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 التعليم شؤون االول: الفصل
 
 

 : نظام الدراسة85المادة 
 

 أواًل:
ُتطبق جامعة بريوت العربية نظام "الساعات املعتمدة". وهو نظام مرن يستطيع الطالب من خالله توزيع املقرراات املطووبرة 
ألي ختصرررل عورررز مررردة زمضيرررة  رررد ة ألرررمن اصرررد األ ل واأل صرررز لواصررروو عورررز الداجرررة و لررر  و قرررا  لوقواعرررد العامرررة 

املشررراايفة ن تضسررريق جدولررره الدااإرررف و لررر  بادررررا  املردرررد األيفرررا  ف.  لوجامعرررة والةويرررة. ويتررريظ هرررطا الضظرررام لوطالرررب
ويةون الطالب مؤهال  لواصوو عوز  اجة عومية معيضرة ن اراو امرام  يرع متطوبرات اصصروو عورز الداجرة و قرا  لوروا ظ 

ج برالاام  والت صصررات عرد  السرراعات املعتمردة املطووبرة لوت ررر -تبعرا  لووا اارا الداخويررة -املعمروو ارا. ودررد  يفرة يفويررة 
 امل توفة.
  
 ثانياً:

 الساعة املعتمدة هف وادة  ياس  ااإية، تعا و: 
 إاعة واادة  عوية أإبوعيا  لومااألرة الضظرية، طواو الفصة الدااإف. -1
 إاعتان أو ثالث إاعات  عوية أإبوعيا  لوتطبيقات العموية وامل تاات والعيا ات، طواو الفصة الدااإف. -2

 
 ثالثاً: 

 الدااإة بالوغة االجنويزية، باإتثضاء يفوية اآل اب ن بعض الت صصات، ويفوية اصقوق والعووم السياإية.
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 : الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس أو الليسانس(86المادة 
 

 أواًل: شروط القبول:
 اصصوو عوز داا ة الثانوية العامة الوبضانية أو ما يعا هلا امسيا . -1
 مباااة القبوو املؤهوة لوةوية املطووبة.اجتياز  -2

 

 مواد االمتحان الكليــة
 مقابوة د صية و ضية(اختباا  داات )ماااات التفةري، ماااات معمااية  الوغة اإلجنويزية الهندسة المعمارية
 د صيةمقابوة  ماااات تصميمية و ضية( ،ماااات التفةري)دفاف امتاان  الوغة اإلجنويزية التصميم الداخل 
 مقابوة د صية ، ماااات تصميمية و ضية()ماااات التفةري امتاان دفاف الوغة اإلجنويزية التصميم الغرافيك 
 مقابوة د صية ، ماااات تصميمية و ضية()ماااات التفةري امتاان دفاف الوغة اإلجنويزية تصميم المواقع
 الةيمياء( -الفيزياء -ري ، املعر ة العومية:  اياألياتماااات التفةاختباا القداات ) الوغة اإلجنويزية الهندسة
 مقابوة د صية الةيمياء(-الفيزياء -لعومية:  عوم األاياءماااات التفةري ، املعر ة ااختباا القداات ) الوغة اإلجنويزية الصيدلة

 مقابوة د صية الةيمياء(-الفيزياء -ياءلعومية:  عوم األاماااات التفةري ، املعر ة ااختباا القداات ) الوغة اإلجنويزية الطب

 الةيمياء( -الفيزياء-ماااات التفةري ، املعر ة العومية:  عوم األاياءاختباا القداات ) الوغة اإلجنويزية طب األسنان
مقابوة 
 د صية

امتاان 
 عموف

 مقابوة د صية الةيمياء( -الفيزياء-عوم األاياء ماااات التفةري ، املعر ة العومية: اختباا القداات ) الوغة اإلجنويزية العلوم الصحية
 الوغة اإلجنويزية العلوم

 الوغة اإلجنويزية إدارة األعمال
  واعد الوغة االجنويزية والةتابة والفام واالإتيعاب القراءة  داات اآلداب: قسم اللغة االنجليزية وآدابها

    اآلداب: قسم اإلعالم                               
ساعة معتمدة  12)للطالب الذين أنهوا 

 (2.00بمجموع رقم  ترااكم  
ماااات اإت دام  الوغة االجنويزية الوغة العربية ثقا ة عامة

 اصاإب اآليل
الوغة 
 الفرنسية

مقابوة 
 د صية

 

 

 يتم اختياا الطالب باملفاألوة و قا  لوعد  احملد  لةة يفوية. -3
 

 ثانياً: اإلرشاد األاكاديم 
 سم ن يفويات اجلامعة لةة جمموعة من الطرالب مردردا  أيفا  يرا  مرن برا أعيراء هيدرة التردايا لتقرد  الضصرظ  حيد  يفة

واإلادرررا  هلررررم خرررالو  رررراة  ااإرررتام ومسرررراعدلم ن اختيررراا مقررررراالم الدااإرررية، ومعرررراونتام ملواجارررة مررررا يعاألرررام أثضرررراء 
  ااإتام.

