
دليل الطالب 
ُكلّية القاسمي للهندسة والعلوم

)طالب مسار الهندسة(





السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

بمسيرة  النهوض  على  عامة  مجتمعنا  وتجاه  خاصة،  طالبنا  تجاه  كبيرة  مسؤولية  كاهلنا  على  تقع 

التعليم األكاديمي، ومنحه صبغة مغايرة تلبي احتياجات المجتمع العربي في البالد. فكلية القاسمي 

للهندسة والعلوم تعتبر رائدة في احتضان تخصصات تالقي إقباًل منقطع النظير في السنوات األخيرة 

ومسارات  تخصصات  العلم  طلبة  أمام  فتحت  فقد  سواء.  حد  على  والطالبات  الطالب  صفوف  بين 

المهنية، ومسار فني األسنان،  التأهيالت  المكمل، ومسار  الهندسيين، ومسار الطب  متميزة؛ كمسار 

ومسار المرور والموصالت، ومسار اإلدارة المالية والقتصاد ومسار التربية البدنية وغيرها.

كل ذلك من اجل منح طالبنا فرًصا حقيقية لالنطالق والتميز والنخراط في مجالت العمل المختلفة كما 

أنها تفتح األبواب أما طالبها إلكمال دراستهم في الجامعات والمعاهد العليا في كافة أنحاء البالد.

توفر الكلية أجواء مثالية لطالبها من خالل بيئة نموذجية للتعليم األكاديمي؛ فهي صرح معماري قل 

نظيره في الوسط العربي، بما يشتمل عليه من سبل الراحة واألجواء التعليمية المريحة والمختبرات 

جًوا  تشكل  التي  والخدمات  الوسائل  من  وغيرها  المتطورة  الحاسوب  وغرف  والتكنولوجية  العلمية 

أكاديمًيا مثالًيا للطالب.

إننا في كلية القاسمي للهندسة والعلوم، نؤمن بحق طالبنا في التميز والريادة وزيادة الفرص والحوافز 

وتحقيق حلمهم في التطور المهني واألكاديمي.

من هذا المنطلق تضع الكلية نصب عينيها تقديم ما هو أفضل لمصلحة طالبنا؛ بًد بالمحاضرين األكفاء 

األقسام  برؤساء  وانتهاًء  التكنولوجي  التطور  مع  تتماشى  حديثة  بطرائق  لديهم  ما  يقدمون  الذين 

اإلصغاء،  خالل  من  للطالب  مريحة  أجواء  خلق  إلى  جاهدين  يسعون  الذين  والموظفين  والدوائر 

الشفافية في التعامل وتوجيه النصح واإلرشاد.  

باحترام، د. مدحت عثمان
رئيس كلية القاسمي للهندسة والعلوم

كلمة رئيس الكلّية





َأنظمة عامة



طالبنا األعزاء نحيطكم علًما:

الُكلّية. في  والخاصة  العامة  الممتلكات  على  المحافظة  مسؤولية  الطالب  على  تقع   .1

2. يمنع إخراج أي نوع من المعدات خارج قاعات التدريس أو خارج الكلية بدون تعليمات 

     صريحة من اإلدارة.

3.تقع على الطالب مسؤولية دفع ثمن أي جهاز يتم كسره أو تخربيه بقصد أو نتيجة إهمال.

4.تقع على الطالب مسؤولية المحافظة على النظافة والترتيب والنظام بكل مرافق الكلية.

5. على جميع الطالب اللتزام بارتداء لباس يتناسب مع ما هو ُمَتبع في مجتمعنا العام 

     كمجتمع محافظ.

6.  يمنع استعمال الهواتف الخلوية وتلّقي المكالمات أثناء المحاضرات والمتحانات.

7. يتم التوجه للدوائر المختلفة في ُكلّية القاسمي للهندسة والعلوم خالل ساعات 

     الستقبال فقط.



8. تقع على الطالب مسؤولية متابعة المستجدات على موقع الُكلّية وعلى لوحة اإلعالنات 

     الخاصة بُكلّية القاسمي للهندية والعلوم. )وعلى فيسبوك الكلية على وجه الخصوص(.

9. الطلبات العامة للطالب ُتقدم للمساعدة اإلدارية وبشكل خطي أو منتدى الطالب عبر 

     منظومة الطالب.

10 . يمنع إحضار المرافقين إلى قاعات المحاضرات والمختبرات أو الجولت التعليمّية

أو إلى الرحالت.

11. يمنع التدخين في مرافق الكلية )باستثناء األماكن المعدة لذلك(.

12. ممنوع إدخال الطعام والشراب إلى غرف التدريس والمختبرات.

13. يمنع استخدام العنف الكالمي والجسدي منًعا باًتا.

14. يمنع الزعاج والصراخ في ممرات الكلية وذلك لسير العملية التعليمية على أكمل وجه.



استحقاق شهادة الدبلوم والتخرج:

يحصل الطالب على شهادة الدبلوم )هندسي( بالمسار الذي درسه إذا حقق الشروط التالية:

1.النجاح بجميع المتحانات الداخلية وبمعدل 60 على األقل.

2.النجاح بجميع امتحانات الوزارة المطلوبة للمسار )حسب نوع المسار( 

    وبعالمة 55 على األقل.

