
 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية الئحة

( وتاريخ 1/9/1444املعدلة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم )

 هـ  3/1/1444

 لجامعة املجمعة ةالقواعد التنفيذي

 

 



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

2 

 

  

 

 

 

 

                                                                 

 فهرس املحتويات

 رقم الصفحة  املوضـــوع  التسلسل

 3 خطاب األمين العام ملجلس شؤون الجامعات  1

 4 هـ   3/1/1444( وتاريخ    1/9/1444قرار مجلس شؤون الجامعات رقم )   2

 5 الفصل األول   : التعريفات  3

 7 أهداف وسريان الالئحة   الفصل الثاني : 4

 7 الفصل الثالث : أنظمة الدراسة  5

 11 القبول   الفصل الرابع : 6

 12 اإلجراءات األكاديمية الفصل الخامس :   7

 20 الفصل السادس : التحويل واملعادلة  8

 23 الطلبة الزائرون والتبادل الطالبيالفصل السابع :   9

 25 الثامن : االختباراتالفصل   10

 28 الفصل التاسع : التقديرات  11

 30 الفصل العاشر : الخريج ومخرجات التعلم 12

 31 الفصل الحادي عشر : أحكام عامة  13

 35 (1امللحق ) 14

 

 

 



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

4 

 

 

 

  

 

 

 



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

6 

 

 

 

 التعريفاتالفصل األول:  

 املادة األولى 

 . ذلك  اآلتية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير يقصد باأللفاظ والعبارات  

 .يفيين إن وجدص  ومستوى صيفي أو مستويين ،وفصل صيفي إن وجد، أو أربع مستويات أو أكثر  ، فصالن دراسيان أو أكثر  العام الدراس ي:

الدراسية، أو السنة    معاهد الجامعة، سواء بنظام املستويات الدراسية، أو الفصول أسلوب الدراسة املتبع في كليات و النظام الدراس ي:  

 .  الدراسية الكاملة

في نظام الفصول   ا أسبوع    في نظام الفصلين الدراسيين، وال تقل عن اثني عشر  امدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوع    الفصل الدراس ي:

 . النهائية  واالختباراتلتسجيل والحذف واإلضافة  فترات ا  ضمنها الدراسية الثالثة، وال تدخل  

وال يزيد على ثمانية  ،  أسلوب دراس ي، تكون املدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراس ي، بحيث ال يقل عن أربعة أسابيع  :املستوى الدراس ي

 .في العام  اأسابيع، وال يقل إجمالي األسابيع الدراسية عن أربعين أسبوع  

 .في العام  امدة زمنية ال تقل عن أربعين أسبوع    الدراسية الكاملة:السنة  

الفصول الدراسية الثالثة،    نظاملنظام الفصلين الدراسيين، وال تقل عن ستة أسابيع  لمدة زمنية ال تقل عن ثمانية أسابيع    الفصل الصيفي:

 . وتضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر دراس ي

 . مقرر دراس ي  ية ال تقل عن أربعة أسابيع لنظام املستوى الدراس ي، وتضاعف خاللها املدة املخصصة لكلمدة زمن  املستوى الصيفي:

التخرج، التي يجب على   رة، التي تشكل مجموع وحداتها متطلباتحاإلجبارية، واالختيارية، وال  الدراسيةمجموعة املقررات    الخطة الدراسية:

 . الدرجة العلمية في التخصص املحددللحصول على    الطالب اجتيازها بنجاح

 للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة:  املقرر الدراس ي
 
 ورمزا ووصفا

 
والتقييم والتطوير،   املادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل رقما

 .ويجوز أن تدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب مسابق أو متطلب متزامن معها

دقيقة، أو الدرس    رة النظرية األسبوعية )أو الدرس السريري أو درس التمارين( التي ال تقل مدتها عن خمسين املحاض  : الوحدة الدراسية

 .ة دقيقة، أو الدرس امليداني املحدد في الخطة الدراسيةائي الذي ال تقل مدته عن ملالعم

وغيرها من أنماط التعليم  ،  التعليم الذاتي  ،مج، التعليم عن بعدالتعليم املد  ،طرائق التعليم املختلفة ومنها: التعليم الحضوري  أنماط التعليم:

 .األخرى 
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 . البرنامج املصمم إلكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس  برنامج الترقية األكاديمية الدراسية )التجسير(:

فصل دراس ي، أو السنة   الدراسة في مستوى دراس ي، أوالدرجة املمنوحة لألعمال التي يتحصل عليها الطالب خالل  الفصلية:درجة األعمال 

 . باملقرر الدراس ي  وتشمل االختبارات والبحوث واألنشطة التعليمية التي تتصل  -إن وجدت-الدراسية الكاملة  