 

 ثالثا: التنسيق األاكاديم 
املضسق األيفا  ف لوةوية، وتةون مسؤوليته تضظريم عمويرة التسرجية ومتطوباتره، يفمرا يقروم بالتضسريق برا حيد  عميد الةوية 

 الةوية واملرددين األيفا  يا ومةتب التسجية ن خمتوف األموا التعويمية.
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 رابعاً: قواعد التسجيل
 مواعيد الدراسة  -1

 إبوع تدايا، يوياا االمتاان الضاا ف.أ 15تبدأ الدااإة به خالو دار أيووو وملدة  فصل الخريف:
 أإبوع تدايا، يوياا االمتاان الضاا ف. 15تبدأ الدااإة به خالو دار دباط وملدة  :   فصل الربيع

 أإابيع تدايا، متيمضة االمتاان الضاا ف. 8ازيران وملدة  دار اعتبااا  منتبدأ الدااإة  فصل الصيف:
 

 البرامج التأسيسية -2
لتأهية الطالب الطين حيتراجون إلعردا  أيفرا  ف األران لوردخوو لوسرضة األوة لداجرة البةرالوايوس ن تعد هطه الاام  

 بعض الاام  االيفا  ية اليت تطرااا اجلامعة، وتتيمن هطه الاام  ما يوف:
 برنامج الفرشمن -2.1

 .صل لطالب الصف الثاين عشر الطين يتابعون املضا  أجضيبهطا الانام  خم
 يسمظ لطالب الصف الثاين عشر مضا  أجضيب االنتساب لصف الفرمشن بالشروط التالية:التسجيل : 

اصصرروو عوررز موا قررة مسرربقة تسررمظ لرره ستابعررة الدااإررة اسررب املررضا  األجضرريب مررن جلضررة املعررا الت ن  -
 وزااة الابية والتعويم العايل. 

 (Grade 12ان يةون  د أهنز بضجاح صف الثاين عشر ) -
عوررررز اال ررررة  بررررة االنتسرررراب اة صررررف الفرررررمشن  (SAT1) متارررران التاصررررية والةفرررراءةضجرررراح ن اال -

 .والتعويم العايلاسب املعايري املعتمدة ن وزااة الابية 
 اجتياز مرحلة الفرشمن -

 2اهناء ثالثا اصيدا  بضجاح سعدو ال يقة عن  -
عتمرررردة ن جلضرررررة ( طبقررررا لومعررررايري املSAT2و SAT1اصصرررروو عوررررز املعرررردو املطورررروب ن امتاررررراين ) -

 املعا الت ن املديرية العامة لوابية.
 اصصوو عوز معا لة الفرمشن بالثانوية العامة من جلضة املعا الت ن املديرية العامة لوابية. -

 

 :لمقررات التعويضيةا -2.2
عامرة  ررع الةويرات لطرالب دراا ة الثانويرة ال القبروو لربعضهطه املقراات التعوييرية خمصصرة الإرتيفاء متطوبرات 

 .اال تصا  واالجتماع و رع االنسانيات ويفطل  طالب داا ة البةالوايا الفضية 
 

  :البرنامج التحضيري -2.3
 ت تقوية ن الوغرة االجنويزيرة الطين حيتاجون ملقرااو  الراغبا بااللتااقياد  الانام  التايريي إلعدا  الطالب 

 .جلامعيةأو ملقراات عومية األا ية  بة بدء  ااإتام او/
 

 اإلنكليزية:برنامج تقوية اللغة  -2.4
 5يارررد  هررررطا الانرررام  اة اعرررردا  الطرررالب الإررررتيفاء درررررط القبررروو ن الوغررررة االنةويزيرررة ويضقسررررم الانررررام  اة 

 الانام  طبقا اة  اجات امتاان الدخوو ن الوغة االنةويزية. الطالب ندديد مستوى  مستويات، ويتم
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 ة:المقررات الدراسي -3
 

 دد  يفة يفوية تبعا  لووا ااا الداخوية اصد األ ل لعد  الساعات املعتمدة املطووبة لوت رج. وتشمة تو  املقراات:
 مقررات الكلية -3.1
املقرراات اإللزاميرة: هررف جمموعرة مررن املقرراات ن مررضا  الةويرة املعضيرة عوررز الطالرب أن يضجزهررا بضجراح يفجررزء  -

 الت صل املطووب.من متطوبات الت رج ن جماو 
املقررراات االختياايررة: هررف جمموعررة مررن املقررراات الرريت  ةررن لوطالررب أن رترراا مضاررا وتشررمة مقررراات  ن جمرراو  -

 الت صل ألجة امام متطوبات الت رج. وتتيمن هطه املقراات:
 مقراات القسم االختيااية: وهف مقراات رتااها الطالب من املقراات املطرواة بالقسم. .أ
 مقراات الةوية االختيااية: وهف مقراات رتااها الطالب من املقراات املطرواة بالةوية. .ب
 

 مقررات متطلبات الجامعة -3.2
هررف جمموعررة مرررن املقررراات املطووبرررة مررن  يررع طرررالب اجلامعررة ولرررد  اة ألررمانة اتسرراع املعر رررة وعوررز الطالرررب 

تطوبرات جامعيرة و رق مرا ترضل عويره لروا ظ الةويرات، إاعة معتمدة يفم 21اة  12خالو  اة  ااإته اجناز من 
 وتتيمن جمموعتا:

إاعات معتمدة( وهف جمموعة من املقراات اإللزاميرة درد ها اجلامعرة وتشرمة  5مقراات اجلامعة اإللزامية: ) -
 الوغة اإلجنويزية(  –الوغة العربية  –مقراات )اقوق اإلنسان 

إرراعات معتمرردة( وهررف جمموعررة مررن املقررراات دررد ها اجلامعررة   11 اة 8مقررراات اجلامعررة االختياايررة: )مررن  -
يفمتطوبررات اختياايررة وتشررمة مقررراات تطرااررا يفويررات اجلامعررة جلميررع الطررالب. ويعررو  لةررة يفويررة دديررد القيررو  

 عوز املقراات اليت ال جيوز لوطالب تسجيواا ن يفويته ون جماو ختصصه.
 

