
 التربویة و التعلیمیةئحة الال
 المعاھد و اللیسانس في جامعة إسطنبول كولتور لدراسات

 
 القسم األول

 الھدف، اإلطار، المستند و التعریفات
 

 الھدف
التعلیم المطبق على مستوى المعاھد و اللیسانس في  -ھذا الالئحة التنفیذیة ھو تنظیم التربیة رض من ) الغ1( -1المادة 

 جامعة إسطنبول كولتور. 
 اإلطار 
الربویة التي یتم تسیر أمورھا على  –) تشتمل ھذه الالئحة التنفیذیة على األحكام المتعلقة باإلجراءات التعلیمیة 1( -2المادة 

 مستوى المعاھد و اللیسانس في جامعة إسطنبول كولتور. 
 المستند
و المؤرخ بتاریخ  2547من قاون التعلیم العالي رقم  44و  14) تم إعداد ھذه الالئحة التنفیذیة وفقا للمادتین 1( -3المادة 

04.11.1981  . 
 التعریفات

 ) المصطلحات الواردة في ھذه الالئحة التنفیذیة تعني ما یلي؛1( -4المادة 
معین من قبل رئیس القسم أو البرنامج لإلھتمام بالطلبة من المستشار األكادیمي: ھو عضو الھیئة التدریسیة ال )أ

 الناحیة التربویة و التعلیمیة و اإلھتمام بمشاكلھم االخرى، 
 : نظام تحویل الساعات األوروبي، AKTS )ب
 ، AKTS: وحدة القیاس التي تفید اعباء الطالب المحددة وفقا لـ AKTSساعات  )ت
ھي الكتیب الذي یحتوي برامج المعاھد و اللیسانس و نتوائج البرامج و على محتویات الحزمة االكادیمیة:  )ث

 الدروس الموجودة ضمن ھذه البرامج و شروط النجاح فیھا و نتواتجھا التعلیمیة، 
و التربویة و تورایخ نھایتھا  –التقویم األكادیمي: التقویم الذي یحتوي على تواریخ بدء و نھایة السنة التعلیمیة  )ج

 تواریخ التسجیل و اإلمتحانات و غیرھا من التواریخ المشابھة، 
 اإلمتحان الفصلي: اإلمتحان نصف السنوي لدرس ما،  )ح
 الفصل الربیعي: الفصول السنویة ذات األرقام المزدوجة،  )خ
 اإلمتحان التكمیلي: اإلمتحان الذي یحل محل إمتحان نھایة الفصل لدرس ما،  )د
 الكلیة: الكلیات المرتبطة بجامعة إسطنبول كولتور،  )ذ
مقسوم قیمة مجموع مضروب كافة الدروس التي أخذھا الطالب بعالمات  : )GNO( المتوسط العام للعالمات )ر

و  P ،E ،V ،Y ،Zالمضافة للمتوسط، بإستثناء الدروس التي تكون عالمات نجاحھا  AKTSنجاح ساعات 
 . التي أخذھا مجموع ساعات الدروس، على الدروس المعفى منھا

 الفصل الخریفي: الفصول السنویة ذات األرقام الفردیة، )ز
 اإلمتحان التكمیلي: اإلمتحان الذي یحل محل إمتحان نھایة الفصل لدرس ما،  )س
  المجلس المعني: مجلس الكلیة في الكلیات، مجلس المعھد في المعاھد، مجلس المعاھد المھنیة في المعاھد المھنیة، )ش

مجلس اإلدارة المعني: مجلس إدارة الكلیة في الكلیات، مجلس إدارة المعھد في المعاھد، مجلس إدارة المعھد  )ص
 المھني في المعاھد المھنیة، 

 المعھد المھني: المعاھد المھنیة التي تقوم بالتعلیم ضمن بنیة جامعة إسطنبول كولتور،  )ض
 ي المعنیة، اإلدارة: إدارة المعھد العالي او المعھد المھن  )ط
 مجلس األمناء: مجلس إمناء جامعة إسطنبول كولتور،  )ظ
) المستخدم في جامعة ÖBYS: برنامج نظام إدارة بیانات الطالب المسمى ()ÖBYS( نظام إدارة بیانات الطالب )ع

 إسطنبول كولتور، 
 : رئاسة دائرة شؤون الطلبة في جامعة إسطنبول كولتور، )ÖİDB( رئاسة دائرة شؤون الطلبة )غ
أجور التعلیم: االجرة التي یجب على الطالب دفعھا للتمكن من اإلستمرار في البرنامج التعلیمي و اإلستفادة من  )ف

 الحقوق كطالب، 
 رئاسة الجامعة: رئاسة جامعة إسطنبول كولتور، )ق
الدرس الذي یأخذه الطالب بناءا على رغبتھ من داخل المجال، خارج نطاق : )SA( درس المجال اإلختیاري )ك

 دروس اإللزامیة، المتمم للتشكیل المتعلق بالمھنة والمحدد من قبل القسم/ البرنامج المعني. ال
): الدرس الذي یأخذه الطالب بناءا على رغبتھ من خارج المجال، خارج SADالدرس اإلختیاري خارج المجال ( )ل

 محدد من قبل مجلس الجامعة.نطاق الدروس اإللزامیة، في مجاالت الثقافة العامة و اإلھتمامات المختلفة وال



 مجلس جامعة إسطنبول كولتور، مجلس الجامعة:  )م
 الجامعة: جامعة إسطنبول كولتور )ن
 ة إسطنبول كولتور،مجلس إدارة الجامعة: مجلس إدارة جامع )ه
): مقسوم قیمة مجموع مضروب كافة الدروس التي أخذھا الطالب في نصف YNOمتوسط عالمات الفصل ( )و

المضافة للمتوسط، بإستثناء الدروس التي تكون عالمات نجاحھا  AKTSالسنة المنتھیة بعالمات نجاح ساعات 
P ،E ،V ،Y ،Z   .و الدروس المعفى منھا، على مجموع ساعات الدروس التي أخذھا 

 إلمتحان المنعقد في نھایة الفصل لدرس ما، إمتحان نھایة نص العام: ا )ي
 المعھد: المعاھد التي تقوم بالتعلیم ضمن بنیة جامعة إسطنبول كولتور،  )أأ

و ھي مبادئ  2547الدروس اإللزامیة خارج المجال: الدروس المحددة في قانون التعلیم العالي رقم  )بب
أتاتورك و تاریخ الثورة، اللغة التركیة، دروس اللغة األجنبیة و الدروس األخرى المحدد من قبل رئاسة مجلس 

 التعلیم العالي. 
 لمحدد في برنامج ما، الدرس الذي یجب على الطالب أخذه و االدرس اإللزامي:  )تت

 
 القسم الثاني

 األسس المتعلقة بالتسجیل و القبول
 قبول الطالب

طلبة الذین سیتم قبولھم في برامج ) یقوم مجلس األمناء و بناءا على توصیات مجلس الجامعة بتحدید حصص ال1(– 5المادة 
 المعاھد و اللیسانس في الجامعة. 

