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 للدراسة النظام الداخليّ 

 أحكام مشتركة

 

 يس يوسفالدراسة في جامعة القدّ  –الفصل األّول 
  

  صفة الطالب   ة األولى:المادّ 
 كّل  في سات الجامعة. ويتّم التسجيلة أو أكثر من مؤسّ يس يوسف بالتسّجل في مؤسسَّ الطالب في جامعة القدّ ُتكتَسب صفة 

  فصل. 

  
  ةالبرامج والمراحل الدراسيّ    :2ة المادّ 

 ة لمنح كفاءة معّينة. ة ضروريَّ ة التي تهدف إلى تحقيق نتائج تعّلميّ ميَّ يهو مجموعة من الوحدات التعل الدراسيّ أ. البرنامج 
  ة عادًة بشهادات؛ وبعضها بإفادات. تتوَّج البرامج الدراسيَّ 
  سات متعّددة. دة. وبعضها مشتَرك لمؤسّ ة متعدّ سة أن تقّدم برامج دراسيّ ب. بإمكان أّي مؤسّ 

حلة  ، ودكتوراه (مر استر (مرحلة ثانية): إجازة (مرحلة أولى)، وشهادة ممراحلثالث  تُنّظم البرامج الدراسّية على. ج
  ثالثة). 

فصول للدكتوراه، علًما  6فصول للماستر، و 4فصول لإلجازة، و 6، تبلغ مّدة المرحلة الدنيا ECTS(1). وفًقا لنظام الـ د
  سات يمكنها أن ترفع الحّد األدنى لهذه المّدة. بأّن بعض المؤسّ 

رصيًدا  36ة، أن يتسّجل في ) من هذه المادّ جبإمكان الطالب، إن أراد، وٕان لم يتعارض ذلك مع أحكام الفقرة ( .ه
سة يجب أن يتنّبه لهذه الحاالت لتجّنب أّي عبء عمل مفرط قد يتكّبده الفصل كحّد أقصى. لكّن المسؤول عن المؤسّ ب

 من أن الجامعة؛ ولكن للحصول على هذا االستثناء ال بّد للطالب  الطالب. ويبقى قرار باالستثناء ممكًنا من جانب رئيس
قبل أن  الطلبسة أّوًال على هذا على أن يوافق المسؤول عن المؤسّ  معّلل يوّجهه إلى رئيس الجامعة، يتقّدم بطلب خّطيّ 

  .الرئيس علىيحيله 
على أّال يتخّطى ضعف المّدة الدنيا التي تحّددها  ،بإمكان الطالب، إن أراد، أن يزيد مّدة دراسته إلى الحّد األقصى .و

  . )2(من هذه المادة )ج(فًقا ألحكام الفقرة و سة حيث تسّجل، المؤسّ 
  

  ة واألرصدة الوحدات التعليميّ    :3ة المادّ 
  ُيَخصَّص به عدد من األرصدة. ة هي نشاط تعّلميّ الوحدة التعليميّ أ. 

صلة ة المتّ العمل التي يفتَرض بالطالب أن يؤّمنها ليكتسب النتائج التعّلميّ حّدد األرصدة، بشكل أرقام، ساعات تُ ب. 
  ة. بالوحدة التعليميّ 

صَّص عدد خة يُ . ولكّل وحدة تعليميّ ساعة من العمل بالحضور في الصّف و/أو العمل الشخصيّ  25. يعادل الرصيد ج
  رسائل الماستر.ة و للدورات التدريبيّ . كما يمكن تخصيص عدد أكبر من األرصدة 8و 1كامل من األرصدة بين 

  سة. حّددها المؤسّ التي تُ حسب الطرائق ببعد المصادقة والموافقة عليها، شهادة ال. ُتَجمَّع األرصدة من أجل نيل د
 ثيقة.و من هذه ال 17ة دة في المادّ حسب الطرائق المحدّ بة نفسها يمكن تحويل األرصدة في المرحلة الدراسيّ . ه
 120رصيًدا لإلجازة، و 180للحصول على الشهادة:  التصديق عليهاة عدد من األرصدة يجب دراسيّ  لكّل مرحلة. و

   . )3(رصيًدا للدكتوراه 180رصيًدا للماستر و
                                                            

  .European Credit Transfer System  األوروبيّ  األرصدة تحويل نظام  .1  
ل لطالب فصالً  16 ھي قصوى مّدةب الدكتوراه لدراسة والتعليم التربية وزارة تسمح .جزئيّ  بدوام دراسيّ  برنامج في مسجَّ   2.  
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  ة األولى. الدراسيّ  في المرحلةأدنى وحّد أقصى من ساعات الحضور في الصّف تحّددهما كّل مؤّسسة  حدٌّ ثّمة . ز
ة من الوحدات التعليميَّ  على عددالشهادة األولى في تخّصص معّين، ينبغي على الطالب أن يصّدق . للحصول على ح

ة المغلقة المفروضة في الجامعة والتي سة حيث تسّجل، واالختياريّ ة المغلقة المفروضة في المؤسّ ة، واالختياريّ اإللزاميّ 
  يع اآلتي:حسب التوز بيس يوسف"، وذلك تسّمى "دروس عاّمة لجامعة القدِّ 

      
 

عدد األرصدة التي ينبغي على الطالب 
 أن يصّدق عليھا

 ةنوع الوحدة التعليميّ  سةقترح من المؤسّ عدد األرصدة المُ 

 ةة إلزاميّ وحدات تعليميّ  )5(150و )4(126بين  سةعدد فرضته المؤسَّ 

 سة)ة مغلقة (المؤسّ ة اختياريّ وحدات تعليميّ  على األقلّ  18 على األقلّ  12

 )6(يس يوسفدروس عاّمة لجامعة القدّ  الئحة اقترحتھا الجامعة على األقلّ  12

 ة اختيارية مفتوحةوحدات تعليميّ  الئحة اقترحتھا الجامعة على األقلّ  6

   
  

  ةاألساسيّ  ةلوحدات التعليميّ ا   :4ة المادّ 
 ة األخرى في هي مجمل الوحدات التعليميّ ة"؛ وهذه ة أساسيّ "وحدات تعليميّ  ة توافرقد يستلزم التسّجل في وحدة تعليميّ 

وذلك قبل التسّجل  ،صلة بها على يد لجنة فاحصةة واألرصدة المتّ يجب المصادقة على مكتسباتها التعلميّ  برنامج دراسيّ 
    ة.  في هذه الوحدة التعليميّ 

  

  مرافقة الطالب   :5ة المادّ 
  ة. األكاديميّ يقوم مدرِّس مثبَّت بمرافقة الطالب في تطّور مسيرته 

  
  اللغات   :6ة المادّ 

  لغات التعليمأ. 
  ة. ة معفاة من اإلنكليزيّ ة أو بعض البرامج الدراسيّ ة. بعض الوحدات التعليميّ ة والعربيّ هما الفرنسيّ لغتا التعليم 

  ة.كاٍف باللغة الفرنسيّ  شروط إلمامٍ ب. 
القبول  ختبارفي ا Aقبل التسّجل في أّي من اختصاصات المرحلة األولى، يجب أن يكون المرّشح قد نال تصنيف "أ" 

  ة.باللغة  الفرنسيّ 
. وما )7(ساتسَمح له بأن يقوم بتسّجل موّقت في بعض المؤسّ يُ  في هذا االختبار Bالمرّشح الذي ينال تصنيف "ب" ولكن 

ة تحّل مكان وحدة ة بتحسين المستوى في اللغة الفرنسيّ السنة األولى من مساره دروًسا إلزاميّ  أثناءإن يتسّجل عليه أن يتبع 

                                                                                                                                                                                                     
ةالعامّ  الصورة عن تختلف معيّنة أحكام الشھادات لبعض. 3  
  .180ألرصدة اإلجازة، وھو عادةً  % من العدد اإلجماليّ 70ھذا الرقم يعادل   .4
، أي التصديق عليھاة التي ينبغي على الطالب ة غير اإللزاميّ ، يُحَسم منه عدد األرصدة للوحدات التعليميّ 180ھذا الرقم معادل لمجموع أرصدة اإلجازة، وھو عادة  .5

