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  قواعد الحضور والمواظبة :(13مادة ) 

 

. % لكل مجموعة تعليمية 75ستوفى الطالب نسبة حضور ال تقل عل ن يأيشترط للتقدم لالمتحانات 

جنة الطبية للطالب ويعتمده مجلس الكلية مل الل كان غيابه بعذر مقبولو %25 في حالة تعدي نسبة الغياب

اعاده المجموعه التعليمية مع احتفاظ الطالب بدرجاته الفعلية في حاله نجاحه. اما ب ويعتبر راسبا ويسمح له

حالة عدم وجود عذر مقبول يعتبر الطالب راسبا و يسمح له باعاده المجموعه التعليمية وتحتسب له في 

 اعلى درجة في تقدير المقبول في حاله نجاحه.بحد أقصى درجاته 

 المرحلة التعليمية االولى  13.1

  ةت التعليميةجميةع المجموعةا ينتقل الطالب مةل المرحلةة االولةى الةى المرحلةة الثانيةة بعةد النجةاح فةي .1

 .% على االقل فى كل مجموعة60بمجموع 

مجمةوع شةقي  التقيةيم ) العملةي  اجتيةاز الثانيةةالةي الفرقةة  االولةىفرقةه  اليشترط لنقل الطالب مل  .2

 مجمةوعتيل الفرقه الثانية مع عدم اجتيةازه الىويجوز ان ينقل الطالب  % 60بمجموع والنظري( 

عدد النقاط المعتمدة للمجموعات التةي لةم يجتازهةا الطالةب عةل على اال يزيد  على االكثر علميتيلت

 يجلةسن أعلةى )بناء علةى حرمانةه بسةبب الغيةاب أو عةذر مقبةول او الرسةوب(   نقطة معتمدة 20

 .  لالمتحان  بها العام التالي مع الدفعة التالية

لفرقةةة الثانيةةة( ان يشةةترط لةةدخول  الطالةةب االمتحةةان النهةةائي للةةدور االول  للمرحلةةة االولةةى )بعةةد ا .3

% علةى االقةل فةى كةل 60بمجمةوع للفرقةة  االولةى والثانيةة  في جميع المجموعات التعليميةينجح 

 .على حده مجموعة

يمةنح الطالةب فر ةة في حالة عدم اجتياز اي مل المجموعات التعليمية في نهاية المرحلةة االولةى  .4

 لم يحضرهاالتي  مجموعات التعليمية الالنجاح في الحضور و فصلييل دراسييل إضافييل لتحقييق 

عةةادة طبقةةا للمةةواد المنظمةةة لشةةئون إوفةةي حالةةة الرسةةوب يحةةق للطالةةب ا االولةةىفةةي المرحلةةة 

 .االمتحانات مل قانون تنظيم الجامعات

% 60في حالة رسوبه في اي مجموعة تعليمية يجلس الدور الثاني وعليه اجتيةاز االمتحةان بنسةبة  .5

رى يبقةةى الطالةةب لالعةةادة بالمرحلةةة االولةةي علةةى ان يقةةوم بحضةةور وفةةي حالةةة الرسةةوب مةةرة اخةة

 المجموعات التعليمية التي رسب بها في الدور الثاني.

بالكليةة  نها نةص فةي الالئحةة تقةوم لجنةة شةئون الطةالب أحالة وجود حاالت خا ة لم يةرد بشة في .6

لجامعات الساري وبعةد بدراسة الحاالت الطالبية وعرا مقترحاتها بما يتناسب مع قانون تنظيم ا

 ومجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة. موافقة مجلس الكلية
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 الثانيةالمرحلة التعليمية  13.2

و اجتياز التقييم بشةقيه )عملةي  الثالثة الى الرابعة او الرابعة الي الخامسة يشترط لنقل الطالب مل فرقه .1

 .ةونظري(  بنجاح  في جميع المجموعات التعليمياكلينيكي 

 .الفرقة فى نفسمجموعة تعليمية واحدة بنجاح فيبقى الطالب لالعادة لوفى حالة عدم اجتياز الطالب  .2

ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي للبكالوريو  قبل االنتهاء مةل جميةع المجموعةات االكلينيكيةة  .3

 بنجاح.

هر شيتم عقد دور ثان فى   بعد امتحان نهائي البكالوريواو اكثر مادة فى حالة رسوب الطالب فى  .4

يعتبر تقدير الطالب و  في  المادة/المواد التي رسب بها او اكلينيكي  ياختبارا تحريرايجتاز فيه  ابريل

 . للبكالوريو  مقبوال ويحتفظ بتقديره فى المواد التى نجح فيها بالدور االولالمواد  /فى هذه المادة 

 

 المتحاناتلالمنظمة  اللجنة المركزية  :(14مادة )

وكيل الكليه لشئون التعليم عميد الكلية وإنابة  يتم تشكيل اللجنه سنويا بواسطه السيد االستاذ الدكتور/ 

التعليم في  ان يكون لديه مؤهل إضافي  ويفضل) بالكليه عضاء هيئة التدريسأ الساده منو الطالب 

 :االتيك همهام اللجنو علي ان تكون مجلس الكليه  ويعتمد تشكيلها (الطبي

  تصميم بنك األسئلةتجميع ومراجعة 

مع  وتطابقهاتكامل المواد التعليمية  لضمانفى التقييم الدورى ونهاية المرحلة  مراجعة االمتحانات

 -فلسفة التعليم والتقييم المتطور بالكلية طبقا للمحددات االتية :

 األهداف التعليمية للمرحلة والمجموعات التعليمية . –أ 

 لمجموعات التعليمية بجدول الدراسة .لوزن النسبى لا –ب 

او من ينيبهم من أعضاء هيئة المشكالت محل التقييم واألسئلة المقترحة بواسطة رؤساء األقسام  –ج 

 . التدريس

 .مشتركة بين اللجنة واالقسام مسئولة الحفاظ على سرية االمتحان

 ن, ويعرض على لجنة التعليم ومجلس الكلية.ير احصائى فى نهاية االمتحارتقوم اللجنة بعمل تق 

 

 الباب الخامس 

 عـــامـــةالقواعد ال