 المقررات الحرة -3.3
الطالررب مررن املقررراات املطرواررة لميررع الةويررات، ويررتم دديررد عررد  إرراعالا ألررمن ا طررة هررف مقررراات رتااهررا 
 .الدااإية ن ختصصه
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 عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج: -4
 

 

عرد  السراعات املعتمردة املطووبرة لوت ررج و لر  ألرمن ال اتارا الداخويرة والريت -مرن يفويرات اجلامعرة -دد  يفة يفوية 
 ت املعتمدة لومقراات اإللزامية واالختيااية واصرة عوز مستوى القسم والةوية واجلامعة.دد   ياا الساعا

 
 

 عدد الساعات المعتمدة الكليـة
 99 اآلداب

 138 الحقوق والعلوم السياسية
 100 إدارة األعمال

 170 الهندسة المعمارية
 108 التصميم الداخل 
 108 التصميم الغرافيك 
 111 تصميم المواقع
 150 الهندسة

 العلوم
 100 اصاإب اآليل

 97 اياأليات،  يزياء، يفيمياء، عوم االاياء
 180 الصيدلة
 204 الطب

 180 طب األسنان

العلوم 
 الصحية

 101 التغطية
 106 التمريض

 100 امل تاات الطبية
 130 العالج الفيزيائ 

 
 :عدد الساعات المعتمدة خالل الفصل  -5

إرراعة معتمرردة يفاررد   18املعتمرردة الرريت  ةررن لوطالررب تسررجيواا بالفصررة الدااإررف الوااررد هررو:  عررد  السرراعات
إرراعات يفاررد  أ ل  9إرراعة يفاررد  أ صررز و 18إرراعة معتمرردة يفاررد أ ل )لوةويررات العمويررة(، و 12أ صررز و

 )لوةويات اإلنسانية(، و ل  بفصوف ا ريف والربيع.
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 خامساً: إجراءات التسجيل

 

 لمطلوبة للتسجيلالمستندات ا -1
 

 نس تان من داا ة الثانوية العامة الوبضانية أو ما يعا هلا امسيا ، اادامها مصد ة من اجلاات الرمسية. -1.1
 نس تان من اخراج القيد اإل را ي، اادامها أصوية )لوطالب الوبضاين(. -1.2
 داا ة ميال  أو نس ة عن جواز السفر )لوطالب غري الوبضاين(. -1.3
 صواتان مشسيتان مصد تان من اجلاات امل تصة. -1.4
الطرالب الوبضررانيون املسررتفيدون مررن أي نظررام صرراف، عورريام اايراا مررا يثبرر  اإررتفا لم مررن اارردى اجلاررات  -1.5

 التالية  قط:
  ا ا ة من الصضدوق الوطين لويمان االجتماعف. -
 ا ا ة من البوديات. -
    ا ا ة من تعاونية موظفف الدولة. -
 بطا ة الصاية من أنظمة القوى األمضية.صواة عن ال -
 صواة عن البطا ة من صضدوق تعاألد اجلامعة الوبضانية. -
 صواة عن البطا ة من صضدوق تعاألد القياة.                                                  -

ص بالصرررضدوق الررروطين أمرررا الطرررالب غرررري املسرررتفيدين مرررن اجلارررات املرررطيفواة إرررابقا ،  عوررريام تسرررديد  يمرررة الرإرررم ا رررا
 لويمان االجتماعف والطي حُيد  إضويا  من  بة ا ااة صضدوق اليمان. 

 العوررروم الصررراية( ا يررروع لفارررل  طررريب-طرررب األإرررضان -الصررريدلة  –عورررز طرررالب الةويرررات الطبيرررة )الطرررب  -1.6
 مث يتم تسويمه ملةتب القبوو ملبادرة عموية التسجية. -يتم تصديقه من طبيب اجلامعة  -

 

 ف اإلرشاد األاكاديم مل -2
 يتم جتايز "موف اإلادا " ا اص بةة طالب متيمضا  املستضدات التالية اسب الةوية املقيد اا:

 منو ج التسجية.  -2.1
  لية لوةوية املقبوو  ياا الطالب.  -2.2
 يفتيب القواعد العامة لضظام الساعات املعتمدة.   -2.3
 العقد الدااإف.  -2.4
 راات اإلجبااية واالختيااية ملراوة الدااإة. ا مة باملق  -2.5
 جدوو املقراات املطرواة بالفصة الدااإف األوو.  -2.6
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 خطوات التسجيل بالفصل الدراس  األول -3
 يستوم الطالب اجلديد موف اإلادا  ن يوم التوجيه. -3.1
ضصرررظ ويعتمررد منرررو ج التسرررجية، الرررطي يقرردم لررره ال-سسررراعدة املردرررد األيفررا  ف -رترراا الطالرررب املقررراات  -3.2

