري خــالل أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.

ــكام  ــذ أح ــجيل بتنفي ــول والتس ــر القب ــارضون ومدي ــس واملح ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــام األكادميي ــاء األقس ــوم رؤس ز.يق
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املواظبــة آنفــة الذكــر.

ح.يجــوز لعميــد الكليــة ويف حــاالت خاصــة جــداً إلغــاء حرمــان الطلبــة مــن مــادة أو أكــر رشيطــة توفــر أســباب قاهــرة 

يقتنــع بهــا العميــد.

اإلمتحانات والعالمات واملعدالت

املادة )11(:

أ.مــدرس املــادة مســئول عــن وضــع أســئلة اإلختبــارات واإلمتحانــات وتصحيــح أوراق اإلمتحانــات وادخــال العالمــات يف 

ــن  ــل درايس ع ــة كل فص ــه يف بداي ــالم طلبت ــه إع ــا ،وعلي ــا ونهائيا،وتدقيقه ــاالً صحيح ــه ادخ ــجيل  بالكلي ــام التس نظ

أســلوب تقييمــه لتحصيــل الطالــب يف املــواد التــي يدرســها مــن خــالل خطــة تدريــس املــاده. كــام أنــه عــى املــدرس 

أن يقــوم بإدخــال عالمــات منتصــف الفصــل عــى نظــام التســجيل بالكليــة يف مــدة ال تتجــاوز 72 ســاعة مــن تاريــخ عقــد 

االختبــار.

ــة يف  ــى الطلب ــوزع ع ــع وت ــوى واملراج ــداف واملحت ــادة واأله ــس امل ــة لتدري ــة تفصيلي ــادة خط ــدرس امل ــع م ب.يض

ــدرايس. ــل ال ــة الفص بداي

ــس  ــني مجل ــدرس يع ــن م ــر م ــها أك ــرتك يف تدريس ــها أو يش ــي يدرس ــعب أو الت ــددة الش ــادة املتع ــه امل ج.يف حال

القســم أحــد مــدريس املــادة منســقا لوضــع خطــه تدريســية لهــا وتحديــد مواعيــد اإلختبــارات واإلمتحانــات النهائيــة 

ــن. ــادة اآلخري ــدريس امل ــع م ــاون م ــد للتقييم،بالتع ــلوب املوح ــا واألس ــدة له املوح
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املادة )12(:

يجري حساب العالمات وادخالها رقميا يف النظام باحتساب العالمات الحروفية والنقطية.

يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها عى النحو التايل:

أوالً : املواد النظرية والتي تتضمن جزءاً علمياً: 

ــان  ــرى ولالمتح ــة األخ ــامل الفصلي ــص )%20( لألع ــل ويخص ــف الفص ــان منتص ــة المتح ــة االجاملي ــن العالم ــص  )%30( م يخص

ــر.  ــم آخ ــتخدام أي تقيي ــوز إس ــامالً وال يج ــاً وش ــون تحريري ــايئ )%50( ويك النه

ثانياً: املواد العملية :

املختربات،الندوات،البحوث،األعــامل امليدانيــة، املشــاريع تقــوم مجالــس األقســام املعنيــة ببيــان كيفيــة توزيــع العالمات 

لهــذه املــواد عــى أن يقــرتن ذلــك مبوافقــة مجلــس الكليــة.

املادة )13(:

 أ.تــرد أوراق اإلختبــارات للطالــب بعــد تصحيحهــا خــالل أســبوع مــن تاريــخ االختبــار مــع إدراج املالحظــات التقومييــه للمــدرس، 

ثــم يقــوم مــدرس املــادة بادخــال العالمــات يف النظــام االلكــرتوين بالكليــة لهــذه العالمــات.

ب.تحفــظ أوراق اإلمتحــان النهــايئ لــدى القســم االكادميــي ملــدة فصلــني دراســيني،ثم يجــري  اتالفهــا باإلتفــاق بــني 

عميــد الكليــة ورئيــس القســم املعنــي ومديــر القبــول والتســجيل.

ج.يقــوم مــدرس املــادة برصــد عالماتــه النهائيــة يف النظــام االلكــرتوين  ثــم يقــوم بتأكيدهــا إلكرتونيــاً لتنتقــل إىل رئيس 
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القســم املعنــي باملــادة خــالل مــدة أقصاهــا )48( ســاعة مــن تاريــخ عقــد اإلمتحــان وبعدهــا يقــوم رئيــس القســم 

املعنــي بتأكيدهــا إلكرتونيــاً لتنتقــل إىل عميــد الكليــة ثــم يقــوم عميــد الكليــة بتأكيدهــا بعــد مراجعتهــا واعتامدهــا 

لتنقــل إىل قاعــدة البيانــات.

ــل  ــجيل بعم ــول والتس ــر القب ــوم مدي ــة يق ــد الكلي ــل عمي ــن قب ــا م ــة وتأكيده ــات النهائي ــال العالم ــامل إدخ ــد اكت د.بع

تنفيــذ الدرجــات الكرتونيــاً وحســاب املعــدالت الفصليــه والرتاكميــة وبعدهــا مبــارشة يتمكــن الطالــب مــن االطــالع عــى 

نتائجــه مــن خــالل حســابه االلكــرتوين الخــاص ويتحمــل الطالــب مســؤولية إطالعــه عــى نتائجــه يف نهايــة كل فصــل 

ــول....(. ــه األكادمييه،خريج،مفص ــت املالحظ ــتمر، تح ــة الرف،مس ــه) الئح ــه األكادميي ــك حالت ــا يف ذل درايس مب

املادة )14(:

أ.كل مــن يتغيــب عــن اختبــار فصــي معلــن عنــه  بــدون عــذر قهــري أو مــريض يقبــل بــه مــدرس املــادة ورئيــس القســم 

املعنــي باملــادة يوضــع لــه )صفــر( يف ذلــك اإلمتحــان، ويحســب يف عالمتــه النهائيــة.

ــار فصــي معلــن عنــه بعــذر قهــري أو مــريض يقبــل بــه مــدرس املــادة ورئيــس القســم  ب.كل مــن يتغيــب عــن اختب

املعنــي باملــادة عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره خــالل أســبوع مــن تاريــخ زوال العــذر، ويف هــذه الحالــة يعقــد مــدرس 

املــادة بالتنســيق خطيــا مــع رئيــس القســم خــالل أســبوع بعــد قبــول العــذر اختبــارا تعويضيــا يكــون مكافئــا لالختبــار 

الــذي غــاب عنــه الطالــب بنــوع االســئله ومســتواها واملنهــج الــذي درســه الطالــب.

ــر  ــه ) غ ــه مالحظ ــع ل ــريض توض ــري أو م ــذر قه ــا بع ــادة م ــه مل ــن عن ــايئ املعل ــان النه ــن اإلمتح ــب ع ــن يتغي ج.كل م

ــان  ــد اإلمتح ــخ عق ــن تاري ــبوعني م ــا أس ــده أقصاه ــة يف م ــد الكلي ــذره إىل عمي ــدم بع ــب أن يتق ــى الطال ــل( وع مكتم

النهــايئ ويف حــال تعــذر عــىل الطالــب تقديــم العــذر خــال مــدة األســبوعني املذكوريــن فيتــم عــرض طلــب الطالــب 
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عــىل لجنــة القضايــا الطابيــه بالكليــة إلتخــاذ القــرار املناســب.

د.يف حالــة قبــول العــذر الــذي تقــدم بــه الطالــب لعميــد الكليــة يرصــد للطالــب )غــر مكتمــل IC ( إزاء املــادة التــي منــح 

الطالــب فيهــا غــر مكتمــل يبلــغ العميــد قــراره بقبــول العــذر لرئيــس القســم املعنــي باملــادة إلجــراء امتحــان تعويــي 

للطالــب يف مــدة أقصاهــا أربــع أســابيع األوىل مــن بدايــة الفصــل الــدرايس التــايل وال يعتــرب الفصــل الــدرايس الصيفــي 

فصــال دراســيا لهــذه الغايــة إال إذا تــم االتفــاق بــني املــدرس والطالــب ومبوافقــة رئيــس القســم املعنــي باملــادة عــى 

أن يقــدم الطالــب اإلمتحــان النهــايئ لتلــك املــادة عــى أن ال يتجــاوز ذلــك مــدة أســبوعني مــن بدايــة الفصــل الــدرايس 

الصيفــي .

هـــ.يف حالــة غيــاب الطالــب عــن أداء امتحــان )غــر املكتمــل( الــذي تــم تحديــده واإلعــالن عنــه مــن قبــل القســم املعنــي 

بــدون أي عــذر قهــري أو مــريض يقبلــه عميــد الكليــة يرصــد لــه مــدرس املــادة عالمــة )F( يف اإلمتحــان الــذي تغيــب عنــه, 

ــدم  ــة ع ــابقا ويف حال ــه س ــدم ب ــذي تق ــذر ال ــدم زوال الع ــبب ع ــل ) بس ــر املكتم ــان (غ ــن أداء امتح ــه ع ــا إذا كان تغيب أم

متكنــه مــن ذلــك يعطــى فرصــه الداء االمتحــان حتــى نهايــه االمتحانــات النهائيــه لذلــك الفصــل  .

و.يف حالة عدم قبول العذر الذي تقدم به الطالب يرصد له مدرس املادة صفر يف ذلك اإلمتحان.

ز.تســلم نتائــج امتحانــات اكتــامل العالمــات مــن املدرســني إىل رؤســاء األقســام األكادمييــة إلقرارهــا وإرســالها للعميــد 

إلعتامدهــا ومــن ثــم  إىل دائــرة القبــول والتســجيل لرصدهــا يف ســجل الطالــب األكادميــي.

ح.عنــد وصــول عالمــات الطلبــة يف امتحانــات املــواد التــي حصلــوا فيهــا عــى مالحظــة غــر مكتمــل يتــم إضافــة نتيجــة 

ــه  ــاض معدل ــة إىل انخف ــك العالم ــة وإذا أدت تل ــة والرتاكمي ــه الفصلي ــاب معدالت ــه واحتس ــجل عالمات ــادة إىل س ــك امل تل

الرتاكمــي وحصولــه عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن نقطتــني فإنــة تطبــق عــى الطالــب أحــكام الوضــع تحــت املالحظــه 
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ــامت. ــذه التعلي ــن ه ــادة )17( م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــن الكلي ــه م ــب وفصل ــه الطال األكادميي

ط.إذا أجــل الطالــب دراســته للفصــل التــايل لفصــل التغيــب عــن اإلمتحــان النهــايئ وحصولــه عــى مالحظــه غــر مكتمــل 

)ملــادة /مــواد( فــإن عليــه التقــدم إلمتحــان االكتــامل يف أول فصــل ينتظــم فيــه للدراســة.

املادة )15(:

أ.يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب لرئيــس القســم األكادميــي الــذي تــدرس فيــه املــادة ملراجعــة عالمتــه يف اإلمتحــان 

النهــايئ ونقــل مفرداتهــا يف أي مــادة خــالل مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة رســميا، وعى 

رئيــس القســم أن يقــوم هــو ومــدرس املــادة أو أحــد مدرســيها إن تعــذر وجــود مــدرس املــادة بالتحقــق مــن عــدم 

ــول  ــرة القب ــر دائ ــد مدي ــد  ويكــون ذلــك بحضــور الطالــب وتزوي ــأ إن وج ــك الخط ــب ذل ــح وتصوي ــأ يف التصحي ــود خط وج

والتســجيل بنتيجــة املراجعــة مهــام كانــت إلجــراء الــالزم وحفــظ طلــب املراجعــة يف ملــف الطالــب.

ب.يدفــع الطالــب مبلــغ ريــال عــامين عــن كل طلــب يتقــدم بــه ملراجعــة أي عالمــة مــن عالماتــه ويرفــق اإليصــال املــايل 

مــع طلــب املراجعــة الــذي تعــده دائــرة القبــول والتســجيل لهــذه الغايــة.
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املادة )16(:

أ.    الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو عالمة )د( وبالنقاط )1.0(

ب.  ترصد عالمات املواد بالحروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها:

Numeric Gradeالتقديرالنقاط

4.00A95-100

3.70A-90-94

3.30B+85-89

3.00B80-84

2.70B-75-79

2.30C+70-74

2.00C65-69

1.70C-60-64

1.30D+55-59

1.00D50-54

0F0-49

0FA-

0IC-

0W-
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ج.تخصص النقاط والتقديرات التالية لكل من املعدل الفصي واملعدل الرتاكمي

الـنقــاطالتــقـديــر

4-3.70ممتــاز

من  3  إىل أقل من  3.7 جيد جدا

من 2.5 إىل أقل من 3.0جــيــــد

من  3  إىل أقل من  2.5 مـقـبـول

أقل من 2.0ضـعـيـف

د.يجــري حســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرب نقــاط كل مــادة بعــدد ســاعاتها املعتمــدة وقســمة مجمــوع حواصل 

الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمدة.

هـ.كون معدل الفصل عبارة عن معدل نقاط املواد التي درسها الطالب نجاحا او رسوبا يف ذلك الفصل.

و.يكــون املعــدل الرتاكمــي عبــارة عــن معــدل نقــاط جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجاحــا أو رســوبا حتــى تاريــخ 

حســاب ذلــك املعــدل.

ز.يثبت املعدل الفصي أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عريتني.

ــى  ــل ع ــذي يحص ــب ال ــم الطال ــجيل اس ــول والتس ــرة القب ــر دائ ــن مدي ــيب م ــى تنس ــاًء ع ــم وبن ــس القس ــع رئي ح.يض

ــؤه  ــل عب ــة أن ال يق ــم( رشيط ــة رشف القس ــى )الئح ــر ع ــة فأك ــبعني يف املائ ــاط وس ــالث نق ــي )3.70( ث ــدل فص مع

ــك يف  ــت ذل ــي ويثب ــه الفص ــاب معدل ــا يف حس ــل عالماته ــدة تدخ ــاعة معتم ــن )15( س ــل ع ــك الفص ــدرايس يف ذل ال

ــي. ــجله  األكادمي س

ط.يصــدر عميــد الكليــة وبنــاًء عــى تنســيب مــن مديــر دائــرة القبــول والتســجيل يف بدايــة كل فصــل درايس )باســتثناء 

الفصــل الصيفــي ( قامئــة تســمي )لوحــة رشف الكليــة( تتضمــن أســامء الطلبــة الذيــن وضعــوا عــى الئحة رشف القســم 

مرتــني متتاليتــني.
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وضـع الطـالـب تـحـت الـملـاحظـه األكـاديـميـة

املادة )17(:

ــول  ــن الفص ــل م ــني( يف أي فص ــي عن)نقطت ــه الرتاكم ــل معدل ــذي يق ــب ال ــة الطال ــة األكادميي ــت املالحظ ــع تح أ.يوض

الدراســية باســتثناء الفصــل الــدرايس األول الــذي التحــق بــه بالكليــة ألن معدلــه فصــى وليــس تراكمــي والفصــل الصيفي 

والفصــل الــذي ســجل فيــه الطالــب أي مــادة مــن مــواد الربنامــج التأســيي.

ب.عنــد وضــع الطالــب تحــت املالحظــة األكادمييــة  فــإن عليــه أن يرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل )نقطتــني( فــام فــوق وذلــك 

يف مــدة أقصاهــا فصــالن دراســيان مــن ذلــك التاريــخ.

ج.ال يعــد الفصــل الصيفــي فصــال دراســيا لغايــة وضــع الطالــب تحــت املالحظــة األكادمييــة  أو فصلــه مــن التخصــص أو مــن 

الكليــة بحيــث إذا حصــل الطالــب عــى معــدل تراكمــي أقــل من)نقطتــني( يف نهايــة الفصــل الصيفــي فإنــه ال يوضــع تحــت 

املالحظــة األكادمييــة وإذا كان املعــدل الرتاكمــي للطالــب قبــل الفصــل الصيفــي أقــل مــن )نقطتــني( ومتكــن مــن رفعــه 

يف نهايــة الفصــل الصيفــي إىل )نقطتــني( أو أكــر فأنــة يلغــي مفعــول املالحظــة األكادمييــة.

د.يفصــل مــن التخصــص الطالــب الــذي اســتمر تحــت املالحظــة األكادمييــة بعــد مــرور مــدة الفصلــني الدراســيني املشــار 

إليهــام يف الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة.

هـ.يخــر الطالــب املفصــول مــن التخصــص إمــا بتغيــر تخصصــه إىل تخصــص آخــر أو بإعطــاءه فرصة فصلــني دراســيني عاديني 

متتاليــني لرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد املطلــوب )نقطتــني وأكــر( وإذا متكــن مــن ذلــك  يكمــل دراســته يف الكليــة 

بتخصصــه ، وإذا مل يتمكــن مــن ذلــك يعتــرب مفصــوال مــن الكليــة يف نهايــة تلــك الفرصــة .
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و.عــى الطالــب االطــالع عــى ســجله االكادميــي يف نهايــة كل فصــل درايس مــن خــالل حســابه الخــاص عــى النظــام 

االلكــرتوين للكليــه ومتابعــة حالتــه األكادمييــه.

ز.يفصل من الكلية فصال نهائيا : 

ــا يف  ــوص عليه ــددة واملنص ــدة املح ــوس يف امل ــة البكالوري ــى درج ــول ع ــات الحص ــتكمل متطلب ــب ال يس 1-كل طال

ــامت. ــذه التعلي ــن ه ــادة )9( م امل

2- كل طالب صدر بحقه قرار فصل من مجلس مختص مبوجب تعليامت تأديب الطلبة.

3-كل طالــب يخفــق يف إلغــاء مفعــول املالحظــه األكادمييــه خــالل مــدة الفصلــني الدراســيني العاديــني الذيــن أعطيــا 

لــه كفرصــة أخــره لرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد املطلــوب مــع األخــذ بعــني االعتبــار مــا ورد بنصــوص الفقرتــني )د ، 

هـــ( من هــذه املــادة.

ــن  ــواء م ــل س ــة الفص ــت طائل ــب تح ــل وكان الطال ــر مكتم ــة غ ــى نتيج ــا ع ــل درايس م ــب يف فص ــل الطال ح-إذا حص

التخصــص أو مــن الكليــة لتــدين معدلــه الرتاكمــي فــإن عــى القســم األكادميــي املعني إجــراء امتحــان إكتــامل للطالب 

قبــل بدايــة الفصــل التــايل وإعتــامد عالمتــه مــن رئيــس القســم املعنــي باملــادة وتحويلهــا لعميــد الكليــة للمصادقــة 

عليهــا  وإرســالها ملديــر القبــول والتســجيل لرصدهــا وحســاب املعــدل الرتاكمــي للطالــب وتحديــد وضعــه األكادميــي 

وإبالغــه بذلــك قبــل بدايــة الفصــل التــايل.

ط-إذا فصــل أي طالــب مــن الكليــة وكان قــد اســتوىف رشوط منــح شــهادة الدبلــوم أو الدبلــوم املتقــدم املنصــوص 

ــب  ــح الطال ــة مين ــدم يف الكلي ــوم املتق ــهادة الدبل ــح ش ــامت من ــوم و تعلي ــهادة الدبل ــح ش ــامت من ــا يف تعلي عليه

الشــهادة العلميــة التــي يســتحقها وفقــا للتعليــامت املشــار إليهــا يف هــذه املــادة.

56



ي-يجــوز للطالــب املفصــول مــن الكليــة فصــالً اكادمييــاً التقــدم بطلــب إلعــادة قبولــه بالكليــة مــره اخــرى بتخصــص آخــر غــر 

التخصــص الــذي فصــل منــه عــى أن يحتســب لــه املــواد التــي درســها ونجــح فيهــا وحصــل فيهــا عــى تقديــر ال يقــل عــن 

نقطتــني )تقديــرC( والتــي تقــع ضمــن خطتــة الدراســية وتلغــى مــن ســجلة بقيــة املــواد.

ك- تطبــق تعليــامت الفصــل مــن التخصــص والفصــل مــن الكليــة عــى جميــع الطلبــة اعتبــاراً مــن بدايــة الفصــل الــدرايس 

الثــاين مــن العــام األكادميــي 2011/2012.

ــا مــره اخــرى يف نفــس تخصصــه الســابق  م-يجــوز ملجلــس الكليــة قبــول الطالــب املفصــول مــن الكليــة فصــال اكادميي

رشيطــة أن ميــي عــى فصلــه مــن الكليــة فصلــني دراســيني )يجــوز أن يكــون أحدهــام فصــالً صيفيــا( عــى أن يحتســب لــه 

يف ســجله األكادميــي املقــررات الدراســية التــي حصــل فيهــا عــى تقديــر )C( وأكــر. ويف حالــة فصلــه مــن التخصــص أو 

مــن الكليــة مــرة أخــرى فانــه ال يجــوز قبولــه مــره اخــرى يف الكليــة.

املادة )18(:

يجــوز ملجلــس الكليــة إعطــاء الطالــب املفصــول مــن الكليــة فرصــة نهائيــه مدتهــا فصليــني دراســيني )عاديــني( كإســتثناء 

مــن نصــوص املــادة )17( مــن التعليــامت لرفــع معدلــه الرتاكمــي واذا مل يتمكــن الطالــب بعــد اســتنفاذ الفرصــه مــن رفــع 

معدلــه الرتاكمــي إىل نقطتــني أو أكــر يعتــرب الطالــب مفصــوالً فصــالً نهائيــاً مــن الكليــة وال يعطــى أي فرصــة اضافيــه 

ملتابعــة دراســته بالكليــة.
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إعـادة دراســة الـمـــواد

املادة )19(:

أ.عــى الطالــب إعــادة دراســة أي مــادة إجباريــة رســب فيهــا، أمــا إذا كان الرســوب يف مــادة اختياريــة فيجــوز للطالــب 

دارســة مــادة إختياريــة أخــرى حســب الخطــة الدراســية واملــواد املطروحــه يف الجــدول الــدرايس ويف هــذه الحالــة 

يلغــى تقديــر املــادة اإلختياريــة التــي رســب بهــا ويحســب لــه تقديــر املــادة االختياريــة الجديــدة يف املعــدل الفصــي 

واملعــدل الرتاكمــي .

ــذه  ــني ويف ه ــن نقطت ــل م ــا أق ــره فيه ــا وكان تقدي ــح به ــة نج ــة أوإختياري ــادة إجباري ــة أي م ــادة دراس ــب إع ب.الطال

ــرة يف  ــى ظاه ــي وتبق ــه الرتاكم ــن معدل ــة م ــه القدمي ــى نتيجت ــام كان وتلغ ــد مه ــر الجدي ــه التقدي ــب ل ــة يحس الحال

ســجله األكادميــي وتحســب لــه ســاعات تلــك املــادة يف حســاب الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج مــرة واحــدة.

ج.إذا أعــاد الطالــب دراســة مــادة مــا رســب بهــا ســواء أكانــت إجباريــة أو إختياريــة يحســب لــه التقديــر الجديــد مهــام كان 

ويلغــى مــن معدلــه الرتاكمــي التقديــر القديــم للــامدة ، وال يجــوز للطالــب إعــادة دراســة املــادة التــي ريس بهــا خــارج 

. لكلية ا
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الـــحـذف واإلضـــافــة

املادة )20(:

أ.يســمح للطالــب بالحــذف واإلضافــة عــى املــواد التــي ســجلها للفصــل الــدرايس وذلــك خــالل أســبوع مــن بدايــة الفصــل 

ــي  ــادة الت ــن امل ــحب م ــة منس ــجله مالحظ ــه يف س ــت ل ــي وال تثب ــل الصيف ــة الفص ــن بداي ــام م ــة أي ــالل ثالث ــادي وخ الع

انســحب منهــا ويتحمــل الطالــب مســؤولية متابعــة وضعــه األكادميــي.

ب.ال يســمح للطالــب باالنتقــال مــن شــعبة إىل أخــرى مــن الشــعب املطروحــه يف الجــدول الــدرايس لنفــس املــادة، إال إذا 

كان ذلــك بســبب التعــارض يف الجــدول الــدرايس للطالــب.

ج.يســمح للطالــب باإلنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــر بعــد انتهــاء فــرتة الحــذف واإلضافــة ولغايــة مــدة أقصاهــا نهايــة 

ــذه  ــي ويف ه ــدرايس الصيف ــل ال ــك يف الفص ــر ذل ــادي ومايناظ ــدرايس الع ــل ال ــدء الفص ــن ب ــر م ــث ع ــبوع الثال األس

الحالــة تثبــت يف ســجل الطالــب مالحظــة )منســحب( إزاء املــادة/ املــواد التــي انســحب منهــا ، وال تدخــل هــذه املــادة / 

املــواد يف عــداد املــواد التــي درســها مــن حيــث النجــاح والرســوب ومتطلبــات التخــرج ، وال تــرد رســوم الســاعات املعتمدة 

املدفوعــة للطالــب ، وإذا مل ينســحب الطالــب رســميا مــن املــادة يعتــرب ملزمــا بهــا .

د.إذا انســحب الطالــب مــن جميــع املــواد التــي ســجلها يف أي فصــل درايس تعتــرب دراســته لذلــك الفصــل مؤجلــه حكــام  

ويطلــب منــه دفــع رســوم جميــع املــواد التــي انســحب منهــا.

هـ.يتــم اإلنســحاب مــن مــادة / مــواد وفقــا للنمــوذج املعــد مــن قبــل دائــرة القبــول والتســجيل والــذي يتضمــن موافقــة 

ــظ  ــجيل ويحف ــول والتس ــر القب ــل مدي ــن قب ــد م ــادة ويعتم ــي بامل ــم املعن ــس القس ــة رئي ــي وموافق ــد األكادمي املرش
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يف ملــف الطالــب. ويتحمــل الطالــب مســؤولية اســتكامل إجــراءات انســحابة مــن املــواد مــن جميــع الجهــات املعنيــة 

بالكليــة.

