
 
 
 
 

 
  تمدة(املع )نظام الساعات  التقومي اجلامعي جلامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية

   2023 -2022للعام الدراسي 
  الفصل األول ) الخريفي(  )إلزامي(

 2022/ 09/09 التسجيل على المقرراتء بد

 16/09/2022 الدراسةبدء 

 2022 / 09 / 22 - /16/09 المقررات وإضافة فترة سحب

 2022/ 14/10 )األسبوع الخامس( 1  شهري اختبار

/  11/11 )األسبوع التاسع(2   شهري  اختبار 2022 

 2022  / 16/12 العملية االمتحانات

 2022 / 27/12 االمتحانات النظرية

 26/01/2023 متحانيةصدار النتائج اإلآخر موعد إل

 أسبوع 17 ا>مالي عدد أسابيع الفصل الخريفي

  الفصل الثاني ) الربيعي( )إلزامي(

 2023 /  27/01 التسجيل على المقرراتء بد

 03/02/2023 بدء الدراسة

 2023 / 09/02- 03/02 المقررات وإضافةفترة سحب 

/  03/03 )األسبوع الخامس( 1  شهري اختبار 2023 

/  31/03 )األسبوع التاسع(2   شهري  اختبار 2023 

 2023  / 30/04 العملية االمتحانات

 2023 / 12/05 االمتحانات النظرية

 08/06/2023 متحانيةصدار النتائج اإلآخر موعد إل

 أسبوع 16 ا>مالي عدد أسابيع الفصل الربيعي

  الفصل الثالث ) الصيفي( )اختياري(

 2023 / 09/06 المقرراتالتسجيل على ء بد

 16/06/2023 بدء الدراسة

 2023 / 18/06 -16 فترة سحب وإضافة المقررات

 2023/ 06/07 اختبارات منتصف الفصل

 25/07/2023 العملية االمتحانات

 03/08/2023 االمتحانات النظرية

 16/08/2023 متحانيةصدار النتائج اإلآخر موعد إل

أسابيع 8 إجمالي عدد أسابيع الفصل  
 وىل والثانية.بق على السنوات األلطبية فيطاندسة لثة يف كافة الكليات عدا التمريض واهلايطبق هذا الربانمج على طالب السنوات األوىل والثانية والث

 رئيس جامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية 
 املارديين د. حممد عامرأ.                                                                        

 



 
 
 
 

 

  اخلاضعني لنظام الساعات املعتمدة تعليمات خبصوص دوام الطلبة

  16/09/2022ي يف لدراسيبدأ الدوام واحتساب أايم تغيب الطالب منذ اليوم األول لبدء العام ا .1

املخصصة عملية النظرية أو ال% من عدد الساعات  15ال يسمح للطالب ابلغياب  أكثر من  .2
 للمقرر خالل الفصل. 

 العميد ر يقبلهمقرر معني بدون عذأي من جزأي يف حال جتاوز نسبة الغياب املسموحة يف  .3
( ، وعليه إعادة Zوم )تقدير حمر يعطى )مرضي، قهري( حيرم من التقدم وتعترب نتيجته )صفراً(، و 

االنذار اض لب ألغر للطا اب املعدل الفصليتسجيله إذا كان اجبارايً، وتدخل نتيجة املقرر يف حس
 والفصل من الربانمج. 

ذر بع يابهغ لكن كانهبا، و املسموحة الطالب يف مقرر معني النسبة غياب نسبة  تيف حال جتاوز  .4
جلامعة( او مشفى بيب أطيقبله العميد، ويقره جملس الكلية  )مرضي، قهري، موثق بتقرير طيب من 

دير سحب وتقلمة منكتثبت  و )ويبلغ العميد القبول والتسجيل بذلك( يعترب منسحبًا من املقرر 
(W.يف السجل األكادميي للطالب ) 

 ة للسحبملعلنا)وضمن املهلة  حيق للطالب االنسحاب من مقرر معني سجل فيه خالل الفصل .5
رر الذي حصل فيه ( وال يدخل املقWويعطى تقدير  منسحب ) (واإلضافة يف التقومي اجلامعي

 ب على تقدير منسحب يف حساب معدله الرتاكمي. الطال

 

 

 



 
 
 
 

  تقدير  ل علىيف حال سحب الطالب مجيع مقرراته ضمن الفصل املعين يعد جممدًا ، وحيص .6
اسة، وى للدر ة القصحيسب الفصل ضمن املدة الزمنيو ( يف كافة املقررات املسحوبة، Wمنسحب )

 الرتاكمي.وتستوىف منه الرسوم ، ولكن ال يؤثر على معدله 
حصول على ني لليألكادميجيب على الطالب اخلاضعني لنظام الساعات املعتمدة مراجعة املشرفني ا  .7

 التوجيه الالزم خبصوص املقررات اليت خيق هلم تسجيلها.
ب السنوات على طال 2023-2022يطبق نظام الساعات املعتمدة اعتبارًا من العام الدراسي  .8

، هلندسة الطبيةامريض و يت التمستجدين وراسبني يف كافة الكليات، عدا كلياألوىل والثانية والثالثة 
 .فيطبق النظام على طالب السنوات األوىل والثانية فقط  مستجدين وراسبني

ها وفق خطة حوا فيليت جنايعفى الطالب القدامى اخلاضعني لنظام الساعات املعتمدة من املقررات   .9
، بناًء على ملعتمدةعات امكافئة يف خطة الكلية وفق نظام السا النظام الفصلي واليت هلا مقررات

 جلامعة.لس اجمقرار من جلنة التعادل يف الكلية  املعنية معتمد من جملس الكلية ومن 
ملعتمدة الساعات ام اطالع على تفاصيل النظام يرجى من أبنائنا الطلبة اخلاضعني لنظلال .10

طالب شؤون الانت و جلامعة أو مراجعة شعب االمتحامراجعة دليل الطالب املنشور على موقع ا
  يني يف كلياهتم.ميواملرشدين األكاد

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ين وتعترب احلاضر  طالباحملاضرات اليت ستلقى يف األسبوع األول لن تعاد مهما كان عدد ال .11
 مقررة. 

شريف ن قبل متم مسيتم اعتماد التفقد االلكرتوين مع بداية العام الدراسي والذي سي .12
 القاعات ابستخدام ألواح إلكرتونية )اتب( .

 يفوسبب رئيسي  االلتزام حبضور احملاضرات املقررة هو مؤشر هام على جدية الطالب، .13
رجييها خا البشرية من موارده نتقاءاجناحه أكادمييًا ومهنياً، ويعترب مؤشر هام تراعيه ادارة اجلامعة يف 

  للعمل يف املشاريع التابعة للجامعة.

 : حظةمال*

ا يف أي تغيب عنهيل حماضرة كيفقد الطالب درجة واحدة من درجات النشاط املخصصة للجزء العملي من املقرر عن   -
 من جزأي املقرر النظري أو العملي.

رز النفاايت تزام بقواعد ف، وااللالعامة االمتناع عن التدخني يف األماكن العامة، واحملافظة على نظافة املرافق -
 س. األندل امعةو محاية البيئة اليت تتبعها اجلامعة، هو دليل على السلوك احلضاري لطالب ج

 احوالنجبدوام التوفيق لكم  نامع متنياتااللتزام أبنائنا الطلبة أنمل من 

 وكل عام وأنتم أبلف خري

 امعة اجلرائسة 

 

 

 


