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  وتعاريفعامة أحكام  الفصل األول:  - ١
  الدراسة نظام  الفصل الثاني:  - ٢
  أوًال: قبول الطلبة  
  ثانيًا: الدراسة وتسجيل المقررات  
  ثالثًا: الفصل الصيفي  
  رابعًا: استرداد الرسوم  
  خامسًا: الغياب واالنسحاب  
  سادسًا: التحويل  
  سابعًا: الطالب الزائر  
  ثامنًا: ساعات النشاط الطالبي  
  اإلنذار والفصل األكاديميانتاسعًا:   

  نظام االمتحاناتالفصل الثالث:   - ٣
  أوًال: تقويم أداء الطلبة  
  ثانيًا: أحكام التظلم من نتيجة مقرر  
  االمتحاناتثالثًا: أحكام الغش في   
  رابعًا: أحكام الغياب عن االمتحان النهائي  
  خامسًا: أحكام إعادة المقررات  
  ومنح الدرجة العلمية سادسًا: أحكام التخرج  

  أحكام ختامية الفصل الرابع:  - ٤
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  ".نظام الدراسة واالمتحانات في جامعة البحرينيسمى هذا النظام "  ) ١( المادة
 .تسري أحكام هذا النظام على الدراسة واالمتحانات في المرحلة الجامعية األولى  )٢( المادة

كما تسري على الدراسات العليا ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك، مع مراعاة 
  النظم الخاصة ببعض البرامج.

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتض سياق   )٣( المادة
  :النص خالف ذلك

بإنشاء وتنظيم م ١٩٨٦ ) لسنة١٢( رقم بقانون المرسوم  :القانون  
  جامعة البحرين وتعديالته.

  جامعة البحرين.  :الجامعة  

  مجلس جامعة البحرين.  :مجلس الجامعة  

  مجلس الكلية المعني.  مجلس الكلية:  

  مجلس القسم المعني.  مجلس القسم:  

  رئيس جامعة البحرين.  :الرئيس  

  العليا.نائب الرئيس للبرامج األكاديمية والدراسات   :النائب  

  أو من في حكمه.المعني عميد الكلية   :العميد  

  األكاديمي المعني.رئيس القسم   :رئيس القسم  

الجهة أو المسئول المرخص له بصالحية اتخاذ القرار في   :الجهة المختصة  
  تنفيذ هذا النظام. 

  عمادة القبول والتسجيل.  العمادة:  

يتعلق  في ماعضو هيئة التدريس الذي يتولى إرشاد الطالب   المرشد األكاديمي:  
  باألمور ذات العالقة بالدراسة.

  هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر. عضو  القائم بالتدريس:  

سجل مقررات دراسية في قبل في الجامعة و الدارس الذي   :الطالب  
  األولى أو الدراسات العليا. المرحلة الجامعية
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الجامعة ويتخذ طى للطالب عند التسجيل في الرقم الذي يع  الجامعي:الرقم   
  أساسًا في تعامله مع الجامعة. 

المرحلة الجامعية   
  األولى:

التي تلي برامج الدبلوم أو الدبلوم المشارك أو البكالوريوس 
   حصول على شهادة الثانوية العامة وما في حكمها.ال

التي تلي الماجستير والدكتوراه و الدبلوم العالي برامج   الدراسات العليا:  
  حصول على درجة البكالوريوس وما في حكمها.ال

سار دراسي منظم ذو ساعات معتمدة، ويتضمن عدة م  :البرنامج األكاديمي  
مقررات وأعمال أكاديمية متوائمة، ويؤدي إلى الحصول على 

  درجة أكاديمية معينة.

البرنامج األكاديمي التي تتضمن جميع المقررات التي خطة   الخطة الدراسية:  
  يتعين على الطالب اجتيازها إلتمام التخرج.

علمي يندرج في خطة دراسية من خالل برنامج محتوى   المقرر الدراسي:  
ه واسم ووصف مفصل لمفرداتمعين، ويكون له رمز ورقم 
  ميزه من باقي المقررات.ومخرجات تعليمية محددة ت

هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر بالنسبة إلى   المعتمدة: الساعة  
مدتها ساعة  ةنظري ةالمقررات األخرى، وهى تعادل محاضر 

مدتها  ةعمليتطبيقات أو تمارين أو  األسبوع، فيواحدة 
ساعتان أو ثالث ساعات في األسبوع طوال الفصل 

  الدراسي.

للمقررات التي يسجلها الطالب في  مجموع الساعات المعتمدة  النصاب الدراسي:  
 فصل دراسي معين بمراعاة الحدين األدنى واألقصى

  ) من هذا النظام.١٦( المادةالمنصوص عليهما في 

الدليل الذي يتضمن تواريخ كافة األمور ذات الصلة بالدراسة   التقويم األكاديمي:  
واإلجازة خالل العام الجامعي، والذي تعده العمادة ويصدر 

  قرار من مجلس الجامعة.به 

شهر سبتمبر وتنتهي في شهر السنة الدراسية التي تبدأ من   العام الجامعي:  
أغسطس، وتتكون من فصلين دراسيين (األول والثاني)، 

  إن وجد. الفصل الصيفيهو وفصل اختياري 
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فترة زمنية محددة بالتقويم األكاديمي لدراسة المقررات التي   الفصل الدراسي:  
  سجلها الطالب. 

إجراء الحق على التسجيل بمقتضاه يقوم الطالب بحذف أو   الحذف واإلضافة:  
إضافة مقرر دراسي أو أكثر، وفق معايير معينة، خالل 

  الفترة المحددة بالتقويم األكاديمي.
المئوية النهائية التي حصل عليها  الرمز المناظر للدرجة التقدير:  

بحسب  ولكل تقدير وزن محدد ،الطالب في أي مقرر دراسي
 .) من هذا النظام٦٧( المادة

في الدراسي حاصل ضرب عدد الساعات المعتمدة للمقرر  النقاط:   
 رذي حصل عليه الطالب في ذلك المقر وزن التقدير ال

 .النظام) من هذا ٦٧( المادةوالمنصوص عليه في 

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في   :المعدل الفصلي  
في فصل دراسي محدد على مجموع الدراسية جميع المقررات 

التي درسها الدراسية الساعات المعتمدة لجميع المقررات 
 ، ويقرب ألقرب منزلتين عشريتين.الفصل ذاتهالطالب في 

مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في  حاصل قسمة :المعدل التراكمي  
على مجموع الساعات المعتمدة الدراسية جميع المقررات 
التي أنهاها الطالب حتى تاريخ الدراسية لجميع المقررات 
 .، ويقرب ألقرب منزلتين عشريتيناحتساب المعدل

التنبيه الذي يوجه إلى الطالب بسبب تدني معدله التراكمي   :اإلنذار األكاديمي  
  . األدنى المطلوبعن الحد 

هو طالب منذر أكاديميًا تم استثناؤه من الفصل من الجامعة   الطالب الخاص:  
بموجب قرار صادر من مجلس الجامعة، أو بموجب ما ورد 

  ) من هذا النظام.٤٩( المادةفي 
 وتشملاألعمال التقويمية الفصلية التي يؤديها الطالب   :األنشطة التقويمية  

 ،والواجبات ،االختبارات القصيرةو  ،االمتحانات النصفية
وال تشمل االمتحان ودراسة الحالة،  ،والتقارير ،والمشاريع
  النهائي.



àè†vfÖ]<íÃÚ^q<»<l^Þ^vjÚ÷]æ<í‰]…‚Ö]<Ý^¿Þ<<<< Q 

 

من القائم بالتدريس عن  طالبالالمعلومات التي يتلقاها   :التغذية الراجعة  
من معرفة إلى أي تمكنه التقويمي،  للنشاط ئهأدا مستوى

مواطن  وتوضح له ،للمقرر مدى حقق المخرجات التعليمية
ال  جزءاً  وتعد، لديه جوانب الضعفرشده إلى معالجة وتالقوة 

  يتجزأ من عملية التعلم.
Ø’ËÖ]<<VêÞ^nÖ]Ý^¿Þ<í‰]…‚Ö]< <

< <

÷æ_<V<ÙçfÎ<íf×ŞÖ] 

الدراسات العليا، التي أو  الجامعية األولى مرحلةبرامج الب تقدم طلبات االلتحاق  ) ٤( المادة
 .المعلن عنهاتطرحها الجامعة، إلى العمادة خالل الفترة 

  . أو المعلن عنها التقويم األكاديميالمدرجة في االلتزام بالمواعيد  المتقدموعلى 

بالدراسة في إطار السياسة العامة يحدد مجلس الجامعة عدد الطلبة المقبولين   )٥( المادة
   للجامعة.

  :يأتيما بالمرحلة الجامعية األولى  الطالبيشترط لقبول   )٦( المادة
 العامة أو ما يعادلها؛ بمعدل ال أن يكون حاصًال على شهادة الثانوية -١  

  .)%٧٠( يقل عن
أال يكون قد مضى على حصوله على الشهادة المؤهلة للقبول مدة تزيد  -٢

 سنتين دراسيتين. على

 - دتإن وج-  والمقابالت الشخصية اختبارات القدراتإلجراء  يتقدمأن  -٣
 أو غيرها التي تجريها الجامعة

 أن يكون مؤهًال للدراسة باللغة التي يدرس بها البرنامج األكاديمي. -٤

  حسب طبيعة البرنامج األكاديمي. أن يكون الئقًا طبياً  -٥
  أن يكون حسن السيرة والسلوك. -٦
 .جهات المختصةالأن يستوفي الشروط األخرى التي تحددها  -٧

في البرنامج األكاديمي أن يجتاز االختبارات أو المقابالت  الطالب يشترط لقبولكما 
  .بحسب شروط القبول في بعض البرامجتجريها الكلية، قد التي 

ذوي  طلبةقبول البشأن  امراعاته الواجبضوابط الويحدد مجلس الجامعة 
  .االحتياجات الخاصة بما يتفق وطبيعة كل برنامج
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تقوم العمادة بتوزيع الطلبة المقبولين على كليات الجامعة المختلفة وفق المعايير   )٧( المادة
، وفي حدود التي يحددها مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجالس الكليات

  .بنتائج القبول المتقدمينإعالن وتقوم ب، األماكن الشاغرة بها

يحق للمتقدم في حالة عدم حصوله على رغبته األولى أن يتقدم بطلب إعادة النظر   )٨( المادة
وتبت العمادة في الطلبات المقدمة  ، من قبوله فيه يوماً  ١٥خالل في التخصص 

