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 وكالة الجامعــة للشـــؤون األكاديميـــة   
Vice Presidency for Academic Affairs 

 المادة األولى 
 الالئحة ما يلي:تعني الكلمات في هذه 

 إن وجد. فيفصالن رئيسان وفصل صي  السنة الدراسية:

ل على مداها المقررات الدراـسية  وال تدخل    الفصـل الدراـسي: مدة زمنية ال تقل عن خمـسة عـشر بـسبوعتا تردسرع
 من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.

ــيفي: ــل الصـ ــجيل واالختبارات  مدة زمنية ال تزيد على ثمانية   الفصـ ــمنها فترتا التسـ ــابيال وال تدخل من ضـ بسـ
 النهائية  وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.

 ا للخطط الدراسية المعتمدة.هو الدال على المرحلة الدراسية  وفقت   المستوى الدراسي:

تشـكل مجمو  وحداتها  لتي  ا  االختيارية والحرةو  هي مجموعة المقررات الدراسـية اججبارية  الخطة الدراسـية:
التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصـــول على الدرجة العلمية في     متطلبات التخرج
 التخصص المحدد.

مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص )برنامج( ويكون لكل مقرر رقم    المقرر الدراسي:
ا ـسواه من  لمفرداته   مفـصل   واـسم  ووـصفورمز   يميزه من حيث المحتوى  والمـستوى عما

مقررات  وملف خاص يحتفظ به القسـم لرر  المتابعة والتقييم والتطوير. ويجوز بن يكون  
 متطلبات سابقة بو متزامنة معه.لبع  المقررات متطلب بو 

المحاضــرة النظرية األســبوعية التي ال تقل مدتها عن خمســين دقيقة  بو الدرل الســرير     الوحدة الدراســية:
الذ  ال تـقل مدته عن خمســـــين دقيـقة  بو الدرل العملي بو المـيداني الذ  ال تـقل مدته عن 

 دقيقة. مئة

طالب بسبب انخفا  معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه اجشعار الذ  يوجه لل :اجنذار األكاديمي
 الالئحة.

من اختبارات   يالدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصـيل الطالب خالل فصـل دراسـ  درجة األعمال الفصـلية:
 وبحوث وبنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.

 دة في نهاية الفصل الدراسي.اختبار في المقرر يعقد مرة واح االختبار النهائي:

 الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي. درجة االختبار النهائي:

ــب    الدرجة النهائية: ت إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحســ ــافا ــلية مضــ مجمو  درجات األعمال الفصــ
 الدرجة من مئة.

 المئوية بو الرمز األبجد  للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في ب  مقرر.وصف للنسبة  :التقدير

ــتكـمال متطلـباته في الموعد المـحدد    تـقدير يير مكتـمل: ت لـكل مقرر يتـعذر على الـطالب اســـ تـقدير يرصـــــد مؤقـتا
 (.ICويرمز له في السجل األكاديمي بالحرف )ل( بو )

ت لكل   تقدير مـستمر: مقرر تقتـضي طبيعة دراـسته بكثر من فـصل دراـسي الـستكماله  ويرمز له  تقدير يرـصد مؤقتا
 (. IPبالرمز )م( بو )

حاصــل قســمة مجمو  النقاط التي حصــل عليها الطالب على مجمو  الوحدات المقررة لجميال   المعدل الفصــلي:
ــب النقاط بضــرب الوحدة المقررة في   ــي  وتحس ــها في ب  فصــل دراس المقررات التي درس

 دير الذ  حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب  انظر الملحق )ب(.وزن التق

حاصــل قســمة مجمو  النقاط التي حصــل عليها الطالب في جميال المقررات التي درســها منذ    المعدل التراكمي:
 التحاقه بالجامعة على مجمو  الوحدات المقررة لتلك المقررات  انظر الملحق )ب(.

ــعـــام: ال ــر  ــقـــدي ــت ــتــ   ال ال ــتــوى  مســــ ــف  ــتـــه  وصــــ دراســــ مـــدة  خــالل  ــطـــالـــب  ــل ل ــمــي  ــل ــع ال ــيـــل   حصــــ
 في الجامعة.

مجمو  الوحدات الدراسـية التي يسـمح للطالب التسـجيل فيها في فصـل دراسـي ويتحدد الحد    العبء الدراسـي:
 القواعد التنفيذية للجامعة. وفقاألعلى واألدنى للعبء الدراسي 
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 وكالة الجامعــة للشـــؤون األكاديميـــة   
Vice Presidency for Academic Affairs 

 المعاني الموضحة قرين كل منها: اآلتيةتعني العبارات 

وثيقة رســمية تبين وضــال الطالب الدراســي شــامالت اســم الكلية التي يدرل بها الطالب وتخصــصــه   الســجل األكاديمي: .1
دل  ا والمـع ديراـته فيـه ة وتـق ا اـلدراســــــي ا وـعدد وـحداتـه ة والمقررات التي ســـــجلـه ه اـلدراســــــي وـحالـت

 تراكمي واجنذارات األكاديمية )إن وجدت(.السنو  والمعدل ال/الفصلي

ــراف على الطالب وتوجيهه ومتابعته  المشــــرف األكاديمي: .2 ــو هيئة التدريل ومن في حكمه المكلف باجشــ  بثناء عضــ
 دراسته بالجامعة.

للنظام الفصـلي بو نهاية العام الدراسـي  اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصـل الدراسـي االختبار النهائي: .3
 للنظام السنو .

بو مقررات   نظامات ـسنويات التي تـشمل   فيه للبرامجاختبار يعقد للطالب في كامل محتوى المقرر الذ  يرـسب   الدور الثاني: .4
  50وحدة دراـسية  بو ال تقل درجته عن    15تجاوز عدد وحدات مقررات الرـسوب  ي بال ـسنوية ـشريطة

 .ذات المقرر الواحد في السنة في الخطط

اختبار يعقد للطالب المتريب عن االختبار بعذر مقبول  ويرصـد للطالب الدرجة التي يحصـل عليها  ويتم   االختبار البديل: .5
 تعديل تقدير الطالب وفقتا لذلك.

بو يير مرضـية( في    فترة زمنية يقوم خاللها الطالب بالتعلم والتدرب على حاالت سـريرية )مرضـية  الدورة السـريرية: .6
 تخصص محدد  بحيث يقابل كل وحدة دراسية مقررة بسبو  تدريب.

فترة زمنية يقـضيها الطالب في إحدى جهات ـسوا العمل المرتبطة بتخـصـصه وفق دليل ـشامل لجميال   التدريب الميداني: .7
  وفقريب وتحدد ســـاعات االتصـــال والوحدات المعتمدة للتد  ما يرتبط بالتدريب مقر من مجلل الكلية

 خطة البرنامج المعتمدة من مجلل الجامعة.

عدم تســجيل الطالب ب  مقرر دراســي في فصــل دراســي بو ســنة دراســية دون حصــوله على إذن بت جيل   االنقطا : .8
 وال تحسب فترة االنقطا  ضمن المدة النظامية للتخرج. الدراسة 

ــي في الفصــل ال  ت جيل الدراســة: .9 ــجيل الطالب ب  مقرر دراس ــيعدم تس ــة /دراس ــية المراد ت جيل الدراس ــنة الدراس الس
 فيه/فيها بطلب من الطالب وال تحسب فترة الت جيل ضمن المدة النظامية للتخرج.

عدم مواصـلة الطالب الدراـسة للفصـل الدراـسي بو الـسنة الدراـسية التي ـسجل فيها مقررات مال   االعتذار عن الدراـسة: .10
 النظامية للتخرج.احتساب فترة االعتذار ضمن المدة 

ــبة حضــوره للمحاضــرات والدرول العملية عن  الحرمان: .11 ــبب تدني نس حرمان الطالب من دخول االختبار النهائي بس
 . ةالقواعد التنفيذية للمواد من التاسعة وحتى الرابعة عشر وفقالحد األدنى المطلوب 

 االنسحاب بو االنقطا . بوكان عن طريق الفصل بإنهاء عالقة الطالب بالجامعة سواء  طي القيد: .12

 اجيقاف .13

السنة الدراسية  /ب خالل الفصل الدراسيـا الطالـهو عدد الوحدات الدراسية التي يسجله  الحد األدنى للعبء الدراسي: .14
ما    وفق( وحدة دراسـية للنظام السـنو   20ن )دراسـية للنظام الفصـلي وع ( وحدة12)بما ال يقل عن  

 تقتضيه القواعد التنفيذية للمادة الثامنة.

 /هو الحد األقصــى من الوحدات الدراســية التي يســجلها الطالب خالل الفصــل الدراســي الحد األعلى للعبء الدراســي: .15
ــية   ــنة الدراسـ ــيه الفقرة   وفقالسـ ــات )من القواعد التنفيذية للمواد من    الرابعةما تقتضـ وحتى   (خامسـ

 . (سابعات )

 تدخل من ضمنها فترة االختبارات النهائية. بسابيال والمدة زمنية ال تقل عن سبعة  الصيفي:الفصل  .16

ــة ـحاالت الطالب   رئيللجـنة تشــــــكل بقرار من مـعالي    :اللجـنة اـلدائـمة للمـتابـعة األـكاديمـية  .17 الـجامـعة مهمتـها دراســـ
ــجيل وفق ما   ــة األكاديمية المرفوعة من قبل الكليات بو عمادة القبول والتســ ــيه الئحة الدراســ تقتضــ

 واالختبارات.

التي يجب عليه تحقيق شــروط اجتيازها  ليتمكن   ولى الجامعية التي يقبل عليها الطالبالســنة األ  الســنة التحضــيرية: .18
 من الدخول إلى البرنامج األكاديمي المعتمد لها.

ــار الكليات .19 ــية األولية مسـ ــاسـ ــترك في المعارف والمهارات األسـ ويكون لها برنامج بكاديمي موحد : الكليات التي تشـ
 ببرنامج السنة التحضيرية.

ا    البرـنامج األـكاديمي: .20 برـنامج متـكاـمل من المقررات  التي تـعد الـطاـلب خالل ـمدة مـحددة من الســـــنوات إـعدادتا معرفيـت
 ومهاريتا لنيل الدرجة العلمية الجامعية في تخصص محدد.

 جميال طلبة الجامعة. مقررات إجبارية معينة يدرسها متطلبات الجامعة: .21

 مقررات إجبارية معينة يدرسها جميال طلبة الكلية.  متطلبات الكلية: .22

 مقررات إجبارية معينة لعدد محدد من الوحدات الدراسية المعتمدة يدرسها جميال طلبة البرنامج.  متطلبات البرنامج: .23

 
 

 (ى)للمادة األولالقواعد التنفيذية 
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ارـية: .24 ا يحق  المقررات االختـي ب ـم اـل الـط ا  ار منـه ة ـعدد  قمجموـعة من المقررات يخـت دراســــــي ات من الوـحدات اـل ات مطلوـب
 المعتمدة والمخصصة للمقررات االختيارية للبرنامج الدراسي.