الذي یتم عقده من  اإلمتحان التعلیم للمعاھد و اللیسانس في الجامعة بناءا على نتائح –) یتم قبول الطلبة في برامج التربیة 2(
 ) او قرارات رئاسة مجلس التعلیم العالي. ÖSYM(قبل رئاسة مركز القیاس، اإلختیار و القبول 

) یتم القیام بعملیات قبول طلبات الطلبة من خارج البالد و تسجیلھم و قبولھم وفقا لألسس المحدد من قبل مجلس الجامعة 3(
 في إطار أحكام القوانین المعنیة. 

 عملیة التسجیل األولى و الوثائق الالزمة
في الجامعة، بالتسجیل عن طریق تعلیم  – ) یقوم الطالب الذي یكتسب الحق في التسجیل في أي برنامج تربیة1( -6المادة 

) شخصیا او عن طریق وكیل یمنحھ وكالة خاصة بالتسجیل عن طریق ÖSYMرئاسة مركز القیاس، اإلختیار و القبول (
ÖİDB  یتم اإلعالن عن تواریخ التسجیل و الوثائق الالزمة للتسجیل من قبل الجامعة. ال یحق لمن یقدم وثائقھ غیر كاملة .

 م وثائق محرفة التسجیل في الجامعة. في مثل ھذه الحاالت یتم إلغاء القید حتى و إن كان الطالب قد قام بالتسجیل. او یقد
یتم إعطاء الطلبة الذین یقومون بالتسجیل المؤكد بطاقة ھویة تحمل صورة الشخص الفوتوغرافیة و تثبت بأنھ طالب ) 2(

 ÖİDBفي حال فقدان الطالب بطاقة ھویتھ یجب علیھ التقدم بطلب الحصول على ھویتھ جدیدة من قبل ، ÖİDBمن قبل 
من خالل عریضة. في مثل ھذه الحالة یتم منح الطالب بطاقة ھویة طالب جدیدة مقابل مبلغ یتم تحدیده من قبل مجلس 

 األمناء. 
 التسجیل الفصلي

على تأدیة كافة اإللتزامات المالیة، دفع كافة أجور التعلیم الفصلیة و إتمام عملیة  تشتمل عملیة تجدید التسجیل) 1( -7المادة 
التسجیل في الدروس. على كافة الطلبة بما في ذلك طلبة السنة التحضیریة و الطلبة المشاركین في برامج التبادل تجدید قیود 

یمكن تغییر ھذه المدة من قبل مجلس الجامعة في  التسجیل الخاصة بھم خالل التواریخ المحددة في التقویم االكادیمي.
یمكن للطلبة الذین یتم قبول أعذارھم من خالل قرار لمجلس اإلدارة، القیام بالتسجیل حتى نھایة مدة الحاالت الضروریة. 

لفصلیة. أثناء عملیة إلغاء الدروس في التقویم االكادیمي بشرط اإلیفاء بكافة اإللتزامات المالیة و دفع اجور التعلیم ا –إضافة 
یتم أخذ قرار من قبل مجلس التسجیل الفصلیة، یقوم الطالب بتحدید الدروس التي سیأخذھا في ذلك الفصل و من ثم التسجیل. 

یتمو التطلبیقات في إطار برنامج اإلدارة فیما یتعلق بإجراءات أخذ الطلبة المشاركین في برامج تبادل الطلبة و الذین لم 
التبادل خالل فترة أخذ الدروس، بشرط تجدید التسجیل خالل التورایخ الموضحة. تحتسب الفصول التي ال یقوم الطالب بھا 

 في التسجیل ضمن مدة تعلیمھ. ال یحق للطالب اإلستفادة من حقوق الطالب في الفصول التي ال یقوم بالتسجیل فیھا. 
 .(التجسیر) مودي(من جامعة ألخرى) و الع األفقي التحویلعن طریق  اإلنسجامل تسجیل و التسجیل، أو

 ) یتم القیام بعملیات التحویل االفقیة و العمودیة وفقا ألحكام القانون المعنیة. 1( –8المادة 
) في تسجیل أي طالب مسجل/ متخرج من مؤسسة تعلیم عال او منفصل عنھا ألي سبب من األسباب، في قسم/ برنامج 2(

یقوم الطالب بتقدیم طلب اإلعفاء من الدروس ،  ÖSYMفي الجامعة من خالل المشاركة في اإلمتحان الذي یتم من قبل 
عمل إعتبارا من تاریخ قیام بأول تسجیل في الجامعة و ذلك إلى  بإستثناء الدروس غیر الناجح فیھا، خالل مدة عشرین یوم

عمادة الكلیة او إدارة المعھد المھني. یتم تقییم طلب إعفاء الطالب لمرة واحدة فقط خالل مدة تعلیمھ الجامعي. في حال طلب 
ین تلقوا تعلیمھم العالي في أي یتم تحدید أي الدروس ھي التي سیتم إعفاؤه منھا بالنسبة للذالطالب لإلعفاء من درس ما، 

مؤسسة تعلیمیة علیا مقبولة المعادلة من قبل رئاسة مجلس التعلیم العالي، من قبل القسم او البرنامج المعني خالل خمسة أیام 
عمل و یتم أخذ قرار بذلك من قبل مجلس اإلدارة المعني و من ثم یتم تكیف الطالب. یتم تسجیل النتیجة الموصلة الى 



ÖİDB  من قبل العمادة/ اإلدارة فيÖBYS   و یبلغ الطالب باالمر خطیا و/ او عن طریق البرید اإللكتروني. یحق للطالب
 . ÖBYSاإلعتراض على عملیات اإلعفاء من الدروس التامة خالل مدة خمسة أیام عمل إعتبارا من تاریخ تسجیلھا في 

) یتم تخفیض المدة التي قضاھا الطالب في المؤسسة التعلیمیة العلیا القادم منھا من الحد األقصى المحدد للتعلیم وفقا 3(
 . 2547للقانون رقم 

 
 القسم الثالث

 األسس المتعلقة بالتربیة و التعلیم، اإلمتحانات و عملیات التقییم
 

 أجور التعلیم
التعلیم سنویا. یتم تحدید و اإلعالن  –علیم في الجامعة مدفوعة و یتم تقاضي أجور التربیة الت -عملیة التربیة ) 1( -9المادة 