150=180 – )12+12+6 .( 
  ة".ة"، و"العلوم الدينيّ "، و"التربية الوطنيّ السلوكيّ ات"، و"االنفتاح : "األخالقيّ إّن المواّد االختياريّة ھذه تتمحور على أربعة موضوعات  .6
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يس يوسف في ثالث ة اللغات في جامعة القدّ ة تؤّمنها كليّ ة مفتوحة من ثالثة أرصدة. هذه الوحدات التعليميّ ة اختياريّ تعليميّ 
  فصل الصيف. ل، والفصل الثاني وفي الفصل األوّ بدورات متتالية 

األرصدة  على ذي ينجح في هذا االختبار يصّدقالفي نهاية كّل دورة. وٕاّن الطالب   Aينظَّم اختبار من المستوى "أ"
الثالثة؛ فيصبح تسجيله نهائيًّا ويمكنه أن يتابع دراسته. أّما الطالب الذي ال ينجح في الدورة األولى فيمكنه أن يتسّجل في 

في دورة الصيف. أّما الطالب الذي ال ينجح في هذا ال الرسوب في الدورة الثانية، يمكنه أن يتسّجل الدورة الثانية؛ وفي ح
  االختبار بعد الدورات الثالث، فلن يتمّكن من تجديد تسّجله. 

للدراسة، أن تمّدد شرط الحصول على تصنيف  ة" في النظام الداخليّ سات، في إطار "أحكامها الخاصّ وباستطاعة المؤسّ 
  ليا. ة العُ لكّل تسجيل أّول في المراحل الدراسيّ  A "أ"
  ةلعربيّ شروط إلمام كاٍف باللغة ا. ج

  ة. ة باللغة العربيّ أربعة أرصدة على األقّل تقابل وحدات تعليميّ  على في برنامج اإلجازة، ينبغي على الطالب أن يصّدق
  ة. ة باللغة العربيّ ن على األقّل يقابالن وحدات تعليميّ رصيديْ  على ينبغي على الطالب أن يصّدق، في برنامج الماستر

  ة. يس يوسف بمنح إعفاءات من اللغة العربيّ يمكن أن تقوم لجنة المعادالت في جامعة القدِّ 
  ةإلنكليزيّ شروط إلمام كاٍف باللغة ا. د

على أثر اختبار تصنيف اللغة  A صنَّف بالفئة "أ"إّن الطالب الذي يُ  ة األولى،من أجل نيل شهادة المرحلة الدراسيّ 
 A  إلى الفئة "أ" B  أو "ب" C  أو "ت" D  أو "ث" E  ) أو بعد انتقاله من الفئات "ج"Placement testة (اإلنكليزيّ 

 Proficiency( من جهة، والخضوع المتحان المهارة )Aة للمستوى المقابل (المستوى "أ"يجب أن ينجح في الوحدة التعليميّ 
Testمن جهة أخرى.  ) في جامعة ساينت لويس  

  
 الروزنامة والجدول الزمنيّ    :7ة المادّ 

ْين جامعّيْين، يمتّد كّل واحد  آب/ أغسطس. وتتضّمن فصلَ  31ل من أيلول /سبتمبر إلى ة من األوّ يّ تمتّد السنة الدراس أ. 
) فُيَحّددها كّل سنة مجلس ةنهائيّ  ، أّيام أعياد، امتحاناتُعطلة (أسبوًعا. أّما روزنامة السنة الدراسيّ  14منهما على 

  الجامعة. 
ة ُيعاد تنفيذها وتكيَّف لتناسب سات أن تنّظم فصًال جامعيًّا في الصيف لدورات التدّرج، ووحدات تعليميّ ب. بإمكان المؤسّ 

بطريقة مكثّفة (عدد الساعات نفسه  تؤمَّنة جديدة ة)، أو وحدات تعليميّ العمل األصليّ ب الذين رسبوا (نصف ساعات الطالّ 
  ة. عبء العمل لكّل وحدة تعليميّ  مراعاةب بالتقّدم في البرنامج. وفي الحالتين، يجب ) للسماح لبعض الطالّ كالعدد األصليّ 

ة، أو مشروع نهاية الدراسة تعّذر استكمال دورة تدريبيّ  وفي حال ة يجب أّال تتخّطى فصًال واحًدا.كّل وحدة تعليميّ إّن . ج
تعتَبر األولى شرًطا مسبًقا وفًقا  : ن تعلميتينيْ ن في إطار وحدتَ يْ فصل واحد، يجب تقسيم العمل فصلَ  أثناء ما  رسالةأو 

  قتَرح للفصل التالي. للتمّكن من التسّجل في الثانية التي تُ  4ة ألحكام المادّ 
الحادية عشرة، الواحدة  وربع وفًقا للجدول التالي: الثامنة صباًحا، التاسعة والنصف، المقّرر بفترات من ساعةٍ  ُيوّزع. د
  نصف، الثالثة من بعد الظهر، الرابعة والنصف، السادسة مساًء، ثم السابعة والنصف. لوا

ة ولبرامج المرحلة لألعمال التطبيقيّ المحّدد في الفقرة السابقة ه. يمكن اعتماد بعض المرونة في ما خّص الجدول 
  ة الثانية. الدراسيّ 

  

                                                                                                                                                                                                     
للتواصل واإلعالم، ومدرسة الترجمة في  ة، والھندسة، والمعھد الوطنيّ األسنان، والصيدلة، والحقوق والعلوم السياسيّ  ، وطبّ باستثناء كليات الطبّ  .7
  يروت. ب
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   اإللزاميّ ضور الح   :8ة المادّ 
 فيؤَخذ بالتغّيب ة، ال يُ ة االختياريّ الوحدات التعليميّ  في ما خّص ومراَقب. ولكن  في الحصص إلزاميّ الحضور  أ. 

  األسبوعْين األّولْين من الفصل. 
من هذه  25ة المادّ  راجعالفصل ( أثناء تقييمه المستمرّ  فيالمثابرة واالندفاع لدى الطالب لهما تأثير مباشر إّن ب. 

  سة. حسب طرائق تحّددها المؤسّ بالوثيقة) 
األولى أو الثانية، يجب على الطالب أن يكون قد حضر  نيْ تَ ة ما، في الدور لوحدة تعليميّ  للنجاح في االمتحان النهائيّ . ج

ة يتمّكنون من خوض االمتحانات النهائيّ ب الذين أّما الئحة الطالّ حضور. ألقّل من المقّررات المستلِزمة ال% على ا70
  سة عشّية االمتحانات.سة وعضو واحد على األقّل من مجلس المؤسّ فيصادق عليها المسؤول عن المؤسّ 

ة التي تغّيب فيها المدّ  بحسبلتغّيب ألكثر من أسبوعْين على التوالي، ينبغي على الطالب أن يطلب إذًنا. و . عند اد
الحالة يطلب من الطالب أن يعيده. في  وٕاّماسة إّما أن يأذن بمتابعة الفصل الدراسي الطالب، بإمكان مجلس المؤسّ 

   ضافيًّا.  ، ُتَمدَّد المّدة القصوى للبرنامج فصًال إهذه األخيرة
أن  يمكنهمن جانب الطالب عن الفصل الجاري؛ وال  تخّلًياة تفوق أسبوعْين متتاليْين من دون إذن يعتَبر إّن التغّيب لمدّ 

  . المقّررإلى  في العودةيّدعي بأّي حّق مكتسب 
  

   يس يوسفدّ بطاقة الطالب في جامعة الق   :9ة المادّ 
. ويجب الطالبّيةة. ُتَحدَّد على هذه البطاقة صفته يوسف في بداية كّل سنة جامعيّ يس ُيمَنح كّل طالب بطاقة جامعة القدّ 

وعند يس يوسف، أحرام جامعة القدّ  عند دخولهي مطلوبة ف: جامعيّ  نشاطألّي إبرازها ْطَلب يُ  فقدأن يحملها دائًما. عليه 
  ة. بيّ تخابات الطالّ في االن في المشاركةة، وكذلك ة والشفهيّ في االمتحانات الخطيّ  المشاركة

