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 يف جامعة الطفيةل التقنية منح شهادة ادلبلوم العايل تعلاميت 

( من نظـام منـح ادلرجـات والشهادات يف 4املـادة ) مبقتىض الفقرة )أ ( من العمداء صـادرة عن جملس

 2102( لس نة 92رمق ) الطفيةل التقنيةجامعة 

 

  ( ١املادة )

ويعمل هبا من اترخي  "العايل يف جامعة الطفيةل التقنية شهادة ادلبلوممنح " تعلاميت تسمى هذه التعلاميت 

قرارها   .1ا 

 (2املادة )

يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذه التعلاميت املعاين اخملصصة لها أ دانه ما مل تدل القرينة 

 : عىل خالف ذكل

 : جامعة الطفيةل التقنيةاجلامعة

 اجلامعة: رئيس الرئيس

 ادلراسات العليا يف اجلامعة. : جملساجمللس

 : معيد البحث العلمي وادلراسات العليا.العميد

 : اللكية اليت تطرح برامج ادلبلوم العايل يف اجلامعة.اللكية

 : القسم ال اكدميي يف اللكية.القسم

 : جلنة ادلراسات العليا يف اللكية.جلنة اللكية

 : جلنة ادلراسات العليا يف القسم.جلنة القسم

                                                           
قرار هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء السادسة عرش للعام مت  1  قرارها.22/5/2102بتارخي  2102ا   ، ويُعمل هبا اعتباراً من اترخي ا 
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 : ادلبلوم العايل.ادلبلوم

 : التخصص يف ادلبلوم العايل.الربانمج

 جلنة اخلطة ادلراس ية املنبثقة عن جملس العمداء يف اجلامعة جلنة اخلطة:

 .  الفصل ال ول أ و الثاين من العام اجلامعيالفصل ادلرايس: 

 (9املادة )

م من أ عضاء يف القس "العليايشلك جملس القسم اذلي توجد فيه دراسات عليا "جلنة ادلراسات  -أ  

كام  ،الهيئة التدريس ية ملدة عام ويفوض الهيا صالحيات جملس القسم املتعلقة ابدلراسات العليا

 يشلك معيد اللكية جلنة ادلراسات العليا يف اللكية.

يمت تشكيل اللجان واجملالس وحتديد هماهمام كام هو وارد يف تعلاميت منح درجة املاجس تري يف  -ب

 اجلامعة.

                                               يف حاةل عدم وجود جلنة القسم تتوىل جلنة اللكية همام جلنة القسم مبارشة. -ج

 ولـــالقب

 (4)املادة 

ذلي ينّسب ا بتنسيب من جملس العمداء عدد الطلبة اذلين س يقبلون يف لك برانمجحيدد جملس ال مناء 

 اجمللس بناًء عىل تنسيب جلنة اللكية وتوصية جلنة القسم. هل

 (5املادة )

امعة من اجلامعة او ما يعادلها من ج احلاصلني علهيا الباكلوريوس درجةيقبل يف الربانمج محةل  -أ  

 أ خرى تعرتف هبا اجلامعة.

خرى تويص أ  يمت قبول الطلبة يف الربانمج تنافس ياً عىل أ ساس املعدل يف الباكلوريوس وأ ي أ سس  -ب

 هبا جلنيت القسم واللكية ويقرها اجمللس.
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ًا حبصوهل عىل قبواًل مرشوطللقبول  الباكلوريوس ةلالطالب املتوقع خترجه من مرح ترش يحجيوز  -ج

 درجة الباكلوريوس وحتقيقه للرشوط وال سس املنصوص علهيا يف التعلاميت قبل التحاقه ابلربانمج.

 تقدمي الطلبات واجراء القبول

 (2دة )املا

يمت اال عالن عن بدء تقدمي طلبات الالتحاق ابلربانمج قبل بداية الفصل ادلرايس بس تة أ سابيع عىل  .أ  

 ال قل.

طلبات الالتحاق ابلربانمج اىل عامدة البحث العلمي وادلراسات العليا خالل الفرتة احملددة ابال عالن  تُقّدم .ب

 الالزمة.وال وراق الثبوتية ويرفق بتكل الطلبات الشهادات وكشف العالمات 

ىلطلبات بتحويل أ سامء املتقدمني و يقوم العميد ج.    ىل عنية ويقوم معي اللكيات امل التحاقهم ا  حالهتا ا  د اللكية اب 

 .القسم اخملتص

جلنة  تحاق املقدمة للربانمج وتعد جداول املفاضةل وترفع توصياهتا اىلل تنظر جلنة القسم يف طلبات الاد.   

