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مقدمة:
�إنّ تط��ور املجتمع��ات و�إزدهاره��ا يعتم��د عل��ى مواكب��ة امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة يف ا�س��تخدام التكنولوجي��ا احلديث��ة يف التعلي��م ،ومواكب��ة خمرج��ات
اجلامع��ات ملتطلب��ات �س��وق العم��ل وحاج��ة املجتم��ع؛ وه��ذا م��ا ت�س��عى �إلي��ه جامع��ة الع��رب يف جمي��ع براجمه��ا الأكادميي��ة يف م�س��اق البكالوريو���س
والدبل��وم؛ حر�ص�اً منه��ا عل��ى تق��دمي تعلي��م جامع��ي مت ّمي��ز يف تخ�ص�ص��ات نوعي��ة؛ للنهو���ض ب�أبن��اء الوط��ن �إىل البن��اء والتنمي��ة.
وي�س� ُرنا �أن ن�ض��ع ب�ين �أيديك��م دلي��ل الطال��ب اجلامع��ي ال��ذي يحت��وي عل��ى معلوم��ات ع��ن اجلامع��ة ،وكلياته��ا ،وتخ�ص�صاته��ا العلمي��ة املختلف��ة؛
ليكون مر�شداً لكم خالل م�سريتكم التعليمية يف اجلامعة لكل �ش�ؤونكم الطالبية ،وما يتعلق ب�سري الدرا�سة من �شروط و�ضوابط ،و�إجراءات،
ومعام�لات ،وحق��وق وواجب��ات .وغ�ير ذل��ك م��ن القوان�ين والأنظم��ة الت��ي يتع�ين عل��ى الطال��ب اجلامع��ي االط�لاع عليه��ا وااللت��زام به��ا؛ النتظ��ام
درا�س��ته وحتقي��ق ج��ودة حت�صيله العلمي.
مع متنياتنا للجميع باملزيد من التفوق والنجاح.
نشأت الجامعة:
�أ�س�س��ت جامع��ة الع��رب يف الع��ام اجلامع��ي 2018-2017م مبوج��ب ق��رار وزاري رق��م ( )4للع��ام 2018م وق��د ج��اء �إن�ش��اء اجلامع��ة �إ�س��هاماً
ال�س��تيعاب خمرج��ات طلب��ة املرحل��ة الثانوي��ة العام��ة وم��ا يعادله��ا ،وت�س��عى اجلامع��ة �إىل حتقي��ق الري��ادة املن�ش��ودة يف التعلي��م الع��ايل م��ن خ�لال
مواكب��ة مناه��ج التعلي��م املتط��ورة وتقدميه��ا �ضم��ن برام��ج علمي��ة وبحثي��ة متمي��زة يف بيئ��ة متج��ددة وحمف��زة.
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الرؤية:
جامعة متم ِّيزة ورائدة يف التعليم العايل وخدمة املجتمع.
الرسالة:
تق��دمي برام��ج علمي��ة وبحثي��ة متمي��زة م��ن خ�لال �إيج��اد بيئ��ة علمي��ة متج��ددة تواك��ب مناه��ج التعلي��م الع��ايل املتط��ورة ،للإ�س��هام يف خدم��ة
املجتم��ع ورف��ده بك��وادر م�ؤهل��ة وف��ق معاي�ير اجلودة.
األهداف:
 -1تخريج كفاءات علمية متميزة وم�ؤهلة لالندماج يف �سوق العمل.
 -2توفري بيئة حمفزة ملنت�سبي اجلامعة.
� -3إجراء البحوث العلمية لتعزيز املعرفة وخدمة املجتمع.
 -4حتقيق معايري اجلودة للو�صول �إىل االعتماد الأكادميي.
 -5حوكمة العمل امل�ؤ�س�سي اجلامعي.
 -6العمل على بناء �شراكات مع القطاع احلكومي واخلا�ص حملياً ودولياً.
القيم:
اجلودة :اجلودة النوعية ال�شاملة وفقاً ملعايري اجلودة واالعتماد الأكادميي هي اخليار الأول و�أ�سا�س التنمية امل�ستدامة.
املثالية :اال�ستخدام الأمثل و الأف�ضل للموارد املتوفرة واال�ستفادة الق�صوى من امل�صادر املتاحة.
االلتزام :ملتزمون بتوفري بيئة تعليمية حمفزة متعهدون بتحمل امل�س�ؤولية جتاه املجتمع.
التعاون :جت�سيد روح التعاون املثمر مع القرناء وذوي العالقة لتقدمي خدمات علمية وجمتمعية �أف�ضل.
املعيارية :االختيار الأمثل للأكادمييني واملعامل �ضمن معايري الكفاءة والتميز.
ال�شراكة :فتح �آفاق وا�سعة لل�شراكة الداخلية واخلارجية �إمياناً ب�أهمية التطوير والتجديد واحلداثة.
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كلمة مضيئة:
ت�أ�س�ست جامعة العرب؛ لت�سهم بفاعلية يف ا�ستيعاب خمرجات طلبة املرحلة الثانوية العامة وما يعادلها
وت�شارك قرناءها الدور التنموي لت�أهيل ال�شباب يف كافة التخ�ص�صات ،وت�سعى جامعة العرب
�أن تكون لها الريادة الأكادميية حملياً ،وحت�صل على االعتماد الأكادميي املحلي والدويل ،م�سخرين
لذلك كافة خرباتنا العلمية والعملية ملا فيه خدمة �أبنائنا الطلبة يف ح�ضرموت خا�صة والوطن عامة.
�أرحب بكافة طلبة اجلامعة من جميع اجلن�سيات العربية و�أبناء الوطن متمنيني لكم �أعوام جامعية
حافلة باجلهد والتم ّيز.

كليات الجامعة:
ت�ضم جامعة العرب ثالث كليات تخ�ص�صية تقدم تعليم جامعي يف املجاالت ال�صحية والإدارية وتقنية املعلومات ف�ض ً
ال عن برامج
الدبلومات التي تقدم التعليم الفني التخ�ص�صي.
 .1كلية الطب والعلوم الصحية:

�أُن�ش��ئت كلي��ة الط��ب والعل��وم ال�صحي��ة يف الع��ام اجلامع��ي 2018/2017م وم��دة الدرا�س��ة فيه��ا خم���س �س��نوات .وتق�دّم تعلي��م طب��ي تخ�ص�ص��ي
بالإ�ضافة �إىل العلوم ال�صحية وت�ضم �أربعة تخ�ص�صات يف م�ساق البكالوريو�س هي:

الأ�ستاذ الدكتور� /صالح علي با�صرة (رحمه اهلل)
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ال�سابق
رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة �سابقا
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كلمة ترحيبة:
�أُ�س�ست جامعة العرب لتكون �شريكاً فاع ً
ال يف تطوير التعليم اجلامعي والنهو�ض به يف وطننا اليمني
عامة ،ويف ح�ضرموت خا�صة .ومت ّيزت بافتتاح برامج وتخ�ص�صات نوعية تلبي حاجة ال�سوق
و�سخرت يف �سبيل ذلك كل الإمكانات
والتنمية؛ لت�سهم بدورها يف بناء جيل الغد و�ص ّناع امل�ستقبلُ ،
الأكادميية والعلمية واملادية لتوفري بيئة تعليمية جمهزة ب�أحدث القاعات واملختربات واملعامل
والأجهزة يف جمال العلوم الطبية وال�صحية والعلوم الإدارية وتقنية املعلومات� ،إ�ضافة �إىل توفري
الكادر التدري�سي من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص؛ لتحقيق جودة التعليم اجلامعي ،وجودة خمرجاته.
�أبنائي الطلبة:
�أرحب بكم يف رحاب جامعة العرب و�أنتم تخو�ضون مرحلة تعليمية جديدة يف م�سريتكم اجلامعية
الظافرة متمنياً لكم التوفيق والنجاح ،وعاماً �سعيداً حاف ً
ال بالعلم واجلد والن�شاط ...
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 -طب األسنان.

 -الصيدلة.

 -المختبرات الطبية.

 -التغذية.

