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 انفصم األول

 

 رؤية الكمية ورسالتها وأهدافها 

نًحت عٍ انكهٍت 

ُتعتبخ كمية الحقؽق مؼ أىػ الكميات التي تداىػ في نذخ الثقافة الحقؽقية ومعخفة الحقؽق والؽاجبات والجفاع عؼ 
الحق والقانؽن ونرخة السعمؽم وىي تيػ جسيع أفخاد السجتسع بقطاعاتو السختمفة حيث أن مجال عسل رجل القانؽن 

 .يطال جسيع السياديؼ
كأحجث كمية في جامعة الؽادي الجولية الخاصة  2018-2017باشخت الكمية مديختيا العمسية في العام الّجراسي 

، وقج اثبتت الكمية وجؽدىا مؼ حيث التطؽر الكسي والشؽعي 11/7/2017 تاريخ /54/وذلغ بالقخار الؽزاري رقػ 
ضسؼ كميات الحقؽق في القطخ وقامت بتخخيج العجيج مؼ  لمكمية وبالتالي استطاعت إيجاد برسة خاصة ليا

. الطالب السسيديؼ والسؤىميؼ بسختمف قطاعات الجولة والقطاع الخاص
 

رؤية كمية الحقؽق في جامعة الؽادي الجولية الخاصة ؛الؽصؽل إلى الخيادة في البحث العمسي  :رؤية الكمية
والعسمية التعميسية في الحقل القانؽني ، مؼ أجل رفج السجتسع بسخخجات رؼيعة السدتؽى العمسي والعسمي قادرة عمى 

.                                                                    رفع مبجأ سيادة القانؽن 
رسالة كمية الحقؽق في جامعة الؽادي الجولية الخاصة؛ العسل وفق معاييخ أكاديسية وميشية عالية  :رسالة الكمية

الجؽدة تؤدي إلى إعجاد الطمبة وتأىيميػ لخجمة السجتسع وتشسية الؽعي القانؽني لجى أفخاده واالرتقاء بسدتؽى األداء 
                                                                                             . إلى السدتؽى القياسي مؼ حيث الدمؽك السيشي واألخالقي وفق معاييخ الجؽدة واالعتسادية العالسية

   :تيجف كمية الحقؽق في جامعة الؽادي الجولية الخاصة إلى تحقيق ما يمي :أهداف الكمية
  إعجاد الخخيج وبشاء شخريتو ليكؽن قادرًا عمى األداء السيشي الستسيد في الحقل القانؽني وتأىيمو

 .عمى أعمى السدتؽيات الشعخية والعمسية في مختمف السجاالت القانؽنية والحقؽقية
  إكداب الطالب ممكة البحث مؼ خالل استخجام مشيجية التأصيل والتحميل ،وتشسية الخغبة والقجرات

. عشج الطمبة إلجخاء البحؽث العمسية الستقجمة والسداىسة في تطؽيخ البحث العمسي
  تسكيؼ الطالب مؼ السيارات القانؽنية العسمية باتباع الشؽاحي العسمية وبسا يتالئػ مع حاجات سؽق

. العسل في مختمف القطاعات العامة والخاصة
  إبقاء الطالب خالل سشؽات دراستو عمى االطالع  بآخخ مدتججات التخرز في العالػ وتشسية

 .الخغبة عشجه لستابعة االطالع عمى السدتججات بعج تخخجو
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 انفصم انثاًَ

 لخريجي كمية الحقؽو المدتقبل الؽظيفي 

: مثلالسجاالت سؽاء داخل القطخ أو خارجو العسل في العجيج مؼ الحقؽق  ج كميةيسكؼ لخخي 

 .مسارسة ميشة السحاماة واالنتداب إلى نقابة السحاميؼ. 
  العسل في مجال القزاء الدؽري بانتدابو إلى وزارة العجل بعج نجاحو في السدابقة السخررة لحلغ

 .ومؼ ثػ يتػ تعييشو في إحجى الؽظائف القزائية ويتجرج خالليا إلى أعمى السشاصب القزائية
 القانؽنية أو في األعسال اإلدارية يسكؼ لو العسل في وزارات الجولة كسدتذار قانؽنيًا أو رئيذ الجائخة 

 (مجيخ إداري )البحتة
 يسكؼ لو االلتحاق بؽزارة الخارجية وذلغ مؼ خالل السدابقات التي تعمؼ عشيا وزارة الخارجية. 
 يسكؼ لو أن يمتحق بإحجى دورات كمية الذخطة ليربح ضابطًا في وزارة الجاخمية. 
  يسكؼ لو إيجاد فخص عسل خارج القطخ سؽاءًا في مجال القزاء أو السحاكػ أو التجريذ حيث أن

خخيجي كمية الحقؽق يسمكؽن السمكة القانؽنية والقيػ الحقؽقي الحي يسكشيػ مؼ التعامل بعمسية 
 .وأكاديسية حيثسا وججوا

إن خخيج كمية الحقؽق يعج فارسًا مؼ فخسان العجالة يتؽجب عميو تحقيق العجل في الجولة والسجتسع 
مشو وعميو أن يكؽن  (50) السادة 2012ألن العجل أساس السمغ كسا جاء في الجستؽر الدؽري عام 

