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( لدبيحيفــر )
لدرردة لألادى :لدبيحيفــر
لدسن لدرالةة :
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

لدفصل لدرالةي :

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا ً تُدرّس على مداها المقررات الدراسية ،وال تدخل من ضمنها فترتا
التسجيل واالختبارات النهائية.

لدفصل لدصةفي :

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ،وتُضاعف
خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.

لدرسبوى لدرالةي :

هو الدال على المرحلة الدراسية وفقا ً للخطط الدراسية المعتمدة.

لدخط لدرالةة :

هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة ،والتي تُشكل من مجموع وحداتها متطلبات
التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.

لدرقحا لدرالةي :
مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم ،ورمز ،واسم،
ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى ،والمستوى عما سواه من مقررات ،وملف خاص يحتفظ به
القسم لغرض المتابعة ،والتقييم ،والتطوير ،ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب ،أو متطلبات سابقة ،أو
متزامنة معه.

لدولرة لدرالةة :
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن
خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

لإلنذلا لألكرديري :
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في الالئحة.

داج لألعررل لدفصمة :
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات ،وبحوث ،وأنشطة
تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.

لالتبارا لدنهرحئي :
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

داج لالتبارا لدنهرحئي :
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.
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لدراج لدنهرحئة :

مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا ً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وتحسب الدرجة من مائة.

لدبقريح :
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.

تقريح غةح عكبرل :

تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ،ويرمز له في السجل
األكاديمي بالحرف (ل) أو (.)IC

تقريح عسبرح :

تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله ،ويرمز له بالرمز (م)
أو (.)IP

لدريرل لدفصمي :
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي
درسها في أي فصل دراسي ،وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل
مقرر درسه الطالب ،انظر الملحق (ب).

لدريرل لدبحلكري :
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة
على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ،انظر الملحق (ب).

لدبقريح لديرم :
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الجامعة.

لدةر لألدنى دميبء لدرالةي :

أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينبغي على الطالب تسجيلها بما يتناسب مع معدله التراكمي ،وفقا ً لما
يقرره مجلس الجامعة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لألادى
لدرقحا لدرالةي لدبكرعمي (لدروديول) :
مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة تدرس بشكل تكاملي لعدد معين من األسابيع الدراسية تنتهي بانتهاء الفترة
المحددة للمقرر في الخطة الدراسية .ويتم رصد درجاتها بعد عقد االختبار النهائي في آخر اسبوع للمقرر.
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( قاول لدطالب لدرسبارين )
لدرردة لدثرنة :
يُحدد مجلس الجامعة بنا ًء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعة عدد الطالب الذين يمكن
قبولهم في العام الدراسي القادم.

لدرردة لدثردث :
يُشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:
( أ ) أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
(ب) أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ،ويجوز
لمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
(ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(د) أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.
(هـ) أن يكون الئقا ً طبياً.
(و) أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
(ز) أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثردث
برإلضرف
-1
-2
-3

إدى لدشحاط لدولادة في لدرردة لدثردث يُشبحط دقاول لدطردب لدرسبار في لدارعي عر يأتي :
أال يكون لدطردب قر فُصل عن جرعي جرزلن أا عن أي جرعي أتحى فصال تأدياةر.
أال يكون قر ةاق دمطردب لدةصول عمى نفس لدراج لديمرة عن جرعي جرزلن أا عن أي جرعي أتحى.
أال يكون لدطردب عقةرل براج عمرة في جرعي جرزلن ،أا في أي جرعي أتحى ،أا قر ةاق ده لدةصول
عمةهر ،ايسبثنى عن ذدك لدطردب لدرقةر في بحلعج لدربموعر عرفوع لدحةوم.

 -4ياوز ديرردة لدقاول الدبساةل إدغرء قاول لدطردب إذل لتضح غةح ذدك اللقر.
 -5درريح لدارعي أا عن يفوضه لالةبثنرء عن ذدك.

لدرردة لدحلبيـ :
تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقا ً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة
الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
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( نظرم لدرالةـــ )
لدرردة لدخرعس  :نظرم لدرالةـ
( أ ) يتدرج الطالب في الدراسة وفقا ً للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
(ب) تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدخرعس
-1
-2
-3
-4

يبةرل لدطردب عسؤادة عيحف اعبربي نظرم لدرالة  ،الدمولحئح لدرنظر دهر برر في ذدك عبطمار لدبخحج.
تقوم لدكمة بإيضرح لدرسرحئل لدربيمق بسةح لدطردب لدرالةي ،افق الحئة لدرالة الالتبارال دمرحلم لدارعية
اكرف لدمولحئح ذل لديالق في لدارعي .
يكون عرد لدرسبوير لدالزع دمبخحج في أي تخصص افقر دمخط لدرالةة لدريبررة دهذل لدبخصص.
يُير لدطردب عابرزل دمرسبوى أا لدسن لدرقةر عمةهر إذل أتم بنارح جرةع عقحال لدرسبوى أا لدسن لدرالةة .

لدرردة لدسردة :
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا ً للقواعد واإلجراءات التي يقرها
مجلس الجامعة ،وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدسردة
ياوز أن تكون لدرالة في بيض لدكمةر عمى أةرس لدسن لدرالةة لدكرعم افقر دمخط لدرالةة في لدكمة لدرينة
اآدة تنفةذهر لدريبررة عن عامس لدارعي  ،عع عحلعرة لآلتي :
 -1تُسال لدرقحال في لدنظرم لدسنوي طةم عرم دالةي ال تقل عرته عن ( )30ثالثةن أُةاوعر ،اال ترتل ضرنهر
فبحل لدبساةل الالتبارال .
 -2ياوز بردنسا دمرقحال لدبكرعمة (لدروديول) في لدنظرم لدسنوي أن يبم لالتبارا لدنهرحئي فةهر بنهري لدفبحة
لدرةردة دهر في لدخط لدريبررة دمبخصص.