وت�ضم � ً
أي�ضا تخ�ص�صني يف م�ساق الدبلوم (�سنتني بعد الثانوية) هي :
 -فني صيدلة.

 -فني مختبرات طبية.

 .2كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات:

�أُن�ش��ئت كلي��ة احلا�س��وب وتكنولوجي��ا املعلوم��ات يف الع��ام اجلامع��ي 2018/2017م وم��دة الدرا�س��ة فيه��ا �أرب��ع �س��نوات .و ُتق�دّم تعلي��م جامع��ي
تخ�ص�ص��ي يف جم��ال احلا�س��ب الآيل وتقني��ة املعلوم��ات وت�ض��م تخ�ص�ص�ين علمي�ين هم��ا:
 -تقنية المعلومات (.)IT

 -علوم الحاسوب.

 .3كلية العلوم اإلدارية:

�أُن�ش��ئت كلية العلوم الإدارية يف العام اجلامعي 2018/2017م ومدة الدرا�س��ة فيها �أربع �س��نوات وتقدم تعليماً جامعياً يف تخ�ص�صات العلوم
الإدارية وحتتوى على تخ�ص�صني علميني هما::
الدكتور /عبود حممد العبل
رئي�س اجلامعة

 -إدارة األعمال.

 -المحاسبة.
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المرافق التعليمية والخدمية:
ت�شمل جامعة العرب على العديد من املرافق التعليمية واخلدمية والتي قد تختلف من كلية �إىل �أخرى وذلك ح�سب املجاالت التعليمية
بها ( ال�صحي  -الإداري  -الإلكرتوين ) وب�شكل عام ميكن التعرف على تلك املرافق وهي كما يلي:

.

القاعات الدراسية:
وهي الف�صول �أو قاعات الدر�س التي يتلقى فيها
الطالب املحا�ضرات النظرية للمقررات الدرا�سية التي
ت�شتمل عليها اخلطط الدرا�سية للأق�سام والتخ�ص�صات
العلمية .وهي قاعات جمهزة بكل و�سائل الإي�ضاح احلديثة.

.

المختبرات والورش المعملية:
وهي قاعات تعليمية يتلقى فيها الطالب الدرو�س
التطبيقية والعملية واملمار�سة العملية ملا تلقاه من
معارف يف الدرو�س النظرية فيكت�سب من
خاللها املهارات املطلوبة يف تخ�ص�صه.
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معمل الحاسوب:
ويعد هذا املرفق ذات �أهمية بالغة تتطلبها عملية التقدم العلمي والتكنولوجي
يف كافة املجاالت وبالذات يف املجال التعليمي الذي �أ�صبح احلا�سب الآيل
الركيزة الأ�سا�سية التي يعتمد عليها الكت�ساب ونقل املعارف لطلبة العلم مما
جعل احلا�سوب مادة �أ�سا�سية بكل اخلطط الدرا�سية يف التعليم اجلامعي احلديث.

.

المكتبة:
تعد املكتبة �أحد �أهم املرافق احليوية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية لذا اهتمت
اجلامعة بتوفري مكتبة حديثة حتتوى على عدد من امل�صادر واملراجع
العلمية التخ�ص�صية التي ت�ضمها كليات اجلامعة حيث ميكن لطلبة
اجلامعة اال�ستفادة من املكتبة من خالل ا�ستعارة الكتب واملواد املختلفة
واالطالع على الن�شرات والإ�صدارات العلمية احلديثة..
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امتيازات الجامعة:
 هيئة تدري�سية ذوو خربة وكفاءة و�أداء مب�س�ؤولية واقتدار. بيئة علمية ت�شجع على االجتهاد والتناف�س وتكرم املربزين. مبنى جامعي حديث ومتكامل يجمع بني املزايا الأكادميية واخلدمية. خدمات طالبية �إلكرتونية مكتبية وتطبيقات موبايل. ا�ستخدام التقنيات والو�سائل احلديثة يف التعليم. قاعات درا�سية مثالية و�صحية. مكتبة مقروءة و�إلكرتونية تزخر باملراجع التخ�ص�صية والعامة. موقع �إلكرتوين معريف ،خدمي� ،أخباري وح�ساب خا�ص بكل طالب. تفعيل مواقع التوا�صل االجتماعي وتطبيقاته. ت�شجيع الطلبة على الإبداع واالبتكار وربط املعارف النظرية بواقع العمل. ال�سعي نحو اتفاقيات �أكادميية وتوءمة تلبي تطلعات خريجي اجلامعة. منح �شهادة تخرج معمدة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. �إيالء اهتمام خا�ص لهموم وتطلعات الطلبة وتنمية مواهبهم و�إبداعاتهم. توفري خدمة الإنرتنت جلميع منت�سبي اجلامعة. -معامل وعيادات و وحدات تعليمية جمهزة ب�أحدث الأجهزة والأدوات التعليمية.

امتيازات الرسوم :
 خ�صم ( )% 70من الر�سوم الدرا�سية للع�شرة الأوائل على م�ستوى اجلمهورية يف نف�س عامااللتحاق ,وي�ستمر اخل�صم كل عام �شريطة ح�صوله على تقدير (ممتاز) يف كل الف�صول الدرا�سية.
 يعامل الطلبة من �أبناء املغرتبني احلا�صلني على �شهادة ثانوية من اخلارج ح�سب اجلن�سيةاملذكورة بال�شهادة .
 مينح الطالب (غري اليمني) امتيازات خ�صم بالر�سوم الدرا�سية يف حالة ح�صوله على �شهادتي�إمتام املرحلة الأ�سا�سية و الثانوية باليمن .

 -خ�صم خا�ص:

.
.
.
.
.

الإخوة :يبد�أ اخل�صم من � % 5إىل  %20بح�سب عدد الإخوة.
 %5للطلبة احلا�صلني على املرتبة الأوىل من كل ف�صل درا�سي يف اجلامعة.
احلا�صلون على الثانوية العامة بن�سبة  %90و ما فوق(كلية الطب والعلوم ال�صحية).
خريجو معهد ابن �سينا العايل الطبي.
خريجو املعاهد ال�صحية ما بعد الثانوية.

 ا�ستقاللية للمعامل واملختربات بح�سب التخ�ص�صات.8
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إجراءات القبول والتسجيل:
شروط التنسيق والقبول األساسية العامة:
م��ع مراع��اة �ش��روط ومتطلب��ات القب��ول اخلا�ص��ة ب��كل كلي��ة �أو مرك��ز يف جامع��ة الع��رب ي�ش�ترط للقب��ول يف �أي تخ�ص�ص م��ن تخ�ص�صات كليات
جامعة العرب ال�شروط الرئي�سة الآتية:
 �أن يكون حا�صـ ًال على �شهـادة الثانويـة العامـة �أو ما يعادلها.
 �أن يكون عام احل�صول على الثانوية العامة �أو ما يعادلها �ضمن الأعوام التي ت�سمح الوزارة بقبولها. �أن تك��ون ن�س��بته للم�ؤه��ل ال�س��ابق (الثانوي��ة العام��ة  -الدبل��وم التخ�ص�ص��ي) متفق��ة م��ع احل��د الأدن��ى م��ن ن�س��ب القب��ول الت��ي حتدده��ا وزارةالتعليم العايل.
 �أن ي�ستويف الطالب �شروط التن�سيق والقبول املحددة باجلامعة. اجتياز نظام املفا�ضلة يف الكليات والتخ�ص�صات واملراكز التي تتطلب �إجراء املفا�ضلة. �أن يتقدم بطلب االلتحاق بجامعة العرب خالل الفرتة املحددة للقبول. -تقدمي كافة الوثائق املطلوبة للقبول والت�سجيل على �أن تكون وا�ضحة البيانات معمدة من اجلهات املعنية.

 �صورة للثمان ال�صفحات الأوىل من جواز �سفر للطلبة غري اليمنيني�ساري ال�صالحية لأكرث من عام.
 �صورة من الإقامة يف اجلمهورية اليمنية جمددة لأكرث من عام. عدد (� )10صور �شخ�صية حديثة بخلفية بي�ضاء ملونة حديثة مقا�س .6×4 �سند �إ�شعار دفع ر�سوم التن�سيق والقبول يف ح�ساب جامعة العربب�شركة بن دول لل�صرافة بح�سب املبلغ الذي تقرره اجلامعة �سنويًّا.
 تعبئة ا�ستمارات طلب االلتحاق والبيانات املطلوبة.� -شهادة اللياقة ال�صحية.

