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جامعة احلواش اخلاصة
أحدثت جامعة احلواش اخلاصة مبوجب املرسوم اجلمهوري رقم  258لعام ،2007
وافتتحت بتاريخ  13آذار 2008
رسالة اجلامعة:

تسعى جامعة احلواش اخلاصة إلى إعداد جيل نخبوي من الشباب املتسلح بالعلم واملعرفة،
من خالل االعتماد على أحدث الوسائل ،وأفضل مستويات التأهيل التربوي والتعليمي الذي
يواكب متطلبات املرحلة احلالية واملستقبلية ،كما تهدف اجلامعة إلى املشاركة الفاعلة في
االرتقاء بواقع التعليم العالي من خالل تطوير عملية البحث العلمي ورفده بأحدث اإلجنازات
العاملية ،األمر الذي ينعك إيجابا على عملية بناء اإلنسان وتطويره.

رؤية اجلامعة وأهدافها:

 تطوير وسائل التعليم ،وأصول التدري  ،وأساليب التفكير والبحث العلمي ،وإحداث
اخملتبرات الالزمة للبحث العلمي وجتهيزها بأحدث التقنيات ومواكبة التطور في
تكنولوجيا املعلومات ،وانسياب املعرفة ،وتدفقها على املستوى العاملي.
 اإلسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم املستمر.

 املساهمة في إغناء املكتبة العربية من خالل الترجمة والتأليف.

 التركيز على العمل اجلماعي مبا يضمن جناح العمل ،وتعزيز روح املشاركة بني الطالب،
 تشجيع املواهب لدى الطالب ،وإتاحة الفرصة لإلبداع وتشجيعه.
 تكرمي ومكافأة الطالب املتفوقني وحتفيز اآلخرين على التفوق.

 احلد من هجرة الطالب بحثا عن العلم واالختصاصات اجلديدة غير املتوفرة في سورية.
 إعداد برامج لتبادل الطالب مع اجلامعات العريقة التي ترتبط معها اجلامعة باتفاقات
تعاون لالستفادة من التقدم العلمي لديها واحلصول على أحدث املعلومات واخلبرات
التي تغني معارف الطالب ومتكنه من التعرف على ثقافات العالم اخملتلفة.

 التطوير الدائم لالختصاصات القائمة ،وإحداث اختصاصات جديدة تلبية لسوق
العمل.

 التفاعل مع اجملتمع وتقدمي خدمات مميزة في مختلف اجملاالت الثقافية والصحية
والتربوية واالجتماعية ،وربط اجلامعة باجملتمع من خالل البحث العلمي والتعليم
املستمر.
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كليات جامعة احلواش اخلاصة:
كلية الطب البشري ،كلية طب األسنان ،كلية الصيدلة ،كلية التجميل والعناية الصحية ،كلية
الهندسة بأقسامها (املدنية ،املعمارية واملعلوماتية) وكلية احلقوق.

نظام التدري :

نظام التدري املعمول به في اجلامعة هو نظام الساعات املعتمدة الذي يعطي الطالب الفرصة ملالءمة
عبئه الدراسي مع امكاناته وظروفه وتنظيم برنامجه األسبوعي باختياره للمقررات التي يرغب بدراستها
من بني مجموعة من املقررات املطروحة.

الدرجات العلمية:

متنح جامعة احلواش اخلاصة درجة اإلجارة (بكالوريوس) خلريجيها حسب االختصاص الذي تتم دراسته ،وهذه
الشهادة معتمدة محليا ودوليا ومعادلة للشهادات التي متنحها اجلامعات واملعاهد احلكومية ،كما تؤهل
حاملها لالنتساب إلى النقابات اخملتصة ومتابعة حتصيله العلمي.

االعتمادية احمللية والعربية والعاملية:

تعمل اجلامعة وفق املعايير العاملية واألس املعتمدة من وزارة التعليم العالي في اجلمهورية العربية
السورية ،وهي عضو في :احتاد اجلامعات العاملية ،احتاد اجلامعات العربية ،احتاد اجلامعات املتوسطية ،احتاد
اجلامعات اآلسيوية ،واملنظمة العربية لضمان جودة التعليم العالي.