الفصل الدراس ي، أو السنة    اختبار في املقرر الدراس ي، يعقد مرة واحدة في نهاية تدريس املقرر الدراس ي في املستوى الدراس ي، أو  االختبار النهائي:

 . الدراسية الكاملة

 .الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراس ي في االختبار النهائي  :درجة االختبار النهائي

 مائة.الدرجة اإلجمالية من    النهائي لكل مقرر دراس ي، وتحسب  االختبارمجموع درجات األعمال الفصلية، وتضاف إليها درجة    الدرجة النهائية:

األكاديمي عليها،  :السجل  التي حصل  الطالب، والتقديرات  التي درسها  الدراسية  املقررات  املعدلين   بيان تفصيلي يتضمن جميع  ويشمل: 

 . )الفصلي والتراكمي(

ينتمي إليها دون التي    الطالب الذي يقوم بدراسة بعض املقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة  : الطالب الزائر

 .تحويله

 . وصف للنسبة املئوية، أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية، التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراس ي  : التقدير

األكاديمي   في السجل تقدير يرصد لكل مقرر دراس ي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في املوعد املحدد، ويرمز له    تقدير غير مكتمل:

 .(IC) )ل( أو  بالرمز

 (.IP)  تقدير يرصد لكل مقرر دراس ي، يتطلب أكثر من فصل دراس ي الستكمال دراسته، ويرمز له بالرمز )م( أو:  تقدير مستمر

الدراسية التي درسها    حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات املقررة لجميع املقررات:  املعدل الفصلي

املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في   أو مستوى دراس ي، أو سنة دراسية كاملة، وتحسب النقاط بضرب الوحدة  ؛فصل دراس يفي أي 

 . كل مقرر دراس ي درسه الطالب

التحاقه بالجامعة على   حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات الدراسية، التي درسها منذ  :يالتراكم املعدل  

 . مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات الدراسية

 . وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الجامعة  التقدير العام:

دراسية كاملة  أو سنة    مجموع الوحدات الدراسية، التي يسمح للطالب التسجيل فيها في مستوى دراس ي، أو فصل دراس ي،  العبء الدراس ي:

 . محددة من مجلس الجامعة
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 الفصل الثاني: أهداف وسريان الالئحة 

 املادة الثانية 

التعليمية واإلجراءات    وإجراءات الدراسة واالختبارات في الجامعة، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية  آليةتهدف هذه الالئحة إلى تنظيم  

 .  األكاديمية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة

 املادة الثالثة 

باملر  الصادر  والجامعات  العالي  التعليم  مجلس  نظام  تطبق  التي  الجامعات  على  الالئحة  هذه  أحكام  امللكيتسري  )م/  سوم   ( وتاريخ ۸رقم 

 . هـ2/3/1441  ( وتاريخ۲۷والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/  ،هـ1414/ 4/6

 الفصل الثالث: أنظمة الدراسة 

 املادة الرابعة

 الترتيب: باآلتي حسب  تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها   -1

هـ،  27/1/1442  وتاريخ   (75والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )  املوحد للمستويات التصنيف السعودي  أ(  

 .وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات

اجتماعه والتدريب في    اإلطار الوطني للمؤهالت في اململكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم  (ب

 تحديثات.  هـ، وما يطرأ عليه من تعديالت أو16/6/1441  األول للدورة الثانية املنعقد بتاريخ

 .للنظام الدراس ي والخطة الدراسية املقرة من مجلس الجامعة  ايتدرج الطالب في الدراسة وفق   -2

 القاعدة التنفيذية:

 الدراسة وفقا لآلتي:  منالطالب  يتخرج -1

ــــــــــــ ييتــدرج الطــالــب في   -أ ــــــــــــــة وفقــا للنظــام الــدراسـ ــــــــــــيــة التي أقرهــا مجلس    ،الــدراسـ وخطتــه الــدراسـ

ا ملتطلبات املســـتوى الدراســـ ي أو الســـنة الدراســـية، إذا اجتاز بنجاح جميع   الجامعة، ويعد ُمْنِهي 

 .مقررات ذلك املستوى أو السنة الدراسية، أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة

 تين السابعة والعشرون والرابعة والثالثون من الالئحة.مراعاة األحكام الواردة في املاد -ب

 يلي:   ايراعى عند تصميم الخطة الدراسية م -2

والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس   املوحد للمستوياتتوافقها مع التصنيف السعودي    – أ  

( رقم  تحديثات27/1/1442  وتاريخ  (75الوزراء  أو  تعديالت  من  عليه  يطرأ  وما  الوطني واإلط  هـ،    ار 
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التعليم في اململكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم  في   للمؤهالت  والتدريب 

