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البــــــــــاب الثانــــــــــي
نظام الدراسة وتقييم الطالب
مــادة ()3
يقوم النظام الدراسي عمى أساس نظام الساعات المعتمدة ( الوحدات الدراسية المقررة ) وتنقسم السنة

الدراسية إلى فصميين دراسيين كل منيما ستة عشر أسبوعا بما في ذلك االمتحانات التحريرية النيائية .

مـــادة ()4
الساعة المعتمدة ( الوحدة ) ىي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر وىى تساوى محاضرة نظرية مدتيا
ساعة واحدة فى األسبوع أو درس تطبيقات فى صورة تمرينات نظرية أو مناقشات وحوار أو تدريبات معممية

مدتيا ساعتان فى األسبوع أو فترة تدريبات تطبيقية ميدانية واحدة مدتيا أربع ساعات فى األسبوع طوال الفصل

الدراسي.

مـــادة ()5
يجوز لمجمس الكمية أن يقرر إضافة فصل دراسي صيفي ( ثالث ) إلى السنة الدراسية وفى ىذه الحالة

يكون تسجيل الطالب اختياريا فى ىذا الفصل الدراسي  ،وتكون مدة ىذا الفصل الدراسي ثمانية أسابيع بما فيو
مدة االمتحان النيائي عمى أن تتضاعف عدد الساعات الدراسية األسبوعية المخصصة لكل مقرر  ،وبحد أقصى

 3مقررات إذا أدى ذلك الى نقل الطالب الى المستوى أو إستيفاء متطمبات دراسة بعض المقررات.

مــادة ()6
يكون توزيع الطالب عمى البرامج المختمفة وفقا الختيار الطالب وميولو العممية وبناء عمى استيفاء

متطمبات التخصص التي يحددىا مجمس الكمية بناء عمى توصيات لجنة شئون التعميم والطالب بالكمية.

مـــادة ()7
يجب عمى الطالب متابعة الدروس واالشتراك فى التمرينات العممية وفقا لمنظام الذي يقره مجمس الكمية

عمى أال تقل نسبة حضوره عن  % 75من مجموع دروس كل مقرر عمى حده

ولمجمس الكمية بناء عمى طمب مجالس األقسام المختصة أن يصدر قرار بحرمان الطالب من االمتحان

النيائي فى المقررات التي لم يستوفى فييا نسبة الحضور المقررة وفى ىذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى

المقررات التي حرم من التقدم لإلمتحان النيائي فييا وتكون درجتو فى ىذه المقررات صف اًر شانو فى ذلك شان
الطالب المتغيب عن االمتحان بدون عذر مقبول  ،إال إذا قدم عذ ار يقبمو مجمس الكمية باعتباره غائبا بعذر

مقبول  ،عمى أن يتقدم بالعذر قبل أو أثناء فترة االمتحان  .واذا حضر الطالب أحد االمتحانات أثناء فترة
استصدار قرار حرمانو من دخول االمتحان  ،يعتبر أدائو ليذا االمتحان كأن لم يكن بمجرد صدور القرار.
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مـــادة ()8
تعقد اختبارات دورية بواقع مرتان عمى األقل لكل مقرر خالل الفصل الدراسى ،ويعقد االمتحان التحريري

النيائي لممقرر فى نياية الفصل الدراسي الذي ينتيي تدريس المقرر فيو .

مــادة ()9
مدة االمتحان النيائي ألي مقرر من المقررات الدراسية ساعتان .ويطبق نظام االمتحان الشفوي فى
نياية الفصل الدراسى لجميع المواد.

مـادة ()01
النهاية العظمى لدرجات كل مقرر دراسي مائة درجة ( )011ويقدر نجاح الطالب فى كل مقرر بإحدى

التقديرات التالية-:
ممتاز

جيد جداً
جيد

مقبول

 85درجة فاكثر
من  75درجة إلى أقل من  85درجة
من  65درجة إلى أقل من  75درجة
من  51درجة إلى أقل من  65درجة

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات اآلتية-:
ضعيف

ضعيف جداً

راسب تحريري

من  31درجة إلى اقل من  51درجة
أقل من  31درجة
إذا حصل الطالب عمى أقل من  % 31من مجموع درجات االمتحان
التحريري .ويحصل الطالب الناجح فى مقرر سبق رسوبو فيو أو تغيب عنو
بغير عذر مقبول عمى أعمى درجة فى تقدير مقبول إذا حصل عمى تقدير

أعمى عند نجاحو فيو .أما إذا تغيب بعذر مقبول فيحسب لو تقدير النجاح
الذى حصل عميو.
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مــادة ()00
تتكون الدرجة النيائية لمطالب فى مقرر معين من مجموع درجات األعمال الفصمية ودرجات االمتحانات

النيائية التي تعقد فى نياية الفصل الدراسي موزعو كما يمي :
أوالً :المقررات التى لها إمتحان عممى:

 61درجة لالمتحان التحريري النيائي
 01درجة لإلمتحان العممى

 01درجات لالمتحان الشفوي النيائى

 01درجات لألعمال الفصمية موزعة عمى اإلختبارات الدورية.
ثانياً  :المقررات التى ليس لها إمتحان عممى:
 71درجة لالمتحان التحريري النيائي.
 01درجات لالمتحان الشفوي النيائي

 01درجات لمتطبيقات فى نياية الفصل الدراسى.