3.تقديم بحث التخرج، ومناقشته، والستاج والنجاح فيه.

4.استيفاء جميع شروط القبول )للطلبة المقبولين قبوًل مشروًطا(.

5.إتمام جميع المستحقات المالية للكلية.

6.النجاح في مساق التربية اإلسالمية.

الملف الشخصي:

1. ُيفتح لكل طالب في بداية السنة األولى ملف شخصي يحتوي على جميع المعلومات 

     المتوفرة عن الطالب باإلضافة إلى نسخ من المراسالت الصادرة والواردة للطالب.



2. محتوى الملف الشخصي ملزم للطالب.

3. جميع المراسالت الصادرة والواردة ونسخها الموجودة في الملف الشخصي تؤخذ بعين 

     العتبار وإن ادعى الطالب أنه لم يستلمها.

نظام الدراسة:

1.فترة التقادم القصوى هي 9 سنوات اعتباًرا من بداية انتسابه للكلية.

2. الطالب الذي يحصل في نهاية الفصل األول على معدل عام أقل من 60، يتسلم إنذاًرا 

   خطًيا بذلك، وفي حالة حصول الطالب على معدل أقل من 60 في الفصل الثاني فإن 

   الطالب يفصل من الكلية، ول يحق له الستمرار في التخصص الذي رسب فيه قسرًيا ولكن 

   بإمكانه التسجيل من جديد لتخصص آخر في الكلية.

المواظبة:

1. النتظام في المحاضرات: على كل طالب النتظام في المحاضرات وحضور جميع 

    محاضرات المواضيع الدراسية. التغيب بنسبة أكثر من %20 من المحاضرات يسبب حرمان 

    الطالب من التقدم لالمتحانات.



متابعة تحصيل الطالب:

1. يتم متابعة التحصيل العلمي لكل طالب في كل فصل.

بالمائة( أو من  المراقبة كل طالب يحصل على معدل أقل من %60 )ستون  2. يوضع تحت 

يرسب في أكثر من خمس مواد في الفصل.

2. على الطالب التواجد في قاعة التدريس قبل بدء المحاضرة، ويحق للمحاضر بعد دخوله 

    قاعة المحاضرات حرمان أي طالب متأخر من حضور المحاضرة، وينقص ذلك الحرمان من 

     النسبة المئوية المسموح تغيبها عن المحاضرات.

3. الغياب مع عذر قهري: الطالب الذي يتغيب عن المحاضرات بسبب عذر قهري )مرض أو 

     غيره( وتجاوزت نسبة غيابه الـ %20، يترتب عليه إبراز الوثائق الرسمية التي تثبت سبب 

     غيابه للمحاضر/ ولسكرتارية التدريس.

4. العذر القهري المقبول للغياب عن المحاضرات يكون إما بسبب السفر للحج أو العمرة، أو    

    بسبب المرض، ويثبت ذلك بتقرير طبي من مؤسسة طبية رسمية )كالمكوث بالمستشفى(، 

    كما ويثبت بشهادة وفاة ألحد أقرباء الطالب من الدرجة األولى مثل: أب، أم، أخ، أخت، زوج، 

زوجة، ابن، ابنة، جد، جدة، عم، عمة، خال، خالة... على أن يكون ذلك موافقًا لتاريخ الغياب.



3. يوجه للطالب الموجود تحت المراقبة إنذار خطي.

4. على الطالب الحاصل على إنذار أن يلغي مفعول ذلك اإلنذار بتحسين تحصيله العلمي.

5. إذا أخفق الطالب الحاصل على إنذار إلغاء مفعول ذلك اإلنذار حتى نهاية السنة يتم 

     فصله من الكلية بقرار من لجنة التدريس، ويبلغ بذلك خطًيا.

التقادم في التعليم:

- في حالة مرور وانتهاء مدة التعليم المقررة لتلقي شهادة الدبلوم في المسار الذي 

    يدرس به الطالب، وتبقى عليه واجبات تعليمية، يكون الطالب ملزمًا بإنهاء هذه الواجبات 

    بمدة ل تزيد عن ست سنوات منذ بداية التعليم.

- يجب إكمال الواجبات التعليمية باستثناء مشروع التخرج في المدة المقررة بحسب البرنامج 

   الدراسي وبرنامج المتحانات لكل مسار.

- في حالة نجاح الطالب في العالمة الواقية ورسوبه في المتحان الخارجي يتوجب عليه 

   إعادة امتحان العالمة الواقية حتى يتسنى له أن يتقدم لمتحان الوزارة الخارجي.

يتم  فلن  تعليمه،  بداية  من  سنوات  تسع  حتى  التعليمية  واجباته  الطالب  يكمل  لم  إذا   -

العتراف بدراسته )وفقًا لتعليمات ماهط(، وعليه إعادة جميع المواضيع.



تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها:

1. يفصل الطالب الذي ينقطع عن الدراسة مدة تزيد عن نصف سنة دراسية بدون تأجيل رسمي.

2. يعتبر الطالب الذي ينقطع عن الدراسة في فصل دراسي مدة متواصلة أكثر من %20 من 

نسبة دوامه راسًبا في جميع المواضيع وعليه إعادة تعلم جميع المواضيع.

