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 مقدمة : 

بشار حافظ ى س املفدلرئيمة من قائد الوطن سيادة اس اخلاصة  للعلوم الطبية مبكر لجامعة األند أحدثت
امعة بكوهنا اجلامعة وتتميز اجل .2005 /06/05( اتريخ   191) رقم مبوجب املرسوم التشريعي  األسد

ى حوض ضاري علي وحالوحيدة املتخصصة يف العلوم الطبية، وقد أنشئت لتكون درة ومركز اشعاع علم
 املتوسط. 

ذب، إن  جعوامل  ه منتستقطب اجلامعة يف كل عام عدد من الطالب من داخل وخارج القطر ملا تتمتع ب
ر ألبنائنا الطلبة تميزة ما يوفرية  املاإلداو ية، أو جلهة الكوادر التدريسية  كان جلهة البيئة التعليمية والبنية التحت

 البيئة املثالية للتحصيل العلمي. 

لي والدويل، ميي احملكادتعمل اجلامعة خبطى حثيثة وبشكل مدروس لتلبية متطلبات االعتماد العلمي واأل
علمية ايدة القوة الز ساهم يف يل معة بشكعاملي للجاوتركز على العوامل اليت من شأهنا رفع التصنيف احمللي وال

 .  هادات اليت متنحها اجلامعة خلرجييهاللش

نا س اخلاصة، فإناألندل امعةجوحنن إذ نرحب أببنائنا الطلبة الراغبني مبتابعة حتصيلهم العلمي يف أحضان 
معة وكلياهتا اجلالى علتعرف لا ابملعلومات اليت حيتاجوهن همتزويديهدف إىل  نقدم هلم هذا الدليل  والذي 
التفوق وام التوفيق و لطلبة داائنا ونظام الدراسة املعتمد فيها، متمنني جلميع أبن ونظام التسجيل واالمتحاانت

 والنجاح.

 

 رئيس جامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية

 . حممد عامر املاردييند.أ                                                                   
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  سةرئيال اكـــــليــــــــاهترسالة و رؤية وأهداف اجلامعة و 

 (: Mission)رسالة اجلامعة 

حثية يف خدمة زات البتجهيتقدمي اخلدمات التعليمية ذات اجلودة العالية، ووضع أفضل الوسائل وأحدث ال
 الب..ول للطار األعلى أن نكون اخليالطالب لإليفاء مبتطلبات املهن الطبية املتعددة، والعمل 

 

مهارات  اء ذويأكفي أن نصل إىل صفر خطأ طيب من خالل خرجيني : (Vision)رؤية اجلامعة 
 عالية.

 : (Objectives) أهداف اجلامعة 

 وطنية وعاملية متخصصةاعتماد هيئات قبل من  اعتماد اجلامعة . 
 طبية مؤهلةكوادر ب رفد اجملتمع. 
 ا  ودولي ا  وإقليمي ا  ليحم ملماثلةاات توثيق التعاون العلمي يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي مع الفعالي. 
  عة.ت اجلامعاليافاجلامعة ابجملتمع من خالل إشراك اجلهات االقتصادية واالجتماعية يف ربط 
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 (Faculties)كليات اجلامعة 

 للعلوم الطبية ست كليات هي:   اخلاصة تضم جامعة األندلس

 الــكـــليــــة
(The Faculty) 

 مدة الدراسة
Duration 
of Study 

 عدد ساعات الربانمج
متطلبات 

جامعة الزامي 
 +اختياري

متطلبات كلية 
الزامي 

 +اختياري

متطلبات 
أقسام 
 الزامي

 اجملموع

 الطب البشريكلية 
Faculty of Medicine 

 257 216 24 17 ست سنوات

 نطب األسنا
Faculty of Dentistry 

 190 0 173 17 مخس سنوات

 الصيدلة
Faculty of Pharmacy 

 180 115 48 17 مخس سنوات

 Faculty of    اهلندسة الطبية
Biomedical Engineering 

 170 94 59 17 مخس سنوات

 التمريض
Faculty of Nursing 

 133 79 37 17 أربع سنوات

 Faculty of  إدارة املشايف
Hospital Management 

 140 84 39 17 أربع سنوات

 معةكن للطالب االطالع على اخلطط الدراسة  للكليات من خالل دليل كليات اجلامي

 : اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة
 ني بيئة دراسةية وأتمدراستوفر اجلامعة لطالهبا جمموعة من اخلدمات اليت تستهدف تسهيل سري حياهتم ال

 اخلدمات:راهتم على التحصيل العلمي وأهم هذه دمثالية تزيد من ق

 .ــــةمكتبــــــة جامعيــــــة لكل كلية تتضمن املراجع العلميـة لكل كليـ -1
 ة املوجودة ضمنه.ياملشفى اجلامعي اجملهز خلدمة الطالب مع الصيدل -2
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 الزمة.ابلتقنيات المدرجا  كبريا  لألنشطة الطالبيــــة والعلميــة جمهزا   -3
 املساعـــدة يف أتمني ســــكن للطــــــــــالب خارج اجلامعــــة. -4
 ســـــــكن للطالبــــــات ضمـــن احلــــرم اجلامعـــي. -5
 .توكافيرتايمطعم  -6
 خدمات الطباعة.كز كتاب لبيع املراجع وتقدمي ا مر  -7
 عب لألنشطة الرايضةلم -8
 اجلامعة والسكن اجلامعي.توفر اجلامعة خدمة االنرتنت ضمن  -9