االتفاقات الدولية:

حرصت جامعة احلواش اخلاصة منذ تأسيسها على توقيع مجموعة من اتفاقات التعاون العلمي واألكادميي
مع أكثر من  50جامعة عاملية وعربية ومحلية ،آخذة بعني االعتبار اإلفادة املتبادلة واكتساب اخلبرات
التدريسية والبحثية من جامعات لها تاريخ عريق في هذا اجملال.

البحث العلمي:

أحدثت جامعة احلواش اخلاصة مركزا متخصصا بالبحث العلمي ،بهدف:
 دعم وتعزيز البحث العلمي على املستوى الوطني.
 املساهمة في إجراء بحوث صحية ودراسات علمية ودوائية على املستوى العاملي.
 استثمار املوارد البشرية والطبيعية الكثيرة املتوفرة في سوريا.

مجلة اجلامعة (املرآة):

تص ِدر اجلامعة مجل َة املرآة الفصلية التي تقدم اجلديد من املعلومات في مختلف مجاالت العلوم من خالل
مقاالت ودراسات وأبحاث يحررها أساتذة اجلامعة ،إضافة إلى حلقات البحث املتميزة التي يعدها الطالب.

دمج اجلامعة باجملتمع:

تلعب جامعة احلواش اخلاصة دورا رئيسيا في دعم اجملتمع احمللي ،وذلم من خالل تفعيل البحث العلمي،
وتدري املقررات اخلاصة بخدمة اجملتمع ،وحترص على نشر الثقافة اجملتمعية وحتقيق رؤيتها املتمثلة مبجتمع
جامعي متميز ،وتتولى دعم األنشطة الطالبية الثقافية واالجتماعية والترفيهية لإلسهام في صقل
شخصية الطالب وحتفيز قدراته اإلبداعية وتعميق املشاعر الوطنية والتمسم بالقيم واألخالق السوية.
كما أطلقت اجلامعة مبادرة (ابني) لرعاية أبناء الشهداء (ماديا وثقافيا واجتماعيا وعلميا) ،وتقوم املؤسسة
اليوم برعاية  72من أبناء شهداء اجليش والقوات املسلحة من حلظة والدتهم وحتى تاريخ انهائهم ملرحلة
التعليم األساسي ،ليتم قبولهم بعدها في منح مجانية ضمن مقاعد اجلامعة.

مزايا جامعة احلواش اخلاصة:

 املوقع :تتوسط املسافة بني مدن حمص وطرطوس وحماه ،وتقع في منطقة وادي النضارة
السياحية ،وتعتبر من أكثر املناطق جماال وهدوءا في اجلمهورية العربية السورية.
 املنشآت التابعة واملرافق :املشفى اجلامعي ،املسرح ،قاعة السينما ،املدينة الرياضية .السكن
اجلامعي .املستوصف ،السوق جتاري ،املطاعم والكافتريات ،احلدائق واملرافق اخملدمة.
 النقل :اليومي إلى مدينتي حمص وطرطوس ،واألسبوعي إلى مدينة حماه.
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نظام شؤون الطالب في جامعة احلواش اخلاصة
الفصل األول :النظام الدراسي
املـادة :1

أ ) تعتمد اجلامعة نظام الساعات املعتمدة ،وتتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني إلزاميني وفصل
صيفي اختياري:
 الفصل األول  :إلزامي عادي مدته من  16إلى  19أسبوعا يخصص بعضها لالمتحانات.

 الفصل الثاني  :إلزامي عادي مدته من  16إلى  19أسبوعا يخصص بعضها لالمتحانات.

 الفصل الصيفي :اختياري مكثف ،مدته  8أسابيع.
ب ) يحدد التقومي اجلامعي املعتمد من مجل اجلامعة اخملتص سنويا تاريخ بدء الدراسة في كل فصل
دراسي واالمتحانات والعطلة االنتصافية وإعالن النتائج ومواعيد التسجيل.