لدرردة لدسربي  :نظرم لدرسبوير
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسيين ،ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي ،على أن تحتسب مدته
بنصف مدة الفصل الرئيس ،وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقا ً للخطة الدراسية التي
يقرها مجلس الجامعة.
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لدرردة لدثرعن :
يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل ،والحذف ،واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بما
يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرعن
 -1لدةر لألدنى دميبء لدرالةي دمطردب ( )12الرة دالةة .
 -2ينقل لدطردب عن عسبوله إدى لدرسبوى لدذي يمةه إذل لجبرز بنارح جرةع عقحال لدرسبوى لدرقةر عمةه.
 -3يمزم لدطردب برالة عقحال لدحةوب فقط إذل اةب في جرةع عقحال لدرسبوى لدرقةر عمةه ،أا بمغ عرد
ةرعر اةوبه لدةر لألدنى دميبء لدرالةي أا أكثح.
 -4أال يكون هنرك تيراض في جرال لدطردب.
 -5ال ياوز دمطردب لدارع عنر لدبساةل بةن لدرقحا اعبطماه ،اياوز في لدةرال لدبي تقراهر لدكمة تركةن لدطردب
عن لدبساةل درقحا عع عبطماه إذل ةاق ده دالة ذدك لدرقحا الدحةوب فةه.
 -6ال ياوز إضرف عقحال دمطردب بير لنبهرء فبحة لدةذف الإلضرف لدرةردة في لدبقويم لألكرديري.
 -7ياوز ديرردة لدقاول الدبساةل إدغرء لدشيب لدرخردف دضولبط لدبساةل.
 -8إذل تيذا تساةل لدةر لألدنى عن لديبء لدرالةي عن عقحال لدرسبوى لدرقةر عمةه لدطردب ألي عرحئق؛ يُبرح ده
إكررل لديبء لدرالةي عن عقحال لدرسبوير لدبردة لدبي دةس دهر عبطمب دم يساق ده دالةبه.
 -9إذل تيذا نهرحئةر إكررل تساةل لدةر لألدنى عن لديبء لدرالةي؛ يكبفي بردولرل لدرالةة لدربرل .
 -10إذل كرن عرد لدولرل لدرالةة لدبي اةب فةهر لدطردب أقل عن لدةر لألدنى دميبء لدرالةي؛ جرز ده أن يضةف
عقحال دةكرل نصربه لدرالةي بةسب لدضولبط لدبردة :
 .1001يكون لدبساةل في لدرقحال ضرن ضولبط لدخط الدارلال لدرالةة .
 .1002يحبط لديبء لدرالةي دمطردب بريرده لدبحلكري عمى أال يقل عن لدةر لألدنى دميبء لدرالةي اال يزير
عن عرد ةرعر لدرسبوى لدرقةر عمةه لدطردب ،افقر دآلتي :
 )14-12( الرة دالةة إذل كرن لدريرل لدبحلكري أقل عن (.)2000
 )16-15( الرة دالةة إذل كرن لدريرل لدبحلكري ( – 2000أقل عن ) 2075
 )18-17( الرة دالةة إذل كرن لدريرل لدبحلكري ( – 2075أقل عن .)3075
 19( فأكثح) الرة دالةة إذل كرن لدريرل لدبحلكري ( )3075فأكثح.
 -11درريح لدارعي أا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ لالةبثنرء عن ذدك.
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( لدرولظا الالعبذلا عن لدرالة )
لدرردة لدبرةيـ :
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة
حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة ،على أال تقل عن ( )%75من المحاضرات والدروس العملية المحددة
لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،ويُعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا ً في المقرر ،ويرصد
له تقدير محروم (ح) أو (.)DN

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدبرةي
-1
-2
-3
-4
-5
-6

يةحم لدطردب لدرنبظم عن دتول لالتبارا لدنهرحئي دمرقحا ،ايير الةار فةه إذل تاراز نسا غةربه عن
لدرةرضحل ( )%25دان إلضرا عذا يقامه عامس لدكمة  ،أا عن يفوضه.
لدطردب كمةبه بأةارب غةربه تالل ترس أيرم عرل عن ترايخ لدغةرب ،اال يُقال عنه بير ذدك.
ياب أن يُشي ُح
ُ
يُبرح دمطردب عرة ال تباراز أةاوع اللر عن زالل لديذا ،إللضرا لدبقرايح لدطاة أا لإلفردل لدحةرة لدبي
تؤكر أةارب غةربه.
يقح عامس كمة لدطردب أا عن يفوضه ،قولحئم لدةحعرن بنهري لدفصل لدرالةي ،اتُيمن بردروعر لدرةرد في
لدبقويم لألكرديري.
يقح عامس كمة لدطردب أا عن يفوضه ،قولحئم لدةحعرن دمرقحال لدبي يقوم ببرايسهر أعضرء هةئ ترايس عن
لدكمةر لألتحى.
يحصر دمطردب لدرةحام (صفح) في ترن داج لالتبارا لدنهرحئي ،ايحصر ده تقريح (ح) أا (.)DN

لدرردة لديرشحة:
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه ـ استثناء ـ رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار ،شريطة أن يقدم عذراً
يقبله المجلس ،ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن ( )%50من المحاضرات والدروس العملية
المحددة للمقرر.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لديرشحة
 -1ياوز درامس كمة لدطردب أا عن يفوضه ،افع لدةحعرن عن لدطردب إذل تقرم بأعذلا عقاود  ،عر دم تباراز نسا
غةربه  %50عن إجرردي عرد عةرضحل ادااس ذدك لدرقحا.
 -2تُركن لدكمة لدطردب عن دتول لالتبارا لدنهرحئي إذل تم افع لدةحعرن عنه قال لمول عوعر لالتبارا لدنهرحئي.
 -3تقوم لدكمة بحصر غةح عكبرل (ل) دمطردب لدذي قُال عذاه اتم افع لدةحعرن عنه ،ادم يبركن عن دتول لالتبارا
لدنهرحئي دمرقحا بساب لدةحعرن ،ايُركن عن دتول لالتبارا لداريل دذدك لدرقحا.
 -4درريح لدارعي أا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ لالةبثنرء عن ذدك.
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لدرردة لدةردي عشحة:
الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك االختبار ،ويحسب تقديره في ذلك المقرر على
أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.