  
   يس يوسفدّ لجامعة الق العنوان اإللكترونيّ    :10ة المادّ 

) عند تسّجله األّول في الجامعة. على أن يتّم net.usj.edu.lb@ا لجامعة القديس يوسف (مَنح كّل طالب عنواًنا إلكترونيًّ يُ 
ب لمواعيد االمتحانات، نتائج، إلخ...) مع الطا سة (بيانات،من جانب الجامعة أو المؤسّ  أّي تواصل بالبريد اإللكترونيّ 

  .  وبشكل حصرّي بواسطة هذا العنوان اإللكترونيّ 
  

   ستخدام وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيّ إ   :11ة المادّ 
أّنها تسّهل على ة األخرى، مع ، والمدّونات، ووسائل التواصل اإللكترونيّ التواصل االجتماعيّ  لإّن منتديات النقاش، ووسائ

، فهي ال تنفي ضرورة احترام اآلخرين كما الجامعة ومكّوناتها. فأّي كالم مهين أو وآرائه كّل شخص التعبير عن نفسه
في الجامعة"  م الجامعة و"ميثاق وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعيّ يَ نَشر عبر هذه األنماط التواصلية وال يحترم قِ بذيء يُ 

ى ولو كان محصوًرا ببعض األشخاص فقط (مثًال "األصدقاء" على وسائل التواصل ة، حتّ بيّ يخضع لعقوبات تأدي
  ). االجتماعيّ 
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 التسجيل والقبول –العنوان الثاني 

  ملّفات القبول    :12ة المادَّ  
المخّصصة لهذا الغرض، وذلك  )8(، أو لدى المكاتبت على موقع الجامعة اإللكترونيّ ملّفات القبول إّما على اإلنترن تَُقدَّم
 توافرت فيهنهائيًّا إّال إذا  يّ حسب اإلجراءات والمهل التي تحّددها الجامعة. وفي كّل برنامج، ال يصبح التسجيل األّولب

  على الحساب من جهة أخرى.  مالّيةدفعة ة تسديد وسبقته عمليّ  ،ة من جهةالشروط التنظيميّ 
  

   يّ للتسجيل األّولالوثائق المطلوبة    :13ة المادّ  
  حسب الحالة، الوثائق التالية: بسة ينبغي على الطالب أن يسّلم مكتب التسجيل أو أمانة المؤسّ 

 ؛ةصورة شمسيّ   -
ة)، أو صورة عن جواز السفر ة (مع إبراز البطاقة األصليّ حديث أو صورة عن بطاقة الهويّ  إخراج قيد فرديّ  -

 ب األجانب؛للطالّ 
 ؛اللبنانّية ة أو ما يعادلها، مصّدقة من وزارة التربيةالباكالوريا اللبنانيّ نسخة عن شهادة  -
أو وثيقة ، للضمان االجتماعيّ  ب المسّجلين في الصندوق الوطنيّ للطالّ  نسخة عن بطاقة الضمان االجتماعيّ  -

 ة أخرى؛ة رسميّ تثبت استفادتهم من تغطية اجتماعيّ 
ة حسب المرحلة الدراسيّ بالثالث األخيرة في المدرسة أو الجامعة، ة نسخة مصّدقة لعالمات السنوات الدراسيّ  -

 ها؛إليالتي يتقّدم 
ة التي نالها، باإلضافة والشهادات الجامعيّ  عليها ألصل عن الدراسات العليا المصّدقنسخة مصّدقة طبق ا -

 ة عند اللزوم؛ إلى معادلتها من جانب الدولة اللبنانيّ 
  إليها؛ة التي يتقّدم حسب المرحلة الدراسيّ بسة وثيقة أخرى تطلبها المؤسّ  أيّ  -

ة باألحوال تثّبت نهائيًّا المعلومات الخاصّ  التسجيل األّوليّ ة عمليّ  أثناءة التي يقّدمها الطالب إّن وثيقة الهويّ 
   ؛ة التي سترد على الشهادات واإلفادات التي تمنحها الجامعة"الشخصيّ 

 اسمه وشهرته واسم والده؛ ةتهجئطريقة   -
 تاريخ ومكان والدته: -
 ته. جنسيّ   -

ة، ينبغي عليه أن يضّم إلى شهاداته إفادة في أوراقه الثبوتيّ ب أو الخّريجين على تصحيح إذا حصل أحد الطالّ 
ة. وٕاّن أّي تعديل في الشهادات والمحفوظات ة باألحوال الشخصيّ بالتعديل الحاصل صادرة من السلطات المختصّ 

  ة هو مستحيل. الجامعيّ 
تعتَبر  يّ له األّولالب المعنّي قد أعطاها أثناء تسجياسم الطالب وشهرته واسم والده التي يكون الط ةتهجئإّن 

  نهائيًة.
  في شهاداتهّن.  وهي التي ترد ات فيتسّجلن بشهرتهّن قبل الزواج،أّما الطالبات المتزّوج

  
   لتسجيلارسوم    :14ة المادّ  

حسب األرصدة في بداية كّل سنة وُتَسدَّد بقسطْين بيحّددها مجلس الجامعة و  تبطة بالبرنامج،التسجيل مر رسوم إّن 
طَلب أحياًنا تسديد دفعة على الحساب قبل التسجيل عن  كّل فصل وضمن المهل التي تحّددها الجامعة. ويُ 

                                                            
  ات لعمليّات التسجيل األخرى. لدى مكاتب القبول للمرحلة الدراسية األولى، ولدى المؤّسس  .8
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، وكذلك القسط الثاني إذا الدفعة على الحساب. وفي حال التخّلي عن الدراسة، ال ُيستعاد القسط األّول أو يّ األّول
لحساب قسم المساعدة االجتماعية % 5الدفع، ُتضاف إلى المبلغ المحّدد نسبة  عن. وفي حال التأّخر كان قد ُسّدد

  يس يوسف. في جامعة القدّ 
 يتسّجل في فصل دراسيّ قسط األّول. فالطالب ال يستطيع أن بالتسجيل إّال بعد سداد الطالب الال ُتمَنح اإلفادة 

  ة بالفصل السابق.جديد إّال إذا استوفى رسوم التسجيل الخاصّ 
   

  دةل في برامج متعدّ التسجي   :15ة المادّ  
من هذه  2ة ) من المادّ بشرط االمتثال ألحكام الفقرتين (د) و(ه بإمكان أّي طالب أن يتسّجل في برامج متعّددة

   .ةالوثيقة وأحكام التشريعات اللبنانيّ 
  

  المسبق  التسجيل   :16ة المادّ  
ة ة بمرحلة دراسيّ ة خاصّ ة معّينة ال يستطيع أن يتسّجل في وحدات تعليميّ الطالب الذي يتسّجل في مرحلة دراسيّ  إنّ 

  أعلى في االختصاص نفسه. 
"التسجيل  عتَبرة األولى، يُ ولكن عندما ينقصه سّتة أرصدة على األقّل كي ينهي برنامًجا من المرحلة الدراسيّ 

  سة. رصيًدا على األكثر، بعد موافقة مجلس المؤسّ  30ة الثانية ممكًنا لـ المسبق" في المرحلة الدراسيّ 
فارق من الوقت تين في التاريخ نفسه: بل ال بّد من توفير ن الدراسيّ يْ ن المرحلتَ يْ في هذه الحال، ال يمكن إنهاء هاتَ 

  تهاء مرحلة وانتهاء األخرى. على األقّل بين ان يتمّثل بفصلين دراسّيين
ة التي تسّجل فيها الطالب مسبًقا إّال إذا أنهى الطالب برنامج أرصدة الوحدات التعليميّ  التصديق علىال يمكن 

