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تمـهـــــــيد
األكاديميةةا اربيةيةةا رلبلةةوا تارولوورو يةةا تاروح ة ار ةةي – احةةم موتمةةاة امبةةا ارةةمت اربيةيةةا – موتمةةا
إقليميةةا ائةةةم فةةا ارةةولع اربيةةةا فةةا مجةةا اروبلةةيو تاروةةمئ
.1972

تار ةةا اربلمةةا تاإسوشةةائاة موة إنشةةاة ا فةةا

الة ا اروبليو تارمئاسا فا بيامج ار كاروئ وس تارليسانس فا األكاديميا اربيةيا رلبلوا تارولوورو يا تاروح
ار ي ها مع أهو اروثاةق ار اكما حيا تشم
تارطار

ميع ارجوان

اروا توتو اربالقا اروبليميا بيع ارمؤسسا

مو ر تا قبوره باألكاديميا حوا تخي ه مو ا ت شم ذرك قواعم ارحبو تاروسجي  ،ارم ائسا بوتاا

ارساعاة ارمبومم  ،اروحييو ،ارموح ارمئاسيا ،ارمخارفاة تارحواعم اروأديبيا تغييها مما توواتره ارالة ا.
تاألكاديميا تو ع نتاا ارساعاة ارمبومم ار

يبم مع أفض نتو اروبليو ارمط حا فا ارجامباة اربارميا

تقم كانت األكاديميا اربيةيا رلبلوا تارولوورو يا تاروح ار ي مع أتاة ارمؤسساة اروبليميا فا ارولع

اربيةا اروا ل حت ه ا اروتاا.
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بعد اإلطالع على القرار رقم  532لسنة  1975بشأن الموافقة على إنشاء األكاديمية العربية للنقل البحرى الموقعة فى
القاهرة بتاريخ  9نوفمبر .1974

واإلطالع على القرار رقم  63لسنة  2004بشأن الموافقة على تعديل إنشاء األكاديمية العربية للنقل البحرى الموقع فى
القاهرة بتاريخ .2000/3/28

واإلطالع على اللوائح المالية لألكاديمية.

واإلطالع على لوائح المنح والخصومات التى أقرتها الجمعية العامة بتاريخ  29ديسمبر .2015
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ارفص األت

مادة ( :)1تعريفات أساسية للنظام التعليمى
-1

السنة الدراسية

Academic Year

تول ةةول ارس ةةوا ارم ائس ةةيا م ةةع فص ةةليع د ائس ةةييع ئةيس ةةييع (خي ة ة

– ئةي ةةع  ،تفصة ة د ائس ةةا ى ةةيفا

(إخويائ .

م ةةم ارم ائس ةةا ف ةةا ارفصةة ارم ائس ةةا اريةيسة ةا  15أس ةةبوعار د ائس ةةيار يبحب ةةا أس ةةبوعيع إخو ةةائاة ن اي ةةا

ارفص أما ارفص ارصيفا فممته  5أسابيع يبحب ا أسبوع إخو ائاة ن ايا ارفص .
-2

التقويم الدراسى

Academic Calendar

يصمئ اروحو و ارمئاسا بحيائ مع ئةيس األكاديميا قب بمايا ارباا ارمئاسا يشم مواعيم بمايا

تن ايا ك عاا دئاسا تاألعياد تاأل ازاة اريسميا باألكاديميا.
-3

مواعيد بدء الدراسة
أ -ارفص ارمئاسا اريةيسا األت (ارخي

 :يبمأ خال ش ي سبومبي مع ك عاا.

ب -ارفص ارمئاسا اريةيسا ارثانا (اريةيع  :يبمأ خال ش ي فبيايي مع ك عاا.

ة -ارفص ارمئاسا ارصيفا (إخويائ  :يبمأ خال ش ي يونيو/يوريو مع ك عاا.
تت مد ئةاسا األكاديميا مواعيم بمء ارمئاسا بما يوواس
-4

مع األعياد تاأل ازاة اريسميا.

نظام الدراسة
توب ةع األكاديميا نتةاا ارساعة ةاة ارمبومة ةم  Credit Hours Systemف ةا ار ةم ائس ةا بك ة كليةات ة ةا
تمباهمها.

-5

البرنامج التعليمى

Educational Program

هو مجموعا ارمحيئاة ارالزما إتماا ارمئ ا اربلميا تفحار روحي ي ار ارا رل بينامج تبليما ت مكع

أل يضو ك بينامج تبليما عمدار مع ارمسائاة اروبليميا.
-6

العبء الدراسى

Academic Load

هو مجموع ارساعاة ارمبومم األسبوعيا اروا يحوا ارطار
-7

بوسجيل ا فا ارفص ارمئاسا ارواحم.

المقرر الدراسى

Course

محيئ يوو تمئ سه علا ممائ فص دئاسا تاحم ،ت خصص ر ا عمد مع ارساعاة ارمبومم تفحار
رلبينامج اروبليما ت يمز رل محيئ بيمز خاص يميز ارحسو اروبليما ار
ه ا ارمحيئ خال سوواة ارمئاسا.

5

يو به ارمحيئ تمسوو

-8

الساعة المكتسبة

Credit Hour Achieved

ها ارساعا ارمبومم اروا يجوازها ارطار
تت وس

-9

ضمع إنجازه اروبليما.

بوجاح أل

مع ارمحيئاة ارمئاسيا اروا سج في ا

نقاط المقرر
ت سة ة
ارطار

Points
فا أ مح ةةيئ بضةةيب قيم ةةا ار ة ةةيمز ارة ة

اروحاط ار اىة ة علي ا ارطار ة ة ة ة

فا ارمحيئ فا عمد ارساعاة ارمبومم رلمحيئ.

 -10المعدل التراكمى

(GPA) Grade Point Average

هو نس ا اروحاط ار اى علي ا ارطار

ت وياتح ارمبم اروياكما مع  0إرا 4.0

(تفحار روحمييه ارم حق إرا عمد ارساعاة اإ ماريا ارمسجلا

 -11السجل األكاديمى

Transcript

هو بيال يوضح ارمسائ ارمئاسا رلطار

ك

حصة ة ة علي ةةه

فص

لوا فوي دئاسوه فا األكاديميا تارمحيئاة اروا دئس ا فا

دئاسا بيموزها تأئقام ا تعمد ساعات ا تاروحميياة اروا حص

ارم ورا اروا تمت مبادرو ا إذا كال ارطار
تارمبم ارفصلا تارمبم اروياكما.

قم دئس ا فا امبا أخي أت بإحم كلياة األكاديميا

 -12المتطلب السابق
هو محيئ يج

Pre-Requisite

إنجازه قب ارسماح باروسجي فا ببض ارمحيئاة تفحار رلبينامج اروبليما.

 -13اإلنذار األكاديمى
يمئج ارطار

Probation

علا قاةما اإن ائ األكاديما إذا إنخفض مبمره اروياكما فا أ فص دئاسا ئةيسا

عع 2.0ت وطل

ذرك تخفيض ارب ء ارمئاسا ره.

 -14إنذار تأخر مستوى اإلنجاز
يمئج ارطار

علي ا تك ا ارمحيئاة

Under Achievement

علا قاةما اإن ائ ر ارا "دتل مسوو اإنجاز" إذا كال إنجازه ربمد ارساعاة

ارمكوس ا أق مع  %50مع إ مارا ارساعاة ارمئاسيا ارمفويض إنجازها فا مم ارفصو ارم ائسيا

اروي أمضاها مو إرو اقه باألكاديميا.
 -15اإل نسحاب اإلجبارى
هو تجاتز ارطار

Obligatory Withdrawal

فا محيئ ما اروس ا ارمحيئ رلغياب تفحار ر ه ارالة ا.
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 -16المرشد األكاديمى

Academic Advisor

هو أحم أعضاء هيئا ارومئ س أت مساعم

ارومئ س ار

يوك إريه اإشياف علا مجموعا مع

ارطل ا تتو ي و أثواء ارمئاسا تمساعمت و علا إخويائ ما يواس
خطط تمواهج تمسائاة ارمئاسا باألكاديميا حوا يومكع ارطار

رمئاسوه تىوالر إرا همفه األكاديما تةما يوواس
إسوشائته فيما يوبلق بأموئه ارمئاسيا.