 تحديثات.  هـ، وما يطرأ عليه من تعديالت أو16/6/1441  اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد بتاريخ

الجامعة    – ب   مجلس  يفوضه  يحدد  من  وتطوير الضوابط  أو  العتماد  الالزمة  واإلجراءات  واملعايير 

 .؛ حسب ما يرد من توصيات اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراس يالخطط الدراسية

البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية لتشمل املعرفة واملهارات   -3 التعليم بكل توصيفات  صياغة نواتج 

 .تا ملتطلبات اإلطار الوطني للمؤهال والقيم وفق  

 . الدبلوماتو مرحلة البكالوريوس    طلبةيسري نظام الدراسة على   -4

 

 املادة الخامسة

يقرها مجلس الجامعة،    للنظام الدراس ي والخطة الدراسية، التي  ايقسم العام الدراس ي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفق  

 على النحو التالي: 

 الدراس ي.   يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف مدة الفصلفصلين دراسيين أو أكثر، ويجوز أن  -1

ثمانية أسابيع كحد   أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث ال يقل املستوى الدراس ي عن أربعة أسابيع كحد أدنى، وال يزيد على -2

أسبوع   أربعين  الدراسية عن  األسابيع  إجمالي  يقل  أن  اأقص ى، وال  العام، ويجوز  أو مستويين يكو   خالل  ن هناك مستوى صيفي 

 صيفيين إن وجد، على أن ُتحتسب مدته نصف مدة املستوى الدراس ي.

 القاعدة التنفيذية:

نظام الدراسة املطبق في الجامعة هو نظام الثالثة فصول دراسية، وملجلس الجامعة الحق في إعادة  -1

 املادة الخامسة واألربعون.النظر في نظام الدراسة بداية كل عام ووفقا ملا ورد في  

 بناء على توصية مجلس الكلية املعنية.   ،يتطلب افتتاح فصل دراس ي صيفي موافقة مجلس الجامعة -2

بناء على أو من يفوضه    ،ال يجوز إجراء أي تعديل على الخطة الدراسية إال بموافقة مجلس الجامعة -3

 والنظام الدراس ي عليها. والقسم، ومصادقة اللجنة الدائمة للخطط    الكلية  يتوصية مجلس 

 تقوم عمادة القبول والتسجيل بتنفيذ التعديل على الخطط الدراسية بعد موافقة مجلس الجامعة. -4
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 املادة السادسة 

 يقرها مجلس الجامعة.   للقواعد واإلجراءات التي   ا وفق    ،يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات واملعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة

 القاعدة التنفيذية:

الكاملة - الدراسية  السنة  أساس  على  الكليات  بعض  في  الدراسة  تكون  أن  للقواعد وفق    ،يجوز  ا 

"السنة الدراسية" محل "الفصل الدراس ي" حيثما   ،واإلجراءات في هذه الالئحة بعد إحالل عبارة 

 ا يأتي: ورد، بما ال يتعارض مع م

 ا.( أسبوع  40تقدم املقررات في النظام السنوي طيلة عام دراس ي ال تقل مدته عن ) -1

يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية، ويجوز بالنسبة للمقررات العملية والسريرية  -2

 ة التدريبية. ذات الطبيعة التدريبية والدورات القصيرة أن يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفتر 

ثاني قبل بدء العام الدراس ي بمدة ال تقل عن أسبوعين، ويسمح بدخوله ملن الدور  اليعقد اختبار   -3

مقررات،   في  )و رسب  عن  يزيد  ال  بما  وحداتها  عدد  ومجموع  طبيعتها  الكلية  مجلس  %(  50يحدد 

 الطالب، ويرصد للطالب الدرجة التي حصل عليها. خمسين باملائة مما يدرسه  

ويعيد دراسة  ،لطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثاني في نفس السنةيبقى ا -4

الكلية أو من يفوضه التي رسب فيها، وملجلس  أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة    املقررات 

 التالية.

 ال ينتقل الطالب من سنة إلى أخرى حتى ينهي متطلبات االنتقال حسب الخطة الدراسية.  -5

 

 املادة السابعة 

أو املعاهد األخذ بأحد  مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز ملجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات

 أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك. 

 

 القاعدة التنفيذية:

التعليم بعد إقراره من مجلس الجامعة وإعالنه للطالب في بداية الفصل    طيلتزم القسم العلمي بأنما -1

 .تالدراس ي، مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارا

بعد إقراره من مجلس  ،املقررات التي تعطى بأنماط مختلفة كل فصل دراس ي تحديد يجوز للقسم  -2

 الجامعة أو من يفوضه، بناء على اقتراح مجلس ي الكلية والقسم. 