  ة األدنى. عندئٍذ ُتحَتَسب هذه األرصدة بعد هذا االنتهاء. المرحلة الدارسيّ 
  

   سير البرنامج التسجيل اثناء   :17ة المادّ  
  سير البرنامج في الحاالت التالية:  أثناءأ. تكون األرصدة قابلة للتحويل 

i ّيس يوسفة نفسها ضمن جامعة القدّ ة في المرحلة الدراسيّ . تحويل ما بين البرامج الدراسي  
ii . ّيسة نفسها في جامعة القدّ من المرحلة الدراسيّ  في جامعة أخرى إلى برنامج دراسيّ  تحويل من برنامج دراسي  

  يوسف
يس يوسف. وفي حال الموافقة، إلجراء أّي تحويل ال بّد من الحصول على موافقة لجنة المعادالت في جامعة القدّ 

% من أرصدة البرنامج 50ال يمكن أن يتخّطى عدد األرصدة التي تّم الحصول عليها بواسطة المعادلة نسبة 
  . الدراسيّ 

: بعد توقيع ECTS األوروبّي جامعات اعتمدت نظام تحويل األرصدة  منب. تكون األرصدة قابلة للتحويل أيًضا 
  جامعة أخرى.  منحالة على حدة، تتّم المصادقة في جامعة على األرصدة المكتسبة  ة لكلّ اتفاقيّ 

  
   البرنامج نطاق ارجخ التسجيل   :18ة المادّ  

األكثر إذا تّم استيفاء شروط القبول التي رصيًدا على  15ن الممكن التسّجل "خارج نطاق البرنامج" في أ. م
  سة. تفرضها المؤسّ 

ة معّينة إذا لم يأِت الطالب بتبرير لتحصيل سة التسجيل في وحدة تعليميّ المؤسّ  عن مسؤولالب. يمكن أن يرفض 
  ب في الصّف. أو إذا تّم الوصول إلى العدد األقصى الممكن للطالّ  ،ةالمقّررات األساسيّ 
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  ة ويحصل على ورقة بعالماته، واحدة وشاملة. لتقييم وحداته التعليميّ . يخضع الطالب ج
حسب النظام باألرصدة المصّدقة "خارج نطاق البرنامج" بالتسّجل في برنامج . بإمكان الطالب أن يحتسب د

  من هذه الوثيقة).  21ة (راجع المادّ  العاديّ 
  

  حضور الحرّ ال   :19ة المادّ  
  ة واحدة أو أكثر.في وحدة تعليميّ  طالًبا حرًّاأ. من الممكن التسّجل 
ة إذا لم يتقّدم الطالب الحّر بتبرير حصوله سة التسجيل في وحدة تعليميّ المؤسّ  عن مسؤولالب. يمكن أن يرفض 

  ب في الصّف. أو إذا تّم الوصول إلى العدد األقصى الممكن للطالّ  ،على المقّررات األساسية
هو ال يحصل على إذ يس يوسف وال يخضع لتقييم المكتسبات. طالًبا عاديًّا في جامعة القدّ . ليس الطالب الحّر ج

بل على إفادة حضور وذلك بطلب منه. وعلى بطاقة الطالب التي يحملها يشار بوضوح إلى صفته  ،إفادة تسجيل
  البطاقة. هذه حدَّد مّدة صالحية . كما تُ طالًبا حرًّا

  
  التسجيلتعديل     :20ة المادّ  

؛ وَمن يرغب لتعديل تسجيلهم ويحظون بأسبوعْين في بداية كّل فصل دراسيّ  ب قبل بداية المقّرر،يتسّجل الطالّ 
ة؛ ولكّنهم يجب الوحدات التعّلميّ  عاشر من الفصل، أن يتخّلى عن إحدىولكن قبل األسبوع ال ،منهم بإمكانه الحًقا

وعضو واحد على  سةالمؤسّ  المسؤول عن. وال بّد من موافقة ةدة التعّلميّ قة بهذه الوحأن يسّددوا كامل الرسوم المتعلّ 
  . تالتعديال هعلى هذ األقّل من مجلسها

  
  

  فاداتاإل   :21ة المادّ  
عتَبر نظاميًّا عاديًّا إذا كان يتبع برنامج شهادة؛ وهو ًبا: فالطالب يُ بصفتهم طالّ  بتمَنح إفادات بطلب من الطالّ 

الجاري. وتبطل صالحية التسجيل في  ًدا على األقّل في الفصل الدراسيّ رصي 24إذا تسّجل في طالب بدوام كامل 
  حال عدم الوفاء برسوم التسجيل. 

i ّة وبطلب من المرّشح، إفادات قبول للمرّشحين هيئات التي تؤّمن مساعدات ماليّ سة ال. إفادة قبول: تمنح المؤس
  المقبولين في الفصل الدراسي الجاري. 

ii ّب، وبطلب منهم، إفادات تسجيل تذكر عدد األرصدة. فإفادة التسجيل بدوام . إفادة تسجيل: تمنح المؤسسة الطال
  رصيًدا على األقّل.  24تسّجل بـ يكون الطالب قد  كامل تفترض أنّ 

  
  تغطية الطالب االجتماعّية   :22ة المادّ  

  تغطية إلزامية:أ. 
ة تشمل الرعاية ة من التغطية االجتماعيّ عاًما أو أقّل ُيَسجَّل في منظومة إلزاميّ  30عمره  إّن كّل طالب لبنانيّ 

ب في فادة من تغطية أهله أو من منظومة الطالّ إل، يمكنه احسب وضعه العائليّ بة له وكلفة استشفائه. و الطبيّ 
ة ر المعلومات الضروريّ افنويًّا. وتتو ، وفي هذه الحال عليه أن يدفع رسًما سللضمان االجتماعيّ  الصندوق الوطنيّ 

  ة عند التسجيل. هذه الحماية اإللزاميّ  عن
   تأمين ضّد الحوادث تكتتبه الجامعة:ب. 
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ام التي تحدَّد ام العمل كاأليّ أيّ  أثناءب" تكتتبها الجامعة. وهي تغّطيه يستفيد كّل طالب من بوليصة تأمين "الطالّ 
الجامعة أو أثناء التنّقل من الجامعة وٕاليها؛ وبوليصة التأمين بساعات الحضور  فيوذلك  ،ةفي الروزنامة الجامعيّ 

  . ام الُعَطلأنشطة أو مشاريع تنّظمها الجامعة حتى ولو جرت في أيّ  في أثناءهذه تغّطيه أيًضا 
  امعة. في حال وقوع حادث خارج الحاالت المذكورة أعاله تخضع التغطية لشرط الموافقة المسبقة من رئاسة الج

  ب" ما يلي:ويغّطي تأمين "الطالّ 
 الوفاة بحادث، -
 ة على أثر حادث،اإلعاقة الكاملة أو الجزئيّ  -
 ة على أثر حادث. التكاليف الطبيّ  -
  :تأمين خاّص . ج
 إلى االكتتابون وّ مدع للضمان االجتماعيّ  ون الذين ال يستفيدون من تغطية الصندوق الوطنيّ الطالب اللبنانيّ  -

  على حسابهم) لتغطية استشفائهم على األقّل.في بوليصة تأمين خاّصة (
حسب شروط التسجيل لديهم في تأمين بأو  يكتتبوا على حسابهم الخاّص ب األجانب أن ينبغي على الطالّ  -

  . ٕاعادتهم إلى بلدهماستشفاءهم و  على األقلّ  يغّطي
في تأمين  ة أن يكتتبوا على حسابهم الخاّص البرامج الجامعيّ ب المنتقلين إلى الخارج في إطار ينبغي على الطالّ  -

  . وطنهميغّطي على األقّل استشفاءهم وٕاعادتهم إلى 
  :تأمين مهنيّ . د

على ة، ووفًقا للشروط التي تفرضها الجامعة، يحظى بتأمين إّن الطالب المشارك في دورة تدّرج في الرعاية الصحيّ 
لتغطية الحوادث التي تطرأ  وذلك ،أّي هيئة أخرى وٕاّماحسب الحالة إّما الجامعة بتبه ة المهنّية تكتالمدنيّ  ةالمسؤوليّ 

  في إطار هذه األنشطة في لبنان. 
  