 .عاداًل مع أىمو وزمالئو في مكان عسمو وتؽاججه ال تأخحه في قؽل الحق لؽمة الئػ
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  الفرل الثالث
 الحقؽو متطمبات القبؽل في كمية 

 

 يتطهباث انقبول

 يتطهباث انقبول  -1

  (األدبي أو العمسي) العامة الفخعحاممي شيادة الّثانؽية 

 تتؽزع الداعات المعتمدة لمبرنامج في ضؽء المتطمبات عمى النحؽ اآلتي
 المعتمدة للساعات الكلي العدد : 1 جدول

 

 الندبة المئؽية العدد الكمي لمداعات المعتمدة نؽع المتطمب
 6.52% 9 متطمبات جامعة الدامية
 4.34% 6 متطمبات جامعة اختيارية

 6.52% 9 الكمية متطمبات 
 71.73% 99 تخررية الداميةمتطمبات 

 10.86% 15 متطمبات تخررية اختيارية
 %100 138 المجمؽع

 

 

 

( ساعت يعتًدة108يتطهباث انكهٍت اإلنزايٍت -1.2.2 )                                    

           
 اإللزامية الكلية متطلبات :2 جدول

 

رمز 
 المقرر
ID 

 اسػ المقرر
Course Name 

 عدد الداعات األسبؽعية
Hours per Week  الداعات

 CHالمعتمدة
 المتطمب الدابق

Pre-Requisite 
 عملي َظزي

FR101 
 انًذخم إني ػهى انقاَوٌ

Introduction to the Law 3 0 3 None 

FR102 
 انًذخم إني انشزٍؼت اإلساليَت

Introduction to Islamic 

legislation 
3 0 3 None 

FR103  ٌتارٍخ انقاَو

History of Law 
3 0 3 None 
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رمز 
 المقرر
ID 

 اسػ المقرر
Course Name 

 عدد الداعات األسبؽعية
Hours per Week  الداعات

 CHالمعتمدة
 المتطمب الدابق

Pre-Requisite 
 عملي َظزي

FR104 
 انقاَوٌ انذستورً وانُظى انسَاسَت    

    Constitutional law and 

political systems         

3 0 3 None 

FR105 
 انقاَوٌ انذونٌ انؼاو

Public International law 

 

3 0 3 None 

FR201 
انًبادىء انؼايت  (1)انقاَوٌ اإلدارً 

Administrative Law (1) (General 

Principles )

3 0 3 FR104 

FR202 
 (انُشاط اإلدارً)(2)انقاَوٌ اإلدارً 

 Administrative law (2) 

(administrative activity) 

3 0 3 FR201 

FR203 
 انقاَوٌ انذونٌ نحقوق اإلَساٌ

International human rights law 

 

3 0 3 FR105 

FR204 
يصادر االنتشاو اإلرادٍت  (1)انقاَوٌ انًذٌَ

Civil Law (1) Sources of 

Voluntary Commitment        

2 2 3 FR101 

FR205 
يصادر االنتشاو غَز  (2)انقاَوٌ انًذٌَ 

 اإلرادٍت

Civil law (2) Non-voluntary 

sources of commitment 

2 2 3 FR204 

FR206 
 (قاَوٌ انؼًم)انتشزٍؼاث االجتًاػَت

legislations(Labor Law))     
Social 

3 0 3 FR101 

FR207 
( األػًال انتجارٍت)(1)انقاَوٌ انتجارً 

Commercial Law (1) 

(commercial Business) 
2 2 3 FR204 

FR208 
( انشزكاث)(2)انقاَوٌ انتجارً 

Commercial Law (2) 

(Companies) 
2 2 3 FR207 

FR209 
 (سواج وطالق)األحوال انشخصَت 

civil Status (Marriage and 

Divorce 

3 0 3 FR102 

FR210 
انًوارٍث واألههَت )األحوال انشخصَت

 (وانَُابت انشزػَت

civil Status (heirs and eligibility 

and the legitimate proxy :

2 2 3 FR101 
FR102 

FR211  ( انجزًٍت)(1)قاَوٌ انؼقوباث انؼاو

General Penal Code (1) (Crime) )
3 0 3 None 

FR212 
( انؼقوبت)(2)قاَوٌ انؼقوباث انؼاو

General Penal Code (2) 

(Punishment )

3 0 3 FR211 

FR301 
 انزقابت انقضائَت ػهي أػًال اإلدارة

Judicial control over the work of 

the administration 

2 2 3 
FR202 
FR201 

FR302 
أحكاو االنتشاو                                                   (3)انقاَوٌ انًذٌَ

Civil law (3) Provisions of 

Commitment  
                                                                                                

3 0 3 FR205 
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رمز 
 المقرر
ID 

 اسػ المقرر
Course Name 

 عدد الداعات األسبؽعية
Hours per Week  الداعات

 CHالمعتمدة
 المتطمب الدابق

Pre-Requisite 
 عملي َظزي

FR303  ٌَانًسًاة انؼقود(4)انقاَوٌ انًذ  

 Civil Law (4) 
3 0 3 FR204 

FR304 

 

( انذػوى)(1)أصول انًحاكًاث انًذََت 

Principles of Civil procedures(1) 

the lawsuit 

 

2 2 3 FR302 

FR305 

انذفوع )(2)أصول انًحاكًاث انًذََت
واألحكاو وطزق انطؼٍ                                                  

Principles of civil procedures(2) 