إراعة يفارد  أ صرز وال تقرة  18وُيشاط أن ال تزيد عد  الساعات املعتمدة اليت إريقوم الطالرب بتسرجيواا عرن 
إررراعة معتمررردة يفاررد  أ ل ن  صررروف ا ريرررف والربيررع لوةويرررات العمويرررة. بيضمررا ال تزيرررد عرررد  السررراعات  12عررن 

 إاعات معتمدة يفاد  أ ل لوةويات اإلنسانية. 9إاعات معتمدة يفاد  أ صز و 18املعتمدة عن 
يتوجره الطالرب اة مةترب التسرجية املريفرزي لواصروو عورز ايصراو إردا  الرإروم الدااإرية لومقرراات الريت  -3.3

 اختااها و ل  بعد تقد ه املستضدات املطووبة.
ورز اإليصراو املعطرز لره، ويُعرد يقوم الطالب بد ع الرإوم الدااإية ن املصرر  الرطي درد ه اجلامعرة بضراء  ع -3.4

الطالرررب بعررردها مسرررجال  بصرررفة هنا يرررة و ةضررره اصصررروو عورررز البطا رررة اجلامعيرررة مرررن مةترررب التسرررجية بعرررد ابرررراز 
 اإليصاو مدموغا  من املصر .

 
 

 الملف األاكاديم  -4
صررروو يرررتم جتايرررز املورررف األيفرررا  ف لةرررة طالرررب مسرررجة ن الةويرررة ُدفرررا بررره اإرررتمااات التسرررجية جلميرررع الف -4.1

الدااإرررية، ونسررر ة عرررن العقرررد الدااإرررف املو رررع مرررن الطالرررب، والضترررا   الفصررروية لوطالرررب، وأي مسرررتضد   خرررر لررره صررروة 
 )انطااات، تقااير طبية، اخل...(.

يررتم افررا املوررف األيفرررا  ف لوطالررب ن مةتررب التسرررجية املريفررزي ودفررا نسرر ة مضررره عضررد املردررد األيفرررا  ف  -4.2
 يق مع املضسق األيفا  ف.ملتابعة االة الطالب بالتضس

 يقوم املردد األيفا  ف ستابعة املوف األيفا  ف لوطالب مع هناية يفة  صة  ااإف. -4.3
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 سادساً: نظام التقييم
تعتمررد اجلامعررة أإرررووب التقيرريم املسررتمر ليرررمان جررو ة التعورريم لطالارررا،  يررتم تقيرريم أ اء الطالرررب مررن خرررالو  -1

الرريت يررتم اجراخهررا خررالو الفصررة الدااإررف ن يفويررات اجلامعررة وتقرري م  اات وغريهرراواالختبرراجمموعررة مررن االمتاانررات 
 يررع االمتاانررات بداجررة هنا يررة مقرردااها ما ررة  اجررة، ويعررا عررن الداجررة الرريت اصررة عوياررا الطالررب سعرردو ا مررف 

 و اجة ار ية يتم تسجيواا ن ا ا ته، طبقا  لوجدوو التايل:
 

Grade 

 التقدير

Grade Point Average  

 المعدل الرقم 

Percentage 

 النسبية المئوية
Letter Grade 

 المعدل الحرف 
Excellent 

 ممتاز
4.00 

4.00 

95 - 100 

90 - 94 

A+   

     A          

Very Good 

 جيد جداً 
3.67 

3.33 

3.00 

86 - 89 

83 - 85 

82  -  80 

A-    

B+   

B     

Good 

 جيد
2.67 

2.33 

79 -  76 

75 -  73 

B-    

C+   

PASS 

      C 70  - 72 2.00 مقبول

Marginal 

 دنى المقبولأ
1.67 

1.33 

65 - 69 

60 - 64 

C-    

D     

Weak 

   D-    59 - 55 1.00 ضعيف

Transfer 

    P / T -- -- محول

Fail 

 F 54 - 0 0.00 راسب

 

( ويررتم ااتسرراب السرراعات املعتمرردة ا اصررة برراملقرا وترردخة ن اسرراب املعرردو الر مررف Dاصررد األ ل لوضجرراح ن املقررراات تقرردير ) 
 املقرا. اعادة-D الاايفمف، وعوز الطالب اصاصوا عوز تقدير 

 

يوألرررظ اجلررردوو الترررايل السررراعات املعتمررردة غرررري احملتسررربة ألرررمن العرررد  الةورررف املطوررروب لوت ررررج لورررداجات اصر يرررة  -2
 املطيفواة:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*I.عوز الطالب امام متطوبات املقرا ن  اة متد اىت هناية األإبوع األوو من الفصة الدااإف التايل ) 

 الدرجة الحرفية الحالة االحتساب
 I* غري مةتمة ال تدخل ف  حساب المعدل الرقم  الترااكم 

 W ُمضساب ال تدخل ف  حساب المعدل الرقم  الترااكم 

 AW ُمضساب توقا ف ال تدخل ف  حساب المعدل الرقم  الترااكم 

 INTF ُمستبدو ال تدخل ف  حساب المعدل الرقم  الترااكم 
INTP 

 AUD ُمستمع الرقم  الترااكم ال تدخل ف  حساب المعدل 

 INP موا  متصوه ال تدخل ف  حساب المعدل الرقم  الترااكم 

 WF ُمنسحب اجباري تدخل ف  حساب المعدل الرقم  الترااكم 
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  قم  للمقرر:المعدل الر 