  في حدود األماكن الشاغرة.
< <

ğ̂ éÞ^m<<Ví‰]…‚Ö]<ØérŠiæ<l]…†Ï¹] 

الطالب االلتزام بمتابعة البرنامج الدراسة بالجامعة دراسة نظامية، توجب على   )٩( المادة
  .، وحضور الساعات النظرية والعملية للمقرراتاألكاديمي المقبول فيه

  .وتعتمد الجامعة في طرح برامجها األكاديمية نظام الساعات المعتمدة

العام ونهاية بداية التقويم األكاديمي، الذي تعده العمادة ويقره مجلس الجامعة، يحدد   )١٠( المادة
  .الجامعي وفصوله المختلفة

  ) أسبوعًا لكل فصل دراسي.١٦يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين، بواقع (  )١١( المادة

) ٨الصيفي" الذي يتكون من ( الفصلويجوز بقرار من مجلس الجامعة طرح "
  .أسابيع

 فيتحديد المقررات الدراسية التي تطرح  ، بالتنسيق مع العميد،يتولى القسمو 
  .)٢٢( المادة نص، مع مراعاة فصول الدراسيةال

ألي  ،عدد الساعات المعتمدة التي تحتوي عليها الخطة الدراسية يقليجب أال   )١٢( المادة
عن الحد األدنى  ،الجامعية األولى أو الدراسات العليا مرحلةالفي أكاديمي برنامج 

  الذي يضعه مجلس الجامعة.

على أن يجتاز  ،األكاديمي مقررات إجبارية وأخرى اختياريةيتضمن البرنامج   )١٣( المادة
االختيارية، مع اختياره من المقررات  تموما المقررات اإلجبارية، جميع  الطالب

  ) من هذا النظام.٧٨( المادةمراعاة ما ورد في 

 شريطةوفق خطته الدراسية، دراستها في يترك للطالب تحديد المقررات التي يرغب   )١٤( المادة
، وبعد أخذ موافقة مرشده األكاديمي أو من السابق اأن يكون قد استوفى متطلبه

  يقوم مقامه.
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  .المسجل فيه البرنامج األكاديميالواردة في الدراسية بالمقررات  يلتزم الطالب  )١٥( المادة
لعدد الفصول الدراسية المعتمدة األقصى و األدنى  ينالحدبمراعاة  يلتزم الطالب  )١٦( المادة

  على النحو اآلتي: ، دون احتساب الفصل الصيفي،للتخرج من الجامعة
  الحد األقصى لعدد الفصول  الحد األدنى لعدد الفصول  الدرجة العلمية    
  ٨  ٤  الدبلوم المشارك    
  ١٤  ٦  البكالوريوس    
  ٦  ٢  الدبلوم العالي    
  ٨  ٤  الماجستير    
  ١٢  ٧  الدكتوراه    

 قرار بشأنها يصدر التي البرامجمن الحد األقصى لعدد الفصول في برنامج البكالوريوس  يستثنىو   
  .الجامعة مجلس من خاص

الحد األدنى للنصاب األكاديمي الذي يلتزم الطالب المنتظم بدراسته في الفصل   )١٧( المادة
  معتمدة. ساعة )١٩والحد األقصى (، ) ساعة معتمدة١٢الواحد ( الدراسي

بالجامعة، متى  دراسة الطالب فقط طواللمرة واحدة  يجوز النزول عن الحد األدنىو 
  وبعد أخذ موافقة مرشده األكاديمي.، ذلكاستدعت ظروفه الخاصة 

إذا كان معدله التراكمي ال يقل عن ، ساعة معتمدة )٢١( بتسجيلللطالب  ويسمح
ساعة معتمدة الستكمال متطلبات ) ٢٢)، كما يسمح له بتسجيل (٤,٠(من  )٣,٠(

  .التخرج في فصله الدراسي األخير
  )١٨( المادة

   
في منتصف تسجيًال مبكرًا مقررات الفصل الدراسي التالي  تسجيلعلى الطالب 

في حدود األماكن جدوله الدراسي على تعديل إدخال  لهيجوز الحاّل، و  الفصل
بالتقويم  واإلضافة المحددةفترة الحذف خالل  الشاغرة في الشعب الدراسية

  .وبعد أخذ موافقة مرشده األكاديمي ،األكاديمي
  الضوابط اآلتية: واإلضافةعند إجراء الحذف  تراعى
 ) من هذا النظام.١٧( المادةال يترتب على اإلجراء مخالفة أ -١

في إحدى شعب المقرر المراد الطالب تسجيل يترتب على اإلجراء تعذر ال أ -٢
 ضافته.إ

ال يحدث تعارض بين المقررات المسجلة في الجدول الدراسي أو في أ -٣
مواعيد االمتحان النهائي، ويسمح فقط للطالب المتوقع تخرجه في ذات 

بعد أخذ موافقة  متعارضين في االمتحان النهائيتسجيل مقررين بالفصل 
 القسم األكاديمي ومراعاة اإلجراءات المحددة لذلك. رئيس
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بالتسجيل في شعبة المختبر التي تناسب جدوله كما يسمح للطالب 
للمقرر، بشرط  النظري الدراسي، إذا تعذر عليه التسجيل في نفس شعبة

  أخذ موافقة رئيس القسم ومراعاة اإلجراءات المحددة لذلك. 
  )١٩( المادة

  
، لذلكدراسي في الوقت المحدد  على الطالب تسديد الرسوم الدراسية عن كل فصل

من الرسوم الدراسية بجامعة  طلبةال لالئحة إعفاءاتمنها وفقًا  يقد أعفما لم يكن 
  البحرين.

 مبلغ يضاف إليهالرسوم الدراسية في موعدها، ا دفع عن الطالب تأخر حالة وفي
  قرار من مجلس الجامعة. يصدر بتحديد ضوابطه ومقدارهمالي 

المنظمة لها ومتطلبات التخرج، وال نظام الدراسة واللوائح بالطالب لمام إيفترض   )٢٠( المادة
  .يعفيه من ذلك معاونة المرشد األكاديمي له في شئون الدراسة

الجدد وفق الضوابط واآلليات  طلبةتبدأ الدراسة في الجامعة ببرنامج تمهيدي موحد لل  )٢١( المادة
  التي يحددها مجلس الجامعة. 

ğ̂ nÖ^m]<VØ’ËÖ<êËé’Ö]< <
، مقـــررات فـــي الفصـــل الصـــيفي، وفقـــًا لحاجـــة الكليـــة والقســـم األكـــاديميطـــرح يجـــوز   )٢٢( المادة

 ، مع مراعاة األحكام اآلتية:وبعد موافقة مجلس الجامعة

فــي  طلبــةالحــد األدنــى واألقصــى لعــدد السنويًا بقرار من مجلس الجامعة حدد يت -١
  شعب مقررات الفصل الصيفي.

 .للشعبةالحد األقصى  طلبةجاوز عدد الال تتعدد الشعب في المقرر إال إذا  -٢

ال يجـــــوز للطالـــــب أن يســـــجل أكثـــــر مـــــن ثالثـــــة مقـــــررات، شـــــريطة أال يجـــــاوز  -٣
 ) ساعات معتمدة.١٠عشر(

)، وال تطـــرح ٢٠٠و ١٠٠يقتصـــر طـــرح المقـــررات الدراســـية علـــى المســـتويين ( -٤
 المقررات الدراسية اآلتية:

 ) مــا لــم تكــن مــن مقــررات التــدريب ٤٠٠و ٣٠٠مقــررات المســتويين ،(
  .العملي

 .مقررات الدراسات العليا 

 ."مقررات "أصول البحث العلمي"، أو مقررات "مشاريع التخرج 
  

ğ̂ Ãe]…I<‰]]<Ýç‰†Ö]< <

، أو تحفظ فــي رصــيده للفصــل التــالي للطالب أن يسترد رسوم المقرر المدفوعة كاملة  )٢٣( المادة
إذا كان انسحابه منه قبــل بــدء الدراســة، وال يســترد ســوى نصــف الرســوم فقــط إذا كــان 
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انســـحابه خـــالل األســـبوعين األولـــين، ويســـقط حقـــه فـــي اســـترداد الرســـوم بعـــد انقضـــاء 
  أكثر من أسبوعين على بدء الدراسة. 

  ويعمل في شأن استرداد رسوم مقررات الفصل الصيفي بما هو معلن بخصوصه.

يحــق للطالــب اســترداد أيــة مبــالغ كــان قــد دفعهــا، إال تلــك التــي دفعــت كرســوم، مــع ال   )٢٤( المادة
    السابقة من هذا النظام. المادةفي مراعاة المنصوص عليه 

ğ̂ ŠÚ^}<I<<h^éÇÖ]<<h^vŠÞ÷]æ< <

تســــري أحكــــام الغيــــاب واالنســــحاب علــــى المــــرحلتين الجــــامعيتين األولــــى والدراســــات   )٢٥( المادة
  بالجامعة. الدراسات العليانظام  ما ورد بشأن ذلك فيمراعاة  معالعليا، وذلك 

 مــــن أي مــــناالنســــحاب ، األخيــــر مــــن الفصــــل الدراســــي بدايــــة الربــــعقبــــل  ،للطالــــب  )٢٦( المادة
 المــادةمــع مراعــاة حكــم ، )W( رمــزالمقــررات التــي ســجل فيهــا، علــى أن يرصــد لــه 

ال و  دراســيجميع المقررات فــي فصــل  مناالنسحاب  وللطالب) من هذا النظام، ١٧(
  .ضمن المدة القصوى للتخرجواحدة فقط  ولمرة منهالمنسحب  الفصليحتسب 

، خــالل التــي ســجل فيهــا المقــرراتجميــع كمــا يجــوز لــه االنســحاب االضــطراري مــن 
الربع األخير من الفصل الدراسي وقبل بــدء فتــرة االمتحانــات، وذلــك لعــذر قهــري، أو 

الطالب من مواصلة الدراسة لمدة ال تقل عــن أســبوعين، أو لوفــاة لسبب صحي يمنع 
دة أحـــد أقاربـــه حتـــى الدرجـــة الثانيـــة، ويقـــدم الطالـــب فـــي هـــذه الحالـــة طلبـــه إلـــى عمـــا

