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مقدمة◼
◼

نظام الدراسة◼
.التسجيل واإلرشاد ◼
.  االمتحانات ◼



مقدمة-1
الفرق بني نظام الساعات املعتمدة ونظام ◼

السنوات الدراسية
الساعات املعتمدة◼
املرشد االكادميي◼



وات الفرق بني نظام الساعات املعتمدة ونظام السن
الدراسية

الدراسيةالسنواتنظامعيوببعض
رسوب الطالب في ثالث مقررات يعني ضياع عام كامل دون ◼

دراسة مقررات اخري

ر مقررجدول ثابت للدراسة وليس للطالب حق في اختيار أو تغيي◼

التخلف في مقررين ال يتيح للطالب دراستهما مرة اخري◼

النظام يزيد مدة الحصول علي الدرجة في حالة الرسوب◼

لي تطبيق نظام الرفع والرأفة نظام غير عادل لحصول الطالب ع◼

.درجات دون حق



السنواتونظاماملعتمدةالساعاتنظامبنيالفرق
الدراسية
املعتمدةالساعاتنظاممميزات

فييرغبالتيالموادالختيارالفرصةالطالباألسلوبهذايعطي◼

.األكاديميمرشدهبمساعدةدراسيفصلكلفيدراستها

الفصلفيدراستهايتمالتيالموادعددتخفيضالطالبيستطيع◼

.ذلكتوجبللطالبظروفوجودحالةفيالدراسي

املكعامإعادةفيأكثرأوموادثالثفيالطالبرسوبيتسببال◼

.السنواتنظامفيكما

راتالمقردراسةمنالصيفيالفصلخاللفيالطالبيستطيع◼

.المقرراتبعضتقديرتحسينأوفيهارسبالتي
منمجموعةلكل(تدريسهيئةعضو)أكاديميمرشديخصص◼

.والمشورةالنصحلتقديمالطلبة



الدراسيةللمقرراتقیاسوحدةھياملعتمدةالساعة◼
رمداعلىأسبوعكلتدریسيبنشاطالقیامفیھایتم◼

الدراسيالفصل
عليهاحيصلدراسيةوحدةعنعبارةاملعتمدةةالساع◼

.يدرسهالذياملقرريفجناحهحالةيفالطالب
آـخراىلدراسيمقررمناملعتمدةالساعاتعددختتلف◼

الساعات املعتمدة 



للكواحدهبساعةملقرراملعتمدةالساعةحسابيتم
معملأومتارينساعتنيلكلأوحماضراتساعة

أسبوعيا  

:مثال
احلاسبيفمقدمة:مادة

ساعة(2)عدد:حماضرة
ساعة(2)عدد:معمل

معتمدةساعة3=1+2=املعتمدةالساعاتعدد

ملقرراملعتمدةالساعاتحسابيتمكيف



وادامللكلاملعتمدةالساعاتعددجتميعيتم
.الدراسةسنواتأثناءدراستهايتمالتي

:احلاسبعلوملربنامجبالنسبة
مىتالبكالوريوسدرجةعلىالطالبحيصل

يقلأالبشرطمعتمدة،ساعة135استوفى
2.0عنالرتاكميمعدله

ىعلللحصولاملعتمدةالساعاتعددحسابيتمكيف
البكالوريوسشهادة



المرشد األكاديمي

عضو هيئة التدريس املكلف باإلشراف على الطالب ◼
وتوجيهه ومتابعته أثناء دراسته باملعهد



للطالباألكادميياملرشدخدماتهىما

.ختلفةاملالتخصصاتيفاملواداختياريفالطالبمساعدة◼
.إمكانياتهحدوديفللطالبتعليميةخطةوضع◼
.الدراسيةللخطةطبقاالطالبتقدممدىإيضاح◼
.مشاكلأوصعوباتأيختطييفالطالبمساعدة◼
وذلكهإلمكانياتاملناسبةاالجتاهاتإىلالطالبتوجيه◼