الكلية،  إدارة  تقبلها  الكلية بطلب خاص، وألسباب  دراسته في  يؤجل  أن  للطالب  يجوز   .3

وذلك لمدة ل تزيد عن سنة. 

االلتزامات العامة للطالب غير المنتظمين في السنة 
األولى )الطالب الذين قبلوا قبواًل مشروًطا(:

1. على كل طالب تم قبوله قبوًل مشروًطا في الكلية أن يوقع في بداية التعليم على 

   نموذج تعهد لستيفاء شروط القبول خالل السنة األولى. 

2. تقع على الطالب الذي يوقع التعهد مسؤولية استيفاء الشروط المطلوبة. كما يحق 

   إلدارة الكلية البت في موضوع الطالب حسب الشروط المنصوص عليها في التعهد.

3. الطالب الذي ل يوقع على هذا النموذج، ل يمكنه النضمام للتعليم في الكلية.



في  ورغب  فأكثر،  سنوات  ست  لمدة  متواصاًل  انقطاًعا  الدراسة  عن  الطالب  انقطع  إذا   .4

العودة إلى الدراسة يعامل معاملة الطالب الجديد الذي تنطبق عليه شروط القبول، وعدم 

أخذ ما درسه سابًقا من مواد بعين العتبار.

5. تأجيل الطالب للدراسة في الفصل الثاني ل يلغي عالمات المواد الفصل األول ويلغي 

عالمات المواد السنوية التي حصل عليها الطالب، ويلزم بالعودة للدراسة في الفصل األول 

من العام الدراسي لتعلم المواد السنوية.

تعليمات إنهاء و/أو توقيف دراسة الطالب: 

1. إلدارة الكلية الحق في إنهاء تعليم الطالب فيها وذلك في الحالت التالية:

أ. عدم نجاح الطالب في المهام التعليمية والمستوى التعليمي المطلوب منه.  

ب. في حالة سلوك غير أخالقي وغير مالئم لدستور الكلية.  

حسب  الدراسة  إلى  يعود  الضبط  لجنة  قبل  من  الدراسة  عن  الطالب  إيقاف  حالة  في   .2

الشروط التي تضعها إدارة الكلية.

3. في حالة إيقاف أو إنهاء دراسة الطالب يبلغ بواسطة رسالة موقعة من قبل ادارة الكلية؛ 

للطالب حق الستئناف على القرار خالل أربعة عشر يوًما من موعد إرسال الرسالة، وذلك أمام 

لجنة خاصة، يعطى قرار اللجنة الخاصة خالل أسبوعين ويكون قرارها نهائًيا.



قانون  )حسب  إضافية  دفعات  و/أو  األول  القسط  بدفع  قام  الذي  المتسجل   / الطالب   .4

القسط الدراسي والدفعات( وقرر عدم بدء التعليم و/أو إيقاف الدراسة خالل السنة الدراسية، 

ا. إعالم السكرتارية يكون عن طريق الطالب نفسه. عليه أن يعلم الدائرة المالية بذلك خطيًّ

االنتقال من الُكلّيات اأُلخرى:

1.يتم تقديم طلب النتقال إلى دائرة شؤون الطلبة وفق نظام القبول والتسجيل في 

الكلية.

2.يسمح بانتقال الطلبة من الكليات األخرى وفق األسس التالية:

• أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة البجروت، أو ما يعادلها وتنطبق عليه شروط القبول 

المعمول بها في سنة النتقال.

• أن تكون دراسته في الكلية المنتقل منها معترف بها من ماهط.

• ل يقبل الطالب المنتقل إلى الكلية خالل العام الدراسي إل بعد إحضار براءة ذمة من 

الكلية المنتقل منها، وكشف بعالماته وملفه الشخصي.      

• ل يقبل الطالب المنتقل إلى الكلية في بداية العام الدراسي إل بعد فحص عالماته التي 

حصل عليها في الكلية السابقة.

• يقبل الطالب بشكل نهائي بعد مصادقة ماهط ولجنة القبول على ذلك.



احتساب التعليم السابق:

احتساب المواد للطالب المنتقل يتم بموافقة خطية من "ماهط".

تغييرات في التفاصيل الشخصية:

من واجب الطالب إعالم دائرو شؤون الطلبة خطيًا بشأن أي تغيير قد يطرأ على التفاصيل 

الشخصية وتشمل مكان السكن والعنوان، الحالة الجتماعية، العمل وأي تفاصيل شخصية 

أخرى، جميع التفاصيل لدى الدائرة المالية مستوعبة من المعلومات الشخصية المسجلة 

في دائرة الطلبة.





َأنظمة الكلية



المادة األولى-االنضباط السلوكي:

تحديد  في  النطالق  نقطة  ويشكل  الهامة،  الركائز  إحدى  يعتبر  الحضاري  السلوك 

المسؤوليات وتحدد العالقة بين الطالب/ة والكلية. الكلية، تسعى اإلدارة جاهدة من أجل 

تذويت السلوك الحضاري لدى روادها، في حالة خرق لمثل تلك السلوكيات يتم معالجتها 

وفق نظام واضح وغير قابل للتأويل والتفاوض حوله.

