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1122003 

) (تسمى ھذه التعلیمات ) :1(المادة  
ً من بدایة العام الدراسي  .2006/2007اعتبارا

) :2(المادة 

الدبلوم المھني 

-:یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الواردة ازاءھا ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
. بلقاء التطبیقیةجامعة ال-:الجامعة 

.     الكلیة المعنیة بمنح شھادة الدبلوم المھني-:الكلیة 
.عمید الكلیة المختص بمنح شھادة الدبلوم المھني-:العمید 
.القسم المختص بمنح شھادة الدبلوم المھني-:القسم 

وتصاغ مواده .تطبیقیة محددةبرنامج تأھیلي في مجال معین من المعرفة إلكساب مھارات او معلومات:    الدبلوم 

.الدراسات العلیا

) 24(تكون متطلبات نیل شھادة الدبلوم المھني ) :3(المادة 
.بمنح شھادة الدبلوم المھنيفي الكلیات المعنیة

األعلى ) 6(-أ) :4(المادة  الحد  ات معتمدة،آما  اع س
) 12(فیكون 

.ساعات معتمدة) 6(الطالب فیھ على دراسة اقل من 

) 9(یكون الحد-ب
.ساعات معتمدة اذا كان ذلك یؤدي إلى تخرجھ) 12(بموافقة العمید أن یدرس

بشكل یبرز الناحیة العملیة والتطبیقیة في اطار منفصل عن درجة البكالوریوس وغیر مرتبط ببرنامج 
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ً على درجة البكالوریوس -أ) :5(المادة  یشترط في قبول الطالب في برنامج الدبلوم المھني أن یكون حاصال
.معة تعترف بھا الجامعة وفي كافة حقول المعرفةمن الجامعة أو من جا

-ب
.الدراسیة

-جـ
.الجامعة مھما كان نوعھ او مستواه

-أ) :6(المادة 
.القسم وتنسیب من مجلس الكلیة

-ب
ً على اساس المعدل في درجة البكالوریوس .تنافسیا

ـ-ج
.خالل الفترة التي تحددھا الكلیة المعنیة،وترفق بتلك الطلبات جمیع االوراق الثبوتیة الالزمة

االنتقال
.آخر في الجامعة بعد انتظامھ في الدراسةال یجوز للطالب أن ینتقل من برنامج دبلوم مھني إلى -أ) :7( المادة 

) 5(مع مراعاة ما ورد في المادة -ب
مھني في جامعة اخرى الى برنامج دبلوم مھني في تخصص مماثل في الجامعة بتنسیب من مجلس 

.القسم وموافقة عمید الكلیة
-:التي درسھا الطالب في جامعة اخرى ویرغب باحتسابھا ما یليیشترط في المواد -جـ 

1.

.منھا،وال تحسب في المعدل التراكمي
.تساب المواد بتنسیب من القسم وموافقة عمید الكلیةتتم الموافقة على اح.2
ساعات معتمدة للطالب المنتقل) 6(یجوز احتساب ما ال یزید على .3

مدة الدراسة

اربعة فصول ) 4(یكون الحد االقصى للمدة المسموح بھا للحصول على شھادة الدبلوم المھني -أ) :8( المادة 
ً واحتسب ل ) 6(ھ دراسیة اال اذا كان منتقال

فصول دراسیة،وفي جمیع االحوال ال یحسب الفصل الصیفي ضمن مدة الحصول على شھادة 
.الدبلوم المھني

-ب
.القسم،وقرار من عمید الكلیة
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العالمات واالمتحانات

).جـ(تكون عالمة       النجاح في كل مادة من مواد برنامج الدبلوم المھني ) :9(المادة

.)نقاط4(من ) نقطة2.5(الحد االدنى للنجاح في المعدل التراكمي -أ-د):10(المادة 
_ الغراض رفع معدلھ التراكمي _ یجوز للطالب -ب-أ

 +
.االعادهدعلیھا بع

ً      ):11(المادة ً او رسوبا تحسب عالمات جمیع المواد التي یدرسھا الطالب في الجامعة وفق خطتھ الدراسیة نجاحا
.ي ذلك حاالت االعادةفي معدلھ التراكمي بما ف

):12(المادة 
.یتعلق باجراء االمتحانات وحساب العالمات والمعدالت

) %15(-أ):13(المادة 
من مجموع الساعات المقررة الي مادة یحرم من التقدم لالمتحان النھائي وتعتبر عالمتھ في 

 ً ً جامعیا ) ھـ(تلك المادة صفرا

.ار والفصلالغراض االنذ
من %) 15(اذا تجاوز غیاب الطالب بعذر یقبلھ عمید الكلیة التي تدرس المادة أكثر من -ب

ً من تلك المادة،وتثبت في سجلھ  مجموع الساعات المقررة لمادة او اكثر فانھ یعتبر منسحبا
.)منسحب(مالحظة 

):14(المادة 
)غیر مكتمل(مالحظة 

إال إذا اجل دراستھ للفصل التالي وفي تلك .اقصاھا نھایة الفصل التالي للفصل الذي لم یتقدم فیھ لالمتحان
.الفصل الذي یلي فصل التأجیلالحالة یعقد االمتحان في