.
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الوثائق المطلوبة:
 �أ�ص��ل �ش��هادة الثانوي��ة العام��ة �أو م��ا يعادله��ا م��ع ث�لاث �ص��ور طب��ق الأ�ص��ل منه��ا ,عل��ى �أن يت��م تعمي��د وثيق��ة الثانوي��ة العام��ة �أوم��ا يعادله��اال�ص��ادرة م��ن خ��ارج اجلمهوري��ة اليمني��ة م��ن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ووزارة اخلارجي��ة لدول��ة الإ�ص��دار وال�س��فارة اليمني��ة فيه��ا ووزارت��ي
اخلارجي��ة والرتبي��ة والتعلي��م اليمني��ة.
�-صورة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية �سارية ال�صالحية مع �إح�ضار الأ�صل للمقارنة.
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شروط وضوابط القيد والتسجيل:

م

أخي الطالب /أختي الطالبة:
ل�س�ير الدرا�س��ة يف اجلامع��ة نظ��ام متب��ع ومراح��ل متع��ددة مث��ل املحا�ض��رات واالختب��ارات والتطبي��ق العمل��ي وال�س��اعات املكتبي��ة والإنرتن��ت
وغريه��ا ،وعل��ى الطلب��ة معرف��ة �ضواب��ط ذل��ك و�إر�ش��اداته وااللت��زام به��ا ،ومراجع��ة املخت���ص عن��د احلاج��ة ومتابع��ة الإعالن��ات الت��ي ت�صدره��ا
اجلامع��ة ع�بر �شا�ش��ة الإعالن��ات� ،أو لوح��ات الإعالن��ات� ،أوع�بر موقعه��ا الإلك�تروين� ،أو �صفحته��ا عل��ى الفي���س ب��وك� ،أو توي�تر .كما يجب على
الطلب��ة العم��ل بال�ضواب��ط والإج��راءات الآتي��ة:
 -1يح��ق للطال��ب امل�س��تجد بامل�س��توى الأول طل��ب التحوي��ل م��ن تخ�ص���ص �إىل �آخ��ر خ�لال ف�ترة الت�س��جيل حت��ى نهاي��ة الأ�س��بوع الأول م��ن بدء
الدرا�سة بالف�صل الدرا�سي الأول وذلك من خالل مراجعة �ش�ؤون الطلبة.
 -2يف حال مل تتحقق الرغبة الأوىل للطالب بعدم فتح التخ�ص�ص يتم نقله �إىل الرغبة الثانية �أو الثالثة وعلى الطالب االلتزام بذلك.
 -3االلت��زام بلب���س البنطل��ون واملظه��ر الالئ��ق ال��ذي يج��ب �أن يك��ون علي��ه الطال��ب اجلامع��ي مب��ا ال يتعار���ض م��ع �أح��كام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية
والأع��راف احلمي��دة وع��دم لب���س البنطل��ون الق�ص�ير ( بارام��ودا ) داخ��ل احل��رم اجلامعي وااللتزام باللبا���س املحت�ش��م ال�س��اتر للطالبات.
 -4االلتزام بالزي الر�سمي (الأوفر كوت) �أثناء املحا�ضرات العملية لطلبة كلية الطب والعلوم ال�صحية.
 -5االلت��زام مبواعي��د جتدي��د القي��د بداي��ة كل ف�ص��ل درا�س��ي م��ن خ�لال �س��داد ق�س��ط الر�س��وم الدرا�س��ية وت�س��ليم الوثائ��ق املطلوب��ة واحلر���ص
على ا�س��تالم البطاقة اجلامعية.
� -6إذا ان�س��حب الطال��ب بع��د الت�س��جيل وب��دء الدرا�س��ة ف��إن ر�س��وم �إج��راءات التن�س��يق والقب��ول ال ت��رد و يخ�ص��م علي��ه م��ن الر�س��وم الدرا�س��ية
ح�س��ب الف�ترة الت��ي ين�س��حب فيه��ا وف��ق التق��ومي اجلامع��ي ولف�ص��ل درا�س��ي واحد وف��ق الآتي:
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1
2
3
4
5

البيان
قبل بدء الدرا�سة
خالل الأ�سبوع الأول من الدرا�سة
خالل الأ�سبوع الثاين من الدرا�سة
خالل الأ�سبوع الثالث من الدرا�سة
خالل الأ�سبوع الرابع من الدرا�سة ومازاد

الخصم
ال يوجد
%20
%25
%50
%100

 -7املعرف��ة التام��ة بالنظ��م واللوائ��ح اجلامعي��ة الناف��ذة واال�ستف�س��ار م��ن املخت�ص�ين ع��ن الأم��ور غ�ير الوا�ضح��ة ع��دا ذل��ك ال يعف��ى الطال��ب
من امل�س��ؤولية.
 -8االحتفاظ بالبطاقة اجلامعية و�إبرازها يف حال طلبها داخل احلرم اجلامعي و�إبالغ �ش�ؤون الطلبة يف حال فقدانها.
 -9مينع الت�أخري عن وقت املحا�ضرات وعدم القيام با�ستخدام الهاتف اجلوال خاللها ،ويتحمل الطالب م�س�ؤوليته جتاه ذلك.
 -10ويل �أمر الطالب هو ال�شخ�ص الذي ذكر ا�سمه وبياناته يف ا�ستمارة الت�سجيل للطالب.
 -11بالن�سبة للطلبة غري اليمنيني:
يجب �أن يكون م�صرحاً له بالإقامة يف اجلمهورية اليمنية.
�أن يعادل �شهادة امل�ؤهل ال�سابق من قبل اجلهات املخت�صة باجلمهورية.
�أن يحمل �شهادة فح�ص الإيدز والقيام بالفح�ص الدوري بعد مغادرة اليمن.

.
.
.
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الحضور والغياب

تجديد القيد:

.1ح�ضورالطالب حما�ضرات كل مقرر درا�سي �شرط �أ�سا�سي للدرا�سة يف اجلامعة.

متث��ل عملي��ة جتدي��د القي��د للطال��ب اجلامع��ي يف كل ع��ام جامع��ي البداي��ة احلقيقي��ة لب��دء الع��ام اجلامع��ي اجلدي��د ،حي��ث �أن عملي��ة التجديد

.2يح�سب غياب الطالب منذ �أول يوم من بداية كل ف�صل درا�سي ويعد غائباً بعذر يف احلالتني الآتيتني:

هي ت�سجيل للم�ستوى الدرا�سي الذي انتقل �إليه الطالب يف كل عام جامعي.

�أ -مر�ض الطالب �شريطة �أن يقدم تقريراً طبياً معتمداً.

و�إن جتديد القيد هو عملية �إلزامية للطالب اجلامعي لال�ستمرار بالدرا�سة اجلامعية ل�سنة درا�سية كاملة.

ب -الظروف القاهرة التي تقدرها عمادة الكلية.

وتقديراً للظروف االقت�صادية التي مير بها الوطن فقد �أقرت قيادة اجلامعة ب�أن تتم عملية التجديد بطريقة تق�س��يط الر�س��وم الدرا�س��ية

.3يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي �إذا جتاوز غيابة ن�سبة  %25من املحا�ضرات النظرية والدرو�س العملية لكل مقرر درا�سي.

التي يجب �أن يدفعها الطالب اجلامعي بجامعة العرب �إىل ق�سطني تدفع بداية كل ف�صل درا�سي.