يثبـــت ذلـــك مـــن الجهـــات الرســـمية المختصـــة، وتبـــت القبـــول والتســـجيل مشـــفوعًا بمـــا 
ب إلـــى عميـــد الكليـــة العمـــادة فـــي األعـــذار المقدمـــة مباشـــرة، وللعمـــادة أن تحيـــل الطلـــ

ذلــك، علــى أن يرصــد األمــر المعني للحصول على رأي الكليــة والقســم متــى اســتدعى 
وال يحتســـب الفصـــل ) فـــي جميـــع المقـــررات، WE( رمـــزللطالـــب فـــي حالـــة الموافقـــة 

  .للتخرج القصوى المدة ضمن ،فقط واحدة ولمرة، اضطرارياً  منهالمنسحب 

للطالب، الــذي اجتــاز فصــًال دراســيًا فــي البرنــامج األكــاديمي المســّجل فيــه، أن يطلــب   )٢٧( المادة
 ووقــــف قيــــده رســــميًا لمــــدةمــــن العمــــادة تأجيــــل الدراســــة  -وفــــق اإلجــــراءات المتبعــــة-

متــى  فــي الفتــرة المحــددة بــالتقويم األكــاديمي، فصلين دراسيين متصــلين أو منفصــلين،
ــدة بالمســتندات وال تحتســب هــذه الفتــرة مــن المــدة ، -إن وجــدت-أبــدى األســباب المؤيَّ

  .) من هذا النظام١٦( المادةفي المنصوص عليها 

طــرف وفــق إخــالء ، وعليــه القيــام بــإجراء كلياً للطالب االنسحاب من الجامعة انسحابًا   )٢٨( المادة
    .اإلجراءات التي تحددها الجامعة
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  )٢٩( المادة

  

ــًا مــن الجامعــة للطالــب المنســحب يجــوز  التخصــص  فــي العــودة للدراســةانســحابًا كلي
ـــذي كـــان مســـجًال فيـــه،  ال يكـــون قـــد مـــر علـــى انســـحابه أكثـــر مـــن شـــريطة أنفســـه ال

    .فصلين دراسيين، وأال يكون واقعًا تحت طائلة اإلنذار األكاديمي

تخصــص آخــر تطبــق عليــه شــروط التحويــل الــداخلي بااللتحــاق فــي وفي حالــة رغبتــه 
    األكاديمية.بين البرامج 

) ١٦( المــادةفــي وتحتســب فتــرة انســحابه مــن الجامعــة مــن المــدة المنصــوص عليهــا 
  من هذا النظام، وال يكون له حق العودة إال مرة واحدة.

  )٣٠( المادة

  

للطالــب الــذي انقطــع عــن الدراســة بــدون إشــعار العمــادة (االنســحاب غيــر الرســمي) 
مــدة فصــلين دراســيين متصــلين أو منفصــلين، أن يطلــب مــن العمــادة العــودة للدراســة 

أبــدى األســباب  مــا ، متــىالمحــددة لــذلكوتســجيل مقــررات دراســية، وفــق اإلجــراءات 
فــي رة مــن المــدة المنصــوص عليهــا المقبولــة المؤّيــدة بالمســتندات، وتحتســب هــذه الفتــ

زت فتــرة االنقطــاع فصــلين الطالــب إذا تجــاو  ويلغــى قيــد) من هــذا النظــام، ١٦( المادة
  .دراسيين

وانقطــع عــن ويعامــل الطالــب الــذي يقــل معدلــه عــن الحــد األدنــى المطلــوب للتخــرج  
  الحاالت التالية:الدراسة بدون اشعار العمادة، وفق 

إذا كان معدل الطالب عند انقطاعه عن الدراسة يقل عن الحد األدنــى المطلــوب  -١
أول فـــي نهايـــة الفصـــل األول النقطاعـــه، فـــإذا إنـــذارًا أكاديميـــًا للتخـــرج وجـــه إليـــه 

 .وجه إليه إنذار أكاديمي ثانله الفصل التالي خالل نقطاع االاستمر في 

وجــــه تقبــــل انســــحابه غيــــر الرســــمي  أولأكاديميــــًا إنــــذارًا إذا كــــان الطالــــب منــــذرًا  -٢
ــًا إليــه إنــذار العمــادة  فــي  لفصــفــإذا اســتمر انقطاعــه عــن الدراســة ، يــاً ثان اً أكاديمي

 .من الجامعة المنقطع فيهالدراسي للفصل  نهاية الفصل الدراسي التالي

 ،اً خاصــــ اً طالبــــيــــدرس بصــــفته أو  ،أكاديميــــًا ثانيــــاً إنــــذارًا منــــذرًا الطالــــب إذا كــــان  -٣
  .المنقطع فيهالدراسي في نهاية الفصل  فصل من الجامعة لدراسةوانقطع عن ا

  )٣١( المادة

  

علـــى الطالـــب متابعـــة الدراســـة وحضـــور الســـاعات الصـــفية والعمليـــة بحســـب طبيعـــة 
ال يتجــاوز  فــي مــا ،المقــرر، وٕابــالغ مــدرس المقــرر بمــا يطــرأ لــه مــن أعــذار للغيــاب

%) مــن ١٥الغيــاب (نســبة بلغت ما متى و  ،محاضرتين من تاريخ زوال سبب الغياب
فـــإذا تغيـــب الطالـــب مـــدة ، تنبيـــه كتـــابييوجـــه للطالـــب  الســـاعات المخصصـــة للمقـــرر

%) مــن الســاعات المحــددة للمقــرر اعتبــر الطالــب منســحبًا منــه انســحابًا ٢٥تتجــاوز (
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انســحاب بعــذر رســمي مقبــول أو انســحاب اجباريــًا، ويكــون االنســحاب اإلجبــاري إمــا 
  بدون عذر.

)، وٕان WAاالنسحاب اإلجبــاري ( رمزفإذا كان غياب الطالب بعذر مقبول رصد له 
  ).WFاالنسحاب االجباري برسوب ( تقديركان غيابه بدون عذر رصد له 

للطالب بناء على عذر مقبول أن يتقدم قبل نهاية آخر يوم دراسي إلى القســم  ويجوز
المعنـــي بالتمـــاس رســـمي بإعـــادة النظـــر فـــي قـــرار اعتبـــاره منســـحبًا إجباريـــا برســـوب 

)WF( الطالــب بــه. وٕاعــالن ، ويبت القسم في الطلب ثم يرســله إلــى العمــادة العتمــاده
 )WF( ذا لــم يكــن مقبــوًال بقــى تقــدير، وإ )WA( رمــزفــإذا كــان العــذر مقبــوال رصــد لــه 

  .دون تغيير

ــًا بشــأن حرمــانهم مــن دخــول  طلبــةالإعــالن ويتــولى القســم المعنــي  المنســحبين إجباري
  االمتحان النهائي.

ğ̂ ‰^‰<<VØèçvjÖ]<< <
يجوز تحويل الطالب من برنامج أكاديمي إلى آخر، في نفس الكلية أو في كلية   )٣٢( المادة

  الشروط اآلتية:متى توافرت  أخرى،
    

  
طلبًا للعمادة مستوفيًا البيانات ومؤيدًا بالمستندات المطلوبة، الطالب أن يقدم  -١

  .التحويل إن وجد رسموأن يسدد 
الذي يرغب األكاديمي لبرنامج للقبول في االثانوية مؤهلة  شهادتهأن تكون  -٢

  .في التحويل إليه
) ساعات ٩دراسية أو () مقررات ٣أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح ( -٣

 ) ساعة كحد أقصى.٦٦معتمدة كحد أدنى، وأال يكون قد اجتاز (

 الجامعة.أال يكون الطالب قد فصل من  -٤

 التحويل من برنامج أكاديمي إلى آخر مرتين. سبق له  أال يكون قد -٥

الذي حدده القسم  طلبةلعدد الأن يكون التحويل في نطاق الحد األقصى  -٦
تجاوز عدد المتقدمين هذا  ، وفي حالةوفق طاقته االستيعابية األكاديمي

الحد تجرى المفاضلة بينهم على أساس المعدل التراكمي، وفي حالة التساوي 
 تكون األفضلية لمن اجتاز بنجاح عدد ساعات معتمدة أكثر.

له  التابعيطلبها القسم األكاديمي  المقابلة الشخصية التيالطالب أن يجتاز  -٧
  ج األكاديمي المطلوب التحويل إليه، متى كان القسم يشترط ذلك.البرنام
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يحسب للطالب معدله التراكمي في البرنامج األكاديمي المحول إليه بدءًا من تاريخ   )٣٣( المادة
التحويل؛ ويعفى من دراسة المقررات التي سبق له دراستها طالما تطابقت في الرمز 

التي حصل عليها في معدله  التقديراتسب له في هذه الحالة توالمحتوى، وتح
، أما إذا اختلفت المقررات رمزًا وتماثلت )Tبالرمز (في جانبها  مشارا ،التراكمي

 رمزعندئذ فيها محتوًى فتجرى معادلتها بعد أخذ موافقة القسم المعني، ويرصد له 
)E.(   

واحد بالنسبة إلى الحد  ) ساعة معتمدة على أنها فصل دراسي١٥وتحتسب كل (
  ) من هذا النظام.١٦( المادةفي األقصى للتخرج المنصوص عليه 

يجوز تحويل الطالب من جامعة أخرى إلى جامعة البحرين متى توافرت الشروط   )٣٤( المادة
  اآلتية:

    
  

 أن تكون الجامعة األخرى معترفًا بها من قبل الجهات المعنية بالمملكة. -١

العمادة سجًال أكاديميًا معتمدًا حديثًا ومشفوعًا بالمستندات أن يقدم إلى  -٢
المطلوبة، ومنها شهادة حسن سير وسلوك من الجامعة المحول منها، 

 وتوصية من اثنين ممن درسوه في تلك الجامعة.

لبرنامج الذي يرغب في للقبول في االثانوية مؤهلة  شهادتهأن تكون  -٣
  ).٦( المادة) من ١للبند ( اً وفق ،التحويل إليه

 كلي).النظام الأن تكون دراسته نظامية في الجامعة المحول منها ( -٤

) ساعة معتمدة أو ما يعادلها في الجامعة ٣٠أن يكون قد اجتاز بنجاح ( -٥
) ٤،٠) من أصل (٢،٣٣المحول منها، وأال يقل معدله التراكمي عن (

)C+ أو ما يعادلها في نظم التقويم األكاديمي األخرى(. 