 التعلیم السنویة و أسس السداد في كل عام من قبل مجلس األمناء.  –عن أجور التربیة 
األمناء وفقا ألحكام ) حتى یتمكن الطالب من اإلستمرار في البرامج، یجب علیھ دفع أجور التعلیم المحددة من قبل مجلس 2(

 القوانین المعنیة. 
 تعلیم اللغة االجنبیة و إمتحان تحدید مستوى اللغة االجنبیة –تربیة 
تعلیم اللغة االجنبة في الجامعة و البرامج  –تعلیم اللغة األجنبیة في برامج تربیة  –یتم تحدید أسس تربیة ) 1(– 10المادة 

 التي تقوم بالتدریس باللغة التركیة بما فیھا الفصول التحضیریة من قبل مجلس الجامعة. 
طلبة الذین یقومون بإثبات معافیتھم من اللغة االجنبیة من خالل وثائق تثبت دروس اللغة االجنبیة اإللزامیة لل یتم تقییم) 2(

اللغة األجنبیة وفقا لقوانین المطبقة و الطلبة الذین یشاركون و ینجحون في إمتحان اإلعفاء من اللغة  كفایتھ من ناحیة
. یتم تقییم الطلبة الذین  GNOاللغات االجنبیة بعالمة حرف النجاح. ھذه العالمة تضاف إلى حساب األجنبیة، من قبل قسم 

یشاركون في إمتحان اإلعفاء من اللغة االجنبیة و ال یحققون النجاح فیھ أو من ال یدخولون إمتحان اإلعفاء على الرغم من 
كونھم معفیین، في دروس اللغة االجنبیة اإللزامیة وفقا لعالمة حرف النجاح التي یحصلون علیھا في الفصل الذي یدرس فیھ 

 . GNOروس. ھذه العالمة تضافي إلى حساب ھذه الد
 التعلیم  –أنواع و نماذج التربیة 

، التعلیم المفتوح و التعلیم المسائي) یمكن تلقي التعلیم في الجامعة باألنواع، التعلیم النظام الرسمي، التعلیم 1( – 11المادة 
 عن بعد. 

 التعلیم التي سیتم تطبیقھا وفقا إلقتراح القسم المعني و بقرار من مجلس الجامعة. –یتم تحدید نموذج/ نماذج التربیة ) 2(
 التعلیمیة –السنة التربویة 

التعلیمیة من فصلین ھما الفصل الخریفي و الفصل الربیعي بحیث یشتمل كل  –) تتكون السنة التربویة 1( – 12المادة 
 تحانات في نھایة الفصل الدراسي. فصل على سبعین یوم عمل على األقل بإستثناء اإلم

یمكن فتح برامج تعلیم مسائیة في برامج التعلیم المناسبة. یتم تطبیق ھذه الوضعیة بناءا على مدة الدراسة و في إطار ) 2(
 األسس التي یحددھا مجلس الجامعة. 

 امعة. ) یتم تسییر التعلیم المفتوح و التعلیم عن بعد وفقا لألسس التي یحددھا مجلس الج3(
التعلیم و یحق للطلبة أخذ الدروس في ھذه الفترة التعلیمیة. یتم تنظیم التعلیم  –) یمكن فتح تعلیم صیفي في إطار التربیة 4(

 الصیفي وفقا لألسس التي یحددھا مجلس الجامعة. 
 –) یتم تحدید االمور المتعلقة بمدة التسجیل و الدروس و اإلمتحانات و غیرھا من الفعالیات في إطار السنة التربویة 5(

 التعلیمیة و تواریخھا وفقا للتقویم األكادیمي المصادق علیھ من قبل مجلس الجامعة. 
 التعلیم، الدروس و اإلستشارات –برامج التربیة 

التعلیمیة من الدروس النظریة، المختبرات، التطبیق، المشاریع، التدریب و  –تتكون البرامج التربویة  )1( -13المادة 
 غیرھا من األعمال التي یجب إتمامھا بنجاح للتخرج من البرنامج المعني. 

عمال المشابھة ) یتم إقتراح قیم ساعات الدروس النظریة، المختبرات، التطبیق، المشاریع، التدریب و غیرھا من األ2(
ضمن البرنامج، من قبل رئاسة القسم في الكلیات و المعاھد و من قبل مدیریات المعاھد في المعاھد المھنیة. یتأكد البرنامج 
بعد قبولھ من قبل المجلس المعني و من ثم مصادقة مجلس الجامعة علیھ. یتم تطبیق نفس األسلوب فیما یتعلق بالتغییرات 

 مج و الدروس التي سیتم فتحھا او إلغاؤھا. التي ستتم في البرنا
الدروس اإللزامیة، الدروس اإللزامیة خارج المجال، الدروس التعلیم إلى فئات؛  –) تقسم الدروس في برنامج التربیة 3(

 اإلختیاریة في المجال و الدروس اإلختیاریة خارج المجال. على كل طالب أخذ الدروس اإللزامیة الموجودة في برنامجھ
 المسجل فیھ و الدروس اإللزامیة خارج المجال. 

المفتوجھ في السنة الدراسیة، على ضوء مجاالت إھتماماتھ و  SADو  SA) یقوم الطالب بتحدید ما سیأخذه من الدروس 4(
 رغبتھ الخاصة و بمساعدة المستشار االكادیمي. 



یقوم الطالب في بدایة كل فصل دراسي بتحدید الدروس التي سیقوم باخذھا و التغیرات التي قد یقوم بعملھا مع األخذ ) 5(
بعین اإلعتبار األحكام الواردة في ھذه الالئحة التنفیذیة و موافقة المستشار األكادیمي. لكن، یطلب قرار مجلس اإلدارة 

 المعني في الحاالت الضروریة. 
الدروس التي یمكن أخذھا ضمن الشروط المحددة من قبل المجلس المعني، بالدروس المشروطة. یوصى ) تسمى 6(

 بالدروس المشروط من قبل رئاسة القسم/ البرنامج إلى المجلس المعني. 
ن ) یمكن إعطاء الدروس اإللزامیة خارج المجال و الدروس األخرى عند الضرورة عن طریق التعلیم عن بعد و بقرار م7(

 مجلس الجامعة. 
) یقوم المستشارون االكادیمیون باإلعالن عن برامجھم األسبوعیة خالل فترة التسجیل و الساعات التي یتواجدون فیھا 8(

رئیس القسم/ البرنامج بتعیین مستشار أكادیمي أخر بدل ھذا في غرفھم. في حال عدم قدرتھ على تطبیق البرنامج یقوم 
 ل و یتم اإلعالن عن ذلك للطلبة المعنیین.المستشار طیلة مدة التسجی