و.يعتــرب الطالــب الــذي يتجــاوز غيابــه بعــذر نســبة %20 مــن الســاعات املقــررة لجميــع مــواد الفصــل الــدرايس منســحبا 

ــته  ــرب دراس ــل وتعت ــواد الفص ــن م ــادة م ــحب إزاء كل م ــة منس ــي مالحظ ــجله األكادمي ــت يف س ــل، ويثب ــك الفص ــن ذل م

لذلــك الفصــل مؤجلــة ويتحمــل الطالــب رســوم تكلفــة املقــررات كاملــة.

ــل  ــك الفص ــته يف ذل ــرب دراس ــدرايس  و تعت ــل ال ــجلها للفص ــي س ــواد الت ــع امل ــن جمي ــحب م ــب أن ينس ــوز للطال ز.يج

مؤجلــة رشيطــة أن يتقــدم الطالــب بذلــك حســب ماجــاء يف الفقــرة ج مــن هــذه املــاده. ويتحمــل الطالــب رســوم تلــك 

املقــررات كاملــة.

اإلنقطاع عن الدراسة بالكلية واإلنسحاب منها وتأجيل الدراسة واسرتداد الرسوم املالية

املادة )21(:

أ.إذا بــدأ التدريــس يف أي فصــل مــن الفصــول العاديــة، ومل يكــن الطالــب مســجال لذلــك الفصــل يعتــرب الطالــب مؤجــالً 

تأجيــالً إداريــاً لذلــك الفصــل وملــدة فصــل درايس واحــد واذا اســتمر باالنقطــاع بعدهــا يفقد الطالــب مقعــدة يف الكلية.

ب.حسب مدة اإلنقطاع من الحد األعى للمدة املسموح بها للدراسة .

ج.إذا فقــد الطالــب مقعــده يف الكليــة بســبب اإلنقطــاع فلــه أن يتقــدم بطلــب جديــد لإللتحــاق بالكليــة وإذا قبــل يف 

نفــس تخصصــه األول يحتفــظ بســجله األكادميــي كامــال ، وإذا قبــل يف تخصــص أخــر تطبــق عليــه أحــكام معادلــة املــواد 
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الــواردة يف هــذه التعليــامت ، ويحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مــن الكليــة مقابــل كل )15(

ســاعة معتمــدة حســبت للطالــب.

د.ال يعتمــد الســجل األكادميــي للطالــب إلغــراض مواصلــة دراســته يف الكليــة إذا انقطــع عــن الدراســة بالكليــة )10( ســنوات 

دراســية متصلــة أو أكــر.

و.تعــاد الرســوم املاليــة التــي دفعهــا الطالــب عنــد انســحابه مــن الكليــة أو عنــد التقــدم بطلــب تأجيــل للفصــل 

ــو  ــى النح ــواد ع ــجل للم ــو مس ــررات وه ــع املق ــن جمي ــحابة م ــبب انس ــالً بس ــاره مؤج ــد اعتب ــاين( أو عن العادي)االول،الث

ــايل: الت

ــم  ــا يف التقوي ــن عنه ــة املعل ــذف واإلضاف ــرتة الح ــاء  ف ــل انته ــه  قب ــة أو تأجيل ــن الكلي ــب م ــحاب الطال ــة انس 1. يف حال

ــبة )100%(. ــوم بنس ــه الرس ــاد ل ــي تع األكادمي

2.يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أو تأجيلــه للفصــل خــالل )األســبوعني الثــاين والثالــث( مــن الفصــل الــدرايس تعــاد 

لــه الرســوم بنســبة )75%(.

ــدرايس  ــل ال ــن الفص ــس( م ــع والخام ــبوعني الراب ــالل )األس ــل خ ــة للفص ــة أو تأجيل ــن الكلي ــب م ــحاب الطال ــة انس 3.يف حال

ــبة )50%(. ــوم بنس ــه الرس ــاد ل تع

4.يف حالة انسحاب الطالب من الكلية أو تأجيله خالل األسبوعني)السادس والسابع( تعاد له الرسوم بنسبة 25%. 

5.يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أوتأجيلــة للفصــل الــدرايس بعــد نهايــة االســبوع الســابع ال يعــاد لــه أي نســبة 

مــن الرســوم الدراســية.
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ــول  ــب القب ــه لطل ــد تقدمي ــب عن ــا الطال ــي يدفعه ــامين والت ــال ع ــا )100( ري ــغ قيمته ــول والبال ــوم القب ــبة لرس 6.بالنس

ــة. ــن الكلي ــحابه م ــد انس ــب عن ــاد للطال ــرتدة وال تع ــر مس ــوم غ ــا رس ــة فإنه بالكلي

املادة )22(:

أ.للطالــب أن يتقــدم بتأجيــل دراســته ملــدة ال تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية ســواء كانــت متقطعــةأو متصلــة وحســب 

ــجيل. ــول والتس ــرة القب ــد يف دائ ــوذج املعتم النم

ب.إذا مل يتقــدم الطالــب بطلــب تأجيــل قبــل بــدء الفصــل الــدرايس فلــه أن يتقــدم خــالل مــدة ال تتجــاوز االســبوع الثالــث 

عــر مــن الفصــل الــدرايس الــذي يطلــب تأجيلــه.

ج.ال تحسب مدة تأجيل الدراسة من الحد األعى لسنوات التخرج الواردة يف املادة )9( من  هذه التعليامت.

د.تعتــرب مــدة التأجيــل املنصــوص عليهــا يف الفقرتــني )و،ز(مــن املــادة )20( ضمــن مــدة التأجيــل املســموح بهــا وفــق 

أحــكام هــذه املــادة.  

هـــ.إذا زادت مــدة االنقطــاع عــن التســجيل بالكليــة عــن فصــل درايس واحــد يعتــرب الطالــب منقطعــاً عــن الدراســة ويفقــد 

مقعــدة بالكليــة.
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االنتـقـال وتـغيـيـر التـخـصـص

املادة )23(:

تقــدم طلبــات االنتقــال مــن الجامعــات والكليــات الجامعيــة واملعاهــد الجامعيــة إىل كليــة الربميــي الجامعيــة وطلبــات 

تغيــر التخصــص داخــل الكليــة إىل مديــر دائــرة القبــول والتســجيل عــى النــامذج املخصصــة لهــذه الغايــة ، ويتــم عرضهــا 

عــى عميــد الكليــه التخــاذ القــرار املناســب وابــالغ القــرار لرؤســاء األقســام األكادمييــة ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل 

التخــاذ القــرار املناســب بخصوصهــا وابــالغ الطلبــة بذلــك.

املادة )24(:

يتحمــل الطالــب مســؤولية أي تبعــات تنشــأ عــن تغيــر تخصصــه مــن حيــث التكلفــة املاديــة والحــد األعــى لســنوات التخــرج 

واملعــدل الرتاكمــي واملالحظــه األكادمييــه والفصــل وأيــة أمــور أخــرى ترتتــب عــى ذلــك .

اإلنتقال من الجامعات والكليات واملعاهد األخرى إىل كلية الربميي

املادة)25(:

يســمح بانتقــال الطلبــة مــن الجامعــات والكليــات واملعاهــد األخــرى إىل كليــة الربميــي الجامعيــة يف حــال توفر الشــواغر 

وحســب الــروط التالية :

1.أن يستويف الطالب رشوط القبول يف الكلية .
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2.أن يكون الطالب منتقال من جامعة أو كلية أو معهد جامعي تعرتف بها الكلية.

3.أن يكون تخصص الطالب ضمن التخصصات التي تدرس يف الكلية .

4.أن تكون دراسة الطالب املنتقل وفقا لنظام االنتظام .

5.أن ال يكــون الطالــب مفصــوال مــن جامعتــه أو كليتــه أو معهــده املنتقــل منهــا ألســباب تأديبيــة وللكليــة أن تتحقــق مــن 

ــؤولية  ــب املس ــل الطال ــا ويتحم ــة الغي ــه يف الكلي ــرب قبول ــة يعت ــباب تأديبي ــول ألس ــب مفص ــأن الطال ــني ب ــك , وإذا تب ذل

الكاملــة نتيجــة لذلــك.

املادة )26(:

ــب  ــا للطال ــن معادلته ــي ميك ــدة الت ــاعات املعتم ــاب الس ــي لحس ــم املعن ــس القس ــة إىل رئي ــات املقبول ــول الطلب تح

ــة  ــواردة يف الخط ــدة ال ــاعات املعتم ــن الس ــن )%50(  م ــر م ــب أك ــى أن ال يحس ــص ع ــية للتخص ــة الدراس ــوء الخط يف ض

ــة: ــروط التالي ــا لل ــه وفق ــال الي ــب باالنتق ــب الطال ــذي يرغ ــص ال ــية للتخص الدراس

1. أن تكــون هــذه املــواد مطابقــة مبفرداتهــا بنســبة ال تقــل عــن )%75( ملــا يقابلهــا من مــواد يف كليــة الربميــي الجامعية 

2. أن اليقــل تقديــر الطالــب يف املــادة عــن ) C( ، )نقطتــني ( ، أو عــن ) %60( أذا كانــت بالعالمة .

3. ال تدخــل تقديــرات املــواد التــي تعــادل للطالــب يف الســجل األكادميــي أو املعــدل الرتاكمــي للطالــب وترصــد لــه عالمــة 

)T( فقــط أي مــواد معادلــه مــن جامعــه أو كليــه أخــرى.
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اإلنتقال من تخصص إىل آخر يف  الكلية

املادة )27(:

أ.يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إىل دائــرة القبــول والتســجيل عــى النــامذج املخصصــة لهــذا الغــرض )الكرتونيــاً أو يدويــاً( 

يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع األول مــن بدايــة كل فصــل درايس عــادي وفــق الــروط التاليــة:

1.أن يتوفر الشاغر يف التخصص الذي يرغب الطالب اإلنتقال إليه .

2.يجــوز انتقــال الطالــب مــن تخصــص إىل آخــر إذا كان معدلــه يف دبلــوم التعليــم العام)شــهادة الثانويــة العامــة( مقبــوال 

يف التخصــص الــذي يرغــب باالنتقــال إليــه .

3.إذا كان الطالــب مبعوثــا مــن جهــة معينــة فيشــرتط موافقــة جهــة اإليفــاد عــى تغيــر تخصصــه وميكــن للطالــب املبعوث 

عــى نفقــة وزارة التعليــم العــايل أن يتقــدم لذلــك مــن خــالل النظــام االلكــرتوين الخــاص بــوزارة التعليــم العــايل .

ب.يف حالــة املوافقــة عــى تغيــر طالــب لتخصصــه تحســب لــه جميــع املــواد التــي درســها ونجــح بهــا والتــي تقــع ضمــن 

ــي  ــواد الت ــة امل ــي بقي ــه الرتاكم ــن معدل ــى م ــي وتلغ ــه الرتاكم ــب يف معدل ــد وتحس ــه الجدي ــية لتخصص ــه الدراس خطت

درســها ومل تحســب لــه ، واملــواد التــي رســب بهــا ، وتبقــى ظاهــرة يف ســجله األكادميــي .

ج.يحســم فصــل واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــامت مقابــل كل )15( ســاعة 

معتمــدة تحســب للطالــب .

د.يعامــل الطالــب املنتقــل مــن تخصصــه معاملــة الطالــب الجديــد مــن حيــث التأجيــل والوضــع تحــت املالحظــة األكادمييــة 

والفصــل مــن التخصــص ومــن الكليــة .

هـ.ال يسمح باإلنتقال من تخصص إىل آخر أكر من مرتني خالل مدة دراسة الطالب يف الكلية .
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دراسة املواد ومعادلتها من خارج الكلية

املادة )28(:

أوالً: يجــوز للطالــب املســجل يف كليــة الربميــي أن يــدرس مــاال يزيــد عــىل ) 18( ســاعة معتمــدة يف جامعــة أو  كليــة أو 

معهــد جامعــي تعــرف بــه الكليــة وذلــك وفقــا للــروط التاليــة :

أ.   أن يكون الطالب منتظام يف دراسته يف كلية الربميي الجامعية ومسجال فيها.

ب. أن تكون الدراسة خارج الكلية يف الفصل الدرايس الصيفي فقط.

ح.  أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما اليقل عن ) 63( ساعة معتمدة يف كلية الربميي الجامعية .

د.   أن يحــر الطالــب موافقــة خطيــة مــن العميــد املعنــي مــن الجامعــة أو الكليــة التــي يرغــب بالدراســة فيهــا ووصــف 

ــي  ــق الت ــة والوثائ ــه الجامعي ــة إىل بطاقت ــا  إضاف ــة إصداره ــن جه ــدة م ــتها معتم ــب بدراس ــي يرغ ــواد الت ــادة /امل امل

تطلــب منــه.

هـــ.أن يحصــل الطالــب عــى موافقــة عميــد الكليــة الخطيــة وذلــك بتنســيب مــن رئيــس قســمه األكادميــي بدراســة تلــك 

املــواد خــارج الكليــة .

ثانياً: تعادل املواد للطالب من خارج الكلية يف جميع الحاالت وفقا ملا ييل:

1.أن ال يقل تقديره يف املادة عن )C(، )نقطتني (، ) %60( للجامعات أو الكليات أو املعاهد التي تأخذ بنظام العالمات.

2.ال تدخــل تقديــرات تلــك املــواد التــي تعــادل للطالــب يف حســاب املعــدل الفصــي واملعــدل الرتاكمــي للطالــب وترصــد 

لــه نتيجــة ناجــح يف تلــك املــواد.

3.أن يكــون محتــوى املــادة التــي درســها الطالــب مطابــق مبفرداتــه بنســبة ال تقــل عــن 57%للــامدة التــي تقابلهــا يف 
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الخطــة الدراســية لتخصــص الطالــب يف الكليــة .

ــه  ــرتف ب ــي تع ــد جامع ــة أو معه ــة جامعي ــة أو كلي ــا يف جامع ــوب معادلته ــواد املطل ــد درس امل ــب ق ــون الطال 4.أن يك

ــام . ــة وباالنتظ الكلي

الـــرســوم الـدراسيـــة

املادة )29(:

أوالً: 

يتــم تســجيل الطالــب عــى املــواد الدراســية املطروحــة ألي فصــل درايس وفقــاً لخطــة دفــع الرســوم املعلنة مســبقاً 

للطلبــة عند التســجيل.

ثانياً:

ــك  ــى ذل ــس اإلدارة ع ــس مجل ــة رئي ــدا ومبوافق ــة ج ــاالت خاص ــًة إال يف ح ــة  كامل ــوم املالي ــع الرس ــل دف ــوز تأجي ال يج

ــذ  ــل ، وأن تؤخ ــب التأجي ــايل لطل ــهر الت ــة الش ــل نهاي ــدة التأجي ــاوز م ــة ، وأن ال تتج ــد الكلي ــن عمي ــيب م ــى تنس ــاء ع بن

الضامنــات الالزمــة مــن دائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بالكليــة لتســديد تلــك الرســوم ، وخالفــا لذلــك تلغــى دائــرة 

القبــول والتســجيل تســجيل الطالــب لذلــك الفصــل .

ثالثاً:

ال يجوز تأجيل دفع الرسوم املالية ألي سبب من األسباب يف الحاالت التالية:

- الطالب املتوقع تخرجه يف ذلك الفصل .
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- الطالب الحاصل عى معدل تراكمي أقل من )2.0( يف الفصل السابق.

- الطالب الحاصل عى عقوبة تأديبية خالل الفصل السابق .

- الطالب الذي مل يدفع الرسوم املؤجلة من الفصول السابقة .

- الطالب املؤجل دراسته للفصل السابق.

- الطالب الذي له طلب انتقال من الكلية .

رابعاً: 

ال يجوز يف جميع الحاالت تأجيل أكر من )%50( من قيمة الرسوم الدراسية للفصل الدرايس .

خامساً: 

الرســوم الدراســية املذكــورة يف هــذا الدليــل ليســت ثابتــه ويجــوز للكليــة تعديــل هــذه الرســوم بعــد موافقــة وزارة 

التعليــم العــايل عــى تعديلهــا ويف حالــة تعديلهــا فــإن التعديــل يشــمل جميــع الطلبــة املســجلني بالكليــة واليجــوز 

ألي طالــب أن يحتــج بعــد علمــه بهــذه التعليــامت.

سادساً:

ــل  ــة ألي فص ــوم مؤجل ــه رس ــة إذا كان علي ــن الكلي ــة م ــة ومختوم ــمية موقع ــة رس ــة وثيق ــب أي ــاء الطال ــوز إعط ال يج

درايس.

سابعاً:

يســتوىف مــن الطالــب رســوم إصــدار شــهادات بــدل فاقــد ورســوم إصــدار رســائل ورســوم إصــدار بطاقــة جامعيــه بــدل 

فاقــد وغــر ذلــك مــن الخدمــات املقدمــه للطلبــه وذلــك وفقــاً للجــدول التــايل:
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30 ريال عامينشهادة كرتونية )جدارية( )بدل فاقد(1

20 ريال عامينإفادة )بدل فاقد(2

10 ريال عامينكشف درجات أصي3

 متطلبات  الحصول عى درجة البكالوريوس

متنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتامه املتطلبات التالية:

املادة )30(:

- النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية لتخصصه .

- الحصول عى معدل تراكمي ال يقل عن )نقطتني( .

ــبام ورد يف  ــوى ، حس ــدة القص ــاوز امل ــدم تج ــوس وع ــة البكالوري ــى درج ــول ع ــة للحص ــا املطلوب ــدة الدني ــاء امل - قض

ــامت . ــذه التعلي ــن ه ــادة  )9( م امل

- أن يكــون الطالــب مســجال يف الكليــة يف آخــر فصلــني دراســيني مــن ضمنهــا فصــل التخــرج مــن الكليــة )أي أن ال يســجل أي 

مــن الفصلــني األخريــن يف جامعــه أو كليــه أخرى(.
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أحكـــام عامــــة

املادة )31(:

أ.إذا توقــف احتــامل تخــرج طالــب عــى مادتــني عــى األكــر وكانــت هــذه املــواد املطلوبــة غــر مطروحــة يف الفصــل الذي 

يتخــرج فيــه ، أو كانــت مطروحــة ومتعارضــة مــع مــواد أخــرى ســواء إجباريــة أو إختياريــة ، فلرئيــس القســم املعنــي،أن              

يوافــق للطالــب عــى أن يــدرس مــواد أخــرى بديلــة عنهــا مــن نفــس املســتوى ومــن نفــس القســم ومســاوية لهــا يف 

عــدد الســاعات املعتمــدة.

ب.إذا توقــف تخــرج طالــب عــى إجتيــاز مــادة واحــدة ، ســبق لــه أن درســها ثــالث مــرات أو أكــر ومل ينجــح فيهــا، فإنــه يجــوز 

للعميــد بنــاء عــى تنســيب مــن رئيــس القســم واملرشــد األكادميــي ، أن يوافــق للطالــب عــى دراســة مــادة بديلــة أخــرى 

ــه  ــل معدل ــه أن ال يق ــدة ، رشيط ــاعات املعتم ــدد الس ــا يف ع ــاوية له ــم ومس ــس القس ــن نف ــتوى وم ــس املس ــن نف م

الرتاكمــي عــن )نقطتــني(.

ــادة )9(  ــا يف امل ــوص عليه ــوس واملنص ــة البكالوري ــى درج ــول ع ــا للحص ــموح به ــدة املس ــب امل ــتنفذ الطال ج.إذا اس

مــن هــذه التعليــامت ألي ســبب كان يعطــى الطالــب فرصــة فصلــني دراســيني عاديــني الســتكامل متطلبــات التخــرج وذلــك 

مبوافقــة عميــد الكليــة بنــاء عــى تنســيب مــن رئيــس القســم املختــص. 

د.يبلغ مدير القبول والتسجيل خطيا بجميع ما ورد يف هذه املادة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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املادة )32(:

عنــد قبــول طالــب يف الكليــة ســبق لــه أن درس فيهــا ســابقا تحســب لــه املــواد التــي نجــح بهــا ضمــن خطتــه الدراســية 

املعتمــدة ســنة قبولــه يف الكليــة يف املــرة الثانيــة ، وتدخــل يف املعــدل الرتاكمــي وتلغــى مــن ســجله بقيــة املــواد 

التــي درســها ومل تحســب لــه واملــواد التــي رســب بهــا ويعامــل معاملــة الطالــب الجديــد مــن حيــث التأجيــل والوضــع تحــت 

املالحظــة األكادمييــة والفصــل مــن التخصــص والفصــل مــن الكليــة ويحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات 

التخــرج مقابــل كل )15( خمــس عــرة ســاعة معتمــدة تحســب لــه عــى أن يســتثنى مــن ذلــك الطالــب الــذي فصــل ســابقاً 

مــن الكليــة حيــث يطبــق عليــة مــا هــو وارد بالفقــرة )ك( مــن املــادة )11( مــن هــذه التعليــامت .

املادة )33(:

تتــوىل األقســام األكادمييــة يف الكليــة مســؤولية طــرح املــواد الدراســية يف كل فصــل درايس مبــا ينســجم مــع الخطــط 

الدراســية املعتمــدة لــكل تخصــص ومتابعــة الســر األكادميــي لطالبهــا والتحقــق مــن اســتيفائهم رشوط التخــرج وتدقيــق 

خططهــم الدراســية وتبليغهــم بذلــك دوريــا مــن خــالل رؤســاء األقســام واملرشــدين وتزويــد دائــرة القبــول والتســجيل 

بكشــوف تتضمــن أســامء الطلبــة الذيــن أنهــوا متطلبــات التخــرج يف نهايــة كل فصــل درايس .

املادة )34(:

متنــح شــهادات التخــرج عنــد اســتحقاقها يف نهايــة كل عــام درايس ويكــون حفــل التخــرج مــرة واحــدة يف العــام مبوعــد 

يحــدد مــن قبــل مجلــس الكليــة.
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املادة )35(:

عــى الطالــب الــذي يتوقــع تخرجــه يف نهايــة فصــل درايس أن يقــوم بتعبئــة النموذج الخــاص بالطلبــة املتوقــع تخرجهم 

لــدى القســم األكادميــي واملرشــد املعنــي يف مــدة أقصاهــا مثانية أســابيع مــن بدايــة الفصلــني األول والثــاين. وأربعة 

أســابيع مــن بدايــة الفصــل الصيفــي ، حيــث يقــوم القســم بالتحقــق مــن اســتيفائه لــروط التخــرج بالتنســيق مــع دائــرة 

القبــول والتســجيل .

املادة )36(:

ال يســمح للطلبــة الذيــن انهــوا متطلبــات الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف الكليــة بتســجيل أي مــواد أخــرى لغايــات 

رفــع املعــدل الرتاكمــي.

املادة )37(:

ــا  ــي متنحه ــة الت ــات العلمي ــن الدرج ــرى م ــة أخ ــة علمي ــال إىل درج ــة االنتق ــة علمي ــأي درج ــجل ب ــب املس ــمح للطال ال يس

الكليــة وبحــد أقــى مرتــني طيلــة فــرتة دراســتة بالكليــة ويكــون ذلــك مبوجــب طلــب  يتــم تقدميــة حســب الواعيــد التــي 

تعلــن عنهــا دائــرة القبــول والتســجيل لهــذه الغايــة.

املادة )38(:

ال يسمح ألي طالب أن يكون مسجال لنيل درجتني علميتني يف آن واحد .
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املادة)39(:

عــى الطالــب أن يحصــل عــى مصدقــة بــراءة ذمــة مــن الكليــة وفــق النمــوذج املعتمــد مــن الكليــة الســتكامل إجــراءات 

تخرجــه.

املادة)40(:

ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بهــذه التعليــامت أو  بعــدم اســتالمه نســخة مــن دليــل الطالــب أو بعــدم إطالعــه 

ــابه  ــة أو حس ــرتوين للكلي ــع االلك ــى املوق ــالن أو ع ــات االع ــى لوح ــر ع ــا ين ــة أو م ــن الكلي ــادرة م ــرات الص ــى الن ع

الخــاص عــى النظــام االلكــرتوين للكليــة فيــام يتعلــق بهــذه التعليــامت .

املادة )41(:

ــول  ــرة القب ــوص فلدائ ــذه النص ــب ه ــف الطال ــب ، وإذا خال ــى الطال ــع ع ــامت تق ــذه التعلي ــوص ه ــاوز نص ــؤولية تج مس

والتســجيل أو القســم املعنــي أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة مبــا يف ذلــك حــذف اســم الطالــب مــن ســجل الطلبــة يف مــادة 

مــا دون إعــادة أو ترصيــد رســوم الســاعات املعتمــدة لتلــك املــادة للطالــب.

املادة )42(: )أ(

ــة  ــته ملرحل ــام دراس ــب بإمت ــة ورغ ــن الكلي ــدم م ــوم املتق ــوم أو الدبل ــهادة الدبل ــى ش ــب ع ــول الطال ــة حص يف حال

البكالوريــوس  يف نفــس التخصــص يعتمــد ســجله األكادميــي الســابق بالكامــل مبــا يف ذلــك معدلــه الرتاكمــي رشيطــة 

أن ال تتجــاوز مــدة انقطاعــه عــن الكليــة ) 01( ســنوات دراســية وأكــر وتطبــق عليــة الخطــة الدراســية املعتمــدة للتخصــص 
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ســنة التحاقــه بالكليــة للمــرة الثانيــة، امــا يف حالــة قبولــه بتخصــص اخــر فانــه يحســب لــه مــا ال يزيــد عــن %50 مــن مجمــوع 

ــن  ــب ع ــب للطال ــرر املحتس ــر املق ــل تقدي ــة أن ال يق ــد رشيط ــص الجدي ــية للتخص ــة الدراس ــدة يف الخط ــاعات املعتم الس

 .)C( تقديــر

املادة )42(: )ب(

ــية  ــررات الدراس ــه املق ــب ل ــه يحتس ــر فان ــص اخ ــوس بتخص ــة البكالوري ــة لدرج ــن الكلي ــرج م ــب تخ ــول اي طال ــة قب يف حال

التــي ال يقــل تقديــره فيهــا عــن )C( رشيطــة أن ال يزيــد عــدد الســاعات املعتمــدة املحتســبة للطالــب عــن %50 مــن مجمــوع 

الســاعات املعتمــدة الــواردة بالخطــة الدراســية للتخصــص الجديــد.

