وزرة التعميم العالي والبحث العممي
كمية الصفوة لمعموم والتقانة

الئــــحة تسجيل الطـــــــــــالب

الئحة تسجٌل الطالب
المادة  : 1اسم الالئحة وبدء العمل بها
تسمى هذه الالئحة الئحة تسجٌل الطالب بكلٌة الصفوة للعلوم والتقانة لسنة
وٌعمل بها من تارٌخ إجازتها.

،2014

المادة  :2تفسٌر
ٌكون للكلمات والعبارات فً هذه الالئحة ذات المعانً الواردة فً أمر تأسٌس
الكلٌة والالئحة األكادٌمٌة والئحة اإلمتحانات.
المادة  : 3مواعٌد التسجٌل
ٌ- 1جري التسجٌل قبل بداٌة كل فصل دراسً وفقا للتقوٌم المعتمد.
- 2دون اإلخالل بعمومٌة ما ورد فً البند ( )1من هذه المادة ٌُجرى التسجٌل فً المواعٌد
التالٌة:
أ  -خالل أسبوعٌن قبل بداٌة الدراسة.
ب ٌ-جوز لعمٌد الكلٌة وفقا لتقدٌره مد فترة التسجٌل ألسبوع آخر.
ج -التسجٌل بعد إنقضاء الفترات المبٌنة فً (أ  ،ب) ال ٌكون إال بموافقة عمٌد الكلٌة.
المادة  :4إجراءات التسجٌل
- 1تجرى كل عملٌات وإجراءات التسجٌل وفقا لإلستمارات المعده له.
- 2تتبع اإلجراءات التالٌة فً التسجٌل:
أ ٌ -جب حضور الطالب بنفسه إلكمال إجراءات التسجٌل.
ب ٌ-برز الطالب ما ٌثبت شخصٌته وفقا لما تحدده الشؤون العلمٌة.
ج -إبراز كل الشهادات والمستندات وإٌصاالت السداد المطلوبة منه.
دٌ -مأل الطالب البٌانات المطلوبة منه فً إستمارة التسجٌل بخط واضح وٌقر بصحة البٌانات
هـٌ -طابق مسجل الكلٌة البٌانات فً اإلستمارة مع مستندات الطالب واإلٌصال المالً وٌقوم
بملء الجزء الخاص به.
وٌ -حفظ مسجل الكلٌة نسخة من إستمارة التسجٌل فً ملف الطالب وٌرسل األخري ألمانة
الشؤون العلمٌة.
ز -تستخرج أمانة الشؤون العلمٌة (المسجل) بطاقات الطالب الذٌن أكملوا إجراءات التسجٌل

المادة  :5المعاٌنات والكشف الطبً
ٌخضع الطالب قبل التسجٌل للفصل الدراسً األول والطالب المحولٌن من الكلٌات
والجامعات األخري إلجراءات الكشف الطبً والمعاٌنات وال تكمل إجراءات تسجٌلهم
إال بعد إجتٌازهما.
المادة  : 6التعهدات التً ٌقدمها الطالب وولً أمره
ٌ- 1قدم الطالب قبل إكمال إجراءات التسجٌل تعهدا مكتوبا لإللتزام بالقوانٌن واللوائح والنظم
بالكلٌة ،وبالمحافظة علً ممتلكاتها ومعداتها وأجهزتها ومبانٌها  ...وبذل قصارى جهده فً
التحصٌل وأن ٌقتصر نشاطه داخل الكلٌة علً األنشطة الكادٌمٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة
والرٌاضٌة وأن ٌتقٌد بالمظهر الالئق الذي تحدده اللوائح واألوامر الصادرة فً هذا الشأن.
ٌُ - 2قدم الطالب وولً أمره تعهدا بسداد الرسوم الدراسٌة المقررة فً الوقت المحدد لها.
المادة  : 7الرسوم
1
2
3
4