املـادة :2

يجرى تقومي الطالب في أي مقرر خالل الفصول الدراسية عن طريق االختبارات والواجبات واألنشطة
اخملتلفة املنسجمة مع طبيعة املقرر والتي تبني مدى استيعاب الطالب للمحتوى العلمي للمقرر.

املـادة :3

أ ) توزع الدرجات على عناصر التقومي الفصلي (االختبارات ،والواجبات واألنشطة والعملي) وفقا ملا هو
منصوص عليه في نظام اجلامعة الداخلي وتوصيف مقرراتها مع مراعاة اآلتي:
 .1املقررات النظرية:

 الكليات التطبيقية :يخصص ألعمال الفصل نسبة ال تزيد على  ٪ 50من عالمة املقرر ،على أن
يجرى اختباران على األقل خالل الفصل الدراسي الواحد ،ويخصص لالمتحان النهائي على األقل
( )٪50من النتيجة النهائية ويكون حتريريا وشامال.
 الكليات النظرية :يخصص ألعمال الفصل نسبة ال تزيد على  ٪ 40من عالمة املقرر ،على أن يجرى
اختباران على األقل خالل الفصل الدراسي الواحد ،ويخصص لالمتحان النهائي على األقل ()٪60
من النتيجة النهائية ويكون حتريريا وشامال.
 ال يجوز دخول االمتحان النهائي ملن لم يحصل على  ٪ 25من عالمة أعمال الفصل.

 ال يعد ناجحا من لم يحصل على  ٪ 25من عالمة االمتحان النهائي.
 .2املقررات ذات الطبيعة العملية أو حلقات البحث واملشاريع التطبيقية والعيادات:
تقوم مجال الكليات ببيان كيفية توزيع العالمات التي توضع لهذه املقررات على أن يعتمد هذا التوزيع
من مجل الكلية املعنية.
ب ) يصدر مجل الكلية في بداية كل عام دراسي قرارا يبني توزيع عالمات كل من القسمني النظري
والعملي ( االختبارات ،والواجبات واألنشطة والعملي).
ج ) يحدد التقومي النهائي للطالب في مقرر ما عن طريق جمع جميع عالمات االختبارات واالمتحانات
والواجبات واألنشطة العلمية إلى جانب عالمة العملي (حال وجوده) ويشكل مجموع هذه العالمات
العالمة الكلية النهائية للطالب في املقرر.
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املـادة :4

أ ) حتدد املكافئات احلرفية للدرجات املئوية احلاصل عليها الطالب كمجموع درجة في مقرر ما مع التقدير
املكافئ له والنقاط املقابلة حسب اجلدول املبني فيما يلي:
املكافئ احلرفي

املكافئ النقطي

املكافئ املئوي
X < 100

98

A+

4.00

X < 98

95

A

3.75

X < 95

90

A-

3.50

X < 90

85

B+

3.25

X < 85

80

B

3.00

X < 80

75

B-

2.75

X < 75

70

C+

2.50

X < 70

65

C

2.25

X < 65

60

C-

2.00

X < 60

55

D+

1.75

X < 55

50

D

1.50

F

0

-

Z

محروم

-

W

منسحب

-

I

غير مكتمل

0X < 50

 : Xعالمة الطالب
ب ) تعتمد اجلامعة اجلدول اآلتي في حساب املعدل الفصلي واملعدل التراكمي للطالب:
الدرجة املئوية

املكافئ النقطي

التقدير

من  95إلى 100

4 - 3.75

شرف

من  85إلى ما دون 95

3.74 - 3.25

امتياز

من  75إلى ما دون 85

3.24 - 2.75

جيد جدا

من 65إلى ما دون 75

3.74 - 2.25

جيد

من  60إلى ما دون 60

2.24 - 2

مقبول
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املـادة :5

أ ) على الطالب االلتزام بنظام الدوام الكامل وحضور جميع احملاضرات واحلصص العملية واملناقشات وفقا
للخطة الدراسية املعتمدة.

املـادة :6

ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  /٪15/من عدد الساعات املقررة للمقرر.