 -17البرنامج التعريفى للطلبة المستجدين

قمئات و تميور و ،كما يوضح

مع إتخاذ ارح ايئاة بشأل اروخطيط

مع لموحه تآماره تعلا ارطار

اري وع إريه

Orientation Program for New Students

توتو األكاديميا مع بمايا ك فص دئاسا بينامجار رلطل ا ارمسوجميع ي مف إرا تبي ف و بوتاا
تخطط ارمئاسا تأسلوب اروسجي فا ارمحيئاة تأساري اروحييو تنتو اإقاما تاإعاشا تححوق

تمسئورياة ارطار  ،كما ي مف اربينامج إرا تبي

ارطالب بمجاالة اربم ارمخولفا اروا ت يئ ا

ر و اروخصصاة اروا يخوائتن ا.
 -18نظام اإلقامة
ارسكع ارماخلا باألكاديميا إخويائ بإسوثواء كليا اروح ار ي تارولوورو يا حيا توطل

ارم ائسا

فا ارسوويع األترا تارثانيا أل تلول اإقاما ارماخليا إ ائ ا ،ت كول ارسكع إخويائ ار ر اقا سوواة

ارمئاسا تفا ميع ارللياة األخي .
 -19األمانة العلمية
إروزاا ارطار

Academic Integrity

بارضوابط األخالقيا تاألمانا فا تلحا اربلو تعيضه تإسواده إرا مصادئه األىليا

تاروحيم بوحميو اربياناة ارص ي ا رألب اث تارمشيتعاة ارسابق نشيها.
 -20لجنة شئون الطالب

يشك ئةيس األكاديميا رجال شئول ارطالب فا بمايا ك عاا دئاسا تلول م مو ا اروتي فا
نواةج ارو قيحاة اروا تجي ا ارشئول ارحانونيا فا شأل ارمخارفاة اروا تصمئ مع ارطالب داخ

أت خائج األكاديميا تتوو ا ه ه ارلجال بإىمائ توىيا مسب ا تبيض علا ئةيس األكاديميا

رإلعوماد.

 -21المجلس األعلى لشئون التعليم

Supreme Council of Educational Affairs

يكول بيةاسا ئةيس األكاديميا ت ولول مع ارساد نواب ئةيس األكاديميا تمميي األفيع تعمماء

ارللياة تعمماء شئول اروبليو تعمماء شئول ارطالب تعمماء ارحبو تاروسجي

تئؤساء مياكز

ارمسئوريا ذاة اربالقا ت صمئ بوشكيله قيائ مع ئةيس األكاديميا فا بمايا ك عاا دئاسا تتلول
م موه تضع إسوياتيجيا اروبليو باألكاديميا تمواببا ك ما يوبلق باروواحا اروبليميا.
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 -يخوص ارمجلس األعلا رشئول اروبليو باروتي فا ارمساة اآلتيا:

أ -دئاسا تإعماد ارسياسا ارباما رلمئاسا تاروبليو فا األكاديميا.

ب -ئسو ارسياسا ارلفيلا بو حيق اروباتل تارووسيق بيع األقساا تارمواد ارموماثلا فا كلياة
األكاديميا تمباهمها.

ة -إبماء ار أي فا تضع ارالة ا ارووفي يا رألكاديميا فيما يخص شئول ارمئاسا تاروبليو.
ث -توتيو قبو ارطالب تت ميم أعمادهو.

ج -إعماد اروتاا ارباا رلمئتس تارم اضياة تارومي واة اربمليا تأعما اإمو ال.
ح -توتيو شئول ارخمماة ارطالبيا فا األكاديميا.

خ -توتيو شئول اروشاط ارثحافا تاري اضا تاإ وماعا رلطالب فا األكاديميا.

د -مواقشا تحائ ي ارللياة تارمباهم تتوىياة ارمؤتمياة اربلميا في ا تتحائ ي ارمتاةي اربلميا فا
ارجامبا ،تتحييو نتو ارمئاسا تاإمو ال فا ه ه ارميحلا تنتو ارخمماة ارطالبيا تشئول
ارطالب ارمخولفا تم اي بو ا بما يكف ارو وض ب ا.

ذ -مواببا توفي خطا اروبليو تخطا شئول ارطالب فا األكاديميا.
ئ -حصي تت لي

ميع اربياناة تاإحصاءاة ارموبلحا باروبليو فا األكاديميا.
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الفصل الثانى :نظام القبول
مادة ( :)2شروط القبول
يشويط رحبو ارطار

باألكاديميا إسويفاء ما يلا:

أ -أل يكول حاىالر علا ش اد إتماا دئاسا ارثانو ا ارباما أت ما يبادر ا تفحار رلشيتط ارخاىا
رل تخصص.

ب -ي حق ار م األدنا رلحبو بارلليا تار
األدنا ار

يبلع قب بمايا ك فص دئاسا علا ضوء ار م

ت مده األكاديميا تةارضوابط تارشيتط ارمبلوا سوو ار تارمواد ارمؤهلا رل ش اد

تتفحار رلحواعم اروا ي مدها ارمجلس األعلا رلوبليو باألكاديميا.
ة -أل يكول الةحار لبيار تفق ارمسوو ارمطلوب تارمبلع مع قب ارلليا.
ث -أل يكول ارطار

بارشيف تاإعو ائ.

حسع ارسيي تارسلوك ،ترو تصمئ ضمه أيا أحكاا قضاةيا فا ياةو مخلا

ج -أل يحما كافا ارمسووماة ارمطلوةا رإلرو اق.

ح -موافحا ارج ا ارموفم علا ارمئاسا فا حارا إيفاد ارطار

ر ساب إحم ارمت أت ار يئاة.

خ -إ وياز إمو اناة ارحبو اروا ت مدها األكاديميا.

د -أل يوب م بإت اع اروتو تاروحاريم ارخاىا باألكاديميا تارلواةح ارمبمو ب ا.

ت جوز رألكاديميا ئفض أ لار

دتل إبماء األس اب.

مادة ( :)3أسلوب قبول الطالب الجدد

ت مد األكاديميا قب بمء ك فص دئاسا ئةيسا (خي

 -ئةيع األعماد ارمحيئ قبور ا فا

اروخصصاة ارمخولفا ،تارشيتط ارماخليا رلحبو فا ك تخصص علا أل يوو قبو ارطالب فا

ك تخصص تفحار رسياسا ارحبو اروا ي مدها ارمجلس األعلا رلوبليو باألكاديميا تةبم إ وياز

إخو ائاة ارحبو تارشيتط اروا يوو ت ميمها فا بمايا فوي ارحبو .
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مادة ( :)4التحويل الخارجي والداخلي
تحما ميع لل اة ارو و

األحوا ارواريا:

سواء مع خائج أت داخ األكاديميا إرا عماد ارحبو تاروسجي تفق

أ -التحويل من خارج األكاديمية

تحب األكاديميا ارطالب ارم وريع مع امباة أخي تفحار رلشيتط ارواريا:
 .1أل تلول ارجامبا ارم و مو ا مبويفار ب ا تش ادت ا مبادرا مع اة اإخوصاص.
 .2إسويفاء شيتط ارحبو رألكاديميا مع مياعا ارمم اروا أمضاها ارطار

فا ارلليا ارم و

مو ا تموقفه مع اروجويم.

 .3أال يكول ارطار

مفصوالر مع ارجامبا ارم و مو ا ألس اب تأديبيا.

 .4أل توطبق عليه شيتط ارو و

ارمبومم مع مجلس ارلليا اروا ييغ

فا ارو و إري ا.

 .5يج أل يكول ارطار قم إ واز علا األق فصالر دئاسيار تاحمار فا ارلليا ارم و مو ا.
 .6يجوز إحوساب ببض ارمحيئاة اروا إ وازها ارطار كمحيئاة م ورا علا أل تلول مواظي
رلمحيئاة اروا تَّمئس باألكاديميا ت شويط فا حارا ت و

أ محيئ أل يكول نا

ار نجاحار

ترلع ت س

ره فحط

غيي مشيتط (أ ما يحاب تحميي  Cفا أنتما ارساعاة ارمبومم .

 .7ال يوو حساب تحميياة ارساعاة ارم ورا فا ارمبم اروياكما رلطار
كساعاة إنجاز ضمع موطل اة تخي ه فا ارسج ارمئاسا.

 .8يج

أال توجاتز عمد ارساعاة ارم ورا %50مع موطل اة اروخيج فا ارلليا ارم و إري ا.