  المساعدة المالّية   :23ة المادّ  
  ة التالية:مساعدات الماليّ لتمنح الجامعة ا  

ه إلى قسم المساعدة رسوم الدراسيّ قسيط الت -   ة،االجتماعيّ ة على أساس طلب يوجَّ
ه إلى قسم المساعدة االجتماعيّ  - تسدَّد بعد انتهاء  ة. هذه القروض قروض بدون فائدة لدى مصارف مقابل طلب يوجَّ

  الدراسة،
ه إلى قسم المساعدة االجتماعيّ ة مقابل طلب يُ منح اجتماعيّ  -   ة،وجَّ
ة  المقيمين في لبنان. وهي تغّطي كّليًّا أو جزئيًّا تكاليف الدراسة الجامعيّ  البكالوريامنح امتياز ألفضل الناجحين في  -
  حسب النظام المعتمد، ب

  سة،ة تضعها المؤسّ سة على أساس معايير أكاديميّ كّل مؤسّ  ب، يقّدمها مجلسأفضل الطالّ منح تقدير  -
  حّددها الجامعة،تُ  معاييرة، على أساس ة تقدَّم إلى أعضاء المنتخبات الرياضيّ منح رياضيّ  -
ة في المرحلة األولى في الخارج بشكل يسمح لهم بطلب  ب أجانب أنهوا دراستهم الجامعيّ ة تقدَّم إلى طالّ منح دراسيّ  -

  . عيشغّطي بشكل كّلّي أو جزئّي رسوم التسجيل وتكاليف الة العليا. وهي تُ التسجيل في المرحلة الدراسيّ 
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  ةالعائليّ تخفيضات ال   :24ة المادّ  
يس يوسف تستفيد من تخفيض على أسعار األرصدة  سّجل أكثر من ولد من أوالدها في جامعة القدّ إّن العائالت التي تُ 

لين للفصل الدراسيّ  يًدا على األقّل من برنامج صر  20في  واحد كلّ  ،نفسه فقط، بشرط أن يكون األوالد اإلخوة مسجَّ
  الشهادة. 

  للتخفيض الممنوح بالتساوي بين اإلخوة كاآلتي: ةقسَّم النسبة المئويّ تُ    
 لكّل من الولدْين، %5 تخفيض بنسبة -
 % لكّل من األوالد الثالثة،10تخفيض بنسبة  -
 لكّل من األوالد األربعة. %12،5تخفيض بنسبة  -

  

 التصديق على مكتسبات التعليم –الفصل الثالث 

  
  تقييم المكتسبات   :25ة المادّ  

  . )9(ةصدَّق بناًء على تقييم مكتسبات الوحدة التعليميَّ يتسّجل فيها الطالب تُ  أ. إّن األرصدة التي
متحانات منتصف الفصل، اة، ة وشفهيّ (اختبارات خطيّ  الفصل الدراسيّ يستمّر تقييم مكتسبات الطالب في أثناء ب. 

، مشروع (امتحان نهائيّ ة، مثابرة، حافز...) وبتقييم نهاية الفصل ة، مشاريع بحث، أعمال شخصيّ عروض شفهيّ 
  بحث، رسالة...).

  سات.  . طرائق التقييم تحّددها المؤسّ ج
  

  ةروزنامة امتحانات منتصف الفصل واالمتحانات النهائيّ    :26ة المادّ  
التعليق على ب بواسطة الطالّ  وتُبّلغحدَّد مسبًقا ة تُ امتحانات منتصف الفصل واالمتحانات النهائيّ  روزنامةأ. إّن 

  خمسة عشر يوًما قبل الموعد المحّدد على األقّل. اللوح/العرض 
  ب قبل أسبوع على األقّل. بلَّغ الطالّ ب. إّن أّي تغيير في هذه الروزنامة يمكن أن يُ 

مباشرة فاق اتّ  ين. وال يمكن تحقيق أيّ ة هذه الروزنامة بالتنسيق مع المدّرسين المعنيّ سة المعنيّ يضع مسؤول المؤسّ . ج
  ب في هذا الموضوع. بين المدّرسين والطالّ 

  
  دورات االمتحانات   :27ة المادّ  

سة طرائق  وتحّدد كّل مؤسّ  .ة ولكّل فصل دراسيّ ة لكّل وحدة تعليميّ دورتي امتحانات نهائيّ المشاركة في يحّق للطالب أ. 
ستكَمل الوحدة ، بحيث تُ ةالبحث، والرسائل البحثيّ ة، وامتحانات منتصف الفصل، ومشاريع إجراء دورات االمتحانات النهائيّ 

  .7ة ق بها، ووفًقا ألحكام المادّ ة المعنّية عند انتهاء الفصل المتعلّ التعّلميّ 
  ن. يْ ة، يستطيع الطالب أن يختار المشاركة في الدورة األولى أو الدورة الثانية أو في كال الدورتَ ب. لالمتحانات النهائيّ 

إن أراد أن يعيد في الدورة الثانية االمتحان الذي خضع له في الدورة األولى، إن اقتضى األمر ذلك،  . بإمكان الطالب ج
  ليحّسن عالمته. فتحّل عالمة الدورة الثانية في األحوال كّلها مكان عالمة الدورة األولى.

                                                            
  .دليل التعليم الجامعيّ راجع   .9
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حصة تلي لقاًء بين الطالب لموافقة هيئة فاة . يخضع كّل تسجيل جديد ألّي طالب يرسب مّرتين في وحدة تعليميّ د
  سته. وينطبق األمر نفسه في حال الرسوب مجّدًدا في وقت الحق. ومسؤول مؤسّ 

      
  التغّيب عن التقييم   :28ة المادّ  

يجب أن يبّرر غيابه بإبراز تبرير خّطّي صالح في  أ. إّن أّي طالب يتغّيب عن أحد عناصر التقييم غير االمتحان النهائيّ 
سة طريقة تعويض هذا بالمؤسّ  اّص للدراسة الخ ة" في النظام الداخليّ حّدد "األحكام الخاصّ ام عمل. وتُ غضون ثالثة أيّ 

  التغّيب. 
  هذه الماّدة. هائي يؤّدي إلى نيل العالمة صفر على االمتحان الن عنب. إّن أّي تغّيب 

  
  نظام وضع العالمات   :29ة المادّ  

سة ووفًقا لنظام وضع حسب ما تقّرره المؤسّ ب 100أو على  20ة على ة للوحدة التعليميّ يمكن وضع العالمة النهائيّ أ. 
  ). 1الجدول  عراجيس يوسف (العالمات المعتَمد في جامعة القدّ 

، B+ ،B؛ -A+ ،A ،Aة في صفوف كما يلي: التعليميّ رتَّب النتائج التي تشير إلى نجاح الطالب أو رسوبه في الوحدة وتُ 
B- ؛C+ ،C ،C- ؛D+ ،D ،D- ؛F.  
  

  ويرد عدد األرصدة المقابلة على ورقة العالمات. 
 

 

   100العالمة/

 السلّم األميركي

 

قيم تصنيف 
يس جامعة القدّ 
 يوسف

 

ترتيب 
جامعة 
القديس 
 يوسف

  مدلول السلّم 

 ترتيب جامعة القديس يوسف

  100العالمة/

سلّم جامعة 
القديس 
 يوسف

  20العالمة/

سلّم جامعة القديس 
 يوسف

97.00  -  100.0 

93.00  -  96.99 

90.00  -  92.99 

4.0 

4.0 

3.7 

A+ 

A 

A- 

 

 