 حجم الدروس، إضافة الدروس، ترك الدروس و اإلنسحاب من الدروس. 
للدروس الموضحة في برنامج  AKTS) حجم الدروس العادي في الفصل الدراسي ھو مجموع ساعات 1(– 14المادة 
التعلیم المعني لكل عام. یتم تحدید الدروس التي یمكن أن یأخذھا الطالب وفقا للمادة الثالثة عشر. لكن على الطالب  –التربیة 

 في الفصلین االول و الثاني أخذ حجم الدروس الطبیعي. ال یحق لھ اإلنسحاب/ ترك حجم دروس ھذه او أخذ دروس إضافیة. 
ین (الفصل الثالث و الرابع للمعاھد و الفصل السابع و الثامن للیسانس) أن یكون ال یحق للطالب بإستثناء طلبة أخر فصل) 2(

. یتم تقییم وضعیة الطلبة الراغبین في الحصول على ساعات اكثر من حجم AKTSساعة  17حجم ساعاتھ أقل من 
 . 19الدروس الطبیعي وفقا للمادة 

تسجیل الفصلي/ تغییر شعبة الدرس و/ او أخذ دروس جدیدة ) یحق للطلبة اإلنسحاب من الدروس التي أخذوھا خالل ال3(
وفقا لرغبتھ الخاصة و بموافقة المستشارین االكادیمین خالل التقویم األكادیمي بشرط بقاء المقیدات المتعلقة بحجم الدروس 

 الموضحة في المادتین التاسعة عشر و العشرین محفوظة. 
قبل نھایة الدروس بأربعة أسابیع، خالل الفترات الموضحة في التقویم االكادیمي یحق للطالب، إعتبارا من بدأ الفصل و ) 4(

و بموافقة مستشاره االكادیمي اإلنسحاب من درس واحد على األكثر في كل فصل، مع بقاء المقیدات المتعلقة بحجم الدروس 
 الموضحة في المادتین التاسعة عشر و العشرین محفوظة. 

 التطبیقاتالحضور في الدروس و 
على الطالبة حضور الدروس، المختبرات، التطبیقات و المشاریع وفقا لألسس المحددة من قبل القسم ) 1(– 15المادة 

المرتبط بالكلیة او المعھد او المعھد المھني المعني او رئاسة الجامعة، و اإلمتحانات كافة و األعمال األخرى المعلن عنھا 
یة في القسم/ البرنامج في الحزمة األكادیمیة في بدایة الفضل. یتم مراقبة حضور الطلبة من قبل من قبل أعضاء الھیئة التعلیم

یتعلق بالطلبة الذین یقومون بتقدیم فیما  26أعضاء الھیئة التعلیمیة المعنیین. لكن یتم تطبیق أحكام الفقرة الثانیة من المادة 
 تقاریر مقبولة تشمل تواریخ اإلمتحانات الفصلیة. 

 اإلمتحانات و التقییم 
) یتم تطبیق إمتحان بیني ، إمتحان نھایة فصل و إمتحان تكمیلي واحد في نھایة الفصل على األقل لكل 1(  -16المادة 

درس، للطلبة في الفصل، بإستثناء دروس مشاریع التخرج، المشاریع، التدریب و غیرھا من الدروس المشابھة. یحق 
ظائف، المختبر و غیرھا من الدراسات على أنھا إمتحان بیني و ألعضاء الھیئة التعلیمیة إذا ما رأوا بأن ذلك مناسبا تقییم الو

خالل الفترة المحددة في التقویم األكادیمي. یعطى الطلبة عالمة نجاح في نھایة  ÖBYSیتم اإلعالن عن النتائج للطلبة عبر 
و نتائج اإلمتحانات التكمیلیة مع األخذ بعین اإلعتبار نتائج اإلمتحانات البینیة  و إمتحانات نھایة الفصل كل فصل دراسي، 

في نھایة الفصل و األعمال خالل الفصل و حضور الدروس. یكون عضو الھیئة التعلیمیة المعني مسؤوال عن تحدید 
األوزان. یقوم أعضاء الھیئة التعلیمیة باإلعالن للطلبة عن مقاییس التقییمفي بدایة الفصل و تقدیم المعلومات لرئاسة القسم/ 

 لمعني. یتم تسلیم كافة األوراق المتعلقة بالدروس في نھایة الفصل إلى رئاسة القسم/ البرنامج.البرنامج ا
) یتم تحدید عالمات حرف نجاح المادة على ضوء عملیة التقییم الحاصلة من أجل مشاریع التخرج او المشاریع في 2(

مج، من قبل المجالس التي یتم تشكیلھا من قبل مجلس الفصل، في الحاالت التي الضروریة في الكلیة/ المعھد، القسم/ البرنا
 اإلدارة المعني. 

على كافة الطلبة بما في ذلك ) تطبق تطبیقات مكان العمل أو التدریبات وفقا لألسس المحددة من قبل مجلس الجامعة. 3(
و كل من ال یكمل اعمال التدریب حتى التربوي  –الطلبة الذین ینجحون في كافة الدروس الموجودة في البرنامج التعلیمي 

بدایة الفصل او الطالب غیر الناجحین ، القیام بالتسجیل لتطلبیقات مكان العمل او التدریب في التواریخ المحددة في التقویم 
 األكادیمي لتجدید التسجیل. 

) یعلن عن تواریخ اإلمتحانات البینیة، إمتحانات نھایة الفصل و اإلمتحانات التكمیلیة في نھایة الفصل و عن نتائجھا في 4(
ÖBYS . 

) یمكن للطلبة في نھایة الفصل المعني المشاركة في اإلمتحان التكمیلي للفصل، بإستثناء من إستوفى شروط التخرج، 5(
 . العالمة االعلى في نھایة الفصل المعني ھي عالمة النجاح. Cممن حصلوا على عالمة أقل من 

 عالمات النجاح 



) یعطى الطالب عالمة حرف من الواردة أدناه عن كل درس مسجل فیھ، من قبل عضو الھیئة التعلیمیة 1(– 17المادة 
 للدرس: 

 معامل ال أ) العالمات 
A 4,0 
A- 3,7 
B+ 3,3 
B 3,0 
B- 2,7 
C+ 2,3 
C 2,0 
C- 1,7 
D+ 1,3 
D 1,0 
D- 0,7 
F 0,0 

 ب) كما تعرف عالمات الحروف الواردة أدناه، كما یلي: 
1 (P ،یحضر الدرس : 
2 (E ،دراساتھ داخل الفصل ناقصة : 
3 (Vإنسحب من الدرس : 
4 (Y ناجح : 
5 (Z راسب : 
 في درس، راسبا فیھ. Zو  F) یعتبر كل طالب یحصل على عالمة 2(
 . Fیعطى الطالب الذي یدخل إمتحانات نھایة الفصل لدرس ما عالمة  )3(
. على الطالب E) یعطى الطالب صاحب النقص في أعمال داخل الفصل، حتى و إن دخل إمتحان نھایة الفصل عالمة 4(