ب -التحويل اإلختيارى داخل األكاديمية

بواء
يجوز رلطار ارو و مع قسو إرا آخي داخ ارلليا أت مع كليا إرا أخي داخ األكاديميا ر
علا لل ه تذرك ل حار رلشيتط ارواريا:
 .1ت حيق شيتط ارحبو رللليا تاروخصص ارمياد ارو و إريه تموافحا ارلليا ارم و إري ا.
 .2أل تلول ارمم ارمو قيا رلطار

ارم و مع داخ األكاديميا إرا كليا أخي كافيا

إن اء موطل اة اروخيج ك م أقصا رلسوواة ارمئاسيا أت روأ ي اروجويم.

 .3ت وس

رلطار

تحميياة ارمحيئاة اروا دئس ا فا ارلليا ارم و مو ا تقبلت ره فا

اروخصص ارجميم ضمع موطل اة اروخيج.
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مادة ( :)5المصروفات الدراسية
ت مد األكاديميا قب بمايا ك فص دئاسا قيما ارمصيتفاة ارمئاسيا بارمتالئ األمي كا.

أ-

ب -ت وس

ارمباد

قيما ارمصيتفاة ارمئاسيا رلطار

(أت ارمجموع

علا أساس مجموع ارطار

فا ارثانو ا ارباما تذرك تفق ارفئاة اروائد بارالة ا ارماريا ارسائ ا.

ة -تسمد ارمصيتفاة ارمئاسيا مع بمايا ك فص

دئاسا ت بوبي سماد ارمصيتفاة شيلار

أساسيار إتماا اروسجي تار ضوئ تريةاسا األكاديميا ار ق فا توتيو أسلوب ارسماد رل االة
اإنسانيا ارخاىا.

مادة (:)6

المنح الدراسية

يبم بالة ا ارموح ارمئاسيا تارخصوماة ارمبومم مع ارجمعيا ارباما رألكاديميا علا ك ما
يوبلق ب ا ارشأل.

الفصل الثالث :قواعد التسجيل
مادة ( :)7نظام وإجراءات التسجيل
يج علا ارطار اإروزاا بووقيت بمء إ ياءاة اروسجي ل حار رلوحو و األكاديما ارمبلع علا ارموقع
اإرلويتنا ارخاص باألكاديميا ت كول نتاا اروسجي كاآلتا:
أ-

يحوا ارطار

باروسجي مع خال اربوابا اإرلويتنيا ارخاىا به مع موقع األكاديميا أت

مع خال ارميشم األكاديما ارخاص به فا ارلليا ارمسج ب ا فا ارمواعيم ارمبلوا.

ب -يكول اروسجي ربمد مع ارساعاة فا ك فص دئاسا بشيط أال يوجاتز عمد ارساعاة
ارمسجلا ار م األعلا رلب ء ارمئاسا ارمسموح به رلطار

تال يح

عع ار م األدنا

(توضح ارماد ( 11ك مع ار م األقصا تار م األدنا رلوسجي .

ة -يجوز رلطار

ح ف محيئ قاا بوسجيله أت إضافا محيئاة ميم خال ارووقيواة ارمبلوا

مع اإروزاا بجميع قواعم ترواةح اروسجي .

ث -فا حارا عما إن اء ارطار
يحع عليه تحميو لل

ارفص .

إ ياءاة اروسجي ارخاىا به خال ارفوي ارم مد رلوسجي ،

روأ ي ارفص ارمئاسا تإال أعوبي موحطبار عع ارمئاسا فا ه ا
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مادة ( :)8العبء الدراسي للطالب
يو مد ارب ء ارمئاسا رلطار

تذرك كما يلا:

فا بمايا ك فص دئاسا فا ضوء إنجازه ارسابق تمبمره اروياكما،

أ -ار م األقصا رلساعاة ارمئاسيا ارمسموح رلطار

اروسجي في ا هو  18ساعا دئاسيا

ب -ار م األدنا رلساعاة ارمئاسيا ارمسموح رلطار

باروسجي في ا هو  9ساعاة دئاسيا

مبومم ( 19ساعا رطل ا كليا اروح ار ي تقسو ار ومسا ارمبمائ ا .

مبومم عما حاالة اروخيج.

ة -ار م األقصا رلوسجي فا ارفص ارمئاسا ارصيفا هو محيئ ع دئاسييع فحط بإسوثواء
ار االة ار ي ا اروا يبوممها ئةيس األكاديميا (مع إمكانيا إضافا  0.5ساعا قياد

 0.5 +ساعا ئ اضا رطل ا كليا اروح ار ي تارولوورو يا .

ث -يجوز رلطالب ار يع ال يح مبمر و اروياكما عع  3.0باروسجي رمحيئ إضافا فا ارفص
ارمئاسا اريةيسا تذرك إذا سم ت ظيتف ارجمات ارمئاسيا ت مات اإخو ائاة ارو اةيا.

ج -يجوز رلطالب فا ارسوا ارو اةيا (ارفصليع األخيي ع بز اد ارب ء األكاديما إرا 21
ساعا دئاسيا مبومم ( 22ساعا فا قسو ار ومسا ارمبمائ ا تكليا اروح
تارولوورو يا تذرك بمئاسا ارلليا رل حارا علا حمه.

ح -ال يجوز رلطار

ارمحيئ عما ارطار

خ -اروسجي

باروسجي فا أ
ار

ار ي

محيئ ما رو يكع مسووفيار رلموطل اة ارسابحا ر رك

يكول فا حارا ت يئ رلوخيج تةبم دئاسا ار اره مع ارلليا.

فا محيئاة ارويةيا اري اضيا تارومئ

ارقياد

(رطل ا كليا اروح

ار ي

تارولوورو يا حوما فا ك فوي د ائسيا تفق ارخطا تال تسي قواعم اإنس اب علا ه ه

ارمحيئاة.

د -يجوز رلطار

بإسولما ارب ء ارمئاسا مع محيئاة ارمسوو اة األعلا ،بشيط إن اةه

رلموطل اة ارسابحا ر ا (إل ت مة  ،تإذا تب ئ تسجي ارطار

رلب ء ارمئاسا ارمسموح ره

فا ارفص ارمئاسا فيكوفا بارمحيئاة ارمئاسيا اروا توافية ره حوا روكال عمد ارساعاة

دتل ار ماألدنا.

مادة ( :)9اإلنذار األكاديمى وحالة "دون مستوى اإلنجاز"
 يوضع الطالب على قائمة "اإلنذار األكاديمى" في الحالة التالية:
عوم حصوره علا مبم تياكما أق مع  2.0ت حيم إخويائ ارطار
ال يجوز رلطار

في تسجي ارمحيئاة ب يا

في ه ه ار ارا اروسجي ألكثي مع  12ساعا (أت  13ساعا فا كليا اروح

ار ي تارولوورو يا تقسو ار ومسا ارمبمائ ا تاروصميو اربيئا بكليا ار ومسا فا ارفص ارمئاسا
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ارواحم (أ

ي مدها ره.

ع ء مخفف تتلول توىيا ارميشم األكاديما ملزما رلطار

باروس ا رلمحيئاة اروا

 يوضع الطالب على قائمة "دون مستوى اإلنجاز األكاديمى" فى الحالة التالية:
إذا إنخفض إنجازه ربمد مع ارساعاة ارمكوس ا إرا أق مع  %50مع إ مارا ارساعاة ارمئاسيا
ارمفويض إنجازها فا ارفصو ارمئاسيا اروا أمضاها مو إرو اقه باألكاديميا.

 اإلجراءات المتبعة مع الطالب الذين تم وضعهم على قائمة اإلنذار األكاديمى أو قائمة دون
مستوى اإلنجاز:

أ-

يو ه ارحسو اروبليما رلطار

األق

إن ا ارئ يحضا بضيتئ ئفع ارطار

أت ت حيق إنجاز ربمد ساعاة توبم

 %50مع إ مارا ارساعاة ارمئاسيا ارمفويض

إنجازها فا ارفصو ارمئاسيا اروا أمضاها ارطار
اإن ائ األكاديما" أت "لار

ب -ار م األقصا إسوميائ ارطار

رمبمره اروياكما إرا  2.00علا

باألكاديميا ،تتت ي ع ائ "لار

دتل مسوو اإنجاز األكاديما"علا ارسج ارمئاسا.

ت ت

علا قاةما اإن ائ األكاديما أت حارا دتل مسوو اإنجاز فا

قسمه اروبليما هو ثالثا فصو دئاسيا ئةيسيا موواريا .ت وو ببمها تو ي ه مع خال ارميشم
األكاديما بارو و إرا أفض ارمسائاة اروبليميا األخي ارمواس ا إمكانياته تاروا تشم :
.i

ارو و

.ii

ارو و

إريه .