 

 

 املادة الثامنة
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أو بعض أنماط   % من مجموع املقررات الدراسية تقدم بأحد10تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية، ال تقل في مجموعها عن  

 د مجلس الجامعة الضوابط املنظمة لذلك. التعليم املختلفة عن نمط التعليم الحضوري، ويحد

 املادة التاسعة

 إقرار ما يلي:   -بناء على اقتراح مجالس الكليات    -يجوز ملجلس الجامعة   .1

 شؤون الجامعات.  للضوابط التي يقرها مجلس  ا برامج الترقية األكاديمية الدراسية )التجسير( في بعض التخصصات، وفق    أ.

 ب. برامج بينية.

في تخصص ما   س البكالوريو   قبول الطالب الحاصل على درجة  - بناء على اقتراح مجالس الكليات أو املعاهد   -ملجلس الجامعة  يجوز   .2

 في تخصص أخر.   سبدراسة درجة البكالوريو 

 :التنفيذية  اعدةالق

 
 
 اقبول الحاصلين على درجة البكالوريوس مسبق

  في  سفي تخصـــــص ما لدراســـــة البكالوريو   سعلى درجة البكالوريو   الحاصليجوز قبول الطالب   -1

 .خرآتخصص  

 .من التخصصات املراد تقليص القبول فيها  تخصصه السابق األولوية تكون ملن   -2

)القدرات والتحصــــــيلي( بمدة ال   سالوطني للقيا   ز املرك  حصل على اختباراتأن يكون املتقدم   -3

 .خمس سنواتز  تتجاو 

 .من ذلك  يفوضه االســـتثناءجلس الجامعة أو من  يجوز مل -4

 

 

 املادة العاشرة

أنهى عدد   الذي  الطالب  منح  الجامعة  الدراسية  ايجوز ملجلس  الساعات  البكالوريوس  ،من  متطلبات درجة  يكمل  في    -  ولم  الدبلوم  درجة 

وفق   فيه،  درس  الذي  التصنيف  االتخصص  مع  يتعارض  ال  وبما  الجامعة،  مجلس  يقرها  التي  للمستويات   للضوابط  املوحد  السعودي 

يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات، واإلطار الوطني    ـ وما  ه27/1/1442( وتاريخ  75والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )

هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد    بقرار مجلس إدارةللمؤهالت في اململكة العربية السعودية الصادر  

 تعديالت أو تحديثات.   هـ، وما يطرأ عليه من  1441/  6/  16بتاريخ  

 

 القاعدة التنفيذية:
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خطة دراسـية  وفق درجـة الـدبلوم  سمتطلبـات درجـة البكـالوريو  يكمل  لم  يالطـالـب الـذ حمنز يجو  -1

   .ا من مجلس الجامعةبالدبلوم معتمدة مسـبق    صةخا

في التخصــــــص عن ثال   ز ال تتجاو أ -2 في الحصــــــول على درجة الدبلوم  ث  فترة انقطاع الطالب الراغب 

 . سنوات دراسية

تي ال  الجامعة البرامجوالجهات ذات العالقة في    ةس الكليليحدد مجلس الجامعة بناء  على اقتراح مج -3

ا من الساعات الدراسية، ولم يكمل متطلبات  درجة دبلوم تمنح ن أيمكن  للطالب، الذي أنهى عدد 

 . الوطني للمؤهالت  واإلطاروفق التصنيف السعودي    درجة البكالوريوس

 

 الفصل الرابع: القبول 

 املادة الحادية عشرة

من تقارير الستشراف    ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات املختصةمع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات،  

شروط وضوابط القبول   -يماثلها في الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات، أو ما -العرض والطلب لسوق العمل، يحدد مجلس الجامعة 

 وعدد الطالب الذين يمكن قبولهم في العام الدراس ي. 

 القاعدة التنفيذية:

 أوال: يشترط لقبول الطالب املستجد في الجامعة اآلتي:

1-  
 

  .أو ما يعادلها من داخل اململكة أومن خارجها  ، على شهادة الثانوية العامةأن يكون حاصال

 أن يكون حسن السيرة والسلوك.  -2

 أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة. -3

 . اطبي  ا  أن يكون الئق   -4

 إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.  ؛يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسةأن   -5

6-  
 

يكون مفصوال تأديبية    أال  أخرى ألسباب  ثال إمن جامعة  بعد مض ي  قرار   من صدور سنوات    ثال 

 .مع مراعاة الضوابط الواردة في املادة عشرين من الالئحة  الفصل

حسب ما يقرره مجلس الجامعة أو من    أكاديميةألسباب    ؛معةا: يجوز قبول الطالب املفصول من الجاثاني  

 يفوضه. 