ذه الفترة من خالل إتمام النواقص المتعلقة بالدرس خالل عشرة أیام إعتبارا من تاریخ إمتحان نھایة الفصل. یمكن تمدید ھ
تقدم الطالب بطلب من أجل ذلك و مصادقة عضو الھیئة التعلیمیة المعني على ذلك و قرار رئیس القسم/ البرنامج فیما یتعلق 

باألمر. یعطى الطالب الذي یتم الدراسات الالزمة خالل ھذه الفترة عالمة ناجح، أم الطالب غیر  ÖİDBباألمر و یتم إبالغ 
 . Fتحویل عالمتھ إلى المستكمل فیتم 

 للطالب المنسحب من الدرس.  V) تعطى على 5(
في حال تسجیل الطالب المنتقل من مؤسسة تعلیمیة أخرى او الطالب المنفصل او المتخرج، في الجامعة و مطالبتھ ) 6(

باإلعفاء، یعطى عالمة نجاح وفقا لتحویالت العالمة المقبولة من قبل مجلس الجامعة في الدروس المعادلة وفقا ألحكام 
 القوانني المعنیة. 

 األسس في تحویل العالمات في األنظمة االخرى الى نظام عالمات الجامعة من قبل مجلس الجامعة. ) یتم تحدید 7(
 اإلعالن عن العالمات

یتم تأكید عالمات النجاح من خالل مصادقة عضو الھیئة التعلیمیة المعني التي تتم خالل فترة بقاء نظام ) 1(– 18المادة 
ÖBYS  .تسلیم عالمات نجاح نھایة كل فصل، إلى عمادة الكلیة، إدارة المعھد المعنیة، من یتم مفتوحا للوصول إلیھ من قبلھ

قبل رئیس القسم/ البرنامج، حتى نھایة التاریخ المحدد في التقویم األكادیمي. تقوم عمادة الكلیة، إدارة المعھد او رئاسة 
 . ÖİDBالجامعة بالتبلیغ عن النتائج لـ 

 و تحدیثات مجموع الساعات في التاریخ المحدد في التقویم األكادیمي.  GNO) یتم اإلعالن عن عالمات نجاح الطالب، 2(
خالل یومي عمل من  ÖİDB) یقوم الطالب الذي یرید تحدید فیما إذا كان ھناك خطأ في تقییم العالمات ام ال، بمراجعة 3(

تقییم الطلبات المقدمة من قبل مجلس مكون من ثالثة أعضاء ھیئة تدریسیة/  تاریخ اإلعالن في التقویم األكادیمي. یتم
إعتبارا من تاریخ محاضرین/ أساتذة على األقل مكون من قبل رئاسة القسم/ البرنامج المعني، خالل مدة ثالثة أیام عمل 

 معاھد المھنیة أو من قبل رئاسة الجامعة. بالنتائج من قبل عمادة الكلیات، إدارة ال ÖİDBإنتھاء التقدم بالطلبات. یتم تبلیغ 
) في حال حدوث أي خطأ في عالمات النجاح، یجب على عضو الھیئة التعلیمیة المعني إبالغ عمادة الكلیة او اإلدارة 4(

المعنیة و المسجل فیھا الطالب بالخطأ من خالل كتاب موضح فیھ األسباب، حتى تواریخ اإلمتحان التكمیلي لنھایة الفصل 
 بالنتائج من قبل عمادة الجامعة او اإلدارة المعنیة.   ÖİDBمن الفصل المعني . یتم إبالغ 

 ) یتم اإلحتفاظ بكافة أوراق اإلمتحانات و قوائم النجاح لمدة سنتین إعتبارا من تاریخ دخول اإلمتحان. 5(
 متوسط العالمات و مراقبة حاالت نجاح الطلبة



المحتسب بإستعمال عالمات النجاح الخاصة بالدروس  YNOیتم مراقبة حاالت نجاح الطلبة من خالل ) 1( – 19المادة 
المحتسبة بإستعمال عالمات النجاح الخاصة بكافة الدروس التي أخذھا في   GNOالتي أتمھا الطلبة في الفصل المنتھي و 

 التعلیمي المسجل بھ.   -البرنامج التربوي 
من تقسیم مجموع األعداد الناتجة عن ضرب المعامل المقابل لعالمة النجاج التي حصل علیھا في ، YNOیتم إحتساب ) 2(

لنفس الدروس. أما  AKTSللدروس، على مجموع قیم ساعات  AKTSكل درس تلقاه في الفصل  مع قیم ساعات 
GNOالب في البرنامج التربوي فیتم إحتسابھا بنفس الطریقة مع األخذ بعین اإلعتبار كامل الدروس التي أخذھا الط– 

على شكل خانتین بعد  GNOو  YNOالتعلیمي المنتسب إلیھ إعتبارا من بدایة البرنامج و الدروس المعفى منھا. یعبر عن 
 الفاصلة. 

ال تضاف إلى الحساب. لكن، یتم  P,E,V,Y,Z. العالمات Fإلى  A) في حساب متوسط العالمة، تضاف العالمات من 3(
یتم إحتساب العالمة األعلى في  GNOبعین اإلعتبار في حساب الساعات اإلجمالي. في حساب  Zو  P ،Yأخذ عالمات 

 الدروس التي یتم إعادتھا. 
ساعات  16ناجحین، یحق للطلبة الناجحین أخذ دروس قدرھا  GNOأو أعلى في  2.00)  یعتبر الطلبة الحاصلین على 4(

AKTS تیادي في الفصل الذي یتواجد فیھ. لكن التدریب اإللزامي لیس ضمن حجم على األكثر إضافة لحجم الدروس اإلع
 الدروس اإلضافي. 