املـادة :7

إذا غاب الطالب أكثر من  /٪15/من مجموع عدد الساعات املقررة للمقرر من دون عذر مرضي أو قهري،
يحرم من التقدم لالمتحان النهائي ،وتع ُّد نتيجته في ذلم املقرر (صفرا) وتقدير محروم ( ،)Zوعليه إعادة
تسجيله إذا كان إجباريا ،وتدخل نتيجة ذلم الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي.

املـادة :8

إذا غاب الطالب أكثر من  /٪15/من الساعات املقررة ملقرر ما ،وكان هذا الغياب بسبب املرض أو لعذر قهري
يقبله العميد ويقره مجل الكلية ،يع ُّد منسحبا من ذلم املقرر ،وتطبق عليه أحكام االنسحاب ،ويبلغ
العميد مدير القبول والتسجيل بذلم ،وتثبَّت كلمة (منسحب) والتقدير ( )wمن املقرر في سجل الطالب.

املـادة :9

يشترط في العذر املرضي أن يكون بتقرير طبي صادر عن طبيب اجلامعة ،أو عيادة أو مشفى معتمد من
ِقبل اجلامعة ومصدق من قبل مديرية الصحة ،وفي احلاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره
القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

املـادة :10

يحق للطالب االنسحاب من املقرر املسجل فيه خالل الفصل الدراسي ،ومينح في هذه احلالة تقدير
منسحب ( ،)W= withdrawalوال يدخل املقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير منسحب( )Wفي حساب
معدله التراكمي.

املـادة :11

في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل املعني يع ُّد مجمدا لهذا الفصل ويحصل على تقدير
منسحب ( )Wفي كل املقررات املسحوبة ،ويحسب هذا الفصل من ضمن املدة الزمنية القصوى للدراسة
ويظهر في كشف العالمات ويذمم الطالب بكلفته .وال يؤثر هذا في حساب املعدل التراكمي.

املـادة :12

يحسب املعدل الفصلي ( )GPAلكل طالب في نهاية كل فصل دراسي ،وهو مجموع العالمات املئوية أو
النقطية التي حصل عليها في املقررات التي درسها خالل الفصل بعد ضرب كل منها بعدد الساعات
املعتمدة للمقرر مقسوما على مجموع الساعات املعتمدة التي درسها الطالب خالل الفصل.

املـادة :13

يحسب لكل طالب معدل تراكمي كلي ( )AGPAبنهاية الفصل بطريقة املعدل الفصلي ذاتها مع األخذ
باحلسبان جميـع املقررات التي درسها الطالب منذ بداية دراسته ،باستثناء املقررات التي متت إعادتها حيث
تؤخذ العالمة األعلى باحلسبان.

املـادة :14

يعطى الطالب الذي ال يتمكن من إجناز األعمال املطلوبة منه لتالفي التقصير في املقرر لسبب خارج عن
إرادته تقدير "غير مكتمل" ( )I= incompleteوذلم بناء على اقتراح مجل الكلية وبقرار من مجل
اجلامعة ،ويتوجب على الطالب احلاصل على هذا التقدير إجناز األعمال اإلضافية التي تطلب منه إلزالة هذا
التقدير ،وفي حال تقصير الطالب يعطى تقدير محروم أو راسب ( Zأو  )Fفي املقرر.
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املـادة :15

يتوجب على الطالب احلاصل على تقدير راسب ( )F= failأو محروم ( )Zفي أي مقرر ،إعادة التسجيل في
املقرر إذا كان إجباريا أو ما يعادله إن كان اختياريا ،مع تسديد الرسوم واألقساط املعتمدة.