مجلس القسم األكاديمي المعني على طلب التحويل، بعد دراسة  يوافقأن  -٦
سجله األكاديمي، والمحتوى العلمي لكل مقرر اجتازه، وتحديد المقررات 

) ٣٧( المادةفي التي يعفى من دراستها، وفق األحكام المنصوص عليها 
  من هذا النظام.

  بحرين.أال يكون مفصوًال من أحد البرامج األكاديمية بجامعة ال -٧
منقطعًا عن الدراسة في الجامعة  - عند تقديم طلب التحويل-أال يكون  -٨

 ) أسبوعًا.١٦المحول منها أكثر من (

%) على األقل من الساعات ٥٠أن يدرس الطالب في جامعة البحرين ( -٩
  المطلوبة للتخرج.
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الشــروط تبــت العمــادة فــي طلبــات التحويــل فــي ضــوء العــدد المســموح بقبولــه، ووفــق   )٣٥( المادة
  العامة للتحويل والشروط الخاصة بالكليات واألقسام والبرامج األكاديمية.

يجب على الطالب المحول أن يسجل مقررات في الفصل الدراسي الذي قبل فيه   )٣٦( المادة
  طلب التحويل، وٕاال عد قبوله ملغيًا. 

بمقررات  جامعة أخرى في - التي درسها الطالب المحول- تجري معادلة المقررات   )٣٧( المادة
  جامعة البحرين، وفق األحكام اآلتية: 

أن يقدم الطالب شهادة معتمدة من الجامعة المحول منها تفيد أنه قد درس  -١    
 %).٧٥هذه المقررات دراسة منتظمة بنسبة حضور ال تقل عن (

أن يكون الطالب قد حصل في المقرر المطلوب معادلته على تقدير ال يقل  -٢
 ). Cعن جيد (

أن تكون لغة المقرر الذي درسه الطالب هي اللغة ذاتها التي يدرس بها  -٣
 المقرر في جامعة البحرين. 

ساعات المقرر عدد قل عدد ساعات المقرر المطلوب معادلته عن يأال  -٤
 المعادل به في جامعة البحرين.

أن يقدم الطالب النسخة األصلية من كشف الدرجات وتوصيف المقرر  -٥
 لجامعة المحول منها.معتمدًا من ا

 المقرر الواحد بأكثر من مقرر في جامعة البحرين. يعادلأال  -٦

معادلة المقررات مرة واحدة قبل بداية الفصل الذي يبدأ الطالب  تجريأن  -٧
 في جامعة البحرين. الدراسةفيه 

 ) إلى جانب المقرر الذي تمتE( برمزأن يشار في سجله األكاديمي  -٨
  معادلته.

ğ̂ Ãe^‰V<<†ñ]ˆÖ]<gÖ^ŞÖ] 

  الطالب الزائر في جامعة أخرى: -١
يجوز السماح لطالب الجامعة بالدراسة بصفته زائرًا في جامعة أخرى وفق األحكام   )٣٨( المادة

  اآلتية:
 أن تكون الجامعة األخرى معترفًا بها من قبل الجهات المعنية بالمملكة.  -١

مشفوعًة بموافقة رئيس القسم أن يحصل الطالب على موافقة مسبقة من العمادة  -٢
األكاديمي المعني على المحتوى العلمي للمقرر المطلوب دراسته والمعتمد من 

 الجهة المختصة في الجامعة األخرى.
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أال يكون الطالب واقعًا تحت طائلة اإلنذار األكاديمي في الفصل الذي يطلب  -٣
  الدراسة فيه بهذه الصفة.

) ساعة معتمدة بالجامعة قبل أن يطلب ١٥(أن يكون الطالب قد أنهى دراسة  -٤
 الدراسة بهذه الصفة.

) ٩واحد، وبحد أقصى ( دراسي أن تكـون الدراسـة بهذه الصفـة لفترة فصـل -٥
) من هذا ١٦( المادةساعات معتمدة، خالل المدة المنصوص عليها في 

 النظام.

 أن تكون دراسة الطالب بهذه الصفة في الجامعة األخرى دراسة منتظمة -٦
 (النظام الكلي).

أن يكون المقرر المراد دراسته بهذه الصفة من مقررات المرحلة الجامعية  -٧
 األولى.

أن تكون لغة تدريس المقرر في الجامعة األخرى هي اللغة نفسها التي يدرس  -٨
 .جامعة البحرينبها في 

  الجامعة.في رسب فيه  أي مقررفي  ،بهذه الصفة ،ال يجوز للطالب الدراسة -٩

سب التقدير، الذي حصل عليه الطالب في المقرر الذي درسه بهذه ال يحت - ١٠
 ).Cالصفة، متى كان أقل من (

 الساعات للطالب، تحتسب أو أعلى (C)إذا كان تقدير الطالب في المقرر  - ١١
دون تقديره، ويعفى الطالب من دراسة المقرر المعادل له للمقرر المعتمدة 

  ذلك المقرر.) في E( رمزبالجامعة، ويرصد له عندئذ 
  الطالب الزائر من جامعة أخرى: -٢

 جامعة البحرينيجوز السماح لطالب من جامعة أخرى بالدراسة بصفته زائرًا في   )٣٩( المادة
  وفق األحكام اآلتية:

أن يكون طالبًا منتظمًا (النظام الكلي) في جامعة معترف بها من قبل الجهات  -١
 المعنية بالمملكة.

بترشيح معتمد من الجهة المختصة بجامعته لدراسة  أن يقدم طلبًا مشفوعاً  -٢
مقررات محددة في فصل دراسي واحد، ومرفقًا به نسخة من سجله األكاديمي 

 مصدقًا عليها، وصورة من جواز سفره، وبطاقته الجامعية.

ال يقبل تسجيل الطالب بهذه الصفة، إال إذا توافر له مقعد شاغر في المقرر  -٣
تهاء من عمليات التسجيل والحذف واإلضافة بالنسبة المراد دراسته بعد االن

 طلبة الجامعة.ل
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بالحصول  - الراغب في الدراسة بالجامعة كطالٍب زائر –يلتزم الطالب األجنبي  -٤
على تأشيرة دخول مملكة البحرين واإلقامة بها من الجهات المختصة، وفي 

ًا دون أدنى ملغي -إن وجد -حالة عدم تمكنه من الحصول على ذلك يعد قبوله 
 مسئولية على الجامعة.

 الطالب، عند التسجيل، بتسديد الرسوم الدراسية، وأية مصروفات أخرى. يلتزم -٥

  .إلى الجامعةيعتبر قبوًال للتحويل  ال قبول الطالب بهذه الصفة -٦
ğ̂ ßÚ^m<êeøŞÖ]<½^ßÖ]<l^Â^‰<V 

  :في المرحلة الجامعية األولى منح الساعة المعتمدة للنشاط الطالبي ضوابط  )٤٠( المادة
    

  
نظير  (A)الساعة المعتمدة للنشاط الطالبي هي ساعة تمنح للطالب بتقدير  -١

مشاركته في نشاط طالبي، من خالل الجمعيات الطالبية العلمية أو األندية 
أو ما في حكمهم، مما ال يعد متطلبًا  طلبةالطالبية أو لجان مجلس ال

  أكاديميًا.
الطالب الذي ُيمنح هذه الساعة المعتمدة عضوًا فاعًال في يجب أن يكون  -٢

أو  طلبةإحدى الجمعيات العلمية أو األندية الطالبية أو في لجان مجلس ال
أي جهة ترعى األنشطة الطالبية أو التطوعية، بالتنسيق مع عمادة شئون 

  .طلبةال
 ال ُتمنح الساعة المعتمدة للنشاط الطالبي لكل من: -٣

  البرنامج التمهيدي.الطالب في   - أ 
 الطالب الذي وقع عليه جزاٌء تأديبٌي في الفصل الدراسي ذاته.  - ب 

يحتسب تقدير الساعة المعتمدة للنشاط الطالبي في المعدل التراكمي مع  -٤
نتائج المقررات الدراسية في نهاية الفصل الدراسي الذي تمت مزاولة النشاط 

  الطالبي خالله.
كحد أقصى طيلة مدة دراسته في ) ساعات معتمدة ٣يمنح الطالب ( -٥

الجامعة، وال يمنح في الفصل الواحد أكثر من ساعة واحدة عن الفعاليات 
 واألنشطة التي شارك فيها في الفصل ذاته.

  منح الساعة المعتمدة للنشاط الطالبي: معايير  )٤١( المادة
    

  
يمنح الطالب المستوفي للشروط ساعة معتمدة واحدة للنشاط إذا كانت  -١

بحسب ) ساعة نشاط في الفصل الواحد ٣٠ساعات مشاركاته ال تقل عن (
 .ما هو مدون فعليًا في استمارات النشاط
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أن يكون النشاط من خالل الجمعية، وما في حكمها، مدونًا في االستمارة  -٢
  في وقت وقوعه.

أن يكون أداء الطالب جيدًا في النشاط وذلك باعتماد رئيس الهيئة اإلدارية  -٣
  للجمعية، وما في حكمها، وبإقرار موجه النشاط ومن في حكمه. 

  منح الساعة المعتمدة للنشاط الطالبي: آليات  )٤٢( المادة
يقوم رئيس الهيئة اإلدارية في كل جمعية أو ما في حكمها بملء استمارة  -١    

بحيث يكون لكل طالب  طلبةلألنشطة تعدها عمادة شئون ال مخصصة
  ملف يضم االستمارات التي َتْرُصد أنشطته يحفظ بدائرة األنشطة الطالبية.

تفرغ دائرة األنشطة الطالبية استمارات نشاط الطالب، في استمارة واحدة  -٢
تتضمن مجمل األنشطة التي قام بها، في نهاية الفصل الدراسي، بالتنسيق 

  ومدير الدائرة المعنية.الجمعية موجه  مع
يعتمد موجه الجمعية أو من في حكمه استمارة نشاط الطالب، ويحيلها إلى  -٣

 مدير الدائرة المعنية أو من في حكمه العتمادها.