.4يج��وز لعمي��د الكلي��ة قب��ول ع��ذر الطال��ب ع��ن �أداء اختب��ار مق��رر �أو �أك�ثر م��ن مق��ررات الع��ام اجلامع��ي �أو الف�ص��ل الدرا�س��ي �إذا كان �س��بب
الغياب عذراً قهرياً ت�ؤكده وثائق ر�سمية �أو معتمدة من طبيب خمت�ص �إذا كان العذر ب�سبب املر�ض على �أن تقدم الوثائق الالزمة �إىل عمادة
الكلي��ة خ�لال م��دة �أق�صاها �أ�س��بوع قب��ل االختبار�أوبعده.
يترتب على قبول عذر الطالب اآلتي:
 .1يدون �أمام ا�سمه (غائب بعذر) يف الوثائق وال�سجالت االمتحانية للف�صل الدرا�سي.
 .2يعفى الطالب من غرامة الغياب.
 .3عند �إعادة الطالب اختبار املقرر �أو املقررات التي ُع ّد فيها غائباً بعذر حت�سب له النتيجة من الدرجة النهائية.
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و�إن الت��زام الطال��ب بالتجدي��د للقي��د �أو الت�س��جيل ُيث��ل �أم��راً �أ�سا�س��ياً ال�س��تمراره بالدرا�س��ة وا�س��تقرار الدرا�س��ة اجلامعي��ة ف�ض� ً
لا ع��ن �أن
عملي��ة جتدي��د القي��د �أ�سا�س�اً لتجدي��د البطاق��ة اجلامعي��ة الت��ي تع��د هوي��ة الطال��ب اجلامع��ي.
ولك��ي تت��م �إج��راءات جتدي��د القي��د عل��ى الطال��ب مراجع��ة �إدارة �ش��ؤون الطلب��ة (اال�س��تقبال) وا�س��تالم خط��اب �إي��داع الر�س��وم الدرا�س��ية �إىل
ح�س��اب اجلامعة لدى �صرافة بن دول وت�س��ليم البطاقة اجلامعية املنتهية بنهاية العام اجلامعي املا�ضي .وذلك بتجديدها �أو �إ�صدار بطاقة
جامعي��ة جدي��دة للعام اجلديد.

15

التحويل واالنتقال
تتم عملية النقل والتحويل وفق ال�ضوابط املقرة ح�سب الآتي:
أو ً
ال :التحويل من قسم إلى آخر في إطار الكلية:
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يجوز لأي طالب مقيد يف �إحدى كليات جامعة العرب التحويل من ق�سم �إىل �آخر يف اطار الكلية ،وذلك وفق الإجراءات وال�ضوابط الآتية:
 .1تقدمي طلب �إىل عميد الكلية وفق النموذج املعد لذلك خالل فرتة التحويالت.
� .2أن يكون م�ستوفياً ل�شروط االنتقال يف الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه.
� .3أن يكون م�ستوفياً ن�سبة القبول اخلا�صة بالق�سم الذي يرغب االنتقال �إليه يف �سنة االنتقال.
 .4ي�سمح للطالب باالنتقال من ق�سم �إىل �آخر يف �إطار الكلية مرة واحدة فقط.
 .5حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الق�سم املنتقل منه من �ضمن �سنوات الأمد الدرا�سي بالق�سم املنتقل �إليه.
 .6يق��وم الق�س��م العلم��ي املنتق��ل �إلي��ه الطال��ب ب�إج��راء املقا�ص��ة العلمي��ة ل��ه ،ويق��ر امل��واد الت��ي يعف��ى منه��ا الطال��ب �إذا �س��بق ل��ه النج��اح فيه��ا والت��ي ا�ش��تملت
عليه��ا خط��ة الق�س��م الراغ��ب يف االنتقال �إليه.
� .7إذا كان الطال��ب مطالب�اً بع��د الري��ازة العلمي��ة ب�أك�ثر م��ن ثالث��ة مق��ررات درا�س��ية �أو مق��ررات ر�س��وب� ،أومق��ررات معادل��ة علي��ه ا�س��تنهاج ه��ذه املق��ررات
واليت��م نقل��ه �إىل امل�س��توى الالح��ق.
� .8أن ال يك��ون الطال��ب ق��د ف�ص��ل م��ن الكلي��ة الرتكاب��ه �أي�اً م��ن املخالف��ات ال��واردة يف الفق��رات (ب،ه�ـ ،ن،ع ،ف) م��ن امل��ادة ( )71م��ن الئح��ة �ش��ؤون الطلب��ة
باجلامعة.
 .9يج��وز للطال��ب الناج��ح يف امل�س��توى الث��اين ف�أعل��ى نق��ل قي��ده �إىل تخ�ص���ص �آخ��ر مناظ��ر لتخ�ص�ص��ه �ش��ريطة جناح��ه ب�ـ( )%50عل��ى الأق��ل م��ن ع��دد
املق��ررات الدرا�س��ية.
 .10ال يجوز للطالب التي �صدرت بحقه عقوبة ت�أديبية باالنتقال �إال بعد انتهاء املدة لتنفيذ العقوبة الت�أديبية.
 .11ال يجوز للطالب املقبولني على املنح الدرا�سية التحويل �إىل كلية �أو تخ�ص�ص �آخر �إال بعد موافقة اجلهة املانحة بتوجيهات رئي�س اجلامعة .
 .12اليجوز للطالب املقبولني بامل�ستوى الأول االنتقال �أو التحويل �إال يف فرتة القبول والت�سجيل.