إرا قسو آخي فا نفس ارلليا يواس

قمئاته(مع إسويفاء شيتط ارحسو ارم و

إرا كليا أخي مع كلياة األكاديميا تلول مواس ا رحمئاته بشيط أل يفا شيتط

اإرو اق بارلليا (مجموع ارثانو ا ارباما تقت إرو اقه باألكاديميا تك رك شيتط ارحسو

ارم و إريه .

المنذر أكاديمياً للمرة الثانية أو دون مستوى اإلنجاز األكاديمى للفصل النهائى
ُ يعرض الطالب ُ
من األكاديمية بعد العرض على رئيس األكاديمية فى الحاالت التالية:
أ -إذا تليئ إنخفاض مبمره اروياكما عع  2.00ببم ن ايا ارفص ارثارا مع تضبه علا قاةما
اإن ائ األكاديما رلمي ارثانيا أت قاةما دتل مسوو اإنجاز األكاديما بارحسو أت ارلليا

ارجميم ارم و إري ا.

ب -إذا رو ي حق موطل اة اروخيج فا مم أقصاها ضبف مم ارمئاسا ارمحيئ بكليوه.
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مادة ( :)10اإلضافة والحذف من المقرر
ببم إنو اء ارطار

مع اروسجي  ،يسمح ره بإضافا محيئ ميم أت ح ف أ

مع ارمحيئاة ارمسجلا

خال فوي اروسجي ارمحيئ علا أل يوو ذرك بمشوئ ارميشم األكاديما تتفحار رلضوابط ارواريا:

أ -عما تجاتز ار م األعلا رلب ء ارمئاسا ارمسموح به رلوسجي تفحار رلمبم اروياكما رلطار .

ب -أال يح عمد ارساعاة ارم ائسيا عع ار م األدنا رلب ء ارمئاسا ارمسموح به رلوسجي .
ة -إذا كال ارمحيئ ارمياد ح فه ره موطل
ارموطل

سابق تتو تسجيل ما مبار ،فال ي ق رلطار

ارسابق فحط  ،ت مكوه ح ف ارمحيئ ع مبار.

ث -يسمح بار ف تاإضافا تاإنس اب إذا تحيئ غلق أت إرغاء ارفص

بسب

ح ف محيئ

قلا عمد ارطالب

ارمسجليع فيه.

مادة ( :)11اإلنسحاب
 .1يجوز رلطار

اإنس اب بكام ارمواد أت ببض ا مع ارفص ارمئاسا ،ببم موافحا ئةيس ارحسو

تعميم ارلليا ،دتل أل يبم ئاس ار ب م أقصا فا ن ايا األسبوع ارخامس عشي ،إذا أن ا إ ايءاة

اإنس اب في ارفوي ارم مد حس
 .2ال يجوز رلطار

تبليماة ارلليا تفحار رالة ا ارماريا ارمبمو ب ا.

ارموفم اإنس اب مع ارفص ارمئاسا إال ببم ار صو علا موافحا كوابيا مع

ا اإيفاد اروا تشويط تلك ارموافحا .

 .3ي وس

ارفص ارمئاسا ار

إعو ئ عوه ارطار

ارالزما إتماا موطل اة اروخيج ت يىم رلطار

ارمسج ببم إنحضاء مم اروسجي ضمع ارمم
تحميي ) (Wرمحيئاة ه ا ارفص .

.4ال يسمح باإنس اب اإخويائ مع محيئاة ارويةيا اري اضيا تارومئ

ارقياد

(باروس ا رطالب

كليا اروح ار ي تارولوورو يا حيا يبوبي اإنس اب مو ا ئسوةار.

مادة ( :)12إعادة المقرر الدراسى
ئاس ار فا ارمحيئ إذا كال حاى علا تحميي ( Fتفحار رجمت اروحميياة.

يبم ارطار

أ -تسج نويجا اريسوب) (Fأل محيئ فا ارسج األكاديما رلطار
تاروياكما سواء كال ارمحيئ إ ائ ار أت إخويائ ار.

ب -يج

علا ارطار

إعاد اروسجي فا ارمحيئ اإ ائ ار

أقصا تحميي ي ص عليه  ( B+يم مار .

ة -إذا ئس

ارطار

ئس

تتمخ فا حساب ارمبم ارفصلا
فيه ،تعوم إ ويازه بوجاح يكول

مي ثانيا فا إخو ائ إعاد ارمحيئ فيوو إحوساب تحميي اريسوب ار

فا مبمره ارفصلا فحط.
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ي ص عليه

ث -يجوز رلطار

إعاد دئاسا ببض ارمحيئاة اروي سبق نجاحه في ا بغيض ت سيع ارمبم اروياكمي ت

ذرك ب م أقصا  5محيئاة خال فوي دئاسوه باالكاديميا .ت مكع ز اد عمد ارمحيئاة عع 5محي ائة
في حارا ئفع اإن ائ األكاديمي.

ج -ال يجوز رلطار

إعاد محيئ دئاسي بغيض ارو سيع إذا مي علا إ ويازه أكثي مع عاا دئاسي كام

(فصليع دئاسييع ئةيسييع +فص ىيفي إال إذا كال ت ت ارمياق ا األكاديميا تةووىيا ارميشم
األكاديمي.

مادة( :)13دراسة مقررات دراسية في جامعات أُخرى خالل فترة الدراسة باألكاديمية
تسمح األكاديميا رلطار

امباة أخي تذرك ببم

خال دئاسوه باألكاديميا بمئاسا محيئاة فا

ار صو علا موافحا األقساا اروبليميا فا ارللياة تفق ارضوابط ارواريا:

أ -أل تلول ارمئاسا فا امبا أت كليا مبادرا مع ارج اة ذاة اإخوصاص.

ب -أل يكول ارطار

ساعاة مبومم .

دئس علا األق فصالر دئاسيار تاحمار فا ارجامبا اروا إرو ق ب ا تره سج دئاسا

ج -ال يز م ار م األقصا ربمد ارساعاة ارمئاسيا ارمسموح بإحوساب ا رلطار
ارساعاة ارمئاسيا رلبينامج ارمحيم به ارطار .

د-تضاف ارمحيئاة ارمئاسيا ارمبادرا إرا سج ارطار

عع  %50مع إ مارا عمد

ت يىم ر ا تحميي  TRما عما ارجامباة اروا

تيت ط مع األكاديميا ببيتتوكو يوص علا خالف ذرك ،ت حع علا عاتق ارطار

ارش اد فا حارا عما سبق ت حيق ه ه ارمبادره فا حاالة سابحا ت يئ ارطار

ذ-أل ي ص ارطار

إق اي ارئ ب رك.

علا موافحا مس حا مع ارلليا ارمحيم ب ا ت وو إئسا ه ه ارموافحا إرا عماد ارحبو

تاروسجي قب سفي ارطار

.i

إ ياءاة مبادرا

علا أل يكول موض ا ب ا اآلتا:

ارمحيئاة اروا يسمح رلطار

بمئاسو ا تعمد ارساعاة ارمئاسيا اروا سيوو ت و ل ا علا أل يكول

سيمئسه ارطار

خائج األكاديميا مكافئار فا م وواه اربلما ألحم ارمحيئاة ارمئاسيا

ارمحيئ ار

اروا توضمو ا موطل اة اروخيج رللليا ارمحيم ب ا ارطار .

.ii

اسو ارجامبا اروا تو تيشيح ارطار إري ا تاربلم ارمو ود في ا.

.iv

اريسوا ارمئاسيا ارمطلوب سمادها تذرك فا حارا ارطالب ار يع يلو حول بأحم بيامج ارو اد

.iii

.v

ارفوي اروا سوف يحضي ا ارطار

فا ارجامبا تت ميم حاروه ارمئاسيا (لار

زاةي/ت اد لالبا .

ارطالبا أت ارجامباة ارشي كا مع األكاديميا تاروا تحضا اإتفاقيا بسمادها قب ارسفي.
عوم إنو اء ارفوي اروا قضاها ارطار

خائج األكاديميا يوحما ارطار

بأى ارسج ارمئاسا ار

يوضح نواةجه اروا حص علي ا فا ارجامبا اروا تو تيشي ه رلمئاسا ب ا إدائ ارلليا  ،حوا توو

إ ياءاة ارمبادرا ت وو إئسار ا إرا عماد ارحبو تاروسجي تذرك حوا ال يبوبي ارطار
عع ارمئاسا.
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موحطبار

مادة ( :)14إيقاف القيد
يوقف قيم ارطار

(باروأ ي أت اربمت عع ارمئاسا أت اإنحطاع رممد قم تز م عع أئةع فصو دئاسيا

ئةيسيا (موصلا أت موفصلا تتمخ ضمع ارمم ارحصو إن اء موطل اة اروخيج تفحار رما يلا:
أ-

تأجيل الدراسة:

 .1يجوز رلطار

اروحما بطل

تأ ي ارمئاسا موض ار فيه أس اب اروأ ي قب بمايا ارفص

ارمئاسا أت ارسوا ارمئاسيا تإذا كال ارطار

موفمار فيشويط موافحا

اروأ ي فا حارا إذا كانت ارج ا تشويط تلك ارموافحا.