ا
 
 . ا في جامعة أخرى داخل أو خارج اململكة: أال يكون الطالب منتظم  ثالث

ا:   الكليات لتحديد التخصصات املطلوب القبول  رابع   ا وفق    ، يهافُتنسق عمادة القبول والتسجيل بينها وبين 

ا مل املعتمدة من مجلس الجامعة بناء على توصية  عايير وشروط التخصيص  الحتياجات سوق العمل، ووفق 

 مجلس ي الكلية والقسم. 



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

13 

 

ا: تقوم عدد الطالب  باقتراح  عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الجامعة،    خامس 

الجامعة، ورفع نسبة القبول في ، والرفع به ملجلس  والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراس ي التالي

 التخصصات النوعية التي تخدم سوق العمل، ويصدر بها توصية من مجلس شؤون الجامعات.

 

 املادة الثانية عشرة 

 مع مراعاة ما ورد في املادتين )التاسعة( و )العاشرة( من هذه الالئحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على: 

 درسها.  التي    ومعادلة املقررات الدراسية  ،إلكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوسدرجة الدبلوم )أو ما يعادلها(  .  ۱

ومعادلة املقررات الدراسية التي ر، آخ  درجة البكالوريوس )أو ما يعادلها( في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص   .2

 درسها.

الدراسية التي تم معادلتها   اإلجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب املقرراتوتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط و 

 . ضمن املعدل التراكمي للطالب في سجله األكاديمي

 

 القاعدة التنفيذية:

درجة -1 لكل  املحددة  التخصصات  قائمة  من  الدبلوم  درجة  في  التخصص  يكون  أن   يشترط 

 "بكالوريوس" في الكلية. 

 الشروط واإلجراءات الخاصة لقبول الطالب الحاصل على درجة الدبلوم )أو ب   ةالكليس  لمج  يوص ي -2

البكالوريوس،   للحصول على درجة  الدراسة  يعادلها(، إلكمال  التي درسها،  ما  الدراسية  املقررات  ومعادلة 

يقرها مجلس   وإمكانية احتسابها ضمن املعدل التراكمي للطالب في سجله األكاديمي، وتكون وفق القواعد التي 

 الجامعة وبما ال يتعارض مع هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.  

الكليلمج  يوص ي -3 درجة  ب  ةس  على  الحاصل  الطالب  لقبول  الخاصة  واإلجراءات  الشروط 

ما يعادلها(، في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة  البكالوريوس )أو

درسها، وإمكانية احتسابها ضمن املعدل التراكمي للطالب في سجله األكاديمي، وتكون املقررات الدراسية التي  

 وبما ال يتعارض مع هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.   ،وفق القواعد التي يقرها مجلس الجامعة
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 الفصل الخامس: اإلجراءات األكاديمية 

 ملادة الثالثة عشرة ا

القواعد   الجامعة  مجلس  للمقرراتيضع  واإلضافة  والحذف،  التسجيل،  فيها  بما  األكاديمية  لإلجراءات  الخطة    املنظمة  الدراسية ضمن 

 .الدراسية املقرة، بما يضمن تسجيل الطالب الحد األدنى من العبء الدراس ي

 

 القاعدة التنفيذية:

 
 

 التسجيل: :  أوال

 تختص عمادة القبول والتسجيل بصياغة ووضع آلية التسجيل على مستوى الجامعة.   -1

، تقوم عمادة القبول والتسجيل بإجراء عملية التسجيل حسب اآللية املتبعة بالتنسيق مع الكليات -2

 :وفقا للضوابط التاليةأو حذفها    ،يتاح للطالب تسجيل املقررات التي يرغب بدراستهاو 

 عن طريق بوابة النظام األكاديمي.   راء عملية التسجيل بنفسهيجب على الطالب إج -أ

 . خالل الفترة الزمنية املحددة في التقويم األكاديميللطالب إضافة املقررات التي يرغب بدراستها   -ب

حسب ما سيرد في الفقرة   ،وال يقل عن الحد األدنى  ،أال يتجاوز التسجيل الحد األعلى للعبء الدراس ي -ت

 . من هذه القاعدة  )ثالثا(

 يتاح للمرشد األكاديمي االطالع على جدول الطالب والتواصل معه وإجراء عملية االرشاد.  -ث

التسجيل   -ج عملية  إجراء  التسجيل    إلكترونيا، يتم  مسؤولية  الطالب  ويكون   اإللكتروني،ويتحمل 

 ؤ مس 
 

  عن املقررات املسجلة. وال

التسجيل -ح فترة  مقرر خالل  أي  الطالب  يسجل  لم  األكاديمي  إذا  التقويم  منقطع    وفق  عن   ايعتبر 

يقومون بإكمال مقررات حصلوا فيها على درجة غير مكتمل )ل(   الذينالدراسة، ويستثنى من ذلك الطالب 

 أو مستمر )م(. 