احتساب وتوثيق اجتياز الطالب لمقرر بو بكثر تم دراسته في برنامج بجامعة بخرى عن طريق التحويل   معادلة المقرر: .25
ـعالـية مال مخرـجات التعلم المســـــتـهدـفة  من الـخارج بو الزـيارة إلى الـخارج بـناء على التـكافؤ بنســــــبة 

 لمحتوى تلك المقررات في جامعته الحالية
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 قبول الطالب املستجدين 
  

   

 ثانيةالمادة ال

عدد الطالب الذين يمكن    -والجهات ذات العالقة في الجامعة  ت على اقتراح مجالل الكليا  بناءت -الجامعة  يحدد مجلل  

 القادم.قبولهم في العام الدراسي 

 المادة الثالثة

 يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:

 بن يكون حاصالت على شهادة الثانوية العامة بو ما يعادلها من داخل المملكة بو من خارجها. -ب

ــنوات  ويجوز لمجلل  -ب بال يكون قد مضــى على حصــوله على الثانوية العامة بو ما يعادلها مدة تزيد على خمل س
 الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت بسباب مقنعة.

 يكون حسن السيرة والسلوك.بن  -ج

 بن يجتاز بنجاح ب  اختبار بو مقابلة شخصية يراها مجلل الجامعة. -د

 ا.ا طبيت بن يكون الئقت  -ه

ــة  -و ــهـ جـ ب   ــي  فـ ــل  ــمـ ــعـ يـ ــان  كـ إذا  ــة  ــدراســـــ ــالـ بـ ــه  ــعـ ــرجـ مـ ــن  مـ ــة  ــقـ ــوافـ مـ ــى  ــلـ عـ ــل  ــحصـــــ يـ  بن 
 حكومية بو خاصة.

 يستوفي بية شروط بخرى يحددها مجلل الجامعة وتعلن وقت التقديم.بن  -ز

 المادة الرابعة 

ت لدرجاتهم في اختبار الـشهادة الثانوية العامة   تكون المفاضـلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميال الـشروط وفقا
 والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.

   

 ( ةرابعال - ثانيةال)القواعد التنفيذية للمواد من 

   

تقترح عمادة القبول والتســجيل بالتنســيق مال الكليات واللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراســية خطة القبول في كل عام  .1
دراسـي بحيث تشـمل شـروط التقديم ومعايير المنافسـة واألعداد المتاحة لكل برنامج والخطة الزمنية ألعمال القبول ويتم  

 اعتمادها من مجلل الجامعة.  

بال يكون مفـصوالت من  -لى ما ورد من ـشروط في المادة )الثالثة( إباجـضافة   -طالب المـستجد في الجامعة  يـشترط لقبول ال .2
 جامعة بخرى ألسباب ت ديبية.

الصــحية  يســمح بالتقديم للقبول في الجامعة لخريجي الثانوية العامة خالل خمل ســنوات من التخرج باســتثناء الكليات  .3
ــر ــب    نفل العام والعام الذ  قبله فقط  التقديم عليها لخريجي  فيرقتصـ ــايرة للنسـ ــة على المقاعد الشـ ــال المنافسـ وتخضـ
 المعايير المحددة لكل برنامج في خطة القبول المقرة من مجلل الجامعة.  وفقالموزونة 

   في برامج االنتظام إذا مضى على تخرج الطالب بكثر من خمل سنوات   اما يعادلهيمنال قبول خريجي الثانوية العامة بو   .4
التعليم عن من هذا الشــرط إذا توافرت بســباب مقنعة على بن يقبل الطالب في برامج   االســتثناءويجوز لمجلل الجامعة 

 بعد.

البـطاـقة وتـقديمـها عـند   ويتعين على ـكل ـطاـلب حـمل ـهذه  يمنح ـكل ـطاـلب في الـجامـعة بـطاـقة لـلدالـلة على هويـته الـجامعـية .5
 الطلب وباألخص عند حضور المحاضرات النظرية والدرول العملية وعند بداء االختبارات.
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وبيان ب حواله الدراســــية     على مســــتندات قبوله   يشــــتمللكل طالب إلكتروني  تحتفظ عمادة القبول والتســــجيل بملف .6
ـــ    األكــــاديــــمــــيــــة الـ الــــتــــ ديــــبــــيــــة  والــــعــــقــــوبــــات  األكــــاديــــمــــي   عــــلــــيـــه    واقــــعــــةوســــــــجــــلــــه 

 فترة دراسته في الجامعة. طول)إن وجدت( وبية مستندات بخرى خاصة به 

 .االنتظام برامج  في بخرى  جامعات من البكالوريول  درجة على  الحاصلين قبول يمنال .7
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 يتم قبول طلبة السنة التحضيرية في الجامعة على المسارات اآلتية: .8

ويضــم كليات: الطب  طب األســنان  العلوم الطبية التطبيقية  الصــيدلة اجكلينيكية  التمري     المســار الصــحي ( ب)
 الصحة العامة.

 ويضم كليات: العمارة والتخطيط  الهندسة  التصاميم.   المسار الهندسي ( ب)

 ويضم كليات: علوم الحاسب وتقنية المعلومات  إدارة األعمال  العلوم.   المسار العلمي (ج)

 ويضم كليات: اآلداب  التربية   سانيالمسار اجن ( د)

 

 

 نظام الدراسة 
  

   

 المادة الخامسة 

 ا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلل الجامعة.الطالب في الدراسة وفقت  يتدرج -ب()

 تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية. -ب()

 المادة السادسة 

ا للقواعد واججراءات التي يقرها يجوز بن تكون الدراسة في بع  الكليات على بسال السنة الدراسية الكاملة وفقت 

 مجلل الجامعة  وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.

 

 املستوياتنظام 
  

   

 سابعة المادة ال 

ظام دراســي يقســم فيه العام الدراســي إلى فصــلين رئيســين  ويجوز بن يكون هناك فصــل دراســي صــيفي  على بن ن

ا للخطة تحتســب مدته بنصــف مدة الفصــل الرئيل  وتوز  متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مســتويات وفقت 
 الجامعة.الدراسية التي يقرها مجلل 

   

 ( ةسابعال - خامسةال)القواعد التنفيذية للمواد من 

   

 باجضافة إلى ما ورد في المواد من الخامسة وحتى السابعة يراعى تطبيق القواعد اآلتية:

ــارات الكليات : بوالت  ــارات الكليات وهي )مسـ ــيرية على جميال الطالب المقبولين بمسـ ــنة التحضـ ــحية  يطبق برنامج السـ الصـ
ــروط القبول التي  ــانية( وفقات لش ــارات الكليات اجنس ــارات الكليات العلمية  ومس ــية  ومس ــارات الكليات الهندس ومس

 يحددها مجلل الجامعة.

 تتكون الدراسة في برنامج السنة التحضيرية من فصليين دراسيين ويجوز تمديدها فصالت دراسيات صيفيات.  :اثانيت 

الدراسـة في الكليات والبرامج التي تشـتمل خطتها الدراسـية على مقررات تقدم وفق النظام السـنو  على بسـال   تنتظم  ا:ثالثت 

 وتحتسب السنة الدراسية بمستويين دراسيين.  السنة الدراسية

ية  موزعة على الفصــول الدراســ   وحداتها وعدد   تشــتمل الخطة الدراســية للبرنامج على وصــف للمقررات الدراســية ا:رابعت 

 المختلفة ويتم اعتمادها من مجلل الجامعة.

ويتم االنتقال من مســتوى إلى رخر بعد للبرنامج   ا للخطة الدراســية المعتمدة حدد عدد المســتويات لكل برنامج وفقت ي :اخامســت 

 إتمام الوحدات الدراسية المعتمدة لكل مستوى.
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ادسـت  ( 12معدله التراكمي شـريطة اسـتيفائه الحد األدنى للعبء الدراسـي )يربط الحد األعلى للعبء الدراسـي للطالب وفق  ا:ـس

 ي:توحدة دراسية ما بمكن ذلك وفقتا لآل

 الفئة  الحد األقصى من الوحدات الدراسية 
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المعدل التراكمي لباقي   للنظام السنو   للنظام الفصلي 
 البرامج

لبرامج التي  لالمعدل التراكمي 
 للتخرج   2.75تشترط 

 1 تحت اجنذار األكاديمي  تحت اجنذار األكاديمي  وحدة 20 وحدة 12

 2 3.25إلى بقل من  2.75من  2.5إلى بقل من  2من  وحدة 25 وحدة 15

حسب المحدد في  
 وحدة  18و بالخطة 

حسب المحدد في  
 3 4إلى بقل من  3.25من  4إلى بقل من  2.5من  وحدة  30الخطة بو 

 4 ف كثر  4من  ف كثر  4من  وحدة 40 وحدة 24

 في إحدى الحالتين  :اسـادسـت لعميد الكلية بو من يفوضـه االسـتثناء من الحد األقصـى لعدد الوحدات المذكور في الفقرة  :اسـابعت 

 :اآلتيتين

بالجدول    3و2إضــافة ســت وحدات إلى الحد األقصــى للطالب المتوقال تخرجهم في ذلك الفصــل للفئتين   
 بالفقرة )رابعات(.المذكور 

 إضافة ثالث وحدات للطالب الذين مستواهم الدراسي يسبق مستوى التخرج. 

ة التي يريب الدراســة فيها شــريطة يجتاز الطالب برنامج الســنة التحضــيرية ويســمح له بالدخول في المفاضــلة بالكلي  :اثامنت 

 اآلتي:

 نجاحه في جميال المقررات الدراسية المقدمة في برنامج السنة التحضيرية. ( ب)

من   2.5( لجميال المسـارات عدا المسـار اجنسـاني )5من  3حصـوله على معدل تراكمي ال يقل عن ) ( ب)
 ( بنهاية برنامج السنة التحضيرية.5

 بحد برامج الكليات التابعة للسنة التحضيرية وفقا للضوابط التالية:يتم قبول الطالب على  ا:تاسعت 

يقبل الطالب في برامج الكليات إذا حقق ـشروط اجتياز برنامج الـسنة التحـضيرية المذكورة في الفقرة   ( ب)
 )ثامنات(.

 الشروط الخاصة بكل برنامج حسب ما تحدده مجالل الكليات المعنية. ( ب)

المـفاضــــــلة بين الطالب بـناءت على المـعدل التراكمي وفق ترتـيب ريـباتهم في اختـيار التخصـــــص  يتم  (ج)
 المناسب حسب الطاقة االستيعابية للكليات.