املـادة :16

يترتب على الطالب التقدم إلى االمتحان النهائي للمقرر ،ويعد راسبا في املقرر حال حصوله على عالمة
تقل عن  ٪25في االمتحان النهائي أو غيابه عنه مهما كانت عالماته احملصلة في التقوميات السابقة لهذا
االختبار ويحصل على تقدير راسب (.)F=fail

املـادة :17

حتدد الساعات املعتمدة التي ميكن للطالب تسجيلها باحلد األدنى واألعلى خالل الفصول الدراسية
اخملتلفة وفق اآلتي:

الفصل الدراسي

احلد األدنى

احلد األعلى

احلد األعلى للكليات التي
يزيد عدد ساعاتها
املعتمدة عن  000ساعة

األول ( اخلريف)
الثاني (الشتاء)

12
12

 3 + 18٭
 3 + 18٭

25
25

الثالث (الصيفي)

2

3+9٭

3 + 9٭

٭ إذا كان معدل الطالب في الفصل السابق ال يقل عن ( )٪80أو ( )3نقاط.

املـادة :18

ميكن للجامعة ،وفي حاالت وجود عبء دراسي كبير غير محتسب ضمن الساعات املعتمدة للطالب (مثل
حالة الترميم في اللغة األجنبية ،أو في العلوم األساسية) ،إعفاء الطالب من تسجيل ساعات معتمدة،
ويؤخذ إجمالي العبء الناجت عن الترميم باحلسبان في تقدير مستواه الدراسي لدى منحه وثائق رسمية.

الفصل الثاني :اإلنذارات األكادميية
املـادة :19

أ ) بعد اعتماد النتائج األكادميية للطالب في نهاية كل فصل تتولى اجلامعة بدءا من الفصل الدراسي
التالي للفصل الذي سجل فيه الطالب ،وال يعد الفصل الصيفي من ضمن هذه الفصول توجيه إنذار إلى
الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن ( )2نقطتني في أي من الفصلني الدراسيني األول والثاني.
ب ) عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى ( )2نقطتني فما فوق،
وذلم في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنـذار.
ج ) يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء املدة املقررة في الفقرة (ب) من هذه املادة ،ويستثنى من ذلم
الطالب الذي أمت بنجاح (99ساعة) من الساعـات املعتمدة حسب خطته الدراسية ،على أال يقل معدله
التراكمي عن( )1.75نقطة أو ما يعادلها مئويا ،وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلم في أي فصل دراسي
الحق يفصل من التخصص من دون إنـذار.
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املـادة :20

أ ) يجوز أن يقبل في الدراسة اخلاصة االستدراكية طالب اإلجازة املفصول من الدراسة بسبب تدني معدله
التراكمي عن نقطتني وفق األحكام اآلتية:

 إذا كان معدله التراكمي ال يقل عن ( 1.5نقطة) أو ما يعادلها مئويا يعطى  4فصول دراسية لرفع
هذا املعدل إلى احلد األدنى املقبول ليعود طالبا منتظما ،وإذا أخفق ال يسمح له مبواصلة الدراسة
إال إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99ساعة) من الساعات املعتمدة املقررة في خطته الدراسية
وكان معدله التراكمي فيها ال يقل عن ( 1.75نقطة) أو ما يعادلها مئويا و في هذه احلالة يعطى
فصليني دراسيني كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى ( )2نقطتني.

 إذا كان معدل الطالب بني ( 1.49-1نقطة) أو ما يعادلها مئويا يعطى فصال واحدا لرفع هذا املعدل
إلى ( 1.5نقطة) أو ما يعادلها مئويا وإذا حقق ذلم يعطى ثالثة فصول إضافية لرفع املعدل إلى
احلد األدنى املقبول ،وإذا أخفق ال يسمح له مبواصلة الدراسة اخلاصة االستدراكية إال إذا كان قد
أنهى ما مجموعه ( 99ساعة) من الساعات املعتمدة املقررة في خطته الدراسية و كان معدله
التراكمي فيها ال يقل عن ( )1.75نقطة أو ما يعادلها مئويا ،وفي هذه احلالة يعطى فصليني
دراسيني كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله.
ب ) يفقد الطالب املقبول في الدراسة اخلاصة االستدراكية حقه في االنتقال إلى تخصص آخر إذا أمت
األربعة فصول املمنوحة له في الدراسة اخلاصة االستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى
احلد األدنى املطلوب وال يعدٌ الفصل الصيفي فصال دراسيا لهذه الغاية.
ج ) يكون العبء الدراسي للطالب املقبول في الدراسة اخلاصة االستدراكية ( )15خم عشرة ساعة
معتمدة حدا أعلى لكل من الفصلني األول والثاني و( )6ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

