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كليـة البيـان للعـلـوم والتكنـولوجيا
الشئون العلمية Academic Affairs
الالئحة األكاديمية العامة لكلية البيان للعلوم والتكنولوجيا
ً
عمال بأحكام املادة /8ب من النظام التأسيس ى لكلية البيان للعلوم و التكنولوجيا مقرؤة مع املادة /21ب
من أختصاصات أمانة الشئون العلمية أصدر املجلس العلمي الالئحة آلاتية نصها.

ً
أوال -:أسم الالئحة وبدء العمل بها-:

املادة ( )1تسمى هذه الالئحة بالالئحة الاكاديمية العامة لكلية البيان للعلوم والتكنولوجيا ويعمل بها من تاريخ توقيع
رئيس املجلس العلمى عليها.

ً
ثانيا :تـفاسير
املادة ( )2فى هذه الالئحة وما لم يقتض السياق معنى آخر يقصد بالكلمات والعبارات آلاتية املعانى املخصصة لها فيما
يلي-:
 -2الكلية -:يقصد بها كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا.
 -1البرنامج -:يقصد به برنامج الدبلوم أو البكالوريوس الذى تقدمه الكلية عن طريق تدريس عدد من املقررات.
 -3املقرر -:يقصد به أى وحدة دراسيه تقدم خالل فصل دراس ى كامل.
ً
 -4الفصل الدراس ى :يقصد به  21أسبوعا ال تتضمن فترة التسجيل والامتحانات  ،يمثل الفصالن الاول والثانى
السنة الدراسية الاولى و يمثل الفصالن الثالث والرابع السنة الدراسية الثانية وهكذا.
 -1الساعة املعتمدة :يقصد بها ساعة محاضرة أو ساعتا متابعة أو ثالث ساعات عملية (معملية ،حقلية،
…) تقدم أسبوعيا على مدى فصل دراس ي كامل.
 -6أمتحان الفصل :يقصد به الامتحان الذي يعقد في نهاية الفصل.
 -7امتحــان املق ــل وال ــد ل -:يقصددد بهمددا الامتحددان الددذي يعقددد فددي نهايددة السددنة الدراسددية الزالددة الرسددوب و
معالجة الغياب عن الامتحان الاساس ي بعذر.
 -8إلانذار ألاكاد مي :يقصد به لفت نظر الطالب لتحسين مستواه.
 -9ال د ألاقص ى لإلنذار ألاكاد مي :الحد ألاق ى لذننذار ألاكاديمي هو فصالن دراسيان.
 -21إجمالي عدد الفرص المتاحة :مجموع الفدر املتاحدة اعدادة السدنة الدراسدية هدو ( % 11مجبدورة للعددد
الصحيح)
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ً
ثـالثـا :شـروط الق ــول
املادة ) : (3الق ول بالبرنامج

يقبل بالبرنامج من توفرت فيه الشروط التالية -:
ً
أ /أن يكون مستوفيا لشروط القبول العامة ملكتب القبول املوحد .
ب /أن يكون ناجحا في املواد املؤهلة للبرنامج املعنى.

ً
رابعدا :نظدام الدراس ددة
املادة ( :)4تت ع الكلية نظام الساعات املعتمدة املعدل.
املادة ( : )5الساعات املعتمدة إلكمال البرنامج.

يكتمل البرنامج املعنى بدراسة الساعات املعتمدة واملجازة للبرنامج املعنى.

ً
خامسدا  :نظدام الامتحداندات
املادة ( : )6زمـن الامتحان
يكون زمن الامتحان النظري للمقرر ساعتين إن وجد و ال يتجاوز ثالث ساعات.