لدرردة لدثرنة عشحة:
إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية ،في حاالت
الضرورة القصوى ،قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي
ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرنة عشحة
-1
-2
-3
-4
-5

ياوز درامس كمة لدطردب أا عن يفوضه ،لدرولفق عمى عقر لتبارا بريل ألي عقحا تغةب لدطردب عن لضوا
لتباراه لدنهرحئي ــ ديذا قهحي ــ  ،عمى أال يباراز ذدك نهري لدفصل لدرالةي لدبردي.
ياب أن يشيح لدطردب كمةبه بأةارب غةربه لرل زالل عذاه لدقهحي؛ عصطةار عيه عر يثات ذدك .عمى أال تباراز
لدررة نهري لدفصل لدرالةي لدربغةب فةه.
يقح عامس كمة لدطردب أا عن يفوضه ،عوعر لالتبارا لداريل اقرحئر لدطالب لدرولفق دهم قال نهري لألةاوع
لألال عن لدرالة دمفصل لدبردي ،اتيرل داج لدطردب إدى غةح عكبرل (ل).
إذل لجبرز لدطردب لالتبارا لداريل بنارح بير نهري فبحة لدةذف الإلضرف ؛ فال يةق ده لدرطردا بإضرف عقحال
أتحى ،ايُةذف عن جراده لدرقحا لدذي لجبرزه.
درريح لدارعي أا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ لالةبثنرء عن ذدك.
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لدرردة لدثردث عشحة:
( أ ) يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون ان يعد راسباً ،إذا تقدم بعذر مقبول لدى
الجهة التي يحددها مجلس الجامعة ،وذلك خالل فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة،
ويرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
(ب) يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثردث عشحة
أ ) ياوز دمطردب لالعبذلا عن لالةبرحلا في لدرالة دان أن يير الةار افقر دمضولبط لدبردة :
أ -1/إذل تقرم بطماه قال برلي لالتبارال لدنهرحئة بأابي أةربةع عمى لألقل .ايُشبحط دطالب لدنظرم لدسنوي أن
يكون طمب لالعبذلا قال برلي لالتبارال لدنهرحئة بثررنة أةربةع عمى لألقل.
أ -2/ياوز دطردب لدنظرم لدفصمي لالعبذلا عن لدرالة دفصمةن دالةةةن عببردةةن أا ثالث فصول غةح عببردة .
أ -3/ياوز دطردب لدنظرم لدسنوي لالعبذلا عن لدرالة ةن اللرة أا ةنبةن دالةةبةن غةح عببردةبةن طةم بقرء
لدطردب في لدارعي .
أ -4/ال ياوز لالعبذلا عن أي فصل دالةي لضح فةه لدطردب لالتبارا لدنهرحئي درقحا دالةي اللر عمى لألقل.
أ -5/درريح لدارعي أا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ لالةبثنرء عن ذدك.
أ -6/يحصر دمطردب لدريبذا (ع) أا ( )Wفي لدفصل لدرالةي لدذي لعبذا عن دالةبه .افي لدنظرم لدسنوي تاقى
في ةال لدطردب نبةا لدرقحال لدبكرعمة ( لدروديوال ) لدبي لضح فةهر لالتبارا لدنهرحئي ،ايحصر ده (ع)
أا ( )Wفي لدرقحال لدبي دم يةضح فةهر لالتبارا لدنهرحئي.
أ -7/يةبسب فصل أا ةن لالعبذلا عن لدررة لدالزع إلنهرء عبطمار لدبخحج.
ب) ياوز دمطردب لالنسةرب عن عقحا أا أكثح افقر دمضولبط لدبردة :
ب -1/ياوز دطردب لدنظرم لدفصمي لالنسةرب عن عقحا اللر في لدفصل لدرالةي.
ب -2/ياوز دطردب لدنظرم لدسنوي لالنسةرب عن عقحا اللر في لدسن لدرالةة لدوللرة.
ب -3/ال ياوز ةةب أي عقحا دالةي لضح فةه لدطردب لالتبارا لدنهرحئي.
ب -4/لالدبزلم بردةر لألدنى دميبء لدرالةي ( )12الرة دالةة .
ب -5/درريح لدارعي أا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ لالةبثنرء عن ذدك.
ب -6/يحصر دمطردب (ع) أا ( )Wفي عقحا لالنسةرب اال ترتل نبةا لدرقحا في لسرب عيرده.
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( لدبأجةل الالنقطرع عن لدرالة )
لدرردة لدحلبي عشحة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على أال تتجاوز مدة التأجيل
فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ،ويجوز
لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك ،وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات
التخرج.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدحلبي عشحة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ياوز دمطردب لدبقرم بطمب تأجةل لدرالة دفصل دالةي أا ةن دالةة دان أن يير الةار إذل تقرم بطماه بةر
أقصى قال برء لألةاوع لألال عن لدرالة  ،الدرةرد في لدبقويم لألكرديري.
ياب أال يباراز عرد فصول لدبأجةل فصمةن دالةةةن عببردةةن أا ثالث فصول غةح عببردة .
ياوز دطردب لدنظرم لدسنوي تأجةل لدرالة دسنبةن غةح عببردةبةن بةر أقصى.
ياوز دمطردب لدبحلجع عن لدبأجةل إذل تقرم بطمب لدبحلجع تالل فبحة لدةذف الإلضرف لدرةردة في لدبقويم
لألكرديري.
ال ياوز تأجةل لدرالة ألي فصل دالةي أدى فةه لدطردب لالتبارا لدنهرحئي درقحا اللر عمى لألقل.
درريح لدارعي أا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ لالةبثنرء عن ذدك.
ال تُةبسب فصول لدبأجةل عن لدررة لدالزع إلنهرء عبطمار لدبخحج.