املـادة :21

أ ) يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئويا في املعدل
التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل األول مـن التحاقه باجلامعة ،وإذا تكرر حصوله على
أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئويا في املعـدل التراكمي في أي فصل الحق يفصل من اجلامعة.
ب ) ال يسمح بقبول الطالب املفصول من تخصص ما في تخصص آخـر أكثر من مرة واحدة خالل مدة
دراسته في اجلامعة .وفي جميع احلاالت يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصوال ،ويبلغ
قرار اإلنذار أو الفصل للطالب بإبالغه من خالل مرشده األكادميي أو بالطريقة التي تراها اجلامعة مناسبة
وكذلم إبالغ اجلهات املعنية فيها.
ج ) ال يجوز للطالب املفصول أكادمييا من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى.

املـادة :22

إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على تقدير غير مكتمل ( )I=Incompleteوكان حتت طائلة الفصل
من التخصص أو من اجلامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:
 ال يسمح لـه باالستمرار في الدراسة في الفصل التالي إال بعد اكتمال عالماته ورفع معدله إلى
احلد األدنى املطلوب.
 يفصل الطالب في حال عدم رفع معدله إلى احلد املطلوب ،بعد اكتمال عالمات ذلم الفصل.

املـادة :23

يفصل الطالب من اجلامعة أو التخصص إذا جتاوز املدة الزمنية القصوى للدراسة املسموح بها للدراسة.
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الفصل الثالث :التخرج
املـادة :24

يحدد احلد األدنى من الساعات املعتمدة الالزمة للحصول على اإلجازة في تخصص ما في اللوائح الداخلية
واملناهج واخلطط الدراسية للكليات.

املـادة :25

أ ) يعد الطالب متخرجا عند جناحه في جميع مقررات اخلطة الدراسية املعتمدة ،وإذا كان معدله التراكمي
اإلجمالي  /2/نقطتني فأكثر ولم يتجاوز احلد األعظمي للسنوات املسموح بها مينح عندها شهادة ووثيقة
تخرج موقعة من عميد الكلية ورئي اجلامعة ،إضافة إلى كشف عالمات موقع من رئي اجلامعة.
ب ) عند التخرج يحسب املعدل التراكمي النهائي املئوي من مجموع العالمات املئوية التي حصل عليها
الطالب في جميع مقررات اخلطة الدراسية بعد ضرب كل منها بعدد الساعات املعتمدة للمقرر مقسوما
على مجموع الساعات املعتمدة للخطة.

الفصل الرابع :التجميد (إيقاف التسجيل)
املـادة :26

أ ) ميكن للطالب الذي ال يستطيع متابعة الدراسة في فصل دراسي ما ،ألسباب خارجة عن إرادته ،أن
يتقدم شخصيا بطلب جتميد دراسته للفصل املذكور ،متضمنا األسباب الداعية لذلم ،ويشترط لقبول
الطلب أن يقدم قبل نهاية األسبوع الثامن من بدء الفصل الدراسي ،وفي حال موافقة مجل اجلامعة
على الطلب يعطى الطالب التقدير ( )Wفي جميع مقررات الفصل التي سجل فيها.
ب ) يجوز جملل اجلامعة أن ينظر في طلبات التجميد املقدمة بعد نهاية األسبوع الثامن من بدء الفصل
الدراسي عند وجود أسباب قاهرة منعت الطالب من تقدمي الطلب في املواعيد احملددة.
ج ) ال يحق للطالب التقدم بطلب التجميد مالم يكن مسجال في الفصل وبخالف ذلم يرقن قيده وفي
كافة األحوال يذمم الطالب بكلفة الفصل.

املـادة :27

في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل املعني يعد مجمدا لهذا الفصل ويحصل على تقدير
منسحب ( )Wفي كل املقررات املسحوبة ،ويحسب هذا الفصل من ضمن املدة الزمنية القصوى للدراسة
ويظهر في كشف العالمات ويذمم الطالب بكلفته ،وال يؤثر هذا في حسابات املعدل التراكمي.