 النقل اجلامعـــي للمحافظــــات. -10
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 واخلدماتالتسجيل والقبول 

 القبــــــــول يف اجلامعــــــــــة   

البحث عايل و لتعليم ازارة الها و يتم قبول الطالب للتسجيل يف اجلامعة يف ضوء تعليمات و اجراءات القبول اليت تصدر 
  دراسي.العلمي يف مطلع كل عام 

ما  حلملة الشهادة الثانويـــة السوريــة أو( 2023-2022للعام الدراسي )حتديد معدالت القبول يف اجلامعـــة  وقد مت
ات املدرجة أدانه ووفق ة، يف الكليــقل درجاأل وهي ،يعادهلا بعد طي عالمــــة الرتبيــة الدينيــــة وإحدى اللغتني األجنبيتني

 :عن جملس التعليم العايل كما يلي القرارات الصادرة

 
 
 م

 
 

 الكلية

 
احلد 
 األقصى

املعدل املطلوب 
 للتسجيل

قيمة الساعة 
املعتمدة 
ابللرية 
 السورية

قيمة الساعة 
ابلدوالر 
للطلبة 

السوريني 
بشهادة غري 

 السورية

قيمة 
الساعة 
ابلدوالر 
للطلبة 
 العرب

 الشهادة الثانوية

 معدل عالمة

 علمي 250 130 275000 %90 2160 2400 البشري الطب 1
 علمي 200 115 250000 %88 2112 2400 األسنان طب 2
 علمي 175 100 220000 %86 2064 2400 الصيدلة 3
 %70 1680 2400 اهلندسة الطبية 4

120000 
25 65 

 
 علمي

 طبيةال اثنوية مهنية صناعية اختصاص صيانة االجهزة 83% 3569 4300

 علمي 30 20 35000 %60 1440 2400 التمريض 5
6  

 إدارة املشايف
2400 1488 62%  

75000 
 
20 

 
45 
 

 علمي
 أديب 62% 1364 2200
 جتاري 63% 2772 4400
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 :األوراق املطلوبة للتسجيل يف اجلامعة للطالب املستجدين
 

 :الشهـــــادة الثانويـــة السوريــــة 
 صور مصدقة أصوال  عن الشهادة./6األصلية و /الشهادة الثانوية  -1
 . يف حال عدم وجود اهلوية ( اخراج قيد مدين )صورة عن اهلويــــة الشخصيــة  -2
 صورة عن جواز السفر إن وجد. -3
 للذكور ابللباس الرمسي ,خفيف الشعر, حليق الذقن (. صورة شخصية ) /12/ -4
 غري حمكوم . -5
 .(  للذكور)  صورة عن دفــــرت خدمـــــة العلـــــم  -6

 :الشهـادة الثانويــــة غري السوريـــة 
نح رية ابلبلد املارة السو السفاو شهادة الثانوية األصلية مصدقــــة أصوال  من خارجية البلد املانح للشهادة  -1

 قط .فالسورية نسخ مصدقة عنها من اخلارجية  /6للشهادة واخلارجيـــة السوريـــة و/
رة ال  من خارجيــة البلد املانح للشهادة والسفا( مصدق اصو 11-10-9التسلسل الدراسي للصفوف) -2

 خلارجية السورية فقط.انسخ مصدقة عنها من  /3السورية ابلبلد املانح للشهادة واخلارجية السورية و/
 .(  يف حال عدم وجود اهلوية اخراج قيد مدين )صورة عن اهلوية الشخصية  -3
 صورة عـــــن جــواز السفر. -4
 للذكور ابللباس الرمسي ,خفيف الشعر, حليق الذقن (. )صورة شخصية  /12/ -5
 (للذكور  ) خدمـــــة العلـــــم رتصورة عن دفــــ -6
 نها مصدقة أصوال  صورة ع  معكتاب معادلة الشهادة من وزارة الرتبية يف البلد املانح للشهادة مصدقة أصوال   -7

 ) للشهادة ذات املنهج األجنيب ( . اخلارجية السوريةمن 
 غري حمكوم. -8
() االسم  السوري تجاريوصل دفع متعلق برسوم تعادل الشهادة غري السورية ) يدفع لدى فروع املصرف ال -9

 مطابق لالسم الوارد يف الشهادة الثانوية ( . 
 صوال  .صديقها أة مع تاللغة العربيترمجة مجيع الواثئق و الشهادات الصادرة ابللغة األجنبية اىل  -10
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 شروط القبول للطالب املستجدين

ووفق  موع الدرجاتجمتسلسل  ة وفقتصدر وزارة التعليـــم العايل يف كل عام شروط التقدم للمفاضلـــة اخلاصــ
وط ر بعد حتقيق ش معة ،عدد حتدده الوزارة يف كل عام دراسـي ويشرتط لقبول الطالب املستجد يف اجلا

 املفاضلــــة اخلاصة اآليت:
 ـة.ي اختبـــــار او مقابلة شخصيــة تقررها اجلامعــألاالجتيــــــاز بنجاح  -1
 حملددة.املدة االتزام الطالب بتقدمي كامل الواثئق املطلوبة بعد قبوله ابملفاضلـــة ضمن  -2
ملواعيد لدراسية يف الرسوم اديد ايلغى قبول الطالب الذي يتأخر عن إمتام مجيع إجراءات قبولـــه مبا فيها تس -3

 احملددة من قبل اجلامعة.