، وملجلس القسم ال يحق للطالب تسجيل أي مقرر له متطلب سابق إال بعد اجتياز املقرر املتطلب -خ

 االستثناء من ذلك.

بما في ذلك  ،الطالب املسؤولية كاملة في معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائح املنظمة لهايتحمل  -د

 .نظام التسجيل واالنقطاع واإلنذارات األكاديمية، ومتطلبات التخرج

ا  :: اعتماد التسجيلثاني 

التسجيل   -1 حال  في  الطالب  على  النظام   اإللكترونييجب  بوابة  في  الشخص ي  إلى حسابه  الدخول 

 جدوله خالل فترة الحذف واإلضافة.  اعتماد و   ،كاديمياأل
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2-  
 
عبارة "منقطع لعدم التسجيل" إذا    كاديميعن الدراسة، ويوضع في النظام األ  ا يعتبر الطالب موقوف

  الذين يقومون  بنى من ذلك الطال ثويسـتوفق التقويم األكاديمي )جدوله الدراس ي  بتسجيل لم يقم 

)م(، مع مراعاة ما ورد في املادتين   أو مستمر  )ل(  على درجة غير مكتملبإكمال مقررات حصلوا فيها  

 .الثالثة والثالثون  والرابعة والثالثون من الالئحة

ا
 
 : العبء الدراس ي: ثالث

في  .1 الطالب  يسجلها  التي  للمقررات  الدراسية  )الوحدات(  الساعات  مجموع  هو  الدراس ي  العبء 

 الية: ويحدد حسب القواعد الت  ،الفصل الدراس ي

 الحد األدنى:   –أ

 ساعات.  10حسب الخطة الدراسية لكل فصل ال تقل عن  الحد األدنى للعبء الدراس ي  

 الحد األعلى:  –ب

هو   الدراس ي  للعبء  األعلى  الدراس ي  16الحد  الفصل  في  معتمده  ساعات   9و  ،ساعة 

 حسب ساعات الخطة الدراسية.  في الفصل الصيفي  ةمعتمد

 . ساعات10أن يزيد العبء الدراس ي لديه عن    ااملنذر أكاديمي  ال يحق للطالب   .2

 .ساعة12ال يحق للطالب الحاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراس ي لديه عن   .3

يزيد عن   .4 معتمدة، ويمكن تجاوز الحد   ساعتينيسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلى بما ال 

 وال يوجد تعارض في املقررات.  ،( فأكثر4معدله التراكمي )  ( ساعات للطالب الخريج إذا كان4)  األعلى ب

يحق للجنة الدائمة للشؤون الطالبية النظر في تجاوز الحد األعلى واألدنى ألعباء الطالب الدراسية؛   .5

 ملعالجة الحاالت االستثنائية الواردة من عمادة القبول والتسجيل. 

لقسم املختص االستثناء من شرط إضافة لعميد الكلية أو من يفوضه بناء على توصية مجلس ا .6

ضمن الخطة الدراسية لتحديد مقررات بديلة يدرسها الطالب في حال تعذر طرح مقررات الخطة    ،املقررات

 ملقررات الخطة.  مكافئةعلى أن تكون املقررات البديلة معادلة أو    ،الدراسية

 

 املادة الرابعة عشرة

ويحرم من دخول االختبار    ألنماط التعليم املحددة في الخطة الدراسية،  اوفق    -   اأو افتراضي    ا حضوري    - الدراسية  يلتزم الطالب بحضور الوحدة  

في   ارم من دخول االختبار بسبب الغياب راسب  ُح   الطالب الذي  ويعدالنهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة،  

 (.DN)و  املقرر الدراس ي، ويرصد له تقدير محروم )ح( أ

 القاعدة التنفيذية:

في التقويم   ورد   كما   ،يجب على الطالب االلتزام بحضور املحاضرات من اليوم األول من بدء الدراسة -1

 األكاديمي للجامعة.
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مس وعشرين  %( خ25يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه عن ) -2

بدون عذر من مجموع ساعات االتصال للمحاضرات والدروس العملية والسريرية الفعلية والتمارين   ،في املائة

 الخامسة عشر. املحددة للمقرر، وملجلس الكلية الحق في تحديد الحد األعلى لنسبة الغياب مع مراعاة املادة  

وتثبت له درجة األعمال  ،ا في املقرر راسب  يعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب  -3