 من بكثر خططها تتـضمن  التي للبرامج الدراـسية المراحل بين لالنتقال  الالزمة  الـشروط والـضوابط الكلية  مجلل يحدد ا:عاـشرت 
 الـسريرية   المرحلة إلى الـسريرية  قبل المرحلة التخـصص   إلى العامة  التحـضيرية إلى الكلية  المرحلةالـسنة )  مرحلة
 الدراسية. والنظم  للخطط الدائمة  وتعتمد من اللجنة( البكالوريول إلى  الت هيلي البرنامج

 اللجنة الدائمة للمتابعة األكاديمية.في السنة التحضيرية من قبل   المتعثرين الطالب كينمعالجة تسالنظر في  يتم  :عشر حدىا

يتم معالجة تـسجيل الطالب الذين لم يـستوفوا ـشروط االنتقال من مرحلة ألخرى من قبل إدارة الكلية بالتنـسيق مال   عـشر:  ثنى ا
 .عمادة القبول والتسجيل وذلك الستيفاء الحد األدنى من الوحدات الدراسية ما بمكن

 

 الحذف واإلضافة 
  

   

 المادة الثامنة 

يضـال مجلل الجامعة قواعد التسـجيل  والحذف  واجضـافة للمقررات ضـمن مسـتويات الخطة الدراسـية المعتمدة بما  
 يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي. 

   

 للمـادة )الثـامنـة(القواعد التنفيذية 

   

ــافـــة  :  بوالت  واجضـــــ ــحـــذف  وال ــجــيـــل  ــتســــ ال ــرة  ــت ــف ل ــي  ــن ــزم ال ــم  ــوي ــق ــت ال ــجــيـــل  ــتســــ وال ــول  ــب ــق ال عــمـــادة  ــحـــدد   ت
 لكل فصل دراسي.

يتاح للطالب خالل األسـبو  األول من الفصـل الدراسـي تعديل تسـجيله بما يتناسـب مال الخطة الدراسـية المعتمدة للكلية   ا:ثانيت 
 وفي حدود العبء الدراسي المسموح به ومن لم يسجل خالل هذا األسبو  يعد منقطعات عن الدراسة. 

 طول فترة دراسته.ال يحق للطالب حذف ب  من مقررات برنامج السنة التحضيرية   ا:ثالثت 

 التسجيل للفصل الصيفي:  :رابعتا
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يحدد مجلل الكلية المقررات التي تريب الكلية في تقديمها في الفصـــل الصـــيفي على بن يكون ذلك خالل  (1
 سابيال من بداية الفصل الدراسي الثاني.بسبعة 

( وحدات دراـسية  10الحد األعلى لعدد الوحدات الدراـسية المـسموح تـسجيلها خالل الفـصل الـصيفي عـشر ) (2
 ( وحدات دراسية.  3ويستثنى الخريجون بما ال يزيد على )
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ــجيل   (3 ــافة خالل فترة التسـ ــمح للطالب بالحذف واجضـ ــجيل مال   وفقيسـ الخطة الزمنية لعمادة القبول والتسـ
ــيه الفقرة ) مراعاة ما ــبو  األول( بعاله. ويمكن للطالب حذف مقرر خالل 2تقتضـ ــة بعد  األسـ من الدراسـ

 موافقة عميد الكلية بو من يفوضه.

من سـحاب من مقرر إال في الضـرورة القصـوى بقرار النو ااالعتذار عن الفصـل الصـيفي ب  للطالب حال يسـم (4
   وذلك خالل األسابيال الثالثة األولى من الفصل الصيفي.الكلية بو من يفوضه عميد

 وفقيتطلب التدريب فيها تفرغ الطالب له    للبرامج التيال يرـسمح للطالب الجمال بين تـسجيل مقررات والتدريب العملي    :خامسـتا
 ما تحدده الخطط الدراسية المعتمدة.

 

 

 املواظبة واالعتذار عن الدراسة 
  

   

 المادة التاسعة 

النهائي فيها إذا قلت نســبة على الطالب المنتظم حضــور المحاضــرات والدرول العملية  ويحرم من دخول االختبار  
ــبة التي يحددها مجلل الجامعة  على بال تقل عن ) ــوره عن النسـ ــرات والدرول العملية    75حضـ %( من المحاضـ
ا في المقرر   خول االختبار بسبب الرياب راسبت المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي  ويرعد الطالب الذ  حرم من د

 (.DNويرصد له تقدير محروم )ح( بو )

 المادة العاشرة 

رفال الحرمان والســماح للطالب بدخول االختبار  شــريطة بن يقدم  –اســتثناءت    –يجوز لمجلل الكلية بو من يفوضــه  
المحاضــــرات    ( من%   50 تقل عن )ا يقبله المجلل  ويحدد مجلل الجامعة نســــبة الحضــــور على بالالطالب عذرت 

 والدرول العملية المحددة للمقرر.

 المادة الحادية عشرة 

ــي ــهـــائ ــن ال ــبـــار  ــت االخ ــن  ــيـــب ع ــر ــت ي الـــذ   ــطـــالـــب  ــرت    ال ــف صــــ ــتـــه  درج ــون  ــك ــبـــار   ت ــت االخ ذلـــك  ــي  ف  ا 
 ويحسب تقديره في ذلك المقرر على بسال درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.

 المادة الثانية عشرة 

قـهـر  إذا   لـعـــذر  ــل  الـفصـــــ مـواد  مـن  ب   الـنـهـــائـي فـي  االخـتـبـــار  مـن حضــــــور  الـطـــالـــب  يـتـمـكـن      لـم 
جاز لمجلل الكلية  في حاالت الضـرورة القصـوى  قبول عذره والسـماح باعطائه اختبارات بديالت خالل مدة ال تتجاوز  

 ديل.نهاية الفصل الدراسي التالي  ويعطى التقدير الذ  يحصل عليه بعد بدائه االختبار الب

 المادة الثالثة عشرة 

ــبــت   -ب() راســـ يعــد  بن  دون  دراســـــي  فصـــــــل  دراســـــــة  ــتمرار في  االســـ عن  االعتــذار  للطــالــب   ا  يجوز 
ك خالل فترة زمنيـة تحـددهـا القواعـد   دى الجهـة التي يحـددهـا مجلل الجـامعـة وذـل إذا تقـدم بعـذر مقبول ـل
  ) ( ــديـــر  ــقـ تـ ــالـــب  ــلـــطـ لـ ــد  ويـــرصـــــ ــعـــة   ــامـ الـــجـ ــلـــل  مـــجـ ــا  ــقـــرهـ يـ ــتـــي  الـ ــذيـــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ  الـ

 ( ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة جنهاء متطلبات التخرج.Wبو )

االنســـحاب بعذر من مقرر بو بكثر في الفصـــل الدراســـي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلل   يجوز  -ب()
 .الجامعة

 

 ة ــ ل الدراس ـ تأجي
  

   

 المادة الرابعة عشرة 

تقبله الجهة التي يحددها مجلل الجامعة على بال تتجاوز مدة الت جيل  يجوز للطالب التقدم بطلب ت جيل الدراسة لعذر 

ثم يطوى قيده    بقائه في الجامعة  طولبو ثالثة فصــول دراســية يير متتالية حدتا بقصــى     فصــلين دراســيين متتاليين
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المدة الالزمة  بعد ذلك  ويجوز لمجلل الجامعة في حال الـضرورة االـستثناء من ذلك  وال تحتـسب مدة الت جيل ـضمن 
 جنهاء متطلبات التخرج.
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 عشرة( ةعابلر ا – تاسعةال)القواعد التنفيذية للمواد من 

   

على الطالب المنتظم حضـــــور المحاضـــــرات والدرول العملية ويحرم من دخول االختبارات النهائية أل  مقرر إذا قلت  .1
  الفصـل الدراسـي بو السـنة الدراسـية للمقررات السـنوية( من السـاعات المعتمدة خالل 85نسـبة حضـوره فيه عن )% 

 ويتم ذلك بقرار من مجلل الكلية بو من يفوضه ويرصد له تقدير )محروم(.

ات مقبوالت   .2 يجوز لمجلل الكلية بو من يفوضـــــه رفال الحرمان والســـــماح للطالب بدخول االختبار النهائي متى ما قدم عذرت
 المحددة للمقرر.  الساعات المعتمدةمن  %(  75)شريطة بال تقل نسبة حضور الطالب عن 

يتم اعتبار الحضـور االلكتروني المتزامن من خالل الفصـول االفتراضـية معادال للحضـور االعتياد  و يسـر  على الطلبة   .3
 . 2-  1ما ورد في القواعد التنفيذية 

 الصبرة العملية.يحدد مجلل الكلية الحد األدنى لنسبة الحضور المطلوبة في المقررات ذات  .4

ا فيه بناءت على توصـية عميد الكلية بو يجوز للطالب االعتذار عن االسـتمرار في دراسـة فصـل دراسـي دون بن يعد راسـبت  .5
يكون االعتذار في الحاالت االـستثنائية ـسبو  الثالث عـشر من الفصـل الدراـسي  وبعد ذلك من يفوضـه وذلك قبل نهاية األ

 .بموافقة مجلل الكلية

عن االسـتمرار في الدراسـة قبل نهاية االسـبو  السـادل والعشـرين من السـنة   السـنو  االعتذارلطالب في النظام يجوز ل .6
يكون  في الحاالت االســتثنائية درســها الطالب  وبعد ذلك  التيالدراســية على بن يراعى احتســاب نتائج المواد الفصــلية  

 .االعتذار بموافقة مجلل الكلية

ــه على بال تتجاوز مدة االعتذار يجوز للطالب التقدم بط .7 ــة بعذر يقبله مجلل الكلية بو من يفوضـ لب االعتذار عن الدراسـ
 .الجامعة مال احتساب فترة االعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج  يعن ثالثة فصول دراسية بحد بقصى طيلة بقائه ف

 ز نهاية األسبو  الثاني من الفصل الدراسي.للطالب في النظام الفصلي التقدم بطلب ت جيل الدراسة بما ال يتجاو يجوز .8

 يجوز للطالب في النظام السنو  التقدم بطلب ت جيل الدراسة بما ال يتجاوز األسبو  الرابال من العام الدراسي. .9

 ال يحق للطالب في السنة التحضيرية االنسحاب من ب  مقرر بو االعتذار بو الت جيل. .10

 :اآلتيةوفق الضوابط  يجوز للطالب االنسحاب من مقرر بو بكثر .11

العشــرين من   واألســبو بال يتجاوز نهاية األســبو  العاشــر من بداية الفصــل الدراســي للمقررات الفصــلية   ( ب)
 (.Wبداية السنة الدراسية للمقررات السنوية ويرصد للطالب تقدير ) ( بو )

من القواعد   الســـــادســـــةماورد في الفقرة    وفقبال يقل عدد الوحدات الدراســـــية المتبقية عن الحد األدنى  ( ب)
 السابعة.التنفيذية للمواد من الخامسة وحتى 

لعميد الكلية بو من يفوضـه النظر في حاالت االنسـحاب من مقرر بو بكثر لمن يقل عبؤه الدراسـي عن الحد  (ج)
بتوصية من المشرف  ن لم يتمكن من تسجيل الحد األدنى من العبء الدراسياألدنى )بعد االنسحاب( وكذا م

 األكاديمي.