 .2يج

ارمؤ

علا ارطار

موحطبار عع ارمئاسا.

ا إيفاد ارطار

علا

رمئاسوه إتخاذ إ ياءاة اروسجي ببم إنو اء فوي اروأ ي تإال أعوبي

 .3فا ار االة اروا تسولزا تأ ي ارمئاسا رفوي تز م عع أئةع فصو دئاسيا ،يوو اروبام مب ا
حارا ب ارا باربيض علا مجلس ارلليا تناة

ارلليا ار م األقصا ارمسموح به فا األكاديميا.

شئول اروبليو بشيط أال توجاتز فوي ارم ائسا

 .4مم اروأ ي ارمسموح ب ا رطالب كليا اروح ار ي ارملو حيع بارومئ

ار ي ارمخطط

ثالث سوواة ( 6فصو دئاسيا يوو بمء إحوساب ا مو إتماا ميحلا ارمئاساة األساسيا مع
عما إسويداد اروأميع ت باد قيم هؤالء ارطالب علا فئاة ارمصيتفاة ارمئاسيا قب اروأ ي .

ب -سحب الملف والعدول عن الدراسة:
يسمح رلطار

باإنس اب ن اةيار مع ارمئاسا فا األكاديميا عع لي ق اروحما بطل

ارحبو تاروسجي إخالء ليفه تذرك فا أ تقت خال ارباا ارمئاسا.

ربماد

ج -اإل نقطاع عن الدراسة :
 .1إذا رو يحو ارطار

ارمووتو فا ارمئاسا بو ميم تضبه األكاديما سواء باروأ ي أت اربمت

عع ارمئاسا قب ن ايا األسبوع ارثارا مع ارمئاسا بك فص دئاسا يبوبي موحطبار عو ا.

 .2ال يبم ارطار

موحطبار عع ارمئاسا رلفصو ارمئاسيا اروا يمئس ا كطار

أخي أت إذا كال ميش ار ضمع بيامج ارو اد ارطالبا اروا تبحمها ارلليا.

16

زاةي فا امبا

مادة ( :)15إعادة القيد
يسمح رلطار

أتقف قيمه باروحما بطل

ار

اإيحاف تفق ارضوابط ارواريا:
أ -يسمح بإعاد قيم ارطار

ار

ربماد ارحبو تاروسجي إعاد قيمه بيقمه تسجله قب

قاا باروأ ي بشيط أل يوحما بطل

إعاد ارحيم خال ما ال يز م

عع أئةع فصو دئاسيا مع تائ خ إيحاف ارحيم مع مياعا مم ار م األقصا رلوأ ي

األقصا رلمئاسا تما َقضت به ارماد (. 14
ب -يسمح بإعاد قيم ارطار ار سبق أل أتقف قيمه بسب
توطبق علا ارطار

ارمؤ

ارالزما إتماا موطل اة اروخيج.
ج -ال يباد قيم ارطار

اربمت عع ارمئاسا تفحار رلشيتط اروا

دئاسوه بشيط أل يوحما ارطار

مع األخ فا اإعو ائ اروضع ارمئاسا ارسابق رلطار

بطل

إعاد قيمه بيقمه تسجله ارسابق

مع حيا إنجازه تمبمره اروياكما تارمم

ارم وحطع إال ببم موافحا مجلس ارلليا علا إعاد قيمه ببم م اي با سجله ارمئاسا

تارمحيئاة اروا دئس ا تمم توافح ا مع ارخطا ارمئاسيا اروا تط ح ا ارلليا حاريار مما قم يويت

ح ف ببض ارمحيئاة تدئاسو ا مي أخي .
ح -يباد قيم ارطار

تار م

عليه

ل حار رفئاة ارمصيتفاة ارمئاسيا ارجميم ارمبمو ب ا عوم إعاد ارحيم فا حاالة

اإنحطاع أت اربمت عع ارمئاسا أكثي مع فصليع دئاسييع.

مادة ( :)16الحد األقصى لمدة الدراسة
 .1ار م األقصا ر صو ارطار

علا دئ ا ار كاروئ وس أت ارليسانس هو ضبف مم ارمئاسا األىليا

ارمحيئ رللليا ارمحيم ب ا ،فإذا رو يسوطع ت حيق موطل اة اروخيج خال ه ه ارمم يكول مبيضار رلفص

ارو اةا مع األكاديميا.

 .2يجوز رمجلس ارلليا أل يوتي فا إمكانيا موح ارطار

ارمبيض رلفص نويجا تبميه رل م األقصا

رمم ارمئاسا مع مياعا موقفه مع اروجويم ،فيىا تاحم أخيي ممت ا فصالل دئاسيال ئةيسيال إذا كال فا

ارسوا ارو اةيا تأنجز  %80علا األق مع عمد ارساعاة ارمئاسيا رلبينامج ارمحيم فيه ارطار

مبمره ارويكما عع  2.0علا أل يوو ارمصادقا علا قيائ مجلس ارلليا بخصوص ارطار
ئةيس األكاديميا.
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تال يح

مع ارسيم

الفصل الرابع :قواعد التقييم واإلختبارات
مادة ( :)17نظام الحضور

أ -يبوبي ارطار موس ار إ ائ ار مع ارمحيئ إذا تخطا غيابه فيه  %15مع ساعاة دئاسوه ر اة
ارمحيئ فا ارفص ارمئاسا دتل ع ئ محبو فا حارا تحميو ارطار ارب ئ ارمحبو ارمشائ إريه
يسمح ره باإسوميائ تاإنوتاا فا دئاسوه ؛ تفا حارا إذا إسومي غيابه ببم ذرك حوا يص إرا

نس ا  %20يبم موس ار إ ائ ار.

ب -ييىم رلطار

ار

لبق عليه نتاا اإنس اب اإ ائ تحميي( Wتتلول إعاد ارطار

دئاسا تإخو ا ارئ تريست إخو ا ارئ فحط.

رلمحيئ

ة -يسوثوا مع قيود ار ضوئ ارطالب العبا ارمووخ اة ارحوميا حا تمثيل و ربالدهو فا ارم اف
ارمتريا.
ى
المخطط (لطلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا):
 .1الحضور خالل التدريب البحر الموجه و ُ
أ -ييت ط تحييو ارطار خال ارومئ ارمو ه أت ارمخطط بمئ اة ارمواظ ا تدئ اة اروطبيحاة
اربمليا ارمخصصا رولك ارفوي ت وو ارخصو مو ا محاب عما اإنوتاا.

ب -يبم ارطار
ارفوي .

ئاس ار فا ارفوي ارومئ بيا إذا بلغ غيابه في ا  %10مع ارساعاة ارمخصصا ر ه

 .2األعذار الطبية:
أ-

ال تحوا عماداة ارللياة بإعوماد قبو األع ائ ارميضيا إال إذا كال اروحي ي ارطبا ىاد ارئ

ائ دتئ ار أت
أت مبوممار مع اإدائ ارطبيا باألكاديميا ،تإذا كانت فوي اروحي ي ارطبا تشوم إخو ار
أعماالر فصليا أت إخو ا ارئ ن اةيار فيوو تسليو اروحي ي ارطبا ببم إعوماده مع اإدائ ارطبيا فا
األكاديميا إرا ارلليا.