طلبة لھم القدرة على النجاح. ال یحق للطلبة ذوي القدرة على النجاح أخذ  2.00) یعتبر الطلبة الحاصلین على أقل من 5(
بیمكا یكون الطالب طالبا لھ القدرة ناء التدریب. لطبیعي للفصل الذي یتواجدون فیھ بإستثدروس إضافیة على حجم الدروس ا

 و أعلى من ذلك.  2.00الخاص بھ إلى  GNOعلى النجاح، یواصل تعلیمھ على أنھ طالب ناجح إذا إستطاع رفع 
یحق للطلبة ذو القدرة على النجاح من طلبة الفصلین األخیرین من فترات برامج المعاھد و اللیسانس (الفصل الثالث و ) 6(
على األكثر إضافة الى حجم  AKTSساعات  8رابع من المعھد و الفصل السابع و الثامن من اللیسانس) أخذ دروس بقدر ال

 الدروس الذي یستطیعون أخذه بإستثناء التدریب.
لمتوسط العالمات العام في نھایة الفصل األخیر الذي شارك في الطالب في بدایة كل عام دراسي وفقا  GNOیتم تحدید )7(

 و التعلیمي الصیفي إذا كان قد شارك فیھ.
 أخذ الطالب لدرس من مؤسسة تعلیمیة أخرى في التعلیمي الصیفي تطبق أحكام القوانین المعنیة. في حال  )8(
بشرط عدم وجود درس  3.49-3.00دراسیة ما بین اي سنة الخاصة بھم في نھایة  GNOیعتبر الطلبة الذین تكون  )9(

فیعتبرون طلبة فخرین  4.00-3.50الخاصة بھم ما بین  GNOغیر ناجح فیھ ، طلبة فخریین، أما الطلبة الذین تكون 
 لھؤالء الطلبة.   ÖBYSبإمتیاز. یتم تنظیم شھادة 

 تكرار الدروس
و   F ،Zزامیة الحاصلین على العالمات یأخذ الطلبة من الناجحین و ذوي القدرة على النجاح، الدروس اإلل )1( -20المادة 

V  فیھا ، بإستثناء التعلیمي الصیفي، في الفصل األول الذي تفتح فیھ في برنامج المعھد/ اللیسانس المرتبطین بھ. إذا ما
لطالب ما بإستثناء التدریبات یتجاوز حجم الدروس اإلعتیادي  Vو  F ،Z للدروس التي عالماتھا AKTSمجموع ساعات 

حتى حجم الدروس الطبیعي بإستثناء Vو  F ،Zعلى الطالب إعادة الدروس التي تكون عالماتھ فیھا الموجود فیھ،  للفصل
 التدریبات. 

إستعمال حقھم في  19) یمكن للطلبة الناجحین و ذوي القدرة على النجاح و في إطار األحكام الموضحة في المادة 2(
 .  Vو  F ،Zالساعات اإلضافیة بأخذ دروس جدیدة و/ او اإلختیار من بین الدروس التي تكون فیھا عالمتھم 

 Vدروس التي یتم تحقیق النجاح فیھا او كانت عالماتھا أخرى من البرنامج بدال من ال SADأو  SA) یمكن اخذ دروس 3(
 . SADاو  SAمن الدروس 

الخاص بھم، مع بقاء األحكام المتعلقة بحجم الدروس محفوظة، إعادة الدروس التي  GNO) یمكن للطلبة و بھدف رفع 4(
 . -Dو    C- ،D+ ،Dأخذوھا و عالمتھم فیھا 

 مدة الدراسة
یعیة للدراسة في برامج المعاھد في الجامعة أربعة فصول و لبرامج اللیسانس ثمانیة فصول. ) المدة الطب1( -21المادة 

 سنوات تحضیر اللغة األجنبیة غیر مشمولة بھذه المدة. 
الفصل و الصف المتواجد فیھ الطالب، على أساس حجم الساعات الموجودة في برنامج دروس برنامج  ) یتم إحتساب2(

على النحو  Pو  F ،Zلكافة الدروس التي تحدد عالمة النجاح بإستثناء  AKTSاللیسانس او المعھد المعني وحجم الساعات 
 التالي: 

 اللیسانس المعھد
مدى ساعات  الصف الفصل

AKTS  التي
 أتمھا

مدى ساعات  الصف الفصل
AKTS  التي
 أتمھا

1 1 0-20 1 1 0- 20 
2 1 21-55 2 1 21-45 



3 2 56-85 3 2 46-75 
4 2 86-120 4 2 76-105 
   5 3 106-140 
   6 3 141-175 
   7 4 176-200 
   8 4 201-240 

 ) یمكن منح الطلبة الذین ال یتمون تعلیم اللیسانس او غیر القادرین على إتمامھ شھادة معھد وفقا ألحكام القوانین المعنیة. 3(
 

 القسم الرابع
 شروط التخرج، الشھادات، اإلجراءات التادیبیة، إلغاء التسجیل و قطع العالقة،

 تجمید التسجیل و األعذار
 

 شروط التخرج و الشھادات 
 –یكون الطلبة قد حققوا شروط التخرج في حال تأدیة كافة متطلبات التخرج في البرنامج التربوي ) 1( – 22المادة 

أو أعلى و أن یكون طالب المعھد قد حصل  2.00للطالب  GNOالتعلیمي للمعھد و اللیسانس المسجلین فیھ بشرط أن تكون 
على األقل.  240قدرھا  AKTSعلى األقل و طالب اللیسانس قد حصل على ساعات  120قدرھا  AKTSعلى ساعات 

 یحصل الطالب المستوفي لشروط التخرج ھذه و الذي یقوم بإجراءات إنھاء العالقة، على مایلي: 
ج و أدى الذي أتمھ الطالب الذي حقق شروط التخرالتعلیمي  –شھادة لیسانس توضح مواصفات البرنامج التربوي  )أ

 الشروط الالزمة للتخرج من الكلیة و القسم المسجل فیھ. 
التعلیمي الذي أتمھ الطالب الذي حقق شروط التخرج و أدى  –شھادة معھد توضح مواصفات البرنامج التربوي  )ب

 الشروط الالزمة للتخرج من برنامجالمعھد المھني المسجل فیھ. 
 شھادة تخرج مؤقتة یمنح للطالب لمرة واحدة فقط لحین إعداد الشھادة على أن تغیر الحقا بالشھادة.  )ت

الطالب، تحقیقھ للنجاح في الدروس التي تلقاھا الطالب في القسم او  GNOیعطى خریجي الجامعة وثیقة تعلیمیة تبین  ) 2(
التخرج و التدریب و الورشات. باإلضافة إلى ذلك، و في وع البرنامج الذي داوم فیھ و في المشاریع و المختبرات و مشر

إطار قرارات مجلس الجامعة، یمكن منح الطالب شھادات توضح المرحلة التي وصل إلیھا في الحاسوب، اللغة االجنبیة او 
 فیما یتعلق بالمجاالت المتتمة للتشكیل المھني. 

على شھادة فخریة، و الخریجین الحاصلین  3.49 – 3.00ما بین  GNO) یمكن الطلبة الخریجین الذین یحصلون على 3(
 أو أعلى على شھادة فخریة بإمتیاز.  GNO 3.5على 

، شھادة او شھادة تخرج مؤقت، حیث تعطى  24یعطى الطلبة الذین یحققون إجراءات قطع العالقة الموضحة في المادة ) 4(
 لھم أنفسھم أو لشخص حاصل على وكالة منھم. 