املادة )43(:

تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.

املادة )44(:

يبت مجلس الكلية يف أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليامت.

املادة )45(:

عميــد الكليــة ومســاعدوا العميــد ورؤســاء األقســام األكادمييــة ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل ومديــر دائــرة شــؤون 

الطلبــة والجهــات املعنيــه األخــرى يف الكليــة مســئولون عــن تنفيــذ هــذه التعليــامت.
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املادة )46(:   

أ.يف حالــة رســوب الطالــب ســواء كان يــدرس عــى نفقتــه الخاصــة أو عــى نفقــة وزارة التعليــم العــايل أو أي جهــة أخرى 

بــأي مقرر/مقــررات نتيجــة للحرمــان بســبب تجــاوز نســبة الغيــاب املقــررة أو يف حالــة ثبــوت حالــة الغــش يف ذلــك املقــرر 

مــن قبــل لجنــة التحقيــق مــع الطلبــة أو يف حالــة انســحاب الطالــب مــن املقــرر بعــد الفــرتة املحــددة لالنســحاب واإلضافــة 

أو يف حالــة إعــادة الطالــب دراســة مقرر/مقــررات كان قــد نجــح بــه ســابقاً )ألغــراض رفــع املعــدل الرتاكمــي( فــإن الرســوم 

املاليــة لذلــك املقرر/القــررات ال ترصــد ويتحمــل الطالــب دفــع الرســوم ويتحمــل املســؤولية املرتتبــة عــى ذلــك.

ب.تعتــرب الالئحــة التنظيمــة للبعثــات الدارســية املرفقــة مــع هــذه التعليــامت جــزءاً ال يتجــزأ مــن دليــل الطالــب ويتحمــل 

الطالــب املبعــوث عــى نفقــة وزارة التعليــم العــايل مســؤولية االطــالع عليهــا وااللتــزام بجميــع مــا ورد بهــا.          

الـدراسـة الــخــاصــة للطـلبـة الــزائـريـن

املادة )47(:

يجــوز للطلبــة امللتحقــني بجامعــات أو كليــات جامعيــة أخــرى معــرتف بهــا مــن قبــل الكليــة التســجيل يف الكليــة لفصــل 

ــا  ــدرس به ــي ي ــة الت ــة أو الكلي ــد يف الجامع ــب مقي ــه طال ــت أن ــدم مايثب ــة أن يق ــة( رشيط ــة خاص ــر )دراس درايس أو أك

ورســالة عــدم مامنعــه مــن الدراســة بكليــة الربميــي الجامعيــة مــن جامعتــه أو كليتــه ويخضــع الطالــب لنفــس الرســوم 

الجامعيــه املقــررة يف الكليــة مــع عــدم دفــع رســوم القبــول البالغــة )100( ريــال عــامين.
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البطاقات الجامعية للطلبة

املادة )48(:

- يحصــل الطالــب عنــد قبولــه يف الكليــة ومنحــه الرقــم الجامعــي عــى بطاقــه جامعيــه )ID card( الســتخدامها خــالل فــرتة 

ــته بالكلية. دراس

- عــى الطلبــة إبــراز بطاقاتهــم الجامعيــة للحصــول عــى الخدمــات الجامعيــة املختلفــه مثــل الدخــول إىل االمتحانــات ، 

الدخــول اىل  حــرم الكليــة ، االســتفادة مــن أي خدمــات طالبيــة تقدمهــا الكليــة.

- البطاقة الجامعية هي ملكية للكلية وعى الطالب إعادتها عند التخرج أو االنسحاب أو الفصل من الكلية.

- عنــد فقــدان البطاقــة الجامعيــة عــى الطالــب إخطــار دائــرة القبــول والتســجيل فــوراَ واســتصدار بطاقــه أخــرى بعــد دفــع 

الرســوم املســتحقه وقدرهــا )5( خمــس ريــاالت عامنيــة.

- اســتخدام البطاقــة الجامعيــة مــن قبــل أشــخاص غــر مخولــني باســتخدامها يعتــرب مخالفــة ألنظمــة وتعليــامت الكليــة 

ويخضــع الشــخص املســتخدم للبطاقــة يف مثــل هــذه الحالــة للعقوبــات التأديبيــة املعمــول بهــا يف الكليــة.

مـسـؤوليـة الـطلبــة

املادة )49(:

الطلبــة امللتحقــني بكليــة الربميــي الجامعيــة يتحملــون املســؤولية الكاملــه املتعلقــه بأمورهــم األكادمييــه واملاليــه 

ــى  ــب ) ع ــل الطال ــادره بدلي ــه والص ــده بالكلي ــات املعتم ــامت والسياس ــم للتعلي ــم وإتباعه ــالل معرفته ــن خ ــه م بالكلي
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الطالــب مراجعــة القبــول والتســجيل أو دائــرة شــؤون الطلبــة الســتالم نســخة مــن دليــل الطالــب ( الــذي يــزود بــه الطالــب 

ــع  ــه، االمتحانات،دف ــي ، املواظب ــاده األكادمي ــب ، إرش ــجيل الطال ــامت تس ــذه التعلي ــن ه ــه وتتضم ــه بالكلي ــد إلتحاق عن

الرســوم الجامعيــه، الوضــع تحــت املالحظــه األكادمييــه والفصــل مــن التخصــص أو الفصــل مــن الكليــه، وال يجــوز للطالــب 

أن يحتــج بعــدم اســتالمه نســخه مــن دليــل الطالــب وعليــه يكــون الطالــب مســئوالَ مســؤوليه كاملــه عــن النتائــج املرتتبــه 

عــى أفعالــه املتعلقــه بأمــوره األكادمييــه بالكليــه.    

املادة )50(:

ــة  ــي ، الحال ــم الجامع ــج ، التقوي ــه ، الربام ــات األكادميي ــامت ، املتطلب ــى التعلي ــم ع ــح وإطالعه ــه باللوائ ــة الطلب معرف

األكادمييــه وغــر ذلــك يكــون مــن خــالل متابعتهــم للحســاب الخــاص لــكل طالــب عــى النظــام االلكــرتوين للكليــه ومــن 

خــالل االمييــل الرســمي املعطــى لــكل طالــب وال يحــق للطالــب أن يدعــي بعــدم املعرفــه بهــذه اللوائــح والتعليــامت حيــث 

أنهــا متاحــه للجميــع عــرب الوســائط املذكــورة آنفــاَ .

حــالــة حــظـــر التـسجـيــــل

املادة )51( :

ــه أو  ــه أو االداري ــه أو املالي ــباب األكادميي ــن األس ــر م ــبب أو أك ــل درايس مالس ــجيل يف فص ــب التس ــى الطال ــر ع يحظ

ــر. ــب للحظ ــبب املوج ــال زال الس ــب يف ح ــن الطال ــر ع ــذا الحظ ــة ه ــم إزال ــه ، ويت التأديبي
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اإلرشـــاد األكـاديـمــي

املادة )52(:

ــاد  ــه االرش ــوم عملي ــه وتق ــم بالكلي ــات التعل ــه وعملي ــرتاتيجيه األكادميي ــات االس ــد مكون ــي أح ــاد األكادمي ــرب االرش - يعت

اإلكادميــي بتزويــد الطلبــه بالتوجيــه الــالزم نحوتعظيــم الجهــد لتحقيــق هــدف الطالــب مــن خــالل تيســر عمليــه التســجيل 

ومتابعــة الســر األكادميــي للطالــب خــالل مراحلــه الدراســيه حتــى التخــرج.

املادة )53(:

يلعــب املرشــد األكادميــي دوراً مهــاً يف حيــاة الطالــب الجامعيــة إذ يســاعده عــىل تخطــي الصعــاب التــي تواجهــه يف 

حياتــه األكادمييــه ويقــوم املرشــد مبــا يــيل تجــاه طلبتــه:          

1. إحاطة طلبته بالخطط الدراسية الخاصة بهم.

2. متابعه السر األكادميي للطالب واملوامئه بني الخطط الدراسيه واملواد التي يسجلها الطالب.

3. تقديم النصح للطالب من حيث أولويات تسجيل املواد الداخله يف خطته الدراسيه.

4. متابعه عمليات السحب واالضافه وانجاز املتطلبات السابقه للمواد املختلفه.

5. متابعــة الوضــع األكادميــي للطلبــه الواقعــني تحــت املالحظــه األكادمييــه ومســاعدتهم يف حســاب العالمــات الالزمه 

لرفــع املعــدل الرتاكمــي إىل )2.0( نقطه.

6. متابعه مايستجد عى اللوائح والتعليامت يف الكليه لالستمرار يف تزويد الطالب باالرشاد الصحيح.
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املادة )54( :

أما فيا يتعلق مبسؤوليه الطالب تجاه االرشاد األكادميي فيتوجب عىل الطالب ماييل:

1.أن يعرف إسم مرشده األكادميي ومكتبه منذ التحاقه بالكليه.

ــة  ــيه ومتابع ــه الدراس ــع خطت ــجيلها م ــب تس ــواد الواج ــة امل ــجيل ملراجع ــة التس ــل عملي ــده قب ــع مرش ــل م 2.التواص

ــي. ــم الجامع ــه يف التقوي ــب واملوضح ــه للطال ــد املهم املواعي

3.إحاطة املرشد برغبته بتغير التخصص أو الدرجة أو االنسحاب من الكليه لتلقى النصح الالزم بهذا الخصوص.

املادة )55(:

عنــد تطبيــق أحــكام املــاده )10( مــن تعليــامت الكليــه الخاصــه بالحضــور والغيــاب وانســجاماً مــع الــدور املهم الــذي تقوم 

بــه األقســام العلميــه بهــذا الخصــوص فإنــه يتوجــب إضافــة مايــي بشــكل واضــح يف الخطــه التدريســيه  )Syllabus( لــكل 

مــاده وعــى املــدرس تنبيــه الطلبــه للبنــد الخــاص بالغيــاب يف الخطــه )Syllabus(  املذكــوره.

1.ذكر النص املتعلق بالحضور والغياب للامده.

2.توضيح أهمية الحضور والغياب وتأثر ذلك عى نتيجه الطالب يف املاده.

.)FA( 3.إحاطة الطلبه بعدد املحارضات التي تؤدي إىل حصول الطالب عى الحرمان
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األعـذار املـقبولـه للغيـاب

املادة )65(:

أعذار الغياب املقبوله ورشوطها:

األعذار الطبية:

أ.يجــب ان تكــون صــادره عــن مؤسســة صحيــه حكوميــه معتمــده واذا كانــت املؤسســه الصحيــه خاصــه يجــب تصديــق العــذر 

الطبــي مــن الجهــات الحكوميــه املختصــه يف الســلطنه.

ــاص يف  ــات االختص ــن جه ــه م ــق الالزم ــراء التصادي ــب إج ــلطنه يج ــارج الس ــه خ ــن مؤسس ــادر ع ــي ص ــذر الطب ب.إذا كان الع

ــه. ــة املعني ــفارة العامني ــن الس ــه م ــق الالزم ــع التصادي ــي ووض ــذر الطب ــدره للع ــه املص الدول

األعذار األخرى:

أ.األعــذار يف حالــة وفــاة قريــب مــن الدرجــه اآلوىل يقــدم الطالــب مايثبــت الوفــاه ودرجــة القرابــه ويعــذر الطالــب 3 أيــام 

يف هــذه الحالــه ويف حالــة وفــاه قريــب مــن الدرجــه الثانيــه يعــذر الطالــب يــوم واحــد.

ب.األعــذار القهريــه األخــرى كارتبــاط الطالــب بحجــز حريتــه مــن قبــل الجهــات املختصــه وعــى الطالــب ابــراز مايثبــت ذلــك 

مــن الجهــه الحكوميــه املعنيــة باالمــر.

ــالل  ــده خ ــرته الع ــن ف ــزء م ــع ج ــإذا وق ــدرايس ف ــل ال ــن الفص ــع ضم ــي تق ــده الت ــب امل ــات حس ــه للطالب ــدة الرعي ج.الع

ــاً. ــا مروع ــار عذره ــح )W( باعتب ــه متن ــان الطالب ــدرايس وأدى إىل  حرم ــل ال الفص

د.ال تقبل األعذار الخاصة بدورات تدريبيه أو مواعيد دوام أو مايقاس عى ذلك.
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هـ.ال تقبل األعذار الخاصه مبرافقه مريض إال إذا كان املريض طفل واملرافق والدته )الطالبه(.

و.جميــع األعــذار الطبيــه التــي يقدمهــا الطالــب يجــب التأكــد مــن صحتهــا واملصادقــه عليهــا مــن طبيبــة الكليــه وذلــك مــن  

خــالل تقدميهــا إىل دائــرة شــؤون الطلبــه.

ز.تقدم األعذار بعد تصديقها من طبيبة الكليه إىل رؤساء األقسام العلميه.

ــة  ــني بنهاي ــان بيوم ــرار الحرم ــدور ق ــل ص ــى قب ــم حت ــه لديه ــذار املقبول ــظ األع ــه بحف ــام العلمي ــاء األقس ــوم رؤس ح.يق

الفصــل حيــث يقــوم كل رئيــس قســم بتزويــد مديــر دائــرة القبــول والتســجيل ونســخه للعميــد بقامئــة بأســامء الطلبــه 

.)FA( ــان ــن الحرم ــدالً م ــة )W(  ب ــم عالم ــم منحه ــه ليت ــذار مقبول ــم أع ــن لديه ــم الذي وتخصصاته

ــان  ــه بحرم ــد الكلي ــرار عمي ــدور ق ــد ص ــب بع ــا الطال ــل عليه ــل )FA(  الحاص ــجيل بتحوي ــول والتس ــرة القب ــر دائ ــوم مدي ط.يق

ــب  ــا اىل )W(  حس ــل م ــا يف فص ــجلني به ــواد املس ــاده أو امل ــر يف امل ــاب %20 فأك ــبه غي ــى نس ــني ع ــه الحاصل الطلب

ــه. ــة الكلي ــامت وأنظم ــن تعلي ــادة )10( م ــكام امل أح

الـــخـريـجـــون

املادة )57(:

بعــد تخــرج الطالــب مــن الكليــة وإســتالمه شــهادته ووثائقــه يتوىل مكتــب مســاعد العميــد للشــؤون األكادميية املســاندة 

إختصاصــات متابعــة الطلبــة املتخرجــني مــن الكليــة  )Alumnai(  وتقديــم الدعــم املمكــن لهــم ومســاعدتهم كــام يتــوىل 

مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة إعــداد وتقديــم أي بيانــات أو إحصائيــات أو متابعــات تخــص خريجــي الكليــة 

وتزويــد الجهــات الطالبــة لهــذه البيانــات ســواء كانــت حكوميــه أو مــن القطــاع الخــاص ويتــم ذلــك بالتعــاون مــع دائــرة 

القبــول والتســجيل. 
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أحـــكــــام مـتـفـرقـة

املادة )58(:

تعتــرب هــذه التعليــامت املعدلــه نافــذه املفعــول مــن تاريــخ إقرارهــا مــن مجلــس الكليــه وتنســحب عــى جميــع الطلبــه 

الجــدد املســتمرين بالدراســه ويعمــل بهــا ملــا فيــه مصلحــه الطلبــه يف جميــع حاالتهــم وأوضاعهــم األكادمييــه.

املادة )59(:

ــن  ــه وم ــه يف الكلي ــرض ل ــي تع ــر أكادمي ــل غ ــى فع ــرتاض ع ــة باع ــؤون الطلب ــرة ش ــر دائ ــدم ملدي ــب أن يتق ــوز للطال يج

ــه: ــر األكادميي ــال غ ــذه األفع ه

ــي ،  ــكن الداخ ــه ، الس ــجيل ، املالي ــه ، التس ــات املكتب ــل خدم ــه مث ــا الكلي ــه تقدمه ــه معين ــن خدم ــب ع ــا الطال ــدم رض - ع

ــك. ــر ذل ــيارات وغ ــف الس ــالمه ومواق ــن الس ــامت األم ــروج، تعلي ــول والخ ــامت الدخ ــالت، تعلي ــا، املواص الكافتري

- تعــرض الطالــب ملوقــف ســلبي مــن قبــل مــدرس أو إداري يف الكليــه مثــل التعامــل الفــض وعــدم االنســيابيه يف إعطــاء 

املعلومــه للطالــب عــى الوجــه الالئق.

املادة )60(:

- توفر  الكليه صندوق اقرتاحات لتلقي مالحظات الطلبه البناءه ويتم التعامل مع الصندوق وفقاً ملا يي:

1. يفتح الصندوق أسبوعياً من قبل مساعد العميد للشؤون األكادميية املساندة و مدير دائرة شؤون الطلبه.

2. تتــم مراجعــة جميــع املالحظــات املوجــوده يف الصنــدوق مــن قبــل مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة 

مديــر دائــرة شــؤون الطلبــه.
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3. تثبت هذه املالحظات مبحر لتوثيقها.

4. يعرض هذا املحر عى عميد الكليه لالطالع واتخاذ االجراء الالزم.

5. يحال كل موضوع إىل الطرف املعني لإلجابه عليه ومعالجته.

6. إذا كان املوضــوع عامــاً ميــس مجموعــه كبــره مــن الطلبــه يعــرض املوضــوع عــى مجلــس الكليه التخــاذ القرار املناســب 

بذلــك أو صياغــة سياســه تضــاف إىل لوائــح الكليــه لتحقيق مــراد الطلبه.

7. اذا كان املوضوع خاصاً بطالب أو مجموعه قليله يحول الطلب اىل القسم املعني التخاذ االجراء املناسب.

آلية تقديم الشكاوي من قبل الطلبة

املادة )61(:

1.يقوم الطالب مبراجعة مدير دائرة شؤون الطلبة للتقدم بطلب الشكوى حسب النموذج املعد لذلك.

2.يقــوم مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة بتحويــل الشــكوى اىل مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة للتحقــق مــن 

. صحتها

ــة  ــد الكلي ــب اىل عمي ــن الطال ــة م ــكوى املقدم ــل الش ــاندة بتحوي ــة املس ــؤون األكادميي ــد للش ــاعد العمي ــوم مس 3.يق

ــني  ــاء الهيئت ــة ألعض ــائلة اإلداري ــة املس ــة أو لجن ــات الطلب ــق يف مخالف ــة التحقي ــة )لجن ــة املختص ــا إىل اللجن لتحويله

ــة(. ــة بالكلي ــة واإلداري األكادميي

4.تقــوم اللجنــة املختصــة بالتحقيــق يف الشــكوى املقدمــة مــن الطالــب وفقــاً لالليــة املتبعــة بهــذا الخصــوص وذلــك 

يف مــدة ال تتجــاوز أســيوعني مــن تاريــخ تقديــم الشــكوى.

5.بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التحقيــق يتــم ابــالغ الطالــب املشــتي مــن خــالل مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة بنتيجــة التحقيــق 
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وبالعقوبــة التــي تــم توجيههــا بحــق املشــتي عليــه.

6.يتم حفظ نسخة من قرار العقوبة يف ملف الطالب املشتي والطرف املشتىك عليه.

الجـدول الـدراســــي

املادة )62(:

ــعبه  ــات كل ش ــم بيان ــدول كل قس ــن ج ــث يتضم ــه بحي ــيه الفصلي ــداول الدراس ــداد الج ــه بإع ــام األكادميي ــوم األقس -تق

ــامده  ــده لل ــاعات املعتم ــدرس والس ــم امل ــيه واس ــه الدراس ــرح والقاع ــد الط ــاده ومواعي ــز امل ــم ورم ــل رق ــه مث مطروح

ــه. ــح الكلي ــدد بلوائ ــني املح ــي للمدرس ــبء التدري ــك الع ــى يف ذل ويراع

-عــى األقســام األكادمييــه تزويــد دائــرة القبــول والتســجيل بالجــدول الــدرايس للفصــل األول مــن العــام األكادميــي قبــل 

نهايــة األســبوع الثامــن مــن الفصــل الثــاين للعــام األكادميــي الســابق أمــا بالنســبه لجــدول الفصــل الثــاين فيتــم تزويــد 

دائــرة القبــول والتســجيل بــه قبــل نهايــه األســبوع الثامــن مــن الفصــل األول مــن نفــس العــام األكادميــي.

- أمــا بالنســبه للفصــل الصيفــي فيتــم تزويــد دائــرة القبــول والتســجيل بالجــدول الــدرايس قبــل نهايــة األســبوع الســادس 

مــن الفصــل الثــاين لنفــس العــام األكادميــي كــون تســجيل الصيفــي يكــون مبكــراً.

-يجب أن تخدم الجداول الدراسيه مصلحة الطلبه ورغباتهم أوالً من حيث مواعيد الطرح سواء يف الساعات أو األيام.

-أن تــوزع الجــداول الدراســيه للمدرســني عــى جميــع األيــام الدراســيه ليشــمل دوام كل منهــم الفــرتات الصباحيــه 

ــا. ــجيل فيه ــه للتس ــرص للطلب ــه الف ــة التاح ــواد املطروح ــعب امل ــد ش ــارض مواعي ــدم تع ــامن ع ــائيه وض واملس
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-تعلــن الجــداول الدراســيه للطلبــه قبــل بــدء التســجيل بأســبوعني عــى األقــل ويكــون ذلــك عــى البوابــه االلكرتونيــه يف 

حســابات الطلبــه وعــى موقــع الكليــه وال تــوزع جــداول ورقيــه عــى الطلبــة .

مـلــفـات الـطلـبـة

املادة )63(:

تعتــرب ملفــات الطلبــه رسيــه ويجــب املحافظــه عــى خصوصيــة البيانــات املوجــوده فيهــا ويحتفــظ بهــا يف دائــرة القبــول 

والتســجيل يف خزائــن خاصــة وغرفــة مغلقــه.

- يجــوز االطــالع عــى ملفــات الطلبــه مــن قبــل رؤســاء األقســام األكادمييــه ومســاعدي العميــد ملــربر مــا بعــد مــلء منوذج 

خــاص لطلــب اســتخراج ملــف طالــب مــن مخــزن امللفــات عــى أن يعــاد هــذا امللــف مبــارشة إىل دائــرة القبــول والتســجيل 

بعــد االنتهــاء مــن الحاجــه إليــه.
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 تعليامت منح درجـة

 الدبـلــوم و درجــة

 الدبلـوم املتقـدم

 الصادرة عن مجلس

 الكليـة فـي كلـيــة

الربميي الجامعيـة
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املادة )1(:

أ.تســمى هــذه التعليــامت تعليــامت منــح درجــة الدبلــوم ودرجــة الدبلــوم املتقــدم يف كليــة الربميــي الجامعيــة ويعمــل 

بهــا اعتبــارا مــن بــدء العــام الجامعــي )2005/2006(.

ب.يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها ،ما مل تدل القرينة عى خالف ذلك .

الكلية : كلية الربميي الجامعية .

املجلس:مجلــس الكليــة ويكــون برئاســة عميــد الكليــة وعضويــة مســاعد ورؤســاء األقســام األكادمييــة وثــالث ممثلــني عــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة ســنوياً يتــم إختيارهــم بالتنــاوب ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل ومديــر 

دائــرة ضــامن الجــودة ومديــر وحــدة التدريــب وممثــل عــن املجتمــع ورئيــس املجلــس اإلستشــاري الطــاليب.

رئيس املجلس: رئيس مجلس الكلية .

العميد : عميد الكلية .

مجلــس القســم: مجلــس القســم األكادميــي ويضــم يف عضويتــه جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم األكادميــي 

وممثــل عــن املجتمــع وأحــد الطلبــة املســجلني بأحــد تخصص القســم األكادميــي ويكون برئاســة رئيــس القســم األكادميي.

رئيس مجلس القسم: رئيس القسم األكادميي.

العبء الدرايس: عدد الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها يف فصل درايس واحد .

الساعة املعتمدة: وحدة قياس أكادميي تقابلها )16( ستة عر محارضة نظرية.

الفصل العادي: الفصل األول أو الفصل الثاين من كل عام جامعي.
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املادة )2(:

ــة  ــوم ودرج ــة الدبل ــل درج ــجلني لني ــني املس ــة املنتظم ــام األكادميي ــة األقس ــع طلب ــى جمي ــامت ع ــذه التعلي ــق ه تطب

ــدم . ــوم   املتق الدبل

الخطط الدراسية يف الكلية

املادة )3(:

ــوم  ــة الدبل ــل درج ــؤدي إىل ني ــي ت ــية الت ــط الدراس ــام الخط ــس األقس ــن  مجال ــرتاح م ــى اق ــاًء ع ــة بن ــس الكلي ــر مجل يق

ــة. ــام الكلي ــا أقس ــي تقدمه ــات الت ــدم يف التخصص ــوم املتق ــة الدبل ودرج

املادة )4(:

أ.توضــع الخطــط الدراســية عــى أســاس نظــام الســاعات املعتمــدة، ويحــدد لــكل مــادة مــن مــواد الخطــط الدراســية )3( 

ــب  ــد  بحس ــك أو يزي ــن ذل ــدة ع ــاعات املعتم ــدد الس ــل ع ــة أن يق ــس الكلي ــن مجل ــرار م ــوز بق ــدة، ويج ــاعات معتم ــالث س ث

ــي. ــوى األكادمي ــم املحت ــه وحج الحاج

ب.يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة عــى أســاس أن املحــارضة األســبوعية أو النــدوة ملــدة )16( ســتة عــر 

أســبوعا هــي ســاعة معتمــدة واحــدة، أمــا ســاعات املختــربات والتطبيــق العمــي فيجــري تقوميهــا لــكل مــادة عــى 
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حــده، عــى أن تحســب الســاعة املعتمــدة الواحــدة بثــالث ســاعات مختــرب إال إذا اقتضــت طبيعــة املــادة غــر ذلــك وعــى أن 

ال تقــل عــن ســاعتي مختــرب أو ســاعتني تطبيقيتــني يف جميــع الحــاالت عــى األقــل.