ب -ييىم ارغياب رلطار

خال ارفوي ارم مد فا اروحي ي ارطبا ارمبومم (غاة

ضمع نس ا  %20غياب بب ئ.
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بب ئ تت وس

مادة ( :)18أسلوب تقييم الطالب واإلختبارات
أ -يوو تحييو ارطار

بصفا مسومي لوا ارفص ارمئاسا عع لي ق اإخو ائاة ارو ي ي ا تاربمليا

تارشف يا تاألب اث اروا يوو تلليفه ب ا تارولليفاة اريوميا تارمشائكا فا ارمواقشاة تارمواظ ا علا

حضوئ ارمحيئ تغييها مع تساة اروحييو ،بما يساعم ارطار

علا اروبيف علا مسوواه ارو صيلا

خال ارفص ارمئاسا تمبارجا أتضاعه اروبليميا أتالر بأت .
ب-يولول اروحميي ارو اةا رل محيئ مع مجموع دئ اة األعما ارفصليا تتحييو ن ايا ارفص  ،تذرك
تفحار رلووز ع اروارا:

 %30 تتمث مجموع ارمئ اة اروا حص علي ا ارطار
ارفص

ارمئاسا ،اروا قم تشوم

فا األسابيع ارس با األترا مع

علا إخو ائاة موووعا أت تلليفاة يوميا.تتبلع نويجا

األسبوع ارسابع فا ن ايا األسبوع ارثامع ،ت وو اإلالع علي ا علا ش كا اإنوينت.

فا األسابيع مع ارثامع إرا ارثانا

 %20 تتمث مجموع ارمئ اة اروا حص علي ا ارطار

عشي ،تقم تشوم علا إخو ا ائة موووعا أت تلليفاة يوميا تتبلع نويجا األسبوع ارثانا عشي

بواسطا األقساا اروبليميا ارمخوصا.
 %10 تتمث

مجموع ارمئ اة اروا حص

علي ا ارطار

ار ضوئ تاإروزاا بارولليفاة أثواء ارفص ارمئاسا.

 %40 تتمث مجموع ارمئ اة اروا حص علي ا ارطار

فا ارمواقشاة تارمواظ ا علا

فا اروحييو ارو اةا رلمحيئ.

 دئ ا اروجاح في االمو ال ارو اةي ال تح عع  % 30مع دئ ا االمو ال كأحم شيتط
اروجاح في ارمحيئ ارمئاسي رلطار .

ة -يبحم اروحييو ارو اةا رل محيئ مي تاحم فا ن ايا ارفص ارمئاسا ت مكع أل يكول ت ي ي ار أت
عمليار ،أت كلي ما حس لبيبا ارمحيئ ،ت كول شامالر رجميع أ زاء ارمحيئ ،ت سوثوا مع ذرك
"مشيتع اروخيج" حيا يحيئ مجلس ارحسو ارمخوص أسلوب اروحييو ارمواس
علا ارطل ا عوم بمء اروسجي فا ارمشيتع.

ث -ي ق رلطار

علا أل يبلع ذرك

اإلالع علا ميع أتئاق اإخو ائاة ارمتئ ا تارو اةيا تاروحائ ي تار وث ببم تحييم ا

تئىم دئ ات ا تفحار رضوابط موتوما ارجود .
ج -ي ق رلطار خال ثالثول يومار مع تائ خ إعالل اروويجا اروحما بإروماس ريةيس ارحسو اروبليما
ار

يو به ارطار

تقييم مشروع التخرج:

عوم ئغبوه فا إعاد تص يح تم اي با أتئاق اإخو ائ ارو اةا.

باروس ا رلمسائاة اروبليميا اروا توضمع إعماد مشيتع ضمع موطل اة اروخيج ،يوو تحييو ارطالب فا

ارمشيتع ل حار رلحواعم اروا يوتم ا تحي ي ار ارا رل كليا.
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تقييم الطالب خالل التدريب البحرى:
 طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا:
أ-

التدريب البحرى الموجه:
 .1يبوبي أحم ارفصو ارمئاسيا ارالزما رمم ارمئاسا ارلليا حس
 .2ال يسمح رلطار

باروسجي رفوي ارومئ

مخططاة ارمئاسا.

ار ي ارمو ه ما رو يكع قم أتو ارموطل اة

ارخاىا ب ا بوجاح تتفحار رما ت مده األقساا اروبليميا.

 .3يبوبي ارطار

مجوا ارز ر ه ارفوي إذا ححق ما يلا:

 .iأداء اروا اة تأعما ارووةا بكفاء تإعماد اروحائ ي ارمللف ب ا.

 .iiإ وياز اإخو ائاة اربمليا تارشف يا اروا تبحم فا ن ايا ه ه ارفوي بوس ا ال تح عع
.%70

 .4فا حارا عما ت حيق ارطار

رجزء أت ك مع موطل اة إ وياز ارفوي فإنه يو وو عليه

إعاد ارفوي كل ا أت زء مو ا تفحار رلحواعم اروا تضب ا ارلليا تارحسو ارمخوص.
ى
المخطط:
ب -التدريب البحر ُ
يوو تحييو ارطل ا خال

ارشيكاة ارحاةما بارومئ
ارشفو ار

ارمخطط مع خال

ميحلا ارومئ

تحائ ي ارمواببا اروا تبمها

تإنجاز اروا اة تاروحائ ي ارمللف بإعمادها باإضافا إرا اإخو ائ

يبحم فا ن ايا ه ه ارميحلا رقياس ارخبياة اروا إكوسب ا ارطار

تمئ ه .تفا حارا عما ت حيق ارطار

خال ميحلا

رلمسوو ارمطلوب فإنه يوو تلليفه باربود إرا ار ي

رمم ال تح عع  3ش وئ إسولما تمئ ه.
ت -طلبة كلية تكنولوجيا المصايد و اإلستزراع المائى:
يوو تمئ

ارطالب خال ارفوي ارثاموا مع ارمئاسا علا سفع ارصيم ت وو تحييو ارطار

فا

بواء علا أداةه تإنجازه تةما يللف به.
آخي ارميحلا ر
ث-التدريب الصيفى:

تويح ببض ارللياة باألكاديميا فيص ارومئ

رطالب ا مع خال ارووسيق مع ببض ارشيكاة

تارمؤسساة ارم ليا تاربيةيا ارمتريا ،ت وو ارويشيح ر ا فا ضوء إنجازاة ارطار
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اروبليميا.

مادة ( :)19تقديرات المقررات
ي ص ارطار

علا تحميي خاص بك محيئ مع ارمحيئاة اروا قاا بوسجيل ا تفحا رلحواعم اآلتيا:

أ -جدول تقدير المقررCourse Grade
هو اريمز ار


ي ص عليه ارطار

فا أ محيئ.

مت اريموز ارمخولفا روحميياة ارمحيئ ،تارقيما ارمحابلا باروحاط رل ئمز ،تاروس ا ارمئو ا ارمواظي

رل مو و رجميع ارللياة عما كليا ار ومسا ت ارولوورو يا.

ئمز اروحميي

نحاط اروحميي

اروس ا ارمئو ا (%

A+

12/3 = 4.00

مع  95إرا 100

A

11.5/3=3.83

مع  90إرا أق مع 95

A-

11/3= 3.66

مع  85إرا أق مع 90

B+

10/3=3.33

مع  80إرا أق مع 85

B

9/3=3.00

مع  75إرا أق مع 80

B-

8/3=2.66

مع  70إرا أق مع 75

C+

7/3=2.33

مع  65إرا أق مع 70

C

6/3=2.00

مع  60إرا أق مع 65

C-

5/3=1.66

مع  56إرا أق مع 60

D+

4/3=1.33

مع  53إرا أق مع 56

D

3/3=1.00

مع  50إرا أق مع 53

F

Zero

أق مع 50
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مت اريموز ارمخولفا روحميياة ارمحيئ ،تارقيما ارمحابلا باروحاط رل ئمز ،تاروس ا ارمئو ا

ارمواظي رل مو و رلليا ار ومسا ت ارولوورو يا.

مت تحميياة رجوا ارحطاع
ئمز اروحميي

نحاط اروحميي

اروس ا ارمئو ا (%

A+

4

 %97فأعلا

A

3.83

 %93حوا أق مع %97

A-

3.7

 %89حوا أق مع %93

B+

3.3

 %84حوا أق مع %89

B

3

 %80حوا أق مع %84

B-

2.7

 %76حوا أق مع %80

C+

2.3

 %73حوا أق مع %76

C

2

 %70حوا أق مع %73

C-

1.7

 %67حوا أق مع %70

D+

1.3

 %64حوا أق مع %67

D

1

 %60حوا أق مع %64

F

Zero

أق مع %60

ب -نقاط المقرر

Points

ت س

اروحاط اروا ي ص علي ا ارطار

ارطار

فا ارمحيئ فا عمد ارساعاة ارمبومم ره.