 يتم ااتساب نقاط التقدير الضاا ف لومقرا يفالتايل:
 عد  الساعات املعتمدة لومقرا.× نقاط التقدير   = املعدو الر مف لومقرا 

( إررراعات معتمررردة يرررتم ااتسررراب نقررراط التقررردير الضارررا ف 3مثررراو: ا ا يفررران عرررد  السررراعات املعتمررردة ملقررررا  مرررا )
 لومقرا يفالتايل:

1.33 x  3   =6.99 
 

 : المعدل الرقم  الفصل 
يررتم ااتسرراب املعرردو الر مررف الفصرروف بقسررمة جممرروع املعرردالت الر ميررة الضاا يررة لومقررراات الرريت  اإرراا الطالررب عوررز 

 عد  الساعات املعتمدة املسجوة واليت  اإاا اطا الفصة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         اد                                                                                                                           املعدو الر مف الفصوف = جمموع نقاط التقدير الضاا ية لومقراات ن الفصة الوا    

 عد  الساعات املعتمدة املسجوة ن الفصة الوااد                                  
 : المعدل الرقم  الترااكم 

ااتسرراب املعرردو الر مررف الاايفمررف بقسررمة جممرروع نقرراط التقرردير الضاا يررة لومقررراات الرريت  اإرراا الطالررب ن  يررع  يررتم
 الفصوو عوز عد  الساعات املعتمدة املسجوة واليت  اإاا.

 املعدو الر مف الاايفمف =     جمموع نقاط التقدير الضاا ية لومقراات ن  يع الفصوو      
 عد  الساعات املعتمدة املسجوة ن  يع الفصوو                                        

 

 سابعاً: إعادة دراسة المقررات واستبدالها
 

 ن االة اعا ة  ااإة أي مقرا اجبااي إبق لوطالب الرإوب  يه حيتسب املعدو الر مف األعوز اصاصة عويه.      -1
لرإرروب  يرره أو اصرروله عوررز معرردو مترردن بعررد موا قررة املردررد ق لوطالررب اإررتبداو أي مقرررا اختيررااي إرربق لرره احيرر -2

( تبعررا  INTFأو  INTPاأليفررا  ف وعميررد الةويررة. وحيتسررب املعرردو الر مررف األعوررز اصاصررة عويرره، ويُرصررد تقرردير )
 ملعدله لومقرا اليت مت  اإتبداله.

و الر مرف الاايفمرف ا راص حيق لوطالب الضاجظ ن أي مقرا اعا ة  ااإته مررة وااردة  اسرب، و لر  لر رع املعرد -3
 به. ون هطه اصالة يُعتمد املعدو الر مف األعوز الطي اصة عويه الطالب ن هطا املقرا.

 

 المعدل الرقم  المعتمد سبب اإلعادة
 يُعتمد المعدل الرقم  الجديد رسوب -
 يُعتمد المعدل الرقم  األعلى الذي حصل عليه الطالب تحسين المعدل  -
 يُعتمد المعدل الرقم  األعلى الذي حصل عليه الطالب تيارية بديلةمقررات اخ -
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 ثامنا: اإلنذار األاكاديم 
برردء مررن الفصررة الدااإررف الثرراين، يررتم توجيرره انررطاا أيفررا  ف لوطالررب ن ارراو اصرروله عوررز معرردو ا مررف  صرروف  -1

إراعة معتمردة  12سجية أيفثر مرن وبالتايل يصبظ د  املالاظة االيفا  ية، وال ُيسمظ له بالت 2،00وترايفمف أ ة من 
ن الفصررة الررطي يويرره. ون ارراو اصرروو الطالررب عوررز انررطااين أيفررا  يا متعررا با، حيررق  وررا اجلامعررة  صرروه مررع عرردم 

 اإلخالو بالقواعد التالية:
 ، يفصة الطالب من اجلامعة.1،6يقة عن   ا يفان املعدو الاايفمف لوطالبا -2
، يرررتم و رررف تسرررجية الطالرررب ن الانرررام  الدااإرررف بالةويرررة 1،6يقرررة عرررن  ا ا يفررران املعررردو الاايفمرررف لوطالرررب ال -3

 صررروف  معتمررردة نإررراعة  12 ااإرررته  يسرررمظ لررره بتسرررجية  وااررردة خرررالو( ملررررة Remedialو رررضظ  رصرررة األرررا ية )
 إاعات معتمدة ن  صة الصيف ن مقرراات تعوييرية حيرد ها املردرد األيفرا  ف مرن برا املقرراات 6ا ريف أو الربيع و

 اإلجبااية أو االختيااية اليت اإب  ياا الطالب أو اصة  ياا عوز عالمات متدنية أو ن مقراات متطوبات اجلامعة.
الةويرررة ا ا اصرررة عورررز معررردو ا مرررف  صررروف وترايفمرررف يقرررة عرررن  االألرررا ية مرررنُُ صرررة الطالرررب ا األرررع لوفرصرررة  -4