(defenses,, provisions and 

methods of appeal )

2 2 3 FR304 

FR306  ًٌُ( 5)انقاَوٌ ان

Civil Law (5) 
2 2 3 FR302 

FR307  ٌَ( 6)انقاَوٌ انًذ

Civil Law (6) 
2 2 3 FR306 

FR308 
( األسُاد انتجارٍت )(3)انقاَوٌ انتجارً 

Commercial Law (3) 

(commercial attribution 

2 2 3 FR208 

FR309 
انجزائى انواقؼت ) 1قاَوٌ انؼقوباث انخاص

 (ػهي األشخاص واأليوال

Special Penal Code 1 (Crimes 

against persons and funds )

2 2 3 FR212 

FR310 

انجزائى انواقؼت ) 2قاَوٌ انؼقوباث انخاص
 (ػهي اإلدارة انؼايت وأيٍ انذونت

Special Penal Code 2 (Crimes 

against Public Administration 

and State Security )

2 2 3 FR309 

FR311 
انذػوى )(1)أصول انًحاكًاث انجشائَت

 (انؼايت

Principles of Criminal Procedure 

law (1) (Public Prosecution) 

2 2 3 FR310 

FR312 

انًحاكًت ) 2أصول انًحاكًاث انجشائَت

 (وطزق انطؼٍ

Principles of Criminal Procedure 

law (2) (Trial and Methods of 

Appeal 

2 2 3 FR311 

FR401 
انًانَت انؼايت وانتشزٍغ انضزٍبٌ 

Public Finance and Tax 

Legislation 

3 0 3 FR202 

FR402 
 

 أصول انفقه

Principles of Islamic 

Jurisprudence 

3 0 3 FR102 

FR403 
 

 انقاَوٌ انذونٌ انخاص

Private international law 

2 2 3 FR305 

FR404 
 

 أصول انتُفَذ

Principles of implementation 

2 2 3 FR305 

FR405 قاَوٌ انبَُاث 

Evidence Law 
2 2 3 FR305 



 
 

 

WIU ….. Your Gateway to Success 

Page 8 of 22 

 

رمز 
 المقرر
ID 

 اسػ المقرر
Course Name 

 عدد الداعات األسبؽعية
Hours per Week  الداعات

 CHالمعتمدة
 المتطمب الدابق

Pre-Requisite 
 عملي َظزي

FR406 يشزوع انتخزج 

Graduation Project(law) 
3 0 3 --- 

FR407 
داخهٌ وخارجٌ فٌ )انتذرٍب انؼًهٌ 

 (انًحاكى

Practical training (internal and 
external in the courts of law) 

0 6 3 --- 

  108  اجملــموع 

 

 المتطلبات االختيارية :3جدول 

             ساعت يعتًدة يٍ انًقزراث انتانٍت( 15 )ٌتى اختٍار:  االختٍارٌت انكهٍتيتطهباث 2 -3-1

:قسى انقاَوٌ انعاو:انًجًوعت األونى(1  

 

 

 

رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعا
ت 

املعتمدة 
CH 

 املتطلب السابق
Pre-Requisite 

 عملي نظري

FE401 التشريع اجلمركي 
Customs Legislation 3 0 3 FR401 

FE402 العقود اإلدارية 
Administrative Contracts 3 0 3 FR202 

FE403 
 اإلدارة احمللية

Local administration 3 0 3 FR202 

FE404 الرقابة املالية واإلدارية 
Financial and administrative control 3 0 3 FR401 

FE405 التنظيم الدويل 
International Organization 3 0 3 FR105 

FE406 القانون الدبلوماسي والقنصلي 
Diplomatic and Consular Law 3 0 3 FR105 

FE407  (أهنار حبار فضاء)النطاق الدويل 
international scope (rivers, seas space) )3 0 3 FR105 
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قسى انقاَوٌ انخاص: انًجًوعت انثاٍَت( 2 

 

 :قدػ القانؽن الجزائي: المجمؽعة الثالثة (3

رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
املعتمدة 

CH 

 املتطلب السابق
Pre-

Requisite عملي نظري 

FE408 التشريعات العقارية 
Real Estate Legislation 2 2 3 FR307 

FE409 قانون سوق األوراق املالية 
Stock Market Law 3 0 3 FR308 

FE410 
 القانون البحري واجلوي

Maritime and Air Law 3 0 3 FR308 

FE411 التحكيم التجاري الدويل 
International Commercial Arbitration 3 0 3 FR308 

FE412 امللكية الفكرية 
Intellectual  ownership 3 0 3 FR105 

FR308 

FE413 قانون التجارة االلكرتونية 
Electronic Commerce 

3 0 3 FR308 

FE414 
 قانون السلطة القضائية وقانون مزاولة مهنة احملاماة

The Judicial Authority Law Regulations Of 
practicing Law 

3 0 3 FR305 

رمز املقرر 
ID 

 اسم املقرر
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per Week 

الساعات 
املعتمدة 

CH 

 املتطلب السابق
Pre-

Requisite عملي نظري 

FE415 علم اإلجرام والعقاب 
Criminology and Punishment 3 0 3 FR212 

FE416  (تسليم اجملرمني)القانون اجلزائي الدويل  
International Criminal Law (Extradition) 3 0 3 FR212 

