نظـام الدراســة بالمعهد
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مدة الدراسةة بالمعهةد العةالل لسباسةواك ولوجيليالةا المعسيمةاك أربة سةجياك دراسةلة لةع مةام
دراسل مقسم الل فصسلن دراسللن.
لشمع الدراسة أربـــ سجياك دراسلــة يتخصص فلها الطــالب طوقا ً لترشلبه من موتب التجسلق
فل إحـــدى التخصصاك التاللة :
 شعوة مسيم الباسب.
 شعوة نظم المعسيماك اإلدارية .
 شةةةعوة إدارة ومباسةةةوة ويتخصةةةص الطالةةةب بعةةةد اللرةةةةة الىالىةةةة فةةةل إحةةةدى التخصصةةةلن:
(المباسوـــــة  -إدارة األممال ) .
ميمد بدء الدراسة و مطسة نصف العام وفقا ً لسميمــد الذى لبدده وزارة التعسلم العالل .
يشترط لقلد الطالب بالمعهد ما يسل:





أن يوين متلرغا ً لسدراسة للرغا ً لاملً.
أن يوين مسددا ً لسرسيم المقررة بالقلد والرسيم اإلضافلة.
أن يىوت الوشف الطول خسيه من األمراض المعديه وصلحلته لمتابعة الدراسة.
أن يوين مبميد السلرة حسن السمعة.

 .5يتعلن مسل الطالب استللاء أوراةه ولقيم إدارة شةوين الطةلب بدمةداد مسةف لوةع طالةب يبتةيى
مسل امل األوراق المتعسقة به .
 .6يتم إمداد سجع خاص بوع طالب يدون فله ما لضمجه مسله من بلاناك .
 .7ولوةةلن اللةبةةة الداخسلةةة لسمعهةةد مةةياد الدراسةةة وليزي ة مقررالهةةا مسةةل سةةجياك الدراسةةة ومةةدد
الساماك لوع مقرر .
 .8يقيم طلب اللرةة الجهاةلة ( مسيم الباسب – نظم المعسيماك اإلداريةة ) بدمةداد مشةروا التخةر
ويبدد مجسس اإلدارة بجا ًء مسل إةتراح مجالس األةسام فترة ال لزيد مةن أربة أسةابل لمجاةشةة
المشروماك بعد اإلمتبةان التبريةرى .مسمةا ً بة ن الطالةب الراسةب فةل المشةروا يوةين راسةوا ً فةل
السجة لامسة.
 .9ووفقةةا لسمةةادة  33مةةن ةةةانين  52لسةةجة  73والمةةادة  69مةةن اللةبةةة التجللذيةةة لقةةانين لجظةةلم
الجامعاك والمادة (  ) 27مةن اللةبةة الداخسلةة لسمعهةد فةان الطالةب يجةب مسلةه متابعةة الةدرو
واالشتراك فل التمريجاك العمسلة او ةاماك الوبث .
 .13ولمجسس إدارة المعهةد بجةاء مسةل طسةب مجةالس األةسةام المختصةة وطوقةا لسمةادة (  ) 49مةن
اللةبة الداخسلة لسمعهد ان يبرم الطالب من التقدم الل االمتبان لسه او بعضه اذا زاد مدد مراك
غلابه من  % 25من المقرر  .وفل هذه البالة يعتور الطالب راسوا فل المقرراك التةل حةرم مةن
التقدم للمتبان فلها اال اذا ةدم الطالب مذرا ً يقوسه مجسس ادارة المعهةد فةل يعتوةر غلابةه رسةيبا
م امتماده من اليزارة .
 .11ويجةةيز لمجسةةس اإلدارة ان ييةةةف ةلةةد الطالةةب لمةةدة سةةجة دراسةةلة وال لزيةةد مةةن سةةجتلن
دراسلتلن اذا لقدم بعذر مقويل يمجعه من االنتظام فل الدراسة .و يجيز لرةلس اإلدارة المرلزيةة
مد هذه المدة ببد أةصل ضعف مدة الدراسة بالمعهد مجد الضرورة القصيى .
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طوقا لقانين  52لسجة  73وةانين لجظلم الجامعةاك والةبتةه التجللذيةة والةبةة المعهةد الداخسلةة
فـــان نظــــم االمتبــان بالمعهد لتم مسل فصةسلن دراسةللن ويوةين االمتبةان فةل نهايةة لةع فصةع
دراسل ويوين أداء االمتبان بالسغة التل يدر بها المقرر .
ال يجيز لسطالب ان يوقل فةل اللرةةة الياحةدة ألىةر مةن سةجتلن دراسةلتلن ويجةيز لمجسةس إدارة
المعهد الترخلص لسطلب الذين ةضيا بلرةتهم سجتلن فل التقدم للمتبةان مةن الخةار فةل السةجة
التاللة فل المقرراك التل رسويا فلها وذلك فلما مدا طلب اللرةة األولل .
ويجةةيز لمجسةةس إدارة المعهةةد مةةلوة مسةةل مةةا لقةةدم التةةرخلص لطةةلب اللرةةةة الجهاةلةةة ومةةا ةوةةع
الجهاةلة الذين ةضةيا بلةرةتهم سةجتلن التقةدم للمتبةان مةن الخةار فةل السةجة التاللةة وبلرصةتلن
إضافلتلن لستقدم لإلمتبان من الخار واذا رسب طالب اللرةة الجهاةلة فلما ال يزيد مسل نصةف
مددالمقرراك لهذه اللرةة وذلك بصرف الجظر من المقرراك المختسلة من فرق سابقة رخةص
له فل االمتبان حتل يتم الججاح .
وإذا لخسف الطالب من دخيل االمتبان بعذر ةهرى يقوسه مجسس االداره فل يبسب غلابه رسةيبا
بشرط أال يزيد التخسف من فرصتلن متتاللتلن او متلرةتلن خلل سجي الدراسة .
ويعتور الطالب المتغلب من االمتبان بغــلر مـذر مقويل راسوا بتقدير ضعلف ادا .
ال يوين الجقع من سجة الل أخرى إال فل نهاية السجة الدراسلة وال يعاد امتبان الطالب فل المقرر
الذى نجح فله .
فل امل الشُعب العسملة يُجقةع الطالةب مةن اللرةةة المقلةد بهةا إلةل اللرةةة التةل لسلهةا إذا نجةح فةل
امل المقرراك أو لان راسوا ً فلما ال يزيد من مقررين من فرةته أو فرةة أدنل.
يبسب التقدير العام لججاح الطالب من لع فرةة وفقا لستقديراك التل يبصع مسلهةا مة مرامةاة أال
يزيد لقديره من مقويل فل المقرر الذى سوق ان رسب فله أو لغلب مجةه بغلةر مةذر مقوةيل أمةا
إذا لان ةد لغلب بعذر مقويل فلبسب له لقدير الججاح الذى يبصع مسله .
يقدر نجاح الطالب فل امتباناك لع فرةة ب حد التقديراك التاللة :
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ممتاز ( من  % 85ف مسل )
الد ادا ( من  % 75الل اةع من ) % 85
الد ( من  % 65الل اةع من ) % 75
مقويل ( من  % 53الل اةع من ) % 65