إجراءات  إلى  تؤدي  قد  والتي  والعلوم  الهندسة  كلية  على  المقبولة  غير  السلوكيات 

تتخذها لجنة الضبط، قد تصل اإلقصاء الكلي عن التعليم في الكلية بعد إعطاء الطالب 

حقه في اإلدلء بادعاء أنه  )זכות הטיעון(:

1. السرقة/ االعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة:

1.1. السرقة أو اإلضرار بممتلكات الكلية أو األشخاص سواء العامة أو الخاصة   

                         ستعاقب بإقصاء الطالب عن التعليم.

1.2. بحال ارتكاب الطالب لتخريب ممتلكات الكلية سيترتب عليه تحمل كافة   

                         النفقة المالية باإلضافة إلى عقوبات أخرى قد تصل إلى الفصل من الكلية.

2. التصوير والتشهير: 

 يمنع منًعا باًتا استخدام الهاتف أو الحاسوب النقال و/ أو أي معدات ألي غرض خارج عن 

نطاق الحاجة التعليمية وبموافقة إدارة أو طاقم الكلية. 

لجنة  تقررها  عقوبات  إلى  يؤدي  قد  موافقتهم  دون  للطلبة  تصوير  أي  فإن  وبالتالي 

الضبط.



3. التشهير واإلساءة للُكلّية:

الحضارية  للسلوكيات  خرًقا  ُيعتبر  للموظفين  أو  لمحاضريها  أو  للُكلّية  واإلساءة  التشهير 

ويعاقب الطالب حسبها.

4. محاوالت تزييف:

ألشد  صاحبها  ُيعرض  مسؤولة  لشخصيات  تقمص  أو  المؤسسة،  بإسم  لمستندات  تزوير 

العقوبات.

5.سلوكيات غير حذرة:

يجب النصياع بتعليمات األمان في الكلية، المختبر ومنشآت أخرى.

6.عدم االنصياع للتعليمات:

عدم النصياع لتعليمات إداري الكلية، محاضريها، الموظفين،يستوجب ُمثوًل

أمام لجنة الضبط.



المادة الثانية - الغش في االمتحانات، األبحاث والوظائف:

كلية الهندسة والعلوم تعمل على تذويت القيم األخالقية التي يجب أن يتحلى بها خريج 

الكلية. 

لجنة  إجراءات صارمة من قبل  اتخاذ  إلى  التالية ستؤدي  السلوكيات  ا من  أيًّ وبالتالي فإن 

الضبط:

أ . الغش في المهام المختلفة:

- يمنع الغش في الوظيفة البيتية أو مهمة تعليمية أو مشاريع التخرج.   

ب . تقمص شخصية طالب خالل المتحان.  

ت . الغش في المتحانات: 

- يمنع استالم أي مادة أو معلومات من أي مصدر غير مرّخص.  

ث . استخدام الهاتف النقال: 

- يمنع استخدام الهاتف ووضعه بعيًدا، وعدم استخدامه كساعة أو كآلة حاسبة.  

• إذا حاول الطالب الغش و/أو ضبط في المتحانات متلبًسا بالغش، أو كان مساعًدا على 

الغش، يعتبر مساقه لغًيا ويلزم بدراسته من جديد، وفي حالة الغش و/أو ضبطه متلبًسا 

بالغش مرة أخرى يفصل نهائيًا من الكلية.



امتياز  الحصول على  أجل  الثالثة-االحتيال من  المادة 
معين:

• في حالة ُضبط طالب متلبسًا بالغش يقوم المراقب بإنذار الطالب وتسجيل مالحظة على 

دفتر المتحان تشير إلى المرحلة التي وصل إليها الطالب في كتابة األجوبة، كما يسجل 

مالحظة في قائمة الممتحنين مع تسجيل الساعة التي ُضبط فيها الطالب متلبسًا بالغش. 

يحظر على الطالب القيام بالسلوكيات التالية:

بعمل  القيام  أو  لعامليها،  لمحاضريها،  لمؤسساتها،  للكلية،  مغلوطة  بمعلومة  اإلدلء   .1

أو  الكلية  من  وامتيازات  حقوق  على  الحصول  أجل  من  معلومات  إخفاء  أو  احتيالي، 

تسهيالت في المواد التعليمية. كما ويحظر اإلدلء بشهادة زور أمام لجنة الضبط.

2. شراء نشر، أو نسخ مادة بهدف تسويقها سواء كانت مادة محاضرات أو أبحاث معتمدة 

على محاضرات أو تمارين عرضت في الكلية دون مصادقة المحاضر أو الطرف المخّول بذلك.



تركيب اللجنة:

قرار لجنة الضبط:

تتألف لجنة الضبط من رئيس اللجنة - عميد شؤون الطلبة، رئيس المسار التي ينتمي اليها 

المشتكى عليه/ها أو ممثل ينوب عنه، ومندوب اإلدارة.

كما يسمح لمندوب الطالب بحضور الجلسة.

أ . يصدر قرار اللجنة خالل أسبوعين من انعقادها. 

وترسل نسخ في حيثيات القرار لجميع األطراف.

ب. يتم تنفيذ القرار عند استالمه مباشرة، أو في موعد يتم تحديده من قبل لجنة الضبط.