ال ٌتم التسجٌل إال بعد سداد الرسوم الدراسٌة المقررة ورسوم التسجٌل.الطالب الذٌن ُتقسط رسومهم الدراسٌة ٌسجلوا تسجٌال مؤقتا ً وال تكتمل إجراءات التسجٌلإال بعد دفع الرسوم المتبقٌة علٌهم.
ال ٌُسجل الطالب تسجٌال مؤقتا إال بعد دفع نصف الرسوم الدراسٌة عل األقل.ال ُتستخرج شهادات التخرج أو اإلفادة أو غٌرها إال بعد التأكد من وفاء الطالب بكل إلتزاماتهالمالٌة.
المادة  : 8اإلنسحاب المؤقت
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3
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ٌتقدم الطالب بطلب انسحاب المؤقت من الدراسة (التجمٌد) لعمٌد الكلٌة بواسطة أمانةالشؤون العلمٌة/المسجل إذا لم ٌستطع مواصلة الدراسة ألٌة أسباب مقنعة.
علً الطالب ملء اإلستمارة المخصصة لإلنسحاب المؤقت وتسلٌمها لمسجل الكلٌة.ٌصادق عمٌد الكلٌة علً اإلنسحاب المؤقت وٌتم إخطار الشؤون العلمٌة/المسجل وشؤونالطالب بالقرار.
أقصى موعد لتقدٌم طلب اإلنسحاب خمسة عشر ٌوما قبل بداٌة إمتحانات الفصل الدراسًالجاري.

5
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ٌفقد الطالب المنسحب الرسوم الدراسٌة وكل النقاط والساعات المعتمدة التً تحصل علٌهافً الفصل الدراسً الذي إنسحب فٌه.
 ُتدرج فترة اإلنسحاب فً سجل الطالب الدائم بالكلٌة.أقصً فترة لإلنسحاب المؤقت فصلٌن دراسٌٌن وٌجوز للطالب أن ٌنسحب مؤقتا طوالدراسته مرتٌن كحد أقصً.
علً الطالب أن ٌتأكد بنفسه من إكتمال إجراءات إنسحابه وإستالم إخطار كتابً بذلك وإالأُعتبر غائبا وتطبق علٌه أحكام اللوائح األكادٌمٌة.
المادة  :9إعادة تسجٌل المنسحب مؤقتا
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علً الطالب المنسحب مؤقتا وٌرغب فً العودة لمواصلة الدراسة التقدم بطلب إعادةتسجٌل لعمٌد الكلٌة عبر أمانة الشؤون العلمٌة/المسجل.
 ٌُقدم طلب إعادة التسجٌل فً أو قبل الفترة المعلنة للتسجٌل.علً أمانة الشؤون العلمٌة إخطار شؤون الطالب والطالب بقرار العمٌد فً غعادة التسجٌل.علً مسجل الكلٌة تكملة إجراءات التسجٌل المنصوص علٌها فً المادة (  )4من هذهالالئحة.

المادة  :10إعادة تسجٌل الممتحنٌن من الخارج
ٌُ - 1عاد تسجٌل الطالب الذٌن إجتازوا اإلمتحان من الخارج بعد إكمال كل اإلجراءات اإلدارٌة
والمالٌة المطلوبة.
- 2علً أمانة الشؤون العلمٌة إخطار الجهات المعنٌة بأسماء الطالب الذٌن أُعٌد تسجٌلهم.
المادة  :11أحكام عامة
- 1ال ٌسمح للطالب الذي لم ٌكمل إجراءات التسجٌل بالدخول لقاعات الدراسة أو المعامل أو
المكتبة.
- 2ال ٌسمح للطالب المسجلٌن تسجٌال مؤقتا بأداء اإلمتحانات.
- 3الطالب الذٌن ٌتخلفون عن التسجٌل فً الفترة المحددة ٌعتبروا غٌر راغبٌن فً اإلستمرار
فً الدراسة و ُترفع أسماؤهم من سجالت الكلٌة بقرار من أمانة الشؤون العلمٌة بتوصٌة من
المسجل.

- 4الطالب المرشحٌن للقبول بالكلٌة الذٌن لم ٌكملوا إجراءات تسجٌلهم خالل فترة التسجٌل
المحددة ٌسقط حقهم فً اإللتحاق بالكلٌة بقرار من أمانة الشؤون العلمٌة بتوصٌة إدارة
شؤون الطالب.
ُ - 5تستأنف قرارات الفصل فً البندٌن ( )4 ، 3من هذه المادة لعمٌد الكلٌة خالل فترة أقصاها
أسبوع من تارٌخ صدورها وٌكون قراره نهائٌا.
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