املادة )5(:

 يكــون الحــد األدىن لعــدد الســاعات املعتمــدة املطلوبــة لنيــل شــهادة الدبلــوم املتقــدم يف تخصصــات الكليــة عــى 

النحــو التــايل : 

التـخـصــصالـقــســم

 عدد الساعات

 املعتمدة

 لشهادة الدبلوم

 املطلوبه من

 الطلبه املقبولني

 يف الكليه  قبل

 العام األكادميي

2015/2014

 عدد الساعات

 املعتمدة لشهادة

 الدبلوم املطلوبه

 للطلبه املقبولني

 إعتباراً من العام

 األكادميي

2015/2014

 عدد الساعات

 املعتمدة لشهادة

 الدبلوم املتقدم

 للطلبه املقبولني

 يف الكليه  قبل

 العام األكادميي

2015/2014

 عدد الساعات

 املعتمدة لشهادة

 الدبلوم املتقدم

 املطلوبه للطلبه

 املقبولني إعتباراً

 من العام األكادميي

2015/2014

اللغة االنجليزية
اللغة االنجليزية 

وآدابها
63669396

إدارة األعامل 

واملحاسبة

63669699املحاسبة

60639093إدارة األعامل

60639093تنمية املوارد البرية

60639093علوم مالية ومرفية

60639093التسويق

60639093التجارة الدولية

تقنية املعلومات
60639093أنظمة معلومات

63669396علوم الحاسب اآليل
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املادة )6(:

تشمل الخطط الدراسية يف كل تخصص متنح فيه درجة الدبلوم ودرجة الدبلوم املتقدم املتطلبات التالية:

أ.متطلبــات الكلية:وهــي مــواد إجباريــة يدرســها جميــع طلبــة الكليــة لتزويدهــم بقاعــدة معرفيــة مشــرتكة وثيقــة الصلــة 

باملجــال العــام للتخصــص، وتؤهلهــم لاللتحــاق بالتخصصــات التــي توفرهــا الكليــة أمــا فيــام يتعلــق مبقــرر )ريــادة األعامل(

واملــدرج ضمــن متطلبــات الكليــة اإلجباريــة فإنــه يطلــب دراســته فقــط مــن جميــع الطلبــة املقبولــني بالكليــة إعتبــاراً مــن 

بدايــة الفصــل األول مــن العــام األكادميــي 2014/2015.

ب.متطلبــات القســم: وهــي تشــمل جميــع املــواد التــي يدرســها جميــع الطلبــة املقبولــني يف القســم املعنــي وقــد 

يكــون منهــا إجبــاري، أو اختيــاري مــن بــني عــدد املــواد التــي يحددهــا القســم وكــام هــي موضحــه يف الخطــط الدراســية 

لــكل تخصــص.

ج.متطلبــات التخصــص: وتتكــون مــن مــواد إجباريــة ومــواد اختياريــة تغطــي جوانــب التخصــص املختلفــة بشــكل متــوازن، 

ويراعــي القســم توزيــع الســاعات املعتمــدة بــني املــواد اإلجباريــة واالختياريــة بشــكل يضمــن تحقيــق األهــداف املرجــوة 

مــن ذلــك، وكــام تراعــي األقســام األكادمييــة يف خططهــا الدراســية تعزيــز العالقــة مــع التخصصــات يف األقســام األخــرى 

يف الكليــة.

املادة )7(:

أ.يضــع القســم املعنــي باملــادة وصفــا ملحتواهــا بحيث يتناســب مــع عدد الســاعات املعتمــدة املخصصــة لهــا واملخرجات 
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التعليميــه املتوخاه.

ب.تصنف املواد التي ترد يف الخطة الدراسية عى أساس أربعة مستويات متدرجة تصاعديا.

ج.تعطــى كل مــادة يف الخطــة الدراســية رقــام يتكــون مــن رمــوز وأرقــام بحيــث  تــدل عــى القســم األكادميــي والتخصــص 

واملســتوى وحقــل املعرفة.

د.تثبت إزاء كل مادة يف الخطة الدراسية املتطلبات السابقة أو املتزامنة  )إن وجدت(.

هـ.يذكــر إزاء كل مــادة يف الخطــة الدراســية عــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد الســاعات النظريــة وعــدد ســاعات املختــرب أو 

التطبيــق العمــي  أو املشــاغل.

و.ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق إال يف الحاالت التالية:

1.أن يكون الطالب قد درس املتطلب السابق ومل ينجح فيه.

2.أن يتوقف تخرج الطالب عى ذلك.

ز.يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة ومتطلبهــا الســابق يف الفصــل إذا كان قــد درس املتطلــب الســابق ومل ينجــح فيــه ،أو إذا 

كان تخرجــه يتوقــف عــى ذلــك.

ح.مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )و( مــن هــذه املــادة يجــوز إعفــاء الطالــب مــن رشط دراســة املتطلــب الســابق ملــادة 

مــا إذا كان قــد درس مــادة/ مــواد تغطــي أو تســاوي مبحتواهــا املتطلــب الســابق املطلــوب وذلــك بقــرار مجلــس القســم 

املعنــي باملــادة.

ط.إذا ســمح للطالــب بدراســة مــادة مــا متزامنــة مــع متطلبهــا الســابق ثــم حــرم مــن االســتمرار بدراســة متطلبهــا الســابق 
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فإنــه يســتمر يف دراســة تلــك املــادة.

ــات  ــع عالم ــة وتخض ــة يف الكلي ــج األكادميي ــية للربام ــط الدراس ــواد الخط ــن م ــيي ضم ــج التأس ــواد الربنام ــد م ز.ال تع

الربنامــج التأســيي لنظــام عالمــات ناجح/راســب وليــس لهــذه العالمــات قيمــه نقطيــه وعليــه فهــي ال تدخــل يف حســاب 

ــة  ــة والرتاكمي ــدالت الفصلي ــاب املع ــدة يف حس ــاعاتها املعتم ــا وس ــل تقديراته ــه وال تدخ ــه والرتاكمي ــدالت الفصلي املع

للطالــب ويرصــد إزاء كل منهــا يف ســجل عالماتــه ناجــح أو راســب فقــط.

الربنامـــــج الـتـأسيــســي

املادة )8(:

ــة  ــة اإلنجليزي ــتوى اللغ ــد مس ــان تحدي ــون( المتح ــص القان ــتثناء تخص ــة )بإس ــني يف الكلي ــة املقبول ــع الطلب ــدم جمي أ.يتق

لتصنيفهــم إىل مســتويات باســتثناء فئــات الطلبــة التاليــة الذيــن يتــم إعفاؤهــم مــن التقــدم المتحــان تحديــد مســتوى 

اللغــة اإلنجليزيــة مــن قبــل وحــدة الربنامــج التأســيي رشيطــة  التقــدم بطلــب لإلعفــاء مــن الربنامــج التأســيي حســب 

النمــوذج املعتمــد لهــذه الغايــة يف دائــرة القبــول والتســجيل :

 IBT 180( أو( بعالمــة CBT أو  )500(  وبعالمــة ال تقــل عــن TOFEL )Paper Based Test ( الطلبــة الحاصلــني عــى شــهادة •

ــن 45. ــل ع ــة ال تق بعالم

• الطلبة الحاصلني عى شهادة  ) IELTS ( وبعالمة ال تقل عن )5.0(.

• الطلبة الذين درسوا الربنامج التأسيي يف مؤسسات تعليمية أخرى ) كلياً أو جزئياً( داخل أو خارج السلطنة.
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رشيطــة إحضــار الطالــب الوثائــق األصليــة كشــف العالمــات ووصــف املســاقات مصدقــة ومعتمــدة مــن املؤسســة 

التعليميــة التــي درس بهــا.

ب.يصنف الطلبة بناًء عى نتائجهم يف امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية عى النحو التايل:

1- يقبل الطلبة الحاصلني عى تقدير )C2, C1,B2(  يف امتحان تحديد املستوى يف الربنامج األكادميي مبارشة.

2- يصنف الطلبة الحاصلني عى تقدير )B1( يف املستوى الثاين من الربنامج التأسيي.

3-يصنف الطلبة الحاصلني تقدير )A0,A1,A2( يف املستوى األول من الربنامج التأسيي.

ج - تكون مقررات املستوى األول من الربنامج التأسييس عىل النحو التايل :

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم املقرر
الرسوم املالية
(بالريال العامين(

مــالحظــات

FOUND100
اللغة االنجليزية

Level )1(
19969

لجميع التخصصات بالكلية بإستثناء تخصص 

القانون وإقتصاد االعامل.

Math011
Basic Math1

2

112.200 + 6 رسوم 

انرتنت لغر الطلبة 

املبعوثني عى 

نفقة وزارة التعليم 

العايل

لجميع الطلبة املقبولني اعتباراً من العام 

األكادميي 2021/2020 

)ما عدا طلبة القانون و اقتصاد االعامل(
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تكون مقررات املستوى الثاين من الربنامج التأسييس عىل النحو التايل :

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم املقرر
الرسوم املالية
(بالريال العامين(

مــالحظــات

FOUND200
اللغة االنجليزية

Level )2(
19969

لجميع التخصصات بالكلية بإستثناء تخصص 

القانون وإقتصاد االعامل

IC3

  تقنية املعلومات

Information

)IC3( Technology

لجميع التخصصات بالكلية3153

MATH0122112.200الرياضيات البحتة

لطلبة قسم تقنية املعلومات املقبولني 

اعتباراً من بداية العام االكادميي 

2021/2020

MATH013
الرياضيات 

التطبيقية
2112.200

لطلبة تخصصات إدارة االعامل واملحاسبة 

)بإستثناء تخصص إقتصاد األعامل( 

وتخصصات قسم اللغة االنجليزية 

املقبولني اعتباراً من بداية العام 

األكادميي 2021/2020
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د- تكون مقررات الربنامج التأسييس لطلبة تخصص القانون وإقتصاد األعال عىل النحو التايل:

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم املقرر
الرسوم املالية
(بالريال العامين(

مــالحظــات

MATH010

 الرياضيات

األساسية

(باللغة العربية(

3198.300
بالنسبة للطلبة املقبولني قبل العام 

األكادميي 2021/2020

GSS100
 مهارات التعليم

العامة
3198.300

تطلب من جميع الطلبة يف هذين 

التخصصني

MATH015

 الرياضيات

األساسية 1

(باللغة العربية(

2112.200
للطلبة املقبولني بالكلية إعتباراً من 

السنة األكادميية 2021/2020

Math014

الرياضيات 

التطبيقية 1

)باللغة العربية(

2112.200
للطلبة املقبولني بالكلية إعتباراً من 

السنة األكادميية 2021/2020

IC3A

تقنية املعلومات

  باللغه العربية

Information

)IC3( Technology

3153
تطلب من جميع الطلبة يف هذه 

التخصصات
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مـدة الـدراسـة والـعبء الـدراســي

املادة )9(:

1.تتكــون الســنة الدراســية مــن فصلــني دراســيني هــام األول والثــاين مــدة كل منهــام )17( ســبعة عــر أســبوعا مبــا يف 

ذلــك اإلمتحانــات النهائيــه، ويجــوز للكليــة إضافــة فصــل درايس صيفــي التقــل مدتــه عــن )8( أســابيع

2.مــدة الدراســة لنيــل درجــة الدبلــوم بعــبء عــادي للطالــب هــي 4 فصــول دراســية أو أربــع ســنوات دراســيه ولنيــل درجــة 

الدبلــوم املتقــدم هــي )6( فصــول دراســيه أي ثــالث  ســنوات دراســية.

3.الحــد األدىن للحصــول عــى درجــة الدبلــوم هــو )2( ســنتني دراســيتني )أربــع فصــول دراســيه عاديــه( والحــد األعــى هــو 

ــذه  ــن ه ــيي ضم ــج التأس ــب يف الربنام ــا الطال ــي يقضيه ــدة الت ــرب امل ــيه( وال تعت ــول دراس ــية )8 فص ــنوات دراس )4( س

املــدة.

4.الحــد األدىن للحصــول عــى درجــة الدبلــوم املتقــدم هــو ســنتني ونصــف )خمــس فصــول دراســيه عاديــه( والحــد األعــى 

ــن  ــيي ضم ــج التأس ــب يف الربنام ــا الطال ــي يقضيه ــدة الت ــرب امل ــيه وال تعت ــول دراس ــيه )10( فص ــنوات دراس ــو )5( س ه

هــذه املــدة.

5.يكــون الحــد األدىن للســاعات املعتمــدة التــي يســجلها الطالــب )9( ســاعات معتمــدة للفصــل الــدرايس العــادي )األول 

والثــاين( ويجــوز مبوافقــة رئيــس القســم أن يســجل الطالــب )6(ســاعات معتمــدة فقــط.

ــرة  ــاين ع ــادي )18( مث ــدرايس الع ــل ال ــب يف الفص ــجلها الطال ــي يس ــدة الت ــاعات املعتم ــى للس ــد األع ــون الح 6.يك
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ســاعة معتمــدة، ويجــوز أن يصــل الحــد األعــى إىل )21(إحــدى وعريــن ســاعة معتمــدة يف الفصــل الــدرايس العــادي 

عــى أن يتوفــر لــه أحــد الرطــني التاليــني:

• أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب يف الفصل السابق عن )3.5( نقاط.

• أن يتوقــف تخــرج الطالــب عــى الســامح لــه بتســجيل )21( ســاعة معتمــدة يف ذات الفصــل الــذي ينهــي فيــه الســاعات 

املعتمــدة الالزمــه للتخــرج.

7.الحــد األدىن للســاعات املعتمــدة التــي يســجلها الطالــب يف الفصــل الــدرايس الصيفــي هــو )3( ســاعات معتمــدة والحد 

األعــى هــو )9( ســاعات معتمــدة ويجــوز أن يصــل الحــد األعــى إىل)12( ســاعة معتمــدة إذا كان ذلــك  يــؤدي إىل تخــرج 

الطالــب بــذات الفصــل أو كان معدلــه الرتاكمــي 3.5 فأكــر ويف حالــة توقــع تخــرج الطالــب عــى الفصــل الــدرايس العــادي 

ــاعة  ــع )12( س ــي بواق ــل الصيف ــررات يف الفص ــجيل )4( مق ــه بالتس ــمح ل ــه يس ــي فإن ــل الصيف ــق للفص ــابق أو الالح الس

معتمــدة.

8.يكــون الحــد االعــى للســاعات املعتمــدة التــي يســمح للطالــب املوضوع تحــت املالحظــة األكادمييــة )9( ســاعات معتمدة 

ويجــوز ويف حــاالت خاصــة يقدرهــا مديــر دائــرة القبــول والتســجيل أن يســجل الطالــب )15( ســاعه معتمــده ألغــراض متكنــه 

مــن رفــع معدلــه الرتاكمــي أو إذا كان ذلــك يــؤدي إىل تخرجــة مــن الكليــة مــع نهايــة ذلــك الفصــل .

9.يقــوم املرشــد األكادميــي بإرشــاد الطالــب للتســجيل عــى املــواد التــي تتناســب مــع خطتــه الدراســية وتتناســب مــع 

ــدة  ــاعات املعتم ــدد الس ــى لع ــد األع ــد األدىن والح ــار الح ــني االعتب ــذا بع ــة آخ ــي يف الكلي ــه  األكادمي ــه وتحصيل قدرات
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ــك. ــأ يف ذل ــؤولية أي خط ــي مس ــد األكادمي ــل املرش ــدرايس ويتحم ــل ال ــجيلها يف الفص ــب تس ــموح للطال املس

10.يتحمــل الطالــب مســؤولية العــبء الــدرايس الــذي يتناســب مــع قدراته واســتيعابه، ومســؤولية املــواد التي يســجلها 

ــواده  ــار م ــي يف اختي ــده األكادمي ــتعانة مبرش ــة االس ــية وعلي ــه الدراس ــن خطت ــا واردة ضم ــن أنه ــد م ــه التأك ــب علي ويج

الدراســية.

11.يقــوم مديــر القبــول والتســجيل بإلغــاء أي مــادة ألي طالــب يتجــاوز عبئــه الــدرايس يف أي فصــل درايس عــن الحــد 

األعــى املســموح بــه مــن الســاعات املعتمــدة.

ــة أو  ــة أو الثالث ــنة الثاني ــتوى الس ــدم يف مس ــوم املتق ــة الدبل ــوم ودرج ــة الدبل ــل درج ــجل لني ــب املس ــف الطال 12.يصن

ــية. ــه الدراس ــن خطت ــوايل ضم ــى الت ــدة ع ــاعة معتم ــن )30(،)60(،)90( س ــل ع ــا ال يق ــة م ــاح دراس ــم بنج ــة إذا أت الرابع

الــمــواظـبـة

املادة )10(:

أ.تشــرتط املواظبــة للطالــب يف جميــع املــواد التــي يســجل فيهــا ويقــوم مــدرس املــادة برصــد الحضــور والغيــاب عــى 

النظــام املحوســب  الخــاص بذلــك داخــل القاعــة الدراســيه.

ب. ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكر من )20(% من الساعات املقررة للامدة.

ج.يقــوم املــدرس بإبــالغ الطالــب داخــل قاعــة الصــف عــن نســبة غيابــه يف كل مــادة دراســية وعــى الطالــب االطــالع عــى 

نســبة غيابــه عــى حســابه الخــاص يف النظــام االلكــرتوين بالكليــة مــع تحملــه كامــل املســؤوليه املتعلقــه بذلــك.
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د.إذا غــاب الطالــب أكــر مــن %20 مــن الســاعات املقــررة للــامدة  أكــر مــن )10( محــارضات للــامدة التــي تعطــى بواقــع 

ســاعة واحــدة للمحــارضة الواحــدة، أوأكــر مــن )7(  محــارضات للــامدة التــي تعطــى بواقع ســاعة ونصــف للمحــارضة الواحدة 

وذلــك للــامدة التــي يخصــص لهــا )3( ســاعات معتمــدة، ويقــاس عــى ذلــك املــواد التــي لهــا أكــر أو أقــل مــن )3( ســاعات 

ــامدة  ــايئ لل ــان النه ــدم لالمتح ــن التق ــرم م ــي يح ــم املعن ــس القس ــه رئي ــري يقبل ــريض أو قه ــذر م ــدون ع ــدة ب معتم

بقــرار مــن عميــد الكليــه وتعتــرب نتيجتــه يف تلــك املــادة )FA(  أي الرســوب بســبب الغيــاب مــا مل يكــن قــد انســحب مــن 

تلــك املــادة خــالل فــرتة االنســحاب مــن املــواد املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  )ج( مــن املــادة )20( مــن هــذه التعليــامت 

وعليــه إعادتهــا إذا كانــت إجباريــة، أمــا إذا كانــت اختياريــة فلــه أن يعيدهــا أو يختــار مــادة أخــرى غرهــا ويف حالــة إعــادة 

نفــس املــادة تلغــى نتيجتــه األوىل منهــا ويرصــد لــه نتيجتــه الجديــدة مهــام كانــت، وإذا مل يعيــد الطالــب دراســة املــادة 

االختياريــة التــي رســب بهــا تحســب لــه عالمــة املــادة االختياريــه الجديــده وتلغــى عالمــة املــادة االختياريــه التــي رســب 

بهــا .

هـــإذا غــاب الطالــب أكــر مــن %20 مــن الســاعات املقررة ملــادة ما وكان هــذا الغياب بســبب املــرض أو العذر القهــري الذي 

يقبلــه رئيــس القســم املعنــي بتلــك املــادة يعتــرب الطالــب منســحبا مــن تلــك املــادة، وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب مــن 

ــول  ــر القب ــم مدي ــس القس ــغ رئي ــامت، ويبل ــذه التعلي ــن ه ــادة )20( م ــن امل ــرة )ج( م ــا يف الفق ــوص عليه ــواد املنص امل

والتســجيل بذلــك خطيــا، وتثبــت للطالــب مالحظــة منســحب إزاء تلــك املــادة يف الســجل األكادميــي للطالــب، أمــا الطلبــة 

الذيــن ميثلــون الســلطنة أو الكليــة يف نشــاطات رســمية ويتجــاوز غيابهــم %20 فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز 

%25مــن مجمــوع ســاعات الحضــور الفصليــه.
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و.يشــرتط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن مستشــفى مختــص أو طبيــب مختــص ومختومــة ومصــادق 

عليهــا مــن جهــة إصدارهــا وللكليــة التحقــق مــن جهــة هــذه الشــهادة بطرقهــا الخاصــة، وأن تقــدم هــذه الشــهادة إىل 

رئيــس القســم األكادميــي خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن املواظبــة، ويف الحــاالت القاهرة 

األخــرى يقــدم الطالــب مــا يثبــت  عــذره القهــري خــالل أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.

ز.يجــوز لعميــد الكليــة يف حــاالت خاصــة جــداً إلغــاء حرمــان الطالــب مــن مــادة أو أكــر رشيطــة توفــر أســباب قاهــرة يقتنــع 

بهــا العميــد.

ــكام  ــذ أح ــجيل بتنفي ــول والتس ــر القب ــارضون ومدي ــس واملح ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــام األكادميي ــاء األقس ــوم رؤس ح.يق

املواظبــة آنفــة الذكــر.

اإلمتحانات والعالمات واملعدالت

املادة )11(:

أ.مــدرس املــادة مســئول عــن وضــع أســئلة اإلختبــارات واإلمتحانــات وتصحيــح أوراق اإلمتحانــات وادخــال العالمــات يف نظام 

التســجيل  بالكليــه ادخــاالً صحيحــا ونهائيا،وتدقيقهــا ،وعليــه إعــالم طلبتــه يف بدايــة كل فصــل درايس عــن أســلوب تقييمه 

لتحصيــل الطالــب يف املــواد التــي يدرســها مــن خــالل خطــة تدريــس املاده.كــام أنــه عــى املــدرس ان يقــوم بادخــال 

عالمــات اختبــار منتصــف الفصــل عــى نظــام التســجيل بالكليــة يف مــدة ال تتجــاوز 72 ســاعة مــن تاريــخ عقــد االختبــار.

ب.يضــع مــدرس املــادة خطــة تفصيليــة لتدريــس املــادة واألهــداف واملحتــوى واملراجــع وتــوزع عــى الطلبــة يف بدايــة 
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الفصــل الــدرايس.

ج.يف حالــه املــادة املتعــددة الشــعب أو التــي يدرســها أو يشــرتك يف تدريســها أكــر مــن مــدرس يعــني مجلــس القســم 

أحــد مــدريس املــادة منســقا لوضــع خطــه تدريســية لهــا وتحديــد مواعيــد اإلختبــارات واإلمتحانــات النهائيــة املوحــدة لهــا 

واألســلوب املوحــد للتقييم،بالتعــاون مــع مــدريس املــادة اآلخريــن.

املادة )12(:

يجري حساب العالمات وإدخالها يف النظام ويقوم النظام باحتساب العالمات الحرفية والنقطية.

يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها عى النحو التايل:

أوالً : املواد النظرية والتي تتضمن جزءاً علمياً: 

ــان  ــرى ولالمتح ــة االخ ــامل الفصلي ــص )20%( لالع ــل ويخص ــف الفص ــار منتص ــة إلختب ــة االجاملي ــن العالم ــص )%30( م يخص

ــر. ــيم اخ ــتخدام اي تقس ــوز اس ــامدة، وال يج ــامال لل ــا وش ــون تحريري ــايئ )%50( ويك النه

ــان  ــرى و )%50( لالمتح ــة االخ ــامل الفصلي ــل و )%20( لالع ــف الفص ــان منتص ــص )%30( المتح ــي فيخص ــل الصيف ــا الفص ام

ــايئ. النه

ثانياً: املواد العملية :

املختربات،الندوات،البحوث،األعــامل امليدانيــة، املشــاريع تقــوم مجالــس األقســام املعنيــة ببيــان كيفيــة توزيــع العالمات 

لهــذه املــواد عــى أن يقــرتن ذلــك مبوافقــة مجلــس الكليــة.
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املادة )13(:

 أ.تــرد أوراق اإلختبــارات للطالــب بعــد تصحيحهــا خــالل أســبوع مــن تاريــخ االختبــار مــع إدراج املالحظــات التقومييــه للمــدرس، 

ثــم يقــوم مــدرس املــادة بادخــال العالمــات يف النظــام االلكــرتوين بالكليــة لهــذه العالمــات.

ب.تحفــظ أوراق اإلمتحــان النهــايئ لــدى القســم االكادميــي ملــدة فصلــني دراســيني، ثــم يجــري اتالفهــا باإلتفــاق بــني 

عميــد الكليــة ورئيــس القســم املعنــي ومديــر القبــول والتســجيل.