تانيًا :التحويل من كلية إلى أخرى في إطار الجامعة:
يج��وز لأي طال��ب مقي��د يف �إح��دى كلي��ات جامع��ة الع��رب التحوي��ل م��ن كلي��ة �إىل �أخ��رى يف �إط��ار اجلامع��ة ،وذل��ك وف��ق ال�ش��روط والإج��راءات
الآتية:
 .1تقدمي طلب �إىل عميد الكلية وفق النموذج املعد لذلك خالل فرتة التحويالت.
 .2ي�سمح للطالب باالنتقال من كلية �إىل �أخرى مرة واحدة فقط.
� .3أن يكون م�ستوفياً لن�سبة القبول يف الكلية املنتقل �إليها.
� .4أال يك��ون الطال��ب مف�ص��و ًال م��ن الكلي��ة املنتق��ل منه��ا الرتكاب��ه �أي�اً م��ن املخالف��ات ال��واردة يف الفق��رات (ب،ه�ـ ،ن ،ع ،ف) م��ن امل��ادة ( )71م��ن
الئحة �ش��ؤون الطلبة باجلامعة.
� .5أال يكون الطالب منقطعاً عن الدرا�سة يف الكلية املنتقل منها �أكرث من عامني درا�سيني.
 .6يقوم الق�س��م العلمي بالكلية املنتقل �إليها الطالب ب�إجراء املقا�صة العلمية له ويقر املقررات التي يعفى منها الطالب �إذا �س��بق له النجاح
فيها ،والتي ا�شتملت خطة الق�سم يف الكلية الراغب يف االنتقال �إليها.
� .7إذا كان الطال��ب مطالب��ا ب�أك�ثر م��ن ثالث��ة مق��ررات درا�س��ية �أو مق��ررات ر�س��وب �أو مق��ررات غ�ير م�س��تنهجة علي��ه ا�س��تنهاج ه��ذه املق��ررات
الدرا�س��ية ،وال يت��م نقل��ه �إىل امل�س��توى الالح��ق.
 .8حت�س��ب امل��دة الت��ي ق�ضاه��ا الطال��ب يف الكلي��ة املح��ول منه��ا م��ن الأم��د الدرا�س��ي امل�س��موح ب��ه يف الكلي��ة املنتق��ل �إليه��ا وف��ق ماج��اء يف الالئحة
الداخلية ل�ش�ؤون الطلبة باجلامعة.
 .9ال يجوز للطالب الذي �صدرت بحقه عقوبة ت�أديبية باالنتقال �إىل كلية �أخرى �إال بعد �إنتهاء املدة املقررة لتنفيذ العقوبة الت�أديبية.
 .10عند طلب االنتقال من كلية �إىل �أخرى يجب �أن يح�صل الطالب على املوافقة الأولية من الكلية املنتقل �إليها.
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ثالثًا :التحويل إلى جامعة العرب:
يجوز لأي طالب در�س بجامعة �أو معهد معرتف به التحويل �إىل جامعة العرب وفق الإجراءات وال�ضوابط االتية:
 .1تق��دمي طل��ب �إىل م�س��جل ع��ام اجلامع��ة خ�لال ف�ترة التحوي�لات مرفق�اً ب��ه بي��ان الدرج��ات للف�ترة الت��ي در�س��ها باجلامع��ة �أو املعه��د ال��ذي
در���س فيه معمد من جهة الإ�صدار والتعليم العايل ،ن�س��خة طبق الأ�صل من �ش��هادة الثانوية العامة ،حمتوى املقررات التي �س��بق درا�س��تها.
 .2تعبئة ا�ستمارة التحويل �إىل جامعة العرب.
� .3أال يكون الطالب مف�صو ًال من اجلامعة املحول منها.
� .4أن يكون الطالب ناجحاً يف امل�ستوى الأول على الأقل يف اجلامعة املحول منها.
� .5أن يكون م�ستوفياً ل�شروط القبول يف الكلية �أو التخ�ص�ص املحول �إليها يف نف�س �سنة التحاقه يف اجلامعة املحول منها.
� .6أال يكون منقطعاً عن الدرا�سة عامني درا�سني يف الكليات النظرية �أو �أكرث من عام جامعي يف الكليات املعملية.
� .7أن يكون م�ستوفياً لل�شروط التي يحددها جمل�س اجلامعة.
 .8ال يجوز حتويل الطلبة الذين هم على نظام التبادل الثقايف.
 .9يق��وم الق�س��م العلم��ي املنتق��ل �إلي��ه الطال��ب ب�إج��راء املقا�ص��ة العلمي��ة ويق��ر املق��ررات الت��ي يعف��ى منه��ا الطال��ب �إذا �س��بق ل��ه النج��اح فيه��ا،
والت��ي ا�ش��تملت خط��ة التخ�ص���ص يف الكلي��ة والق�س��م الراغ��ب يف االنتق��ال �إليه��ا.
 .10جتري املقا�صة للطالب املحول من جامعة وي�شرتط �أن يدر�س  %50على الأقل من �إجمايل املقررات يف اجلامعة.
� .11إذا كان الطال��ب مطالب�اً ب�أك�ثر م��ن ثالث��ة مق��ررات درا�س��ية �أو مق��ررات ر�س��وب �أو مق��ررات غ�ير م�س��تنهجة علي��ه ا�س��تنهاج ه��ذه املق��ررات
الدرا�س��ية ،وال يت��م نقل��ه �إىل امل�س��توى الالح��ق.
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وقف القيد ( اإلجازة األكاديمية ):
يجوز للطالب المقيد بالجامعة وقف قيده مؤقتًا وفق القواعد واإلجراءات اآلتية:
 -1تقدمي طلب وقف القيد �إىل عميد الكلية يف مدة ت�سبق االختبارات النهائية ب�أ�سبوعني على الأقل وفق النموذج املعد لذلك.
� -2أن يرفق بالطلب عذراً م�س ّوغاً لوقف القيد.
 -3ال يج��وز وق��ف القي��د يف امل�س��توى الأول نهائي�اً وك��ذا للطال��ب املنق��ول قي��ده �أو املح��ول �إال بع��د �أن يجت��از �س��نة درا�س��ية عل��ى الأق��ل بنج��اح
ويج��وز ملجل���س الكلي��ة النظ��ر يف بع���ض احل��االت اال�س��تثنائية لوق��ف القي��د بع��د م�ض��ي ف�ص��ل درا�س��ي بنج��اح.
 -4ال يجـوز وقف القيـد للطالب الوافـد �إذا كانت لوائح املنح �أو القبـول مبقاعد درا�سية ت�شرتط ذلك.
 -5ال يحق للطالب الباقي للإعادة يف امل�ستوى نف�سه وقف قيده.
 -6احلـ��د الأعل��ى لوق��ف القي��د �س��نتان درا�سيتـ��ان �أو �أربعـ��ة ف�ص��ول درا�سيـ��ة �س��واء �أكان��ت منف�صل��ة �أم مت�صل��ة خـ�لال درا�س��ته للح�صـ��ول عل��ى
درج��ة البكالوريو���س .واحلـ��د الأعل��ى لوق��ف القي��د �س��نة �أو ف�صل�ين درا�س��يني �س��واء �أكان��ت منف�صل��ة �أم مت�صل��ة خـ�لال درا�س��ته للح�صـ��ول عل��ى
درج��ة الدبل��وم .
 -7يج��وز للطال��ب ال��ذي �أوق��ف قي��ده �إع��ادة القي��د بن��ا ًء عل��ى طل��ب يقدم��ه لعمي��د الكلي��ة وف��ق النم��وذج املع��د لذل��ك يف م��دة �أق�صاه��ا ثالث��ة
�أ�س��ابيع م��ن بداي��ة الف�ص��ل الدرا�س��ي الت��ايل لوق��ف القي��د مبا�ش��رة �إذا كان نظ��ام الدرا�س��ة ف�صلي�اً وبداي��ة الع��ام اجلامع��ي الت��ايل �إذا كان نظ��ام
الدرا�س��ة �س��نوياً.
� -8إذا مل يتقدم الطالب بطلب �إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يُع ّد غائباً بدون عذر مقبول.
 -9وق��ف القي��د ال يعف��ي الطال��ب م��ن �أي��ة ر�س��وم �أو غرام��ات مق��ررة علي��ه قب��ل وق��ف القي��د ولكن��ه يحفظ له حقه فيما ي�س��تحقه من تقديرات
نتائج االختبارات .وال حتت�سب مدة وقف القيد �ضمن احلد الأعلى ملدة الدرا�سة امل�سموح بها للح�صول على املرحلة اجلامعية الأوىل.
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يحــق ألي طالــب مقيــد بجامعــة العــرب االنســحاب مــن الدراســة الجامعيــة وفــق

الرسوب:
يعد الطالب را�سباً يف املقرر الدرا�سي يف �إحدى احلاالت الآتية:
 �إذا قل��ت ن�س��بة ح�ض��ور الطال��ب ع��ن  %75م��ن املحا�ض��رات النظري��ة والدرو���س العملي��ة ل��كل مق��رر بح�س��ب اخلط��ة الدرا�س��ية .ويع��دالطال��ب حمروم�اً م��ن دخ��ول االختب��ار النهائ��ي.
 �إذا حت�صل على �أقل من  %35من درجة اجلزء العملي. �إذا حت�ص��ل عل��ى م��ا يق��ل ع��ن  %50م��ن املجم��وع الكل��ي (درج��ة االختب��ار النهائ��ي  +درج��ات �أعم��ال الف�ص��ل) للمق��ررات النظري��ة ( +درج��ةاجل��زء العمل��ي) للمق��ررات املعملي��ة با�س��تثناء تخ�ص���ص ط��ب �أ�س��نان التق��ل درج��ة النج��اح عن  %65من املجم��وع الكلي للمقرر.
 �إذا تغيب من غري عذر مقبول عن االختبار النهائي.� -إذا ارتكب خمالفة الغ�ش �أو ال�شروع فيه.