علن الطالب الذي یفقد شھادة تخرجھ المؤقتة او شھادة عن فقدانھا في جریدة توزع على مستوى الدولة. یوضح في ھذا ) ی5(
اإلعالن إسم الوثیقة المفقودة كامال، من أي أخذھا، تاریخ التخرج و بأنھا غیر ساریة المفعول نظرا لفقدانھا. یقوم الشخص 

 .  ÖİDBجریدة (جرائد) اإلعالن عن الفقدان لـ الذي فقد الشھادة بتسلیم عریضة مذیلة ب
 اإلجراءات التأدیبیة

یتم تسییر أمور اإلجراءات التأدیبیة للطالبة في إطار اللوائح التأدیبیة للطالبة في مؤسسات التعلیم العالي  )1( -23المادة 
على الطلبة المبعدین عن الجامعة  . 18.08.2012و الصادر بتاریخ  28388المنشورة في الجریدة الرسمیة في عددھا رقم 

 بسبب عقوبة تأدیبیة دفع أجور التعلیم خالل ھذه المدة. ال یتم إعادة االجور المدفوعة خالل ھذه المدة. 
 إلغاء التسجیل و قطع العالقة

في إجراءات قطع العالقة مع الجامعة، یشترط في من یرید إلغاء تسجیلھ، من ألغي تسجیلھ، من أخرج من ) 1(  - 24المادة 
الجامعة و من إنفصل عن الجامعة من خالل تخرجھ، و من أجل الحصول على شھاداتھم او الوثائق الخاصة بھم الموجودة 

ى كاملة و قیامھم بعمل إجراءات قطع العالقة المصادقة في ملفھم، دفعھم ألجور التعلیم المستحقة و كافة األجور األخر
 علیھا من األقسام المعنیة في الجامعة. 

یرغبون بقطع بإلغاء تسجیلھم او من األشخاص الحاصلین على وكالة رسمیة تتعلق بإلغاء التسجیل یقوم الطلبة الذین ) 2(
ة. یمسح تسجیل ھؤالء الطلبة بشرط إتمامھم إلجراءات للقیام بإجراءات قطع العالق ÖİDBمن الجامعة بتقدیم عریضة لـ 

.  ال یتم إعادة أجور التعلیم إعتبارا من تاریخ تقدمھم بالطلب  ÖİDBقطع العالقة و تقطع عالقتھم بالجامعة من قبل 
اء التسجیل الخاصة بالفصل الذي یقومون بالتسجیل فیھ. في حال طلب الطالب الذي قام بإتمام قطع العالقة و إجراءات إلغ

یمكنھ شخصیا او عن طریق الوكیل الذي یحمل وكالة رسمیة بإلغاء التسجیل من الجامعة الحصول باإلضافة على الوثیقة 
أثناء التسجیل. تنتھي كافة حقوق  ÖİDBالتي تثبت وضعیتھ التعلیمیة اخذ الشھادات و الوثائق االخرى التي سلمھا لـ 

 الطالب بالنسبة للطلبة المنفصلین عن الجامعة. 
 تجمید التسجیل و إعادة فتح التسجیل



حتى یتمكن الطالب من تجمید تسجیلھ یجب علیھ أن یكون قد أتم إجراءات التسجیل للفصل المعني و دفع  )1(– 25المادة 
. ھذه ÖİDBتقدم بإجراءات تجمید التسجیل و إعادة فتح التسجیل عن طریق الـ أجور التعلیم الخاصة بھ. یمكن للطلبة ال

الطلبات مرتبطة بالقرارات المتخذة من قبل مجلس اإلدارة المعني. یمكن القیام بعملیة تجمید التسجیل في الفترات المعلن 
 بالفصل المعني إن وجدت.  عنھا في التقویم االكادیمي. في عملیة تجمید التسجیل تلغى سجالت الدروس الخاصة

تجمید تسجیلھ لفصلین مرة واحدة، و ألربعة فصول طیلة مدة تعلیمیھ. أما في حاالت الخدمة العسكریة، یحق للطالب  )2(
السجن و اإلیقاف فیحق لھ إستخدام كامل حقھ في تجمید التسجیل مرة واحدة. تبقى ھذه الفترات خارج مدة التعلیم. لكن ال 

لمشاركة في اإلمتحانات خالل فترة تجمیده للتسجیل و في حالھ مشاركتھ فیھا تعتبر العالمات التي یحصل یحق للطالب ا
 علیھا باطلھ. 

 یعتبر الطلبة الذین یقومون بتجمید تسجیلھم، مجازین خالل ھذه الفترة.  )3(
التعلیمیة  –ن أجور التعلیم للسنة التربویة في حاالت تجمید التسجیل ال یتم إعادة أجور التعلیم المدفوعة. یتم إحتسابھ م )4(

 التي یتم فتحھا. 
 یحق للطلبة تجمید تسجیلھم لألسباب المحقة و ساریة المفعول الموضحة أدناه: )5(

 أ) في حال وجود عذر صحي للطالب مثبت من خالل تقریر صحي یحصل علیھ من أي مؤسسة صحیة، 
الكوارث الطبیعیة  بشرط إثبات ذلك بوثیقة من أعلى مقام رسمي في للتوقف عن التعلیم بسبب ب) إضطرار الطالب 

 المنطقة،
 ت) إلحاق الطالب بالجیش بسبب فقدانھ لحق التأجیل او  بسبب  رفع التأجیل،

 ث) بیان الطالب بأنھ سیذھب إلى خارج البالد لتعلم اللغة االجنبیة، 
 ذي ینالون عقوبة اإلبعاد الدائم و اإلخراج من مؤسسة التعلیم العالي، ج)  حاالت اإلیقاف و السجن للطالب بإستثناء الطلبة ال

 ح) في حال وجود أسباب إقتصادیة، عائلیة و أخرى مشابھة محقة و مقبولة من قبل مجلس اإلدارة المعني. 
خالل إعادة تجدید عند إنتھاء تجمید تسجیل الطالب، یستمر الطالب في تلقي تعلیمھ من حیث توقف في نھایة المدة و من )6(

على الطلبة الذین یقومون بتجمید تسجیلھم ألسباب صحیة، اللذین یرغبون بإعادة فتح تسجیلھم قبل مدتھ، تسجیلھ للفصل. 
 توثیق تحسن حالتھم الصحیة من خالل تقریر طبي. 

ل األول من تجمید تسجیلھ إذا یمكن للطلبة الذین یقومون بتجمید تسجیلھم لفصلین، اإلستمرار في تعلیمھ في نھایة الفص )7(
 ما شاء. 