.درجة البكالوریوس في الجامعة على إجراءات تقدیم العذر المرضيمنحتسري تعلیمات ):15(المادة

.أ):16(المادة 

. ب

. ج

.د

)15 (%
) منسحب(لفصل،ویثبت في سجلھ مالحظةمنسحباً حكماً من ذلك ا

.مؤجلة

لفصل  ) األول والثاني(ا
).منسحب(

یتم االنسحاب في ھذه الحالة ح
.النموذج تنسیب مدرس المادة ومدیر القبول والتسجیل ، وموافقة العمید

.للعبء الدراسي المسموح بھ وفق ھذه التعلیمات
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یجوز للعمید الموافقة على انسحاب الطالب من الفصل شریطة أن یتم تقدیم طلب االنسحاب قبل .ھـ

.الفصل مؤجلة
-ذ
-ر

التأجیل

لمدة ال تزید على فصلین دراسیین وال تحتسب ضمن الحد یجوز للطالب ان یؤجل دراستھ -ز):17(المادة 
:االعلى للحصول على الدبلوم المھني شریطة ما یلي

.أن یكون قد مضى على التحاقة في الجامعة فصل دراسي واحد على االقل-س.أ
صة ان یتقدم بطلب التأجیل قبل بدء الدراسة اذا توافرت لدیھ اسباب تقتنع بھا الجھة المخت.ب

-:بالموافقة على التأجیل وھي
.بناء على تنسیب رئیس القسم اذا كان التأجیل لمدة فصل دراسي واحد:  عمید الكلیة.1
.اذا كان التأجیل لمدة فصلیین دراسیین متصلین: مجلس الكلیة .2

و االنسحاب ال یجوز ان یتجاوز التأجیل ا) 17.16(تینوفي جمیع الحاالت الواردة في الماد) :18(المادة 
.مجتمعین مدة فصلین دراسیین

االنقطاع

ً ) :19(المادة  ً في الحاالت التالیة:اوال :یعتبر الطالب منقطعا
ً لذلك الفصل-أ .اذا ابتدأ التدریس ولم یكن مسجال

.اذا الغي تسجیلھ بسبب عدم دفع الرسوم الجامعیة-ب
 ً ً اذا تجاوز انقطاع الطالب فصلین دراسیین متص:ثانیا .لین او منقطعین یعتبر مفصوال

 ً ً الي سبب من االسباب یعتبر تسجیلھ في الجامعة ملغى،اال اذا تقدم :ثالثا اذا اعتبر الطالب منقطعا
-:بعذر قھري تقبلة الجھة المختصة بقبول العذر،وھي

.اذا قدم العذر خالل اسبوعین من بدء الدراسة: العمید-1
الل فترة ال تزید على اسبوعین من بدء الدراسة اذا قدم العذر خ: مجلس الكلیة-2

.ولكنھا لم تتجاوز نھایة الفصل الدراسي
اذا قدم العذر بعد نھایة الفصل الدراسي: مجلس العمداء-3
تحتسب مدة االنقطاع ضمن الحد االقصى المسموح بھ للحصول على درجة الدبلوم -4

..المھني

اإلنذار والفصل
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ً ) :20(المادة  في نھایة أي فصل من الفصول ) نقطة2.5(ینذر الطالب الذي یقل معدلھ التراكمي عن -أ:اوال
.الدراسیة باستثناء الفصل الصیفي

عند حصول الطالب على إنذار فان علیھ ان یلغي مفعولھ برفع معدلھ التراكمي الى الحد -ب
.نذارفما فوق وذلك في مدة أقصاھا فصل دراسي من تاریخ اال) نقطة2.5(المطلوب 

ً من البرنامج اذا اخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور االفصل الدراسي -جـ یعتبر الطالب مفصوال
على االقل، في ھذه الحالة یستمر مفعول االنذار وال )نقطة2.45(،اال اذا كان معدلة التراكمي 

.یفصل
 ً بسبب یجوز ان یدرس ضمن الدراسة الخاصة طالب الدبلوم المفصول من ال: ثانیا تظمة  ن الم اسة  در

.للحصول على درجة الدبلوم المھني

 ً قطة1(یفصل من البرنامج الطالب الذي :ثالثا ) ن
.فصل من فصول السنة بعد الفصل االول باستثناء الفصل الصیفي

ال یجوز للطالب ان یدرس مادة ما قبل ان یدرس متطلبھا السابق وفي حالة حدوث ذلك -أ):21(المادة 
.فإن تسجیلھ وعالمتھ في تلك المادة یعتبران ملغیین

الب ان یدرس مادة ومتطلبھا السابق في الفصل نفسھ اذا كان قد درس المتطلب یجوز للط-ب
.السابق ولم ینجح فیھ،او اذا كان تخرجھ یتوقف على ذلك

احكام عامة

.تمنح شھادات التخرج عند استحقاقھا في نھایة كل فصل):22(المادة 

.د علیھا نص في ھذه التعلیماتیبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یر):23(المادة 

.عمداء الكلیات ومدیر وحدة القبول والتسجیل مسؤولون عن تنفیذ ھذه التعلیمات):24(المادة