 (ويل مماثلحت-)تغيري قيد تسجيل الطالب املنقولني

  مماثل(  و حتويلقيد أ )حكومية أو خاصة( منقولني )تغيري جامعات سوريةجيوز فبول الطالب من
كل اختصاص أو عايل وليم المبوجب مفاضلة جتريها اجلامعة وفق القواعد احملددة من قبل جملس التعل

 كلية وفق اآليت:

 تغيري القيد: -أ
اجلامعة  بوله يفنة قأن يكون الطالب حمققا  شرط املعدل يف الشهادة الثانوية يف س -

 صاص املراد تغيري القيد إليه.وابالخت
جيوز  أن  نها والمقول جتري اجلامعة معادلة للمقررات اليت اجتازها يف اجلامعة املن -

 ليه.غيري القيد إ% من مقررات اخلطة يف االختصاص املراد ت50يزيد اإلعفاء على 
 ديبية.أتباب أال يكون الطالب مفصوال من جامعته املراد االنتقال منها ألس -

 ل مماثل:حتوي -ب
 أن يكون الطالب حمققا  شرط املعدل يف الشهادة الثانوية يف سنة القبول. -
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 ساعة معتمدة يف اجلامعة املراد التحويل منها. 30أن يكون قد اجتاز  -
 أال يكون مفصوال من اجلامعة املراد التحويل منها فصال أتديبياُ. -

 ) ق عليهميطب إىل االختصاص املماثل الختصاصه غري سوريةمن جامعة )حكومية أو خاصة 
 األحكام اآلتية:

 اجلمهورية اسة ويفالدر  أن تكون اجلامعة اليت يدرس هبا الطالب معتمدة ومعرتفا  هبا يف بلد -
 العربية السورية.

راعاة ميم العايل مع % من املعدالت احملددة بقرار جملس التعل10أال يقل معدل الطالب عن  -
 %50ن عحوال مثانية أشهر( سنواي و أال يقل املعدل أبي حال من األ شرط االقامة)

  لنقل منها إذاب يف ا يرغأن يكون الطالب منقوال أو انجحا إىل السنة الثانية يف اجلامعة اليت -
عتمدة على األقل ساعة م 30كانت اجلامعة تعتمد النظام الفصلي أو السنوي أو انجحا ب 

 م الساعات املعتمدة.إذا كانت اجلامعة تعتمد نظا
ه النقل من لفيحق  امعةإذا حقق الطالب يف عام التحويل املعدل املطلوب ورغب ابلنقل إىل اجل -

 دون النظر إىل عدد الساعات اليت أجنزها مع مراعاة شرط االقامة.
إلقامة على مدة ا قق منأن حيصل على موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وبعد التح -

 تقل عن مثانية أشهر يف كل عام دراسي.أال 
 أال يكون مفصوال من اجلامعة املراد النقل منها فصال  أتديبيا . -
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 عيةأساس شهادة معهد تقاين أو على أساس شهادة جام التسجيل على

جمة ية منسجامع جتري اجلامعة مفاضلة على أساس شهادة معهد تقاين أو على أساس شهادة -
 يرغب الطالب التسجيل فيه وفقا  للقواعد اآلتية:مع االختصاص الذي 

ن النظر القل دو لى اأن يكون املعدل يف شهادة املعهد أو الشهادة اجلامعية )جيدا (ع -1
 إىل معدله يف الشهادة الثانوية.

 ة القبول يقبلة يف سنلكليإذا كان معدله يف الشهادة الثانوية مساواي  ملعدل القبول يف ا -2
 ل املعهد أو االجازة اجلامعية.دون النظر إىل معد

هادة املعهد أو االجازة اجلامعية ش( على أساس 2-1يعامل الطالب يف كال احلالتني ) -3
عتمدة يف الكلية % من عدد الساعات امل20على أال يزيد االعفاء يف املقررات على 
تمدة يف الكلية % من عدد الساعات املع50اليت سيقبل هبا ابلنسبة للمعاهد وعلى 

امعية الس اجلاجمل اليت سيقبل هبا ابلنسبة حلملة االجازة اجلامعية ووفق ما تقرره
 املختصة.

 لى أساس شهادةتسجيل عوال حتويل مماثل(-يصدر جملس التعليم العايل سنواي  قواعد االنتقال )تغيري قيد
 املعهد املتوسط أو االجازة اجلامعية.
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 (اثلمم ويلحت –للتسجيل للطالب املنقولني )تغيري قيد  الواثئق املطلوبة

( 2د )ور عدكشف عالمات أصلي مصدق من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مع ص -1
 مصدقة عنه من اجلامعة املراد االنتقال منها مع ملف حياة جامعية.