2،00 . 
ا  الانرام  الدااإرف بالةويرة املقيرد ارا ن حيق له اإرتدض 2،00ا ا اصة الطالب عوز معدو  صوف ال يقة عن  -5

 الفصة الدااإف الطي يويه، ون ااو اصوو الطالب عوز أي انطاا أيفا  ف اخر، يفصة من اجلامعة
 

 تاسعاً: متطلبات الحصول على الدرجة العلمية
ج بطورب اصصروو يفف يةرون الطالرب مرؤهال لواصروو عورز  اجرة عوميرة عويره أن يقروم ن الفصرة مرا  برة األخرري لوت رر 

عورررز منرررو ج خطرررة اصصررروو عورررز الداجرررة العومررررية )خطرررة الداجرررة( وهرررف عبرررااة عرررن بيررران تفصررريوف يتيرررمن مرررا أجنرررزه مرررن 
مقراات وما تبقرز مضارا الإرتيفاء متطوبرات الت ررج و را هرطا الطورب در  ادررا  املردرد األيفرا  ف ويسروم نسر ة مضره 

يفا  ف لوةوية. وال بد أن روف الطالب طر ه مرن  يرع الضروااف املاليرة اة مةتب التسجية ونس ة أخرى اة املضسق األ
 وغريها من اجلامعة وأن يةون مستو يا الشروط اآلتية:

االنتارراء مررن برناجمرره الدااإررف ن  رراة زمضيررة ال تتعرردى ألررعف الفرراة الالزمررة لواصرروو عوررز الداجررة ون ارراو  -1
لدااإف يطرح عد  السراعات احملولرة،  سروبة يفطالرب بردوام يفامرة دوية مقراات من جامعة أخرى مقبولة لاناجمه ا

 من هطه الفاة.
مقرررراات اختياايرررة مرررن -اإرررتيفاء اصرررد األ ل املقررررا مرررن السررراعات املعتمررردة مرررن املقرررراات )مقرررراات ختصرررل  -2

ا لال اررة مقررراات اختياايررة مررن خررااج القسررم، مقررراات ارررة، اخل...( املطووبررة لاناجمرره الدااإررف و لرر  و قرر-القسررم 
 الةوية الداخوية التابع هلا برناجمه الدااإف.

( لواصررروو عورررز الداجرررة العوميرررة. ون 2،00( عرررن )CGPAأال يقرررة املعررردو الر مرررف الاايفمرررف الضارررا ف ) -3
اررراو عررردم اصررروو الطالرررب عورررز هرررطا املعررردو، عويررره  ااإرررة أو اعرررا ة  ااإرررة مقررررا أو أيفثرررر لر رررع املعررردو الر مرررف 

 (.2،00الاايفمف الضاا ف اة )
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اإتيفاء متطوبات األا ية لومقراات الت صصية أو اصوو الطالب عوز معدو ا مف أعورز ا ا اأت الةويرات  -4
 او اال سام ألرواة  ل . 

ومل  3،67يفرررف يت ررررج الطالرررب بررررمرتبة درررر  خررررالو  ررراة  ااإرررته جيرررب أال يقرررة معدلررره الاايفررررمف الررررعام عرررن  -5
را ومل حيصررة عوررز أي انررطاا مل الفررة األنظمررة اجلامعيررة خررالو ن أي مقرر Cيسربق لرره اصصرروو عوررز تقرردير ا ررة مررن 

  اة الدااإة.
 (.ICDLاصصوو عوز اجازة القيا ة الدولية ن اصاإب اآليل ) -6

 

 عاشرًا: شروط التحويل
جيررروز دويرررة الطالرررب اة ااررردى يفويرررات اجلامعرررة مرررن يفويرررة مضررراظرة هلرررا. وحيرررد  جمورررا الةويرررة املقررردم هلرررا طورررب التاويرررة  

 اات اليت يعفز الطالب من  ااإتاا بالتضسيق مع ا ااة دؤون الطالب، تبعا  لوشروط اآلتية:املقر 
اجتيرراز  صرروا  ااإرريا عوررز األ ررة بضجرراح )خرراص بالةويررات العمويررة(، مررع مراعرراة املقررراات الرريت  اإرراا ن  -1

 الانام . 
 ان يةون له اق القيد بالةوية احملوو مضاا -2
. %60سعررردو ال يقرررة عرررن -الرررطي يرررتم اجرررراخه ن جامعرررة برررريوت العربيرررة -زيرررة اجتيررراز امتاررران الوغرررة االجنوي -3

 باإتثضاء يفوييت اآل اب واصقوق والعووم السياإية.
 اإتيفاء دروط التاوية ا اصة بالةوية )ان وجدت(. -4

 

 حادي عشر: تحويل المقررات
 

ااة دررؤون الطررالب وبعررد موا قررة جموررا بضراء" عوررز توصررية مررن جموررا القسررم وعوررز ا ررااح جموررا الةويررة بالتضسرريق مررع ا 
اجلامعرررة، يعفرررز الطالرررب مرررن املقرررراات الدااإرررية الررريت إررربق لررره أن  اإررراا ن جامعرررة أخررررى أو ن يفويرررة أخررررى  سرررب 

 الشروط التالية:
 