 في حاالت تجمید التسجیل، ال یحق للطالب أخذ الوثائق التي یقدمھا للجامعة عن دخولھ إلیھا. )8(
 األعذار
ال عذر إلمتحانات نھایة الفصل و اإلمتحانات التكمیلیة لنھایة الفصل. لكن یعطى الحق بدخول إمتحان ) 1( -26المادة 

المعذرة للطلبة الذین ال یشاركون في إمتحان نھایة الفصل او اإلمتحان التكمیلي لنھایة الفصل بسبب تكلیفھم من قبل مجلس 
 إدارة الجامعة او رئاسة الجامعة. 

لطلبة في اإلمتحانات البینیة، خارج حاالت تجمید التسجیل، في حاالت وجود األسباب المحقة و المقبولة تقبل معذرات ا )2(
 التالیة: 

 أ) تقریر طبي او وثیقة رسمیة صادر عن مؤسسة صحیة و مصادق علیھ من الجامعة، 
 ب) وفاة قریب بشرط توثیق تواریخ الوفاة و الدفن و القرابة،

، الفعالیات ÖSYMت) تضارب ساعات إمتحانات الدروس في الجامعة بشرط إثبات ذلك، اإلمتحانات التي یقوم بھا 
 اإلجتماعیة، الحوادث و الكوارث الطبیعیة، 

 ث) فقدان الطالب لحقھ في تأجیل الخدمة العسكریة او إلحاقھ في الخدمة العسكریة نظرا لرفع التأجیل، 
 جامعة نظرا لتوفر إمكانیات مثل المنح، التدریب او تكلیف الطالب للقیام بمھمة من قبل الجامعة، وجود الطالب خارج الج)

 ح) حاالت توقیف الطالب، 
 خ) في حال ظھور حاالت أخرى یمكن قبولھا من قبل مجلس اإلدارة المعني، 

ة للطلبة الحاصلین على تقریر طبي خالل محقة و مقبولة، تسلیم التقریر الطبي بالنسب عذریجب على الطلبة ممكن لدیھم )3(
تقدیم الوثائق من غیر الحاصلین على تقریر طبي  العذرخمسة أیام عمل التي تلي إنتھاء مدة التقریر، أما بالنسبة الصحاب 

المعنیة المتعلقة بالعذر خالل خمسة أیام عمل التي تلي حدوث العذر، لرئاسة القسم/ البرنامج. تقوم رئاسة القسم/ البرنامج 
بأخذ قرار فیما یتعلق باالعذار المتعلقة باإلمتحانات البینیة، و تقوم بإجراء إمتحانات المعذرة إذا ما إستدعى األمر او تقوم 
بإعطاء الحق للطالب إلتمام األعمال الناقصة لدیھ. ال یحق للطالب الذي یقبل عذره المشاركة في اإلمتحانات التي تعقد 

 و في حاالت مشاركتھ في أي إمتحان تعتبر عالمتھ غیر ساریة المفعول.  خالل مدة قبول عذره،
 ال یمكن عقد إمتحان معذرة أخر للطلبة الذین ال یشاركون في إمتحان المعذرة. )4(
أجور التعلیم في حاالت انتھاء یدفع الطلبة الذین یعتبرون مجازین ألسباب محقة و مقبولة بإستثناء تجمید التسجیل،  )5(

 إیقافھ و براءتھ أو عن الفترات التي یحمل فیھا التقریر و التي یكون فیھا مجازا للطلبة الحاصلین على تقریر طبي. 
 
 



 القسم الخامس
 األحكام المتنوعة و النھائیة

 
 الطلبة المعاقیین

 –یقوم مجلس اإلدارة المعني و مجلس إدارة الجامعة بتأمین اإلمكانیات و أخذ التدابیر المتعلقة بالتربیة  )1( -27المادة 
 التعلیم للطلبة المعاقیین و موضوعات اإلمتحانات و حركتھم داخل الجامعة. 

 التبلیغات
على العنوان البریدي الذي یقدمھ الطالب أثناء التسجیل في  ھاتسلیمتعتبر كافة التبلیغات قد تمت من خالل ) 1( -28المادة 

و إرسالھا الى الجامعة او العنوان الذي یدلي بھ بعد ذلك أثناء القیام بإجراءات الطالب، و ذلك عن طریق البرید المسجل، 
المعھد المعني او اإلعالن عنھ  العنوان البریدي الذي یعطى لكافة الطلبة من قبل الجامعة او إعالنھ من قبل الكلیة/ اإلدارة/

 . ÖBYSمن قبل 
عن طریق  ÖİDB) على الطالب الحفاظ على عنوان بریده اإللكتروني المعطى لھ من قبل الجامعة او الذي یبلغ بھ 2(

ثناء بتغیر عنوان بریده اإللكتروني الذي قدمھ أ ÖİDBعریضة، فعاال و علیھ متابعة بریده اإللكتروني على الدوام، و إبالغ 
التسجیل في الجامعة في حاالت تغیره. تعتبر التبلیغات التي تتم على عنوان البرید اإللكتروني المعطى من قبل الجامعة في 
حاالت كونھ غیر فعال نظرا لعدم متابعة الطالب لھ و التبلیغات التي تتم على العنوان الذي یقدمھ خاطئا او ناقصا، تعتبر قد 

 تم تبلیغھا.
 تي لم یرد حكم فیھاالحاالت ال

تطبق أحكام القانون األخرى المعنیة و قرارات مجلس الجامعة و مجلس إدارة الجامعة و قرارات مجلس ) 1( -29المادة 
 إدارة الكلیة/ المعھد في الحاالت التي لم یرد فیھا حكم في ھذه الالئحة التنفیذیة. 

 الالئحة التنفیذیة المرفوعة من العمل بھا
) تم رفع الالئحة التنفیذیة للتربیة و التعلیم المعھدي و الجامعي لجامعة إسطنبول كولتور المنشورة في 1( -30المادة 

 من العمل بھا.  5.11.2012و بتاریخ  28458الجریدة الرسمیة رقم 
 التكیف

سبة و التكامل التعلیمي للطلبة ) تطبق أحكام ھذه الالئحة التنفیذیة مع األخذ بعین اإلعتبار الحقوق المكت1( -1المادة المؤقتة 
 الذین قاموا بالتسجیل قبل تاریخ نشر ھذه الالئحة التنفیذیة. 

 الفعالیة
 . 2018-2017التعلیمیة  –في الفصل الربیعي من السنة التربویة تدخل ھذه الالئحة التنفیذیة حیز التنفیذ  )1( -31المادة 
 التنفیذ
  تقوم رئاسة جامعة إسطنبول كولتور بتنفیذ أحكام ھذه الالئحة التنفیذیة. )1( -32المادة 

 