ت. يحق للجنة الضبط نشر قرار اللجنة مع أو بدون اسم الطالب على لوحة اإلعالنات.



إلغاء قرارات وحق االستئناف:

موعد تقديم االستئناف:

الرد على االستئناف:

قرار الحكم:

1.يحق للطالب/ة تقديم استئناف لرئيس اللجنة.

2.تقديم الستئناف ل يؤجل تنفيذ القرار حتى تتخذ إجراءات أخرى.

لجنة  أمام  عليه  والعتراض  لالستئناف  قابل  الضبط،  لجنة  عن  صدر  قرار  أو  حكم  3.كل 

الستئناف من قبل الطالب/ة المشتكي/ة عليه/ا أو المدعي. 

تفسير  ومع  تأخير  بدون  الطلبة  لعميد  تقديمه  يتم  الضبط  لجنة  قرارات  على  الستئناف 

الطلب –أقصى حد هو أسبوع واحد بعد استالم القرار.

يتم الرد على طلب الستئناف خالل اسبوع من يوم عقد جلسة الستئناف.

يتم الستماع لدعاءات األطراف أو استالمها كتابًيا واللجنة تقرر وتفسر

قراراتها بشكل واضح.



إعادة النظر:

لجنة االستئناف: 

طلب العفو )تخفيف العقوبات(:

بالتشاور  النظر بالستئناف إذا ُوجَدت حقائق ومستندات جديدة  لرئيس الكلية الحق في 

مع لجنة الضبط.

تتكون لجنة الستئناف من 3 مدراء دوائر يتم تعينهم من قبل رئيس الكلية.

1.يحق لرئيس الكلية العفو لطالب/ة قد صدر بحقه/ا قرار إبعاد عن التعليم بالكلية.

2.رئيس الكلية يقرر منح العفو أو اجراء تعديل القرار بعد دراسة ملف الطالب/ة وبالتشاور 

مع عميد شؤون الطلبة.

3.إذا قرر رئيس الكلية استخدام صالحيته بالعفو وفقا لما ورد أعاله، يحق له تخفيف القرار 

والعقوبة أو استبدال العقوبة بشيء آخر.



االمتحانات،العالمات 
وإعادة المواد



تقسم االمتحانات إلى نوعين:
1. االمتحانات الخارجية )للهندسيين(.

2. االمتحانات الداخلية.

1. االمتحانات الخارجية:

- المواد التي تجِر فيها امتحانات خارجية تحدد من قبل ماهط، التقدم لها والنجاح فيها 

شرط من شروط الحصول على الدبلوم.

- المتحانات الخارجية في المواد المذكورة أعاله )امتحانات ماهط( ُتعّد وتراقب وُتصّلح من 

ِقبل ماهط.

شروط التقدم المتحان خارجي:

1. أن يحصل الطالب على عالمة 60 فما فوق في العالمة الواقية.

مستردة  غير  تسجيل  رسوم  ودفع  الخارجي  لالمتحان  التسجيل  طالب  كل  على  يجب   .2

)تحدد من قبل ماهط(.

مواعيد االمتحان: 

ُتحدد من قبل "ماهط" وبعد إبالغ الُكلّية بهذه المواعيد تقوم الُكلّية بإعالنها للطالب.



العالمة الواقية لالمتحانات الخارجية:

مدة العالمة الواقية:
تأخذ  العالمة لغية ول  المفعول موعدين متتاليين، وبعدها تعتبر  الواقية سارية  العالمة   

بالحسبان.

تقرر العالمة الواقية بناًء على دمج بين عالمة امتحان العالمة الواقية )يمكن أن يكون أكثر 

من امتحان( والعالمات الفصلية أو السنوية للموضوع أو المواضيع التي يقدم فيها امتحان 

خارجي.

يمكن تقديم اعتراض على العالمة لموعد أقصاه ثالثة أيام من موعد المتحان.

االعتراض على عالمة االمتحان الخارجي: 
يمكن للطالب العتراض على العالمة الخارجية عن طريق تقديم طلب في موقع ماهط.

مدة االستئناف: 
يحق للطالب الستئناف على عالمة المتحان الخارجي خالل فترة تقررها ماهط، وتنشر في 

موقع ماهط.



2. االمتحانات الداخلية:

-يتقدم الطالب في جميع المواد الدراسية لمتحان داخلي ومن ضمنها المواد التي يقدم 

فيها الطالب امتحاًنا خارجًيا. 

-يعطى حق التقدم لالمتحانات للطالب الذين استوفوا الشروط التالية: 

1. الذين لم يتغيبوا عن المحاضرات أكثر من %20 من اللقاءات.

2. لم يصدر بحقه عقوبات من لجنة الضبط تمنعه من التقدم لالمتحان.

3. الذين دفعوا المستحقات المالية.

4. عند دخول الطالب قاعة المتحان عليه أن يظهر بطاقة الطالب/الهوية وبطاقة الممتحن 

للمراقب، إذ بدونهما ل يسمح له بأداء المتحان.

التقدم لموعد ب في امتحان خارجي:

في حالة التقدم إلعادة امتحان خارجي، على الُمعيد إتمام ما يلي:

60 فما فوق على دفتر  بعالمة  والنجاح فيه  الجاهزية  يتقدم لمتحان داخلي لفحص  أن   .1

امتحان  في  والنجاح  التقدم  من  واقية  عالمة  على  الحاصل  الطالب  يعفى  ول  المتحان، 

فحص الجاهزية.