الفصل اخلام  :أحكام عامة
املـادة :28

أ ) ال يجوز إعادة النظر في العالمة املقدرة أو إعادة تصحيح الورقة االمتحانية إال في حال وجود خطأ مادي
يتعلق بجمع العالمات أو تثبيتها أو عدم تصحيح كامل اجلواب أو كامل فقرة من جواب مفصولة عنه.
ب ) ينظر عميد الكلية أو نائبه مع أساتذة املقرر ومدير القبول والتسجيل في طلبات اعتراض الطالب
على نتائجهم والتأكد من عدم وجود خطأ مادي في أوراقهم االمتحانية عند انتهاء النتائج.
ج ) يتم جبر احملصلة اإلجمالية المتحان املقرر إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر.
هـ ) إذا احتاج الطالب إلى أقل من احلد األدنى للساعات املعتمدة املسموح بها في فصل تخرجه فله أن
يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.
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و ) يعقد االمتحان النهائي لكل مقرر في نهاية الفصل ،ويكون االمتحان حتريريا وشامال للمقرر ويجوز أن
يشمل االمتحان النهائي امتحانات عملية أو شفهية أو تقريرا ،ويحدد مجل الكلية بناء على توصية
من القسم اخملتص النسبة التي تخصص لها من عالمة االمتحان النهائي على أن يعلن ذلم للطلبة في
بداية الفصل الدراسي.
ز ) يحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان النهائي ملقرر ما إذا لم يحقق نسبة الدوام املطلوبة ويعطى
فيه تقدير محروم./ Z /
ح ) ال حتتسب عالمات املقررات التي سبق للطالب أن درسها في جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي.
ط ) ال يجوز للطالب املنقول من جامعة أخرى التخرج من اجلامعة إال إذا درس ما ال يقل عن  ٪50من
الساعات املعتمدة في اجلامعة.
ك ) حتتفظ اجلامعة بأوراق االمتحانات النهائية لكل فصل ملدة ال تقل عن عشر سنوات.

املـادة :29

تصدر اللوائح الداخلية للكليات واخلطط الدراسية ومناهج املقررات الدراسية بقرار من وزير التعليم
العالي بعد موافقة مجل التعليم العالي بناء على اقتراح مجل اجلامعة.

املـادة :30

يضع مجل اجلامعة القواعد اخلاصة بعملية اإلرشاد األكادميي وعمليات التسجيل على املقررات
والسحب واإلضافة وفقا لنظام الساعات املعتمدة.

الفصل السادس :املنح الدراسية
املـادة :31

تقدم اجلامعة منحا دراسية مخفضة أو مجانية وفق ما يأتي:

 املنح املقدمة إلى وزارة التعليم العالي ،وحتدد الوزارة قواعد القبول واعداد املقبولني وأسماءهم
وفق قوعد االعتماد وقرارات مجل التعليم العالي.
 تخفيض بنسبة  ٪25من األقساط الدراسية لكل فصل للطالب الذي يحصل على أعلى معدل
فصلي ( )GPAمن طالب الدفعة الواحدة على أن ال يقل عبئه الدراسي عن  16ساعة معتمدة.

 مينح األخ الثاني في اجلامعة تخفيضا قدره  ٪10والثالث تخفيضا قدره ٪25من األقساط
الدراسية في اجلامعة خالل فترة تواجد األخوة معا وبشكل ال يزيد على املدة الدنيا للتخرج.
وتعتمد املنح املقدمة من املالم بكتاب يوجه إلى رئي اجلامعة يتضمن تفصيالت هذه املنحة.