 صور مصدقة عنها. 6الشهادة الثانوية األصلية مع  -2
معة ن اجلات ( مها الطالب ) خطة دراسية متضمنة عدد الساعاتوصيف املقررات اليت درس -3

 املراد االنتقال منها.
 صورة عن اهلوية الشخصية. -4
 صورة عن جواز السفر إن وجد. -5
 حليق الذقن(. –خفيف الشعر  –صورة شخصية)للذكور ابللباس الرمسي  12 -6
 صورة عن دفرت خدمة العلم. -7
 غري حمكوم. -8
 ال إىلالنتقابجامعة حكومية أو خاصة غري سورية وراغب يف حال كان الطالب يدرس يف  -9

ري السورية نوية غالثا اجلامعة عليه القيام برتمجة مجيع الواثئق )كشف العالمات + الشهادة
ن املراجع يقها موتصد +اخلطة الدراسية وتوصيف املقررات( األصل والصور إىل اللغة العربية

 املختصة)سفارة وخارجية(
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 ةملطلوبة للتسجيل حلملة املعاهد واالجازة اجلامعيالواثئق ا

 ا.ة عنهكشف عالمات أصلي من املعهد أو اجلامعة مصدقة أصوال وثالث نسخ مصدق -1
 مصدقة خترج أصلية وثالث نسخ مصدقة عنها. -2
و أملعهد من ا توصيف املقررات )خطة دراسي متضمنة عدد الساعات اليت درسها الطالب( -3

 ا.اجلامعة اليت خترج منه
 نسخ مصدقة عنها . 6الشهادة الثانوية األصلية مع  -4
 صورة عن اهلوية الشخصية. -5
 صورة عن جواز السفر إن وجد. -6
 ليق الذقن(ح -خفيف الشعر–صورة شخصية )للذكور ابللباس الرمسي  12 -7
 غري حمكوم. -8
 صورة عن دفرت خدمة العلم. -9
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 دراسةال أتجيل

أن  إرادته ارجة عنخمتابعة الدراسة يف فصل دراسي ما ألسباب يستطيع  ميكن للطالب الذي ال •
ب الداعية األسبا بينا  يتقدم لدى شعبة شؤون الطالب يف الكلية املختصة بطلب أتجيل الدراسة م

 لذلك .
   خالل األسبوعني األولني من بداية الفصل الدراسي .يتم تقدمي الطلب  •
 ين .لقانو اأو وكيله  حب العالقة شخصيا  إال من قبل صا أتجيل الدراسةال يقبل طلب  •
كامل لا  سددفيه وم أتجيل دراستهيف العام الدراسي الذي يريد  ن يكون الطالب مسجال  أجيب  •

 .املستحقة الرسوم اجلامعية 
و أمتتالية  ة فقط )دراسي ملدة عامني أو أربعة فصول أتجيل دراستهحيق للطالب املسجل يف الكلية  •

 . خالل دراسته اجلامعية كاملة   كحد أقصى  منفصلة (
من  دراسته حملولميكن جلميع الطالب تقدمي طلب أتجيل الدراسة لكن الطالب املستجد أو ا •

 جامعة أخرى حيق له بعد مضي فصل دراسي واحد على التحاقه ابجلامعة .
 .جلامعةها يف اإبقاؤه على التسجيل فيحتتسب مدة أتجيل الدراسة من املدة املسموح  ال •
 الطالب الذي يصل إىل االستنفاد ال حيق له أتجيل دراسته . •

 

 الدراسة أتجيلاء ـــإلغ 

لدى  خالل األسبوعني األولني من بداية الفصل الدراسي طلب الغاء أتجيل الدراسةيتم تقدمي    - 1 
 .شعبة شؤون الطالب يف الكلية املختصة

 .قانوين أو وكيله ال ا  من قبل صاحب العالقة شخصي إال الدراسة أتجيللغاء إال يقبل طلب  - 2
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 : مــن اجلــامعــــة ابــــنسحاال

 .ملختصة اؤون الطالب ينسحب الطالب من اجلامعة بناء  على طلب يقدمه الطالب لدى شعبة ش -1
  . وقت من العام الدراسي نسحاب يف أيالميكن تقدمي طلب ا - 2
 أو وكيله القانوين .  العالقة شخصيا   إال من قبل صاحبنسحاب االال يقبل طلب  - 3
 ددا  امعة ومسنسحاب من اجلاالفيه  يف العام الدراسي الذي يريد ن يكون الطالب مسجال  أجيب  - 4

 .عةو مبوجب براءة ذمة موقعة من كافة األقسام يف اجلاملكامل الرسوم اجلامعية 
 ية املعنية الكليف لب الذي قبل طلب انسحابه أن يستلم واثئقه من شعبة شؤون الطالبال حيق للطا - 5

جيوز ة التسجيل , و  إعادحقه يف الذي يرقن قيده يفقدن أ عتبارإال بعد توقيع بيان براءة ذمة مع األخذ ابال
من ني القيد من ضجة ترقلب نتياع الطانقطا تعد مدة له العودة إىل كليته بعد موافقة رئيس اجلامعة على أن 