2. أن يسجل لالمتحان وأن يدفع رسوم التسجيل غير المستردة )ل يعتمد التسجيل من غير 

وصل الدفع(.



مواعيد االمتحانات:
1.يعقد المتحان لكل مادة مرتان، تسمى األولى موعد "أ" وتسمى الثانية موعد "ب ".

2.كل من يتغيب عن موعد "أ" و "ب " في أي فصل من الفصلين بدون عذر قهري يرصد له "صفر" 

في امتحان نهاية الفصل في المادة التي يتغيب عنها، ول يحق له بالتقدم لموعد خاص.

3.إذا رسب الطالب في موعد "أ" و "ب " عليه أن يتعلم مادة المساق من جديد.

رسمية  طبية  مؤسسة  من  طبي  بتقرير  يثبت  المتحانات  عن  للغياب  القهري  4.العذر 

قريب  وفاة  بشهادة  يثبت  كما  المادة.  امتحان  أداء  وقت  المستشفى(  في  )كالمكوث 

الطالب من الدرجة األولى، مثل: أب، أم، أخ، أخت، زوج، زوجة، ابن، ابنة، جد، جدة، عم، عمة، 

خال، خالة، على أن يكون ذلك موافقًا لتاريخ المتحان. )شهادة تصديق( طبي من صندوق 

المرضى العام )"""" """""( ل تقبل كعذر قهري. كما ويمكن أن يكون بسبب السفر )حج أو عمرة فقط(.

5.في حالة مصادقة عميد الطلبة والمدير التربوي للسماح للطالب في موعد خاص، عندها 

يتم تحديد موعد جديد ول يحق للطالب التغيب عن المتحان.

6.الطالب الذي لم يقدم امتحان موعد "أ" أو رسب في موعد "أ" يتم تسجيله أوتوماتيكيًا في 

موعد "ب ".

7.المساقات التي تقيم من خالل تقديم وظائف او تقارير ل يمكن الستئناف عليها.



   أنظمة ومعايير سلوكية وقت االمتحان:

• على الطالب أن يعمل وفق تعليمات وتوجيهات المراقب في المتحان.

• على الطالب أن يكون في قاعة المتحان قبل الموعد بربع ساعة، وبعد أن يتأكد من إدراج 

   اسمه في قائمة الممتحنين المعلقة على باب قاعة المتحان.

• على الطالب أن يجلس في المكان الذي يحدده المراقب، يحق للمراقب أن ينقل طالب من 

  مكانه إلى مكان آخر حسب الضرورة.

• على الطالب إحضار بطاقة الهوية )أو بطاقة الطالب( وبطاقة الممتحن في جميع 

  المتحانات دون استثناء.

• عند دخول الطالب قاعة المتحان، عليه أن يبرز بطاقة الهوية، بطاقة الممتحن للمراقب، 

  دون إبرازها ل يسمح له بأداء المتحان.

• يقوم المراقب باإلشارة إلى أسماء الطالب الذين تظهر أسماؤهم في قائمة الممتحنين، 

  وفي حالة وجود طالب لم يظهر اسمه في القائمة فإن عليه التوجه إلى دائرة التحصيل 

  لترتيب األمر.

• بعد دخول الطالب قاعة المتحان عليه أن يضع جميع أغراضه الشخصية في زاوية القاعة، 

  عليه الحتفاظ فقط بقلم حبر، الهوية وبطاقة الممتحن ومواد مساعدة مسموحة وفق 

  ما ُسّجل في استمارة األسئلة.

• يقوم المراقب بتوجيه الطالب بما يتعلق بتعبئة التفاصيل على دفتر المتحان، وذلك 

  خمس دقائق قبل بداية المتحان، ثم يقوم المراقب بتوزيع دفاتر المتحانات وبطاقات 

   المتحان على الطالب. يقوم الطالب بتعبئة التفاصيل على دفتر المتحان وإلصاق بطاقة 

  المتحان على الجهة اليسرى من دفتر المتحان، ثم نزع الجزء الذي يحمل بطاقة المتحان 

  من دفتر المتحان وتسليمه للمراقب )كدليل على مشاركته في المتحان(.



• مع بداية المتحان يقوم المراقب بتوزيع استمارة المتحان على الطالب. 

• يحق للطالب التنازل عن حقه في إجراء المتحان في أول نصف ساعة على أل يترك قاعة 

  المتحان إل بعد مرور نصف ساعة على األقل ويعتبر كمن تقدم لالمتحان وترصد له عالمة 

  صفر في ذلك الموعد، وهذا التنازل ل يمنحه الحق للتقدم لموعد خاص.

• الطالب الذي يتأخر عن المتحان أكثر من نصف ساعة يمنع من التقدم لالمتحان في ذلك 

   الموعد.

• يمنع الخروج من قاعة المتحان قبل مضي نصف ساعة من بداية المتحان.

• الخروج من قاعة المتحان يلغي المتحان للطالب إل في حالت خاصة وبعد موافقة 

   المراقب، ويكون ذلك بعد أن يسلم الطالب دفتر المتحان واستمارة األسئلة للمراقب. ل 

    يسمح بخروج أكثر من طالب واحد في نفس الوقت.