FR105 

FE417 قانون األحداث اجلاحنني 
Juvenile Delinquents LAW 3 0 3 FR212 

FE418 
 قانون العقوابت االقتصادية

Economic Penal  Code 3 0 3 FR212 

FE419 قانون العقوابت العسكري 
Military Penal Code 3 0 3 FR312 

FR212 

FE420 قانون االرهاب 
Terrorism Law 3 0 3 FR105 

FR212 

FE421 اجلرائم املستحدثة 
Developed Crime 3 0 3 FR105 

FR310 
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  الفرل الرابع

 نعام الجامعة والتدجيل والعبء الدراسي 
 َظاو اندراست فً انجايعت

 نعام الجامعة ىؽ نعام ساعات معتسجة مؽزعة عمى مقخرات دراسية. 
  وفرل اختياري مجتو ،أسبؽع 16الفرؽل الّجراسية في العام الجراسي ىي فرالن إجباريان مجة كل فرل 

 .أسابيع 8
 عجد الّداعات السعتسجة التي يدسح لمطالب بتدجيميا في الفرل الجراسي الؽاحج وفق  :العبء الدراسي

 :اآلتي

  ساعة معتسجة 12الحج األدنى لمعبء الجراسي لمطالب في كل مؼ الفرميؼ الّجراسييؼ األول والثاني 
 .ساعة 18والحج األعمى 

  ساعات 9ساعتيؼ والحج األعمى  2أما الفرل الّريفي ؼيكؽن الحج األدنى. 

 حاالت خاصة

ساعة في الفرل  21تدجيل 3يديج عؼ يحق لمطالب في فرل الّتخخج أو عشجما يكؽن معجلو الفرمي الّدابق 
 . ساعة في الفرل الريفي 12العادي و 

 اندراست االستدراكٍت

  (12 – 15)في الفرل العادية ساع . 
  (2 – 6)في الفرل الريفية ساع . 

 فتزاث انحذف واإلضافت واالَسحاب

 ىي فتخة تبجيل أو تغييخ السقخرات السدجمة دون احتداب رسؽميا ماليًا عمى الطالب : واإلضافةالحذف. 
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 مؼ المقرر بالؽضع ب االندحا(w)  ىي فتخة سحب مقخر أو أكثخ كي ال يتػ احتدابيا بسعجل الطالب
التخاكسي وتؤثخ سمبًا عميو لكؼ دون استخجاع رسؽميا السالية وتستج حتى نياية األسبؽع الثالث عذخ مؼ 

وفي حال سحب الطالب جسيع مقخراتو في الفرل  ،الفرل العادي واألسبؽع الدادس مؼ الفرل الريف
 .ؼيعتبخ مجسجًا لو، ويحدب ىحا الفرل مؼ ضسؼ السجة الدمشية القرؽى لمجراسة ويحمػ الطالب بكمفتو

  ألعسال السطمؽبة مشو لتالفي التقريخ في  يعطى الطالب الحي اليتسكؼ مؼ إنجاز ا:تقدير غير مكتمل
وذلغ بشاًء عمى اقتخاح مجمذ ( I=incomplete" )تقجيخ غيخ مكتسل "السقخر لدبب خارج عؼ إرادتو

الكمية وبقخار مؼ مجمذ الجامعة ، ويتؽجب عمى الطالب الحاصل عمى ىحا التقجيخ إنجاز األعسال 
اإلضاؼية التي ُتطمب مشو إلزالة ىحا التقجيخ قبل نياية األسبؽع الثالث مؼ الفرل الجراسي التالي ، وفي 

 .في السقخر( Fأو Z )حال تقريخ الطالب وعجم التدامو بيحا التقجيخ يعطى تقجيخ محخوم أو راسب 
 إيقاف التدجيل:  

لسجة فرل واحج أو أكثخ بسا ال يتجاوز أربع فرؽل متتالية ( إيقاف التدجيل) يحق لطالب تجسيج الجراسة 
 وتحجيج ،أو مشفرمة، بحيث يتقجم الطالب بطمب إيقاف التدجيل في الفتخة السحجدة مؼ قبل الجامعة لحلغ

 .السجة السطمؽبة لإليقاف مع تدجيج الخسػ السطمؽب بحدب ما ىؽ محجد مؼ قبل مجمذ التعميػ العالي 

  سبع سشؽات دراسة فعمية كحج أقرى قبل االستشفاذ:مدد اإلبقاء المدمؽح بها في الدراسة.  

يجب عمى الطالب أال يتجاوز المدة المحددة تجنبًا لمفرل مؼ الجامعة والتي ال تحدب ضمنها فرؽل إيقاف 
 .التدجيل
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 الفرل الخامس
 عدد الّدنؽات الدراسية والّترفع 

 اعتسادًا عمى العام الجراسي الحي سجل ؼيو لسعخفة عجد سشؽات دراستو، وعجد تيةيسكؼ لمطالب مخاجعة الججاول اآل
 .الّداعات الؽاجب إتساميا لمتخفع لمدشة التالية

 2018/2019الطالب المدتجديؼ والقدامى المدجميؼ بدءًا مؼ العام الّدراسي : أوالً 

 4ترفع إلى الدنة  3ترفع إلى الدنة  2ترفع إلى الدنة  الكمية
   مجة الجراسة الحقؽق كمية 

 (سشؽات4)
24 56 88 

 