الت جيل واالعتذار عن الدراـسة في الـسنة التحضـيرية يخضـال للقواعد التنفيذية الخاصـة بعمادة الـسنة التحضـيرية المقرة   .12
 من مجلل الجامعة.  

ل دراسـي بو االنسـحاب من مقرر بو بكثر الحضـور لحين يجب على الطالب المتقدم بطلب االعتذار عن الدراسـة في فصـ  .13
 بتوصية من المشرف األكاديمي.  اعتماد طلبه من قبل عميد الكلية بو من يفوضه

ــمح لهن   .14 ــتثناءت وبعد موافقة مجلل الكلية المختص  – الطالبات المرافقات ألزواجهن المبتعثين خارج المملكة  يسـ   –اسـ
ات بعد االنتهاء من المدة المـسموح بها في الت جيل من خالل نظام ـسجالت الطالب  بت جيل الدراـسة كحد بقصـى بربال ـسنو

الطالب المرافقين لزوجاتهم  مال تقديم ما يثبت المرافقة من الجهات   على وينطبق هذا  دراســيان متتاليان   فصــالنوهي 
 .بعين االعتبار ترير الخطة الدراسية بو إيالا البرنامج واألخذالرسمية 

ــد للطـ  .15 ــه تـقدير يير مكتـمل )ل(  يرصـــ اـلب المترـيب عن االختـبار النـهائي بـعذر مقبول من عمـيد الكلـية بو من يفوضـــ
  (. (ICبو

 

 

 

   



 الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية الئحة 

 

P a g e  15 | 43 

 

 

 ة ــ الدراس  االنقطاع عن
  



 

P a g e  16 | 43 

 وكالة الجامعــة للشـــؤون األكاديميـــة   
Vice Presidency for Academic Affairs 

 المادة الخامسة عشرة 
الجامعة    من  قيده  يطوى  الت جيل  طلب  دون  دراسي  فصل  مدة  الدراسة  عن  المنتظم  الطالب  انقطال  إذا 

طالب المنتسب يتم طي  ال  وفيما يخصولمجلل الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطال عن الدراسة لمدة بقل   
 قيده إذا تريب عن جميال االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول. 

 المادة السادسة عشرة 

 ا في جامعة بخرى. ا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرت ال يعد الطالب منقطعت 

   

 عشرة(  سادسةلا – خامسة عشرةال) ادتينالتنفيذية للم  اعدةالق

   

ــة  ــجلة من بداية الدراس ــابيال متتابعة في جميال المقررات المس ــة بس ــة لمدة خمس خالل الفصــل    – إذا تريب الطالب عن الدراس
 ه.ا ويطوى قيدالدراسي يعد منقطعت 

 

 

 إعــادة القيــد 
  

   

 المادة السابعة عشرة: 
 االنقطا  وفق الضوابط اآلتية: يمكن للطالب المطو  قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل 

 بن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل بربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد. (ب)
 بن يوافق مجلل الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب. (ب)
ا دون  ا مسـتجدت إذا مضـى على طي قيد الطالب بربعة فصـول دراسـية ف كثر  فبامكانه التقدم للجامعة طالبت  (ج)

ولمجلل     الرجو  إلى ـسجله الدراـسي الـسابق على بن تنطبق عليه كافة ـشروط القبول المعلنة في حينه
ت لضوابط يصدرها المجلل.  الجامعة االستثناء من ذلك وفقا

االسـتثناء من  –في حالة الضـرورة  –ال يجوز إعادة قيد الطالب بكثر من مرة واحدة  ولمجلل الجامعة   (د)
 ذلك.

 ا.ادة قيد الطالب المطو  قيده إذا كان مفصوالت بكاديميت ال يجوز إع (ه)
   

 عشرة( سابعةلا) ادةالتنفيذية للم واعدالق

   

ــجيليتقدم الطالب المنقطال بو المنســــحب بطلب إعادة قيده   .1   وفق التقويم األكاديمي المعلن من عمادة القبول والتســ
ويتم النظر في الطلب من قبل عميد الكلية بو من يفوضه قبل بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الذ  يسبق 

 إعادة قيده.  

  االسـتثناء من ذلك  -الضـرورة  حالةفي -ال يجوز إعادة قيد الطالب بكثر من مرة واحدة  ولمجلل الجامعة   .2
 بتوصية من اللجنة الدائمة للمتابعة األكاديمية.

مجلل الكلية إعادة قيد الطالب إذا   لجنة المتابعة األكاديمية المبنية على توصـية لمجلل الجامعة بناءت على توصـية .3
ــيــــيــــن(   دراســــــ )عــــامــــيــــن  ــيــــة  دراســــــ ــول  فصــــــ بربــــعــــة  االنــــقــــطــــا   فــــتــــرة   تــــجــــاوزت 

 :اآلتيةوفق الشروط 

لمدة النظامية للبرنامج )الدرجة العلمية( وتحســب من الفصــل الدراســي الذ   تزيد فترة االنقطا  على ا بال ( ب)
 إلى تاريخ تقدمه بطلب إعادة القيد.الطالب  انقطال فيه 

 بن يكون االنقطا  بناءت على سبب مشرو  يقدره مجلل الكلية.  ( ب)

 البرنامج.( من المجمو  الكلي للوحدات المطلوبة للتخرج في  50% قد اجتاز بنجاح )الطالب بن يكون  (ج)
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( 5( من )3.25)  للتخرج بو( 5( من )2( للبرامج التي تشـترط )5( من )2.5يقل معدله التراكمي عن ) بال ( د)
 ( للتخرج.2.75للبرامج التي تشترط معدل )

 :اآلتيةا للضوابط قيد الطالب المنسحب وفقت  إعادةيجوز  .4

 .اا بكاديميت يكون الطالب منذرت  بال ( ب)
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 وكالة الجامعــة للشـــؤون األكاديميـــة   
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 يكون قد مضى على انسحابه بكثر من بربعة فصول دراسية. بال ( ب)

 وحدة دراسية بو السنة التحضيرية للكليات التي تعمل بها.  24قد اجتاز ما ال يقل عن الطالب بن يكون  (ج)

 موافقة مجلل الكلية على إعادة قيده بعد االنسحاب. ( د)

 المادة الثامنة عشرة 
الجامعة ألســـباب تعليمية بو ت ديبية  بو الذ  فصـــل من جامعة  ال يجوز إعادة قيد الطالب الذ  فصـــل من 

بخرى ألسـباب ت ديبية  وإذا اتضـح بعد إعادة قيده بنه سـبق فصـله لمثل هذه األسـباب فيرعسده قيده ملرى من  
 تاريخ إعادة القيد.

 

 التخـرج 
  

   

 المادة التاسعة عشرة 

ــيـــة   بوالت:   الـــدراســـ اـلـخطـــة  ــب  ـنجـــاح حســـــ ـب ـتـخرج  اـل بـــات  ـل ـط ـت ـم هـــاء  إـن ـبعـــد  اـلطـــالـــب  ـتـخرج   ـي
على بال يقل معدله التراكمي عن المعدل الذ  يحدده مجلل الجامعة المعنية لكل تخصـــص  على  

 بال يقل في كل األحوال عن تقدير "مقبول".

يجوز لمجلل الكلية بناء على توصــية مجلل القســم المختص تحديد مقررات مناســبة يدرســها    ا:ثانيت  
 الطالب لرفال معدله التراكمي  وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.

   

 عشرة( تاسعةلا) ادةالتنفيذية للم واعدالق

   

( لجميال البرامج التابعة لكليات العمارة  5( من )2.75يقل عن )  يشــــترط لتخرج الطالب حصــــوله على معدل تراكمي ال .1
 ( لباقي كليات الجامعة.  5( من )2والهندسة والتصاميم وطب األسنان  ومعدل تراكمي ال يقل عن )

ا ورقمه الجامعي ورقم الســـــجل يمنح كل خريج شـــــهادة )باللرتين العربية واجنجليزية( يوضـــــح فيها اســـــمه رباعيت   .2
 التخرج  وتاريخوتقديره عند   والتخصــص الذ  حصــل عليه  والدرجة  والكلية   وتاريخ الميالد   امة ومكاناجق/المدني

الشــــــــــهــــــادة   الــــــتــــــخــــــرج إصــــــــــدار  عــــــمــــــيـــــد     وتــــــاريــــــخ  مــــــن   وتــــــعــــــتــــــمــــــد 
 القبول والتسجيل.

 :ي تيا لما  يجوز إصدار شهادة تخرج بدل مفقود وفقت   .3

ــجيل بطلب  ( ب) ــتكمال النموذج  يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتســ ــهادة تخرج بدل مفقود بعد اســ منحه شــ
 الخاص بذلك.

 يوضال ختم بعبارة )بدل مفقود( من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل شهادة تصدر بعد الفقد. ( ب)

ماورد في الفقرة    وفقعند نجاح الطالب في المقررات وحصـــوله على معدل تراكمي بقل من المعدل المشـــروط للتخرج   .4
ــية بما يخدم بهداف مخرجات البرنامج 1) ــجيل بع  المقررات من خارج خطته الدراسـ ــية من( بعاله يتعين تسـ  بتوصـ

رفال المعدل إلى الحد المشــروط وحصــوله على    الكلية بو من يفوضــه حتى يتمكن من وموافقة من مجللمجلل القســم 
  الدرجة العلمية وفق خطته الدراسية.
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 الفصل من الجامعة
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 وكالة الجامعــة للشـــؤون األكاديميـــة   
Vice Presidency for Academic Affairs 

 المادة العشرون 

 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية: 

ــل على  -(ب) الـية على األكثر النخـفا  مـعدـله التراكمي عن المـعدل المـحدد    ةثالثـ إذا حصـــ إـنذارات متـت
ـــية مجلل الكلـية  19ا للـمادة )للتخرج وفقـت  اءت على توصـــ ( من ـهذه الالئـحة  ولمجلل الـجامـعة بـن

 إعطاء فرصة رابعة لمن يرمكنه رفال معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

ــاـها نصـــــف الـمدة المقررة لتخرـجه عالوة على ـمدة إذا لم يـنه متطلـبات التخرج  -(ب ) خالل ـمدة بقصـــ
البرنامج  ولمجلل الجامعة إعطاء فرـصة اـستثنائية للطالب جنهاء متطلبات التخرج بحد بقـصى ال 
ــلـــــــــيـــــــــة  األصـــــــــــ الـــــــــمـــــــــدة  ــعـــــــــف  ضـــــــــــ  يـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز 

 المحددة للتخرج.