ا  جيّد جّدً

90.00  -  100.0 

85.00  -  89.99 

80.00  -  84.99 

18.00  -  20.00 

17.00  -  17.99 

16.00  -  16.99 

87.00  -  89.99 

85.00  -  86.99 

82.50  -  84.99 

3.3 

3.1 

3.0 

B+ 

B 

B- 

 79.99  -  76.70 جيّد

73.35  -  76.69 

70.00  -  73.34 

15.34  -  15.99 

14.67  -  15.33 

14.00  -  14.66 

80.00  -  82.49 

77.00  -  79.99 

75.00  -  76.99 

2.7 

2.3 

2.1 

C+ 

C 

C- 

 69.99  -  66.70 حسن

63.35  -  66.69 

60.00  -  63.34 

13.34  -  13.99 

12.67  -  13.33 

12.00  -  12.66 

73.00  -  74.99 

70.00  -  72.99 

67.50  -  69.99 

2.0 

1.7 

1.3 

D+ 

D 

D- 

 59.99  -  56.70 مقبول

53.35  -  56.69 

50.00  -  53.34 

11.34  -  11.99 

10.67  -  11.33 

10.00  -  10.66 

65.00  -  67.49 

60.00  – 64.99 

(لجنة  *0.0
فاحصة)*

 09.99  -  08.00 49.99  -  40.00 ة فاحصة)*لجن(

00.00  -  59.99 0.0 F  07.99 - 00.00 39.99  -  00.00 رسوب 

  نظام وضع العالمات – 1الجدول 

 ممتاز
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وحدة  في كلّ ينبغي على اللجنة الفاحصة أن تجري تكييًفا للعالمات لمجمل الصّف ب. على أثر الدورة الثانية من االمتحانات، 
  ): 2راجع الجدول ة؛ وقيمة التكييف الذي يجب أن يتّم لبلوغ عالمة النجاح هي كاآلتي (تعليميّ 

 

MC معّدل الصف 

 الفارق المطبّق 2

NP=MC-2 العالمة المقبولة 

NR  سةالمؤسّ  تحّددھاعالمة النجاح التي  

RJ=NR-NP التكييف 

 حتساب التكييفإ – 2الجدول 

  

إلى أعلى، إلى قيمة التكييف. إذا  عاد تقييم مجموع عالمات الصفّ ، يُ 2 )≤(في حال كانت قيمة التكييف أقّل من أو مساوية لـ 
  عدَّل العالمات. ، ال تُ 2من  (˂)كان هذا التكييف أعلى 

بعالمة أدنى من عالمة  ة أن تعمد إلى تكييف إضافيّ الفاحصين التي تّتخذ قرارات سياديّ بإمكان لجنة على أثر هذا التكييف، 
  .-Dى الوصول إلى عالمة النجاح؛ عندئٍذ يكون الترتيب الممنوح النجاح حتّ 

  

  
  لفاحصةااللجان    :30ة المادّ  

  تتأّلف اللجنة الفاحصة من: أ.
  ويترأسها، االجتماعإلى يدعوها  وهوسة، المؤسّ  المسؤول عن  -
  ة،ة المعنيّ ة الذين قّدموا الوحدات التعليميّ أعضاء الهيئة التعليميّ  -
  سة. المؤسّ  عن مسؤولالة الذين استدعاهم أعضاء الهيئة التعليميّ  -

 (لجنة فاحصة  ب. تبّت اللجنة الفاحصة بنتائج تقييم المكتسبات وتصّدق على األرصدة في نهاية كّل فصل دراسيّ 
وٕان اقتضت الضرورة ذلك على أثر اختصاص معّين (لجنة فاحصة لنيل  ،االمتحانات يْ ة) بعد كّل من دورتَ فصليّ 

كي تحّدد المرّشحين الذين عليهم أن يتقّدموا في  النتائجالشهادة). وبعد الدورة األولى، تقوم اللجنة الفاحصة بإجراء تقييم 
  نتائجها.  ل نهائيّ كنهايتها وبشالتي تصّدق اللجنة الفاحصة في الدورة الثانية 

  ة المختلفة. قَبل التعويضات ما بين عالمات الوحدات التعليميَّ . ال تُ ج
في حال وقوع  خطأ  ال يمكن تعديلها إالّ  إذ إّن العالمات التي تصدرهاقرارات اللجنة الفاحصة ال تقبل الطعن. إّن . د

  من هذه الوثيقة).  31ة المادّ  ماّدّي (راجع
  
  

  والتحّقق من العالمة المسابقةاالّطالع على    :31ة المادّ  
  ام العمل الخمسة التي تلي نشر العالمات. في أيّ  مسابقتهبإمكان الطالب أن يطلب خّطيًّا االّطالع على  أ.
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صادر عن   صحَّح العالمة على أساس قرارٍ ب. في حالة وقوع خطأ ماّدي فقط لناحية اإلغفال أو اإلضافة أو التأجيل، تُ 
  سة.  المؤسّ  عن مسؤولال
  

  ملحق للشهادة   :32ة المادّ  
صّدقة مع العالمة النهائية التي   ة المُ َضّم "ملحق للشهادة" إلى الشهادة. ويشمل بصورة خاصة الئحة بالوحدات التعليميّ يُ 

  . )10(لكّل منها الطالب نالها
  

 ة أو غيرھانظام االمتحانات الخطّي –الفصل الرابع 

   
  التقّيد باألوقات المحّددة   :33ة المادّ  

سَمح له ينبغي على الطالب أن يحضر في الوقت المحّدد لبدء االمتحان. في حال التأّخر ألقّل من خمس عشرة دقيقة، يُ 
بدخول قاعة  له ، ال يسَمحال يتخّطى الثالثينعشرة دقيقة ولكن  يفوق خمس وعند تأّخربالمشاركة في االمتحان. 

دخول قاعة االمتحان. له بتاًتا ب سة. وفي ما يتخّطى الثالثين دقيقة، ال يسَمحالمؤسّ  عن مسؤولالإّال بإذٍن من  االمتحان
  . المتأّخرون بوقت إضافيّ  على أّال يحظى

  

  سير االمتحانات   :34ة المادّ  
  امتحان.  تحديد األماكن في قاعة االمتحانات يتّم قبل بدء كلّ إّن أ. 

وأن يبرزها  ،ة به للسنة الجاريةيس يوسف الخاصّ في جامعة القدّ  بطاقته الطالبّيةينبغي على الطالب أن يحمل ب. 
هذا األخير ذلك. وفي حال لم يكن يحمل بطاقته لن يتمّكن من المشاركة في االمتحان إّال بإذٍن من  إليهإذا طلب  للمراقب

  سة. المؤسّ  عن مسؤولال
سمح للطالب بمغادرة القاعة في الدقائق الثالثين األولى التي تلي توزيع المسابقات. وبعد هذه المهلة، وفي حال . ال يُ ج

الضرورة، يستطيع الطالب أن يخرج على أن يرافقه المراقب. أّما الطالب الذي يخرق هذا النظام فينال عالمة صفر 
  لالمتحان المعنّي وال يستفيد من امتحان استلحاق. 

  سة. المؤسّ  توّزعهاة األسماء على النسخ التي . تجري االمتحانات على أساس مبدأ سريَّ د
  سة. المؤسّ  عن مسؤولالوذلك بقرار من  ،منح عالمة صفر. يمكن إلغاء أّي مسابقة تعتبر غير مقروءة وتُ ه
المراقب أن  إلىيطلب الطالب . إذا تطّلبت طبيعة الموضوع أو االمتحان معلومات مكمِّلة أو تصحيًحا ما، يمكن أن و

  سة. المؤسّ  عن مسؤولاليبلغ 
ب أن حظَّر على الطالّ االمتحان ُتذَكر لكّل عملية تقييم. وفي قاعة االمتحانات يُ  أثناءالوسائل المسموح استعمالها إّن . ز

  . التي بحوزتهم وسائلاليعيروا أيًّا من 
صة لالمتحان. وقبل أن يغادر الطالب القاعة ة المخصّ عن انتهاء المدّ . يتوّقف الطالب عن الكتابة ما إن يتّم اإلعالن ح
  سّلم مسابقته ويوّقع على الئحة الحضور. يُ 

                                                            
  ECTS.  راجع دليل نظام تحويل األرصدة األوروبيّ   .10
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. وٕاّن أي ُيبّلغ المسؤول عن المؤّسسة عن أي سلوك أو فعل معارٍض للنظام بواسطة الئحة حوادث يمألها المراقب. ط
. كما يمكن أن تؤّدي بطالنهصفر مع الحق في دورة االستلحاق أو  نيل عالمةو  متحانإلغاء االمحاولة غّش تؤّدي إلى 

  سة. التابع للمؤسّ  المجلس التأديبيّ  علىأيًضا إلى اإلحالة 
  

  تصحيح االمتحانات   :35ة المادّ  
المسابقات  سة. فُتخبَّأ أسماء حتى يسّلم المراقبون المسابقات والئحة التواقيع إلى أمانة المؤسّ  أ. ما إن ينتهي االمتحان

  على الفور.
ة كَتب عليه اسم المصحِّح، ورمز الوحدة التعليميّ ُتَسلَّم المسابقات الخالية من األسماء إلى المصحِّح في ظرف مختوم يُ ب. 