لدرردة لدخرعس عشحة:
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة ،ولمجلس الجامعة
طي قيده إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل ،وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات
النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدخرعس عشحة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يُير لدطردب عنقطير عن لدرالة اال يير الةار إذل دم يقم برةبالم جراده تالل فبحة لدةذف الإلضرف لدرةردة في
لدبقويم لألكرديري.
يُير لدطردب عةحاعر في كرف لدرقحال إذل قرم برةبالم جراده لدرالةي تالل فبحة لدةذف الإلضرف لدرةردة في
لدبقويم لألكرديري ،ثم تخمف عن لدةضوا عن برلي لدفصل لدرالةي إدى نهري لألةاوع لدسربع ،ايُطوى قةره.
إذل لنقطع لدطردب تالل لدفصل لدرالةي دررة شهح ادم يةضح لالتبارال لدنهرحئة ؛ فإنه يُير عةحاعر في جرةع
لدرقحال ايُطوى قةره.
ياوز دمطردب لدرسبار لدذي قرم برالنسةرب عن لدقاول ،لدبقرم بطمب لدقاول طردار عسبارل عمى أن تنطاق عمةه
كرف شحاط لدقاول لدريمن في لةنه.
ييرعل لدطردب لدرنسةب عن لدارعي عيرعم لدطردب لدرطوي قةره.
يةبسب لدفصل لدذي لصل فةه لالنقطرع ــ أا لالنسةرب ــ ضرن لدررة لدنظرعة لدالزع إلنهرء عبطمار لدبخحج،
اال تُةبسب لدفصول لدبي تمةه ضرن تمك لدررة.
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لدرردة لدسردة عشحة:
ال يُعد الطالب منقطعا ً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.