.العلميةمهاراتهلزيادة





تقدير الطالب في مقرر

يحصل الطالب على 

تقدير رقمي وتقدير

حرفي في أي مقرر 

يدرسه بناء على 

الدرجة التي يحصل 

اً عليها في المقرر طبق

:  للجدول التالي

منسوبة للنهاية )الدرجة 

(العظمى

التقدير 

الرقمي

التقدير

الحرفي

+4Aفأكثر% 96

3.7A%96أقل من -% 92

-3.4A%92أقل من -% 88

+3.2B%88أقل من -% 84

3B%84أقل من -% 80

-2.8B%80أقل من -% 76

+2.6C%76أقل من -% 72

2.4C%72أقل من -% 68

-2.2C%68أقل من -% 64

+2D%64أقل من -% 60

1.5D%60أقل من -% 55

-1D%55أقل من -% 50

0F%50أقل من 



والمعدلالمقررنقاطحسابيتمالسابقالجدولباستخدام

:يليكماللطالبالتراكميوالمعدلالفصلي

للطالب هي حاصل ضرب عدد ساعات المقرر نقاط المقرر 

.المعتمدة في التقدير الرقمي الذي حصل عليه الطالب

للطالب هو خارج قسمة مجموع نقاط المعدل الفصلي 

جموع المقررات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي على م

..الساعات المعتمدة لهذه المقررات



املعتمدة لتلك املقررات عدد الساعات÷جمموع نقاط املقررات =املعدل الفصلي 
(ويقرب الي أقرب رقمين عشريين)2=8÷ 16= 

عــدد الســاعات املقرر
املعتمدة

الدرجـــــة 
100من 

ــــــــــدير  التق
الرقمــــــــــي

واحلريف

=عدد نقاط املقرر 
ـــدد الســـاعات xع

التقدير الرقمي
برجمــــــــــــــة 

احلاسبات
381B      39

التفاضـــــــــــل 
والتكامل

353D- 13
262D+   24لغة اجنليزية 

816امجايل



الرتاكمياملعدل
مجيعيفعليهاحصلالتيالكليةالنقاطعددحبسابيتم

عددامجايلعلىوقسمتهاالدراسةسنواتأثناءاملقررات
.املقرراتجلميعاملعتمدةالساعات

GPAتعبريالرتاكميأوالفصلياملعدلعلييطلق

Grade Point Average

خرجكيف ميكن حساب املعدل الرتاكمي للطالب عند الت



نظام الدراسة-3



صولتنقسم السنة الدراسية إىل ثالثة ف
.الفصل الدراسي األول . أ ◼
الفصل الدراسي الثاني . ب ◼

اري وھو فصل اختي.الفصل الدراسي الصيفي . ج ◼
للطالب 



توزيع املقررات الدراسية على املستويات
الدراسية

اجمالي المقررات االختياريةالمقررات االجبارية

الساعات 

المعتمدة

عدد المستوي

المقررات

عدد 

الساعات

عدد 

المقررات

عدد 

الساعات

123333االول

123333الثاني

82441236الثالث

72141233الرابع

39111824135المجموع



نظام الدراسة

ساعات 3علوم الحاسب والعلوم االساسية جميع مقررات◼
عبارة عن ساعتان من المحاضرات وساعتان من : معتمدة

. العملي أو التمارين تحتسبان ساعة معتمدة واحدة
عبارة عن : ساعة معتمدة2جميع المقررات اإلنسانية ◼

ساعتين من المحاضرات



التدريب الصيفي 
علىمعتمدةساعة30استيفاءبعدطالب،كليؤدي◼

دراسته،خاللمرتين،(خارجياأوداخليا)صيفياتدريبااألقل،
.األقلعلىأسابيع4علىموزعةساعة120المرةمدة
."يجتزلم/اجتاز"الطالبموقفامتحانيةلجنةتحدد◼
بمشروعالطالبيكلفالطالب،اجتيازعدمحالةفي◼

.التدريبيكافئالتخصصفيتعويضي
.المشروعينفذحتى"اجتاز"موقفيمنحال◼



مشروع التخرج
وبعدبالمعهد،دراستهنهايةفيالطالبيقدم◼

للتخرج،المطلوبةالساعاتمناألقلعلى%70استيفاء
.لتخرجلمشروعا

اأحدهممتتاليين،كمقررينالمشروعالطالبيسجل◼
.معتمدةساعات3منهماكلمدةلآلخر،متطلب



قواعد التسجيل -4
واإلرشاد األكادميي



تسجيل المقررات
اإلرشاد األكاديمي

يحددددد المعهدددد لبدددل طالدددب مرشدددداع أكاديميدددا مدددن أعضددداء هي دددة ◼
سدها، علمدا لمقدررات التدي يدر لالتدريس يقوم مساعدته في اختياراته 