استمارة نشاط الطالب ثم يحيلها إلى عمادة القبول  طلبةيعتمد عميد شئون ال -٤
ساعة النشاط  لتدقيقها ومنح الطالبقبل نهاية الفصل الدراسي، ، والتسجيل

الطالبي وفق النظام، ولعمادة القبول والتسجيل إعادة االستمارات إلى عميد 
 لمراجعتها مرة أخرى في حالة وجود أي خلل. شؤون الطلبة

عن نشاطه في بأثر رجعي ال تمنح ساعات النشاط الطالبي للطالب  -٥
  .فصول سابقة

ğ̂ Ã‰^iV<<Ø’ËÖ]æ<…]„Þý]μ^Òù]á^é<)بغير الطريق التأديبي(  

فــي  البــرامج األكاديميــة دارســيعلــى جميــع  أحكام اإلنذار والفصل األكــاديميين تسري  )٤٣( المادة
  .المرحلة الجامعية األولى

  .  نالصيفي فصًال دراسيًا ألغراض اإلنذار والفصل األكاديميي الفصل ال يحتسب  )٤٤( المادة

  اإلنذار األكاديمي: - ١

  )٤٥( المادة

  

إذا انخفــض معدلــه التراكمــي عــن الحــد األدنــى يوجــه اإلنــذار األكــاديمي إلــى الطالــب 
فــي وذلــك خــالل المــدة المنصــوص عليهــا  ، المطلوب للتخرج في البرنــامج األكــاديمي

، بــدءًا مــن نهايــة الفصــل الدراســي الثــاني بعــد التمهيــدي ،) مــن هــذا النظــام١٦( المادة
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ويعد اإلنذار األكاديمي فــي هــذه الحالــة إنــذارًا أول، فــإذا لــم يــتمكن الطالــب   .إن وجد
    .إنذار أكاديمي ثانوجه إليه الحد األدنى المطلوب  إلىمن رفع معدله التراكمي 

إلـــى الطالـــب ثـــم تمكـــن مـــن رفـــع  -األول أو الثـــاني- وٕاذا وجـــه اإلنـــذار األكـــاديمي 
ــه  انخفــض معدلــهفــإذا ، اإلنــذارأثــر زال  ،وبالتراكمــي إلــى الحــد األدنــى المطلــ معدل

أو اإلنـــذار عـــن  مســـتقلفـــي مرحلـــة الحقـــة وجـــه إليـــه إنـــذار أكـــاديمي جديـــد التراكمـــي 
  .ةالسابق اإلنذارات

 أقــل مــن ثالثــة مقــرراتتســجيل  األكــاديمي اإلنــذار الــذي ُوجــه إليــهيجــوز للطالــب  ال  )٤٦( المادة
فــي الفصـــل  ســاعة معتمـــدة )١٣(بحـــد أقصــى  ،مقــررات أربعــةأكثــر مـــن وال  دراســية
عضـــوية هيئـــة إلـــى  أن يتقـــدماإلنـــذار ســـريان خـــالل فتـــرة  كمـــا ال يجـــوز لـــه. الدراســـي

  دراسة مقررات بجامعة أخرى باعتباره طالبًا زائرًا. أو إدارية لتنظيم طالبي، 

  معدله التراكمي.لطالب المنذر أكاديميًا االستفادة من الفرص المتاحة له لرفع ل  )٤٧( المادة

  الفصل األكاديمي: - ٢

  من الجامعة في الحالتين اآلتيتين:فصًال أكاديميًا يفصل الطالب   )٤٨( المادة

الفصــل الدراســي التــالي  فــيإذا لــم يــتمكن مــن رفــع معدلــه التراكمــي  الحالــة األولــى:
    لحصوله على اإلنذار األكاديمي الثاني.

مــن هــذا ) ١٦( المــادةفــي  عليــهالمنصــوص الحــد األقصــى انقضــاء  الحالــة الثانيــة:
  النظام.

    :بسبب اإلنذار األكاديمي كل من األكاديمييستثنى من الفصل   )٤٩( المادة

ــــذي أنهــــى بنجــــاح مــــا نســــبته (  - أ % ) فــــأكثر مــــن عــــدد الســــاعات ٧٥الطالــــب ال
بصــرف النظــر  ،المعتمدة المطلوبة للتخرج من البرنامج يبقى تحت اإلنذار األكاديمي

ــــه التراكمــــي،  ــــى الحــــد األدنــــى عــــن معدل ــــه التراكمــــي إل ــــتمكن مــــن رفــــع معدل حتــــى ي
  المطلوب للتخرج، ويفصل فقط عند استنفاده للمدة القصوى للبرنامج.

فــأكثر مــن ) ٢علــى معــدل فصــلي (في مرحلة البكالوريوس،  ،الطالب الحاصل – ب
فــي الفصــل الدراســي  ،)٤،٠٠مــن ( )١,٩٩) و (١,٦٧أو معــدل تراكمــي بــين ( )٤(

يســـمح  ، التـــالي للفصـــل الدراســـي الـــذي حصـــل فيـــه علـــى اإلنـــذار األكـــاديمي الثـــاني
فـــإذا حصـــل علـــى  ،لمـــدة فصـــل دراســـي واحـــدكطالـــب خـــاص باســـتمراره فـــي الدراســـة 
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يمــنح  ذلــكفــي  )١,٩٩) و (١,٦٧فــأكثر أو معــدل تراكمــي بــين () ٢( فصــلي معــدل
 )٢(فــإذا حصـــل علــى معـــدل تراكمـــي  ،لـــه كفرصــة أخيـــرةفرصــة فصـــل دراســي ثـــان 

  .رفع عنه اإلنذار األكاديمي وٕاال فصل من الجامعةفأكثر 

) فأكثر ١,٥٠على معدل فصلي ( في مرحلة الدبلوم المشاركالطالب الحاصل  – ج
في الفصل  ،)٤,٠٠) من (١,٤٩) و (١,٣٣أو معدل تراكمي بين ( )٤,٠٠من (

 ،فيه على اإلنذار األكاديمي الثانيالتالي للفصل الدراسي الذي حصل الدراسي 
فإذا حصل  ،يسمح باستمراره في الدراسة كطالب خاص لمدة فصل دراسي واحد

) في ١,٤٩) و (١,٣٣) فأكثر أو معدل تراكمي بين (١,٥٠على معدل فصلي (
فإذا حصل على معدل  ،الفصل يمنح فرصة فصل دراسي ثان كفرصة أخيرة لهذلك 

  .عنه اإلنذار األكاديمي وٕاال فصل من الجامعة ) فأكثر رفع١,٥٠تراكمي (

    .ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب أكاديمية أو تأديبية  )٥٠( المادة

ضــــمن الفتــــرة  ألســــباب تأديبيــــةتحتســــب فتــــرة الفصــــل المؤقــــت مــــن الدراســــة للطالــــب   )٥١( المادة
    من هذا النظام.) ١٦( المادةفي المنصوص عليها 

Ø’ËÖ]<<VoÖ^nÖ]Ý^¿Þ<l^Þ^vjÚ÷]< <
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االختبـــــارات واالمتحانـــــات  عقـــــدفـــــي المقـــــررات مـــــن خـــــالل  طلبـــــةيجـــــري تقـــــويم أداء ال  )٥٢( المادة
غيرهــا مــن طــرق تقــويم الــتعلم ضــمن الواجبــات و والتكليــف بــإجراء البحــوث والمشــاريع و 

كــل المقــررات الدراســية، ويعلــن  طلبــةالقواعــد العامــة التــي يضــعها مجلــس القســم لتقــويم 
طلبتـــه فـــي بدايـــة الفصـــل الدراســـي طـــرق التقـــويم المضـــمنة فـــي خطـــة لمـــدرس المقـــرر 

، المقــــرر، وطريقــــة توزيــــع الدرجــــة المئويــــة علــــى األنشــــطة التقويميــــة المحــــددة للمقــــرر
  .حان النهائيواالمت

يحــدد مجلــس الجامعــة النســبة المئويــة التــي تخصــص لالمتحانــات النهائيــة مــن الدرجــة   )٥٣( المادة
لألنشـــــطة التقويميـــــة والتـــــي تتضـــــمن الكليـــــة للمقـــــرر، أمـــــا بـــــاقي الـــــدرجات فتخصـــــص 

بحـــد أدنـــى امتحـــانين، ويجـــوز االكتفـــاء بامتحـــان واحـــد وذلـــك فـــي  االمتحانـــات النصـــفية
المقررات التــي يتطلــب التقــويم فيهــا تكليــف الطالــب بعمــل مشــروع، وفــي جميــع األحــوال 

التقويميــة التــي تجــري بمعرفــة أســتاذ  لألنشــطةتخصــص نســبة مئويــة مــن الدرجــة الكليــة 
  .األنشطة المقرر، ويضع مجلس القسم القواعد العامة المنظمة لهذه
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يحـــدد التقـــويم األكـــاديمي موعـــد عقـــد االمتحانـــات النهائيـــة لكـــل فصـــل دراســـي، ويعلـــن   )٥٤( المادة
االختبــــارات القصــــيرة  وتنعقــــدالطالــــب بموعــــد امتحــــان كــــل مقــــرر بمجــــرد تســــجيله لــــه، 

، ويجــوز فــي المقــررات  خــالل مواعيــد محاضــرات المقــرر ذاتــه واالمتحانــات النصــفية
المتعــددة الشــعب انعقــاد االمتحانــات النصــفية بشــكل موحــد علــى أال يكــون ذلــك خــالل 

  المقرر. طلبةمواعيد محاضرات المقررات األخرى التي يدرسها 

ال يجــــوز إعــــادة األنشــــطة التقويميــــة التــــي أداهــــا الطالــــب بهــــدف تحســــين درجتــــه فــــي   )٥٥( المادة
دريس تطبيـــق خطـــة تقـــويم المقـــرر بصـــورة عادلـــة ومنتظمـــة علـــى القـــائم بالتـــالمقـــرر. و 

فــي المقــرر الواحــد الــذي يتــولى تدريســه، وفــي  طلبــةالبين ومتساوية بين جميع الشعب و 
  حالة وجود أكثر من أستاذ لشعب المقرر نفسه يتولى منسق المقرر اآلتي:

 المقرر.خطة تنفيذ  ومتابعةاإلشراف  -١

 –المتحانــات متقاربــة المســتوى في الشــعب المختلفــة  طلبةمن خضوع ال التأكد -٢
  .خالل الفصل الدراسي الواحد –أو موحدة 

  .المقرر بمشاركة أساتذة شعب المقرر طلبةل نهائي موحد وضع امتحان  -٣

  يراعى عند وضع أسئلة االمتحانات الضوابط اآلتية: ) ٥٦( المادة

 خطته.أن تغطي األسئلة معظم مفردات المقرر المحددة في  -١

أن تقــــيس أســــئلة االمتحــــان النهــــائي جميــــع المخرجــــات التعليميــــة للمقــــرر وفــــق  -٢
 خطته.