لدرردة لدسربي عشـحة:
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:
( أ ) أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
(ب) أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
(ت) إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا ً مستجداً دون
الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ،ولمجلس
الجامعة االستثناء من ذلك وفقا ً لضوابط يصدرها المجلس.
(ث) ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولمجلس الجامعة ــ في حالة الضرورة ــ االستثناء من ذلك.
(ح) ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً أكاديمياً.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدسربي عشحة
يركن دمطردب لدرطوي قةره بساب لالنقطرع عن لدرالة لدبقرم بطمب إعردة قةره بحقره اةامه قال لالنقطرع أا
لالنسةرب افق لدضولبط لآلتة :
 .1أن يبقرم لدطردب بطماه تالل أابي فصول دالةة ؛ يرتل عن ضرنهر لدفصل لدذي طوي قةره فةه.
 .2أن يولفق عامس كمة لدطردب أا عن يفوضه عمى طماه.
 .3إذل عضى عمى طي قةر لدطردب أابي فصول دالةة فأكثح ،برر في ذدك لدفصل لدذي تم طي قةره فةه( ،أا
ةنبةن دالةةبةن دمكمةر لدبي تطاق نظرم لدسن لدرالةة )؛ فةركنه لدبقرم دمارعي طردار عسبارل إذل
لنطاقت عمةه شحاط لدقاول لدريمن في لةنه ،ادرريح لدارعي لٔا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ
لالةبثنرء عن ذدك.
 .4ال ياوز إعردة قةر لدطردب أكثح عن عحة اللرة ،ادرريح لدارعي أا عن يفوضه ــ في لرل لدضحااة ــ
لالةبثنرء عن ذدك.
 .5ال ياوز إعردة قةر لدطردب لدرطوي قةره إذل كرن عفصوال أكرديرةر.
 .6يُيرعل لدطردب لدرنسةب عن لدارعي عيرعم لدرنقطع عن لدرالة في جرةع عر ةاق.
لدرردة لدثرعن عشحة:
ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية ،أو الذي فصل من جامعة أخرى ألسباب
تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعد قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرعن عشحة
ال ياوز إعردة قةر لدطردب لدذي فصل عن جرعي جرزلن أا عن أي جرعي أتحى ألةارب تأدياة .
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( لدبخـــحج )
لدرردة لدبرةي عشحة:
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،على أال يقل معدله التراكمي عن مقبول،
ولمجلس الكلية بنا ًء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي
وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدبرةي عشحة
 .1ياب أال يقل عيرل لدطردب لدبحلكري عنر لدبخحج عن ( )2000عن ( )5000ببقريح عقاول.
 .2درامس لدكمة أا عن يفوضه بنرء عمى توصة عامس لدقسم لدرخبص تةرير عقحال عنرةا ــ دم يساق
دمطردب دالةبهر ــ يراةهر دةبركن عن افع عيرده لدبحلكري ،اذدك في لرل نارله في لدرقحال ااةوبه في
لدريرل لدبحلكري.
 .3ال يُير لدطردب عبخحجر إال بير صراا عولفق عامس لدارعي أا عن يفوضه ،عمى عنةه لدراج لديمرة .
 .4لدطالب لدذين يةصمون عمى تقريح غةح عكبرل (ل) ،أا لدذين يسرح دهم برتبارا بريل في عقحا أا أكثح في
آتح عسبوى دالةي داحنرعج لدبخحج ،أا عن في لكرهم ،تحفع بشأنهم عذكحل تخحج إفحلدي لرل لةبكرردهم
عبطمار لدبخحج ،اييباح آتح فصل دالةي في ةال لدطردب هو فصل لدبخحج.
 .5يبم تخحيج طالب لدكمةر لدبي تبضرن تططهر لدرالةة بحنرعار تراياةر عيةنر افق لدضولبط لدبردة :
 .501تحلعي لدكمةر أن تنبهي فبحة لدبرايب قال ترايخ لدبخحج لدرةرد في لدبقويم لألكرديري.
 .502إذل تاراز فبحة لدبرايب ترايخ لدبخحج لدرةرد في لدبقويم لألكرديري بةوم اللر عمى لألقل؛ فسوف
يؤجل تخحج لدطردب إدى لدفصل لدرالةي لدبردي.
 .503إذل كرن لدبرايب جزءل عيبررل في بحنرعج لدبخصص؛ فال يبم تخحيج لدطردب إال بير إتررم فبحة
لدبرايب ايكون ترايخ تخحيج لدطردب بةسب ترايخ لدبخحج لدرةرد في لدبقويم لألكرديري دمفصل
لدذي يُكرل فةه لدبرايب.
 .504إذل كرن لدبرايب جزءل تكرةمةر غةح عيبرر في بحنرعج لدبخصص؛ فةكون تخحيج لدطردب في لدفصل
لدذي يُكرل فةه لدربطمار لدالزع دمبخحج بةسب لدخط لدريبررة داحنرعج لدبخصص ،ايؤجل تسمةم
اثةق لدبخحج دةةن إكررل فبحة لدبرايب.
 .6يةصل لدطردب لدربخحج عمى نسخ أصمة الةرة دوثةق لدبخحج الدسال لألكرديري .اياوز ده لدةصول عمى
نسخ بريم أا إضرفة  ،افقر دمبنظةم لدذي ييبرره عريح لدارعي .
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( لدفصل عن لدارعيـ )
لدرردة لديشحان:
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت التالية:
( أ ) إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن ( 2.00من  ،)5.00أو
( 1.00من  )4.00ولمجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمكنه رفع
معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
(ب) إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج،
ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف
المدة األصلية المحددة لتخرجه.
(ج) يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين
السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لديشحين
يفصل لدطردب عن لدارعي النخفرض عيرده لدبحلكري في لدةرال لدبردة :
( أ ) إذل لصل عمى ثالث إنذلال عببردة عمى لألكثح النخفرض عيرده لدبحلكري عن ( )2.00عن ( .)5.00اال
يُةبسب لإلنذلا في لدفصل لدصةفي ضرن عرد لإلنذلال لدرببردة  .اتبم عيردا أاضرع لدطما لدرفصودةن عمى
لدنةو لدبردي :
أ -1/درريح لدارعي أا عن يفوضه بنرء عمى توصة عامس لدكمة إعطرء لدطردب فحص البي إذل تةققت
لدشحاط لدبردة :
 .101أن يقرم طماه دمفحص تالل لدفبحة لدرةردة في لدبقويم لألكرديري.
 .102أن يركنه افع عيرده لدبحلكري برفبحلض لصوده عمى ( )56نقط عن دالة ( )14الرة دالةة .
 .103تُفوض عرردة لدقاول الدبساةل ــ في لرل تقريم لدطمب إدكبحانةر ــ ببنفةذ لدفحص لدحلبي آدةر.
أ -2/درريح لدارعي أا عن يفوضه بنرء عمى توصة عامس لدكمة إعطرء لدطردب فحص ترعس إذل تةققت
لدشحاط لدبردة :
 .101أن يقرم طماه دمفحص تالل لدفبحة لدرةردة في لدبقويم لألكرديري.
 .102أال يقل عيرده لدفصمي في لدفصل لدرالةي لألتةح عن ( )2.00عن (.)5.00
 .103أن يركنه افع عيرده لدبحلكري برفبحلض لصوده عمى ( )56نقط عن دالة ( )14الرة دالةة .
(ب) يفصل لدطردب أكرديرةر الةبنفرد لدررة لدرقحاة دمبخحج في لدةرال لدبردة :
ب -1/إذل دم ينه عبطمار لدبخحج تالل عرة أقصرهر نصف لدررة لدرقحاة دبخحجه عالاة عمى عرة بحنرعج
لدبخصص لدرقةر عمةه.
ب -2/درريح لدارعي أا عن يفوضه عنح لدطردب فحص لةبثنرحئة إلنهرء عبطمار لدبخحج بةر أقصى ال يباراز
ضيف لدررة لألصمة لدرةردة دماحنرعج ،إذل كرن لدطردب يسبطةع إنهرء عبطمار لدبخحج في لدفبحة
لدرررنول ؛ بةسب لدخط لدرالةة لدريبررة دمبخصص ،اضولبط لدبساةل لدرقحة في لدقرعرة لدبنفةذي
دمرردة ( )8عن هذه لدالحئة .
ب -3/ياوز درريح لدارعي أا عن يفوضه عنح لدطردب لدرفصول بساب لةبنفرد ضيف عرة لداحنرعج فحص ال
تباراز فصمةن دالةةةن عمى لألكثح ،شحيط أن يكون لدرباقي عمى لدطردب دمبخحج ( )30الرة دالةة
عيبررة عمى لألكثح.
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( لالنبســـرب )
لدرردة لدةردي الديشحين:
يجوز لمجلس الجامعة بنا ًء على اقتراح الكليات األخذ بمبدأ الدراسة عن طريق االنتساب في بعض الكليات
والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ،ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك وفق
الضوابط التالية:
( أ ) أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج
الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لالنتساب.
(ب) يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة
الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.
(ج) لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب المنتسبين.
(د) يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (باالنتساب).