 01درجات لألعمال الفصمية موزعة عمى اإلختبارات الدورية.

مادة ()00
كيفي ةةة حس ةةاب مجم ةةوع درج ةةات التراكم ةةى د ع ةةدد وح ةةدات المق ةةرر× ال ةةدرجات الحاص ةةل عميي ةةا الطال ةةب

لممقررات التى درسيا  ،فمثال حصول الطالب عمى  71درجة من  011فى مقةرر ( 3وحةدات) معناىةا قةد حصةل

عمةةى  3 × 71د  001درجةةة تراكمةةى فةةى ىةةذا المقةةرر الةةذى تكةةون مجمةةوع درجاتةةو العظمةةى  3 ×011د 311

درجةةة (مةةادة  ) 01وىكةةذا بالنسةةبة لبةةاقى المقةةررات ثةةم تقسةةم الةةدرجات الحاصةةل عمييةةا الطالةةب فةةى المقةةررات عمةةى
مجموع الدرجات العظمى ليذه المقررات والضرب × 011

مجموع درجات التراكمى

نحصل عمى النسبة المئوية لمتقدير العام كما بعاليو =

مجموع الدرجات العظمى لهذه المقررات

× 011

ماده ()03
حاالت الفصل من الكمية بالنسبة لطالب المستوى األول -:

إذا لم يجتاز الطالب  31وحده دراسية عمى األقل خالل العامين األولين (أول أربعة فصول دراسية)

اللتحاقو بالكمية يتم فصمو من الكمية 1

ويقيد الطالب فى المستوى الثالث إذا كان ناجحاً فيما ال يقل عن ( 67وحدة دراسية).

ويقيد الطالب فى المستوى الرابع إذا كان ناجحا فيما ال يقل عن (  96وحدة دراسية ) 1

5

الباب الثاني :نظام الدراسة وتقييم الطالب
ويجب عمى الطالب مراعاة ذلك حتى ال يتعرض لمفصل من الكمية طبقا لفرص الرسوب المنصوص عمييا

بالالئحة التنفيذية لقانون الجامعات (المادة  ) 81والتى تفيد-:

 طالب المستوى األول  :ليم فرصتان فقط لمبقاء فى المستوى األول

 طالب المستوى الثانى  :ليم فرصتان فقط لمبقاء فى المستوى الثانى كنظاميين وفرصة واحدة من الخارج
 طالب المستوى الثالث  :ليم فرصتان فقط لمبقاء فى المستوى الثالث كنظاميين وثالث فرص من الخارج.

 طالب المستوى الرابع  :ليم فرصتان فقط لمبقاء فى المستوى الرابع كنظاميين وثالث فرص من الخارج واذا
رسبوا فيما ال يزيد عن نصف عدد مقررات ىذا المستوى (وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخمفة من

مستويات سابقة) ُرخص ليم فى اإلمتحان حتى يتم نجاحيم.

ماده ()04
يمنح الطالب مرتبةة الشةرف إذا كةان تقةديره النيةائى ممتةاز أو جيةد جةداً عمةى أال يقةل تقةديره العةام فةى أى

مستوى من مستويات الدراسة عن جيد جدا وال تقل عدد الوحدات الدراسية التى درسيا فى كل فصل دراسى عةن
 06وحدة ،وأال يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم لو فى أى مستوى من مستويات الدراسة

مــادة ()05
يعتبر الطالب الغائب فى االمتحان التحريري النيائي غائبا فى امتحان المقرر وال ترصد لو درجة بشأنو.

مادة ()06
.

يعطى خارج القسمة السابقة فى المادة ( )00التقدير العام لمطالب طبقاً لما جاء فى المادة ( )01من الالئحة

مـادة ()07
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العموم الزراعية ال تقل عن أربع سنوات جامعية تتكون من
ثمانية فصول دراسية ويقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية بحد أدني ( 00ساعة معتمدة) وبحد أقصى

( 00ساعة معتمدة ) لمفصل الدراسي الواحد .ويجوز لمجمس الكمية لدواعي التخرج أو عدم فصل الطالب
التجاوز عن ىذه الحدود.

ويشترط لحصول الطالب عمى درجة البكالوريوس فى العموم الزراعية فى أحد البرامج الموضحة فى

المادة ( )0أن يقوم بدراسة ( )041مائة وأربعون ساعة معتمدة عمى األقل بنجاح موزعة كاألتي-:
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 67ساعت مقرراث اإلعذاد العام موزعت كاآلتي-:
 50ساعة معتمدة إجبارية مقررات األعداد العام .

 05ساعة معتمدة اختيارية من مقررات األعداد العام االختيارية.

 51ساعت مقرراث اإلعذاد التخصصي للبرنامج موزعت كالتالي -:
 36ساعة إجبارية من مقررات البرنامج.
 00ساعة اختيارية من مقررات البرنامج.
3

ساعة تدريب ميداني.

 03ساعت إجباريت من خارج البرنامج موزعت كالتالي -:
 08ساعة معتمدة مقررات ليا عالقة بالبرنامج.
 5ساعات معتمدة مقررات إنسانية.
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