ــا  الطالب الذين  -(ج) ــتثنائية معالجة بوضـ تنطبق عليهم بحكام   يجوز لمجلل الجامعة في الحاالت االسـ
 الفقرتين السابقتين باعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.

   

 ( )العشـرون ادةالتنفيذية للم واعدالق

   

عن الحد المشــروط  ال يحتســب الفصــل الصــيفي ضــمن الفصــول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفا  المعدل .1
 للتخرج.

( بنهاية 5من  2)  يفصــل الطالب الملتحق ببرنامج الســنة التحضــيرية من الجامعة إذا حصــل على معدل تراكمي بقل من .2
 برنامج السنة التحضيرية.

يســـمح للطالب باالســـتمرار في مســـار الكليات التي تشـــترط الســـنة التحضـــيرية إذا لم يجتاز جميال مقررات الســـنة   ال .3
 يرية خالل مدة بقصاها فصلين دراسيين وفصل دراسي صيفي.التحض

يمنح الطالب الذ  لم يجتاز مقررات السنة التحضيرية بو لم يحقق الحد األدنى من المعدل المطلوب في التسكين بالكليات   .4
ــجالت بكاديميت  ــل عليها ويتاح له إمكانيالتي تتبال برنامجه سـ ــتمل على المقررات والتقديرات التي حصـ ة التحويل إلى ا يشـ

 الكليات التي ال تتبال السنة التحضيرية ويتم النظر في طلبه من قبل لجنة المتابعة األكاديمية.   

 :اآلتيتينيفصل الطالب المقيد في النظام الفصلي في إحدى الحالتين  .5

من   2تشــترط )حصــوله على ثالث إنذارات متتالية النخفا  معدله التراكمي عن الحد األدنى للبرامج التي  ( ب)
 ( للتخرج.5

  2.75نذارين متتالين النخفا  معدله التراكمي عن الحد األدنى للبرامج التي تـشترط معدل )إحصـوله على  ( ب)
 ( للتخرج.5من 

يفصـــل الطالب المســـجل للمقررات في النظام الســـنو  إذا لم يتمكن من رفال معدله التراكمي إلى الحد األدنى بعد إنذاره   .6
  كامالت.ومنحه عامات دراسيات 

 يجوز إعطاء الطالب فرصة استثنائية وفق البنود اآلتية: .7

ا(  ـساعة وفق ما ورد في الفقرة )ـسادسـت   12ا  يـشترط بال يزيد عدد الـساعات المـسجلة للطالب المنذر بكاديميت  ( ب)
 من القواعد التنفيذية للمواد من الخامسة وحتى السابعة.

من   4لمعدل التراكمي إلى الحد األدنى لتجاوز اجنذار عن )يشــترط بالا يزيد المعدل الفصــلي المطلوب لرفال ا ( ب)
 ( وذلك عند تسجيل الطالب للحد األقصى من الساعات وفق ما ورد في الفقرة )ب(.5

مال مراعاة ما ورد في الفقرتين )ب  ب( بعاله يمكن إعطاء الطالب فرـصة رابعة اـستثنائية في الفـصل التالي   (ج)
( للتخرج وذلك في  5من   2الثالث للبرامج التي تشـترط معدل تراكمي ) للفصـل الذ  حصـل فيه على اجنذار

( وفي حال لم يحقق  5من   1.8( ومعدل تراكمي ال يقل عن )5من  2حال تحقيقه معدل فصــلي ال يقل عن )
 بحد الشرطين بو كليهما يمنح الفرصة بعد إيقافه لفصل دراسي واحد.

ــل التالي    مال مراعاة ما ورد في الفقرتين )ب  ب( بعاله ( د) ــافية في الفص ــة ثالثة إض يمكن إعطاء الطالب فرص
(  5من   2.75للفصـــل الذ  حصـــل فيه على اجنذار الثاني للبرامج التي تشـــترط معدل تراكمي ال يقل عن )

ــلي ال يقل عن ) من    2.5( ومعدل تراكمي ال يقل عن )5من   2.75للتخرج وذلك في حال تحقيقه معدل فصـ
 الشرطين بو كليهما يمنح الفرصة بعد إيقافه لفصل دراسي واحد.( وفي حال لم يحقق بحد 5
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مال مراعاة ماورد في الفقرتين )ب  ب( يجوز بتوـصية من مجلل الكلية إعطاء الحاالت االـستثنائية فرـصة إـضافية لفـصل  .8
ة بتوـصية من دراـسي واحد من قبل اللجنة الدائمة للمتابعة األكاديمية وبخرى لفـصل دراـسي الحق من قبل مجلل الجامع

 اللجنة الدائمة للمتابعة األكاديمية.
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القواعد التنفيذية للجامعة  بعد حســــاب المعدالت   وفقتتم إجراءات فصــــل الطالب من قبل عمادة القبول والتســــجيل    .9
 التراكمية لكل فصل دراسي بو سنة دراسية.

 

 

 

 االنتســاب
  

   

 المادة الحادية والعشرون 
اء على اقتراح الكليات األخذ بمبدب الدراسة عن طريق االنتساب في بع  الكليات  يجوز لمجلل الجامعة بنت 
طبيعة الدراـسة فيها بذلك  ويضـال مجلل الجامعة القواعد واججراءات المنظمة  والتخصـصـات التي تـسمح 
 :لذلك وفق الضوابط اآلتية

الــمــنــتســـــــب   ( ب) الــطـــالـــب  لــتــخــرج  الــمــطــلــوبـــة  ــيـــة  الـــدراســــ الــوحـــدات  عـــدد  يــقـــل   بال 
 عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لالنتساب.

ــل وإعادة القيد  يعامل الطالب المن ( ب) ــد التقديرات والتحويل والفصــ ــب من حيث القبول ورصــ تســ
 وييرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.

ــوابط الالزمة لتقييم بداء الطالب  (ج) ــال الضـ لمجلل الجامعة بناءت على اقتراح مجالل الكليات وضـ
 المنتسبين.

 يفيد ب ن دراسة الطالب )باالنتساب(.يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما  ( د)

 

   

 ( )الحادية والعشـرون ادةالتنفيذية للم عدواالق

   

الجامعة بناءت على اقتراح عمادة   رئيلاالنتظام من  إلى تعتمد الضـوابط الـسنوية للتحويل من برامج التعليم عن بعد .1
 القبول والتسجيل.

مال اجعالن عنها في    الجامعة  رئيلتبلغ عمادة القبول والتســـجيل كليات الجامعة بتلك الضـــوابط بعد اعتمادها من   .2
 الخطة الزمنية ألعمال العمادة السنوية.

من حيث القبول ورصـــد التقديرات والتحويل والفصـــل وإعادة القيد وييرها   طلبة التعلم عن بعديعامل   .3
 .و يمكن للجنة المتابعة األكاديمية النظر في الحاالت االستثنائية معاملة الطالب المنتظم 

 

 

 

 

 

 االختبــارات 
  

   

 المادة الثانية والعشرون 
الــمــقــرر   يــتــبــعــهـــا  الــتــي  الــكــلــيـــة  مــجــلــل  ــم    –يــحـــدد  الــقســــ مــجــلــل  اقــتــراح  عــلــى     –بــنـــاءت 

 من الدرجة النهائية للمقرر. (%  30درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن )

 المادة الثالثة والعشرون 
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 تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر باحدى الطريقتين اآلتيتين:

ا بو من  بنوا  النشاط الصفي األخرى بو منها جميعت  البحوث بو االختبارات الشفهية بو العملية بو  ( ب)

 واختبار تحرير  واحد على األقل.   بعضها
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 . األقل على  تحريريان اختباران ( ب)

 المادة الرابعة والعشرون 
مان االختبار النهائي  بن يرضــس   –بناءت على توصــية مجلل القســم  –يجوز لمجلل الكلية التي يتبعها المقرر  

 في ب  مقرر اختبارات عملية بو شفوية  ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.

 المادة الخامسة والعشرون 
الســـماح للطالب    –بناءت على توصـــية مدرل المادة    –يجوز لمجلل القســـم الذ  يتولى تدريل المقرر  

الدراســي التالي ويرصــد للطالب في ســجله األكاديمي تقدير يير    باســتكمال متطلبات ب  مقرر في الفصــل
( وال يحســب ضــمن المعدل الفصــلي بو التراكمي إال التقدير الذ  يحصــل عليه الطالب  ICمكتمل )ل( بو )

(  ICبعد استكمال متطلبات ذلك المقرر  وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يررير تقدير يير مكتمل )ل( بو )
ــ( بو )في سـجل الطالب  ( ويحسـب ضـمن المعدل الفصـلي  Fلعدم اسـتكماله فيسـتبدل به تقدير راسـب )هــــ

 والتراكمي.

 

 

   

 ( الخامسة والعشرون –ثانية والعشرونال) واد منالتنفيذية للم عدواالق

   

وتتضـمن االختبارات العملية بو  ؛يحدد توصـيف المقررات الدراسـية لكل برنامج الدرجات المخصـصـة لألعمال الفصـلية .1
% من الدرجة النهائية للمقرر   60تقل درجة األعمال الفصــلية عن  بالالشــفهية وييرها ودرجة االختبار النهائي  على  

 ويستثنى من ذلك المقررات المشمولة في المادة السادسة والعشرين  وكذلك مقررات برامج طالب التعليم عن بعد.

عن االختبار النهائي بدون عذر   تريبمادة الخامسـة والعشـرين من الئحة الدراسـة واالختبارات من  ال يدخل في تطبيق ال .2
 وتحتسب درجته بمجمو  بعمال السنة.

التي تتضمن خططها نظامات سنويات بو مقررات سنوية عقد اختبارات دور ثان في كامل محتوى المقرر الذ     يجوز للكلية .3
ــريطة   ــب فيه الطالب ش ــوب  تجي بالرس ــية  بو ال تقل درجته عن   15اوز عدد وحدات مقررات الرس في    50وحدة دراس

الخطط ذات المقرر الواحد في السـنة  وتعدل درجة الرسـوب في حال نجاح الطالب في الدور الثاني بحيث ال يزيد تقديره  
 (.60عن مقبول )درجة  

 تتطـلب تـقديم اختـبارات المرموز لـها )ـهد  ـند(  تـحدد الخـطة اـلدراســــــية للبرـنامج الضـــــوابط الالزـمة للمقررات التي ال .4
(NF,NP.) 