ــل إىل  ــاً لتنتق ــا إلكرتوني ــوم بتأكيده ــم يق ــرتوين  ث ــام االلك ــة يف النظ ــه النهائي ــد عالمات ــادة برص ــدرس امل ــوم م ج.يق

رئيــس القســم املعنــي باملــادة خــالل مــدة أقصاهــا )48( ســاعة مــن تاريــخ عقــد اإلمتحــان وبعدهــا يقــوم رئيــس القســم 

ــا  ــا واعتامده ــد مراجعته ــا بع ــة بتأكيده ــد الكلي ــوم عمي ــم يق ــة ث ــد الكلي ــل إىل عمي ــاً لتنتق ــا إلكرتوني ــي بتأكيده املعن

ــات. ــدة البيان ــل إىل قاع لتنق

د.بعــد اكتــامل إدخــال العالمــات النهائيــة وتأكيدهــا مــن قبــل عميــد الكليــة يقــوم مديــر القبــول والتســجيل بعمــل تنفيــذ 

الدرجــات الكرتونيــاً وحســاب املعــدالت الفصليــه والرتاكميــة وبعدهــا مبــارشة يتمكــن الطالــب مــن االطــالع عــى نتائجــه مــن 

خــالل حســابه االلكــرتوين الخــاص ويتحمــل الطالــب مســؤولية إطالعــه عــى نتائجــه يف نهايــة كل فصــل درايس مبــا يف 

ذلــك حالتــه األكادمييــه) الئحــة الرف،مســتمر، تحــت املالحظــه األكادمييه،خريج،مفصــول....(.

املادة )14(:

أ.كل مــن يتغيــب عــن اختبــار فصــي معلــن عنــه  بــدون عــذر قهــري أو مــريض يقبــل بــه مــدرس املــادة ورئيــس القســم 
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املعنــي باملــادة يوضــع لــه )صفــر( يف ذلــك اإلمتحــان، ويحســب يف عالمتــه النهائيــة.

ب.كل مــن يتغيــب عــن اختبــار فصــي معلــن عنــه بعــذر قهــري أو مــريض يقبــل بــه مــدرس املــادة ورئيــس القســم املعني 

ــادة  ــدرس امل ــد م ــة يعق ــذه الحال ــذر، ويف ه ــخ زوال الع ــن تاري ــبوع م ــالل أس ــذره خ ــت ع ــا يثب ــدم م ــه أن يق ــادة علي بامل

بالتنســيق مــع رئيــس القســم خــالل أســبوع بعــد قبــول العــذر اختبــارا تعويضيــا يكــون مكافئــا لالختبــار الــذي غــاب عنــه 

الطالــب بنــوع االســئله ومســتواها واملنهــج الــذي درســه الطالــب.

ج.كل مــن يتغيــب عــن اإلمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه ملــادة مــا بعــذر قهــري أو مــريض توضــع لــه مالحظــه ) غــر مكتمــل( 

وعــى الطالــب أن يتقــدم بعــذره إىل عميــد الكليــة يف مــده أقصاهــا أســبوعني مــن تاريــخ عقــد اإلمتحــان النهــايئ.

د.يف حالــة قبــول العــذر الــذي تقــدم بــه الطالــب لعميــد الكليــة يرصــد للطالــب )غــر مكتمــل IC( إزاء املــادة التــي منــح 

الطالــب فيهــا غــر مكتمــل يبلــغ العميــد قــراره بقبــول العــذر لرئيــس القســم املعنــي باملــادة إلجــراء امتحــان تعويــي 

للطالــب يف مــدة أقصاهــا أربــع أســابيع األوىل مــن بدايــة الفصــل الــدرايس التــايل وال يعتــرب الفصــل الــدرايس الصيفــي 

فصــال دراســيا لهــذه الغايــة إال إذا تــم االتفــاق بــني املــدرس والطالــب ومبوافقــة رئيــس القســم املعنــي باملــادة عــى 

أن يقــدم الطالــب اإلمتحــان النهــايئ لتلــك املــادة عــى أن ال يتجــاوز ذلــك مــدة أســبوعني مــن بدايــة الفصــل الــدرايس 

الصيفــي .

هـــ.يف حالــة غيــاب الطالــب عــن أداء امتحــان )غــر املكتمــل( الــذي تــم تحديــده واإلعــالن عنــه مــن قبــل القســم املعنــي 

بــدون أي عــذر قهــري أو مــريض يقبلــه عميــد الكليــة يرصــد لــه مــدرس املــادة عالمــة )F( يف اإلمتحــان الــذي تغيــب عنــه, 

ــدم  ــة ع ــابقا ويف حال ــه س ــدم ب ــذي تق ــذر ال ــدم زوال الع ــبب ع ــل ) بس ــر املكتم ــان (غ ــن أداء امتح ــه ع ــا إذا كان تغيب أم
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متكنــه مــن ذلــك يعطــى فرصــه الداء االمتحــان حتــى نهايــه االمتحانــات النهائيــه لذلــك الفصــل  .

و.يف حالة عدم قبول العذر الذي تقدم به الطالب يرصد له مدرس املادة صفر يف ذلك اإلمتحان.

ز.تســلم نتائــج امتحانــات اكتــامل العالمــات مــن املدرســني إىل رؤســاء األقســام األكادمييــة إلقرارهــا وإرســالها للعميــد 

إلعتامدهــا ومــن ثــم  إىل دائــرة القبــول والتســجيل لرصدهــا يف ســجل الطالــب األكادميــي.

ح.عنــد وصــول عالمــات الطلبــة يف امتحانــات املــواد التــي حصلــوا فيهــا عــى مالحظــة غــر مكتمــل يتــم إضافــة نتيجــة 

ــه  ــاض معدل ــة إىل انخف ــك العالم ــة وإذا أدت تل ــة والرتاكمي ــه الفصلي ــاب معدالت ــه واحتس ــجل عالمات ــادة إىل س ــك امل تل

الرتاكمــي وحصولــه عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن نقطتــني فإنــة تطبــق عــى الطالــب أحــكام الوضــع تحــت املالحظــه 

ــامت. ــذه التعلي ــن ه ــادة )17( م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــن الكلي ــه م ــب وفصل ــه الطال األكادميي

ط.إذا أجــل الطالــب دراســته للفصــل التــايل لفصــل التغيــب عــن اإلمتحــان النهــايئ وحصولــه عــى مالحظــه غــر مكتمــل 

)ملــادة /مــواد( فــإن عليــه التقــدم إلمتحــان االكتــامل يف أول فصــل ينتظــم فيــه للدراســه.

املادة )15(:

 أ.يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب لرئيــس القســم األكادميــي الــذي تــدرس فيــه املــادة ملراجعــة عالمتــه يف اإلمتحــان 

النهــايئ ونقــل مفرداتهــا يف أي مــادة خــالل مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة رســميا، وعــى 

رئيــس القســم أن يقــوم هــو ومــدرس املــادة أو أحــد مدرســيها إن تعــذر وجــود مــدرس املــادة بالتحقــق مــن عــدم وجــود 

خطــأ يف التصحيــح وتصويــب ذلــك الخطــأ إن وجــد وتزويــد مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بنتيجــة املراجعــة مهــام كانــت 

إلجــراء الــالزم وحفــظ طلــب املراجعــة يف ملــف الطالــب.
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ب.يدفــع الطالــب مبلــغ ريــال عــامين عــن كل طلــب يتقــدم بــه ملراجعــة أي عالمــة مــن عالماتــه ويرفــق اإليصــال املــايل 

مــع طلــب املراجعــة الــذي تعــده دائــرة القبــول والتســجيل لهــذه الغايــة.

املادة )16(:

أ.  الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو عالمة )د( وبالنقاط )1.0(

ب. ترصد عالمات املواد بالحروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها:

Numeric Gradeالتقديرالنقاط

4.00A95-100

3.70A-90-94

3.30B+85-89

3.00B80-84

2.70B-75-79

2.30C+70-74

2.00C65-69

1.70C-60-64

1.30D+55-59

1.00D50-54

0F0-49

0FA-

0IC-

0W-
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ج.  تخصص النقاط والتقديرات التالية لكل من املعدل الفصي واملعدل الرتاكمي:

النقاطالتقدير

4-3.70ممتاز

من 3 إىل أقل من 3.7جيد جدا

من 2.5 إىل أقل من 3.0جيد

من 2 إىل أقل من 2.5مقبول

أقل من 2.0ضعيف

د.يجــري حســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرب نقــاط كل مــادة بعــدد ســاعاتها املعتمــدة وقســمة مجمــوع حواصــل 

الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة.

هـ.يكون معدل الفصل عبارة عن معدل نقاط املواد التي درسها الطالب نجاحا او رسوبا يف ذلك الفصل.

ــخ  ــى تاري ــوبا حت ــا أو رس ــب نجاح ــها الطال ــي درس ــواد الت ــع امل ــاط جمي ــدل نق ــن مع ــارة ع ــي عب ــدل الرتاكم ــون املع و.يك

ــدل. ــك املع ــاب ذل حس
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ز.يثبت املعدل الفصي أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عريتني.

ح.يضــع رئيــس القســم وبنــاًء عــى تنســيب مــن مديــر دائــرة القبــول والتســجيل اســم الطالــب الــذي يحصــل عــى معــدل 

فصــي )3.70( ثــالث نقــاط وســبعني يف املائــة فأكــر عــى )الئحــة رشف القســم( رشيطــة أن ال يقــل عبــؤه الــدرايس يف 

ذلــك الفصــل عــن )15( ســاعة معتمــدة تدخــل عالماتهــا يف حســاب معدلــه الفصــي ويثبــت ذلــك يف ســجله  األكادميــي.

ــتثناء  ــل درايس)باس ــة كل فص ــجيل يف بداي ــول والتس ــرة القب ــر دائ ــن مدي ــيب م ــى تنس ــاًء ع ــة وبن ــد الكلي ــدر عمي ط.يص

الفصــل الصيفــي ( قامئــة تســمي )لوحــة رشف الكليــة( تتضمــن أســامء الطلبــة الذيــن وضعــوا عــى الئحــة رشف القســم 

مرتــني متتاليتــني.

وضع الطالب تحت املالحظه األكادميية

املادة )17(:

ــول  ــن الفص ــل م ــني( يف أي فص ــي عن)نقطت ــه الرتاكم ــل معدل ــذي يق ــب ال ــة الطال ــة األكادميي ــت املالحظ ــع تح أ.يوض

الدراســية باســتثناء الفصــل الــدرايس األول الــذي التحــق بــه بالكليــة ألن معدلــه فصــى وليــس تراكمــي والفصــل الصيفي 

والفصــل الــذي ســجل فيــه الطالــب أي مــادة مــن مــواد الربنامــج التأســيي.

ب.عنــد وضــع الطالــب تحــت املالحظــة األكادمييــة  فــإن عليــه أن يرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل(نقطتــني) فــام فــوق وذلــك 

يف مــدة أقصاهــا فصــالن دراســيان مــن ذلــك التاريــخ.

ج.ال يعــد الفصــل الصيفــي فصــال دراســيا لغايــة وضــع الطالــب تحــت املالحظــة األكادمييــة  أو فصلــه مــن التخصــص أو مــن 
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الكليــة بحيــث إذا حصــل الطالــب عــى معــدل تراكمــي أقــل من)نقطتــني( يف نهايــة الفصــل الصيفــي فإنــه ال يوضــع تحــت 

املالحظــة األكادمييــة وإذا كان املعــدل الرتاكمــي للطالــب قبــل الفصــل الصيفــي أقــل مــن )نقطتــني( ومتكــن مــن رفعــه 

يف نهايــة الفصــل الصيفــي إىل )نقطتــني( أو أكــر فأنــة يلغــي مفعــول املالحظــة األكادمييــة.

د.يفصــل مــن التخصــص الطالــب الــذي اســتمر تحــت املالحظــة األكادمييــة بعــد مــرور مــدة الفصلــني الدراســيني املشــار 

إليهــام يف الفقــرة) ب( مــن هــذه املــادة.

هـ.يخــر الطالــب املفصــول مــن التخصــص إمــا بتغيــر تخصصــه إىل تخصــص آخــر أو بإعطــاءه فرصة فصلــني دراســيني عاديني 

متتاليــني لرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد املطلــوب )نقطتــني وأكــر( وإذا متكــن مــن ذلــك  يكمــل دراســته يف الكليــة 

بتخصصــه ، وإذا مل يتمكــن مــن ذلــك يعتــرب مفصــوال مــن الكليــة يف نهايــة تلــك الفرصــة .

ــام  ــى النظ ــاص ع ــابه الخ ــالل حس ــن خ ــل درايس م ــة كل فص ــي يف نهاي ــجله االكادمي ــى س ــالع ع ــب االط ــى الطال و.ع

ــه. ــه األكادميي ــة حالت ــه ومتابع ــرتوين للكلي االلك

ز.يفصل من الكلية فصال نهائيا : 

ــوص  ــددة واملنص ــدة املح ــدم يف امل ــوم املتق ــوم والدبل ــة الدبل ــى درج ــول ع ــات الحص ــتكمل متطلب ــب ال يس 1.كل طال

ــامت. ــذه التعلي ــن ه ــادة )9( م ــا يف امل عليه

2.كل طالب صدر بحقه قرار فصل من مجلس مختص مبوجب تعليامت تأديب الطلبة.

3.كل طالــب يخفــق يف إلغــاء مفعــول املالحظــه األكادمييــه خــالل مــدة الفصلــني الدراســيني العاديــني الذيــن أعطيــا لــه 

كفرصــة أخــره لرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد املطلــوب مــع األخــذ بعــني االعتبــار مــا ورد بنصــوص الفقرتــني )د ، هـــ( مــن 
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هــذه املــادة.

ح.إذا حصــل الطالــب يف فصــل درايس مــا عــى نتيجــة غــر مكتمــل وكان الطالــب تحــت طائلــة الفصــل ســواء مــن التخصــص 

ــل  ــب قب ــامل للطال ــان إكت ــراء امتح ــي إج ــي املعن ــم األكادمي ــى القس ــإن ع ــي ف ــه الرتاكم ــدين معدل ــة لت ــن الكلي أو م

بدايــة الفصــل التــايل وإعتــامد عالمتــه مــن رئيــس القســم املعنــي باملــادة وتحويلهــا لعميــد الكليــة للمصادقــة عليهــا  

ــه  ــي وإبالغ ــه األكادمي ــد وضع ــب وتحدي ــي للطال ــدل الرتاكم ــاب املع ــا وحس ــجيل لرصده ــول والتس ــر القب ــالها ملدي وإرس

بذلــك قبــل بدايــة الفصــل التــايل.

ط.إذا فصــل أي طالــب مــن الكليــة وكان قــد اســتوىف رشوط منــح شــهادة الدبلــوم املنصــوص عليهــا يف تعليــامت منــح 

ــا يف  ــار إليه ــامت املش ــا للتعلي ــتحقها وفق ــي يس ــة الت ــهادة العلمي ــب الش ــح الطال ــة مين ــوم يف الكلي ــهادة الدبل ش

هــذه املــادة

ي.إذا تقــدم الطالــب املفصــول مــن الكليــة )فصــالً اكادمييــاً( للقبــول يف الكليــة مــره اخــرى بتخصــص آخــر غــر التخصــص 

الــذي فصــل منــه يتــم معادلــة املــواد التــي درســها ونجــح فيهــا وحصــل فيهــا عــى تقديــر ال يقــل عــن نقطتــني )تقديــر

C( وتلغــى مــن ســجلة بقيــة املــواد.

ك.تطبــق تعليــامت الفصــل مــن التخصــص والفصــل مــن الكليــة عــى جميــع الطلبــة اعتبــاراً مــن بدايــة الفصــل الــدرايس 

ــي 2011/2012. ــام األكادمي ــن الع ــاين م الث

ــابق  ــه الس ــس تخصص ــرى يف نف ــره اخ ــا م ــال اكادميي ــة فص ــن الكلي ــول م ــب املفص ــول الطال ــة قب ــس الكلي ــوز ملجل م.يج

رشيطــة أن ميــي عــى فصلــه مــن الكليــة فصلــني دراســيني  )يجــوز أن يكــون أحدهــام فصــالً صيفيــا( عــى أن يحتســب لــه 

AL BURAIMI UNIVERSITY COLLEGEBUC AL BURAIMI UNIVERSITY COLLEGEBUC



يف ســجله األكادميــي املقــررات الدراســية التــي حصــل فيهــا عــى تقديــر )C( وأكــر. ويف حالــة فصلــه مــن التخصــص أو 

مــن الكليــة مــرة أخــرى فانــه ال يجــوز قبولــه مــره اخــرى يف الكليــة.

املادة )18(:

يجــوز ملجلــس الكليــة إعطــاء الطالــب املفصــول مــن الكليــة فرصــة نهائيــه مدتهــا فصــل درايس عــادي كإســتثناء مــن 

نصــوص املــادة )17( مــن التعليــامت لرفــع معدلــه الرتاكمــي واذا مل يتمكــن الطالــب بعــد اســتنفاذ الفرصــه مــن رفــع معدله 

الرتاكمــي إىل نقطتــني أو أكــر يعتــرب الطالــب مفصــوالً فصــالً نهائيــاً مــن الكليــة وال يعطــى أي فرصــة اضافيــه ملتابعــة 

دراســته بالكليــة.

وضع الطالب تحت املالحظه األكادميية

أ. عــى الطالــب إعــادة دراســة أي مــادة إجباريــة رســب فيهــا، أمــا إذا كان الرســوب يف مــادة اختياريــة فيجــوز للطالــب 

ــة ــذه الحال ــدرايس ويف ه ــدول ال ــه يف الج ــواد املطروح ــية وامل ــة الدراس ــب الخط ــرى حس ــة أخ ــادة إختياري ــة م دارس

يلغــى تقديــر املــادة اإلختياريــة التــي رســب بهــا ويحســب لــه تقديــر املــادة االختياريــة الجديــدة يف املعــدل الفصــي 

واملعــدل الرتاكمــي .

ــذه  ــني ويف ه ــن نقطت ــل م ــا أق ــره فيه ــا وكان تقدي ــح به ــة نج ــة أوإختياري ــادة إجباري ــة أي م ــادة دراس ــب إع ب. للطال

الحالــة يحســب لــه التقديــر الجديــد مهــام كان وتلغــى نتيجتــه القدميــة مــن معدلــه الرتاكمــي وتبقــى ظاهــرة يف ســجله 

األكادميــي وتحســب لــه ســاعات تلــك املــادة يف حســاب الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج مــرة واحــدة.
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ج. إذا أعــاد الطالــب دراســة مــادة مــا رســب بهــا ســواء أكانــت إجباريــة أو إختياريــة يحســب لــه التقديــر الجديــد مهــام كان 

ويلغــى مــن معدلــه الرتاكمــي التقديــر القديــم للــامدة ، وال يجــوز للطالــب إعــادة دراســة املــادة التــي ريس بهــا خــارج 

الكليــة.

الــحــذف واإلضــافـــــة

املادة )20(:

أ.يســمح للطالــب بالحــذف واإلضافــة عــى املــواد التــي ســجلها للفصــل الــدرايس وذلــك خــالل أســبوع مــن بدايــة الفصــل 

ــي  ــادة الت ــن امل ــحب م ــة منس ــجله مالحظ ــه يف س ــت ل ــي وال تثب ــل الصيف ــة الفص ــن بداي ــام م ــة أي ــالل ثالث ــادي وخ الع

انســحب منهــا ويتحمــل الطالــب مســؤولية متابعــة وضعــه األكادميــي.

ب.ال يســمح للطالــب باالنتقــال مــن شــعبة إىل أخــرى مــن الشــعب املطروحــه يف الجــدول الــدرايس لنفــس املــادة، إال إذا 

كان ذلــك بســبب التعــارض يف الجــدول الــدرايس للطالــب.

ج.يســمح للطالــب باإلنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــر بعــد انتهــاء فــرتة الحــذف واإلضافــة ولغايــة مــدة أقصاهــا نهايــة 

ــذه  ــي ويف ه ــدرايس الصيف ــل ال ــك يف الفص ــر ذل ــادي ومايناظ ــدرايس الع ــل ال ــدء الفص ــن ب ــر م ــث ع ــبوع الثال األس

الحالــة تثبــت يف ســجل الطالــب مالحظــة )منســحب( إزاء املــادة/ املــواد التــي انســحب منهــا ، وال تدخــل هــذه املــادة / 

املــواد يف عــداد املــواد التــي درســها مــن حيــث النجــاح والرســوب ومتطلبــات التخــرج ، وال تــرد رســوم الســاعات املعتمدة 

املدفوعــة للطالــب ، وإذا مل ينســحب الطالــب رســميا مــن املــادة يعتــرب ملزمــا بهــا .
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د.إذا انســحب الطالــب مــن جميــع املــواد التــي ســجلها يف أي فصــل درايس تعتــرب دراســته لذلــك الفصــل مؤجلــه حكــام  

ويطلــب منــه دفــع رســوم جميــع املــواد التــي انســحب منهــا.

هـ.يتــم اإلنســحاب مــن مــادة / مــواد وفقــا للنمــوذج املعــد مــن قبــل دائــرة القبــول والتســجيل والــذي يتضمــن موافقــة 

املرشــد األكادميــي وموافقــة رئيــس القســم املعنــي باملــادة ويعتمــد مــن قبــل مديــر القبــول والتســجيل ويحفــظ يف 

ملــف الطالــب. ويتحمــل الطالــب مســؤولية اســتكامل إجــراءات انســحابة مــن املــواد مــن جميــع الجهــات املعنيــة بالكليــة.

و.يعتــرب الطالــب الــذي يتجــاوز غيابــه بعــذر نســبة %20 مــن الســاعات املقــررة لجميــع مــواد الفصــل الــدرايس منســحبا 

مــن ذلــك الفصــل، ويثبــت يف ســجله األكادميــي مالحظــة منســحب إزاء كل مــادة مــن مــواد الفصــل وتعتــرب دراســته لذلــك 

الفصــل مؤجلــة ويتحمــل الطالــب رســوم تكلفــة املقــررات كاملــة.

ز.يجــوز للطالــب أن ينســحب مــن جميــع املــواد التــي ســجلها للفصــل الــدرايس  و تعتــرب دراســته يف ذلــك الفصــل مؤجلــة 

رشيطــة أن يتقــدم الطالــب بذلــك حســب ماجــاء يف الفقــرة )ج( مــن هــذه املــاده.
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  اإلنقطاع عن الدراسة بالكلية واإلنسحاب منها وتأجيل 

  الـدراسـة واستـرداد الرسـوم املاليـة

املادة )21(:

أ.تعــاد الرســوم املاليــة التــي دفعهــا الطالــب عند انســحابه مــن الكلية أو عنــد التقــدم بطلب تأجيــل للفصل العــادي)االول، 

الثــاين( أو عنــد اعتبــاره مؤجــالً بســبب انســحابة من جميــع املقــررات وهو مســجل للمــواد عى النحــو التايل:

ــم  ــا يف التقوي ــن عنه ــة املعل ــذف واإلضاف ــرتة الح ــاء  ف ــل انته ــه  قب ــة أو تأجيل ــن الكلي ــب م ــحاب الطال ــة انس 1.يف حال

ــبة )100%(. ــوم بنس ــه الرس ــاد ل ــي تع األكادمي

2.يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أو تأجيلــه للفصــل خــالل )األســبوعني الثــاين والثالــث( مــن الفصــل الــدرايس تعــاد 

لــه الرســوم بنســبة )75%(.

ــدرايس  ــل ال ــن الفص ــس( م ــع والخام ــبوعني الراب ــالل )األس ــل خ ــة للفص ــة أو تأجيل ــن الكلي ــب م ــحاب الطال ــة انس 3.يف حال

ــبة )50%(. ــوم بنس ــه الرس ــاد ل تع

4.يف حالة انسحاب الطالب من الكلية أو تأجيله خالل األسبوعني)السادس والسابع( تعاد له الرسوم بنسبة 25%. 

5.يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أوتأجيلــة للفصــل الــدرايس بعــد نهايــة االســبوع الســابع ال يعــاد لــه أي نســبة 

مــن الرســوم الدراســية.

6.امــا يف مــا يتعلــق بالفصــل الصيفــي فانــه بعــد انتهــاء فــرتة الحــذف واالضافــة فانــه ال يعــاد للطالــب اي نســبة مــن 
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ــية. ــوم الدراس الرس

ــول  ــب القب ــه لطل ــد تقدمي ــب عن ــا الطال ــي يدفعه ــامين والت ــال ع ــا  )100( ري ــغ قيمته ــول والبال ــوم القب ــبة لرس 7.بالنس

بالكليــة فإنهــا رســوم غــر مســرتدة وال تعــاد للطالــب عنــد انســحابه مــن الكليــة.

ب.إذا بــدأ التدريــس يف أي فصــل مــن الفصــول العاديــة، ومل يكــن الطالــب مســجال لذلــك الفصــل يعتــرب الطالــب مؤجــالً 

تأجيــالً إداريــاً لذلــك الفصــل وملــدة فصــل درايس واحــد واذا اســتمر باالنقطــاع بعدهــا يفقــد الطالــب مقعــدة يف الكليــة.

ج.تحسب مدة اإلنقطاع من الحد األعى للمدة املسموح بها للدراسة .

د.إذا فقــد الطالــب مقعــده يف الكليــة بســبب اإلنقطــاع فلــه أن يتقــدم بطلــب جديــد لإللتحــاق بالكليــة وإذا قبــل يف نفــس 

تخصصــه األول يحتفــظ بســجله األكادميــي كامــال ، وإذا قبــل يف تخصــص أخــر تطبــق عليــه أحــكام معادلــة املــواد الــواردة 

يف هــذه التعليــامت ، ويحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مــن الكليــة مقابــل كل )15( ســاعة 

معتمــدة حســبت للطالــب.