املادة ( : )7الجلوس المتحان الفصل الدراس ى
أ /يحدرم الطالدب مدن الجلدوس لالمتحددان فدى أي مقدرر إتا انخفضدت نسدبة حضددوره فدى املقدرر املعندى عددن %71
مهما كانت الاسباب.
ب /يحرم الطالب من الجلوس لالمتحان في املقررات التي تتضمن سداعات عمليدة اتا لدم يتحصدل علدى  %31او
اكثر من درجة املعمل
ج  /يح ددرم الطال ددب م ددن الجل ددوس لالمتح ددان ف ددي املق ددررات الت ددي تتض ددمن س دداعات عملي ددة اتا انخفض ددت نس ددبة
حضوره من املعمل فى املقرر املعنى عن  %71بدون عذر.
د /يحرم الطالب من الجلوس المتحانات الفصل و يجمد له العدام فدي حالدة تغيدب الطالدب بعدذر مقبدول الكثدر
من  %11من مدة الفصل الدراس ي

املادة ( : )8تقويم درجات املقررات
أ /الدرجة الكاملة لكل مقرر .211
ب /تدددخل ألاعمددال الفصددلية بحسددبة محددددة فددي تقيدديم درجددة املقددرر وتشددمل تمددارين املتابعددة والاختبددارات و
أى أعمال أخرى بحد أدنى ال يقل عن .%31
ج /إتا حددرم الطالددب مددن الجلددوس لالمتحددان فددى مقددرر مددا وفقددا للمددادة  7و لددم يكددن لدده عددذر أو إتا تغيددب
عن امتحان مقرر ما بعذر غير مقبول فإنه يمنح الدرجة (صفر) في تلك املقرر.
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د /اتا تغيدب الطالددب مددن الجلددوس المتحدان مقددرر مددا بالفصددل الاول او الثدان بعددذر مقبددول دون الاخددالل
بالبن ددد -7ب تعتب ددر امل ددادة ب ددديل و يم ددنح فرص ددة اخ ددرى المتح ددان املقد درر بجلس ددات امتحان ددات املالح ددق و
البدائل للعام الدراس ي املعني.
ه /اتا تغيب الطالب عن امتحان البديل بعذر او بدون عذر يمنح الدرجة (صفر)

املادة ( : )9تقويم ألاداء ألاكاد مي للطالب
أ) يستخدم نظام النقاط في تقويم ألاداء ألاكاديمي للطالب حيث تعرف الدرجة النقطية للمقرر كاآلت -:
الدرجة النقطية للمقرر = (درجة الطالب من [ 25 ÷ )111م تورة إلى منزلة عشرية واحدة]

ب) يكون التقدير وفقا لآلت -:

ً
تستخدم الرموز التالية وفقا لكل حالة_:

 /1برامج ال كالوريوس-:
الدرجـة النقطيـة
إلى
من

3.2
2.8
2.4
2.1
1

4.1
3.1
2.7
2.3
1.9

التقـد ــر
ال رف

)111-81 ( A
)79 -71( B
)69-61( C
)59-51( D
( Fصفر)49-

الوصف

ممتاز
ً
جيد جدا
جيد
مق ول
رسوب

 /2برامج الدبلوم-:
الدرجـة النقطيـة
إلى
من

3.1
2.6
2.2
1.6
1
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4.1
2.9
2.5
2.1
1.5

التقـد ــر
ال رف

)111-75 ( A
)74 -65( B
)64-55( C
)54-41( D
( Fصفر)39-

الوصف

ممتاز
ً
جيد جدا
جيد
مق ول
رسوب
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 /3لكل البرامج:
الدرجـة

الرمز

الوصـف

-

I

0

U

0

Fa

0

Fc

غياب بعذر مق ول
غياب بعذر غير مق ول
رسوب بسبب ال رمان
رسوب بسبب الغش

ج) تحسب نقاط املقرر كاآلت -:
نقاط املقرر = الدرجة النقطية للمقرر × عدد ساعاته املعتمدة

ً
د) يحسب املعدل الفصلي  )SGPA( Semester Grade Point Averageللطالب وفقا ملا يلى -:
املعدل الفصلي = مجموع نقاط مقررات الفصل ÷ مجموع الساعات املعتمدة ملقررات الفصل

ً
ه) يحسب املعدل السنوي  )YGPA( Year Grade Point Averageللطالب وفقا ملا يلي -:
املعدل السنوي = مجموع نقاط املقررات في السنة الدراسية ÷ مجموع الساعات املعتمدة في تلك السنة

ً
و) يحسب املعدل التراكمي  )CGPA( Cumulative Grade Point Averageللطالب وفقا ملا يلي -:
املعدل التراكمي = النقاط التراكمية ÷ الساعات التراكمية

ً
[مقربا ملنزلتين عشريتين]

حيث



النقـاط التراكمية
الساعات التراكمية
دراستها.