كلية قرتاح جملس الا على ة بناء  ويصدر قرار إعادة ارتباطه من قبل جملس اجلامع هبا للدراسة, املدة املسموح
 . املعين

 
  :ترقني قيدو  االنقطاع عن الدراسة

    : يرقن قيد الطالب يف اجلامعة يف احلاالت التالية 
 متتالني ومل يسدد رسوم التسجيل . اذا انقطع عن الدراسة فصلني -1
 . تبني الحقا  عدم صحتهايف حال تقدمي واثئق  -2
 يف حال عدم استكمال الواثئق املوجبة للتسجيل . -3

  بعد موافقة   كليتهدة إىلإن الطالب الذي يرقن قيده يفقد حقه يف إعادة التسجيل , وجيوز له العو
ا هب ملسموحان املدة نتيجة ترقني القيد من ضمنقطاع الطالب ا تعد مدة رئيس اجلامعة على أن 

 لية املعينلس الكرتاح جمويصدر قرار إعادة ارتباطه من قبل جملس اجلامعة بناء  على اق للدراسة,
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 االمتحاانت و نظام الدراسة 

 : نظام الدراسة يف اجلامعة

لس  جامعة األنديفلدراسة ام انظمتاشيا مع أنظمة التعليم املطبقة يف معظم اجلامعات حول العامل مت حتويل 
لعايل لس التعليم اقرار جم وجباخلاصة للعلوم الطبية من النظام الفصلي إىل نظام الساعات املعتمدة وذلك مب

 . 17/8/2022( اتريخ 230رقم )

اسة، لدر لدنيا احملددة فرتة الن اليتمتع هذا النظام بكثري من املرونة ويسهل للطالب امكانية اهناء دراسته ضم
صل صيفي ي( ، وفلزامحيث يقسم العام الدراسي إىل ثالثة فصول فصل خريفي )إلزامي( وفصل ربيعي )إ

 )اختياري(.

 ب كليات اجلامعة وفق اآليت:   على طال 2023-2022ق النظام اعتبارا من العام الدراسي طُب  

 .ن(وراسبو  جدون)مست كلية الطب البشري: السنة األوىل، السنة الثانية والسنة الثالثة 
 .راسبون(و دون )مستج كلية طب األسنان: السنة األوىل، السنة الثانية والسنة الثالثة 
 .بون(وراس )مستجدون كلية الصيدلة: السنة األوىل، السنة الثانية والسنة الثالثة 
 .ون()مستجدون وراسب كلية اهلندسة الطبية: السنة األوىل و السنة الثانية 
  ن(وراسبو  ستجدون)م املشايف: السنة األوىل، السنة الثانية والسنة الثالثة.كلية إدارة 
 .مستجدون وراسبون( كلية التمريض: السنة األوىل والسنة الثانية( 
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 ؟ما هو نظام الساعات املعتمدة

ية ملهو نظام تدريس مطبق يف معظم اجلامعات العا
 يقوم على أساس حتديد الساعات املعتمدة اليت

م خدلى الطالب دراستها والنجاح فيها ويستجيب ع
ته ليالساعات اليت يتمها الطالب كمقياس ملدى أه

 للتخرج .
 

 

 :مفهوم الساعة املعتمدة

هي وحدة قياس لكمية املادة اليت يدرسها  •
ي راسالطالب يف املقرر الواحد خالل الفصل الد
ني مع االعتيادي. وحتسب الساعة املعتمدة ملقرر

أو دوام الطالب ملدة ساعة نظرية )على أساس 
أو مايكافؤها من ساعات  ساعتني عمليتني
ة ملدو قرر ( أسبوعيا  يف هذا املعملية أو تدريبية 
 .  فصل دراسي كامل

حد حيسب عدد الساعات املعتمدة للمقرر الوا  •
 ، ةجبمع عدد ساعات املقرر العملية و النظري

 حيث تعادل كل ساعة نظرية ساعة معتمدة يف
ة حني تعادل كل ساعتني عمليتني ساعة معتمد

 واحدة .
   

 2و   ساعات نظرية 3مقرر ساعاته األسبوعية :  )بفرض 
  4 = 1+3عدد ساعاته املعتمدة =   يكون  ساعة عملية

 (ساعات 
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 : العبء الدراسي

 احد .هو عدد الساعات املعتمدة اليت يسمح للطالب تسجيلها يف الفصل الدراسي الو  
 

  الفصول الدراسية

تحان لك فرتة االما يف ذايتها مبهو الفرتة الزمنية املمتدة ما بني بدء الدراسة وهن:  الفصل الدراسي •
 . أسبوع 19و  16ومدهتا ما بني 

 : منتتكون السنة الدراسية   :  السنة الدراسية •

 .  أسبوع خيصص بعضها لالمتحاانت 19-16فصل خريفي الزامي مدته من  -
 .  أسبوع خيصص بعضها لالمتحاانت 19-16ربيعي الزامي مدته من فصل  -
    أسابيع . 8فصل صيفي اختياري مدته  -

