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الحاالت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطالب الساعات المعتمدة بناءاً تعديل 

 9/5/2020بتاريخ   متابعة امتحانات المعاهد الخاصةعلى قرارات لجنة 

 

على حسب  15/6حتى   31/5يتقدم جميع الطالب لتسليم االبحاث خالل الفترة من 

ما عدا الجدول المعلن للتسليم لكل قسم/مستوى ويتم تقييم المقررات بـ"ناجح او راسب"، 

 الحاالت التاليه: 

 

 .او اكثر في هذا الفصل الدراسي للتحسين مقررفي حالة اعادة الطالب لتسجيل  .1
 

لالمتحان عقب نهاية فترة تعليق الدراسة بفترة كافية وليس في فصل يتقدم يحق للطالب ان  القرار:

 .قواعادة تسجيله في فصل دراسي الحتسجيل الاو الغاء  دراسي آخر

 

 رسوب.للاو اكثر في هذا الفصل الدراسي  مقررفي حالة اعادة الطالب لتسجيل  .2
 

املة معالراسب في مقرر/مقررات  من ضمنهم طالب السنوات النهائية() يعامل الطالب القرار:

ار التقدم ، ويكون له حق اختي (-C)ه ويحصل على تقدير اقصا  الطالب المستجد ويقدم بحث

وهو  (B)اقصى بحد  خرآ أي مقررل مث تقديراسة ويحصل على ق الدرلالمتحان عقب نهاية تعلي

 .في حالة اعادة المادة للرسوب الئحة الداخلية للمعهداقصى تقدير طبقاً لل

 

 .الب المستوى الرابع الذين يحق لهم التقدم لالمتحانط .3
 

الفصل الدراسي الثاني هم الطالب طالب المستوى الرابع الذين يحق لهم االمتحان خالل  القرار:

المتوقع تخرجهم خالل الفصل الدراسي الحالي او بحد اقصى في الفصل الدراسي الصيفي )بشرط 

ساعات معتمدة كحد  9اال تزيد عدد الساعات المسجلة في الفصل الدراسي الصيفي عن عدد 

 اقصى للتخرج(.
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ت الموجودة في الالئحة االسترشادية كثر من الساعاأن الطالب مسجل لعدد ساعات أفى حالة  .4

 هذا الفصل الدراسي. لمستوى في ل
 

ما عدا  "ناجح او راسب"ـب يقوم الطالب بتقديم ابحاث في جميع المقررات وتُقيم  القرار:

المقرر/المقررات الزائدة )غير موجودة في الخطة الدراسية في المستوى الحالي( عن عدد 

الساعات الموجودة في الالئحة االسترشادية لهذا الفصل الدراسي ويُحول المقرر/المقررات الزائدة 

رشادية عن عدد الساعات الموجودة لهذا الفصل الدراسي الخاص بهذا المستوى في الالئحة االست 

ويتم االمتحان بها في اقرب فصل دراسي، ويتم اختيار هذا  (INCOMPLETE)الى غير مكتمل 

 المقرر/المقررات حيث تكون من مستوى دراسي غير المستوى الحالي المقيد به الطالب.

 

 

قل من الساعات الموجودة في الالئحة االسترشادية لهذا أن الطالب مسجل لعدد ساعات أفى حالة  .5

 الدراسي. الفصل
 

يقوم الطالب بتقديم ابحاث في جميع المقررات المسجل بها خالل هذا الفصل الدراسي  القرار:

ال يكون احد المقررات المسجلة في هذا الفصل من مقررات أعلى ) "ناجح او راسب"ـب وتُقيم 

ان طالب يحق للاو للرسوب وبالتالي  (فيتقدم لالمتحان او يلغي تسجيل المقرر) االعادة للتحسين

ت يحصل وفي جميع الحاال يتقدم لالمتحان بعد نهاية تعليق الدراسةان او تقديم بحث  ااميختار 

تسجيل المقرر/المقررات من المستوى الحالي خالل الفصول الدراسية القادمة ( وعند على تقدير

حتى تكتمل عدد ساعات الفصل الدراسي الحالي من  "ناجح او راسب"ـب يُقيم المقرر/المقررات 

 الالئحة االسترشادية.
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من الخطة فقط جدول يوضح عدد الساعات المعتمدة لكل قسم ومستوى في الفصل الدراسي الثاني 

 الدراسية للطالب المنتظم:

 

 المستوى

عدد الساعات للفصل الدراسي الثاني في الالئحة 
 االسترشادية )الخطة الدراسية للطالب المنتظم(

الهندسة 
 المعمارية

هندسة التشييد 
 والبناء

هندسة 
االتصاالت 

 وااللكترونيات

 17 17 17 صفر )اعدادي(

 16 17 17 االول

 18 17 18 الثاني

 16 15 16 الثالث 

 17 16 14 الرابع

 

 

 

 وحدة االرشاد االكاديمي والساعات المعتمدة،،

 