الضوابط واإلجراءات اآلتية:
�أ� -أن يتقدم الطالب �شخ�صياً �أو من يوكله ر�سمياً بطلب االن�سحاب لعميد الكلية �أو املركز وفق النموذج املعد لذلك.
ب� -أن ي�س��دد الطال��ب م��ا علي��ه م��ن التزام��ات مالي��ة وعيني��ة للجامع��ة ،و�أن يخل��ي طرف��ه م��ن اجله��ات ذات العالق��ة يف اجلامع��ة ،وف��ق النم��وذج
املعد لذلك.
ج -يف حال ان�س��حاب الطالب امل�س��تجد �أو املجدد قيده لظروف طارئة وقاهرة متنعه من اال�س��تمرار يف الدرا�س��ة ف�إن ر�س��وم �إجراءات التن�س��يق
والقبول ال ترد و يخ�صم عليه من الر�سوم الدرا�سية ح�سب الفرتة التي ين�سحب فيها وفق التقومي اجلامعي ولف�صل درا�سي واحد بح�سب
الالئحة املالية للر�سوم اجلامعية ( كما هو مو�ضح يف الفقرة  5من �شروط و�ضوابط القيد والت�سجيل من هذا الدليل ).
د -ينطب��ق اخل�ص��م يف ه��ذا الف�ص��ل عل��ى الطال��ب الداف��ع لر�س��وم الق�س��ط الأول �أو غ�ير الداف��ع له��ا بالإ�ضاف��ة �إىل ر�س��وم البطاق��ة اجلامعي��ة
م��ع �س��حب البطاقة م��ن الطالب.
هُ -ت�س��لم للطال��ب املن�س��حب وثائق��ه الأ�صلي��ة اخلا�ص��ة ب��ه الت��ي قدمه��ا عن��د التحاق��ه بالكلي��ة �أو املرك��ز م��ع االحتف��اظ بن�س��خة منه��ا ل��دى �إدارة
القبول والت�سجيل.
و -يح��ق للطال��ب املن�س��حب احل�ص��ول عل��ى وثيق��ة بامل��واد الت��ي در�س��ها باجلامع��ة عل��ى �أن يو�ض��ح فيه��ا �أن��ه من�س��حب م��ن اجلامع��ة وتاري��خ
االن�س��حاب.
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.

االنسحاب من الدراسة الجامعية:

الرسوب وإعادة السنة والفصل من الدراسة:

.

إعادة السنة:
يحدد عدد املقررات التي يجوز للطالب االنتقال بها �إىل م�ستوى �أعلى بثالثة مقررات درا�سية.
وعلي��ه ف��إن الطال��ب ال��ذي يحم��ل �أربع��ة مق��ررات ر�س��وب �أو �أك�ثر بنهاي��ة الع��ام اجلامع��ي بع��د (ال��دور التكميل��ي) يعيد ال�س��نة يف العام اجلامعي
التايل مبا�ش��رة والقيام با�س��تنهاج مقررات الر�س��وب �إ�ضافة �إىل �أي ا�س��تحداث باخلطة الدرا�س��ية للدفعة التي التحق بها بعد الإعادة ويدفع
ما عليه من ر�س��وم درا�س��ية �أو جامعية يف �س��نة الإعادة.
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الفصل من الدراسة:
يف�صل الطالب من الدرا�سة اجلامعية يف احلاالت الآتية:
�أ� -إذا ات�ض��ح �أن قبول��ه ال يتف��ق م��ع الأح��كام العام��ة للقب��ول� ،أو �إذا ات�ض��ح بع��د حتوي��ل الطال��ب �أن��ه �س��بق ف�صل��ه لأ�س��باب ت�أديبي��ة بح�س��ب
املخالفات الواردة يف الفقرات (ب ،هـ ،ن ،ع ،ف) من املادة ( )71من الئحة �ش�ؤون الطلبة يعترب قيده ملغياً من تاريخ قبول حتويله للجامعة.
ب� -إذا تغيب بدون عذر �أكرث من ( )%50من املقررات الدرا�سية يف ال�سنة الأوىل.
ج� -إذا تبق��ى يف امل�س��توى الدرا�س��ي �س��نتني درا�س��يتني ومل ينتق��ل �إىل امل�س��توى الأعل��ى م��ع مراع��اة التعليم��ات املتعلق��ة بوق��ف القي��د (الإج��ازة
الأكادميي��ة) املذك��ورة يف ه��ذا الدلي��ل .
د� -إذا جتاوز احلد الأق�صى للمدة املقررة لدرا�سته ومل يتخرج مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الئحة �ش�ؤون الطلبة.
ه� -إذا �صدر قرار بالف�صل كعقوبة ت�أديبية مبوجب ماورد يف الباب اخلام�س من الئحة �ش�ؤون الطلبة.
و� -إذا تكرر غ�ش الطالب �أكرث من مرة يف الدورة االختبارية الواحدة.

االختبارات والتقويم:
تت��م عملي��ة التق��ومي الأكادمي��ي بجامع��ة الع��رب وف��ق قواع��د و�أ�س���س جامعي��ة متع��ارف عليه��ا م��ن خالل تقييم امل�س��توى التعليم��ي الذي حققه
الطالب خالل ا�س��تنهاجه للمقرر الدرا�س��ي .حيث حتدد الدرجة النهائية للمقرر ح�س��ب ال�س��اعات املعتمدة بواقع خم�س�ين درجة لكل �س��اعة
نظرية معتمدة وكل �س��اعتني عملية ت�س��اوي �س��اعة نظرية واحدة وعليه ف�إن عملية التقييم الأكادميي تنق�س��م �إىل:
 .1أعمال الفصل (السعي).
 .2تقييم الجزء العملي.
 .3االختبار النهائي (الفصلي).

.

أعمال الفصل (السعي):
لتقيي��م امل�س��توى التعليم��ي للطال��ب خ�لال الف�ص��ل الدرا�س��ي م��ن كل ع��ام جامع��ي يت��م تنفي��ذ اختباري��ن �ش��هريني ل��كل مق��رر ف�ض� ً
لا ع��ن
التكليف��ات النظري��ة واملعملي��ة.
وعليه يجب �أن تعلن نتيجة �أعمال الف�صل قبل موعد االختبار النهائي بفرتة كافية.

.

تقييم الجزء العملي:
ميثل تقييم اجلزء العملي �شرطاً �أ�سا�سياً لدخول الطالب اجلامعي االختبار النهائي للمقرر الدرا�سي ذو الطابع التطبيقي حيث ي�شرتط
حتقي��ق م��اال يق��ل ع��ن  %35م��ن درج��ة اجلزء العملي جللو���س الطالب لالختب��ار النهائي لذلك املقرر.
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االختبار النهائي (الفصلي):
يحق للطالب املقيد باجلامعة اجللو�س لأداء االختبار النهائي (الف�صلي) �إذا حقق ال�شروط الآتية :
 ن�سبة ح�ضوره للمحا�ضرات النظرية والعملية للمقرر التقل عن .%75 �أن يحقق يف املقررات املعملية مااليقل عن  %35من درجة اجلزء العملي. يحمل البطاقة اجلامعية املحددة للعام اجلامعي احلايل.وميث��ل االختب��ار النهائ��ي (الف�صل��ي) اجل��زء الأك�بر يف عملي��ة التق��ومي الأكادمي��ي للطال��ب وبالغي��اب ع��ن ح�ض��ور االختب��ار النهائ��ي يك��ون
الطال��ب را�س��باً يف املق��رر.

التحسين:
لتحسين وضع الطالب في عملية التقييم األكاديمي يمنح اآلتي:
 ( )% 2من الدرجة النهائية للمقرر �إذا احتاجها للنجاح يف املقرر. ( )% 1من الدرجة النهائيـة للمقـرر �إذا احتاجهـا لتح�سيـن التقديـر يف ذلك املقرر. ( )% 5م��ن الدرج��ة النهائي��ة ملق��رر واح��د يف تخ�ص���ص ط��ب الأ�س��نان �إذا كان ه��ذا املق��رر الوحي��د ال�س��تكمال تخرج��ه وال حت�س��ب الدرج��ةامل�ضاف��ة �ضم��ن جمم��وع الدرج��ات الرتاكمي��ة لتخ��رج الطال��ب.
 ( )% 10م��ن الدرج��ة النهائي��ة ملق��رر واح��د فق��ط يف بقي��ة تخ�ص�ص��ات كلي��ات اجلامع��ة �إذا كان ه��ذا املق��رر الوحي��د ال�س��تكمال تخرج��ه والحت�س��ب الدرج��ات امل�ضاف��ة �ضم��ن جمم��وع الدرج��ات الرتاكمي��ة لتخ��رج الطال��ب.