 :املقررات الدراسية

 : املقرر الدراسي •

تمدة ات املعالساع ، وخيصص هلا عدد من هو مادة علمية يدرسها  الطالب يف فصل دراسي معني -
  . راي  للكلية وقد يكون الزاميا  أو اختيا وفق ما هو وارد يف اخلطة الدرسية

 

 

 



 
 
 
 
 

18 
 

 (:Prerequisiteاملتطلب السابق ) •

مرتبط به.   قرر اخرسة مهو مقرر دراسي جيب على الطالب دراسته والنجاح به قبل أن يكون إبمكانه درا
 .  2هو متطلب سابق ملقرر حماسبة  1مثال مقرر حماسبة

 :  تقسم املقررات يف اخلطط الدراسية إىل

 .  متطلب جامعة. ) بعضها الزامي وبعضها اختياري( -
 .متطلب كلية )بعضها الزامي وبعضها اختياري  حسب خطة الكلية(  -
 . ( الزامية متطلب اختصاص أو أقسام ) -

 تقومي الطالب
 ات املقرروزع درجيث تحملختلفة، جيري تقومي الطالب من خالل االختبارات والواجبات واألنشطة ا •

توصيف  اخلي  وة الدوالواجبات واألنشطة  وفق ما هو وارد يف نظام اجلامع  االختبارات على
 : مقرراهتا. ويراعى ما يلي

 :  املقررات النظرية - 1 •

 الكلية درجة األعمال درجة االمتحان النهائي

 كلية تطبيقية %50ال تزيد على  %50ال تقل على 

 نظريةكلية  %40ال تزيد على  %60ال تقل على 

 .عمال % من درجة األ25ال حيق للطالب دخول االمتحان النهائي ما مل حيصل على  •

% من درجة االمتحان 25ال يعد  للطالب انجحا  يف االمتحان النهائي ملقرر ما مل حيصل على  •
 . النهائي
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ار املقررات بقر  مات هذه: توزع عال ملقررات العملية  أو حلقات البحث واملشاريع التطبيقية والعياداتا - 2
 دراسي.من  جملس الكلية  يف بداية كل عام 

واالختبارات  األنشطةات و حتدد العالمة النهائية للطالب يف مقرر معني جبمع عالماته يف كل من الواجب
 . واالمتحان النهائي

 منتصفاختبار  أنشطة وواجبات امتحان عملي درجة األعمال امتحان هنائي اجملموع
اسم 

 الطالب

 س 7 9 17 33 45 78
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 املكافئات احلرفية واملعدل النقطي

 :  كما يلي  ملقابلةقاط احتدد املكافئات احلرفية للدرجات املئوية اليت حصل عليها الطالب والن •

 املكافئ املئوي املكافئ احلريف املكافئ النقطي

4 A+ X<100   <    =98 

3,75 A X<98   <    =95 

3,50 - A X<95   <    =90 

3,25 B+ X<90   <    =85 

3 B X<85   <    =80 

2,75 - B X<80   <    =75 

2, 50 C+ X<75   <    =70 

2, 25 C X<70   <    =65 

2 C- X<65  <    =60 

1,75 D+ X<60   <    =55 

1,50 D X<55  <    =50 

0 F X<50   <    =0 

 - Z حمروم

 - W منسحب

 - I تملكغري م

Xعالمة الطالب : 
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 قواعد دوام الطالب

  ر خالل الفصل% من عدد الساعات املخصصة للمقر  15ال يسمح للطالب ابلغياب  أكثر من  •

( حيرم  هريمرضي، قميد )يف حال جتاوز نسبة الغياب املسموحة يف مقرر معني بدون عذر يقبله الع •
ة تسجيله إذا كان اجباراي ، ( ، وعليه إعادZ، وتقدير حمروم ) ( صفرا   من التقدم وتعترب نتيجته )

 .  انمجمن الرب  الفصلوتدخل نتيجة املقرر يف حساب املعدل الفصلي للطالب ألغراض  االنذار و 

لية لس الكجميقره و قبله العميد، نسبة الغياب املسموحة يف مقرر معني بعذر ي يف حال جتاوز •
ويبلغ  ) املقرر با  منتقرير طيب من طبيب أو مشفى اجلامعة( يعترب منسح، موثق ب )مرضي، قهري

ألكادميي ا( يف السجل W( تثبت كلمة منسحب وتقدير ) العميد القبول والتسجيل بذلك
 . للطالب

( Wنسحب )محيق للطالب االنسحاب من مقرر معني سجل فيه خالل الفصل ويعطى تقدير   •
  . كميالرتا  الطالب على تقدير منسحب يف حساب معدلهوال يدخل املقرر الذي حصل فيه 

اية العام أو ر يف بدي يصدحتدد مهلة االنسحاب من مقرر مت التسجيل عليه يف التقومي اجلامعي الذ •
 . بداية الفصول

  تقدير  ل علىيف حال سحب الطالب مجيع مقرراته ضمن الفصل املعين يعد جممدا  ، وحيص •
سة، ى للدراالقصو  املقررات املسحوبة، حيسب الفصل ضمن املدة الزمنية( يف كافة Wمنسحب )