≡ مجموع نقاط املقررات التي سبق للطالب دراستها.
≡ مجموع الساعات املعتمدة للمقررات التي سبق للطالب

إلاجــازة العلميــة :يعتمددد تصددحيا ةجددازة العلميددة علددى املعدددل التراكمددي وتلددك علددى النحددو املو د فددي الجدددول
ز)
أدناه-:
 /1برامج ال كالوريوس -:
املعدل التراكمي

من

إلى

3.21
2.81
2.41
2.11

4.11
3.19
2.79
2.39

صفحة  5من 5

املرت ــة

املرت ة ألاولى
املرت ة الثانية ـ القسم ألاول
املرت ة الثانية ـ القسم الثاني
املرت ة الثالثة
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 /2برامج الدبلوم-:
املعدل التراكمي

من

إلى

3.11
2.61
2.21
1.61

4.11
2.99
2.59
2.19

املرت ــة

ممتاز
ً
جيد جدا
جيد
مق ول

املادة ) : (11شروط النجاح ونتائج الامتحانات
أ)
ب)
ج)

د)

ه)

يعتبر الطالب ناجحا في املقرر إتا حصل على درجة ال تقل عن  1.11( %11درجدة نقطيدة) فدي برندامج البكدالوريوس
و  2.61( %41درجة نقطية)في برنامج الدبلوم.
يمنح التقدير  Dالزالة الرسدوب (اق د ى درجدة الزالدة الرسدوب  %19تمدنح للنجداب بداكثر مدن  )%19يضدمن التقددير
في الشهادة  F/Dدون مضاعفة الساعات
نتيجة امتحان الفصل :
 /2إتا رس ددب الطال ددب ف ددي بع ددض املق ددررات ول ددم ي ددنخفض معدل دده الفص ددلي ع ددن  ]2.61للبكالري ددوس و ]2.11
للدبلوم يسمح له بالجلوس الزالة الرسوب في امتحانات املق ل و ال د ل للمقررات التي رسب فيهـا بعـد
دفع الرسوم املقرره.
 /1إتا انخفض املعدل الفصلي للطالب عن  ]1.11للبكالريوس و  ]2.61للدبلوم ينذر بتحسين املعدل.
حاالت الاعادة:
 /2الاعادة للعام تعني الاعادة لجميع املواد مع الالزام بالحضور لجميع الحشاطات
 /1حصول الطالب على معدل سنوي اقل من  ]2.61بعد امتحانات الفصلين الاول و الثان للمستوى.
 /3حصول الطالب على معدل سنوي اقل من  2.00للبكالريوس او  1.60للددبلوم بعدد امتحاندات امل حدق و البدديل
للمستوى.
حاالت الفصل املؤقت (طالب خارجي) :
 /2الاعادة في نفس املستوى للمره الثانية.
 /1يمنح الطالب فرصتين لالمتحان من الخارج ملواد الرسوب فقط للمستوى بعد دفع الرسوم املقرره

و) حاالت الفصل النهائي
ً
 /2يفصل الطالب نهائيا بعد استنفات فر
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ز) حاالت النقل من مستوى الخر
 /2النجاب في جميع املواد للمستوى
 /1الحص ددول عل ددى مع دددل س ددنوي  2.00او اكث ددر للبكالري ددوس و  2.61او اكث ددر لل دددبلوم بع ددد امتحان ددات امل ح ددق و
البديل .و يسمح للطالب بإعادة الجلوس المتحان املقدررات التدي رسدب فيهدا مدع امتحدان نفدس الفصدل فدي
العام التالي حسب منهج املقرر فى تلك الفصل بعد دفع الرسوم املقرره .دون الاخالل بالبند (/21ز)4/
 /3تؤثر املواد املحمولة على املعدل الفصلى املحموله منه ومن ثم على املعدل التراكمى.
 /4ال يسددمح للطالددب باالنتقددال الددى املسددتوى الثالددث الا اتا ن د فددى جميددع مقددررات املسددتوى الاول والثددانى وال
يسمح له باالنتقال الى املستوى النهائى الا اتا ن فى جميع مقررات املستويات قبل النهائية.
صدر تحت توقيعي في يوم ___شهر____ السنة
بروفيسور  /مدثر الدرديري التنقاري
رئيس المجلس العلمى
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