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مصطلحات جامعية
 الجامعة :يقصد بها جامعة سبها.
 الكلية :يقصد بها كلية العلوم.
 القسم :يقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكلية.
 الرئيس :رئيس الجامعة.
 العميد :عميد الكلية.

 الطالب :أي شخص مسجل بالكلية بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها قسمه العلمي.
 الخريج :اي طالب استكمل الخطة الدراسية بالكلية بنجاح.
 مجلس الكلية :مجلس يضم العميد والوكيل ورؤساء االقسام العلمية.
 مجلس القسم العلمي :مجلس يضم رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 السنة الدراسية :فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد
 الفصل الدراسي :مدة زمنية للدراسة في الكلية

 المستوى الدراسي :هو المرحلة الدراسية للطالب عددها ثماني مستويات الالزمة للتخرج.
 الخطة الدراسية :هي مجموعة من المقررات الدراسية التي يجب على الطالب دراستها.

 المقرر الدراسي :مادة دراسية ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص وتتبع مستوى محدد.
ويكون له رقم  ,ورمز ,واسم ,ووصف مفصل لمفرداته.

 متطلبات الجامعة :مقررات إجبارية معينة تدرسها جميع طلبة الجامعة في مرحلة البكالوريوس.
 متطلبات الكلية :مقررات إجبارية معيَّنة يدرسها الطالب بجميع االقسام العلمية بالكلية.
 متطلبات القسم :مقررات إجبارية معينة لعدد من الوحدات الدراسية ْيدرسها جميع طلبة القسم.

 المقررات االختيارية :مجموعة من المقررات َي ْختار منها الطالب ما يحقق عدداً مطلوباً من الوحدات.
 المقررات المساندة :مقررات اجبارية يدرسها الطالب من قسم آخر بالكلية.
 الوحدة الدراسية :المحاضرة النظرية األسبوعية أو الدرس العملي أو الميداني.
 العبء الدراسي :مجموع الوحدات الدراسية التي ُيسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي
 ورقة االمتحان :يقصد بها الورقة التي تحتوي على األسئلة التي يضعها الممتحن ألي مقرر .
 كراسة اإلجابة :يقصد بها الكراسة التي يجيب فيها الطالب على أسئلة االمتحان وصادرة من الجامعة
ومعتمدة من القسم العلمي.

 المعدل أو التقدير الفصلي :طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الفصلي في نهاية كل فصل دراسي.

 معدل التقدير العام :طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الكلي في نهاية كل فصل دراسي عند التخرج
 اإلنذار األكاديمي :اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي
 درجة األعمال الفصلية :الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من
اختبارات و بحوث و أنشطة تعليمية.

 االمتحان النهائي :اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي وال يجوز اعادته.
 درجة االمتحان النهائي :الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل
الدراسي.
 الدرجة النهائية :مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لمقرر.
َّ
المكلف من القسم العلمي باإلشراف على
 المشرف األكاديمي :هو عضو هيئة التدريس
عدد معين من الطالب