 .  وتستوىف منه الرسوم ، ولكن ال يؤثر على معدله الرتاكمي

يعطى الطالب الذي ال يتمكن من اجناز األعمال املطلوبة منه لتاليف التقصري يف املقرر لسبب خارج  •
اء  على اقرتاح جملس الكلية  وقرار جملس ( بنIncomplete   Iعن ارادته تقدير غري مكتمل )

اجلامعة ، ويتوجب على الطالب اجناز األعمال االضافية اليت تطلب منه إلزالة هذا التقصري قبل 
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هناية األسبوع الثالث   من الفصل الدراسي التايل، ويف حال التقصري وعدم االلتزام هبذا  التوقيت 
 .   املقرر( يفFأو   Zيعطى تقدير حمروم أو  راسب )

رر يل املقة تسجيتوجب على الطالب الذي حيصل على تقدير حمروم أو راسب يف مقرر ، إعاد •
 .  ى ذلكم املرتتبة علع الرسو ، ودفودراسته مرة أخرى إذا كان اجباراي ، أو ما يعادله إذا كان اختياراي  

 GPAكيفية حساب املعدل الفصلي 

ملقررات لب يف اا الطاالعالمات النقطية اليت حصل عليهاملعدل الفصل النقطي للطالب = جمموع  •
جمموع  ما  علىمقسو  اليت درسها خالل الفصل بعد ضرب كل منه بعدد الساعات املعتمدة للمقرر

 .درسها الطالب خالل الفصل   الساعات املعتمدة للمقررات اليت

 مثال

 الرقم اجلامعي العام الفصل السنة الكلية اسم الطالب

 6584 22-21 خريفي األوىل بشري حممدحسن 

 ساعات  X نقطي عدد الساعات املعتمدة املعدل النقطي املكافئ احلريف العالمة املئوية اسم املقرر

 B 3 3 9 80 1كيمياء 

 B- 2.75 4 11 76 1تشريح 

 C 2.25 3 6.75 65 نسج

 C+ 2.5 2 5 70 1لغة 

 D+ 1.75 2 3.5 55 عريب

    
14 35.25 

      
    

GPA 35.25 

    
2.518 14 
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 AGPAالكلي  حساب املعدل الرتاكمي كيفية

 : حيسب لكل طالب معدل تراكمي كلي كما يلي •

يف  كن يؤخذي ولحيسب لكل طالب معدل تراكمي يف هناية كل فصل بنفس طريقة حساب املعدل الفصل
ام قملقررات اليت اعلى يف ة األومراعاة العالماحلسبان مجيع املقررات اليت درسها الطالب من بداية دراسته 

 الطالب إبعادهتا

 على املقررات قواعد التسجيل
 

الل الفصول خعليها  تسجيلحيدد احلد األدىن واحلد األعلى للساعات املعتمدة اليت حيق للطالب ال •
  :الدراسية كما يلي

 

 الفصل الدراسي احلد األدىن من الساعات احلد األعلى سا 200لى عاحلد األعلى  يف الكليات اليت يزيد عدد ساعاهتا 

 األول )خريفي( 12 *18+3 25

 الثاين ) ربيعي( 12 *18+3 25

 الثالث )صيفي( 2 *9+3 *9+3

 نقاط( 3إذا كان معدل الطالب يف الفصل السابق ال يقل عن )*

يف الفصول العادية  ساعة معتمدة 21جيوز أن يصل العبء الدراسي للطالب يف فصل التخرج إىل  •
 ( ساعة يف الفصل الصيفي. 12و)

االنكليزية   اللغةيمية يف) حالة املقررات الرتم يف حال وجود عبء دراسي كبري غري حمتسب للطالب •
ايل يؤخذ امجو مدة، ل  ساعات معتوالعلوم األساسية(  ميكن للجامعة  اعفاء الطالب من تسجي

  . مسيةالعبء الناتج عن الرتميم ابحلسبان يف تقدير مستواه لدى منحه واثئق ر 
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ن يسجل ما أه  فله خترج إذا احتاج الطالب إىل أقل من احلد األدىن للساعات السموح هبا يف فصل •
 . حيتاجه من الساعات

 تصنيف الطالب
 ,خلامسةاو والرابعة ,  ,ثالثة اجلامعة يف مستوى السنة الثانية , اليصنف الطالب املستجد املسجل يف  •

 والسادسة إذا أمت بنجاح دراسة الساعات املقررة وفق اجلدول اآليت :

 الكلية
ترفع إىل 

 2السنة 
ترفع إىل 

3السنة   
ترفع إىل 

4السنة   
ترفع إىل 

5السنة   
ترفع إىل 

6السنة   
 161 126 91 56 26 سنوات 6الكليات ذات الدراسة ملدة 

 - 130 94 58 27 اتسنو  5ذات الدراسة ملدة  الطبية الكليات
 - 114 82 51 23 سنوات 5الكليات ذات الدراسة ملدة

 - - 82 51 23 سنوات 4الكليات ذات الدراسة ملدة 

 ت األكادمييةانذار اإل

ي، تتوىل صل الصيفالفا بعد اعتماد النتائج األكادميية لكل طالب يف هناية كل فصل دراسي،  عد •
 أي من يف(  2ى )مي علاجلامعة توجيه اإلنذارات األكادميية للطالب الذين يقل معدهلم الرتاك

 الفصلني األول أو الثاين. 