 2018/2019الطالب القدامى المدجميؼ في الجامعة قبل العام الدراسي :  انياً 

 4ترفع إلى الدنة  3ترفع إلى الدنة  2ترفع إلى الدنة  الكمية
  مجة الجراسةالحقؽق كمية 

 (سشؽات4)
23 51 82 
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 الفرل الدادس
 األنعمة االمتحانية 

 عالمة أعسال الفرل لمتقجم لالمتحان الشيائي، وال يعج ناجحًا مؼ مؼ % 25تحقيق  :حرمان ربع العالمة
 . مؼ عالمة االمتحان الشيائي%25 لػ يحرل عمى

 تجاوز ندبة الػياب السدسؽح بيا في يحخم الطالب مؼ التقجم لالمتحان الشيائي في حال  :حرمان الغياب
 .وذلغ استشادا عمى القخارات الؽزارية% 15السحاضخات لمسقخر الؽاحج وىي 

 ىؽ إعادة جسع مفخدات العالمة والتأكج مؼ عجم وجؽد فقخة أو  :اناالعتراض عمى عالمة مذاكرة أو امتح
 .سؤال غيخ مرحح ويسشع مشعًا باتًا إعادة ترحيح الؽرقة االمتحانية

 مدة االعتراض: 
 أسبؽع واحج فقط مؼ إعالن نتيجة االمتحان لمسقخر السخاد االعتخاض عميو . 
  يسشع االعتخاض عمى عالمة أعسال الفرل بعج صجور نتائج االمتحان الشيائي لمسقخر. 

 

 ضطريقة التقدم لالعترا 

 . يتػ تقجيػ طمب االعتخاض عمى العالمة في قدػ االمتحانات حرخاً        

 تقدير التخرج

 :تعتسج الجامعة في حداب التقجيخ الشيائي الكمي عشج التخخج لمطالب وفق اآلتي

 التقدير المكافئ النقطي

 شخف 3.75 - 4

 امتياز 3.25 - 3.74

 جيج ججاً  2.75 - 3.24

 جيج 2.25 - 2.74

 مقبؽل 2 - 2.24
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 :حدب السعجل التخاكسي السئؽي الّشيائي السكافئ لمطالب عشج التخخج وفق اآلتيي

 20(+20× عشج التخخج AGPAالسعجل الشقطي الشيائي= )السعجل السئؽي 

 :(GPA)المعدل الفرمي  .1

في نياية كل فرل دراسي وىؽ مجسؽع العالمات الشقطية التي لكل طالب ( GPA)يحدب السعجل الفرمي 
حرل عمييا الطالب في السقخرات التي درسيا خالل الفرل بعج ضخب كل مشيا بعجد الداعات السعتسجة لمسقخر 

 .مقدؽمًا عمى مجسؽع عجد الداعات السعتسجة التي درسيا الطالب خالل الفرل

 :(AGPA)المعدل التراكمي  .2

بشياية الفرل بطخيقة السعجل الفرمي ذاتيا مع األخح بالحدبان ( AGPA)يحدب لكل طالب معجل تخاكسي كمي 
جسيع السقخرات التي درسيا الطالب مشح بجاية دراستو باستثشاء السقخرات التي تست إعادتيا حيث تؤخح العالمة 

. األعمى بالحدبان

 :المكافئ الحرفي .3

: تحجد السكافأت الحخؼية لمجرجات الشقطية الحاصل عمييا الطالب كسجسؽع درجة في مقخر ما وفق الججول أدناه

 المكافئ النقطي المكافئ الحرفي الدرجة المئؽية

98 <= X < 100 A+ 4.00 

95 <= X < 98 A 3.75 

90 <= X < 95 A- 3.50 

85 <= X < 90 B+ 3.25 

80 <= X < 85 B 3.00 

75 <= X <80 B- 2.75 

70 <= X < 75 C+ 2.50 

65 <= X < 70 C 2.25 

60 <= X < 65 C- 2.00 

55 <= X < 60 D+ 1.75 
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 المكافئ النقطي المكافئ الحرفي الدرجة المئؽية

50 <= X < 55 D 1.50 

0 <= X < 50 F  راسب– صفخ 

 محخوم Z يحدب صفخاً 

 مشدحب W ال يحدب في السعجل

 -I غيخ مكتسل 
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 الفرل الدابع

 اإلنذارات األكاديمية 

نقطة بدءًا مؼ الفرل الذي يمي  2 عؼ النقطي التراكمي يتػ تؽجيه اإلنذار لمطالب عند تدني معدله
 :فرل التدجيل وذلغ عمى النحؽ التالي

بعج اعتساد الشتائج األكاديسية لمطالب في نياية كل فرل تتؽلى الجامعة بجءًا مؼ الفرل الجراسي التالي  .1
لمفرل الحي سجل ؼيو الطالب، وال يعج الفرل الريفي مؼ ضسؼ ىحه الفرؽل، تؽجيو إنحار إلى الطالب 

 . نقطتيؼ في أي مؼ الفرميؼ الجراسييؼ األول والثاني( 2)الحي يقل معجلو التخاكسي عؼ 
نقطتيؼ فسا فؽق، ( 2)عشج حرؽل الطالب عمى إنحار عميو أن يمغي مفعؽلو بخفع معجلة التخاكسي إلى  .2