أن تتنـــوع أســـئلة االمتحـــان بـــين األســـئلة المقاليـــة واألســـئلة الموضـــوعية علـــى أال  -٣
تتجاوز درجة األسئلة الموضوعية (االختيــار المتعــدد، الصــواب والخطــأ، ..) مــا 

 .% من الدرجة الكلية لالمتحان٥٠نسبته 

 أن تكتب أسئلة االمتحان بنفس اللغة التي يدرس بها المقرر. -٤

أســـئلة االمتحـــان صـــياغة واضـــحة مـــن حيـــث ســـالمة اللغـــة وســـالمة  تصـــاغأن  -٥
 األسلوب.

 أن يتناسب عدد األسئلة وزمن اإلجابة عليها مع الوقت المخصص لالمتحان. -٦

 المتحـــان المقـــرر الموحـــد موحـــدإعـــداد نمـــوذج إجابـــة يقـــوم واضـــع األســـئلة بأن  -٧
توزيــع درجــات األســئلة بطريقــة موحــدة علــى يجــري ، وأن يحدد معايير التصــحيح

  جميع الشعب فيه.
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يلتــزم الطالــب بــأداء امتحــان المقــرر الدراســي فــي المكــان والزمــان المحــددين والمعلنــين   )٥٧( المادة
لــه التــأخر عــن الموعــد  . وال يجــوزأو القــائم بالتــدريس من قبل العمادة أو القسم المعنــي

المحدد لبدء االمتحان، أو الخروج قبل مضي نصف ســاعة مــن بدايــة وقــت االمتحــان، 
  إال ألسباب اضطرارية.

 طلبــةويتقيــد الطالــب بتعليمــات فتــرة االمتحانــات المعلنــة والصــادرة مــن عمــادة شــؤون ال
  والمقرة من مجلس الجامعة.

يــأتي مطلوبة دون غيرها، وال يعتد بأي عمــل األسئلة ال علىيلتزم الطالب باإلجابة كما 
  ، وأن يكتب إجابته بنفس اللغة التي يدرس بها المقرر.يخالف ذلكبه 

علــى القــائم بالتــدريس فــي حالــة تغيــب الطالــب عــن نشــاط تقــويمي بعــذر مقبــول إجــراء   )٥٨( المادة
المتغيبــين عــن أداء النشــاط ذاتــه، وٕان تعــذر  طلبــةنشــاط تقــويمي بــديل مشــترك لجميــع ال

ذلــك يجــوز احتســاب درجــة هـــذا النشــاط، بعــد أخــذ موافقـــة رئــيس القســم، ضــمن تقـــويم 
الحق شريطة أن يقيس التقــويم الالحــق نفــس المخرجــات التعليميــة المحــددة فــي النشــاط 

  .الذي تغيب عنه الطالب

تضـــم فـــي عضـــويتها منســـقي المقـــررات ذات الشـــعب  –يشـــكل القســـم األكـــاديمي لجنـــة   )٥٩( المادة
  تسمى "لجنة االمتحانات" يكون من بين مهامها: -المتعددة 

َتلقِّي أسئلة االمتحانات النهائية داخل أظرف مغلقة وممهورة بتوقيع واضعها قبــل  -١
 يومين من االمتحان، وتحفظ في المكان المخصص لذلك.

جابـــة للمـــراقبين قبـــل موعـــد االمتحـــان تســـليم مظـــاريف األســـئلة مغلقـــة ودفـــاتر اإل -٢
 بنصف ساعة.

النظر فــي اإلشــكاالت اآلنيــة الناجمــة عــن عمليــة االمتحانــات بمــا فــي ذلــك تــأخر  -٣
 .لالمتحان الطالب عن الموعد المحدد

  استالم أوراق اإلجابة من المراقبين وتوزيعها على المصححين. -٤
المصــحح بإدخالهــا إلــى قبــل قيــام  تــدقيق درجــات االمتحــان والتحقــق مــن اعتــدالها -٥

  الموقع اإللكتروني.

يتولى القائم بالتدريس تصحيح أوراق اإلجابة، ويجوز لمجلس القســم إســناد هــذه المهمــة   )٦٠( المادة
  إلى عضو آخر أو أكثر، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

على القائم بالتدريس، أو من يقوم مقامه، تصــحيح أوراق اإلجابــة، وٕارســال النتيجــة إلــى   )٦١( المادة
فــي  التمديــد) ساعة من نهاية الفترة المحددة لالمتحان، ويجــوز ٧٢رئيس القسم خالل (

  حالة تعدد الشعب أو المقررات.
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فــي  ،فــي حالــة المقــرر المتعــدد الشــعب، أو القــائم علــى التــدريس ،منســق المقــررعلــى   )٦٢( المادة
 مقرربــالخــاص أو مــدرس واحــد لجميــع الشــعب إعــداد ملــف  ،حالــة وجــود شــعبة واحــدة

اســـتمارة توصـــيف باإلضـــافة إلـــى  الملـــف يحتـــويعلـــى أن  ،فـــي نهايـــة الفصـــل الدراســـي
مــن االختبــارات  نســخاً ، التــي تتضــمن مخرجــات المقــرر والخطــة التفصــيلية لــه ؛المقــرر

التــــي تتضــــمن طريقــــة توزيــــع ومعــــايير التصــــحيح واإلجابــــات النموذجيــــة واالمتحانــــات 
، باإلضافة إلى نسخ مــن درجــات طلبةوالواجبات والمشاريع التي يكلف بها ال الدرجات،

. طلبــةفي المقرر ذاته، ومالحظات القائمين علــى تــدريس المقــرر ومالحظــات ال طلبةال
طالــب إضــافة لعمليــات لألغــراض التظلمــات التــي يتقــدم بهــا اويرجــع إلــى ملــف المقــرر 

  واالعتمادية. المراجعات واالعتمادية من قبل مؤسسات الجودة

 حفــظ  فــي القســمعلــى أن ت، جديــد كــل فصــل دراســينهايــة فــي  اتتحديث الملفــويجري 
  .المعنياألكاديمي 

واالعتماديـــة بالقســـم المعنـــي مراجعـــة وتحليـــل االمتحانـــات تتـــولى لجنـــة ضـــمان الجـــودة   )٦٣( المادة
للتحقق من تنوع األسئلة ومواءمتها للمخرجــات التعليميــة للمقــرر  ؛النهائية بشكل فصلي

    بمالحظاتها إلى رئيس القسم المعني.تقريرًا فصليًا والبرنامج، وتعد 

 هــمئأداحــول  ؛مكتوبــة أو شــفوية المقــرر بتغذيــة راجعــة طلبةتزويد  على القائم بالتدريس  )٦٤( المادة
نقــاط ال وتحــددفــي المقــرر،  مســتواهم، تمكــنهم مــن التعــرف علــى األنشــطة التقويميــةفــي 

بمعـــــايير التقـــــويم التغذيـــــة الراجعـــــة علـــــى أن تـــــربط ، التـــــي تحتـــــاج إلـــــى تطـــــوير لـــــديهم
االطــالع علــى للطالــب  مــع نوعيــة التقــويم المعطــى، ويحــق وتــتالءمومخرجــات المقــرر 

ــــــات والواجبــــــات  أوراق االمتحــــــان  ماعــــــدا–نتــــــائج التصــــــحيح والتقيــــــيم وأوراق االمتحان
التصــحيح،  مراجعــةوطلــب  كيفيــة توزيــع الــدرجاتكمــا يحــق لــه الســؤال عــن  -النهــائي

ويحـــق للطالـــب الـــتظلم عنـــد منســـق المقـــرر أو رئـــيس القســـم إذا رفـــض القـــائم بالتـــدريس 
  .طلبه

بصــورة متتابعــة طــوال  أنشــطة تقويميــة مــنويزود الطالب بالتغذية الراجعة حول ما أداه 
ويكـــون بحســـب وســـائل التقـــويم التـــي اعتمـــدها القســـم لـــذلك المقـــرر،  الدراســـي، الفصـــل

ثالثــة أســابيع علــى ال تزيــد تزويده بالتغذية الراجعة للنشاط التقــويمي للمقــرر خــالل فتــرة 
قبــل فــي ذلــك كلــه حصــول الطالــب علــى تغذيــة راجعــة كافيــة ، ويراعى لنشاطأدائه لمن 

ويعلــــن القــــائم بالتــــدريس درجــــات األنشــــطة . ) مــــن المقــــررWانتهــــاء فتــــرة االنســــحاب (
  في المقرر قبل بدء فترة االمتحانات النهائية.  طلبةالتقويمية لل
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تصـــحيح أوراق ال يجـــوز للقـــائم بالتـــدريس أن يشـــترك فـــي وضـــع أســـئلة االمتحانـــات أو   )٦٥( المادة
الممتحنــين، إال بموافقــة  طلبــةاإلجابــة، متــى كــان لــه قريــب إلــى الدرجــة الرابعــة ضــمن ال

 في الحاالت الضرورية.و من رئيس القسم المعني 

 طلبــةالتقيــيم الشــامل لتســليم ســجل (أو اســتمارة تفصــيلية) يتضــمن على القائم بالتدريس   )٦٦( المادة
والدرجــة القصــوى لكــل  ،وأوزان كــل نشــاط تقييمــي ،درجــات الطلبــةمقرراته والذي يشمل 

والــذي بــدوره فــي حالــة المقــرر المتعــدد الشــعب منسق المقرر رئيس القسم أو إلى  ،منها
علــى أن فــي ملــف المقــرر.  هحفظــليــتم لــرئيس القســم فــي نهايــة الفصــل الدراســي  يسلمه

  .طلبةلل الحرفية التقديراتقة احتساب الدرجة النهائية و طريالسجل ذلك يوضح 

ه فــي االمتحــان ئــأدا تقيــيممــع  تتناســبالطالــب فــي المقــرر الدرجــة المئويــة التــي  يمــنح  )٦٧( المادة
  ، ويحتسب تقدير الطالب في المقرر بحسب الجدول اآلتي:واألنشطة التقويميةالنهائي 