 اىل اجمللس.تنسيهبا  اللكية اليت ترفع

عالن نتاجئ القبول ل ويقوم العميد حسب ال صول بقبول الطلبة يتخذ اجمللس القرارات  . هـ  لطلبة وتعمميها اب 

 .عىل اللكيات املعنية ودائرة القبول والتسجيل

 

 اخلطة ادلراس ية

 (7املادة )

 :النحو الآيتعىل ساعة معمتدة موزعة  (91 -27)العايل  شهادة ادلبلومتكون متطلبات احلصول عىل  -أ  

 ( ساعات معمتدة اختيارية.2ساعة معمتدة اجبارية و )( 24 -20)
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لس اخلطة ادلراس ية املطلوبة ويويص هبا اىل جملس اللكية اذلي يويص هبا اىل اجمل ال اكدميي يضع القسم -ب

 .جلنة اخلطة ادلراس ية ىلا  واذلي بدوره ينسب ابملوافقة علهيا 

آخر سواء يف اجلامعة او غريها  -ج  جيوز  تامعااجل عنيف حاةل قبول طالب ادلبلوم املنتقل من برانمج أ

( ساعات معمتدة من متطلبات الربانمج رشيطة 2للقسم املنتقل اليه الطالب أ ن يعادل هل ما ال يزيد عن )

 حسابوال تدخل هذه املواد يف أ و ما يُعادلها  %21ان ال تقل عالمته يف لك مادة من هذه املواد عن 

 املعدل الرتامكي للطالب.

 ة متطلهبا السابق.قبل أ ن يمكل بنجاح دراس ما ال جيوز للطالب دراسة مادة -د 

ذا -هـ ادة او تتعارض مع م ةتوقف احامتل خترج الطالب عىل مادة واحدة واكنت هذه املادة غري مطروح ا 

 أ خرى يف الفصل املتوقع خترج الطالب فيه جيوز للعميد وبناًء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية

عطاء الطالب مادة بديةل.  املوافقة عىل ا 

 

 ادلرايس ومدة ادلراسةالعبء 

 (8املادة )

 ( ساعة معمتدة يف الفصل الواحد.02 -9يكون العبء ادلرايس لطالب ادلبلوم من ) -أ  

 ( ساعات معمتدة.2للطالب يف الفصل الصيفي )يكون احلد ال عىل للعبء ادلرايس  -ب

وز عند الرضورة وجيس تة فصول دراس ية،  شهادة ادلبلوماحلد ال قىص للمدة املسموح هبا للحصول عىل  -ج

القصوى متديد هذه املدة فصلني دراسني فقط لذلين تس تدعي حالهتم زايدة املدة وذكل بتوصية من جلنة 

 القسم وتنسيب من جلنة اللكية وقرار من اجمللس.

ل عىل للعبء ادلرايس الوارد يف الفقرات ( ساعات زايدة عن احلد ا9يسمح للطالب ابلتسجيل ) -د

 .مبوافقة العميد)أ ،ب،ج( من هذه املادة 
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 التأ جيل والانقطاع عن ادلراسة

 (2املادة )

 دراس تهيةل فرتة ط  متصلني أ و منقطعنيجيوز للطالب تأ جيل دراس ته ملدة ال تزيد عن فصلني دراس يني  .أ  

 .لعميداوذكل بعذر يقبهل اجمللس بناًء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية ومبوافقة 

ال جيوز تأ جيل الفصل ادلرايس ال ول اذلي يقبل فيه الطالب الا يف حاالت تقبلها جلنيت القسم  .ب

خالل  الطالب رسوم التسجيل املقررة، كام ال جيوز التأ جيلأ ن يدفع واللكية ويوافق علهيا العميد عىل 

 ( من هذه التعلاميت.8مدة المتديد املنصوص علهيا يف الفقرة )ج( من املادة )

 تعترب دراسة الطالب مؤجةل يف حاةل املوافقة عىل التأ جيل أ و الانسحاب من الفصل بعذر يقبهل اجمللس. .ج

ذا  .د ذا الغي تسجيهل يعد الطالب منقطعًا عن ادلراسة ا  بدأ  التدريس ومل يكن مسجاًل ذلكل الفصل أ و ا 

 بسبب عدم دفع الرسوم اجلامعية املس تحقة عليه.