 . وذلغ في مجة أقراىا فرالن دراسيان مؼ تاريخ اإلنحار
، ويدتثشى مؼ ذلغ الطالب الحي أتػ (2 )يفرل الطالب مؼ التخرز بعج انتياء السجة السقخرة في البشج .3

) مؼ الداعات السعتسجة حدب خطتو الجراسية، عمى أال يقل معجلو التخاكسي عؼ ( ساعة 99) بشجاح 
نقطة أو ما يعادليا مئؽيًا، وإذا تجنى معجلو التخاكسي عؼ ذلغ في أي فرل دراسي الحق يفرل ( 1.75

 . مؼ التخرز مؼ دون إنحار 
يجؽز أن يقبل في الّجراسة الخاصة االستجراكية طالب اإلجازة السفرؽل مؼ الجراسة بدبب تجنيسعجلو  .4

 : التخاكسي عؼ نقطتيؼ وفق األحكام األتية
  أو ما يعادليا مئؽيًا يعطى أربعة فرؽل دراسية لخفع ىحا ( نقطة 1.5)إذا كان معجلو التخاكسي ال يقل عؼ

السعجل إلى الحج األدنى السقبؽل ليعؽد طالبًا مشتعسًا، و إذا أخفق ال يدسح لو بسؽاصمة الجراسة الخاصة إال 
مؼ الداعات السعتسجة السقخرة في خطتو الجراسية و كان معجلو ( ساعة 99)إذا كان قج أنيى ما مجسؽعو 

أو ما يعادليا مئؽيًا وفي ىحه الحالة يعطى فرمييؼ دراسييؼ كحج ( نقطة 1.75) التخاكسي فييا ال يقل عؼ 
 .  نقطتيؼ( 2)أعمى يفرل بعجىسا إذا لػ يتسكؼ عؼ رفع معجلو إلى 

  أو ما يعادليا مئؽيًا يعطى فراًل واحجًا لخفع ىحا السعجل إلى ( نقطة  1.49-1)إذا كان معجل الطالب بيؼ
أو ما يعادليا مئؽيًا وإذا حقق ذلغ يعطى ثالثة فرؽل إضاؼية لخفع السعجل إلى الحج األدنى ( نقطة 1.5)

السقبؽل، وإذا أخفق ال يدسح لو بسؽاصمة الجراسة الخاصة االستجراكية إال إذا كان قج أنيى ما مجسؽعو 
مؼ الداعات السعتسجة السقخرة في خطتو الجراسية و كان معجلو التخاكسي فييا ال يقل عؼ ( ساعة 99)
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نقطة أو ما يعادليا مئؽيًا، وفي ىحه الحالة يعطى فرمييؼ دراسييؼ كحج أعمى يفرل بعجىسا إذا ( 1.75)
 . لػ يتسكؼ مؼ رفع معجلو

يفقج الطالب السقبؽل في الّجراسة الخاصة االستجراكية حقو في االنتقال إلى تخرٍز آخخ إذا أتػ األربعة  .5
فرؽل السسشؽحة لو في الجراسة الخاصة االستجراكية، ولػ يتسكؼ مؼ رفع معجلو التخاكسي إلى الحج األدنى 

 . السطمؽب، وال يعٌج الفرل الريفي فراًل دراسيًا ليحه الغاية
خسذ عذخة ساعة معتسجة ( 15)يكؽن العبء الجراسي لمطالب السقبؽل في الجراسة الخاصة االستجراكية  .6

 . ست ساعات معتسجة لمفرل الريفي( 6)حجًا أعمى لكل مؼ الفرميؼ األول والثاني و 
يفرل مؼ التخرز الطالب الحي يحرل عمى أقل مؼ نقطة واحجة في السعجل التخاكسي في أي فرل  .7

مؼ فرؽل الدشة بعج الفرل األول مؼ التحاقو بالجامعة عجا الفرل الريفي، وإذا تكخر حرؽل الطالب 
 .عمى أقل مؼ نقطة واحجةفي السعجل التخاكسي في أّي فرٍل الحق يفرل مؼ الجامعة

ال يدسح بقبؽل الطالب السفرؽل مؼ تخرز ما في تخرز آخخ أكثخ مؼ مخة واحجة خالل مجة دراستو  .8
في الجامعة، وفي جسيع الحاالت يتؽلى مجيخ القبؽل والتدجيل إنحار الطالب أو فرمو أصؽاًل، ويبمغ قخار 

اإلنحار أو الفرل لمطالب بإبالغو مؼ خالل مخشجه األكاديسي أو بالطخيقة التي تخاىا الجامعة مشاسبة 
 . وكحلغ إبالغ الجيات السعشية فييا

 . ال يجؽز لمطالب السفرؽل أكاديسيًا مؼ أي تخرز إعادة قبؽلو ؼيو مخة أخخى  .9
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 الفرل الثامؼ 
االسئمة واالستفدارات الذائعة   

 
 

 ما هؽ نعام الداعات المعتمدة؟

ىؽ نعام متبع في مععػ الجامعات العالسية، ويقؽم عمى تحجيج الّداعات السعتسجة التي يجب عمى الطالب دراستيا 
والشجاح فييا بالسدتؽى الحي تقخره أنعسة وتعميسات الجامعة، ويعج شخطًا لمتخخج في أّي قدػ مؼ أقداميا، وتؽزع 
الداعات السعسجة مؼ حيث السبجأ عمى فرؽل دراسية ويتخك لمطالب حخية اختيار السقخرات السطمؽبة مشو والتقجم 
في دراستو بحدب تقجيخه لحاجتو إلييا واستعجاده ليا، وبتؽجيو السخشج االكاديسي وذلغ ضسؼ الحجود الجنيا والعميا 