  المناظرة النقاط التقدير  المئوية الدرجة    
١٠٠ - ٩٠  A ٠٠,٤  
٨٩- ٨٧  A- ٦٧,٣  
٨٦- ٨٤  B+ ٣٣,٣  
٨٣- ٨٠  B ٠٠,٣  
٧٩- ٧٧  B- ٦٧,٢  
٧٦- ٧٤  C+ ٣٣,٢  
٧٣- ٧٠  C ٠٠,٢  
٦٩- ٦٧  C- ٦٧,١  
٦٦- ٦٤  D+ ٣٣,١  
٦٣- ٦٠  D ٠٠,١  

    ٠٠,٠ F  ٦٠أقل من 
) للداللــة علــى اجتيــاز المقــرر الــذي لــيس لــه ســاعات معتمــدة والرمــز Sيســتخدم الرمــز (  )٦٨المادة (

)U.للداللة على عدم اجتيازه (  

فـــي النظـــام اإللكترونـــي  درســـهاالمقـــررات التـــي  إدخـــال درجـــاتالقـــائم بالتـــدريس يتـــولى   )٦٩المادة (
واســتخراج نســختين إلكترونيــًا  واعتمادهــابتــدقيقها رئــيس القســم ويقــوم ، للجامعــة المعتمــد

فــي القســم وترســل األخــرى، بعــد توقيعهــا مــن رئــيس القســم ورقيتــين منهــا تحفــظ واحــدة 
    لكترونيًا.إعتماد درجات المقرر لحفظها بعد المطابقة عليها واإلى العمادة المعني، 
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يــتم تســليمها و ، عــامينأوراق االمتحانــات النهائيــة فــي خــزائن خاصــة بالقســم لمــدة  تحفظ  )٧٠( المادة
التخلص منهــا حســـب النظـــام التـــي تقــوم بـــدورها بـــإلــى دائـــرة األمـــن والســالمة  ذلـــكبعــد 

  المتبع للتخلص من الوثائق السرية. 

    .اختياريا أو إجبارياً  المقرر المنسحب منهفي  اتمتحانااليحرم الطالب من أداء   )٧١( المادة

ـــاً  ـــًا أو تأديبي ، وفـــي حالـــة الفصـــل ويســـري هـــذا الحكـــم علـــى الطالـــب المفصـــول أكاديمي
  ويعني إلغاء التسجيل.  CR)( رمزالتأديبي من المقررات يرصد للطالب 

المتحان وهــو يعلــم  أداؤهاألخطاء اإلدارية أية حقوق للطالب، بما في ذلك  من تتولدال   )٧٢( المادة
 أنه محروم منه. 

تقــوم العمــادة بعــد اعتمــاد نتــائج جميــع المقــررات بــإعالن الطالــب بنتائجــه فــي الفصــل   )٧٣المادة (
، ولــه الــتظلم للجامعــة فــي الموقــع اإللكترونــيبــه الدراســي عــن طريــق الحســاب الخــاص 

  .) من هذا النظام٧٤( المادةالواردة في من نتائجه في المقرر وفق أحكام التظلم 

Vğ̂>  )٧٤( المادة éÞ^mÝ^Óu_<Ü×¿jÖ]<àÚ<íréjÞ<…†ÏÚ< <
الفتــرة المحــددة أو  للطالب، خالل أسبوعين من إعالن نتيجة امتحان نهايــة الفصــل -١

 القســمبطلــب الــتظلم مــن نتيجتــه إلــى أن يتقــدم ، األكــاديمي أو المعلــن عنهــابالتقويم 
؛ ويتــولى القســم المعنــي للــتظلم دفع الرسم المقــرر مععلى األنموذج المعد، المعني 
، علــى أن تقــدم ال يشــارك فيهــا القــائم بالتــدريس خاصــة بواسطة لجنــة التظلم فحص

ل نتيجــة الــتظلم بعــد اعتمادهــا مــن وترســ ،اللجنة تقريرها لرئيس القســم خــالل أســبوع
، والقــائم بالتــدريس رئــيس القســم والعميــد إلــى العمــادة إلجــراء الــالزم وٕاعــالن الطالــب

   .للعلم

يتغيــر معــه  الرسم المدفوع للتظلم إال إذا جاء تقرير اللجنة إيجابياً  يسترد الطالبال  -٢
 . تقدير الطالب في المقرر

فــي رصــد الــدرجات النــزول بدرجــة الطالــب ال يجــوز فــي غيــر حالــة الخطــأ المــادي  -٣
 عن الدرجة المتظلم منها.

تعتبر نتيجة التظلم الصادرة من لجنة التظلمــات والمعتمــدة مــن القســم نتيجــة نهائيــة  -٤
 مرة أخرى.منها ال يحق للطالب إعادة التظلم و 

جميــع المقــررات بمــا فيهــا المقــررات ذات  فــياألحكــام الســابقة علــى الــتظلم  تطبــق -٥
  الطبيعة العملية أو التدريبية أو مشاريع التخرج.
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  )٧٥( المادة

  

ğ̂ nÖ^m<VÝ^Óu_<<»<ÇÖ]l^Þ^vjÚ÷]< <

، أحكــام الغــش فــي االمتحانــاتورد في الئحة المخالفات المسلكية، بشأن  مع مراعاة ما
األكاديميــة تتخــذ اإلجــراءات التاليــة فــي ومــا ورد فــي نظــام االنتحــال األكــاديمي والنزاهــة 

  :أو الشروع فيه أو المساعدة عليه حالة الغش في االمتحانات
  يقــوم المراقــب بســحب ورقــة اإلجابــة، وتحريــر مــذكرة يــدون فيهــا اســم الطالــب

 ووصــفاً ورقمه، واسم المقرر ورمزه، ورقم القاعــة التــي يــؤدي فيهــا االمتحــان، 
ــــه ــــة الغــــش فــــي االمتحــــان أو الشــــروع في ــــًا لمحاول ، أو المســــاعدة عليــــه دقيق

واألدوات المســـــتخدمة فـــــي ذلـــــك؛ ثـــــم ترســـــل المـــــذكرة وورقـــــة اإلجابـــــة محـــــل 
إلحالتهــا إلــى  تمهيــداً  ؛لرفعها إلــى العميــد ،الواقعة، واألدوات إلى رئيس القسم
 لجنة المخالفات المسلكية بالكلية.

 مســـلكية بالكليـــة إجـــراء التحقيـــق مـــع الطالـــب فـــي تتـــولى لجنـــة المخالفـــات ال
الواقعــــــة المنســــــوبة إليــــــه، وٕاصــــــدار التوصــــــية المناســــــبة فــــــي ضــــــوء الئحــــــة 

 جامعة البحرين. طلبةالمخالفات المسلكية ل

  فــي الواقعــة محــل التحقيــق؛ التخــاذ بقــراره  طلبــةعمادة شــؤون اليخطر العميد
  ر. القراذوي الشأن بذلك وٕابالغ  ،اإلجراءات الالزمة

ğ̂  )٧٦( المادة Ãe]…_<VÝ^Óu<h^éÇÖ]<àÂ<á^vjÚ÷]<êñ^ãßÖ]< <

يجــب علــى الطالــب، الــذي تعــذر عليــه الحضــور ألداء االمتحــان النهــائي للفصــل  -١
الدراسي، أن يتقدم بعذره إلى رئيس القسم األكاديمي، خالل أسبوعين اعتبارًا مــن 

مـــــن الجهـــــات  تـــــاريخ االمتحـــــان، مـــــدعومًا بالمســـــتندات المؤيـــــدة لـــــذلك والموثقـــــة
وذلــك لرفعــه إلــى العميــد توطئــة لعرضــه علــى مجلــس الكليــة إلصــدار  ،المختصــة

 أحد القرارين اآلتيين:

 عليـــه عندئـــذ يتعـــين و  ،واعتبـــاره راســـبًا فـــي المقـــرر، عـــدم قبـــول عـــذر الطالـــب
يجـــب أن ُيعلـــن الطالـــب بهـــذا القـــرار قبـــل بدايـــة فتـــرة و تســـجيله مـــرة أخـــرى. 

 التالي، وٕاال اعتبر عذره مقبوًال.الحذف واإلضافة للفصل 

 والســـماح لـــه بـــأداء االمتحـــان مـــع دارســـي المقـــرر فـــي ، قبـــول عـــذر الطالـــب
ـــــديم موعـــــد أداء  ـــــة تق ـــــد الكلي ـــــالي، ويجـــــوز لعمي ـــــة الفصـــــل الدراســـــي الت نهاي

 االمتحان للطالب في الحاالت التالية:

في المقررات  (F) حصوله علىنتيجة الطالب المفصول أكاديميًا  -١
في  عدم تأدية االمتحان النهائيعن فيها التي تم قبول عذره 

 .موعده
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  .الطالب المتوقع تخرجه في نهاية الفصل الدراسي -٢
الحاالت القاهرة الموثوق منها بعد موافقة العميد المعني، بالتشاور  -٣

 مع عميد القبول والتسجيل.

عـــدم الحضـــور ألداء  تعـــد الحـــاالت التاليـــة مـــن دواعـــي قبـــول عـــذر الطالـــب عـــن -٢
   : النهائياالمتحان 

  قهري. الالعذر 

 على أن يقدم الطالب عذرًا طبيًا مصدقًا مــن الطبيــب ،ةلدواعي الصحيا، 
عليــه مــن المركــز  اً ومصــدق ،ومعتمــدًا مــن المركــز الصــحي أو المستشــفى

  .  الصحي بالجامعة
  الناجمة عنه اإلصابة وأالتعرض لحادث مروري  .  
 من الدرجة األولى أو الثانية وفاة أحد األقارب.  

) في حالة تغيبــه عــن حضــور االمتحــان النهــائي، فــإذا قبــل Fيرصد للطالب تقدير ( -٣
عـــذره وأدى االمتحـــان بنجـــاح، حـــرر لـــه األنمـــوذج المعـــد لتعـــديل الدرجـــة مـــع بيـــان 

 أسباب التعديل.