 أن تةون املقراات احملو لة معا لة لوماتوى العومف وعد  الساعات ملقراات مطووبة لواصوو عوز الداجة. -1
 ( ن اجلامعة احملوو مضاا أو ما يعا هلا ن الضظام السضوي.Cظ  ياا بتقدير ال يقة عن )أن يةون  د جن -2
حيسب لوطالب مقراات اجلامعة االختيااية اليت إبق له  ااإتاا وجنظ  ياا ن اجلامعرة احملروو مضارا  ون التقيرد  -3

 من الساعات املطووبة. %50باملسميات املضاظرة  يث ال تزيد عن 
ية مقراات إبق لوطالب  ااإرتاا ن اجلامعرة  الرا أو أيرة جامعرة أخررى مرر  عويارا أيفثرر مرن  را ال جيوز دو  -4

 إضوات.
مرررن جممررروع إررراعات املقرررراات الدااإرررية الالزمرررة  %50جيرررب أن ال يزيرررد جممررروع إررراعات هرررطه املقرررراات عرررن  -5

 لواصوو عوز الداجة.
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 ثان  عشر: نظام الدراسة واالمتحان
 

 القيد  -1
 يد بالدااإة ن أيفثر من برنام  ن و   وااد باجلامعة.جيوز لوطالب الق

 

 التسجيل -2
بررردأ التسرررجية سراورررة اإلادرررا  األيفرررا  ف ايرررث يتوجررره الطالرررب اة املردرررد األيفرررا  ف الختيررراا املقرررراات الررريت ي -2.1

نيرة يقروم الطالرب إيسجواا ن الفصة التايل مبد يا . وعضد اإلعالن عن بدء موعد التسجية عوز بوابة اجلامعة االلةاو 
با خراو املقررراات الرريت إيسرجواا الةاونيررا ، مث يتوجرره اة مةترب التسررجية الإررتالم اإرتمااة الرإرروم وإرردا ها بواإررطة 

 املصاا  احملد ة.
لوطالررب أن يقرروم بتسررجية بعررض املقررراات الدااإررية خررااج اجلامعررة طاملررا  -ن ارراالت خاصررة و رردو ة  -جيرروز  -2.2

ام  الدااإرف، و لر  بضراء عورز ا رااح وموا قرة املردرد األيفرا  ف وموا قرة عميرد الةويرة بالتضسريق أهنا تردخة ألرمن الانر
مررع ا ااة دررؤون الطررالب، واعتمررا  ا رريا اجلامعررة، وال يرردخة املعرردو الر مررف هلررطه املقررراات ن اسرراب املعرردو الر مررف 

 الاايفمف لوطالب.
 ن هلطا املقرا متطوبا  يسبقه مل يقم الطالب بدااإته والضجاح به. ال ُيسمظ لوطالب بالتسجية ن مقرا  ما ا ا يفا -2.3
إراعة  (34) (  رأيفثر، ويةرون  رد أهنرز  ااإرة3.33) حيرق لوطالرب الرطي حيصرة عورز معردو ا مرف ترايفمرف -2.4

 .سوا قة املردد االيفا  ف ف والربيعإاعة معتمدة ن  صوف ا ري )21(معتمدة عوز األ ة، أن يقوم بتسجية 
التسرجية ن الفصرة الترايل إروى  -)2.00(الطي حيصرة عورز معردو ا مرف  صروف أ رة مرن  -ال حيق لوطالب  -2.5
 .ويتم التسجية ن مةتب التسجية املريفزي بضاء عوز موا قة املردد األيفا  فإاعة معتمدة  )12)

( إررراعة 21(الرررب بتسرررجية أن يقررروم الط-وسوا قرررة املردرررد األيفرررا  ف وعميرررد الةويرررة -جيررروز ملقتيررريات الت ررررج  -2.6
 .)2معتمدة ن  صوف ا ريف والربيع ن عام الت رج درط أن ال يقة املعدو الر مف الفصوف و الاايفمف عن )

يُوغرررز تسرررجية الطالرررب بعرررد هنايرررة األإررربوع الثررراين مرررن بررردء الدااإرررة ا ا  رررة عرررد  السررراعات املعتمررردة الررريت  رررام  -2.7
( إاعات معتمردة بالةويرات اإلنسرانية. وجيروز تسرجية 9ت العموية وعن )( إاعة معتمدة بالةويا(12بتسجيواا عن 

 عد  إاعات يقة عن  ل  بضاء  عوز ا ااح املردد األيفا  ف وموا قة عميد الةوية ن اصاالت التالية:
 الطالب املتو ع خترجام -
 عدم تو ر مقراات مطرواة لوتسجية -
 عدم تالخم املقراات املطرواة لوتسجية -
 لب الصاية أو االجتماعية املثبتةاالة الطا -

مرع  سجية ن بعض املقراات يفطالرب  خراصالت-املسجة ن جامعة معا  سضاهجاا الدااإية  –جيوز لوطالب  -2.8
 بة.اإتيفاء املستضدات املطوو 

جيوز لوطالب تسجية وايوا بعض املقراات الدااإية يفمستمع  قط  ون اجراء أي من متطوبات تو   -2.9
 .Audit)، ويُطيفر  ل  ن ا ا ة الطالب  ون ااتساب الساعات املعتمدة وال املعدالت الر مية ويرمز اليه ) املقراات
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 القواعد العامة للدراسة بفصل الصيف -3
 

ع، ويررتم  ااإررة املقررراات أإررابي 8تبرردأ الدااإررة بفصررة الصرريف خررالو العطوررة الصرريفية مررن العررام الدااإررف ملرردة   -3.1
 اإية املعتمدة هلا نفساا بفصوف ا ريف والربيع.لعد  الساعات الدا 

تطرح اجلامعة بعض املقراات من متطوبات اجلامعرة ومقرراات لربعض اصراالت الدااإرية اصرجرة، يفمرا جيروز طررح   -3.2
 بعض من مقراات الةوية.    