 مؼ الداعات السعتسجة السدسؽح بالتدجيل فييا في كل
. فرل دراسي  

 ما هي الّداعة المعتمدة؟
ىي وحجة قياس لكسية السادة التي يجرسيا الطالب في السقخر الؽاحج خالل الفرل الجراسي االعتيادي الحي يستج 

وتحدب )ويحدب عجد الداعات السعتسجة لكّل مقخر بجسع عجد الداعات الشعخية والعسمية ( أسبؽعاً  16)إلى 
 .(الداعة العسمية بشرف ساعة نعخية

 مؼ هؽ المرشد األكاديمي؟

ىؽ عزؽ الييئة التعميسية الحي يختاره القدػ األكاديسي في الكمية ليتؽلى تؽجيو الطالب في عسمية تدجيل مقخرات 
كل فرل دراسي، ويتابع مديختو العمسية مشح دخؽلو في الجامعة وحتى تخخجو ويقجم لمطالب الشرح والتؽجيو 

. الجائػ، ويعخفو بأنعسة الجامعة وسياستيا

 ما المقرؽد بالمدتؽى الدراسي؟

.السدتؽى الجراسي يحجد مؼ خالل عجد الداعات التي أنياىا الطالب بشجاح، بسؽجب الخطة الجراسية  
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 ماذا تعني الخطة الدراسية؟

مجسؽعة مؼ السقخرات التي يتؽجب عمى الطالب اجتيازىا بشجاح، لشيل درجة اإلجازة في االختراص الحي يجرس 
.ؼيو  

 ماهي متطمبات الجامعة؟

مجسؽعة مؼ السقخرات الجراسية اإلجبارية واإلختيارية التي يجرسيا جسيع طمبة الجامعة لتؽفيخ قاعجة ثقاؼية 
.ومعخؼية ليػ، وىي مؽاد تتفق مع أىجاف الجامعة  

 ماهي متطمبات الكمية؟

التي يجرسيا جسيع طمبة الكمية عمى اختالف تخرراتيػ، ( اإلجبارية واالختيارية)مجسؽعة مؼ السقخرات الجراسية 
.وذلغ لتؽفيخ قاعجة مؼ العمؽم األساسية في مجال دراستيػ  

 ماهي متطمبات الذهادة؟

وتذسل عمى السقخرات اإلجبارية التي يجرسيا جسيع الطالب السقبؽليؼ في تخرز معيؼ، وعمى مقخرات اختيارية 
(البكالؽريؽس)يختارىا الطمبة مؼ بيؼ السقخرات التي تحجدىا الكمية ليحا التخرز لشيل درجة اإلجازة   

 ؟(W) ماهؽ االندحاب مؼ المقرر

يحق لمطالب االندحاب مؼ مادة سبق وأن سجل فييا أو تجسيج مقخرات الفرل جسيعًا وذلغ خالل الفتخة السحجدة 
في التقؽيػ الجامعي، وتثبت كمسةمشدحبإزاء ىحا السقخر في سجل الطالب األكاديسي، وال تجخل السقخرات التي 

 اندحب الطالب مشيا في السعجل الفرمي والتخاكسي، ويحمػ بكمفة السقخر وال تعاد لو الخسؽم

 ماذا نعني باالنقطاع عؼ الدراسة؟

إذا انتيت فتخة التدجيل ولػ يقػ الطالب بالتدجيل أو إيقاف تدجيمو في الفرل، ُيعج الطالب مشقطعًا عؼ الجراسة 

.(ويطؽى قيجه)  
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 ماهؽ النجاح المذروط؟

، ويعتبخ الطالب ناجح في السقخر ولكشو نجاح غيخ 50وأعمى أو تداوي  60وىي عالمة يأخحىا الطالب أقل مؼ 
نقطة،أي أن السعجل الشقطي لمسقخر تحت السعجل ( 1)نقطة وفؽق ( 2)حقيقي لكؽن السعجل الشقطي لمعالمة تحت 

نقطة، وبالتالي تكؽن ىحه العالمة عبء عمى السعجل التخاكسي، ويسكشممطالب إعادة السقخر الحي ( 2)الطبيعي 
ساعة معتسجة وفقًا ( 15)نجح ؼيو سؽاء كان شخطيًا أو حقيقيًا بحيث ال يكؽن عجد الداعات السعادة تدجيميا عؼ 

 25/10/2018 تاريخ /41 /رقػ  لقخار مجمذ التعميػ العالي

 ؟(GPA) ماهؽ المعدل الفرمي

ىؽ مجسؽع السكافآت الّشقطية التي حرل عمييا الطالب في السقخرات التي درسيا خالل الفرل بعج ضخب كل 
 .مشيا بعجد الّداعات السعتسجة لمسقخر مقدؽمًا عمى مجسؽع الداعات السعتسجة التي درسيا الطالب خالل الفرل