) في مقرر بحــث أو I( رمزما لم يكن هناك امتحان تحريري نهائي يرصد للطالب  -٤
مناظرة أو تدريب عملي إذا طرأ له عذر حال بينه وبــين انجــاز العمــل المكلــف بــه، 
ويرفع هذا التقدير من سجل الطالــب إذا أنجــز عملــه خــالل الفصــل الدراســي التــالي 

  وٕاال اعتبر راسبًا.

  l]…†Ï¹]<ì^Âc<Ý^Óu_<Vğ̂ ŠÚ^}< <

، ولــه أن يعيــد تســجيل المقــرر فيــهرســب  الــذي اإلجبــاري المقــرر يلــزم الطالــب بإعــادة  )٧٧( المادة
ـــه علـــى تقـــدير ( ـــه  ) فأقـــل، -Cالـــذي حصـــل في وتحتســـب الدرجـــة (األحـــدث) فـــي معدل

  إلى عدد مرات تسجيله للمقرر في سجله األكاديمي.ويشار التراكمي، 
مـــن المقـــررات االختياريـــة آخـــرًا للطالـــب، بموافقـــة مـــن القســـم المعنـــي، أن يختـــار مقـــررًا   )٧٨( المادة

ويثبــت فــي ســجل الطالــب الــذي رســب فيــه أو تــم إلغــاؤه، االختيــاري المقــرر  بــديًال عــن
الدرجــة (األحــدث) لــه وتحســب درســهما، اللــذين األكــاديمي درجــة المقــررين االختيــاريين 

    .في المعدل التراكمي
يلتزم الطالب عند إعادة المقرر بحضور الساعات الصــفية والعمليــة للمقــرر، كمــا يلتــزم   )٧٩( المادة

بتقــديم جميــع األنشــطة التقويميــة، ويجــوز احتســاب درجــات الجــزء العملــي الســابقة متــى 
% فـــأكثر ويعفـــى حينهـــا مـــن حضـــور الســـاعات ٧٠حصـــل الطالـــب فيهـــا علـــى نســـبة 

  العملية.
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االمتحـــان  أداءبـــ ر،فـــي مقـــرر واحـــد ثـــالث مـــرات أو أكثـــ رســـبالـــذي  ؛يســـمح للطالـــب  )٨٠( المادة
، وذلــك بنــاء علــى طلــب عنــهالتقيد بحضور المحاضرات، وبال دفع رســوم النهائي دون 

بــدء الدراســة، وتحتســب درجتــه الســابقين علــى األســبوعين  للعمــادة خــاللرســمي يقدمــه 
، وعليــه أن يتقــدم لالمتحــان النهــائي فقــط في المقرر مــن درجــة االمتحــان النهــائيالكلية 

يســـري حكـــم هـــذه ، وال حـــدد للمقـــررالم موعـــد االمتحـــانالمقـــرر اآلخـــرين فـــي  طلبـــةمـــع 
  كان المقرر غير مطروح في ذلك الفصل الدراسي.إذا  المادة

به تزوده  الذي في البرنامج الواحد ال يجوز للطالب أن يطلب تجزئة سجله الدراسي  )٨١( المادة
والذي يشمل مسيرته الدراسية من تاريخ قبوله بالجامعة حتى تاريخ طلب  ،العمادة

  .سجله الدراسي في خطأوللطالب مراجعة العمادة في حالة وجود  إصدار السجل،

للعمــادة أن تمــنح الطالــب الــذي لــم يتبــق علــى تخرجــه ســوى فصــل دراســي واحــد شــهادة   )٨٢( المادة
  .العام ومعدل مقررات التخصص التراكميتفيد توقع تخرجه بعد التأكد من معدله 

  ğ̂ ‰^‰<VÝ^Óu_<t†~jÖ]<xßÚæ<íq…‚Ö]<íéÛ×ÃÖ]< <

    ما يلي: من الجامعة الطالب لتخرج يشترط)، ١٦( المادةمع مراعاة ما تنص عليه   )٨٣( المادة

  أن ينجز الطالب بنجاح جميع المقررات المطلوبة للتخرج. -١    
 ).٤من  ٢المطلوب للتخرج (المعدل التراكمي على األقل أن يحقق  -٢

أن يحقق الطالب معدًال تراكميًا ال يقل عن المعدل التراكمي المطلوب  -٣
) في معدل جميع مقررات التخصص التي يتضمنها ٤من  ٢للتخرج (

وحتى  ١٠٠البرنامج ويطرحها القسم ابتداًء من مقررات المستوى 
 .٤٠٠مقررات المستوى 

ما يقرره ويطبق في شأنها على كلية التعليم التطبيقي  الحكم السابق ال ينطبق
  .في هذا الشأنمجلس الجامعة 

الجامعــة علــى األنمــوذج الــذي تعــده العمــادة، متــى  فــييمنح الطالب شهادة تفيد تخرجه   )٨٤( المادة
  واستوفى جميع المتطلبات.  ،السابقة المادةالشروط المنصوص عليها في  توافرت

، يمــنح مجلــس الجامعــة الدرجــة العلميــة القــانون /ح) مــن ١٥( المــادةمــع مراعــاة حكــم   )٨٥( المادة
) ١٦( المــادةفــي  عليهــاللطالــب الــذي اســتوفى شــروط تخرجــه خــالل المــدة المنصــوص 

  من هذا النظام.
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لتطبيق أحكام هذا  عمادة القبول والتسجيلالتي تعدها يتعين استعمال النماذج   )٨٨( المادة
  .النظام

مـــع عـــدم اإلخـــالل بأحكـــام هـــذا النظـــام يجـــوز لكـــل كليـــة، بنـــاء علـــى توصـــية مجلـــس   )٨٩( المادة
، علــى أن تتفــق مــع خصوصــية برامجهــاإجــراءات وضــوابط القســم المعنــي، أن تضــع 
    .تعتمد من مجلس الجامعة

 الخاصــةتســري األحكــام واإلجــراءات لــم يــرد فيــه نــص فــي لوائحهــا الداخليــة  فــي مــا  )٩٠( المادة
 فــي الجامعــة التــي تطــرح مقــررات دراســية والبــرامج كــزاباألقســام األكاديميــة علــى المر 

  .وبما ال يتعارض مع أحكامها الخاصة
مــع  ،معلومات عن البرامج الدراسية التــي تقــدمها الكليــةيكون لكل كلية دليل يتضمن   )٩١( المادة

وتوزيعهــا علــى  ،حــدةلكــل برنــامج علــى الدراسية اإلجبارية واالختياريــة بيان المقررات 
، ونظــام التــدريب العملــي، وأبحــاث والمتطلــب الســابق لكــل مقــرر ،الفصــول الدراســية

  .  التخرج، والتطبيقات العملية للمقررات

تعد كافة المعلومات المتعلقة بالطالب شخصــية، بمــا فــي ذلــك نتــائج االمتحانــات، وال   )٩٢( المادة
عليهـــا إال بتوكيـــل موثـــق موقـــع منـــه، وتعلـــن نتـــائج االمتحانـــات  غيـــره إطـــالعيجـــوز 

  بالطرق التي ال تخل بخصوصية الطالب.
بيانــات الطالــب اإللكترونيــة الــواردة فــي نظــام وتعــديل تراعــى التــدابير األمنيــة لحفــظ   )٩٣(المادة 

  السياسات العامة واإلجراءات األساسية في مجال تقنية المعلومات.

    وفق الجدول اآلتي: طلبةلل والتفوق النجاحتحدد مراتب   )٨٦( المادة

  المعدل التراكمي  التقدير    
  ٠٠,٤ – ٩٠,٣  امتياز مع مرتبة الشرف األولى

  ٨٩,٣ – ٧٠,٣  ثانيةامتياز مع مرتبة الشرف ال
  ٦٩,٣ – ٥٠,٣  امتياز

  ٤٩,٣ – ٠٠,٣  جيد جداً 
    ٩٩,٢ – ٠٠,٢  جيد

المتفوقين وفق  طلبةلرئيس الجامعة وعمداء الكليات اعتماد لوحة شرفية تضم ال  )٨٧( المادة
  .مجلس الجامعةمن الضوابط التي يصدر بها قرار 
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خـــالل إكـــل جامعـــة البحـــرين علـــى  طلبـــةطبـــق أحكـــام الئحـــة المخالفـــات المســـلكية لت  )٩٤( المادة
  .  بأحكام هذا النظام يقع من الطالب

  :اآلتيها، القيام بفضًال عن المهام المنوطة بتتولى العمادة،   )٩٥( المادة

    ووضــــع كافــــة اإلجــــراءات وصــــياغتها، إعــــداد نمــــاذج الطلبــــات واالســــتمارات
 أحكام هذا النظام.الالزمة لتنفيذ 

  الخاصـــــة بطلبــــــة اإللكترونيــــــة حفـــــظ كافـــــة الملفــــــات والمعلومـــــات والبيانـــــات
 .لكترونية وتأمين سريتهاإعلى أقراص تخزين الجامعة، 

  تــوفير البيانــات األساســية والمعلومــات واإلحصــاءات الخاصــة بمؤشــرات أداء
مــن ومنحنياتهــا قياس هذه المؤشــرات  ويجري ،للجهات المعنيةالجامعة  طلبة

إلـــــى األقســـــام األكاديميـــــة والكليـــــات المعنيـــــة  وتقـــــدم، قبـــــل الجهـــــة المختصـــــة
  ومتخذي القرار بغرض تحسين العملية التعليمية.

يجـــب مـــنح طلبـــة الجامعـــة المتميـــزين درجـــة أكبـــر مـــن الرعايـــة الشـــاملة التـــي تحفـــزهم   )٩٦( المادة
لتحديــد نوعيــة الرعايــة  ؛المناســبةاالســتمرار فــي التفــوق، وللنائــب وضــع اآلليــات  علــى

  وصورها.

فــــــي الترتيبــــــات المتعلقــــــة بإعــــــادة  الخاصــــــةمــــــن ذوي االحتياجــــــات  طلبــــــةيراعــــــى ال  )٩٧( المادة
االمتحانــــات واالختبــــارات والتســــجيل فــــي المقــــررات وحضــــورها، كمــــا يراعــــى اختيــــار 
القاعــات التــي تتناســب مــع وضــعهم الصــحي، وفقــًا ألنظمــة وقــرارات مجلــس الجامعــة 

  الخاصة بهذا الشأن.

 -فــي هــذا الشــأن-وتعــد قراراتــه ،يخــتص مجلــس الجامعــة بتفســير أحكــام هــذا النظــام  )٩٨( المادة
  مكملة له.

  يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ مصادقة مجلس الجامعة عليه.  )٩٩( المادة

  