أما رسيب الطالب فلقدر ب حد التقديراك التاللة :
 ضعلف ( من  % 33الل اةع من . ) % 53
 ضعلف ادا ( اةع من ) % 33

 .11وإذا لضةةمن االمتبةةان فةةل احةةد المقةةرراك امتبانةةا لبريريةةا وعخةةر ممسلةةا فلعتوةةر الغاةةةب فةةل
االمتبان التبريرى غاةوا فل امتبان المقرر وال لرصد له درااك بش نه .
 .12ويُبسب التقدير العام لسطلب فل دراةة الووةاليريي مسةل أسةا المجمةيا الوسةل لسةدرااك
التل حصسيا مسلها فل لع السجياك الدراسلة لما يتم لرللوهم وفقا لهذا المجميا .
 .13يُمجح الطالب مرلوة الشرف إذا لان لقةديره الجهةاةل ممتةاز او الةد اةدا مسةل اال يقةع لقةديره
العام فل أية فرةة من فرق الدراسة من الد ادا .
 .14ويشترط لبصيل الطالب مسل مرلوة الشرف أال يوين ةد رسب فل اى امتبان لقدم له فل أية
فرةة من اللرق الدراسلة بالمعهد .
 .15لعسن نتلجة امتباناك الجقع بعد امتمادها من مجسس اإلدارة ومرااعتهةا مةن اإلدارة المختصةة
باليزارة ولعسن نتاةج امتباناك الوواليريي بعد امتمادها من السلد وزير التعسلم العالل .