 المادة السادسة والعشرون 
يجوز اســتثناء مقررات الندوات واألبحاث  والمقررات ذات الصــبرة العملية بو الميدانية من بحكام المواد  

( بو بعضـــها  وذلك بقرار من مجلل الكلية بناءت على توصـــية مجلل القســـم الذ  يتولى  24  23   22)
 تحصيل الطالب في هذه المقررات. الكلية قيالتدريل المقرر  ويحدد مجلل 

 

 يــراتالتقد
  

   

 لمادة السابعة والعشرون ا
(   IP)  مـستمر )م( بو  للطالب تقديرإذا كانت دراـسة مقررات األبحاث تتطلب بكثر من فـصل دراـسي فيرـصد  

وبعد انتهاء الطالب من دراســة المقرر يمنح التقدير الذ  حصــل عليه  وإذا لم يســتكمل المقرر في الوقت  
 ( في ICالذ  يتولى تدريسـه الموافقة على رصـد تقدير يير مكتمل )ل( بو )المحدد فيجوز لمجلل القسـم 

 سجل الطالب.
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 المادة الثامنة والعشرون 
 :ي تيتحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما 

 رمز التقدير الدرجة المئوية 
 التقدير

وزن التقدير 
 (5من )

وزن التقدير 
 (4من )
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 4.0 5.0 ب+  مرتفال ممتاز  95-100
 3.75 4.75 ب ممتاز 95إلى بقل من  90
 3.5 4.5 ب+  ا مرتفال جيد جدت  90إلى بقل من  85
 3.0 4.0 ب ا  جيد جدت  85إلى بقل من  80
 2.5 3.5 ج+ جيد مرتفال  80إلى بقل من  75
 2.0 3.0 ج جيد 75إلى بقل من  70

 1.5 2.5 د+ مقبول مرتفال  70إلى بقل من  65

 1.0 2.0 د مقبول 65إلى بقل من  60

 0 1.0 هـ  راسب 60 من بقل

 المادة التاسعة والعشرون 
( من ـهذه الالئـحة يكون التـقدير الـعام للمـعدل التراكمي عـند تخرج  19ي ـبه الـمادة )ـما تقضـــــ مال مراـعاة 

 الطالب بناءت على معدله التراكمي كاآلتي:
 . 4.00من   3.50بو  5.00من  4.50)ممتاز(: إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن   .1
إلى بقل    2.75بو من    5.00من    4.50إلى بقل من    3.75)جيد جدات(: إذا كان المعدل التراكمي من    .2

 . 4.00من   3.50من 
ى بقل من  إل  1.75بو من    5.00من   3.75إلى بقل من    2.75)جيد(: إذا كان المعدل التراكمي من    .3

 . 4.00من  2.75
إلى بقل من    1.00بو من    5.00من    2.75إلى بقل من    2.00)مقبول(: إذا كان المعدل التراكمي من    .4

 . 4.00من  1.75

 المادة الثالثون 
( بو  5.00( من )5.00( إلى )4.75تمنح مرتبة الشــرف األولى للطالب الحاصــل على معدل تراكمي من )

ــل على  4.00( من )4.00( إلى )3.75من ) ــرف الثانية للطالب الحاصـ ( عند التخرج  وتمنح مرتبة الشـ
( من  3.75( إلى بقـل من )3.25( بو من )5.00( من )4.75( إلى بقـل من )4.25معـدل تراكمي من )

 ( عند التخرج.4.00)

 : ي تيويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى بو الثانية ما 

 سه في الجامعة بو في جامعة بخرى.بال يكون الطالب قد رسب في ب  مقرر در ( ب)
بن يكون الطالب قد بكمل متطلبات التخرج في مدة بقصـاها متوسـط المدة بين الحد األدنى والحد   ( ب)

 األقصى للبقاء في كليته.
ــيتخرج منها ما ال يقل عن ) (ج) %( من متطلبات  60بن يكون الطالب قد درل في الجامعة التي سـ

 التخرج.

   

 ( )الثالثون  ادةالتنفيذية للم عدواالق

   

راســـب   NFتقدير  ســـجله األكاديمي    ييرصـــد له ف  فيهخرى ورســـب ببنظام الزيارة في جامعة   اإذا درل الطالب مقررت  .1
 وال يمنح مرتبة الشرفبدون درجة  

جامعته الســابقة فانه  إذا كان لدى الطالب المحول من خارج الجامعة رســوب في ب  من المقررات بســجله األكاديمي في   .2
 ال يمنح مرتبة الشرف

 

 

 إجراءات االختبار النهائي
  

   

 المادة الحادية والثالثون
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ــام في تنظيم بعـمال االختـبار النـهائي  وتكون مـهامـها   يجوز لمجلل الكلـية تكوين لجـنة تتـعاون مال األقســـ

ــة خالل مدة ال   ــليمها للجنة المختصـ ــد الدرجات وتسـ ــوف رصـ تزيد عن ثالثة بيام من تاريخ  مراجعة كشـ

 اختبار ب  مقرر.
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 المادة الثانية والثالثون

 يجوز لمجلل الكلية بن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.

 المادة الثالثة والثالثون
بناءت على اقتراح رئيل القسـم بن يضـعها من   االقتضـاءيضـال مدرل المقرر بسـئلة االختبار  ويجوز عند  

 يختاره مجلل الكلية.

 المادة الرابعة والثالثون
يـصحح مدرل المقرر بوراا االختبار النهائي لمقرره  ويجوز لرئيل القـسم )عند الحاجة( بن يـشرك معه  

من يراه  ا بو بكثر في التصــحيح  ويجوز لمجلل الكلية عند الضــرورة بن يســند التصــحيح إلى متخصــصــت 

 .امناسبت 

 المادة الخامسة والثالثون
يرصـد من يقوم بتصـحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصـل عليها الطالب في كشـوف رصـد الدرجات  

 المعدة لذلك ويوقال عليها  ثم يصادا عليها رئيل القسم.

 المادة السادسة والثالثون

 واحد  ولمجلل الجامعة االستثناء من ذلك.ال يجوز اختبار الطالب في بكثر من مقررين في يوم 

 المادة السابعة والثالثون
ال يـسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مـضي نـصف ـساعة من بدايته  كما ال يـسمح له بالخروج من  

 االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

 المادة الثامنة والثالثون
فة التعليمات وقواعد إجراء االختبار بمور يعاقب عليها الطالب  الرش في االختبار بو الشـــرو  فيه بو مخال

 وفق الئحة ت ديب الطالب التي يصدرها مجلل الجامعة.

 المادة التاسعة والثالثون
لمجلل الكلـية التي تتولى ـتدريل المقرر  في ـحاالت الضـــــرورة  الموافـقة على إـعادة تصـــــحيح بوراا  

 بارات الفصل التالي.اججابة خالل فترة ال تتعدى بداية اخت

 المادة األربعون 
مدة االختبار التحرير  النهائي على بال   –على توصـية مجلل القسـم المختص   بناءت  –يحدد مجلل الكلية  

 تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات.

 المادة الحادية واألربعون 
ــة باجراءات االختبارات النهائية مال ــال مجلل الجامعة التنظيمات الخاص عدم اجخالل باألحكام الواردة   يض

 (.31-40في المواد من )
   

 (ون الحادية واألربع - ثون الحادية والثالواد )التنفيذية للم واعدالق
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والتقدير النهائي من    ودرجة االختبار النهائي   مشـتمالت على درجة األعمال الفصـلية  اا تفصـيليت يتم رصـد الدرجات رصـدت  .1
في نظام سجالت الطالب على بن يتاح إدخال الدرجات النهائية في نظام سجالت الطالب من   المقرر   بو منسققبل بستاذ  

 بول يوم في االختبارات النهائية. 
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العتماد  ومن يتم رفال الدرجات المـصادا عليها من القـسم المختص إلى عميد الكلية بو وكيل الكلية للـشؤون األكاديمية ل .2
 ثم اطال  مجلل الكلية على تلك النتائج. 

 .الجدول المعلن لالختبارات  وفقرخر اختبار ثالثة بيام من إيالا النظام ويتوقف إدخال الدرجات بعد  يتم .3

مـحدد الموـعد ال وفقعلى إدارة الكلـية المعنـية مـتابـعة إدـخال اـلدرـجات في النـظام والـت ـكد من إتـمام ذـلك قـبل إيالا النـظام   .4
 من قبل عمادة القبول والتسجيل. 

وفق اججراءات والســياســات المذكورة في دليل ســياســات وإجراءات التقويم   إجراءات إعادة تصــحيح بوراا اججابةتتم  .5
 واالختبارات.

 

 

   التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى  

   
 

 المادة الثانية واألربعون 

 الجامعة وفق الضوابط اآلتية:يجوز قبول تحويل الطالب من خارج 

 بن يكون الطالب قد درل في كلية بو جامعة معترف بها. ( ب)
 بال يكون مفصوالت من الجامعة المحول منها ألسباب ت ديبية. ( ب)
 بن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلل الجامعة. (ج)

 

 المادة الثالثة واألربعون 
ــام التي  يقوم مجلل الكلية بمعادلة المقررات التي   ــية األقس ــها الطالب خارج الجامعة بناءت على توص درس

تقدم هذه المقررات  وتثبت في السـجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له  وال تدخل في احتسـاب 

 معدله التراكمي.

 المادة الرابعة واألربعون 
ْلرى من تاريخ قبول تحويله  إذا اتضـــح بعد تحويل الطالب بنه ســـبق فصـــله ألســـباب ت ديبية فيعد قيده مر 

 للجامعة.

 المادة الخامسة واألربعون 
ــل دراســـــي من ـجامـعة إلى بخرى وفقـت  ا لإلجراءات والمواعـيد المعلـنة في يتم تحوـيل الـطاـلب في ب  فصـــ

 الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

   

 (الخامسة واألربعون  - )الثانية واألربعون  وادالتنفيذية للم اعدو الق

   

 .بن فيصل نعبد الرحمالتحويل من جامعة بخرى إلى جامعة اجمام 

ــروط التي يجب تو ــل لى جامعة اجمام عبدإطلب تحويل من جامعة بخرى  على  م  يفرها للتقداالشـ ــوابط   الرحمن بن فيصـ والضـ
 :الخاصة بمعادلة المقررات

 طلبات التحويل:بوالت: الشروط العامة للتقديم والنظر في  
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ا في جامعة حكومية في المملكة مال مراعاة التحويل  .1 من الدرجة العلمية نفســـــها بو األعلى  يجب بن يكون الطالب منتظمت
 منها.