ة -ارطار

ار اى

فا أ

محيئ بضيب قيما اريمز ار

علا تحميي (C-أت D+أت  Dفا ا

مشيتلار.
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ي ص عليه

مع ارمحيئاة يبوبي نا

ار نجاحار

التقدير العام اللفظى (المعدل الفصلى/المعدل التراكمى) رجميع ارللياة عما كليا ار ومسا ت
ارولوورو يا
التقدير اللفظى العام

النسبة المئوية المقابلة ()%

المعدل
مع  3.6إرا 4.0

ممواز

مع 90إرا 100

مع  3.0إرا أق مع 3.6
مع  2.6إرا أق مع 3.0

يم مار

مع  75إرا أق مع 90

يم

مع  2.0إرا أق مع 2.6

محبو

مع  65إرا أق مع 75
مع  60إرا أق مع 65

التقدير العام اللفظى (المعدل الفصلى/المعدل التراكمى) رلليا ار ومسا ت ارولوورو يا
اروحميي ارلفتا

ارمبم

اروس ا ارمئو ا ارمحابلا

اموياز

مع  -3.7إرا 4.00

مع  %89فأعلا

يم ما

مع  -3.3إرا أاق مع3.7

مع  %84حوا اق مع %89

يم

مع  -2.7إرا أق مع 3.3

مع  %76حوا اق مع %84

محبو

مع  -2.0إرا أق مع 2.7

مع  %70حوا اق مع %76

ث -نت اري إعو ائ اروس ا ارمئو ا مع  50إرا  %60نجاحار مشيتلار رجميع ارللياة عما كليا ار ومسا
ت ارولوورو يا ،يوو إحوساب اروس ا ارمئو ا ارمحابلا روحميي محبو تفحار رلجمت اآلتا:
المعدل

التقدير اللفظى العام

النسبة المئوية المقابلة ()%

محبو

% 64

مع  2.5إرا أق مع 2.6
مع  2.4إرا أق مع 2.5

% 63

مع  2.3إرا أق مع 2.4

% 62

مع  2.2إرا أق مع 2.3

% 61

مع 2.0إرا أق مع 2.2

% 60

ج -مرتبة الشرف:
تموح ميت ا ارشيف رلطار

علا األق خال

دئاسوه.

ار

ال يح مبمره اروياكما عع  3.30مع ت حيق مث ه ا ارمبم

ميع فصو ارمئاسا تأل ال يكول حص علا تحميي  Fفي أ
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محيئ خال

ح -جدول التقديرات األُخرى:
البيان

رمز التقدير

المدلول

I

تحميي محيئ غيي مكوم Incomplete

W

تحميي إنس اب Withdrawn

هو تحميي ارمحيئ ار
فيه رلطار
ارطار

بسب

يوو تأ ي اخو ائ ن ايا ارفص ارمئاسي

ع ئ ق ي تحبله ارلليا .تةشيط أل يكول

قم حص علا  36دئ ا ( % 60مع دئ اة األعما

ارفصليا ،تتيىم ره نويجا غيي مكوم ( Iمما يويح رلطار
أداء اإخو ائ ارو اةا فا ارموعم ارمبلع تإال أعوبي ارطار
فا ارمحيئ.
هو تحميي ارمحيئ ار

Au

يوو اإنس اب موه إ ائ ار أت إخويائ ار.

تال يمخ فا حساب ارمبم اروياكما.
هو ارمحيئ ار

تحميي محيئ رو تيىم دئ اته ببم
Ungraded
تحميي محيئ إسوماع Audit

U

ئاس ار

رو تيىم دئ وه ببم أل سب .

هو اروحميي ار

تال ت وس

يموح رلمحيئ ار

ي ضيه ارطار

كمسومع،

ساعاته ضمع ارساعاة ارمبومم ارمطلوةا رلوخيج

تال يمخ فا حساب ارمبم اروياكما أت اإنجاز.

TR

تحميي محيئ م و Transferred

P

تحميي محيئ نجاح Pass

F

تحميي محيئ ئسوب Fail

هو تحميي رمحيئ مباد مع امبا أخي تال يمخ فا حساب
ارمبم اروياكما.

خ -المعدل الفصلى Semester Average
ي س

ارمبم ارفصلا (مووسط تحميي ارطار

فا ارمحيئاة اروا دئس ا فا ه ا ارفص

ك فص

دئاسا علا أساس ضيب قيما اريمز ار اى عليه فا ك محيئ فا عمد ارساعاة ارمبومم ر رك
ارمحيئ ،ثو قسما حاى

مع ه ه ارقيو علا إ مارا عمد ارساعاة اروا سج في ا ارطار
مو ا ارطار

األخ فا اإعو ائ ارمحيئاة اروا إنس

(دتل

فا ه ا ارفص ارمئاسا .

س-المعدل التراكمى (GPA) Grade Point Average
 -1هو ارمبم ارباا رلطار
علي ا ارطار

ت س

فا ن ايا ك فص دئاسا بجمع نحاط ارمحيئاة اروا حص

فا ميع ارمحيئاة اروا دئس ا حوا تقت حساب ارمبم تقسمو ا علا إ مارا

ارساعاة ارمبومم اروا أن اها ارطار

حوا ذرك اروقت.

يبو علا ارمبم اروياكما فا ت ميم موقف ارطار
ّ -2
ارمئاسا ،تاإن ائ األكاديما تاروخيج.
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مع حيا ارب ء ارمئاسا تاإسوميائ فا

مادة ( :)20المراحل الدراسية
يوضح ارجمت اروارا موقع تمسوو اة ارمئاسا (ارمياح ارمئاسيا رلطار

ارساعاة ارمبومم اروا يوو ا ارطار
المستوي

مسمى المرحلة

الدراسى

مع دئاسو ا:

علا ضوء نس ا عمد

نسبة عدد الساعات المعتمدة التى إجتازها الطالب بنجاح
كليات الدراسة بها  5سنوات

كليات الدراسة بها  4سنوات

1

سوا أترا" Freshman

مع  %0إرا %20

مع  %0إرا %25

2

سوا ثانيه"Sophomore

أكثي مع  %20إرا %40

أكثي مع  %25إرا %50

3

سوا ثارثه" Junior

أكثي مع  %40إرا%60

أكثي مع  %50إرا%75

4

سوا ئاببه" Senior – I

أكثي مع  %60إرا%80

أكثي مع  %75إرا%100

5

سوا خامسه" Senior – II

أكثي مع  %80إرا%100

مادة ( :)21متطلبات الحصول علي الدرجة
ي ص ارطار

علا دئ ا ار كاروئ وس أت ارليسانس عومما ي حق موطل اة اروخيج ارواريا:

 -1يجواز بوجاح ميع ساعاة محيئاة بينامجه ارمئاسا ب يا ال يح مبمره اروياكما عع  2.0عوم
اروخيج.

 -2إسويفاء ممد ار م األدنا رلمئاسا بارضوابط ارمحيئ مع ارمجلس األعلا رلوبليو.

 -3ببم ت حيق موطل اة ار صو علا ارمئ ا تإتماا إ ياءاة اروخيج رلطار  ،ال يجوز تبمي

وسيا

خي ج األكاديميا ،كما ال يجوز ت سيع ارمبم اروياكما رلوخيج ببم إنو اء دئاسوه تار صو علا

ارمئ ا ،إال أنه يمكع اروتي فا تبمي

وسيا ارطار

اروا ت مدها األكاديميا.

مادة (:)22اإللتماسات
يجوز رلطار

أثواء دئاسوه فحط تفحار رلضوابط ارحانونيا

أل يوحما بإروماس بإسو ئةيس األكاديميا فا شأل تطبيق إحم

ارحواعم األكاديميا عليه

حمئ ك حارا ب ارو ا ،ت كة ةول ريةة ةيس األكاديميا تشكةي ة رجوا ر ةا شو ةةا اإروماساة
رتيتف خاى ةا ت ّ
تاربيض عليه.
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الفصل الخامس :العقوبات التأديبية واألكاديمية
مادة ( :)23مسئوليات الطالب أثناء الدراسة
يلوزا لالب األكاديميا بارحواعم األساسيا ارواريا:
 -1يو م ارطار
مسؤتريا أ

مسئوريا مبيفا تمواببا نتاا ارمئاسا فا األكاديميا تارلواةح ارموتما ر ا ت و م

قصوئ أت أخطاء ت مث نويجا

له باروبليماة بما فا ذرك ارحواعم ارموتما

رلوسجي تإ ياءاة تأ ي ارمئاسا تإعاد ارحيم تاإنس اب مع ارمحيئاة تإسويداد اريسوا ارمئاسيا

تأيضار موطل اة اروخيج تاإلالع علا اروشياة تارلواةح تاروتو اروا تصمئها األكاديميا تف م ا
تمواقشا ما يصب

ف مه مو ا مع ميشمه األكاديما تغييه مع ارمسئوريع عع اروبليو باألكاديميا.