( لالتبارال الدبقريحل )
لدرردة لدثرنة الديشحين:
يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر ـ بنا ًء على اقتراح مجلس القسم ـ درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن ( )%30من
الدرجة النهائية للمقرر.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرنة الديشحان
يةرد عامس لدكمة لدبي يبايهر لدرقحا ــ بنرء عمى لقبحلح عامس لدقسم ــ داج لألعررل لدفصمة عر بةن ( )%40إدى
( )%50عن لدراج لدنهرحئة دمرقحا.
لدرردة لدثردث الديشحان:
تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين:
( أ ) االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعا ً أو من بعضها
واختبار تحريري واحد على األقل.
(ب) اختبارين تحريرين على األقل.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثردث الديشحين
 .1ياب توثةق اةرحئل تقةةم لدطردب في جرةع لالتبارال لدرطموب عنه ،ةولء لديرمة الدشفوي الدبراياة
الدرةرلنة بريةراي افق نررذج عةردة.
 .2يقوم أةبرذ لدرقحا برعالن داجر لدطالب في لألعررل لدفصمة  ،الطالعهم عمى أاالق لتبارالتهم ،تالل
لألةاوع لدبردي ديقر لالتبارا .ايةق دمطردب عحلجي أاالق إجرببه عع أةبرذ لدرقحا إذل تقرم بطمب اةري
دححئةس لدقسم.
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لدرردة لدحلبي الديشحان:
ُض ّمن االختبار النهائي في أي مقرر
يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر ــ بنا ًء على توصية مجلس القسم ــ أن ي َ
اختبارات عملية او شفوية ،ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدحلبي الديشحين
 .1تُةرد لدكمة بنرء عمى توصة لدقسم لألكرديري طاةي لالتبارا لدنهرحئي دمرقحا لدرالةي ،اأةردةب تقةةره،
لةث يركن أن يشبرل لالتبارا عمى جزء نظحي أا عرمي أا كمةهرر.
 .2إذل تغةب لدطردب عن لالتبارا لدنهرحئي درقحا ــ نظحير اعرمةر أا ألرهرر ــ يُحصر ده غرحئب (غ) في ذدك لدازء
لدربغةب عنه ،ايُةسب تقريح لدطردب في ذدك لدرقحا عمى أةرس داج لألعررل لدفصمة  ،عضرفر إدةهر لدراج
لدربةصم دمازء لديرمي أا لدنظحي.
 .3تيرعل لدرقحال لدبكرعمة (لدروديوال ) لدبي تارأ في فصل دالةي اتنبهي في لدفصل لدذي يمةه بحصر (م) أا
(  )IPاتحصر داج لدطردب بير عقر لتبارا لدرقحا.
لدرردة لدخرعس الديشحان:
يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بنا ًء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي
مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو ( )ICوال يحسب ضمن
المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر ،وإذا مضى فصل
دراسي واحد ولم يُغير تقدير غير مكتمل (ل) أو ( )ICفي سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو
( )Fويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
لدرردة لدسردة الديشحان:
يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد (،23 ،22
 )24أو بعضها ،وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية من مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر ،ولمجلس
الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدسردة الديشحين
ياب توثةق جرةع اةرحئل تقةةم لدطردب لدبي ييبررهر عامس لدكمة درقحال لدنرال الألبةرث ذل لدصاغ لديرمة
لدرةرلنة  ،عمى أن تكون عيرة بريةراي افق نررذج عةردة.
لدرردة لدسربي الديشحان:
إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو ( )IPوبعد انتهاء
الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه ،وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس
القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو ( )ICفي سجل الطالب.
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لدرردة لدثرعن الديشحان:
تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
لدراج لدرئوي

لدبقريح

100 - 95
 90إلى أقل من 95
 85إلى أقل من 90
 80إلى أقل من 85
 75إلى أقل من 80
 70إلى أقل من 75
 65إلى أقل من 70
 60إلى أقل من 65
أقل من 60

ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جداً مرتفع
جيد جداً
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول
راسب

اعز لدبقريح
أ+
أ
ب+
ب
ج+
ج
د+
د
هـ

A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ازن لدبقريح عن
()5000
5000
4075
4050
4000
3050
3000
2050
2000
1000

وزن التقدير من
()4.00
4.00
3.75
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرعن الديشحين
تةبسب لدبقريحل لدبي يةصل عمةهر لدطردب برر يبولفق عع ازن لدبقريح عن (.)5000
لدرردة لدبرةي الديشحان:
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بنا ًء على معدله التراكمي كاآلتي :
(ممتــــاز) :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  4.50من  5.00أو  3.50من .4.00
(جيد جـداً) :إذا كان المعدل التراكمي من  3.75إلى أقل من  4.50من  5.00أو  2.50إلى إقل من  3.50من
.4.00
(جيـــــــد) :إذا كان المعدل التراكمي من  2.75إلى أقل من  3.75من  5.00أو  1.75إلى إقل من  2.75من
.4.00
(مقبـــول) :إذا كان المعدل التراكمي من  2.00إلى أقل من  2.75من  5.00أو  1.00إلى إقل من  1.75من
.4.00

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدبرةي الديشحين
يكون لدبقريح لديرم دمريرل لدبحلكري عنر تخحج لدطردب بنرء عمى عيرده لدبحلكري عن (.)5000
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لدرردة لدثالثون:
تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي ( )4.75إلى ( )5.00من ( )5.00أو من ( )3.75إلى
( )4.00من ( )4.00عند التخرج ،وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.25إلى
أقل من ( )4.75من ( )5.00أو من ( )3.25إلى أقل من ( )3.75من ( )4.00عند التخرج.
ويُشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي :
( أ ) أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
(ب) أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى واألقصى
للبقاء في كليته.
(ج) أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثالثةن
ترنح عحتا لدشحف لألادى أا لدثرنة دمطردب برر يبولفق عع لدريرل لدبحلكري عن (.)5000