ذا .ه  طلب للقبول وجيوز هل تقدمي يُعّد مفصوالً حكامً انقطع الطالب عن ادلراسة بدون عذر يقبهل اجمللس  ا 

عدهل د اليت درسها يف اجلامعة وتدخل يف ممن جديد يف الربانمج، ويف حاةل قبوهل حتسب هل املوا

 .كفصل درايس واحد هل من مضن سقف مدة ادلراسة ساعة معادةل  02لك ، وحُتسب الرتامكي

 .شهادة ادلبلومال حتتسب مدة التأ جيل من مضن احلد ال قىص للحصول عىل  .و

 

عادة دراسة املوادالا  متحاانت والعالمات وا 

 (01املادة )

من النتيجة الهنائية عىل أ ن جيري امتحانني فصليني حتريريني للك  %51خيصص ل عامل الفصل ادلرايس  -أ  

( من العالمات الهنائية حبيث يعقد الامتحان ال ول يف موعد ال يتجاوز هناية ال س بوع 25مهنام )%

 لفصل الصيفي( ويكون الامتحان الثاين يف موعد ال يتجاوز ال س بوعاليف  السادس )ال س بوع الثالث

امتحان  عطىئة أ عامل الفصل ادلرايس حبيث يالثاين عرش )ال س بوع السادس يف الفصل الصيفي( أ و جتز 

فصيل حتريري واحد عىل ال قل ويكون موعده ال يتجاوز هناية ال س بوع الثامن )ال س بوع اخلامس  للفصل 
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من النتيجة الهنائية ل عامل فصلية أ خرى  %21من النتيجة الهنائية وخيصص  %91وخيصص هل الصيفي( 

عىل أ ن تكون موحضة يف اخلطة ادلراس ية التفصيلية للامدة وجيوز يف حاالت اس تثنائية يقدرها مدرس 

 املادة متديد املوعد احملدد الختبار منتصف الفصل ملدة ال تتجاوز اس بوعًا واحدًا.

من العالمة الهنائية ويكون حتريراًي شاماًل وجيوز أ ن يكون جزء من هذا  %51الهنايئ  نلالمتحاخيصص  -ب

 دد جلنة القسم املع ي النس بة اليت ختصص هل بناء عىل توصية مدرس املادة.حتالامتحان معليًا و 

 او البحثية.ملية الع  مة اليت توضع للمواد ذات الطبيعةتقوم جلنة القسم ببيان كيفية توزيع العال -ج

 (00املادة )

ساعة من عقد الامتحان الهنايئ  72يسمل عضو هيئة التدريس العالمات يف موعد أ قصاه  -أ  

 للامدة اىل رئيس القسم.

 يقوم جملس القسم ابعامتد العالمات قبل رفعها اىل معيد اللكية. -ب

 .حلفظهامث يرفعها اىل مدير القبول والتسجيل العالمات يعمتد معيد اللكية  -ج

 السحب والاضافة

 (02املادة )

 يسمح للطالب بسحب املواد او اضافهتا خالل ال س بوع ال ول من بداية لك فصل. -أ  

يسمح للطالب ابالنسحاب من مادة أ و أ كرث خالل مدة أ قصاها هناية ال س بوع الثالث عرش من الفصل  -ب

( 9يس عن )يقل عبئه ادلرا أ الادلرايس ال ول والثاين )ال س بوع الثامن من الفصل الصيفي( رشيطة 

 ساعات معمتدة وتثبت مالحظة منسحب يف جسهل.

 أ حاكم عامة

 (09املادة )

طلبة برانمج ادلبلوم  ىلعترسي أ حاكم نظام تأ ديب الطلبة يف اجلامعة والتعلاميت التنفيذية املنبثقة 

 العايل.
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 (04املادة )

ة الطفيةل التقنية فهيا جبامع لاملعمو تطبق تعلاميت منح درجة ادلرجة اجلامعية ال وىل )الباكلوريوس( 

فامي يتعلق ابملواظبة وانذار الطالب وفصهل من اجلامعة وادلراسة اخلاصة وادلراسة يف جامعات 

 ت.ة أ مور أ خرى مل يرد ذكرها يف هذه التعلاميأ يو أ خرى 

 

 (05املادة )

متنح شهادة ادلبلوم بقرار من جملس العمداء بناًء عىل توصية جلنيت القسم واللكية وتنسيب من 

 اجمللس وذكل يف هناية لك فصل درايس.

 

 (02)املادة 

العميد ومعيد اللكية ورئيس القســم ومدير دائرة القبول والتســجيل مســـ ئولون عن تنفيذ هذه 

 .التعلاميت

 

 (07املادة )

شأ  يف احلاالت اليت مل يرد هبا نص يف هذه التعلاميت او اال شاكليات اليت قد تن  ءجملس العمدايبت 

 عن تطبيق هذه التعلاميت.

        