الفصل السابع :االنضباط
املـادة  :32أنواع اخملالفات

يعد مخالفة تستدعي إجراء تأديبيا ما يأتي:
أ ) اإلخالل بحسن سير احملاضرات أو الدروس في اجلامعة أو أي من األنشطة اجلامعية.
ب ) االمتناع عن حضور الدروس واحملاضرات واألنشطة اجلامعية التي تقضي األنظمة املواظبة عليها.
ج ) الفعل الذي مي الشرف ويخل باآلداب العامة أو يسيء إلى سمعة اجلامعة أو العاملني فيها.
د ) الغش في االمتحان أو الشروع فيه أو املشاركة به أو تيسيره أو اإلخالل بالتعليمات االمتحانية.
هـ ) تنظيم اجلمعيات داخل اجلامعة أو االنتساب إليها أو املشاركة في أعمالها من غير ترخيص مسبق.
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و ) االشتراك في نشاط جماعي داخل احلرم اجلامعي يخل بأنظمة اجلامعة وتعليماتها.
ز ) استخدام مباني اجلامعة ومرافقها ومباني سكن الطالب واألندية لغير األغراض التي أعدت من أجلها.
ح ) توزيع النشرات أو إصدار اجلرائد أو وضع اإلعالنات أو جمع التوقيعات أو التبرعات داخل اجلامعة واألمكنة
امللحقة بها ،من دون احلصول على ترخيص أو إذن من إدارة اجلامعة واجلهات اخملتصة ،أو إساءة استعمال ما
ذكر بعد احلصول على الترخيص أو اإلذن.
ط ) إتالف أي من ممتلكات اجلامعة املنقولة وغير املنقولة أو إساءة استعمالها أو اإلضرار باألجهزة واملواد أو
موجودات مكتبات اجلامعة.
ك ) اقتراف أي عملية تزوير أو احتيال أو انتحال شخصية الغير في أي أمور لها عالقة باجلامعة وشؤونها.
االعتداء أو اإلساءة إلى أي من العاملني في اجلامعة أو طلبتها.
ل ) حمل السالح مبختلف أنواعـه داخل احلرم اجلامعي أو فـي الرحالت اجلـامعية ،ولـو كـان مرخصا،
وكـذلم التدخني أو تناول املشروبات الكحولية أيــــا كان نوعها.
م ) مخالفة تعليمات إدارة اجلامعة.

املـادة  :33اجلزاءات التأديبية

أ ) التنبيه مشافهة.
ب ) التنبيه كتابة.
ج ) اإلنذار.
د ) التغرمي مبا ال يقل عن مثلي الثمن احلالي ألي من أجهزة اجلامعة أو كتبها أو موجوداتها املتلفة نتيجة
إساءة االستعمال أو التصرف.
هـ ) احلرمان ملدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت أثناءها اخملالفة.
و ) احلرمان ملدة محدودة من االستفادة من اخلدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق اجلامعة التي
ارتكبت بها اخملالفة.
ز ) احلرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال تتجاوز الشهر.
ح ) إلغاء التسجيل في مقرر أو أكثر لفصل دراسي واحد.
ط ) إلغاء االمتحان في مقرر أو أكثر لفصل دراسي واحد وإعطاء الطالب درجة الصفر في املقررات التي
ألغيت امتحاناته فيها.
ك ) تخفيض املنحة أو إيقافها لفترة محدودة أو كليا للطالب احلاصل على منحة مـن اجلامعة ،ما عدا
املنح اخملصصة لوزارة التعليم العالي فتنطبق عليها األحكام النافذة في وزارة التعليم العالي.
ل ) الفصل من اجلامعة ملدة تتراوح بني فصل وأربعة فصول دراسية ،وال يعد الفصل الصيفي فصال دراسيا
لهذه الغاية ،وال حتتسب املقررات التي يدرسها الطالب في أي جامعة أخرى أو معهد أثناء فترة عقوبته.
م ) الفصل النهائي من اجلامعة ،وجملل اجلامعة إعادة النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من
اجلامعة بعد مضي سنة على األقل من تاريخ صدوره.

ال يجوز للطالب أن يحتج بعدم معرفته بقوانني اجلامعة وأنظمتها وتعليماتها،
أو بعدم اطالعه على ما ينشر في لوحات اإلعالنات أو موقع اجلامعة اإللكتروني،
ويعد ما ينشر في هذه اللوحات واملوقع معلوما من تاريخ نشره.
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