التظلم:
يحق لكل طالب التظلم من نتيجة االختبار في أي مقرر حسب الضوابط اآلتية:
 التقدم بطلب �إىل عميد الكلية وفق النموذج املعد لذلك. تقدمي طلب التظلم خالل فرتة �أ�سبوعني من تاريخ �إعالن النتيجة. دفع مبلغ مايل كت�أمني عن �أحقيته يف التظلم طبقاً للنظام املايل باجلامعة .ويعاد مبلغ الت�أمني يف حال ثبت �أحقيته يف التظلم. تقت�صر عملية التظلم على مراجعه عملية الر�صد وجمع الدرجات. ويف حال التظلم ب�إعادة الت�صحيح يجب �أن تتوفر الإجراءات �أعاله ف�ض ًال عن �أي �شروط تقرها الكلية.
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الدرجات والتقديرات:
الحت�ساب امل�ستوى الدرا�سي للطالب الدار�س بجامعة العرب �سوى كان احت�ساباً ف�صلياً �أو تراكمياً ف�إن اخلطوات وال�ضوابط الآتية حتقق ذلك:
أ .احتساب المعدالت والتقديرات الفصلية والتراكمية لتخصص طب األسنان:

حت�س��ب املع��دالت والتقدي��رات يف تخ�ص���ص ط��ب الأ�س��نان الت��ي متث��ل ن�س��بة �أل�ـ  %65احل��د الأدن��ى لن�س��بة النج��اح يف املق��ررات الدرا�س��ية ،بحي��ث

يتم احت�ساب الدرجة النهائية للمقرر بواقع ( 50درجة) لكل �ساعة نظرية معتمدة وعليه ف�إن ذلك يتم وفق اخلطوات والآليات الآتية:
أو ً
ال :حساب تقديرات المقررات:
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الدرجة النهائية

100

150

200

250

300

ال�ساعات املعتمدة

�ساعتان

� 3ساعات

� 4ساعات

� 5ساعات

� 6ساعات

مــــــــــــــــــدى الدرجات

النقاط

التقديرات
ممتاز
جيد جداً

4

100-90

150-135

200-180

250-225

300-270

3

89-80

134-120

178-160

223-200

267-240

جيد

2

79-70

119-105

158-140

198-175

237-210

مقبول

1

69-65

104-98

138-130

173-163

207-195

را�سب

�صفر

64-0

96-0

128-0

160-0

192-0

ثانيًا :حساب تقديرات المعدالت الفصلية والتراكمية:

التقدير باللغة العربية

النسبة المئوية

ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
را�سب

من � %90إىل %100

التقدير باللغة االنجليزية
Excellent
Very Good
Good
Satisfactory
Fail

من � %80إىل �أقل من %90
من � %70إىل �أقل من %80
من � %65إىل �أقل من %70
�أقل من %65

ثالثًا :طريقة حساب المعدل الفصلي ( )GPAو التراكمي (:)CGPA

املعدل الف�صلي (  = )GPAجمموع الدرجات احلا�صل عليها الطالب يف الف�صل الدرا�سي
�إجمايل الدرجات النهائية يف الف�صل الدرا�سي
		
املعدل الرتاكمي (  = ) CGPAجمموع الدرجات احلا�صل عليها يف الف�صول الدرا�سية
�إجمايل الدرجة النهائية لهذه الف�صول

*
*

100

100
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ب .احتساب المعدالت الفصلية والتراكمية لبقية تخصصات كليات الجامعة:

حت�س��ب املع��دالت لبقي��ة تخ�ص�ص��ات جامع��ة الع��رب الت��ي متث��ل ن�س��بة �أل�ـ  %50احل��د الأدن��ى لن�س��بة النج��اح يف املق��ررات الدرا�س��ية فيه��ا ،بحي��ث
يتم احت�س��اب الدرجة النهائية للمقرر بواقع ( 50درجة) لكل �س��اعة نظرية معتمدة وعليه ف�إن ذلك يتم وفق اخلطوات والآليات الآتية:
أو ً
ال :حساب تقديرات المقررات:
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الدرجة النهائية

100

150

200

250

300

ال�ساعات املعتمدة

�ساعتان

� 3ساعات

� 4ساعات

� 5ساعات

� 6ساعات

النقاط

التقديرات
ممتاز
جيد جداً

3

جيد

2

مقبول

1

را�سب

�صفر

4

100-90
89-80
79-65
64-50
49-0

150-135
134-120
119-98
96-75
74-0

مــــــــــــــــــدى الدرجات
200-180
178-160
158-130
128-100
98-0

250-225
223-200
198-163
160-125
123-0

ثانيًا :حساب تقديرات المعدالت الفصلية والتراكمية:

التقدير باللغة العربية

النسبة المئوية

ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
را�سب

من � %90إىل %100

التقدير باللغة االنجليزية
Excellent
Very Good
Good
Satisfactory
Fail

من � %80إىل �أقل من %90
من � %65إىل �أقل من %80
من � %50إىل �أقل من %65

�أقل من

%50

300-270
267-240
237-195
192-150
147-0

ثالثًا :طريقة حساب المعدل الفصلي ( )GPAو التراكمي (:)CGPA

املعدل الف�صلي (  = )GPAجمموع الدرجات احلا�صل عليها الطالب يف الف�صل الدرا�سي
�إجمايل الدرجات النهائية يف الف�صل الدرا�سي
		

*

املعدل الرتاكمي (  = ) CGPAجمموع الدرجات احلا�صل عليها يف الف�صول الدرا�سية
�إجمايل الدرجة النهائية لهذه الف�صول

*

100

100
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مرتبة الشرف:

الحقوق والضوابط التأديبية للطلبة:

تمنح مرتبة الشرف للطالب عند تخرجه من الجامعة وفقًا للشروط اآلتية:
�أ� -إذا ح�صل على تقدير (جيد جداً) على الأقل يف جميع امل�ستويات الدرا�سية.
ب� -أال يكون الطالب قد ر�سب �أو حرم �أو غاب بدون عذر مقبول يف �أي مقرر درا�سي خالل فرتة درا�سته اجلامعية.
ج� -أن ال يكون الطالب قد ح�صل على تقدير مقبول يف �أي مقرر درا�سي.
د� -أن يكون الطالب قد �أكمل متطلبات التخرج يف مدة �أق�صاها متو�سط املدة بني احلد الأدنى واحلد الأق�صى للبقاء يف كليته.
ه� -أن يكون الطالب قد در�س يف اجلامعة ما ال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج.
و� -أن ال يكون قد �صدرت بحق الطالب �أي عقوبة ت�أديبية.

أو ً
ال:حقوق الطالب:
تويل جامعة العرب اهتماماً خا�صاً بحق الطالب �إمياناً منها بذلك وفق التزاماتها .كما �أن هناك حقوق جماعية وحقوق �شخ�صية ومنها:
 احل�ص��ول عل��ى البطاق��ة اجلامعي��ة لإثب��ات انت�س��ابه �إىل اجلامع��ة والتعري��ف عن��ه �ضم��ن احل��رم اجلامع��ي وكاف��ة اجله��ات املن�س��قة م��عاجلامع��ة.
 حق اال�شرتاك يف كافة الفعاليات والأن�شطة التي تقيمها اجلامعة وفق االخت�صا�ص �أو عموم الأن�شطة. احل�صول على الوثائق اخلا�صة بالطالب التي ي�ستحقها من اجلامعة بعد ا�ستكمال كافة الإجراءات الالزمة. حق التظلم يف نتائج االمتحانات وفق �شروط التظلم. حق التحويل وتوقيف القيد واالنتقال من و �إىل اجلامعة ح�سب اللوائح النافذة باجلامعة. تبني �أفكار الطلبة التنموية حلل م�شاكل البيئة �أو �ضمن الأفكار الإبداعية. احل�صول على كافة اخلدمات واالمتيازات اجلامعية. ت�شجيع الطلبة على الإبداع واالبتكار. ترعى اجلامعة اهتماماً تربوياً وتعليمياً وثقافياً �ضمن �أن�شطتها املتفرغة لبناء ال�شخ�صية وزيادة املهارة. التطور امل�ستمر للجامعة وعمل الكثري من االتفاقيات العلمية والتوءمة مع جامعات حملية وعربية ملا من �ش�أنه زيادة املعرفة وموا�صلةالت�أهيل.
 االهتمام بجودة التعليم ملا ي�ضمن �شعور الطالب باالنتماء للجامعة و االعتزاز بها.31