• على الطالب أن يكتب إجاباته بقلم حبر اسود أو ازرق وبخط واضح، إل إذا وجدت تعليمات 

   أخرى.

•  على الطالب التزام الهدوء التام أثناء تواجده في قاعة المتحان حتى ل يتم إزعاج 

   اآلخرين. في حالة أراد الطالب شيئًا من المراقب أو المحاضر عليه طلب إذن بذلك.

• يمنع التحدث مع طالب آخر خالل المتحان أو تمرير مواد بين الطالب بما في ذلك أدوات 

    الكتابة كاألقالم، على الطالب أن يهتم قبل المتحان بإحضار جميع األدوات التي يحتاجها 

   خالل المتحان.

• يمنع إخراج أي ورقة من دفتر المتحانات.

• يمنع استخدام الهاتف النقال في قاعة المتحان. يجب إغالق الهاتف النقال ووضعه مع 

   األغراض الشخصية للطالب في زاوية القاعة.



• عند الحاجة إلى أكثر من دفتر يعطى الطالب أوراقًا مختومة وموقعة من المراقب ُيرفقها 

بالدفتر.

•  يمنع كتابة أية إشارة على دفتر المتحان قد تشير إلى هوية الطالب، وإن ُوجدت أية إشارة 

    تدل على الطالب يتم إلغاء الدفتر.

•  قبل نهاية المتحان بربع ساعة يقوم المراقب بإعالم الطالب بالوقت المتبقي.

• عند إنهاء الطالب لالمتحان أو عند انتهاء وقت المتحان يقوم الطالب بتسليم دفتر 

   المتحان واستمارة األسئلة للمراقب، واستالم بطاقة الممتحن من المراقب ثم مغادرة 

   قاعة المتحان بهدوء.

•  عند تسليم الطالب دفتر المتحانات للمراقب عليه التوقيع على قائمة الممتحنين التي 

   بحوزة المراقب. في حالة ضياع الدفتر واسم الطالب مدرج في قائمة الذين تقدموا 

   لالمتحان يعطى الطالب فرصة المتحان في موعد آخر.

•  عند انتهاء الوقت المحدد لالمتحان على الطالب التوقف عن الكتابة فورًا وتسليم دفتر 

   المتحان واستمارة األسئلة للمراقب.

الغش في االمتحانات: 

1. في حالة محاولة الغش أو تلبس الطالب بالغش يحال الطالب إلى لجنة الضبط لدراستها 

   وإصدار القرار.

2.إذا حاول الطالب الغش و/أو ضبط في المتحانات متلبًسا بالغش، أو كان مساعًدا على 

   الغش، يلغى له المساق ويلزم بدراسته من جديد، وفي حالة الغش و/أو ضبطه متلبًسا 

   بالغش مرة أخرى يفصل نهائيًا من الكلية.



نقل العالمات وتسجيلها واالعتراض عليها:

1.ل يجوز العتراض على أية عالمة بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج في كل فصل.

2.إذا أراد الطالب أن يّطلع على دفتر المتحان الخاص به يمكنه تقديم طلب تصوير دفتر 

   المتحان خالل 10 ايام من العالن عن نتيجة المتحان.

3. تقوم دائرة التحصيل بتصوير دفتر المتحان وتسليمه للطالب خالل 5 أيام من تقديم 

   الطلب بعد أن يظهر الطالب بطاقة الهوية أمام المسؤول او ارساله عبر البريد اللكتروني.

4. في حالة أراد الطالب تقديم اعتراض على العالمة، عليه أن يدفع رسومًا تحددها الكلية، 

    ثم يقدم طلب اعتراض مرفق بوصل الدفع لدائرة التحصيالت، مع تفصيل سبب العتراض.

5.  على الطالب األخذ بعين العتبار أن العالمة بعد العتراض هي العالمة النهائية حتى لو 

   كانت أقل.

6. تقوم دائرة التحصيالت بتسليم محاضر المادة دفتر امتحان الطالب أو نسخة عنه مرفق    

   مع طلب العتراض، على أل تزيد مدة الفحص على أسبوع واحد من تاريخ الستالم. يقوم

    المحاضر بعد فحص دفتر المتحان بتسجيل قراره بخصوص العتراض على استمارة العتراض 

   والتوقيع عليها، ثم يقوم بتسليم دفتر المتحان واستمارة العتراض لدائرة التحصيالت 

   على أل تزيد فترة الفحص أسبوًعا واحًدا من استالم دفتر المتحان واستمارة العتراض.



العالمات وحساب المعدل السنوي: 
1. عالمة النجاح في كل مادة من مواد التخصص %55 فما فوق، والمعدل السنوي 60% 

فما فوق ومشروع اإلنهاء %60 فما فوق.

2. المعدل السنوي للطالب عبارة عن معدل مجموع عالمات المواد التي درسها الطالب في 

تلك السنة نجاًحا ورسوًبا.

3. يستخرج المعدل السنوي بضرب عالمة كل مادة بعدد ساعاتها، ثم جمع كافة عالمات 

المواد التي درسها الطالب في ذلك العام، ثم تقسيم المجموع على عدد الساعات التي 

درسها في مواد تلك السنة.