( إجحلءل لالتبارا لدنهرحئي )
لدرردة لدةردي الدثالثون:
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النهائي ،وتكون مهامها مراجعة كشوف
رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
لدرردة لدثرنة الدثالثون:
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.
لدرردة لدثردث الدثالثون:
يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار ،ويجوز عند االقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس
الكلية.
لدرردة لدحلبي الدثالثون:
يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره ،ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصا ً أو
أكثر في التصحيح ،ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
لدرردة لدخرعس الدثالثون:
يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك
ويوقع عليها ،ثم يصادق عليها رئيس القسم.
لدرردة لدسردة الدثالثون:
ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ،ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
لدرردة لدسربي الدثالثون:
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ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته ،كما ال يسمح له بالخروج من االختبار قبل
مضي نصف ساعة من بدايته.
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لدرردة لدثرعن الدثالثون:
الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة
تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرعن الدثالثةن
لدغش في لالتبارا أا لدشحاع فةه أا عخردف لدبيمةرر اقولعر إجحلء لالتبارا أعوا ييرقب عمةهر لدطردب افق
الحئة لقوق االجار لدطردب لدارعيي لدريبررة في لدارعي .
لدرردة لدبرةي الدثالثون:
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر ،في حاالت الضرورة ،الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة
ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدبرةي الدثالثةن
درامس لدكمة ــ في لرال لدضحااة ــ لدرولفق عمى إعردة تصةةح أاالق لإلجرب  ،افقر دمضولبط لدبردة :
 .1ياوا دمطردب أن يبقرم دكمةبه بطمب إعردة تصةةح أاالق لإلجرب درقحا دالةي عيةن ،تالل ثالث أيرم عرل
عن ترايخ إعالن لدنبةا لدنهرحئة دمرقحا.
 .2ال ياوز أن يبقرم لدطردب بطمب إعردة تصةةح أاالق لإلجرب ألكثح عن ثالث عقحال في لدفصل لدرالةي.
 .3يبم لدات في طمب لدطردب قال نهري لألةاوع لدثرني عن لدفصل لدرالةي لدبردي.
لدرردة لألابيـون:
يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري النهائي على أال تقل عن ساعة وال
تزيد عن ثالث ساعات.
لدرردة لدةردي الألابيون:
مع مراعاة عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من ( )40-31يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات
االختبارات النهائية.
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( لدبةويل عن جرعي إدى جرعي أتحى )
لدرردة لدثرنة الألابيون:
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية:
( أ ) أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
(ب) أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية.
(ج) أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرنة الألابيةن
تطاق ضولبط لدبةويل لدخراجي إدى جرعي جرزلن ،لدريبررة بردارعي .
لدرردة لدثردث الألابيون:
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام التي تقدم هذه
المقررات ،وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ،وال تدخل في احتساب معدله التراكمي.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثردث الألابيةن
يقوم عامس لدكمة أا عن يفوضه بريردد لدرقحال لدبي داةهر لدطردب تراج لدارعي بنرء عمى توصة عامس
لدقسم لدرخبص لدذي يقرم هذه لدرقحال افق لدضولبط لدبردة :
 -1أن تكون عفحدل لدرقحا لدذي داةه لدطردب تراج لدارعي عطربق بنسا ال تقل عن  %75درفحدل لدرقحا
لدرطموب عيرددبه في لدخط لدرالةة لدريبررة دماحنرعج لدرةول إدةه.
 -2أال تقل عرد الرل لدرقحا لدريردل عن عرد الرل لدرقحا لدريردل ده في لدارعي .
 -3أال يباراز لدةر لألقصى عن لدولرل لدريردد  %40عن عبطمار لدبخحج.
لدرردة لدحلبي الألابيون:
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيُع ّد قيده ُملغ ًى من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
لدرردة لدخرعس الألابيون:
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقا ً لإلجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول
إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
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( لدبةويل عن كمة إدى أتحى دلتل لدارعيــ )
لدرردة لدسردة الألابيون:
يجوز قبول تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا ً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدسردة الألابيةن
تطاق ضولبط لدبةويل لدرلتمي عن كمة إدى أتحى ،لدريبررة بردارعي .
لدرردة لدسربي الألابيون:
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ،ويشمل ذلك
التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
لدرردة لدثرعن الألابيون:
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس
الجامعة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرعن الألابيةن
تطاق ضولبط لدبةويل لدرلتمي عن تخصص إدى تخصص آتح دلتل لدكمة  ،لدريبررة بردارعي .
لدرردة لدبرةي الألابيون:
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها ،ويشمل ذلك
التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته الجامعية.

الحئة لدرالة الالتبارال دمرحلم لدارعية الدقولعر لدبنفةذي بارعيـ جـرزلن ــ لدطاي لدثرنة 1440هـ2018 /م

لدصفة  21عن 25

( لدطردب لدزلحئــــــح )
لدرردة لدخرسـون:
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها
دون تحويله ،وتعادل له المواد التي درسها وفقا ً للضوابط اآلتية:
( أ ) موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقا ً على الدراسة.
(ب) أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
(ج) أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادالً أو (مكافئاً) في مفرداته ألحد
المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
(د) إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة
طبقا ً للمادة (.)47
(هـ) يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج
الجامعة للطالب الزائر.
(و) ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدله
التراكمي وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
(ي) أي شروط أخري يضعها مجلس الجامعة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدخرسةن
أاال :دمطردب عن جرعي جرزلن لدذي يحغب لدرالة زلحئحل في جرعي أتحى :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