.بأن الطالب هو المسؤول في النهاية عن اختياراته
اإلعالن عن قائمة المقررات

هدد قائمدة قبل بداية أي فصل دراسي بأسبوع على االقل يعلن المع◼
بدداب المقددررات التددي سددوت يددتم تدريسددها فددي هددذا الفصددل، ويفددتح

.  التسجيل للطالب فيها



العبء الدراسي الفصلي 
لكفيالطالبيسجلهاالتيالمعتمدةللساعاتاألقصىالحد◼

:يليكماالتراكميبمعدلهيرتبطدراسيفصل

فحدهيه،فالتسجيلالطالباختارإذاالصيفي،للفصلبالنسبة◼
:يليكمااألقصى

1مناقل2مناقل-31مناقل-2فأكثر3التراكميالمعدل
21181512األقصىالحد

3مناقلفأكثر3التراكميالمعدل
96األقصىالحد



الحذت واإلضافة واالنسحاب
الحذت واإلضافة 

ة حددذت أو إضددافة مقددررات دراسددية وفقددا للحدددود المقددرر للطالددبيجددوز ◼
.وذلك خالل أسبوعين من بدء الدراسة

االنسحاب
يجدددوز للطالدددب أن ينسدددحب مدددن مقدددرر أو أكثدددر حتدددى نهايدددة األسدددبوع ◼

السدددابع مدددن بددددء الدراسدددة، بشدددرا أال يدددنخفج عددددد السددداعات المسدددجلة
وفددي هددذه الحالددة سدداعة معتمدددة( 9)للطالددب عددن الحددد األدنددى للتسددجيل 

، دون تأثير على معدله التراكمي"Wمنسحب"يكون وضعه في السجالت



االمتحانات والتقييم-5



توزيع درجات المقرر الدراسي

درجة، منها 100النهاية العظمى لجميع المقررات ◼

ألعمال الفصل موزعة 40لالمتحان النهائي و60

:كاالتي

.زمن االمتحان لجميع المقررات ساعتان◼

منتصف 
الفصل

/عملي 

تقارير
اختبارات 

قصيرة
نهاية 
الفصل

اجمالي

20101060100



الغياب عن االمتحان التحريري 
عن حضور االمتحان النهائي اذا تغيب الطالب ◼

. يعتبر راسبا في المقرر
بخالت )من إجراء االمتحان فإذا تقدم خالل يومين◼

بله بعذر قهري عن عدم الحضور يق( يوم االمتحان
غير "مجلس المعهد يكون وضعه في السجالت  

I "مكتمل ه لن تأثير علي معدوفي هذا المقرر د "
.التراكمي



الرسوب واإلعادة
ب يجوز للطالب إعادة نفس المقرر، أي عدد من المرات، سواء بسب◼

ة التي رسوبه أو رغبته في تحسين تقديره التراكمي، وتكون الدرج

:يحصل عليها في اإلعادة كما يلي

ل إذا كانت اإلعادة نتيجة رسوب، يمنح الطالب درجته التي حص- أ◼

في اإلعادة +Bعليها بما ال يتجاوز الحد األقصى لدرجة تقدير

+Dفي اإلعادة الثانية، ولدرجة تقدير+Cاألولى، ولدرجة تقدير

. في أي إعادة تالية

ي إذا كانت اإلعادة رغبة في التحسين، يمنح الطالب الدرجة الت- ب◼

ي حصل عليها في آخر إعادة كما هي، فإذا كانت تلك الدرجة تقع ف

ابق وبدأ في اإلعادة ثانية، يطبق عليه البند الس،"Fراسب "تقدير 

".أ"



اإلنذار أكاديمي
يوجه للطالب إنذار أكاديمي إذا انخفج معدله ◼

، ويفصل الطالب من المعهد إذا (2)التراكمي عن 
. متفرقة6انذارات أكاديمية متتالية أو 4حصل على 

ب وفي حالة فصل الطالب ألي سبب من هذه األسبا◼
من عدد الساعات % 80وكان حاصال على نسبة 

لين الالزمة للتخرج يتم اعطائه فرصة أخرى لمدة فص
ي دراسيين اساسيين ال يدخل فيها الفصل الدراس
ا الطالب الصيفي وذلك كفرصة اخيرة إذا لم يحقق بعده

.  متطلبات التخرج يفصل نهائيا من المعهد



Thank you

شكرا لحسن االستماع
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