 -2إت اع كافا ارحواعم تارلواةح تاإموثا رلافا اروبليماة ارموتما رلبمليا اروبليميا تاروا توضمع

مباييي األمانا اربلميا تقواعم اإخو ائاة تاروحييو مع اإروزاا بكافا ارووقيواة تارمواعيم ارمبلوا

رلطالب.

 -3ارمواظ ا علا حضوئ ارم اض اية تارومئ اة تاأل زاء اربمليا.
 -4اإشوياك فا ارمواقشاة أثواء ارم اضياة يبوبي
ارولليفاة تارحياءاة تاروا اة اروا يللف ب ا.

زءار أساسيار مع عمليا اروحييو تك رك أداء

 -5اإروزاا باروبليماة تقواعم ارسلوك ارحو و تاآلداب ارباما تارمت ي ارالةق تاألعياف تاروحاريم
ارميعيا داخ األكاديميا تخائ ا.

 -6اإروزاا بارسلوك ارحو و فا مباملا زمالةه تارم افتا علا مموللاة األكاديميا.

 -7اإروزاا بضوابط األمانا اربلميا تفحار رما اء ذكيه (ماد " – "1بوم  19باروبي فاة األساسيا.

مادة (:)24المخالفات والعقوبات التأديبية واألكاديمية
 فى حالة وقوع مخالفة من الطالب تكون العقوبات التأديبية المقررة كاآلتى:أوالً :مخالفات قواعد اإلختبارات واألمانة العلمية:
توياتح بيع اإسو باد مع رجوا اإخو ائ حوا تص إرا ارفص ارو اةا تتلول مع خال اربيض علا
م

1

مجلس ارلليا ارمبويا .تذرك تفحار رلجمت اروارا:

مخالفات الطالب

وصف المخالفة

العقوبة المقترحة

مخارفا تبليماة

اإخال بوتاا ارلجوا أت ار متء ب ا علا سبي ارمثا :

ببم اإن ائ ارشف ا مع قب

رجوا اإمو اناة

 تليائ(أكثي مع مي تاحم ارو مث مع زمي أثواء اإمو ال.

عوم حمتث ارمخارفا ألت مي فحط ،يوو

 تليائ (أكثي مع مي تاحم
مغلق أثواء اإمو ال.

ظ وئ اروليفول ارم مو تهو إسو باد ارطار

 تليائ (أكثي مع مي تاحم ئنيع اروليفول أثواء اإمو ال.
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ارمياق

مع اإمو ال ت وو

ئىم دئ ا "ىفي" فا اإمو ال

موضوع ارمخارفا.

2

ئفض توفي

تليائ إحم

اروبليماة

ئقو ( 1فا أ ماد أخي أثواء فوي االمو اناة.

ئسوةه (أ

إسوخماا إحم تساة ارغش  ،مث :

ئسوب ارطار

حاالة مخارفا اروبليماة ارسابق ذكيها فا اربوم إسو باد ارطار

3

ارغش

4

اروبم علا مياق

اروبم

ارلجوا أتهيئا

علا اإمو اناة.

تسيلا أت أدتاة أخي ت وو علا مبلوماة عع ارمحيئ.

 ت اد تئقا اإ ابا أت األسئلا مع زمي أثواء اإمو ال.

كال ارمحيئ موضوع حارا ارغش هو
أخي محيئ فا

أثواء ارطار

اإمو ال.
بارلفظ أت بارفب علا مياق

فا ارمحيئ موضوع

فا ارمحيئ ع اروارييع أت ارسابحيع ( أل

ارفص

 مخارفا قواعم األمانا اربلميا تاروزاها اروا

ئىم تحميي ""F

ارغش باإضافا إرا ئىم تحميي " "W

 تئقا ىغيي أت مت أت م كياة غيي مصيح ب ا أت أ

 ت اد

فا

ارمحيئ موضوع ارمخارفا.

 تليفول م مو مفووحار ي وو مبلوماة عع ارمحيئ.

أدتاة ت وو مبلوماة عع ارماد مع زمي

مع رجوا اإمو ال مع

توافيها.

ارمسج

إمو اناة

مت

في ا ارطار

ارمئاسا ار

فا

حمثت فيه

ارمخارفا.

ارلجوا أت هيئا اإشياف إعو ائ

ارطار

ارمحيئاة ارمسج

ئاس ار

فا

في ا خال

اإشياف علا

ارمئاسا ار

اإمو اناة بارلفظ

ئىم تحميي " "Fفا

أت بارفب

باإضافا إرا إيحاف تسجي
فا ارفص

ميع
ارفص

حمثت فيه ارمخارفا (أ
ميع ارمحيئاة
ارطار

ارمئاسا اروارا رواقبا

ارمخارفا مع ت و

ارطار

إرا رجوا

شئول ارطالب رلوتي فا إسوم ايئه فا
األكاديميا مع عممه.

5

إنو ا ىفا لار

آخي ألداء االمو ال

إنو ا ىفا لار

آخي ألداء اإمو ال بمالر موه.

ارفص ارو اةا مع األكاديميا.

 يجوز توقيع اربحوةا األشم تاروا تص إرا ارفص مع ارلليا فا حارا ما إذا إقويل ض ط ارواقباارمباق

علي ا بواقبا أخي تذرك ببم اربيض علا رجوا شئول ارطالب.

 يوو فا ك ار االة ارسابحا ت ي ي م ضي بارواقبا (ارمخارفا . -تيفق تئقا األسئلا تتئقا إ ابا ارطار

ببم إسويفاء بيانات ا فا ميع حاالة ارمخارفاة تأ

أحياز رلواقبا ،تتيفع كافا ارمسووماة رلسيم ارمكووئ /تكي ارلليا رشئول اروبليو.

 -تضاف اربحوةا ارموقبا علا ارطار

إرا سجله ارمئاسا غيي اريسما.

ثانياً :مخالفات السلوك العامة:

توياتح عحوةاة مخارفاة ارسلوك ارباما بيع اإن ائ حوا تص إرا ارفص ارو اةا تتلول مع خال

عيض ارمخارفا علا رجوا شئول ارطالب (مث ارومخيع فا قاعاة ارمئاسا أت ارطيقاة أت إتالف
مموللاة األكاديميا أت اإخال بوتاا ارم اضياة تارومائ ع . ......
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مادة (:)25الفصل النهائي من األكاديمية
توو إ ياءاة فص ارطار
أ -يفص ارطار

ببم تصميق ئةيس األكاديميا تذرك فا ار االة ارواريا:

ارمو ئ أكاديميار أت دتل مسوو اإنجاز األكاديما فصالر ن اةيار مع األكاديميا إذا

تليئ إنخفاض مبمره اروياكما عع  2.00ببم ن ايا ارفص ارثارا مع تضبه علا قاةما اإن ائ
األكاديما أت قاةما ت ت اإنجاز األكاديما بارحسو أت ارلليا ارجميم ارم و إري ا.

ب -إذا رو يكم ارطار

موطل اة اروخيج خال ارمم ارحصو ارم مد رلمئاسا إن اء موطل اة

تخي ه تها ضبف مم ارمئاسا ارمحيئ رلليوه.

ة -إذا ىمئ موه مخارفاة
رلطالب.

سيما تلول عحوةو ا ارفص مع األكاديميا ل حار رلبحوةاة اروأديبيا

ث -فا حارا ىمتئ حكو واةا ن اةا ضم ارطار .

مادة (:)26إلتماس تخفيف العقوبة أو رفعها
أ -يمكع رلطار

أل يوحما بإروماس بإسو ئةيس األكاديميا رلوتلو مع أحم اربحوةاة اروأديبيا أت

األكاديميا ت كول ريةيس األكاديميا ار ق فا تشكي رجوا ر ا اإروماس ارمحما مع ارطار

تتيفع

ارلجوا تحي يها ريةيس األكاديميا رلوصميق عليه تإتخاذ كافا اإ ياءاة اروا تضمع ححوق األكاديميا
تارطار .

مادة ( :)27أحكام عامة

يسي اربم بمواد ه ه ارالة ا إعو ا ارئ مع تائ خ نشيها ،تةبم اروصميق علي ا ،تتوو م اي بو ا ك

ثالث سوواة تعوم ارضيتئ.
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