من المركز  يالمؤســســ  االعتماديمكن التقديم للتحويل من الجامعات الخاصــة في المملكة بشــرط بن تكون حاصــلة على   .2
 ( NCAAA)  يكاديمالوطني للتقويم واالعتماد األ
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خارج المملكة بشـرط بن يكون موصـى بها في قائمة وزارة من   الحكومية والخاصـةيمكن التقديم للتحويل من الجامعات  .3
 .التعليم

 بن ال يكون الطالب منقطعتا بو مفصوالت من جامعته. .4

الذ  تحدده عمادة القبول والتسجيل     التقويم الزمني وفقبن يتقدم الطالب بطلب التحويل من خالل نظام سجالت الطالب   .5
 ب خارج الفترة المحددة.وال يقبل ب  طل

 بن يحقق الطالب ب  شروط بخرى يحددها مجلل الكلية. .6

مـشاركة  كاديمية ون األـشؤوعميد الكلية بو وكيل الكلية لليتم النظر في طلبات التحويل والرد عليها من قبل لجنة برئاـسة   .7
 عضوين رخرين من بصحاب الخبرة في الكلية.

ـجامـعة    إلى% من متطلـبات التخرج أل  برـنامج للـطاـلب المقبول تحويال من ـجامـعة بخرى  50ال يمكن مـعادـلة بكثر من   .8
 بن فيصل. نالرحمعبد اجمام  

 بن فيصل. نعبد الرحمجامعة اجمام    يكون للطالب المتقدم سجل سابق في بال .9

 ثانيتا: الشروط الخاصة بالكليات التي تتبال السنة التحضيرية:

بموافقة   -بن فيـصل ويـستثنى  نعبد الرحمبن يكون الطالب قد اجتاز مقررات معادلة للـسنة التحـضيرية في جامعة اجمام  .1
  على بن تكون من المقررات السـنوية  بالمن تبقى له ثالثة مقررات كحد بقصـى بشـرط  - لجنة النظر في طلبات التحويل

 يدرل ما تبقى له من المقررات في السنة التحضيرية.

 يقبل التحويل إلى مسارات السنة التحضيرية.  ال .2

لمســــار الهندســــي وكلية بن يكون الطالب مقيدتا في كلية مناظرة للكلية التي يراد التحويل إليها )كلية هندســــية لكليات ا .3
 صحية لكليات المسار الصحي( ويجوز لمجلل الكلية االستثناء من هذا الشرط.

ــيتا في كليتي الطب بو طب  .4 ا دراس ــنانبن يمضــي الطالب عامت ــنة التحضــيرية بو المقررات  األس ــة مقررات الس بعد دراس
 التخصصية. األسنانليتي الطب وطب ( وحدة دراسية من مقررات ك24العامة ويرصد له درجات فيما ال يقل عن )

الذ  توقف عنده التســكين بعد الســنة التحضــيرية للكلية التي يراد التحويل إليها في    ي بن يحقق الطالب المعدل التراكم .5
 حال تقدم الطالب للتحويل بعد إنهاء السنة التحضيرية مباشرة دون الدراسة في الكلية المناظرة في جامعته.

 شروط معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة. يحدد مجلل الكلية .6

لآليلتل    5.5في تخصـصـه السـابق بو ما يعادلها بما ال يقل عن درجة  بن يقدام الطالب إفادة بالدراسـة باللرة االنجليزية  .7
 إذا كانت لرة الدراسة في التخصص هي اجنجليزية.

 عند تقديم طلب التحويل عن:  يبال يقل معدل الطالب التراكم( بعاله  يجب 4مال مراعاة ما ورد في الفقرة ) .8

 سنان.( لكليتي الطب وطب األ4( من )2.75( بو )5.0( من )3.75)  ( ب)

دل  4( من )2.5( بو )5.0( من )3.5) ( ب) ات التي تشـــــترط مـع ارة     2.75( للكلـي ــة  العـم دســـ للتخرج )الهـن
 التصاميم(.

 سنة التحضيرية.( لباقي الكليات التي تتبال ال4من   2بو  5من   3) (ج)

 

 ثالثتا: الشروط الخاصة بالكليات التي ال تتبال السنة التحضيرية:

وحدة   24ال يقل عن   فيمابن يكون الطالب قد درل ما ال يقل عن فصـــلين دراســـيين في جامعته ورصـــدت له درجات   .1
 بو بن يكون قد درل جميال مقررات السنة التحضيرية في جامعته. دراسية 

ب التراكمي  باليجـب   .2 دل الطـاـل ل مـع ات التي ال تتبال 4( من )2( بو )5( من )3عن )  يـق ل للكلـي ب التحوـي ديم طـل د تـق ( عـن
 السنة التحضيرية.

ــرط المعدل  رابعت   ــتثناء من شـ ــه االسـ ــنة   للكليات التي ال  (4ن م  2بو    5من  3)ا: يجوز لمجلل الكلية بو من يفوضـ تتبال السـ
 اآلتية:بو الكليات التابعة للمسار اجنساني وفقتا للضوابط   التحضيرية

ــطر الطالب لالنتقال إلى جامعة اجمام  .1 ــباب تضـ ــل مال تقديم الوثائق التي تثبت ذلك  نعبد الرحموجود بسـ   )وفاة بن فيصـ
 .نقل ولي األمر خارج مقر الدراسة( – األمر    يتقاعد ول  – الزواج  – الطالا   – ولي األمر

 .(4من   1.5( بو )5من   2.5التراكمي عند تقديم طلب التحويل عن ) يقل معدل الطالب بال .2
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 .ل الكلية على تحويل الطالبلموافقة مج .3

 اآلتية:وفقتا للضوابط  تتم معادلة المقررات:  اخامست 

قســم بمعادلة المقررات التي تم دراســتها بمؤســســة تعليمية بو في برنامج بكاديمي رخر بعد الجنة المختصــة في  الل قومت .1
ــجل األكاديمي  TR) الموافقة على طلب التحويل إلى الجامعة وتثبت المقررات المجتازة التي عودلت له بتقدير ( في الســ
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والمقرر بـما ال   يوالمـقارـنة المســـــتـندة إلى مخرـجات تعلم البرـنامج األـكاديمللـطاـلب وفق إجراءات وضـــــوابط المـعادـلة  
 % من الوحدات المعتمدة للخطة الدراسية.50يتجاوز 

مقرر برنامج الطالب  حتوىمال م الطالب  درسـهذ  ال المقرر محتوىتخضـال ضـوابط معادلة المقررات لمطابقة توصـيف  .2
 % )انجاز مخرجات التعلم للطالب المتوسط(. 75يقل عن   جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل بما ال  في

وـحدة بـكاديمـية مـعادـلة من ـجامـعة بخرى في ســــــجل الـطاـلب المحول من الـخارج لفصـــــل دراســـــي واحد    15تـكاف  ـكل  .3
 ويحتسب ضمن المدة النظامية للدراسة في الجامعة.  

جل األكاديمي الرسـمي المرفق في طلب التحويل تتم معادلة توصـيفات المقررات التي اجتازها الطالب كما وردت في السـ  .4
 الخارجي فقط دون النظر إلى التقدير السابق لمقررات الزيارة في جامعة بخرى.  

 

 

 

 من كلية إلى أخرى داخل الجامعة التحويل 

 
 

 

   

 المادة السادسة واألربعون:
 للضوابط التي يقرها مجلل الجامعة.ا تحويل الطالب من كلية إلى بخرى داخل الجامعة وفقت يجوز 

 المادة السابعة واألربعون:
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى بخرى جميال المواد التي سبق له دراستها  ويشمل  

 في الجامعة. ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته
   

 (السابعة واألربعين - السادسة واألربعين) وادالتنفيذية للم اعدو الق

   

 بن فيصل:  نعبد الرحمالتحويل بين كليات جامعة اجمام 

 ة:اآلتيا للضوابط طلبات التحويل من كليات بخرى داخل الجامعة وفقت   النظر فييجوز لمجلل الكلية  

بن يكون قد بمضـى فصـلين دراسـيين على األقل في الكلية التي يريب التحويل منها على بال يقل عدد الوحدات الدراسـية  .1
 .( وحدة24عن ) سجله الدراسيالتي رصدت لها درجات في  

على األقل في الكلية التي يريب التحويل منها على بال يقل عدد الوحدات الدراسية التي  ادراسيت   فصالت بن يكون قد بمضى  .2
 وذلك للكليات التي ال تتبال السنة التحضيرية. ( وحدة12عن ) سجله الدراسيرصدت لها درجات في  

 ا عن الدراسة في الكلية التي يريب التحويل منها.يكون منقطعت  بال .3

 (.5من  2يقل معدله التراكمي عند التحويل عن ) بال .4

ويجوز  ه ا في كلية تتبال المسـار نفسـ يشـترط في التحويل إلى الكليات التي تتبال السـنة التحضـيرية بن يكون الطالب مقيدت  .5
 لمجلل الكلية االستثناء من هذا الشرط.

طـــالـــب    .6 اـل ــة  دراســـــ لـــة  طــي ط  ـق ـف واحـــدة  مـرة  ـل جـــامـعـــة  اـل يـــات  ـل ـك ن  ـي ـب حـويـــل  ـت اـل ون  ـك اجمـــام  ـي جـــامـعـــة  ي   ـف
رحـمـ  اـل ــل  نعـبـــد  فـيصـــــ األكـــاديـمـيـــةويـجـوز    بـن  لـلـمـتـــابـعـــة  الـــدائـمـــة  ذلـــك    لـلـجـنـــة  مـن   االســـــتـثـنـــاء 

 في حال الضرورة.

 التقويم الزمني الذ  تحدده عمادة القبول والتسجيل.  وفقبن يتقدم الطالب بطلب التحويل من خالل نظام سجالت الطالب  .7

 الكلية.  شروط بخرى يحددها مجلل ب .8

 

   تخصص إلى آخر داخل الكلية التحويل من  

   

 المادة الثامنة واألربعون:
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يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصـــص إلى رخر داخل الكلية وفق ضـــوابط يضـــعها  

 مجلل الجامعة.