 (..(DNالفصلية ويرصد له تقدير محروم )ح( أو  

 عن طريق بوابة النظام األكاديمي.   الغياب  يكون رصد -4

من تاريخ   خالل أسبوع للمحاضرة    إدخال الحضور والغيابويلتزم ب   ،يسند رصد الغياب ألستاذ املقرر  -5

 .املحاضرة كحد أقص ى

 لكترونيا من أول يوم في الفصل الدراس ي، ويستمر في إيبدأ عضو هيئة التدريس في رصد الغياب   -6

األخير األسبوع   الرصد إلى نهاية األسبوع األخير من الفصل الدراس ي حسب التقويم األكاديمي )يقصد باألسبوع 

 (. الذي يسبق االختبارات النهائية ملواد اإلعداد العام

 الب املحرومين من قبل مجلس الكلية التي تقدم املقرر.يتم إقرار قوائم الط -7

إعالن   -8 أو  األكاديمي،  النظام  بوابة  الدراسية من خالل  املقررات  في  معرفة حرمانه  للطالب  يمكن 

 قوائم الحرمان قبل بداية االختبارات النهائية.

 

 املادة الخامسة عشر

يقبله    االطالب عذر    الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار النهائي، شريطة أن يقدميجوز ملجلس الكلية أو املعهد أو من يفوضه رفع  

املحاضرات والدروس العملية أو التدريب من   مجلس الكلية أو املعهد أو من يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحد األدنى من حضور 

 . بحسب أنماط التعليم األخرى املحددة في الخطة الدراسية  أو  ا،ضي  أو افترا  اسواء حضوري    ،مجموع ساعات االتصال للمقرر الدراس ي

 القاعدة التنفيذية:

 يجوز ملجلس الكلية تحديد األعذار املقبولة وآلية قبولها.  -1

والسماح للطالب  ،رفع الحرمان-استثناء  -يجوز ملجلس الكلية )التي يتبعها الطالب( أو من يفوضه  -2

على أال تقل نسبة الحضور عن    ،ا يقبله املجلسبدخول االختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذر  

%( من ساعات االتصال للمحاضرات والتمارين والدروس العملية والسريرية الفعلية املحددة 50)

 للمقرر.

 

 

 

 

 املادة السادسة عشر 
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، وذلك إذا قدم  ايعد راسب    لسنة دراسية كاملة، دون أن  االستمرار في الدراسة ملستوى دراس ي، أو لفصل دراس ي، أو يجوز للطالب االعتذار عن  

   اعذر  
 

الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج، وتحدد القواعد    للجهة التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب االعتذار ضمن املدة  مقبوال

  الشروط واإلجراءات الخاصة بذلك.التنفيذية لهذه الالئحة  

 القاعدة التنفيذية:

 بطلب ا فيه إذا تقدم  يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراس ي دون أن يعد راسب   -1

 عبر بوابة النظام األكاديمي حسب التقويم األكاديمي للجامعة.

ل -2 االعتذار  يجوز  الدراسية  السنة  نظام  تطبق  التي  الكليات  النهائية  طالب  االختبارات  بداية  قبل 

 قبل أول اختبار حسب التقويم األكاديمي للجامعة، وبالنسبة للدورات القصيرة فيجوز لهم االعتذار  

االستثناء من هذه املدد، ويرصد للطالب تقدير   أو من يفوضهفي الفصل الدراس ي، ولرئيس الجامعة  

 نهاء متطلبات التخرج.ويحتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إل(   (W)ع( أو  

يجب أال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية. أما طالب   -3

الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز االعتذار لسنتين متتاليتين، ويجب أال تتجاوز 

ثم يطوى قيده بعد   ،لب في الجامعةسنوات االعتذار سنتين دراسيتين غير متتاليتين طيلة بقاء الطا

، كما يجوز لطالب برامج الدبلوم االعتذار  ذلك، وللجنة الدائمة للشؤون الطالبية االستثناء من ذلك

 مرتين فقط. 

 

 املادة السابعة عشرة

 . بذلك  واإلجراءات الخاصةيجوز للطالب االنسحاب من مقرر دراس ي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط  

 القاعدة التنفيذية:

)  نسحابيجوز للطالب اال -1 ( أربعة مقررات  4عن مقرر واحد في الفصل الدراس ي وبما ال يزيد عن 

 ا للشروط التالية:ا وفق  وفق املدة املحددة نظام    ،طيلة مدة دراسته الجامعية

عن الفصل الدراس ي   املحدد لالنسحابوعد  املعن املقرر قبل نهاية    االنسحابأن يتقدم بطلب   -أ

وبالنسبة للدورات القصيرة يكون االعتذار عن املقرر قبل انقضاء   األكاديمي،حسب التقويم  

 ثلثي مدة الدورة. 