 ؟(AGPA) ماهؽ المعدل التراكمي

يحدب السعجل التخاكسي لمطالب بطخيقة احتداب السعجل الفرمي مع األخح بالحدبان جسيع السقخرات التي درسيا 
الطالب مشح بجاية دراستو في الجامعة حتى تاريخ حداب ذلغ السعجل، وتجخل السادة السعادة مخة واحجة في 

 .الحداب بأعمى عالمة حرل عمييا الطالب

 ماذا نقرد بالمتطمب الدابق لممقرر؟
السقخر الحي يجب عمى الطالب دراستو ليتسكؼ مؼ تدجيل الستطمب الالحق لو، حيث ال يسكؼ لمطالب أن يجرس 

، وفي حال مخالفة بحلغ يقؽم قدػ القبؽل /1/القانؽن السجنيقبل أن يجرس مقخر / 2/القانؽن السجنيمقخر 
 .والتدجيل بإلغاء تدجيمو وعالمتو في تمغ السقخر

 هل يدتطيع الطالب المدتجد إيقاف التدجيل في الجامعة؟

ال يدتطيع الطالب السدتجج إيقاف تدجيمو في أول فرل دراسي لو لكؼ يحق لو االندحاب مؼ كافة السقخرات، 
.أو إيقاف التدجيل في الفرل الّجراسي الّثاني لو في الجامعة  
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 متى يبدأ التدجيل ؟

يبجأ التدجيل وفق الّتاريخ السحجد في التقؽيػ الجامعي الحي يرجر عؼ مجمذ الجامعة بشياية العام الّجراسي 
.الفائت  

 كػ عدد الفرؽل الدراسية التي يدتطيع الطالب إيقاف تدجيمه فيها؟

يدتطيع الطالب إيقاف تدجيمو لسجة أريع فرؽل دراسية متتالية أو مشفرمة مؼ حياتو الجامعية، وال يحدب مؼ 
 .ضسؼ السجة القرؽى لمجراسة

 هل يدتطيع الطالب التدجيل في جامعتيؼ معًا؟

.والتعمػ عؼ بعج التعميػ السفتؽح ال يدتطيع الطالب التدجيل في جامعتيؼ معًا في الؽقت ذاتو باستثشاء نعامي  

وذلغ عند إعادة  Z أو تقدير F هل يدفع الطالب رسؽم المقرر كاممة في حال سبق وأن حرل فيه عمى تقدير
 التدجيل فيه ؟

.نعػ، عشجما يقؽم بإعادة تدجيمو في السقخر يجب تدجيج الخسؽم الجراسية كاممة لمسقخر مؼ ججيج  

 هل الدوام الجامعي الزامي ؟ ولماذا؟

نعػ، إنَّ الّجوام الدامي، وال يتخشح الطالب إلى االمتحان الشيائي إذا لػ يحقق ندبة الحزؽر الكاممة والتي تحدب 

مؼ عالمة أعسال % 25مؼ ضسؼ درجة أعسال الفرل، وإذا لػ يحقق ندبة الجوام السطمؽبة أو لػ يحرل عمى 

، ويجخل في حداب السعجل z الفرل يحخم مؼ الّتقجم لالمتحان الشيائي لمسقخر ويعطى ؼيو تقجيخ محخوم

 .التخاكسي
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 ما هي منح وزارة التعميػ العالي والبحث العممي؟

مشح الجامعات الخاصة ىي مشح حكؽمية صادرة عؼ وزارة الّتعميػ العالي والبحث العمسي الّدؽرية، وىي عبارة عؼ 

مقاعج جامعية ضسؼ الجامعات الخاصة تتيح لمطالب الّجراسة مجانًا دون دفع أية رسؽم خالل الحج األدنى لعجد 

. وبعجىا يتػ معاممة طالب السشحة ماليًا كأّي طالب آخخ/ كمية العمؽم إلدارية واالقترادية أربع سشؽات / الدشؽات 

عمسي أو )حيث تقؽم الؽزارة بتأميؼ مقاعج مجانية سشؽية لمطالب الّدؽري الحاصل عمى شيادة ثانؽية عامة حجيثة 

 .مؼ عجد السقاعج% 5وذلغ بيجف إتاحة الفخصة لمجراسة بذكٍل مجاني في ىحه الجامعات بشدبة ( أدبي

 ماذا يتؽجب عمى الطالب مراعاته قبل الدخؽل لالمتحانات النهائية؟

:  عمى الطالب عشج دخؽل امتحانات نياية الفرل الجراسي مخاعاة ما يأتي

 تدجيج جسيع االلتدامات السالية السدتحقة  .

 إبخاز البطاقة الجامعية، حيث ال يدسح لمطالب دخؽل االمتحان دونيا  .

  االلتدام الكامل بأخالقيات تأدية االمتحان، واالبتعاد عؼ جسيع أشكال الغر أو إثارة ما يعكخ اليجوء أثشاء

 .االمتحان

 التقيج بكافة التعميسات االمتحانية السعمشة مؼ قبل الجامعة قبل كل امتحان. 

 ؟(اختياري )هل يمكؼ لمطالب أن يتقدم بطمب وقف التدجيل 

يدتطيع الطالب الحي انتعػ بالجراسة مجة فرل دراسي عمى األقل أن يتقجم بطمب لؽقف تدجيمو بذخط أن يكؽن 
.خالل السجة السحجدة لحلغ بالتقؽيػ الجامعي  

  