هـــ.ال يعتمــد الســجل األكادميــي للطالــب إلغــراض مواصلــة دراســته يف الكليــة إذا انقطع عــن الدراســة بالكلية )10( ســنوات 

دراســية متصلــة أو أكر.

املادة )22(:

أ.للطالــب أن يتقــدم بتأجيــل دراســته ملــدة ال تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية ســواء كانــت متقطعــة أو متصلــة وحســب 

النمــوذج املعتمــد يف دائــرة القبــول والتســجيل.

ب.إذا مل يتقــدم الطالــب بطلــب تأجيــل قبــل بــدء الفصــل الــدرايس فلــه أن يتقــدم خــالل مــدة ال تتجــاوز االســبوع الثالــث 
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عــر مــن الفصــل الــدرايس الــذي يطلــب تأجيلــه.

ج.ال تحسب مدة تأجيل الدراسة من الحد األعى لسنوات التخرج الواردة يف املادة )9( من  هذه التعليامت.

د.تعتــرب مــدة التأجيــل املنصــوص عليهــا يف الفقرتــني )و،ز(مــن املــادة )19( ضمــن مــدة التأجيــل املســموح بهــا وفــق 

أحــكام هــذه املــادة.  

هـــ.إذا زادت مــدة االنقطــاع عــن التســجيل بالكليــة عــن فصــل درايس واحــد يعتــرب الطالــب منقطعــاً عــن الدراســة ويفقــد 

مقعــدة بالكليــة.

االنتـقـال وتغـييـر التـخـصـص

املادة )23(:

تقــدم طلبــات االنتقــال مــن الجامعــات والكليــات الجامعيــة واملعاهــد الجامعيــة إىل كليــة الربميــي الجامعيــة وطلبــات 

تغيــر التخصــص داخــل الكليــة إىل مديــر دائــرة القبــول والتســجيل عــى النــامذج املخصصــة لهــذه الغايــة ، ويتــم عرضهــا 

عــى عميــد الكليــه التخــاذ القــرار املناســب وابــالغ القــرار لرؤســاء األقســام األكادمييــة ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل 

التخــاذ القــرار املناســب بخصوصهــا وابــالغ الطلبــة بذلــك.

املادة )24(:

يتحمــل الطالــب مســؤولية أي تبعــات تنشــأ عــن تغيــر تخصصــه مــن حيــث التكلفــة املاديــة والحــد األعــى لســنوات التخــرج 

واملعــدل الرتاكمــي واملالحظــه األكادمييــه والفصــل وأيــة أمــور أخــرى ترتتــب عــى ذلــك .
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اإلنتقال من الجامعات والكليات واملعاهد األخرى إىل كلية الربميي

املادة )25(:

ــر  ــال توف ــة يف ح ــي الجامعي ــة الربمي ــرى إىل كلي ــد األخ ــات واملعاه ــات والكلي ــن الجامع ــة م ــال الطلب ــمح بانتق يس

ــة : ــروط التالي ــب ال ــواغر وحس الش

1. أن يستويف الطالب رشوط القبول يف الكلية .

2. أن يكون الطالب منتقال من جامعة أو كلية أو معهد جامعي تعرتف بها الكلية.

3. أن يكون تخصص الطالب ضمن التخصصات التي تدرس يف الكلية .

4. أن تكون دراسة الطالب املنتقل وفقا لنظام االنتظام .

5. أن ال يكــون الطالــب مفصــوال مــن جامعتــه أو كليتــه أو معهــده املنتقــل منهــا ألســباب تأديبيــة وللكليــة أن تتحقــق مــن 

ذلــك , وإذا تبــني بــأن الطالــب مفصــول ألســباب تأديبيــة يعتــرب قبولــه يف الكليــة الغيــا ويتحمــل الطالــب املســؤولية 

الكاملــة نتيجــة لذلــك.

املادة )26(:

ــب  ــا للطال ــن معادلته ــي ميك ــدة الت ــاعات املعتم ــاب الس ــي لحس ــم املعن ــس القس ــة إىل رئي ــات املقبول ــول الطلب تح

ــة  ــواردة يف الخط ــدة ال ــاعات املعتم ــن الس ــن )%50(  م ــر م ــب أك ــى أن ال يحس ــص ع ــية للتخص ــة الدراس ــوء الخط يف ض

ــة: ــروط التالي ــا لل ــه وفق ــال الي ــب باالنتق ــب الطال ــذي يرغ ــص ال ــية للتخص الدراس
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ــي  ــة الربمي ــواد يف كلي ــن م ــا م ــا يقابله ــن )%75( مل ــل ع ــبة ال تق ــا بنس ــة مبفرداته ــواد مطابق ــذه امل ــون ه 1. أن تك

ــة . الجامعي

2. أن اليقل تقدير الطالب يف املادة عن ) C( ، )نقطتني ( ، أو عن ) %60( أذا كانت بالعالمة .

ــه  ــد ل ــب وترص ــي للطال ــدل الرتاكم ــي أو املع ــجل األكادمي ــب يف الس ــادل للطال ــي تع ــواد الت ــرات امل ــل تقدي 3. ال تدخ

ــرى. ــه أخ ــه أو كلي ــن جامع ــه م ــواد معادل ــط أي م ــة )T( فق عالم

اإلنتقال من تخصص إىل آخر يف الكلية

املادة )27(:

أ.يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إىل دائــرة القبــول والتســجيل عــى النــامذج املخصصــة لهــذا الغــرض )الكرتونيــاً أو يدويــاً( 

يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع األول مــن بدايــة كل فصــل درايس عــادي وفــق الــروط التاليــة:

1. أن يتوفر الشاغر يف التخصص الذي يرغب الطالب اإلنتقال إليه .

2. يجــوز انتقــال الطالــب مــن تخصــص إىل آخــر إذا كان معدلــه يف دبلــوم التعليــم العام)شــهادة الثانويــة العامــة( مقبــوال 

يف التخصــص الــذي يرغــب باالنتقــال إليــه .

3. إذا كان الطالــب مبعوثــا مــن جهــة معينــة فيشــرتط موافقــة جهــة اإليفــاد عــى تغيــر تخصصه وميكــن للطالــب املبعوث 

عــى نفقــة وزارة التعليــم العــايل أن يتقــدم لذلــك مــن خــالل النظــام االلكــرتوين الخــاص بــوزارة التعليــم العايل .

ب. يف حالــة املوافقــة عــى تغيــر طالــب لتخصصــه تحســب لــه جميــع املــواد التــي درســها ونجــح بهــا والتــي تقــع ضمــن 
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ــي  ــواد الت ــة امل ــي بقي ــه الرتاكم ــن معدل ــى م ــي وتلغ ــه الرتاكم ــب يف معدل ــد وتحس ــه الجدي ــية لتخصص ــه الدراس خطت

درســها ومل تحســب لــه ، واملــواد التــي رســب بهــا ، وتبقــى ظاهــرة يف ســجله األكادميــي

ج. يحســم فصــل واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــامت مقابــل كل )15( ســاعة 

معتمــدة تحســب للطالــب .

د.يعامــل الطالــب املنتقــل مــن تخصصــه معاملــة الطالــب الجديــد مــن حيــث التأجيــل والوضــع تحــت املالحظــة األكادمييــة 

والفصــل مــن التخصــص ومــن الكليــة .

هـ. ال يسمح باإلنتقال من تخصص إىل آخر أكر من مرتني خالل مدة دراسة الطالب يف الكلية .

دراســة الـمـواد ومعـادلتهـا مـن خـارج الكليـة

املادة )28(:

أوالً:

يجــوز للطالــب املســجل يف كليــة أن يــدرس مــاال يزيــد عــى )18( ســاعة معتمــدة يف جامعــة أو  كليــة أو معهــد جامعــي 

تعــرتف بــه الكليــة وذلــك وفقــا للــروط التاليــة :

أ. أن يكون الطالب منتظام يف دراسته يف كلية الربميي الجامعية ومسجال فيها.

ب. أن تكون الدراسة خارج الكلية يف الفصل الدرايس الصيفي فقط.

ح. أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما اليقل عن )36( ساعة معتمدة يف كلية الربميي الجامعية .
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د.أن يحــر الطالــب موافقــة خطيــة مــن العميــد املعنــي مــن الجامعــة أو الكليــة التــي يرغــب بالدراســة فيهــا ووصــف 

ــي  ــق الت ــة والوثائ ــه الجامعي ــة إىل بطاقت ــا  إضاف ــة إصداره ــن جه ــدة م ــتها معتم ــب بدراس ــي يرغ ــواد الت ــادة /امل امل

تطلــب منــه.

هـــ.أن يحصــل الطالــب عــى موافقــة عميــد الكليــة الخطيــة وذلــك بتنســيب مــن رئيــس قســمه األكادميــي بدراســة تلــك 

املــواد خــارج الكليــة .

ثانياً:

تعادل املواد للطالب من خارج الكلية يف جميع الحاالت وفقا ملا يي:

1-أن ال يقل تقديره يف املادة عن )C(، )نقطتني (، ) %60( للجامعات أو الكليات أو املعاهد التي تأخذ بنظام العالمات.

2- ال تدخــل تقديــرات تلــك املــواد التــي تعــادل للطالــب يف حســاب املعــدل الفصــي واملعــدل الرتاكمــي للطالــب وترصــد 

لــه نتيجــة ناجــح يف تلــك املــواد.

3- أن يكــون محتــوى املــادة التــي درســها الطالــب مطابــق مبفرداتــه بنســبة ال تقــل عــن %75 للــامدة التــي تقابلهــا يف 

الخطــة الدراســية لتخصــص الطالــب يف الكليــة .

ــه  ــرتف ب ــي تع ــد جامع ــة أو معه ــة جامعي ــة أو كلي ــا يف جامع ــوب معادلته ــواد املطل ــد درس امل ــب ق ــون الطال 4- أن يك

ــام . ــة وباالنتظ الكلي
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الــرســوم الــدراسيــة

املادة )29(:

ــة  ــوم املعلن ــع الرس ــة دف ــاً لخط ــل درايس وفق ــة ألي فص ــية املطروح ــواد الدراس ــى امل ــب ع ــجيل الطال ــم تس أوالً : يت

ــد التســجيل. مســبقاً للطلبــة عن

ثانيــاً: ال يجــوز تأجيــل دفــع الرســوم املاليــة إال يف حــاالت خاصــة جــدا ومبوافقــة رئيــس مجلــس اإلدارة عــى ذلــك بناء عى 

تنســيب مــن عميــد الكليــة ، وأن ال تتجــاوز مــدة التأجيــل نهايــة الشــهر التــايل لطلــب التأجيــل ، وأن تؤخــذ الضامنــات الالزمــة 

ــجيل  ــول والتس ــرة القب ــى دائ ــك تلغ ــا لذل ــوم ، وخالف ــك الرس ــديد تل ــة لتس ــة بالكلي ــة واملالي ــؤون اإلداري ــرة الش ــن دائ م

تســجيل الطالــب لذلــك الفصــل .

ثالثاً: ال يجوز تأجيل دفع الرسوم املالية ألي سبب من األسباب يف الحاالت التالية:

أ.الطالب املتوقع تخرجه يف ذلك الفصل .

ب.الطالب الحاصل عى معدل تراكمي أقل من )2.0( يف الفصل السابق.

ج.الطالب الحاصل عى عقوبة تأديبية خالل الفصل السابق .

د.الطالب الذي مل يدفع الرسوم املؤجلة من الفصول السابقة .

هـ.الطالب املؤجل دراسته للفصل السابق.

و.الطالب الذي له طلب انتقال من الكلية .
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رابعاً: ال يجوز يف جميع الحاالت تأجيل أكر من )%50( من قيمة الرسوم الدراسية للفصل الدرايس .

خامســاً: الرســوم الدراســية املذكــورة يف هــذا الدليــل ليســت ثابتــه ويجــوز للكليــة تعديــل هــذه الرســوم بعــد موافقــة 

وزارة التعليــم العــايل عــى تعديلهــا ويف حالــة تعديلهــا فــإن التعديــل يشــمل جميــع الطلبة املســجلني بالكليــة واليجوز 

ألي طالــب أن يحتــج بعــد علمــه بهــذه التعليــامت.

سادســاً: ال يجــوز إعطــاء الطالــب أيــة وثيقــة رســمية موقعــة ومختومــة مــن الكليــة إذا كان عليــه رســوم مؤجلــة ألي فصــل 

درايس.

ســابعاً: يســتوىف مــن الطالــب رســوم إصــدار شــهادات بــدل فاقــد ورســوم إصــدار بطاقــة جامعيــه بــدل فاقــد وغــر ذلــك 

مــن الخدمــات املقدمــه للطلبــه وذلــك وفقــاً للجــدول التــايل:

30 ريال عامينشهادة كرتونية )جدارية( )بدل فاقد(1

20 ريال عامينإفادة )بدل فاقد(2

10 ريال عامينكشف درجات أصي3
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متطلبات الحصول عى درجة البكالوريوس

املادة )30(:

أوالً: متنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتامه املتطلبات التالية:

أ.النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية لتخصصه .

ب.الحصول عى معدل تراكمي ال يقل عن )نقطتني( .

ج.قضــاء املــدة الدنيــا املطلوبــة للحصــول عــى درجــة الدبلــوم وعــدم تجــاوز املــدة القصــوى ، حســبام ورد يف املــادة  

)9( مــن هــذه التعليــامت .

د.أن يكــون الطالــب مســجال يف الكليــة يف آخــر فصلــني دراســيني مــن ضمنهــا فصــل التخــرج مــن الكليــة )أي أن ال يســجل 

أي مــن الفصلــني األخريــن يف جامعــه أو كليــه أخــرى(.

ثانياً: متنح درجة الدبلوم املتقدم للطالب بعد إمتامه املتطلبات التالية:

أ.النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية لتخصصه.

ب.الحصول عى معدل تراكمي ال يقل )نقطتني(.

ج.قضــاء املــدة الدنيــا املطلوبــة للحصــول عــى درجــة الدبلــوم املتقــدم وعــدم تجــاوز املــدرة القصــوى , حســبام ورد 

ــامت. ــذه التعلي ــادة )9( يف ه يف امل

د.أن يكــون الطالــب مســجال يف الكليــة يف آخــر فصلــني دراســيني مــن ضمنهــا فصــل التخــرج مــن الكليــة.)أي أن ال يســجل 

أي مــن الفصليــني األخريــن يف جامهــة أو كليــه أخــرى(
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أحكـــام عامــــة

املادة )31(:

ــل  ــة يف الفص ــر مطروح ــة غ ــواد املطلوب ــذه امل ــت ه ــر وكان ــى األك ــني ع ــى مادت ــب ع ــرج طال ــامل تخ ــف احت أ.إذا توق

الــذي يتخــرج فيــه ، أو كانــت مطروحــة ومتعارضــة مــع مــواد أخــرى ســواء إجباريــة أو إختياريــة ، فلرئيــس القســم املعنــي 

، أن يوافــق للطالــب عــى أن يــدرس مــواد أخــرى بديلــة عنهــا مــن نفــس املســتوى ومــن نفــس القســم ومســاوية لهــا 

يف عــدد الســاعات املعتمــدة .

ب.إذا توقــف تخــرج طالــب عــى إجتيــاز مــادة واحــدة ، ســبق لــه أن درســها ثــالث مــرات أو أكــر ومل ينجــح فيهــا، فإنــه يجــوز 

للعميــد بنــاء عــى تنســيب مــن رئيــس القســم واملرشــد األكادميــي ، أن يوافــق للطالــب عــى دراســة مــادة بديلــة أخــرى 

ــه  ــل معدل ــه أن ال يق ــدة ، رشيط ــاعات املعتم ــدد الس ــا يف ع ــاوية له ــم ومس ــس القس ــن نف ــتوى وم ــس املس ــن نف م

الرتاكمــي عــن )نقطتــني(.

ج.إذا اســتنفذ الطالــب املــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة الدبلــوم أو الدبلــوم املتقــدم واملنصــوص عليهــا يف 

ــات  ــتكامل متطلب ــني الس ــيني عادي ــني دراس ــة فصل ــب فرص ــى الطال ــبب كان يعط ــامت ألي س ــذه التعلي ــن ه ــادة )9( م امل

التخــرج وذلــك مبوافقــة عميــد الكليــة بنــاء عــى تنســيب مــن رئيــس القســم املختــص. 

د.يبلغ مدير القبول والتسجيل خطيا بجميع ما ورد يف هذه املادة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

املادة)32(:

عنــد قبــول طالــب يف الكليــة ســبق لــه أن درس فيهــا ســابقا تحســب لــه املــواد التــي نجــح بهــا ضمــن خطتــه الدراســية 
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املعتمــدة ســنة قبولــه يف الكليــة يف املــرة الثانيــة ، وتدخــل يف املعــدل الرتاكمــي وتلغــى مــن ســجله بقيــة املــواد 

التــي درســها ومل تحســب لــه واملــواد التــي رســب بهــا ويعامــل معاملــة الطالــب الجديــد مــن حيــث التأجيــل واإلنــذارات 

والفصــل مــن التخصــص والفصــل مــن الكليــة فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مقابــل كل )15( خمــس 

عــرة ســاعة معتمــدة تحســب لــه عــى أن يســتثنى مــن ذلــك الطالــب الــذي فصــل ســابقاً مــن الكليــة حيــث يطبــق عليــة 

مــا هــو وارد بالفقــرة )ك( مــن املــادة )17( مــن هــذه التعليــامت .

املادة )33(:

تتــوىل األقســام األكادمييــة يف الكليــة مســؤولية طــرح املــواد الدراســية يف كل فصــل درايس مبــا ينســجم مــع الخطــط 

الدراســية املعتمــدة لــكل تخصــص ومتابعــة الســر األكادميــي لطالبهــا والتحقــق مــن اســتيفائهم رشوط التخــرج وتدقيــق 

خططهــم الدراســية وتبليغهــم بذلــك دوريــا مــن خــالل رؤســاء األقســام واملرشــدين وتزويــد دائــرة القبــول والتســجيل 

بكشــوف تتضمــن أســامء الطلبــة الذيــن أنهــوا متطلبــات التخــرج يف نهايــة كل فصــل .

املادة )34(:

متنــح شــهادات التخــرج عنــد اســتحقاقها يف نهايــة كل عــام درايس ويكــون حفــل التخــرج مــرة واحــدة يف العــام مبوعــد 

يحــدد مــن قبــل مجلــس الكليــة.

املادة )35(:

عــى الطالــب الــذي يتوقــع تخرجــه يف نهايــة فصــل درايس أن يقــوم بتعبئــة النموذج الخــاص بالطلبــة املتوقــع تخرجهم 

لــدى القســم األكادميــي واملرشــد املعنــي يف مــدة أقصاهــا مثانية أســابيع مــن بدايــة الفصلــني األول والثــاين. وأربعة 
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أســابيع مــن بدايــة الفصــل الصيفــي ، حيــث يقــوم القســم بالتحقــق مــن اســتيفائه لــروط التخــرج بالتنســيق مــع دائــرة 

القبــول والتســجيل .

املادة )36(:

ال يســمح للطلبــة الذيــن انهــوا متطلبــات الحصــول عــى درجــة الدبلــوم أو درجــة الدبلــوم املتقــدك يف الكليــة بتســجيل 

أي مــواد أخــرى لغايــات رفــع املعــدل الرتاكمــي.

املادة )37(:

ال يسمح ألي طالب أن يكون مسجال لنيل درجتني علميتني يف آن واحد.

املادة )38(:

عــى الطالــب أن يحصــل عــى مصدقــة بــراءة ذمــة مــن الكليــة وفــق النمــوذج املعتمــد مــن الكليــة الســتكامل إجــراءات 

تخرجــه.

املادة )39(:

ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بهــذه التعليــامت أو بعــدم إطالعــه عــى النــرات الصــادرة مــن الكليــة أو مــا 

ينــر عــى لوحــات االعالنــات فالكليــة فيــام يتعلــق بهــذه التعليــامت .

املادة )40(:

ــول  ــرة القب ــوص فلدائ ــذه النص ــب ه ــف الطال ــب ، وإذا خال ــى الطال ــع ع ــامت تق ــذه التعلي ــوص ه ــاوز نص ــؤولية تج مس
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والتســجيل أو القســم املعنــي أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة مبــا يف ذلــك حــذف اســم الطالــب مــن ســجل الطلبــة يف مــادة 

مــا دون إعــادة أو ترصيــد رســوم الســاعات املعتمــدة لتلــك املــادة للطالــب.

املادة )41(:

ــة  ــته ملرحل ــام دراس ــب بإمت ــة ورغ ــن الكلي ــدم م ــوم املتق ــوم أو الدبل ــهادة الدبل ــى ش ــب ع ــول الطال ــة حص يف حال

ــه الرتاكمــي رشيطــة أن ال تتجــاوز مــدة  البكالوريــوس ، يعتمــد ســجله األكادميــي الســابق بالكامــل مبــا يف ذلــك معدل

ــه  ــنة التحاق ــص س ــدة للتخص ــية املعتم ــة الدراس ــة الخط ــق علي ــر وتطب ــية وأك ــنوات دراس ــة )10( س ــن الكلي ــه ع انقطاع

ــة.  ــرة الثاني ــة للم بالكلي

 
املادة )42(:

تحمل درجة الدبلوم أو الدبلوم املتقدم تاريخ استحقاقها.

املادة )43(:

يبت مجلس الكلية يف أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليامت.

املادة )44(:

عميــد الكليــة ومســاعدوا العميــد ورؤســاء األقســام األكادمييــة ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل ومديــر دائــرة شــؤون 

الطلبــة والجهــات املعنيــه األخــرى يف الكليــة مســئولون عــن تنفيــذ هــذه التعليــامت.
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تغير الدرجة العلمية للطالب

املادة )45(:

ــا  ــي متنحه ــة الت ــات العلمي ــن الدرج ــرى م ــة اخ ــة علمي ــال إىل درج ــة االنتق ــة علمي ــجل يف أي درج ــب املس ــوز للطال يج

الكليــة وبحــد أقــى مرتــني طيلــة فــرتة دراســته بالكليــة ويكــون ذلــك مبوجــب طلــب يتــم تقدميــه حســب املواعيــد التــي 

تعلــن عنهــا دائــرة القبــول والتســجيل لهــذه الغايــه.

املادة )46(:

ــة  ــايل أو أي جه ــم الع ــة وزارة التعلي ــى نفق ــة أو ع ــه الخاص ــى نفقت ــدرس ع ــواء كان ي ــب س ــوب الطال ــة رس أ. يف حال

أخــرى بــأي مقرر/مقــررات نتيجــة للحرمــان بســبب تجــاوز نســبة الغيــاب املقــررة أو يف حالــة ثبــوت حالــة الغــش يف ذلــك 

املقــرر مــن قبــل لجنــة التحقيــق مــع الطلبــة أو يف حالــة انســحاب الطالــب مــن املقــرر بعــد الفــرتة املحــددة لالنســحاب 

ــي(  ــدل الرتاكم ــع املع ــابقاً)ألغراض رف ــه س ــح ب ــد نج ــررات كان ق ــة مقرر/مق ــب دراس ــادة الطال ــة إع ــة أو يف حال واإلضاف

فــإن الرســوم املاليــة لذلــك املقرر/القــررات ال ترصــد ويتحمــل الطالــب دفــع الرســوم ويتحمــل املســؤولية املرتتبــة عــى 

ذلــك.

ب. يف حالــة رســوب الطالــب املوفــد عــى نفقــة وزارة التعليم العــايل يف مقــرر/ مقــررات أو يف أي مســتويات الربنامج 

التأســيي فــإن الطالــب يتحمــل الرســوم املاليــة لدراســتها للمــرة الثانية عــى نفقتــه الخاصة.

ج. تعتــرب الالئحــة التنظيمــة للبعثــات الدارســية الداخليــة املرفقــة مــع هــذه التعليــامت جــزءاً ال يتجــزأ مــن دليــل الطالــب 

ويتحمــل الطالــب املبعــوث عــى نفقــة وزارة التعليــم العــايل مســؤولية االطــالع عليهــا وااللتــزام بجميــع مــا ورد بهــا.
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الـدراسـة الخـاصـة للطلبـة الـزائـريــن

املادة )47(:

يجــوز للطلبــة امللتحقــني بجامعــات أو كليــات جامعيــة أخــرى معــرتف بهــا مــن قبــل الكليــة التســجيل يف الكليــة لفصــل 

ــا  ــدرس به ــي ي ــة الت ــة أو الكلي ــد يف الجامع ــب مقي ــه طال ــت أن ــدم مايثب ــة أن يق ــة( رشيط ــة خاص ــر )دراس درايس أو أك

ورســالة عــدم مامنعــه مــن الدراســة بكليــة الربميــي الجامعيــة مــن جامعتــه أو كليتــه ويخضــع الطالــب لنفــس الرســوم 

الجامعيــه املقــررة يف الكليــة مــع عــدم دفــع رســوم القبــول البالغــة )100( ريــال عــامين.

البـطـاقـات الـجـامـعيــة للطـلبـــة

املادة )48(:

- يحصــل الطالــب عنــد قبولــه يف الكليــة ومنحــه الرقــم الجامعــي عــى بطاقــه جامعيــه )ID card( الســتخدامها خــالل فــرتة 

ــته بالكلية. دراس

- عــى الطلبــة إبــراز بطاقاتهــم الجامعيــة للحصــول عــى الخدمــات الجامعيــة املختلفــه مثــل الدخــول إىل االمتحانــات ، 

الدخــول اىل  حــرم الكليــة ، االســتفادة مــن أي خدمــات طالبيــة تقدمهــا الكليــة.