اها فصالن من اتريخ ( خالل مدة أقص2على الطالب الذي وجه إليه انذار أكادميي، رفعه إىل ) •
 االنذار . 

ملهلة املعطاة يفصل من ا( خالل 2من رفع معدله الرتاكمي إىل ) يف حال مل يتمكن الطالب املنذر •
 التخصص، إال إذا :
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 ( 1.75( ساعة معتمدة وكان معدله الرتاكمي أكرب من  )99مت بنجاح ) أ - 

اص من دون يف اي فصل الحق يفصل من االختص (1.75أقل من ) يف حال تدىن معدل الطالب إىل -
 انذار.

 االختصاص ومن اجلامعةالفصل األكادميي من 

 فصل من دة يفيفصل الطالب  من االختصاص  إذا حصل على معدل تراكمي أقل من نقطة واح •
وله صوإذا تكرر ح صيفي.الفصول الدراسية  بعد الفصل األول من التحاقه ابجلامعة عدا الفصل ال
 . على  معدل تراكمي أقل من نقطة يف أي فصل الحق يفصل من اجلامعة

الل حدة  خبقبول طالب مفصول من ختصص معني يف ختصص آخر  أكثر من مرة واال يسمح  •
 . مدة دراسته يف اجلامعة

رب مرشده لطالب عرار ليتوىل مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصوال  ويبلغ الق  •
 . األكادميي، ويبلغ القرار للجهات  املعنية يف اجلامعة

 .   رىمرة أخ ختصاصدمييا  من اختصاص إعادة قبوله يف نفس االال جيوز الطالب املفصول أكا •

كمي ه الرتا معدل الطالب الذي حصل على تقدير غري مكتمل، وكان مهددا  ابلفصل بسبب تدين •
 :  يطبق عليه اآليت

 عدله الرتاكميمه ورفع الماتع اكتمالال يسمح له ابالستمرار يف الدراسة يف الفصل  التايل إال بعد   .1
 .  للحد األدىن املطلوب

 ذلك يفالماته عتمال يفصل يف حال عدم رفع معدله الرتاكمي إىل احلد األدىن املطلوب بعد اك .2
 .  الفصل
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 .  اسةا للدر موح هبيفصل الطالب من اجلامعة أو من التخصص يف حال جتاوز املدة القصوى الس .3

 التخرج

لرتاكمي امعدله  ة وكانعند جناحه يف مجيع مقررات اخلطة الدراسية املعتمدالطالب متخرجا  يعد  •
موقعة  ا شهادةمينح  عندهو ( فأكثر ومل يتجاوز احلد األعظمي للسنوات املسموح هبا، 2االمجايل  )

 . من عميد الكلية ورئيس اجلامعة ، وكشف عالمات موقعة من رئيس اجلامعة

صل عليها اليت ح لنقطيةاالرتاكمي النهائي النقطي من جمموع العالمات عند التخرج حيسب املعدل  •
رر دة للمقملعتماالطالب يف كل مقررات اخلطة الدراسية  بعد ضرب كل منها بعدد الساعات 

 . مقسوما  على جمموع عدد الساعات املعتمدة للخطة

 : فق اآليتالب و للطتعتمد اجلامعة يف حساب التقدير الفصلي والنهائي الكلي عند التخرج  •

 املكافئ النقطي التقدير

 4 – 3.75 شرف

 3.74 – 3.25 امتياز

 3.24 – 2.75 جيد جدا  

 2.74 – 2.25 جيد

 2.24 – 2 مقبول

 سب املعدل الرتاكمي املئوي النهائي املكافئ للطالب كما يلي:حي  

  20( + x20املعدل املئوي = ) املعدل النقطي النهائي عند التخرج  
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 3,65وي املكافئ =  )( يكون معل خترجه املئ3,65بفرض أن املعدل النقطي لطالب عند التخرج كان ) 
x 20  + )20   =93 % 

%  50ن ع يقل  الس ما ال جيوز للطالب املنقول من جامعة أخرى التخرج من اجلامعة إال إذا در  •
 من الساعات املعتمدة يف اجلامعة املنقول إليها .

 

 اإلشراف األكادميي

مة مرشد ذه املههوىل يعتمد حسن تطبيق نظام الساعات املعتمدة على اإلشراف األكادميي للطالب, يت
موعة لى جمعإلشراف رشد امحيث يتوىل كل أكادميي يتم تعيينه من أعضاء اهليئة التدريسية ولكل طالب و 

 :طالب , من مهام املشرف األكادمييمن ال
 لب منذ بداية العام الدراسي .اإلشراف على الطا •
لسابق املتطلب اسة احتديد العب الدراسي املناسب للطالب يف كل فصل دراسي وتوضيح أمهية در  •

نسحاب واال ذف واإلضافةاإلشراف على أعمال احلألي مقرر دراسي ) إن وجد( مبا فيها 
 للطالب.

 متابعة حتصيله العلمي و مساره الدراسي . •
 