املقرراات بادررا   ( إاعات  ااإية معتمدة، ويتم اختياا9حيق لوطالب التسجية بفصة الصيف  د  أ صز )  -3.3
 املردد األيفا  ف و ل  ألمن املقراات املطرواة.

 يشاط لبدء الدااإة سقرا  ما تو ر اصد األ ل لعد  الطالب الطي دد ه اجلامعة.    -3.4
 .لفصة الربيع لضفا العام اجلامعف دتسب  اجات مقراات  صة الصيف ألمن املعدو الاايفمف  -3.5

 

 الحضور: -4
ساب األإبوع االوو من الفصة الدااإف، يتم توجيه انطاا ايفا  ف أوو لوطالرب ن أي مقررا  ااإرف ن اراو باإتثضاء اات

(، يررتم %20(، وا ا ختطرر  هررطه الضسرربة )%15(، وانررطاا ثرران ن ارراو أصرربا  الضسرربة )%10جترراوزت نسرربة الغيرراب )
 ،AW). ون هرطه اصالرة حيصرة عورز تقردير )إاب تسجية الطالب بضاء  عوز توصية أإتا  املقررا وموا قرة عميرد الةويرة

 .  وال يدخة هطا التقدير ن اساب معدله الر مف الفصوف والاايفمف
 

 الحذف واإلضافة -5
( أي مقرا خالو  اة ادها األ صز أإبوع من Drop and Addجيوز لوطالب الغاء تسجيوه أو اط  أو األا ة )

 بدء الدااإة بعد موا قة مردده األيفا  ف.
 

 سحاب:االن -6
يسرررمظ لوطالرررب باالنسرررااب مرررن املقررررا الرررطي  رررام بتسرررجيوه  برررة هنايرررة الفصرررة الدااإرررف و لررر  بضررراء  عورررز توصرررية املردرررد 

وال يررردخة هرررطا التقررردير ن  ،(W)األيفرررا  ف وموا قرررة عميرررد الةويرررة. ون هرررطه اصالرررة يظارررر ن دررراا ته تقررردير مضسررراب 
 اساب املعدو الر مف الفصوف والاايفمف لوطالب.
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 سداد الرسوم الدراسية -7
يتوجب عوز الطالب تسديد  يع املستاقات املالية مع بداية الفصة الدااإف، ون ااو الغاء التسجية من أي مقرا 
خالو األإبوعا األولا من بداية  صوف ا ريف والربيع وخالو األإبوع األوو من  صة الصيف، يوغز اإم املقرا  

 عيضة من اإوم املقرا اسب اجلدوو التايل:يفامال . بعد  ل  يطالب بضسبة م
 

 فصل  الخريف والربيع

 

 فصل الصيف
 النسبة المطلوبة األسبوع النسبة المطلوبة األسبوع
 %25 الثان  %20 الثالث
 %40 الثالث %30 الرابع
 %50 الرابع %50 الخامس

 %100 بعد الرابع %100 بعد الخامس
 
 

 إيقاف القيد -8
ا   يده لفصة أو لفصوا متتاليا، ون ااو انقطاعه مدة أيفثر من  ل   ان اعا ة القيد تستوجب حيق لوطالب ايق

 موا قة جموا الةوية.
 
 

 االمتحان النهائ  -9
يُعقرررد االمتاررران الضارررا ف بعرررد هنايرررة الفصرررة الدااإرررف مبادررررة مرررن يفرررة  صرررة  ااإرررف بالتضسررريق مرررع مةترررب  -9.1

 التسجية. 
الرررطي يتعرررطا عويررره  خررروو االمتاررران الضارررا ف ملقررررا  مرررا أو امرررام بعرررض  -طالرررب مقررررا غرررري مةتمرررة: حيرررق لو -9.2

( مرن متطوبرات املقررا عورز األ رة  %80متطوباته ألإباب  ارية يقبوارا أإرتا  املقررا، ويةرون  رد ايرر وأ ى    )
ضارررا ف ( ن  ررراة أ صررراها أإررربوع مرررن ترررااي  االمتاررران ال Iأن يتقررردم بطورررب اصصررروو عورررز تقررردير غرررري مةتمرررة)  -

لومقررررا. ون هرررطه اصالرررة عويررره أ اء االمتاررران الضارررا ف ن  ررراة مترررد ارررىت  خرررر األإررربوع األوو مرررن بدايرررة الفصرررة 
 .) ( Fالدااإف التايل واال  ظار ن داا ته تقدير ااإب

تيجرة حيق لوطالب التقدم بالتماس ملراجعة الداجة اصاصة عوياا ن  اة متد اىت أإربوع مرن ترااي  اعرالن ن -9.3
 االمتاان  و د أ صز مقراين، مقابة   ع الرإم احملد .