  وعنوانها، وطبيعة االمتحان وتاريخه، وعدد المسابقات والمهلة المحّددة لتسليم المسابقات مصّحَحًة. 
إّن مبدأ التصحيح ة عن أسماء المسابقات وتعالج العالمات. المصّححة، ترفع األمانة السريّ . عند إعادة المسابقات ج

  سة. التصحيح في المؤسّ  إجراءسة. وبإمكان هذا األخير أن يفرض المؤسّ  عن مسؤولالبطلب من  المزدوج مقبول
سة مسابقات . وتحفظ المؤسّ نيّ على الموقع اإللكترو  ب على النتائج على حسابهم الخاّص . يمكن أن يّطلع الطالّ د

  ام عمل على األقّل بعد نشر النتائج. ة لخمسة أيّ االمتحانات النهائيّ 
     

  ةتحانات اإللكترونيّ أحكام خاّصة باالم   :36ة المادّ  
  سير االمتحانات: 

  االمتحانات قبل بداية كّل امتحان.  ةأ. يتّم منح رموز الدخول وتحديد األماكن في قاع
وأن يبرزها  ،ة به للسنة الجاريةيس يوسف الخاصّ في جامعة القدّ  بطاقته الطالبّيةب. ينبغي على الطالب أن يحمل 

هذا األخير ذلك. وفي حال لم يكن يحمل بطاقته لن يتمّكن من المشاركة في االمتحان إّال بإذٍن  إليهللمراقب  إذا طلب 
  سة. المؤسّ  عن مسؤولالمن 
. ال يسمح للطالب بمغادرة القاعة في الدقائق الثالثين األولى التي تلي توزيع المسابقات. وبعد هذه المهلة، وفي حال ج

الضرورة، يستطيع الطالب أن يخرج على أن يرافقه المراقب. أّما الطالب الذي يخرق هذا النظام فينال عالمة صفر 
  اق. لالمتحان المعنّي وال يستفيد من امتحان استلح

  سة. المؤسّ  تفرضه خاّص  مجلَّد. تتّم كتابة ملّف المسابقات في د
. إذا تطّلبت طبيعة الموضوع أو االمتحان معلومات مكمِّلة أو تصحيًحا ما، يمكن أن يطلب الطالب من المراقب أن ه
  سة. المؤسّ  عن مسؤولالغ يبلِّ 
ب أن حظَّر على الطالّ ة تقييم. وفي قاعة االمتحانات يُ كّل عمليّ االمتحان ُتذَكر ل أثناءالوسائل المسموح استعمالها إّن . و

  هم.التي بحوزت وسائلاليعيروا أيًّا من 
صة لالمتحان. وقبل أن يغادر الطالب القاعة ة المخصّ . يتوّقف الطالب عن الكتابة ما إن يتّم اإلعالن عن انتهاء المدّ ز

  . له المناسب مجلَّديتأّكد من أّن ملّفه ُحِفظ في ال
. وٕاّن أي ُيبّلغ المسؤول عن المؤّسسة عن أّي سلوٍك أو فعٍل معارض للنظام بواسطة الئحة حوادث يمألها المراقب. ح

. كما يمكن أن تؤّدي بطالنهفي دورة االستلحاق أو  محاولة غّش تؤّدي إلى إلغاء المسابقة ونيل عالمة صفر مع الحقّ 
  سة.التابع للمؤسّ  المجلس التأديبيّ  علىأيًضا إلى اإلحالة 
  ات: تصحيح المسابق
سة بنسخ األجوبة (بشكل مجّلدات وملّفات) على مجّلد آخر ُينشأ لهذا ة المسابقة حتى تقوم أمانة المؤسّ ما إن تنتهي مدّ 

  سلَّم هذا المجّلد إلى المدرِّسين للتصحيح. عندئٍذ تَُفكَّك رموز الدخول. الغرض. على أن يُ 



أحكام مشتركة –النظام الداخلّي للدراسة   

17 | P a g e  

  سة. ة بالمدرِّس" تمنحها المنظومة، ويسّلم الالئحة كاملًة إلى المؤسّ صّحح المدرِّس، ويضع العالمة على "الئحة خاصّ يُ 
ة بالمدّرس" على منّصة "إدارة العالمات". وفي حال ساورت المصحِّح سة بنسخ العالمات من "الالئحة الخاصّ تقوم المؤسّ 

  السائدة في قاعة االمتحانات ليقّرر مصير هذه المسابقات.البيئة  بعض المسابقات، يمكنه أن يحّلل فيشكوك 
  

  تانالنزاهة والصرامة األكاديميّ    :37ة المادّ  
ة التالية مهما كانت الظروف: الصدق، والثقة، والعدالة، م الخمس األساسيّ يَ التزام باحترام القِ ة بأّنها: "حدَّد النزاهة األكاديميّ تُ 

  . )11(والمسؤولية"واالحترام، 
ة. ويمكن أن يؤّدي إلى عقوبات تأديبيّ  ،ةة وكذلك حقوق المؤّلف المعنويّ غّش يمّس النزاهة األكاديميّ و االنتحال هو مخالفة، 

حّق المؤّلف هذا يستحّق الحماية، مهما كان نوع الوثيقة المنَتجة (اقتباسات من نصوص، صور، بيانات، استخدام مواّد، 
  ة وثائق وضعها آخرون إلخ...). مسموحة في إطار االمتحانات، اّدعاء ملكيّ وثائق غير 

  معلومات ووقاية: 
 متوافرة ب (كتّيبات سبل تجّنبه، هي في متناول مجموع العاملين والطالّ بقة بتحديد االنتحال، وكذلك معلومات متعلّ ثّمة 

  ب هذه الكتّيبات عند دخولهم الجامعة. الطالّ يس يوسف). ُيَسلَّم لجامعة القدّ  على الموقع اإللكترونيّ 
  المراقبة: 

  لكشف االنتحال.  ، إلخ.) بواسطة برنامج معلوماتيّ تخّرج ب (تقارير، رسائلق من الوثائق التي ينتجها الطالّ يمكن التحقّ 
  العقوبات: 

  المة صفر. إّن أّي فعل انتحال مثَبت يؤّدي إلى إلغاء المسابقة أو مشروع البحث: فينال العمل ع

 السلوك واالنضباط –الفصل الخامس 

  السلوك العام   :38ة المادّ  
  ب جميًعا تأمين االحترام المتبادل، والسلوك الجّيد ومراعاة االنضباط.يتوقَّع من الطالّ 

  ة. م الجامعة كما في أّي مكان آخر، في إطار األنشطة الجامعيّ رَ حَ  داخلتسود روح الوّد في ما بينهم، 
  تستخَدم األبنية واألجهزة بكّل عناية. 