- البطاقة الجامعية هي ملكية للكلية وعى الطالب إعادتها عند التخرج أو االنسحاب أو الفصل من الكلية.

- عنــد فقــدان البطاقــة الجامعيــة عــى الطالــب إخطــار دائــرة القبــول والتســجيل فــوراَ واســتصدار بطاقــه أخــرى بعــد دفــع 
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الرســوم املســتحقه وقدرهــا )5( خمــس ريــاالت عامنيــة.

-اســتخدام البطاقــة الجامعيــة مــن قبــل أشــخاص غــر مخولــني باســتخدامها يعتــرب مخالفــة ألنظمــة وتعليــامت الكليــة 

ويخضــع الشــخص املســتخدم للبطاقــة يف مثــل هــذه الحالــة للعقوبــات التأديبيــة املعمــول بهــا يف الكليــة.

املادة )49( :

الطلبــة امللتحقــني بكليــة الربميــي الجامعيــة يتحملــون املســؤولية الكاملــه املتعلقــة بأمورهــم األكادمييــه واملاليــه 

بالكليــه مــن خــالل معرفتهــم وإتباعهــم للتعليــامت والسياســات املعتمــده بالكليــه والصــادره بدليــل الطالــب الــذي يــزود 

بــه الطالــب عنــد إلتحاقــه بالكليــة وتتضمــن هــذه التعليــامت تســجيل الطالــب , إرشــاده األكادميــي ,املواظبــه , اإلمتحانــات, 

دفــع الرســوم الجامعية,الوضــع تحــت املالحظــة األكادمييــة والفصــل مــن التخصــص أو الفصل مــن الكليــة , وال يجــوز للطالب 

أن يحتــج بعــدم إســتالمه نســخة مــن دليــل الطالــب وعليــه يكــون الطالــب مســئوال مســؤوليه كاملــة عــن النتائــج املرتتبــه 

عــى أفعالــه املتعلقــه بأمــوره األكادمييــة بالكليــه .

املادة )50(:

ــة  ــي ، الحال ــم الجامع ــج ، التقوي ــه ، الربام ــات األكادميي ــامت ، املتطلب ــى التعلي ــم ع ــح وإطالعه ــه باللوائ ــة الطلب معرف

األكادمييــه وغــر ذلــك يكــون مــن خــالل متابعتهــم للحســاب الخــاص لــكل طالــب عــى النظــام االلكــرتوين للكليــه ومــن 

خــالل االمييــل الرســمي املعطــى لــكل طالــب وال يحــق للطالــب أن يدعــي بعــدم املعرفــه بهــذه اللوائــح والتعليــامت حيــث 

أنهــا متاحــه للجميــع عــرب الوســائط املذكــورة آنفــاَ .



حــالــة حـظـر التـسـجيــــل

املادة )51(:

ــه أو  ــه أو االداري ــه أو املالي ــباب األكادميي ــن األس ــر م ــبب أو أك ــا لس ــل درايس م ــجيل يف فص ــب التس ــى الطال ــر ع يحظ

ــر. ــب للحظ ــبب املوج ــال زال الس ــب يف ح ــن الطال ــر ع ــذا الحظ ــة ه ــم إزال ــه ، ويت التأديبي

اإلرشــاد األكــاديـمـي

املادة )52(:

ــاد  ــه االرش ــوم عملي ــه وتق ــم بالكلي ــات التعل ــه وعملي ــرتاتيجيه األكادميي ــات االس ــد مكون ــي أح ــاد األكادمي ــرب االرش يعت

اإلكادميــي بتزويــد الطلبــه بالتوجيــه الــالزم نحــو تعظيــم الجهــد لتحقيــق هــدف الطالــب مــن خــالل تيســر عمليه التســجيل 

ومتابعــة الســر األكادميــي للطالــب خــالل مراحلــه الدراســيه حتــى التخــرج.

املادة )53(:

يلعــب املرشــد األكادميــي دوراً مهــاً يف حيــاة الطالــب الجامعيــة إذ يســاعده عــىل تخطــي الصعــاب التــي تواجهــه 

يف حياتــه األكادمييــه ويقــوم املرشــد مبــا يــيل تجــاه طلبتــه:          

1. إحاطة طلبته بالخطط الدراسية الخاصة بهم.

2. متابعه السر األكادميي للطالب واملوامئه بني الخطط الدراسيه واملواد التي يسجلها الطالب.
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3.تقديم النصح للطالب من حيث أولويات تسجيل املواد الداخله يف خطته الدراسيه.

4.متابعه عمليات السحب واالضافه وانجاز املتطلبات السابقه للمواد املختلفه.

5.متابعــة الوضــع األكادميــي للطلبــه الواقعــني تحــت املالحظــه األكادمييــه ومســاعدتهم يف حســاب العالمــات الالزمه 

لرفــع املعــدل الرتاكمــي إىل )0.2( نقطــه.

6.متابعه ما يستجد عى اللوائح والتعليامت يف الكليه لالستمرار يف تزويد الطالب باالرشاد الصحيح.

املادة )54(:

أما فيا يتعلق مبسؤوليه الطالب تجاه االرشاد األكادميي فيتوجب عىل الطالب ماييل:

1. أن يعرف إسم مرشده األكادميي ومكتبه منذ التحاقه بالكليه.

ــة  ــيه ومتابع ــه الدراس ــع خطت ــجيلها م ــب تس ــواد الواج ــة امل ــجيل ملراجع ــة التس ــل عملي ــده قب ــع مرش ــل م 2. التواص

ــي. ــم الجامع ــه يف التقوي ــب واملوضح ــه للطال ــد املهم املواعي

3. إحاطة املرشد برغبته بتغير التخصص أو الدرجة أو االنسحاب من الكليه لتلقى النصح الالزم بهذا الخصوص.

املواظبـه )الحضـور والغيـاب(

املادة )55(:

عنــد تطبيــق أحــكام املــاده )10( مــن تعليــامت الكليــه الخاصــه بالحضــور والغيــاب وانســجاماً مــع الــدور املهم الــذي تقوم 

بــه األقســام العلميــه بهــذا الخصــوص فإنــه يتوجــب إضافــة مايــي بشــكل واضــح يف الخطــه التدريســيه  )Syllabus( لــكل 
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مــاده وعــى املــدرس تنبيــه الطلبــه للبنــد الخــاص بالغيــاب يف الخطــه )Syllabus(  املذكــورة:

1. ذكر النص املتعلق بالحضور والغياب للامده.

2. توضيح أهمية الحضور والغياب وتأثر ذلك عى نتيجه الطالب يف املاده.

.)FA( 3. إحاطة الطلبه بعدد املحارضات التي تؤدي إىل حصول الطالب عى الحرمان

األعـــذار املقبولـه للغيــاب

املادة )56(:

أعـــذار الغيـاب املقبـولـه وشـروطـهـا:

أوالً : األعـذار الطبـيــة:

أ. يجــب ان تكــون صــادره عــن مؤسســة صحيــه حكوميــه معتمــده واذا كانــت املؤسســه الصحيــه خاصــه يجــب تصديــق 

ــلطنه. ــه يف الس ــه املختص ــات الحكومي ــن الجه ــي م ــذر الطب الع

ب. إذا كان العــذر الطبــي صــادر عــن مؤسســه خــارج الســلطنه يجــب إجــراء التصاديــق الالزمــه مــن جهــات االختصــاص يف 

الدولــه املصــدره للعــذر الطبــي ووضــع التصاديــق الالزمــه مــن الســفارة العامنيــة املعنيــه.

ثانياً :األعــذار غيـر الطبيــة:

أ. األعــذار يف حالــة وفــاة قريــب مــن الدرجــه اآلوىل يقــدم الطالــب مايثبــت الوفــاه ودرجــة القرابــه ويعــذر الطالــب 3 أيــام 
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يف هــذه الحالــه ويف حالــة وفــاه قريــب مــن الدرجــه الثانيــه يعــذر الطالــب يــوم واحــد.

ب.األعــذار القهريــه األخــرى كارتبــاط الطالــب بحجــز حريتــه مــن قبــل الجهــات املختصــه وعــى الطالــب ابــراز مايثبــت ذلــك 

مــن الجهــه الحكوميــه املعنيــة باالمر.

ج.العــدة الرعيــه للطالبــات حســب املــده التــي تقــع ضمــن الفصــل الــدرايس فــإذا وقــع جــزء مــن فــرته العــده خــالل 

الفصــل الــدرايس وأدى إىل  حرمــان الطالبــه متنــح )W( باعتبــار عذرهــا مروعــاً.

د.ال تقبل األعذار الخاصة بدورات تدريبيه أو مواعيد دوام أو ما يقاس عى ذلك.

هـ.ال تقبل األعذار الخاصه مبرافقه مريض إال إذا كان املريض طفل واملرافق والدته )الطالبه(.

و.جميــع األعــذار الطبيــه التــي يقدمهــا الطالــب يجــب التأكــد مــن صحتهــا واملصادقــه عليهــا مــن طبيبــة الكليــه وذلــك 

مــن  خــالل تقدميهــا إىل دائــرة شــؤون الطلبــه.

ز.تقدم األعذار بعد تصديقها من طبيبة الكليه إىل رؤساء األقسام العلميه.

ح.يقــوم رؤســاء األقســام العلميــه بحفــظ األعــذار املقبولــه لديهــم حتــى قبــل صــدور قــرار الحرمــان بيومــني بنهايــة 

الفصــل حيــث يقــوم كل رئيــس قســم بتزويــد مديــر دائــرة القبــول والتســجيل ونســخه للعميــد بقامئــة بأســامء الطلبــه 

.)FA( بــدالً مــن الحرمــان  )W( وتخصصاتهــم الذيــن لديهــم أعــذار مقبولــه ليتــم منحهــم عالمــة

ط.يقــوم مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بتحويــل )FA(  الحاصــل عليهــا الطالــب بعــد صــدور قــرار عميــد الكليــه بحرمــان 

الطلبــه الحاصلــني عــى نســبه غيــاب %20 فأكــر يف املــاده أو املــواد املســجلني بهــا يف فصــل مــا اىل )W(  حســب 

أحــكام املــادة )10( مــن تعليــامت وأنظمــة الكليــه.
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الـــخـريــجــون

املادة )57(:

سـمــات الـخريجـيـن :

1. التواصل الشفهي والكتايب .

2. التفكر النقدي .

3. حل املشكالت .

4. صناعة القرار بشكل أخالقي .

5. املهارات التكنولوجية .

6. العمل بروح الفريق .

7. اإلعتزاز باملواطنه محليا وعامليا .

8. إحرتام التنوع واإلختالف .

ــة  ــؤون األكادميي ــد للش ــاعد العمي ــب مس ــوىل مكت ــه يت ــهادته ووثائق ــتالمه ش ــة وإس ــن الكلي ــب م ــرج الطال ــد تخ ب.بع

املســاندة إختصاصــات متابعــة الطلبــة املتخرجــني مــن الكليــة  )Alumnai(  وتقديــم الدعــم املمكــن لهــم ومســاعدتهم 

كــام يتــوىل مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة إعــداد وتقديــم أي بيانــات أو إحصائيــات أو متابعــات تخــص 

ــك  ــم ذل ــاص ويت ــاع الخ ــن القط ــه أو م ــت حكومي ــواء كان ــات س ــذه البيان ــة له ــات الطالب ــد الجه ــة وتزوي ــي الكلي خريج

بالتعــاون مــع دائــرة القبــول والتســجيل ومركــز الحاســوب.
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أحـكـام مـتـفــرقــــة

املادة )58(:

تعتــرب هــذه التعليــامت املعدلــه نافــذه املفعــول مــن تاريــخ إقرارهــا مــن مجلــس الكليــه وتنســحب عــى جميــع الطلبــه 

الجــدد املســتمرين بالدراســه ويعمــل بهــا ملا فيــه مصلحــه الطلبــه القدامى يف جميــع حاالتهــم وأوضاعهــم األكادمييه.

املادة )59(:

ــن  ــه وم ــه يف الكلي ــرض ل ــي تع ــر أكادمي ــل غ ــى فع ــرتاض ع ــة باع ــؤون الطلب ــرة ش ــر دائ ــدم ملدي ــب أن يتق ــوز للطال يج

ــه: ــر األكادميي ــال غ ــذه األفع ه

ــي ،  ــكن الداخ ــه ، الس ــجيل ، املالي ــه ، التس ــات املكتب ــل خدم ــه مث ــا الكلي ــه تقدمه ــه معين ــن خدم ــب ع ــا الطال ــدم رض - ع

ــك. ــر ذل ــيارات وغ ــف الس ــالمه ومواق ــن الس ــامت األم ــروج، تعلي ــول والخ ــامت الدخ ــالت، تعلي ــا، املواص الكافتري

- تعــرض الطالــب ملوقــف ســلبي مــن قبــل مــدرس أو إداري يف الكليــه مثــل التعامــل الفــض وعــدم االنســيابيه يف إعطــاء 

املعلومــه للطالــب عــى الوجــه الالئق.

املاده )60(:

- توفر  الكليه صندوق اقرتاحات لتلقي مالحظات الطلبه البناءه ويتم التعامل مع الصندوق وفقاً ملا يي:

1.يفتح الصندوق أسبوعياً من قبل مساعد العميد للشؤون األكادميية املساندة و مدير دائرة شؤون الطلبه.

2.تتــم مراجعــة جميــع املالحظــات املوجــوده يف الصنــدوق مــن قبــل مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة 

AL BURAIMI UNIVERSITY COLLEGEBUC AL BURAIMI UNIVERSITY COLLEGEBUC



مديــر دائــرة شــؤون الطلبــه.

3.تثبت هذه املالحظات مبحر لتوثيقها.

4.يعرض هذا املحر عى عميد الكليه لالطالع واتخاذ االجراء الالزم.

5.يحال كل موضوع إىل الطرف املعني لإلجابه عليه ومعالجته.

6.إذا كان املوضــوع عامــاً ميــس مجموعــه كبــره مــن الطلبــه يعــرض املوضــوع عــى مجلــس الكليه التخــاذ القرار املناســب 

بذلــك أو صياغــة سياســه تضــاف إىل لوائــح الكليــه لتحقيــق مــراد الطلبه.

7.اذا كان املوضوع خاصاً بطالب أو مجموعه قليله يحول الطلب اىل القسم املعني التخاذ االجراء املناسب.

ــطة  ــكواه بواس ــق ش ــذ بح ــرار املتخ ــات بالق ــكاوي واإلقرتاح ــدوق الش ــرب صن ــكوى ع ــدم بالش ــب املتق ــالغ الطال ــم إب 8.يت

ــغ. ــى التبلي ــع ع ــه للتوقي ــؤون الطلب ــرة ش ــر دائ ــة مدي ــرتوين أو مبراجع ــد اإللك الربي

آلية تقديم الشكاوي من قبل الطلبة

املادة )61(:

1.يقوم الطالب مبراجعة مدير دائرة شؤون الطلبة للتقدم بطلب الشكوى حسب النموذج املعد لذلك.

2.يقــوم مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة بتحويــل الشــكوى اىل مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة للتحقــق مــن 

. صحتها

ــة  ــد الكلي ــب اىل عمي ــن الطال ــة م ــكوى املقدم ــل الش ــاندة بتحوي ــة املس ــؤون األكادميي ــد للش ــاعد العمي ــوم مس 3.يق

ــني  ــاء الهيئت ــة ألعض ــائلة اإلداري ــة املس ــة أو لجن ــات الطلب ــق يف مخالف ــة التحقي ــة )لجن ــة املختص ــا إىل اللجن لتحويله
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ــة(. ــة بالكلي ــة واإلداري األكادميي

4.تقــوم اللجنــة املختصــة بالتحقيــق يف الشــكوى املقدمــة مــن الطالــب وفقــاً لالليــة املتبعــة بهــذا الخصــوص وذلــك 

يف مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ تقديــم الشــكوى.

5.بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التحقيــق يتــم ابــالغ الطالــب املشــتي مــن خــالل مديــر دائــرة شــؤون الطلبــة بنتيجــة التحقيــق 

وبالعقوبــة التــي تــم توجيههــا بحــق املشــتي عليــه.

6.يتم حفظ نسخة من قرار العقوبة يف ملف الطالب املشتي والطرف املشتىك عليه.

الجـدول الــدراســـي

املاده )62(:

ــعبه  ــات كل ش ــم بيان ــدول كل قس ــن ج ــث يتضم ــه بحي ــيه الفصلي ــداول الدراس ــداد الج ــه بإع ــام األكادميي ــوم األقس - تق

ــامده  ــده لل ــاعات املعتم ــدرس والس ــم امل ــيه واس ــه الدراس ــرح والقاع ــد الط ــاده ومواعي ــز امل ــم ورم ــل رق ــه مث مطروح

ــه. ــح الكلي ــدد بلوائ ــني املح ــي للمدرس ــبء التدري ــك الع ــى يف ذل ويراع

-عــى األقســام األكادمييــه تزويــد دائــرة القبــول والتســجيل بالجــدول الــدرايس للفصــل األول مــن العــام األكادميــي قبــل 

نهايــة األســبوع الثامــن مــن الفصــل الثــاين للعــام األكادميــي الســابق أمــا بالنســبه لجــدول الفصــل الثــاين فيتــم تزويــد 

دائــرة القبــول والتســجيل بــه قبــل نهايــه األســبوع الثامــن مــن الفصــل األول مــن نفــس العــام األكادميــي.

- أمــا بالنســبه للفصــل الصيفــي فيتــم تزويــد دائــرة القبــول والتســجيل بالجــدول الــدرايس قبــل نهايــة األســبوع الســادس 
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مــن الفصــل الثــاين لنفــس العــام األكادميــي كــون تســجيل الصيفــي يكــون مبكــراً.

-يجب أن تخدم الجداول الدراسيه مصلحة الطلبه ورغباتهم أوالً من حيث مواعيد الطرح سواء يف الساعات أو األيام.

-أن تــوزع الجــداول الدراســيه للمدرســني عــى جميــع األيــام الدراســيه ليشــمل دوام كل منهــم الفــرتات الصباحيــه 

ــا. ــجيل فيه ــه للتس ــرص للطلب ــه الف ــة التاح ــواد املطروح ــعب امل ــد ش ــارض مواعي ــدم تع ــامن ع ــائيه وض واملس

-تعلــن الجــداول الدراســيه للطلبــه قبــل بــدء التســجيل بأســبوعني عــى األقــل ويكــون ذلــك عــى البوابــه االلكرتونيــه يف 

حســابات الطلبــه وعــى موقــع الكليــه وال تــوزع جــداول ورقيــه عــى الطلبــة .

ملــفــات الطـلبــــة

املادة )63(:

تعتــرب ملفــات الطلبــه رسيــه ويجــب املحافظــه عــى خصوصيــة البيانــات املوجــوده فيهــا ويحتفــظ بهــا يف دائــرة القبــول 

والتســجيل يف خزائــن خاصــة وغرفــة مغلقــه.

- يجــوز االطــالع عــى ملفــات الطلبــه مــن قبــل رؤســاء األقســام األكادمييــه ومســاعدي العميــد ملــربر مــا بعــد مــلء منوذج 

خــاص لطلــب اســتخراج ملــف طالــب مــن مخــزن امللفــات عــى أن يعــاد هــذا امللــف مبــارشة إىل دائــرة القبــول والتســجيل 

بعــد االنتهــاء مــن الحاجــه إليــه.
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تعليامت اإلجراءات التأديبية للطلبة يف كلية الربميي الجامعية

املادة )1( :

تســمى هــذه التعليــامت ) تعليــامت اإلجــراءات التأديبيــة للطلبــة يف كليــة الربميــي الجامعيــة ويعمــل بهــا إعتبــارا مــن 

بدايــة العــام األكادميــي )2005/2006( .

املادة )2( :

أ.جميع الطلبه املسجلني يف الكلية خاضعني للقواعد التأديبية املبنية يف هذه التعليامت .

ب.العميد هو عميد كلية الربميي الجامعية.

ج.مساعد العميد هو مساعد العميد للشؤون األكادميية املسانده .

د.املدير هو مدير دائرة شؤون الطلبه يف كلية الربميي الجامعية .

املادة )3( :

تعد األمور التالية بوجه خاص مخالفات تأديبية:

أ.مخالفة قانون الكلية وأنظمتها وتعليامتها .

ب. اإلمتناع املدبر عن حضور املحارضات وأنشطة الكلية التي تقي األنظمة باملواظبة عليها أو التحريض عن ذلك.

ــة أو  ــمعة الكلي ــيء إىل س ــلوك أو ي ــرة والس ــن الس ــاىف وحس ــة أو يتن ــرف والكرام ــس ال ــول مي ــل أو ق ج.كل فع

ــة. ــمعة الدول ــة أو س ــدات الديني ــس املعتق ــا أو مي ــة أو خارجه ــل الكلي ــا داخ ــني فيه العامل
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د.كل إخالل أو غش يف امتحان أو الروع فيه .

ه.كل تنظيم للجمعيات داخل الكلية أو اإلشرتاك فيها من غر ترخيص سابق من السلطات املختصة .

و.كل إشرتاك يف نشاط جامعي يخل بقانون الكلية وأنظمتها وتعليامتها وقراراتها .

ز.إســتعامل مبــاين الكليــة ومرافقهــا وملحقاتهــا واملســاكن املعــده إلقامــة الطلبــة و املجالــس واألنديــة والجمعيــات 

الطالبيــة املنشــأة لغــر األغــراض التــي أعــدت لهــا .

ح.اإلحتفــاظ أو تــداول أفــالم و الصــور واملجــالت و املــواد املنافيــة لــآداب والقيــم الدينيــة أو املــواد القابلــة لالشــتعال 

أو االنفجــار داخــل الحــرم أو الســكن الجامعــي. 

ط. القيام بأي سلوك ميكن إعتباره نوع من انواع التحرش الجني.

ي.سوء استخدام وسائل التواصل اإلجتامعي تجاه الكلية أو أي من العاملني فيها أو طلبتها.

ك.توزيــع النــرات وإصــدار الجرائــد أو جميــع التوقيعــات أو التربعــات قبــل الحصــول عــى ترخيــص مــن قبــل املعنيــني يف 

الكليــة أو إســاءة اســتعامل مــا ذكــر بعــد الحصــول عــى الرتخيــص .

ل.إتالف أي من ممتلكات الكلية املنقولة وغر املنقولة أو رسقتها أو إساءة استخدام شبكة اإلنرتنيت .

ــارج  ــت خ ــور أو املبي ــدده للحض ــد املح ــن املواعي ــر ع ــة أو التأخ ــي بالكلي ــكن الداخ ــة يف الس ــد اإلقام ــالل بقواع م.اإلخ

ــه . ــكن ومحتويات ــر يف الس ــداث أي تغي ــول أو إح ــذر مقب ــكن دون ع الس

ن.إقرتاف أي عمليات تزوير .

س.االعتداء أو اإلساءة أو التجاوز عى أعضاء هيئة التدريس أو أي من العاملني يف الكلية وطلبتها. 

ع.حمل السالح مبختلف أنواعه داخل حرم الكلية ولو كان مرخصا .
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ف.كل إخالل بحسن سر الدراسة يف الكلية وبالقواعد املتبعه أثناء املحارضات وعقد االمتحانات . 

ص.إنتحال شخصية الغر يف أي أمور لها عالقة بالكلية وشؤونها .

ق.ثبوت عدم صحة املعلومات التي يديل بها الطالب أو يقدمها يف مناذج وإستامرات صادرة عن الكلية .

ر. اي مخالفة أخرى تصدر من الطالب ومل يتم ذكرها يف هذه املاده.

املادة )4( :

أ-يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية التالية عى الطالب املخالف:

1.التنبيه الشفوي والكتايب.

2.االنذار بدرجاته الثالث األول والثاين والثالث.

3.الطلب بدفع قيمة األشياء التي أتلفها.

4. الحرمــان ملــدة محــدودة مــن االســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا مرفــق أو اكــر مــن مرافــق الكليــة التــي ترتكــب 

فيهــا املخالفــة.

5.إيقاف املنحة املقدمة من الكلية أو الحرمان من القروض مع اسرتداد أية مبالغ دفعت للطالب.

6.الحرمان املؤقت أو النهايئ من اإلقامة يف سكن الكلية.

7.إلغــاء االمتحانــات ســواء )الفصليــة أو النهائيــة( يف مقــرر أو أكــر لفصــل درايس واحــد وإعطــاء الطالــب التقديــر النهايئ 

)F( يف املقــرر/ املقــررات التــي ألغيــت امتحاناتــه واختباراتــه فيهــا ويف هــذه الحالــة أو الحاالت املشــابهة يعتــرب الطالب 

ملتزمــا بدفــع الرســوم املاليــة لذلــك املقــرر/ املقررات.
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8. مع مراعاة ما جاء يف املادة )6( الحقا , الفصل من الكلية ملدة ال تتجاوز فصلني دراسيني.

9. الفصــل مــن الكليــة)وال يجــوز قبــول الطالــب املفصــول مــن الكليــة بنــاًء عــى قــرار لجنــة التحقيــق يف مخالفــات الطلبــة 

مــرة أخــرى بالكليــة مهــام كانــت األســباب(.

10.إلغــاء الشــهادة إذا ثبــت ان هنــاك عمليــة تزويــر أو احتيــال يرتتــب عــى ثبوتهــا يف حينهــا عــدم منــح الشــهادة يف أي 

مرحلــة مــن مراحــل الحصــول عليهــا مــن الكليــة.

11. إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحانات أو االختبار من غر طلبة الكلية , فيحال اىل الجهات القضائية املختصة.