أن يكون دمطردب ةال دالةي (بريرل تحلكري) دفصل عمى لألقل في لدكمة لدبي لدبةق بهر قال طماه لدرالة
كطردب زلحئح.
أن تكون لدرالة في كمة أا جرعي عيبحف بهر.
أن يةصل لدطردب عمى عولفق كمةبه برالةبه كطردب زلحئح.
تبوقف عكرفأة لدطردب في لدفصل لدذي يكون فةه عقةر كطردب زلحئح .اتصحف ده ــ إذل كرن عسبةقر دمركرفأة ــ
بير عيردد عقحالته بنهري دالةبه كطردب زلحئح.
يكون لدةر لألقصى دراروع لدولرل لدرالةة لدبي يركن للبسربهر عن تراج لدارعي هو ( )%40عن
عاروع لدولرل لدالزع دمبخحج في لدارعي  ،يةبسب ضرنهر عرد لدسرعر لدريردد دمطردب لدرةول.
ياب عمى لدطردب لدزلحئح إشيرا عرردة لدقاول الدبساةل بنسخ عيبررة دنبةا دالةبه كطردب زلحئح ،اذدك قال
نهري فبحة لدةذف الإلضرف في لدفصل لدرالةي لدبردي .اإذل دم يقرم نبةا دالةبه فإنه ييباح عنقطير عن تمك
لدفصول ،اييرعل لسب لدرردة ( )15عن هذه لدالحئة .
تثات لدرقحال في ةال لدطردب لألكرديري برعباراهر عقحال عيردد  ،اال ترتل في لسرب عيرده لدبحلكري.
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ثرنةر :دمطردب عن جرعي أتحى ايحغب لدرالة كطردب زلحئح في جرعي جرزلن :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن يكون دمطردب ةال أكرديري (بريرل تحلكري) دفصل دالةي اللر عمى لألقل عن جرعيبه لدرقةر فةهر.
أن يةصل عمى عولفق تطة عساق عن جرعيبه دمرالة طردار زلحئحل في جرعي جرزلن ،عةردل لدرقحال لدبي
يحغب دالةبهر.
أن يبقرم لدطردب بطماه ديرردة لدقاول الدبساةل تالل لدفبحة لدرةردة في لدبقويم لألكرديري.
أن يةصل عمى عولفق لدكمة لدبي يحغب لدرالة بهر كطردب زلحئح.
لدةر لألقصى دمفصول لدرالةة لدبي يسرح دمطردب دالةبهر زلحئحل فقط فصالن دالةةرن عمى لألكثح.
ال يةق دمطردب لدزلحئح طمب لدسكن عن لدارعي اال تصحف ده عكرفأة عن جرعي جرزلن.

ثردثر :دمطردب عن لدارعي ايحغب لدرالة كطردب زلحئح في أي فحع عن فحاع لدارعي :
 قاول لدطردب دمرالة كطردب زلحئح ييبرر عمى لدطرق لالةبةيربة دمكمة لدرسبهرف  ،عع عحلعرة لدبردي :
 .1أن يكون لدطردب عنبظرر عنر تقريم لدطمب ،ادريه عيرل تحلكري ،الجبرز بنارح عر ال يقل عن عرد ()12
الرة دالةة .
 .2أن يكون درى لدطردب عولفق عن كمةبه دمرالة في لدكمة لألتحى.
 .3أن يةصل عمى عولفق لدكمة لدبي يحغب لدرالة بهر كطردب زلحئح.
 .4لدةر لألقصى دمفصول لدرالةة لدبي يسرح دمطردب دالةبهر كطردب زلحئح فقط فصالن دالةةرن عمى لألكثح.
 .5تثات في لدسال لألكرديري دمطردب لدزلحئح في أي فحع عن فحاع لدارعي جرةع لدرولد لدبي داةهر ،ايشرل
ذدك لدبقريحل الدريرال لدفصمة الدبحلكرة .
 .6درريح لدارعي أا عن يفوضه ــ عنر لدضحااة ــ لالةبثنرء عن ذدك.

( ألكرم عـرع )
لدرردة لدةردي الدخرسـون
تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية.
لدرردة لدثرنة الدخرسـون
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

لدقرعرة لدبنفةذي دمرردة لدثرنة الدخرسةن
درامس لدارعي لق تفسةح هذه لدقولعر لدبنفةذي .
لدرردة لدثردث الدخرسـون
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحـة.
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لدراللـــق
عمةق ( أ )
لدسال لألكرديري:
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ،ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد
وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ،كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل
التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إلى المقررات التي أُعفي منها الطالب المحول.
اعوز لدبقريحل لألتحى :
رمز التقدير
IP
م
IC
ل
DN
ح
NP
ند
NF
هد
W
ع

حدود الدرجة
------ 60وأكثر
أقل من 60
---

النقاط
1.00
-

المدلول
مستمر
غير مكتمل
محروم
ناجح دون درجة
راسب دون درجة
منسحب بعذر
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عمةق ( ب )

عثرل دةسرب لدريرل لدفصمي الدبحلكري
لدفصل لدرالةي لألال:
المقرر
 101سلم
 324كيم
235
ريض
 312فيز
المجموع

عدد الوحدات
2
3

الدرجة
85
70

رمز التقدير
ب+
ج

وزن التقدير
4050
3000

النقاط
9000
9000

3

92

أ

4075

14025

4
12

80

ب

4000

16000
48025

معدل الفصل الدراسي األول = ]مجموع النقاط[ ] /مجموع الوحدات[
= ( 4002 = ) 12 ( / ) 48025
لدفصل لدرالةي لدثرني:
المقرر
 102سلم
 327كيم
314
ريض
 326فيز
 201انجل
المجموع

عدد الوحدات
2
3

الدرجة
96
68

رمز التقدير
أ+
د+

وزن التقدير
5000
2050

النقاط
10000
7050

4

76

ج+

3050

14000

3
2
14

62
54

د
هـ

2000
1000

6000
2000
39050

معدل الفصل الدراسي الثاني = ]مجموع النقاط[ ] /مجموع الوحدات[
= ( 2082 = ) 14 ( / ) 39050
المعدل التراكمي = ]مجموع النقاط الكلية[ ] /مجموع الوحدات الكلية[
= ( ) 14 + 12 ( / ) 39050 + 48025
= ( 3038 = ) 26 ( / ) 87075
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