ثانيًا :التزامات الطالب:
عل��ى الطال��ب �إدراك املرحل��ة اجلامعي��ة وم��ا يرتت��ب فيه��ا م��ن الت�ص��رف مب�س��ؤولية بالإ�ضاف��ة �إىل االلت��زام بالأنظم��ة والقوان�ين والقواع��د
الإر�ش��ادية والإعالن��ات بالإ�ضاف��ة �إىل االلت��زام بالأخ�لاق الإ�س�لامية والآداب العام��ة.
أهم االلتزامات:

 .1كل ما ورد يف لوائح و�أنظمة وقوانني وتعليمات و�إعالنات اجلامعة بالإ�ضافة �إىل ماورد يف هذا الدليل يلتزم الطالب بها و يعاقب على خمالفتها.
 .2االلتزام باالجتهاد و املثابرة لتح�صيل العلم.
 .3عدم الت�صرف �أو التلفظ مبا يتنافى مع تعاليم ديننا احلنيف و العادات و التقاليد و ال�سلوك احل�سن.
 .4عدم بث الإ�شاعات املغر�ضة �ضد اجلامعة.
 .5عدم حماولة الغ�ش يف قاعات االمتحانات واملعامل.
 .6احرتام كل منت�سبي اجلامعة وعدم التعر�ض لهم ب�أي �أذى �أو تهديد.
 .7ح�سن متثيل اجلامعة يف مواطن التطبيق و الفعاليات املختلفة مبا يليق و ين�سجم مع مكانتها الأكادميية.
 .8متابعة لوحة �إعالنات الكلية ومواقع التوا�صل االجتماعي بالإ�ضافة �إىل موقع اجلامعة على الإنرتنت.
 .9االلتزام بدفع الر�سوم الدرا�سية يف املوعد املحدد للأق�ساط.
 .10االلت��زام الت��ام باحل�ض��ور وع��دم التغي��ب �إال لل�ض��رورة مب��ا ال يزي��د ع��ن  %25م��ن ال�س��اعات املعتم��دة للف�ص��ل الدرا�س��ي ،ع��دا ذل��ك يتحم��ل الطال��ب
كل العقوب��ات مب��ا يف ذل��ك الف�ص��ل.
 .11املعرف��ة التام��ة لكاف��ة اللوائ��ح الداخلي��ة م��ن كل خمت���ص يف �إدارات اجلامع��ة وااللت��زام به��ا .ولي���س للطال��ب ع��ذر يف ارت��كاب �أي خمالف��ة �أو التحج��ج
بع��دم الدراية.
 .12ي�س��تكمل الطال��ب جمي��ع الإج��راءات وت�س��ليم الوثائ��ق و�س��داد الر�س��وم املطلوب��ة ،ع��دا ذل��ك يتحم��ل الطال��ب نتيج��ة ت�أخ�يره وللجامع��ة ح��ق �إ�س��قاط
ا�س��مه من ك�ش��وفات ال��وزارة.
 .13عند �إحداث �أي �ضرر متعمد �أو غري متعمد يتحمل الطالب كافة خما�سري هذا ال�ضرر.
 .14الت�ص��رف ال�س��يئ م��ع �أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س �أو الطاق��م الإداري والأكادمي��ي �أو م��ع �أح��د الطلب��ة يعر���ض الطال��ب للعقوب��ة ال�ش��ديدة وق��د يت��م الف�صل
مبا�شرة.
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 .16يف حال مل تتحقق الرغبة الأوىل للطالب يف ا�ستمارة الت�سجيل يتم نقل تخ�ص�صه �إىل الرغبة الثانية �أو الثالثة وعلى الطالب االلتزام بذلك.

ثالثًا:المخالفات والعقوبات:
بح�سب اجلدول الآتي:
م

المخالفة

العقوبة

1

الغ�ش �أو حماولة الغ�ش يف االختبارات.
الإخالل بنظام االختبارات.

3

انتحال �شخ�صية �شخ�ص �آخر.

تطبق املادة املتعلقة بالغ�ش �أو حماولة الغ�ش.
حرمان الطالب من املقرر الذي �أخل فيه بالنظام.
�أ -االنتحال لأغرا�ض االختبار:
 -1يحرم كال الطالبني من العام اجلامعي الذي حدث فيه االنتحال
وتلغي كافة نتائجهما وال يحق لهما دخول الدور التكميلي.
� -2إذا كان الطالب من خارج اجلامعة يُحال �إىل �أمن اجلامعة.
ب -االنتحال لأغرا�ض �أخرى:
ينذر الطالبان بالف�صل و�إذا كان �أحدهما من خارج اجلامعة يحال �إىل �أمن
اجلامعة.

4

كل فعل مي�س الدين �أو ال�شرف.

2

5

كل فعل يتنافى مع ح�سن ال�سرية وال�سلوك.

6

التدخني وم�ضغ القات و امل�ضغة و�أي نوع من �أنواع املن�شطات
داخل احلرم اجلامعي.

احلد الأدنى :الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة عام درا�سي كامل.
احلد الأق�صى :الف�صل النهائي من اجلامعة.
احلد الأدنى :ف�صل م�ؤقت.
احلد الأق�صى :الف�صل النهائي من اجلامعة.
 -1الإنذار بالف�صل.
 -2عند التكرار يف�صل م�ؤقتاً من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي.

7

تعاطي امل�سكرات واملخدرات.

ف�صل نهائي من اجلامعة .

8

الرتويج للم�سكرات واملخدرات.

ف�صل نهائي من اجلامعة .
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34

�سرقة �أو حماولة �سرقة ممتلكات اجلامعة �أو املوظفني �أو
9
الطلبة.
حمل �أو ا�ستخدام الآالت احلادة �أوالأ�سلحة النارية داخل
10
احلرم اجلامعي.
حماولة االعتداء على �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س �أوالعاملني
11
يف اجلامعة بالقول �أوبالفعل.

�إعادة ما متت �سرقته ويغرم بقيمة امل�سروقات ويُف�صل ملدة ف�صل درا�سي
كحد �أدنى.
احلد الأدنى :الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة عام جامعي.
احلد الأق�صى :ف�صل نهائي من اجلامعة.
�أ -التنبيه ال�شفهي .
ب -الإنذار الكتابي.
�أـ �إذا كان االعتداء بالقول:
 احلد الأدنى :الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي . احلدالأق�صى :الف�صل النهائي من اجلامعة.�إذا كان االعتداء بالفعل :الف�صل النهائي من اجلامعة.
 احلد الأدنى :الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي . احلد الأق�صى :ف�صل نهائي من اجلامعة. الإنذار بالف�صل . الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي .احلد الأدنى :ف�صل ملدة عام.
احلد الأق�صى :ف�صل نهائي.
تقدر بحكم خطورتها ترتاوح من:
احلد الأدنى :الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي.
احلد الأق�صى :ف�صل نهائي من اجلامعة.
الإنذار بالف�صل وتغرمي الطالب تكلفة اال�ستبدال �أو�إ�صالح ما �أتلفه.

12

االعتداء على �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س �أوالعاملني يف
اجلامعة بالقول �أوبالفعل.

13

اعتداء الطلبة بع�ضهم على بع�ض.

14

الإدالء مبعلومات كاذبة للم�س�ؤولني يف الكلية �أو اجلامعة.

15

الإدالء مبعلومات كاذبة عن اجلامعة.

16

�صدور حكم ق�ضائي على الطالب بجرمية تتعلق بالآداب
والنظام العام.

17

�سوء ا�ستخدام ممتلكات اجلامعة املنقولة �أوغري املنقولة.

18

الإتالف املتعمد لأي من ممتلكات اجلامعة املنقولة �أو غري املنقولة.

تغرمي الطالب تكلفة ا�ستبدال �أو �إ�صالح ما �أتلفه والف�صل من اجلامعة.

19

التزوير يف �أوراق احلاالت ال�سريرية.
تكرار التزوير يف �أوراق احلاالت ال�سريرية.
التزوير يف الأوراق الر�سمية.

حرمان الطالب يف املقرر.

20
21

الف�صل لعام درا�سي كامل� ،أو �إنذار نهائي للطالب بالف�صل وحرمانه يف املقرر.
الف�صل النهائي من اجلامعة.
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