 المادة التاسعة واألربعون:
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تخصـــص إلى رخر جميال المواد التي ســـبق له دراســـتها   األكاديمي للطالب المحول من تثبت في الســـجل 

 استه في الجامعة.والمعدالت الفصلية والتراكمية طول در  ويشمل ذلك التقديرات 

   

 (التاسعة واألربعين -الثامنة واألربعين ) وادالتنفيذية للم عدواالق

   

 التحويل من تخصص إلى رخر داخل الكلية:

الــكــلــيـــة   لــمــجــلــل  فــييــجــوز  الــكــلــيـــة   الــنــظــر  داخـــل  رخــر  إلــى  تــخصـــــــص  مــن  الــتــحــويـــل   طــلــبـــات 
 ا للضوابط التالية:وفقت 

 استيفاء شروط االلتحاا بالتخصص المراد التحويل إليه المحددة من مجلل الكلية.   ( ب)

 يكون التحويل لمرة واحدة طيلة مدة دراسته في تلك الكلية. ( ب)

 وحدة دراسية.  12عن يشترط دراسة فصل دراسي بما ال يقل  (ج)

 بية شروط بخرى يحددها مجلل الكلية. ( د)
 

   الطالــب الزائـــر  

   

 المادة الخمسون 
الطالب الزائر هو الذ  يقوم بدراـسة بع  المقررات في جامعة بخرى بو في فر  من فرو  الجامعة التي  

ت   للضوابط اآلتية:ينتمي إليها دون تحويله  وتعادل له المواد التي درسها وفقا

 موافقة الكلية التي يدرل فيها مسبقات على الدراسة. ( ب)
 بن تكون الدراسة في كلية بو جامعة معترف بها. ( ب)
افئـت  (ج) ادالت بو )مـك ة مـع ب ـخارج الجـامـع ــه الطـاـل ه ألـحد بن يكون المقرر اـلذ  ـيدرســـ ا( في مفرداـت

 المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
الطالب الزائر في فر  من فرو  الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة  إذا كانت دراسة   ( د)

 (.47ا للمادة )طبقت 
ــابها من خارج   ( ه) ــية التي يمكن احتس ــبة الوحدات الدراس ــى لنس يحدد مجلل الجامعة الحد األقص

 الجامعة للطالب الزائر.
الزائر من الجامعة األخرى ضــمن معدله  ال تحتســب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب   ( و)

 التراكمي  وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
 .ب  شروط بخرى يضعها مجلل الجامعة ( ز)

   

 ( ـون خمسال) ةادالتنفيذية للم اعدو الق

   

 والداخليةالزيارة الخارجية  

وحدة    12يـقل عن   ال  تم تحويـله في جامعـته كـطالب منتظم ودرل ما إذاا إال ا زائرت يتم قبول طالب التعليم عن بـعد طالبـت   ال .1
 دراسية.

ا في برنامج انتظام يشترط لقبول الطالب الزائر بين كليات الجامعة بو من خارج الجامعة بن يكون قد درل فصالت دراسيت   .2
 دراسي.وحدة دراسية في سجله ال  12يقل عن   قبل فيها ورصدت له درجات فيما ال  يفي الكلية الت

 التييشـــترط موافقة كلية الطالب على الزيارة بين كليات الجامعة مال تحديد المقررات التي يدرســـها في الكلية األخرى   .3
ــي   ــمــ ــتــ ــنــ يــ ــي  ــتــ الــ ــة  ــيــ ــلــ ــكــ الــ ــة  ــطــ خــ ــي  فــ ــررات  ــقــ ــمــ لــ ــة  ــادلــ ــعــ مــ ــون  ــكــ تــ بن  ــب  ــجــ  يــ

 الطالب. لهياإ

رط في تقديم طلبات الزيارة من  تتم إجراءات الزيارة من وإلى خارج الجامعة عن طريق عمادة القبول والتســجيل ويشــت .4
ــها  ــمن المقررات التي يراد بن يدرسـ ــجيل في الجامعة األخرى يتضـ خارج الجامعة إرفاا خطاب من عميد القبول والتسـ
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ــام   اجمــــــ ــة  ــعــــــ ــامــــــ جــــــ ــي  فــــــ ــب  ــالــــــ ــطــــــ ــمــــــــ الــــــ ــرحــــــ الــــــ ــد  ــبــــــ    ن عــــــ
 بن فيصل.  

 الزيارة إلى مسارات السنة التحضيرية. مكني  ال .5

 يسجلها في بية كلية من كليات الجامعة خارج مقر كليته.ا للمواد التي  يعتبر الطالب زائرت  .6



 

P a g e  38 | 43 

 وكالة الجامعــة للشـــؤون األكاديميـــة   
Vice Presidency for Academic Affairs 

التقويم الزمني الـذ  تحـدده عمـادة القبول   وفقتتم إجراءات الزيـارة إلى الجـامعـة من خالل نظـام ســـــجالت الطالب   .7
 والتسجيل مال التقيد بجميال الشروط بعاله.

 بكاديميات يعمل به خالل فترة دراسته بالجامعة.رقم السجل المدني الخاص بالطالب الزائر من خارج الجامعة رقمات   يعد .8

يشـترط في قبول الزيارة للطالب القادم من خارج المملكة العربية السـعودية  الدراسـة في كلية بو جامعة معترف بها في   .9
 (.Cال يقل التقدير الحاصل عليه عن جيد )ج(  )االنتظام على بوزارة التعليم تعمل بنظام 

راسـي للطالب مسـبقا عند الموافقة على عدد وحدات المقررات المعادلة التي سـيدرسـها في الجامعة  يتم اعتبار العبء الد .10
 ا.المزارة فصليت 

 الزيارة إلى خارج الجامعة

ــابها من خارج الجامعة هو ) .11 ــية التي يمكن احتسـ ــى لمجمو  الوحدات الدراسـ ( من مجمو  وحدات  %   50الحد األقصـ
 بن فيصل.  نعبد الرحمالتخرج من جامعة اجمام 

قســم بمعادلة المقررات التي تم دراســتها بمؤســســة تعليمية بو في برنامج بكاديمي رخر بعد الاللجنة المختصــة في   قومت .12
السـجل األكاديمي    ( فيTRالموافقة على طلب الزيارة خارج الجامعة وتثبت المقررات المجتازة التي عودلت له بتقدير )

والمقرر بـما ال    يللـطاـلب وفق إجراءات وضـــــوابط المـعادـلة والمـقارـنة المســـــتـندة إلى مخرـجات تعلم البرـنامج األـكاديم
 % من الوحدات المعتمدة للخطة الدراسية.50يتجاوز 

 امج الطالبمقرر برن حتوىمال م الطالب درـسهذ   ال المقرر محتوىتخضـال ضـوابط معادلة المقررات لمطابقة توصـيف  .13
  % )انجاز مخرجات التعلم للطالب المتوسط(.75جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل بما ال يقل عن   في

تقوم الكلية بتوثيق رســوب الطالب في ب  من المقررات التي درســها بالخارج في نظام ســجالت الطالب كمؤشــر لعدم  .14
 .منحه مرتبة الشرف كما ورد في الئحة الدراسة واالختبارات

 

   أحكـام عامـة  

   

 المادة الحادية والخمسون 
بجامعة    تلري هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية

 . اجمام عبد الرحمن بن فيصل

 المادة الثانية والخمسون 
مال   يتعار   ال  بما  تنفيذية  قواعد  وضال  الجامعة  الالئحة. لمجلل  هذه   بحكام 

 

 المادة الثالثة والخمسون 

الــــالئــــحــــة.  هــــذه  تــــفســــــــيــــر  حــــق  الــــعــــالــــي  الــــتــــعــــلــــيــــم   لــــمــــجــــلــــل 

 

 المالحق

 ملحق )ب(
 السجل األكاديمي ورموز التقديرات 

 السجل األكاديمي  

   هو بيان يوضـــح ســـير الطالب الدراســـي  ويشـــمل المقررات التي يدرســـها في كل فصـــل دراســـي برموزها
ورموز وقيم تلك التقديرات  كما يوضــــح    والتقديرات التي حصــــل عليها   وعدد وحداتها المقررة  وبرقامها

الســجل المعدل الفصــلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام باجضــافة إلى المقررات التي بعفى منها الطالب  
 ل.المحوا 

 رموز التقديرات  
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 الرمز
 بالعربية 

 الرمز
 باجنجليز  

 النقاط الدرجة حدود 
 المدلول
 بالعربية 

 المدلول
 باجنجليزية

 Exceptional ممتاز مرتفال  A+ 95-100 5.00 4.00 ب+

 Excellent ممتاز 3.75 4.75 95بقل من  A 90 ب

 Superior جيد جدات مرتفال  3.50 4.50 90بقل من  B+ 85 ب+
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 Very Good جيد جدار  3.00 4.00 85بقل من  B 80 ب

 Above Average جيد مرتفال  2.50 3.50 80بقل من  C+ 75 ج+

 Good جيد 2.00 3.00 75بقل من  C 70 ج

 High Pass مقبول مرتفال  1.50 2.50 70بقل من  D+ 65 د+

 Pass مقبول 1.00 2.00 65بقل من  D 60 د

 Fail راسب 0 1.00 60بقل من  F هـ

ــ  IP م  In-Progress مستمر ــ ــ ـــــــــــــ

ــ  IC ل  In-Complete يير مكتمل  ــ ــ ـــــــــــــ

ــ  DN ح  Denied محروم 0 1.00 ـــــــــــــ

 No Grade-Pass ناجح دون درجة ــ ــ وبكثر  NP 60 ند

 No Grade -Fail راسب دون درجة  ــ ــ 60بقل من  NF هد 

  W  ــ  Withdrawn منسحب بعذر ــ ــ ـــــــــــــ

 

 ملحق )ب(
 مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي 

 الفصل األول 

 المقرر
عدد  

 الوحدات 

الدرجة 

 المئوية 
 النقاط وزن التقدير رمز التقدير

 7.00 9.00 3.50 4.50 ب+ 85 2 سلم  301

 6.00 9.00 2.00 3.00 ج 70 3 كيم  324

 11.25 14.25 3.75 4.75 ب 92 3 ري   235

 12.00 16.00 3.00 4.00 ب 80 4 فيز  312

 36.25 48.25 - - - - 12 المجمو  

 

 = األول  معدل الفصل
 مجمو  النقاط 

= 
48.25 

 12 مجمو  الوحدات  4.02 =

       

 =  بو
 مجمو  النقاط 

= 
36.25 

= 
3.02 

  12 مجمو  الوحدات 
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 الفصل الثاني  

عدد  المقرر
 الوحدات 

الدرجة 
 المئوية

رمز  
 التقدير

 النقاط وزن التقدير

 8 10 4.00 5.00 ب+  96 2 سلم  104

 9 12 3.00 4.00 ب 83 3 كيم 327

 8 12 2.00 3.00 ج 71 4 ري  314

 9 12 3.00 4.00 ب 81 3 فيز  326

 34 46     12 المجمو 

                                                                         

 = معدل الفصل الثاني 
 مجمو  النقاط 

= 
46 

 12 مجمو  الوحدات  3.83 =

       

 =  بو
 مجمو  النقاط 

= 
34 

= 
2.83 

  12 مجمو  الوحدات 

 

 = المعدل التراكمي 
 مجمو  النقاط 

= 
48.25   +46 

 12+ 12 مجمو  الوحدات  3.93 =

       

 =  بو
 مجمو  النقاط 

= 
36.25+34 

= 
2.92 

  12+12 مجمو  الوحدات 
                      

 ؛؛؛ تم بحمد هللا وتوفيقه ؛؛؛ 