ب- إذا قــام الطالــب بارتــكاب مخالفــة يف قاعــة التدريــس يحــق ملــدرس املقــرر أن يخرجــه مــن القاعــة وعليــه أن يعلــم 

رئيــس القســم األكادميــي املختــص بذلــك التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

ج- يجوز الجمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكر من العقوبات املنصوص عليها يف هذه التعليامت.

املادة )5( :

ــص  ــم املخت ــس القس ــالم رئي ــان بإع ــب االمتح ــوم مراق ــان يق ــار أو امتح ــش يف أي اختب ــا بالغ ــط متلبس ــب يضب أ( كل طال

متهيــدا إلحالــة الطالــب إىل لجنــة التحقيــق املختصــة للنظــر يف الحالــة والتنســيب بتوقيــع العقوبــة املناســبة , وال يجــوز 

توقيــع أيــة عقوبــة تأديبيــة عــى الطالــب إال بعــد التحقيــق معــه.

ب(  يف األحوال األخرى للغش أو الروع فيه أو املساعدة علية يحال األمر إىل لجنة التحقيق املختصة.

ج(  اكتشاف الغش يف وقت الحق ال يعفى مرتكبه من املسؤولية ويحال املوضوع إىل لجنة التحقيق املختصة.
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املادة )6( :

أ( إذا تكررت املخالفات من الطالب توقع عليه عقوبة أشد من العقوبات التي سبق إيقاعها عليه.

ب( يعاقــب بالفصــل ملــدة ال تقــل عــن فصــل درايس واحــد )وال تدخــل الدراســات الصيفيــة يف احتســاب هــذه الفصــول( كل 

طالــب:

1. إذا قام بعملية تزوير أو شارك فيها.

2. إذا انتحل شخصية الغر او شارك يف ارتكاب هذه املخالفة.

3. إذا أساء إىل الدوله أو إىل معتقدات البلد.

ج- يعاقــب بالفصــل النهــايئ مــن الكليــة كل طالــب يثبــت عليــة التهديــد باســتعامل الســالح أو الــروع يف اســتخدامه ضــد 

أي مــن العاملــني يف الكليــة أو طلبتهــا.

لــجـان التحقيـق

املادة )7( :

1-يؤلــف مجلــس الكليــة يف مطلــع كل عــام درايس لجنــة للتحقيــق يف مخالفــات الطلبــة يف الكليــة برئاســة عميــد الكلية  

و ثالثــة مــن اعضــاء هيئــة التدريــس بأســامئهم إضافــة إىل ممثــل عــن دائــرة شــؤون الطلبة.

2- تختــص لجــان التحقيــق بجمــع املعلومــات و التأكــد مــن صحتهــا وتنســيب العقوبــة ولهــا أن تتصــل بــأي شــخص لتنفيــذ 
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ذلــك و تؤخــذ قــرارات كل لجنــة بأغلبيــة األصــوات ويف تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت فيــه رئيــس اللجنــة.

املادة )8( :

أ -   يقــوم رئيــس لجنــة التحقيــق بدعــوة األعضــاء لالجتــامع و دعــوة الطالــب املخالــف أو أي شــهود آخريــن للمثــول أمــام 

اللجنــة و يكــون مســؤوال عــن إدارة جلســات اللجنــة و تســجيل محارضهــا و إعــداد التقاريــر.

ب - يف حالــة غيــاب أحــد أعضــاء لجنــة التحقيــق يقــوم عميــد الكليــة باختيــار مــن ينــوب عنــه أثنــاء غيابــه مــن  أعضــاء الهيئة 

التدريسية.

ج - يتــم إســتدعاء الطالــب املحــال عــى اللجنــة للمثــول أمامهــا عــن طريــق  ممثــل دائــرة شــؤون الطلبــة باللجنــة  ويف 

ــب الي  ــع الطال ــال م ــة االتص ــا أو صعوب ــول أمامه ــن املث ــه ع ــق أو تخلف ــة التحقي ــام لجن ــول أم ــب املث ــض الطال ــة رف حال

ــه. ــم التحقيــق يف غياب ــبب كان يت س

هـ- يوقع الطالب املحال عى اللجنة عى إفادته.

و - للعميــد إيقــاف الطالــب املحــال إىل لجنــة التحقيــق عــن مامرســة نشــاط أو أكــر مــن النشــاطات الطالبيــة أو االســتفادة 

مــن املرافــق و الخدمــات الطالبيــة التــي ارتكبــت فيهــا املخالفــة إىل حــني الفصــل يف موضــوع تلــك املخالفــة.
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الهيئات املختصة بتوقيع العقوبات

املادة )9( :

ــى  ــامت ع ــذه التعلي ــن ه ــادة  ) 4 / أ ( م ــن امل ــواردة يف )1-9( م ــات ال ــن العقوب ــع أي م ــص بتوقي ــة يخت ــد الكلي أ -  عمي

ــة. ــارج الكلي ــع خ ــي تق ــات الت ــى املخالف ــة و ع ــة للكلي ــق العام ــع يف املراف ــي تق ــات الت ــي  املخالف مرتكب

ب -  مجلــس الكليــة يختــص بتوقيــع أي مــن العقوبــات الــواردة يف )1-11( مــن املــادة ) 4 / أ ( مــن هــذه التعليــامت عــى أنــه 

يف الحــاالت التــي تســتدعي البــت الريــع فعــى املجلــس أن يوقــع هــذه العقوبــات دون الرجــوع إىل لجــان التحقيــق و 

دون بيــان األســباب.

ج( يبلغ القرار إىل الجهات املعنية و إىل الطالب و  ويل أمره .

املادة )10(:

لعميــد الكليــة أن يتــوىل اختصاصــات مجلــس الكليــة املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــامت يف حالــة حــدوث اضطرابــات 

أو إخــالل بالنظــام يتســبب عنــه عــدم انتظــام الدراســة أو حالــة تهديــد بذلــك مــام يســتدعي البــت الريــع و يبلــغ عميــد 

الكليــة قراراتــه ملجلــس الكليــة يف أول جلســة لــه.

املادة )11(:

القــرارات التــي تصــدر عــن الهيئــات املختصــة بتوقيــع العقوبــات وفقــا للــامدة )9( تكــون نهائيــة عــى أنــه يجــوز للطالــب 

أن يلتمــس مــن مجلــس الكليــة إعــادة النظــر بإحــدى العقوبــات التأديبيــة وذلــك خــالل أســبوعني مــن تاريــخ إعــالن القــرار و 
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ملجلــس الكليــة أن يصــدق العقوبــة أو يعدلهــا أو يلغيهــا.

املادة )12(:

ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بقوانــني الكليــة أو أنظمتهــا وتعليامتهــا أو بعــدم إطالعــه عــى مــا ينــر يف 

لوحــات اإلعالنــات فيهــا.

املادة )13(:

يف حالة االختالف عى تفسر أي بند من بنود هذه التعليامت يرفع األمر إىل مجلس الكلية.

املادة )14(:

عميــد الكليــة ومســاعدو العميــد ورؤســاء األقســام األكادمييــة و مــدراء الدوائــر والطلبــة مســئولون عــن تنفيــذ أحــكام 

هــذه التعليــامت.

تعليامت السكن الداخي للطالبات يف كلية الربميي الجامعية

• أنظر الدليل الخاص بالسكنات الذي يوزع يف قسم سكن الطالبات
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الالئـحـة التنظيميـة للبعثـات الـدراسـيـة الداخليـة

أوالً : أحكام عامة :

املادة رقم )1( التعريفات :

الدائرة املختصة : دائرة البعثات الداخلية .

املؤسسة التعليمية : الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة

البعثة الدراسية : بعثة دراسية كاملة أو جزئية تهدف للحصول عى درجة الدبلوم .

ثانيا: مدة الدراسة: 

املادة ) 2 ( :

تتحــدد مــدة البعثــة الدراســية للطالــب حســب املــدة املحــددة يف القبــول الصــادر مــن املؤسســة التعليميــة املبعــوث 

إليهــا وفــق الربنامــج املبتعــث إليــة الطالــب .

املادة )3 ( :

يجوز منح الطالب متديدا ال يجاوز فصليني دراسيني باإلضافة إىل مدة الدراسة األصلية طوال مدة البعثة .
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ثالثاً : الـحـضـور والغـيـاب

املادة )4( :

يجب عى الطالب اإللتزام بالحضور وفق للنظام املعتمد باملؤسسة التعليمية .

املادة )5( : 

ينــذر الطالــب يف حالــة غيابــه بــدون عــذر مقبــول مــن قبــل املؤسســة التعليميــة عى أن ترســل نســخة مــن اإلنــذار للدائرة 

املختصــة بالــوزارة و ويل أمرالطالب .

رابعاً : اإلنسحاب وتأجيل الدراسة

املادة )6( :

يلتــزم الطالــب الراغــب يف اإلنســحاب بتعبئــة اإلســتامرة املعــدة لذلــك وتســليمها للمؤسســة التعليميــة , التــي ترســلها 

ــد  ــة بع ــة التعليمي ــق املؤسس ــن طري ــمية ع ــه الرس ــب وثائق ــلم الطال ــا , ويتس ــفوعة برئيه ــة مش ــرة املختص إىل لدائ

موافقــة الدائــرة عــى اإلنســحاب .
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املادة ) 7 ( : 

يجــو للطالــب أن يؤجــل دراســتة ) خــالل الربنامــج األكادميــي ( ملــدة فصلــني دراســيني منفصلــني أو متصلــني دون أن يحســب 

ذلــك مــن مــدة البعثــة .

املادة ) 8 ( :

ــدة  ــالل م ــا خ ــدارس به ــة ال ــة التعليمي ــب إىل املؤسس ــدم بطل ــته أن يتق ــل دراس ــب يف تأجي ــذي يرغ ــب ال ــى الطال ع

أقصاهــا أســبوعني قبــل بدايــة الفصــل الــدرايس , وذلــك بتعبئــة اإلســتامرة املعــده لهــذا الغــرض مبينــا فيهــا مؤيــدة 

ــا . ــت فيه ــه للب ــرة املختص ــا إىل الدائ ــة رأيه ــة التعليمي ــع املؤسس ــك . وترف ــت ذل ــي تثب ــمية الت ــتندات الرس باملس

املادة ) 9 ( :

يجــوز للطالــب الــذي أســتنفذ دراســة الفصــل اإلضــايف يف الربنامــج التأســيي ومل يتمكــن مــن إنهــاء متطلباتــه والبــدء 

يف الربنامــج األكادميــي التقــدم بطلــب التأجيــل ملــدة فصــل درايس واحــد لدراســة مــا تبقــى عليــه مــن متطلبــات الربنامج 

التأســيي عــى نفقتــه الخاصــه .
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خامساً : اإلنتقال

املادة ) 10 ( :

يجــوز للطالــب بعــد موافقــة الدائــرة املختصــه اإلنتقــال مــن مؤسســة تعليميــة إىل أخــرى إذا ثبــت أنــه يعــاين من مشــاكل 

إجتامعيــة أو ماديــة تقرهــا الجهــات الرســمية املختصــه أو أليــة أســباب أخــرى تقدرهــا الــوزاره , إذا توافــرت الروط :

أ.أن ال يؤدي اإلنتقال إىل تأخر تخرج الطالب يف املوعد املحدد .

ــب  ــي يرغ ــة الت ــة التعليمي ــتها يف املؤسس ــب دراس ــبق للطال ــي س ــة الت ــتويات اللغ ــواد أو مس ــة امل ــة كاف ب.معادل

ــا . ــال إليه اإلنتق

ج.توفر مكان شاغر يف املؤسسة التي يرغب الطالب اإلنتقال إليها .

د.أن ال يرتتب عى اإلنتقال أي أعباء مالية إضافية عى الوزارة .

املادة ) 11 ( :

يتقــدم الطالــب الراغــب يف اإلنتقــال بطلبــه إىل الدائــرة املختصــة قبــل ثالثــة أســابيع مــن بدايــة الفصــل الــدرايس, وذلــك 

بتعبئــة اإلســتامرة املعــده لهــذا الغــرض , ويفــق مــع الطلــب آخــر النتائــج الدراســية .
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سادساً : تغيري التخصص 

املادة ) 12 ( :

 يجوز تغير التخصص داخل املؤسسة التعليمية برط مراعات ما يأيت :

ــذا  ــدة له ــتامرة املع ــة اإلس ــك بتعبئ ــة وذل ــة التعليمي ــق املؤسس ــن طري ــص ع ــر التخص ــب تغي ــب بطل ــدم الطال أ.أن يتق

ــل . ــى األق ــبوعني ع ــدرايس بأس ــل ال ــة الفص ــل بداي ــرض قب الغ

ب.أن توافق املؤسسة التعليمية والدئرة املختصة املطلوب اإلنتقال إليها . 

ج.أن ال يؤثر تغير التخصص عى التاريخ املتوقع لتخرج الطالب.

د.أن ال يرتتب عى التغير إضافة أعباء مالية عى الوزارة .

سابعاً : إنهاء البعثة الدراسية :

املادة ) 13 ( :

 يجوز إنهاء بعثة الطالب بعد موافقة لجنة البعثات يف إحدى الحاالت اآلتية :

أ.إذا تخلف عن اإللتحاق  بالدراسة مدة تزيد عى ثالثة أسابيع دون عذر مقبول .
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ب.إذا تغيب أكر من ثالثة أسابيع متتالية دون عذر مقبول .

ج.إذا تجاوز املدة املحدده لإلنتهاء من الدراسة .

د.إذا قــى فصــل درايس إضــايف بخــالف املــدة املحــدده للربنامــج التأســيي يف املؤسســة ومل يتمكــن مــن إنجــازه 

واإللتحــاق بالربنامــج األكادميــي ومل يطلــب التأجيــل إلنهــاء الربنامــج التأســيي عــى نفقتــه الخاصــه .

هـ.إذا فصل من املؤسسة التعليمية امللتحق بها .

ــد  ــرج يف املوع ــن التخ ــه م ــوبا ال ميكن ــي رس ــيي واألكادمي ــتوى التأس ــررة يف املس ــورة متك ــب بص ــب الطال و.إذا رس

ــد . ــة التمدي ــى يف حال ــدد حت املح

ز.إذا تبني قيامه مبخالفة األنظمة واللوائح واألسس املتبعة يف هذا الشأن .

ثامناً : النظام املايل 

1 . املخصصات املالية لطلبة البعثات الكاملة :

املادة ) 14 ( :

يســتحق الطالــب املبعــوث بعثــة كاملــة مخصصــه شــهريا يــرف لــه مقدمــا يف بدايــة كل شــهر إعتبــارا مــن الشــهر الــذي 

يلتحــق بــه بالدراســة .
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املادة ) 15 ( :

يتم إيقاف املخصص الشهري يف الحاالت التالية :

1.   اإلنقطاع عن الدراسة بدون عذر مقبول .

2.   إنهاء أو تأجيل البعثة الدراسية .

3.   التخرج أو اإلنسحاب من الدراسة .

4.  آية أسباب أخرى صادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واإلبتكار .

2 – الرسوم الدراسية : 

املادة ) 16 ( :

تقــوم الــوزارة بدفــع الرســوم الدراســية ) ســواء يف حالــة البعثــة الكاملــة أو البعثــة الجزئيــة ( للمؤسســات التعليميــة 

بعــد مــرور شــهر مــن بــدء الفصــل الــدرايس , وال يحــق للمؤسســات التعليميــة مطالبــة الــوزارة برســوم الطــالب الذيــن مل 

ينتظمــوا يف الدراســة خــالل الشــهر األول مــن بــدء الدراســة .

املادة ) 17 ( :

يتحمل الطالب الرسوم الدراسية يف الحاالت اآلتية :
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أ.إذا عاد دراسة املقرر الذي رسب فيه مرتني .

ب.إذا حرم من اإلمتحان نتيجة للغياب أو الغش .

ج.إذا حذف أيا من املقررا الدراسية بعد الفرتة املحددة للحذف وبدون إذن الوزارة .

د.إذا إســتنفذ املــدة املحــدده للتمديــد وتعهــد باإلســتمرار مــع عــدم تحمــل الــوزارة أي مصــارف ماليــة إضافيــه ) رســوم 

دراســية أو مخصصــات شــهرية ( .

هـ.إذا تغيب عن اإلختبارات النهائية ألي فص درايس دون عذر أو سبب مقبول.

و.يجوز للوزير بناءا عى توصية الدائرة املختصة اإلستثناء من هذه الحاالت إن وجد مربر لذلك . 

املادة )18( :

إذا تبــني  للــوزارة رصف مبالــغ ماليــة غــر مســتحقة للمؤسســة التعليميــة أو الطالــب يتــم إســتقطاعها الحقــا مــن 

مســتحقات كل منهــام .

تاسعاً : واجبات الطالب :

املادة )19( :

 يلتزم الطالب بالواجبات اآلتية :
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أ.إحرتام نظام املؤسسة التعليمية واآلداب املرعية بها وااللتزام بأية تعليامت تصدر من املؤسسة .

ب.اإلنتظام بالدراسة وتكريس كل جهوده فيها وأداء أية تدريبات علمية مطلوبة .

ج.أن ينهي دراسته يف املدة املحددة وأن يلتزم عى حضور الدراسات والتدريبات العملية واالنتظام بها .

د.اال يبارش أي عمل يؤثر سلبا عى سر دراسته أو نشاطا يتعارض معها .

هـ.تدبر أمور السكن , واألكل , واملواصالت بالطريقة والكيفية التي يراها مناسبة .

و.اإللتزام بحضور الربنامج التعريفي باملؤسسة التعليمية .

ز.اإلطالع التام عى الخطة الدراسية للمؤسسة التعليمية .
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2020/2021

الفصل الدرايس األول

Academic Calendar for 1st. sem. 2020/2021

اليوم

Dayاألحد

Sunday

اإلثنني

Monday

الثالثاء

Tuesday

األربعاء

Wednesday

الخميس

Thursday

الجمعة

Friday

السبت

Saturday األسبوع

Week

األول

Week 1
9/279/289/299/3010/110/210/3

الثاين

Week 2
10/410/510/610/710/810/910/10

الثالث

Week 310/1110/1210/1310/1410/1510/1610/17

الرابع

Week 4
10/1810/1910/2010/2110/2210/2310/24

الخامس

Week 5
10/2510/2610/2710/2810/2910/3010/31

السادس

Week 6
11/111/211/311/411/511/611/7
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السابع

Week 7
11/811/911/1011/1111/1211/1311/14

الثامن

Week 8
11/1511/1611/1711/1811/1911/2011/21

التاسع

Week 9
11/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28

العارش

Week 10
11/2911/3012/112/212/312/412/5

الحادي عر

Week 11
12/612/712/812/912/1012/1112/12

الثاين عر

Week 12
12/1312/1412/1512/1612/1712/1812/19

الثالث عر

Week 13
12/2012/2112/2212/2312/2412/2512/26

الرابع عر

Week 14
12/2728 / 1212/2912/3012/312021/1/11/2

الخامس عر

Week 15
1/31/41/51/61/71/81/9

السادس عر

Week 16
1/101/111/121/131/141/151/16

السابع عر

Week 17
1/171/181/191/201/211/221/23
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2020/2021

اختبار تحديد املستوى للطلبة املقبولني يف الفصل األول 

من العام األكادميي 2020/2021 بتامم الساعة )10( صباحاً

Monday

21/9/2020

إرشاد الطلبة املقبولني الجدد ودفع الرسوم والتسجيل

)تنتهي يوم الخميس املوافق 24/9/2020(

Tuesday

22/9/2020

التسجيل للمواد للطلبة املستمرين ودفع الرسوم للفصل الدرايس األول 2020/2021

)ينتهي يوم الخميس 24/9/2020(

Tuesday

22/9/2020

بدء الدوام للمحارضات وبدء االنسحاب واإلضافة

 وتنتهي مدة االنسحاب واالضافة يوم الخميس 1/10/2020

Sunday

27/9/2020

بدء تقديم طلبات االلتحاق للفصل الدرايس الثاين 2020/2021
Sunday

1/11/2020

بدء امتحان منتصف الفصل ) وينتهي يوم الخميس 26/11/2020 (
Sunday

15/11/2020
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العيد الوطني الخمسون
Wednesday

18/11/2020

إنتهاء مدة االنسحاب من املواد
Thursday

24/12/2020

بدء االمتحان النهايئ
Sunday

1/10/2021

انتهاء االمتحان النهايئ
Thursday

21/1/2021

بدء االجازة الفصلية للطالب
Sunday

24/1/2021

إعالن النتائج النهائية
Monday

25/1/2021

الفصل الدرايس األول

Academic Calendar for 1st. sem. 2020/2021
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2020/2021

الفصل الدرايس الثاين

Academic Calendar for 2nd. sem. 2020/2021

اليوم

Dayاألحد

Sunday

اإلثنني

Monday

الثالثاء

Tuesday

األربعاء

Wednesday

الخميس

Thursday

الجمعة

Friday

السبت

Saturday األسبوع

Week

األول

First
2/72/82/92/102/112/122/13

الثاين

Second
2/142/152/162/172/182/192/20

الثالث

Third2/212/2225 / 232/242/252/262/27

الرابع

Fourth
2/283/13/23/33/43/53/6

الخامس

Fifth
3/73/83/93/103/113/123/13

السادس

Sixth
3/143/153/163/173/183/193/20

160



السابع

Seventh
3/213/223/233/243/253/263/27

الثامن

Eighth
3/283/293/303/314/14/24/3

التاسع

Ninths
4/44/54/64/74/84/94/10

العارش

Tenth
4/114/124/134/144/154/164/17

الحادي عر

Eleventh
4/184/194/204/214/224/234/24

الثاين عر

Twelfth
4/254/264/274/284/294/305/1

الثالث عر

Thirteenth
5/25/35/45/55/65/75/8

الرابع عر

Fourteenth
5/95/105/115/125/135/145/15

الخامس عر

Fifteenth
5/165/175/185/195/205/215/22

السادس عر

Sixteenth
5/235/245/255/265/275/285/29

السابع عر

Seventeent
5/305/316/16/26/36/46/5
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2020/2021

الفصل الدرايس الثاين

Academic Calendar for 2nd. sem. 2020/2021

التسجيل للمواد للطلبة املستمرين ودفع الرسوم للفصل الدرايس الثاين 2020/2021

 وينتهي يوم الخميس 5/2/2021

Sunday

31/1/2021

إختبار تحديد املستوى للطلبة املقبولني يف الفصل الدرايس الثاين 2020/ 2021

بتامم الساعة العارشة صباحاً

Monday

1/2/2021

إرشاد وتوجيه الطلبة املقبولني الجدد ودفع الرسوم والتسجيل

)تنتهي يوم الخميس املوافق 5/2/2021(

Monday

1/2/2021

بدء الدوام للمحارضات وبدء االنسحاب واالضافة 

)تنتهي مدة االنسحاب واالضافة يوم الخميس 11/2/2021(

Sunday

7/2/2021

بدء امتحان منتصف الفصل )وينتهي يوم الخميس 8/4/2021 (
Sunday

28/3/2021

بدء تقديم طلبات االلتحاق للفصل الدرايس األول 2021/2022
Sunday

18/4/2021
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إنتهاء االنسحاب من املواد
Thursday

6/5/2021

توقع بداية شهر رمضان
Tuesday

13/4/2021

توقع عيد الفطر املبارك
Wednesday

12/5/2021

بدء االمتحان النهايئ
Sunday

23/5/2021

انتهاء االمتحان النهايئ
Thursday

3/6/2021

بدء االجازة الفصلية للطالب
Sunday

6/6/2021

إعالن النتائج النهائية للفصل الثاين
Monday

7/6/2021

بدء الفصل الدرايس الصيفي 2020/2021 وينتهي يوم األربعاء املوافق 4/8/2021
Sunday

13/6/2021
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Academic calendar for Summer semester 2020/2021

Friday Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday

Week )1( 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

Week )2( 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6

Week )3( 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7

Week )4( 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7

Week )5( 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7

Week )6( 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7

Week )7( 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7

Week )8( 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8
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 Summer registration starts and ends by Thursday 10/6/20218/6/2021Tuesday

 Classes start

 Add/Drop starts ends by Tuesday 15/6/2021
13/6/2021Sunday

Withdraw period start )ends by Wednesday 21/7/2021(.

)Paid fees during this period are non refundable(.
16/6/2021Wednesday

Start of Mid-term Exam )ends by Tuesday 6/7/2021(.6/7/2021Tuesday

Eid Al Adha)expected vacation19/7 to22/7(20/7/2021Tuesday

Start of  Final Examination )ends by Thursday 4/8/2021(1/8/2021Sunday

Start of vacation for students.7/8/2021Sunday

Final Result Announcement8/8/2021Monday

 

• Distribution of lectures will be as follows:

• Morning: )8-9:30, 9:30-11, 11-12:30, 12:30-2( from Sunday to Wednesday.  

• Evening :) 2-3:30, 3:30-5, 5-6:30, 6:30-8 , 8-9:30 ( from Sunday to Wednesday.
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المودلالمكتبةالبورتال

كلية البريمي الجامعية
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http://sisweb.buc.edu.om/portal/pls/portal/logsisw.cow_start
http://library.buc.edu.om:8099/liberty/libraryHome.do
http://mdl.buc.edu.om:8/
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B014'11.5%22N+55%C2%B053'47.6%22E/@24.2364054,55.8987219,17.06z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.2365132!4d55.8965469?hl=ar-OM


Al Buraimi University Collegebucnewss

https://www.youtube.com/channel/UCmuHzkvwzLz6OlnNEcqWXLA/videos
https://www.facebook.com/Al-Buraimi-University-College-248236601875943/
https://www.youtube.com/channel/UCmuHzkvwzLz6OlnNEcqWXLA/videos
https://twitter.com/bucnewss
https://www.instagram.com/bucnewss/
https://twitter.com/bucnewss