 

  السلوك في مباني الجامعة   :39ة المادّ 
ب أنفسهم أن يؤّمنوا في قاعات الدرس في التعليم العالي، ليس أمًرا اعتياديًّا أن يهتّم مدرِّس بشؤون االنضباط. فعلى الطالّ 

 يحيل المسألة، بإمكان المدرِّس أن يعّلق الدرس و هدوءين للعمل. وفي حال عدم احترام النظام والالضروريّ  هدوءالنظام وال
  اإلدارة. على

منها من  القاعة وال الخروج  دخولالدرس، ال يمكن  وأثناءب حاضرين في قاعة الدرس في الوقت المحّدد. يكون الطالّ 
  وسيلة تسجيل أخرى.  مَنع استخدام أّي هاتف جّوال، أو آلة تصوير، أو أيّ دون إذن المدرِّس؛ كما يُ 

  سة. المجلس التأديبي الخاص بالمؤسّ  علىأّما حاالت الخرق الفادح لقواعد االنضباط فُتحال 
  

  مكتباتال   :40ة المادّ 
  الجامعة، وفًقا للشروط الواردة في نظام المكتبات.  دخول مكتباتيس يوسف بحق ب جامعة القدّ يحظى طالّ 

                                                            
11. http://www.academicintegrity.org/  
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  اإلخطارات   :41ة المادّ 

حسب األصول. كما على بسة قرار إدارّي تعرضه أمانة المؤسّ  على أيمن واجب كّل طالب أن يبقى على اّطالع 
التي حّصلوها. وليست األمانة ملزمة بإبالغ  روزنامة االمتحانات والنتائجا أن يبقوا على اّطالع على أيضً  بالطالّ 

  . ا أو خّطيًّاالمعلومات هاتفيًّ  الطّالب الغائبين
  ب يجب أن تصادق عليها اإلدارة. ة عرض تجري بمبادرة من الطالّ أّي عمليّ  إنّ 
  

  ةمسؤوليّ ال   :42ة المادّ 
      سة.ّي قد يلحقونه بالمؤسّ ب مسؤولون معنويًّا وماّديًّا عن أّي ضرر مادّ الطالّ إّن 

  
  أحرام الجامعة دخول   :43ة المادّ 

ة صالحة للسنة  بطاقة جامعيّ يس يوسف المزّودين ب جامعة القدّ دخول أحرام الجامعة والمراكز مقصور على طالّ إّن أ. 
  فَرض بعض القيود للدخول في بعض المناسبات. الجارية. كما يمكن أن تُ 

سَمح بأّي نشاط في قاعات الدرس باستثناء ذاك المتعّلق بمتابعة الدروس أو تنفيذ األعمال المطلوبة، إال بإذن ب.  ال يُ 
  م. رَ سة أو مدير الحَ المؤسّ  عن مسؤولالمسبق من 

من دون إذن من  الجامعةسة في مباني سمح بعقد أّي مؤتمر أو اجتماع بحضور أشخاص غرباء عن المؤسّ ت. ال يُ 
صال بأّي شخص غريب ة. ال يمكن االتّ مَنح هذا اإلذن الجتماعات حزبيّ م. كما ال يُ رَ سة أو مدير الحَ المؤسّ  عن مسؤولال

  سة.من دون موافقة مسبقة من المؤسّ  الجامعةعَقد داخل مباني مر يُ سة لغرض مؤتعن المؤسّ 
  

  ةيّ لتأديبالعقوبات ا   :44ة المادّ 
  سة ما ومدير مركز ما أن يصدرها هي:مؤسّ  عن مسؤولالة التي باستطاعة العقوبات التأديبيّ إّن 
  اإلنذار البسيط، -
  أو بدون إعالن،ة المالمة الخطيّ  -
  بواسطة اإلعالن أو بدونه ولفترة معّينة،اإلقصاء من المكتبة  -
ة سة، لفترة زمنيّ اإلقصاء، بواسطة اإلعالن أو بدونه، من مقّرر واحد أو أكثر، من دورة تدّرج أو أكثر، أو من المؤسّ  -

  المتحانات. التقّدم إلى امعّينة مع المحافظة على الحّق في 
  إلغاء مسابقة أو دورة امتحانات. -

  سة ما أو مركز ما، باإلضافة إلى اإلجراءات المذكورة آنًفا، أن يصدر العقوبات التالية:التأديبي لمؤسّ بإمكان المجلس 
  اإلقصاء من االمتحانات، بواسطة اإلعالن أو بدونه، لعدد محّدد من الدورات، -
  سة. من المؤسّ  اإلقصاء النهائيّ  -

 

  بيةالحياة الطالّ  –الفصل السادس 

  ونالمندوبون األكاديميّ    :45ة المادّ 
  ما يلي:بن يتمّثل دور المندوبين األكاديمييّ 
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ة، ة، والطرائق التربويّ ب بالمدرِّسين واإلدارة من أجل تحقيق تحسين مستمّر للبرامج التعليميّ تسهيل وتنظيم عالقات الطالّ  -
  ووسائل العمل وأنظمة االمتحانات؛

  .وجمعها، من أجل مواجهة آراء المعلِّمين والمدراء في اجتماعات مشتركةالتعبير عن آراء الطّالب في هذه المواّد  -
  

  نيّ ن األكاديمييلمندوبإنتخاب ا   :46ة المادّ 
ة، بالعدد سنة جامعيّ  اية كلّ المندوبون ومناوبوهم في بدنتَخب ة في كّل برنامج. يُ أ. يجري االنتخاب عن كّل سنة دراسيّ 

  سة. للدراسة في كّل مؤسّ  النظام الداخليّ ة" في المحّدد في "األحكام الخاصّ 
كبر سنًّا أل(ا ا، وطالَبْينرئيسً سة، مؤّلف من ثالثة أعضاء: ممثل عن المؤسّ  انتخابيّ ب. يجري االنتخاب بمراقبة مكتب 

  ب غير المرّشحين). واألصغر سنًّا من بين الطالّ 
  . ُتَحدَّد طرائق االنتخاب في نّص خاّص يعتمده مجلس الجامعة. ج

  
  ةبيّ هيئات طّال    :47ة المادّ 

  تهدف إلى ما يلي: ةبيّ هيئة طالّ سة وكّل مركز تتشّكل أ. في كّل مؤسّ 
  ؛سة أو المركزب في المؤسّ صون روح الصداقة ما بين الطالّ  -
ع والطابع الحّر لهذه األنشطة، مع األخذ باالعتبار التنوّ  أو مهنيّ  ، وطنيّ ، ثقافيّ تطوير أنشطة ذات طابع اجتماعيّ  -

  كما سائر االقتراحات الصادرة من اإلدارة؛
  ؛11ة ، وفًقا ألحكام المادّ تنظيم أنشطة ذات طابع سياسيّ  -
  وار السليم؛ومصالح الجامعة في روح من الح ،ستهم، أو حرمهم، أو مركزهمة لدى إدارة مؤسّ تعزيز مصالحهم الجامعيّ  -
  مع الطالب اآلخرين في الجامعة؛ التشجيع على التبادل الحرّ  -
  سات والمراكز األخرى من الجامعة، أو الجامعات األخرى. ة في المؤسّ بيّ التعاون مع الهيئات الطالّ  -

  يس يوسف". سات جامعة القدّ ة لمؤسّ بيّ وفًقا ألحكام "الهيئات الطالّ  ةبيّ يتّم إنشاء هذه الهيئة الطالّ ب. 
  عة. ات المتنوّ أنشطة النوادي والجمعيّ لى اّطالع على ع ةبيّ . تبقى الهيئات الطالّ ج

  
  بنوادي الطالّ    :48ة المادّ 

  ة لتلك النوادي. حسب الطرائق المرتقبة في األنظمة التأسيسيّ بب، يمكن تأسيس نوادي طالّ 
  

  واجتماعيّ ّي نشاط روحي   :49ة المادّ 
ع في تنوّ ة بالة خاصّ وتولي أهميّ  ،يس يوسف أّي تمييز على أساس طائفيّ الجامعة، ترفض جامعة القدّ أ. وفًقا لميثاق 

  ب فيها. استقطاب المدّرسين والطالّ 
  م الجامعة. رَ في حَ  واالجتماعيّ  ين على النشاط الروحيّ ب. تحرص جماعة اآلباء اليسوعيّ 

ة في الجامعة؛ وتستفيد هذه األنشطة من دعم التي تنّظمها الهيئة الرعويّ  تكون "كابيّال" كّل َحَرم مركز األنشطة. ج
  الذي يحظى بموافقة هيئة البطاركة والمطارنة الكاثوليك في لبنان.  الجامعيّ  الجامعة في إطار العمل الرعويّ 

  رها. لذلك، في حال توافى مواقع مناسبة م الجامعة إلرَ بحَ ب األديان األخرى الذين يرغبون في الصالة . يرَشد طالّ د
 