4. يتم استخراج المعدل العام بضرب عالمة كل مادة بعدد ساعاتها ثم جمع جميع عالمات 

المواد التي درسها الطالب خالل سنوات دراسته، ثم تقسيم المجموع على عدد الساعات 

التي درسها في الكلية.

 تحسين العالمة:
1. الطالب الذي يرغب في تحسين عالمته في موعد "ب "، عليه أن يقدم طلب تحسين عالمة 

   لدائرة التحصيالت وفق المواعيد التي تعلن.

2.الطالب الذي تقدم لمتحان موعد "أ" وحصل على عالمة )54 فأدنى( ل يلزمه تقديم طلب 

   تحسين عالمة.

3. في حالة تقدم الطالب لنفس موضوع المتحان خالل نفس السنة الدراسية، ترصد له 

   العالمة األعلى.



نظام إعادة المساقات:
1. يتم إصدار إعالن عن التسجيل إلعادة دراسة مساقات على موقع الكلية ولوحة اإلعالنات، 

ويتم إرسال رسائل قصيرة للطالب بهذا الخصوص لمتابعة الموقع والحصول على المعلومات 

اإلضافية ونموذج التسجيل.

2. إصدار اإلعالن عادًة يكون قبل بداية الفصل الدراسي بثالثة أسابيع.

3. بالنسبة لألمور المالية، فإن الدفع في السنة الدراسية على النحو التالي:

أ .لطلبة السنة الثانية )المنتظمين(:

-دفع للمساق الواحد )يتم تحديد المبلغ من قبل الوزارة( من المواد العامة واإللزامية، وفي 

هذه المساقات يعفى الطالب من حضور المحاضرات، يتقدموا لالمتحانات النهائية فقط.

- دفع للساعة السنوية )يتم تحديد المبلغ من قبل الوزارة( في المساقات التي تحتوي على 

يتم  ول  بحضورها  الطالب  يلزم  والتي  מזורזים(،  )קורסים  ابحاث  او  عمل  ارشاد  او  مختبرات 

حذف مساقات بدًل منها.

- في حالة وجود تعارض في أوقات تعليم مادة معادة من سنة أولى ومادة من سنة ثانية، 

متطلبات  بجميع  والقيام  المحاضرات  بحضور  الطالب  ويلزم  ثانية  سنه  مادة  شطب  يتم 

المساق. فقط في حالت استثنائية وبإذن خاص من رئيس الكلية يمكن تسجيل المادتين 

معًا.

- يتاح للطالب التقدم لالمتحان الوزاري )ماهط( عدة مرات نفس السنة الدراسية وتحتسب 

له العالمة األعلى.



ب . للطلبة المستكملين:

دفع على كل ساعة سنوية )يتم تحديد المبلغ من قبل الوزارة( للمساق الواحد، ويلزم الطالب 

بحضور المحاضرات والقيام بجميع متطلبات المساق. يمكن معرفة عدد الساعات للمساق 

من خالل كشف العالمات للطالب الموجودة في موقع الطالب الشخصي.

في حالة تسجيل الطالب ألكثر من 20 ساعة يتم الدفع لـ 20 ساعة كحد أقصى.

• مالحظة: الدفع باألساس يكون على الساعة السنوية حسب نظام الدائرة المالية في تلك 

السنة.

حالت  قبول  يتم  لن  الوزاري  للقرار  وتبًعا  ההשתינות(  )חוק  التقادم  قانون  حسب  جًدا  هام 

استثنائية لزيادة مدة تقادم الفترة التعليمية ألكثر من 9 سنوات منذ بداية التعليم.

يتم تجميع جميع نماذج إعادة المساقات في نهاية الموعد المحدد ويتم عرضها   .4

على رئيس المسار للموافقة عليها ويتم استدعاء الطالب لتعبئتها ووضع المساقات في 

برنامج الطالب وكل ذلك حتى أسبوعين من بداية الفصل الدراسي.



اعادة مواد وانسحاب من مساقات

1. يتم التسجيل إلعادة المساقات وفق تعليمات دائرة الطلبة.

2. الغاء مساق/ انسحاب: كل طالب ينوي الغاء المساق الذي سجل له، عليه تقديم طلب 

لرئيس المسار وقسم السكرتارية، حتى موعد اقصاه نهاية السبوع الثاني من بداية الفصل 

الدراسي ويعفى من رسوم الدفع. تاريخ استالم الطلب يعتبر تاريخ الغاء التسجيل.

يدفع  الفصل  بداية  الموعد وحتى مرور شهرين من  بعد هذا  المساق  الطالب  ألغى  إذا   .3

%50 من رسوم المساق.

المساق  بدفع رسوم  يلزم  الفصل  بداية  بعد مرور شهرين من  المساق  الطالب  ألغى  إذا   .4

كاملة.

5. عدم تقديم طلب خطي بالنسحاب يلزم الطالب بدفع رسوم المساق كاملة.

•   مالحظة: في حال رسوب الطالب في مواد بأكثر من النسبة المسموح بها، ل يرّفع الطالب 

للسنة القادمة ويدفع القسط الدراسي حسب عدد الساعات السنوية التي يتعلمها.