 .انسحب منهالذي    للمقرر    (w)أو  يرصد للطالب )ع(   -ب

 للكليات أو السنة األولى التأسيسية بالكلية.   أال يكون املقرر ضمن برنامج السنة األولى املشتركة -ت

ال يسمح للطالب باالنسحاب من مقرر لن يتم طرحه لكونه من خطة دراسية في طور التغيير   -ث

 وال يوجد ما يعادله في الخطط املستمرة. 

إدخال حركة   -2 الطالب مسؤولية  اإللكترونية   االنسحابيتحمل  البوابة  في  مقرر عبر حسابه  عن 

، ويجوز للجنة الشؤون الطالبية االستثناء للنظام األكاديمي للجامعة، والتأكد من أن الحركة قد تم قبولها

 من ذلك.
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 املادة الثامنة عشرة

الجهة    لة؛ لعذر تقبلهيجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة ملستوى دراس ي، أو لفصل دراس ي، أو لسنة دراسية كام

 وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط واإلجراءات الخاصة بذلك.   ،التي يحددها مجلس الجامعة

 القاعدة التنفيذية:

بوابة ي -1 جوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة عبر 

أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية    ،على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين  ،النظام األكاديمي

كما ال يجوز أن   ،)أما طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين

في الجامعة ثم   التأجيل سنتين غير متتاليتين( كحد أقص ى طيلة بقائه  يطوي قيده بعد ذلك،  تتجاوز مدة 

 ويجوز لرئيس الجامعة أو من يفوضه االستثناء من ذلك. 

 ال تحتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. -2

شرع   -3 يعولها  من  أو  لزوجها  املرافقة  للطالبة  إيقاف يجوز  لزوجته  املرافق  الطالب  أو  املبتعث  ا 

العودة   ل( ملدة ال تتجاوز الخمس سنوات، وفي حال رغب الطالب وضعها/وضعه األكاديمي )القبول أو التسجي

 :التالي عود مع مراعاةيللدراسة  

 ، دراستها في حال تغير الخطط الدراسية تعادل املقررات املماثلة أو املكافئة التي سبق للطالب    –أ

 ا للخطة الحالية.كمل متطلبات التخرج وفق  يو 

 عود الطالب لوضعه األكاديمي السابق. يحال عدم تغير الخطط الدراسية    في    –ب

 مستجد.  ويبدأ الدراسة كطالب  ،بعد انقضاء خمس سنوات يحفظ مقعد الطالب في الجامعة    –ج

 .امنقطع    يعتبرال  إيجب على الطالب املؤجل التسجيل بعد انتهاء فترة التأجيل و  -4

جيل عبر حسابه في البوابة اإللكترونية للنظام األكاديمي يتحمل الطالب مسؤولية إدخال حركة التأ -5

 للجامعة، والتأكد من أن الحركة قد تم قبولها. 

 

 املادة التاسعة عشرة 

االعتذار عن الدراسة.   دون تقدمه بطلب التأجيل أو الجامعة،يطوى قيد الطالب من الجامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة يحددها مجلس 

امل للطالب  االنقطاع، وتحدد ويمكن  قبل  برقمه وسجله  إعادة قيده  التقدم بطلب  الشروط   طوي قيده  الالئحة  لهذه  التنفيذية  القواعد 

 . واإلجراءات الخاصة بذلك

 القاعدة التنفيذية:

 ا قيده في الحاالت التالية:يعتبر الطالب مطوي   -1
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من   الثانيلم يقم بمعالجة وضعه األكاديمي قبل نهاية األسبوع  املنقطع لعدم التسجيل، إذا   -أ

 . الدراسة

 . االنقطاع عن الدراسة -ب

ه قبل االنقطاع- -2
ّ
وفق   ،يمكن للطالب املطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجل

 الضوابط اآلتية:

ن للكليات التي فصول دراسية )أو سنتين دراسيتي  خمسةأن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل   -أ

 تطبق نظام السنة الدراسية( من تاريخ طي القيد.

 أن يوافق مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة قيد الطالب.    -ب

فصول دراسية فأكثر )أو سنتين دراسيتين للكليات التي   خمسةإذا مض ى على طي قيد الطالب     -ت

للجامع التقدم  فبإمكانه  الدراسية(،  السنة  نظام  طالب  تطبق  إلى   ا،مستجد    اة  الرجوع  دون 

وللجنة   حينه،  في  املعلنة  القبول  كافة شروط  عليه  تنطبق  أن  على  السابق  الدراس ي  سجله 

 ا للضوابط التي تحددها اللجنة.االستثناء من ذلك وفق    يةشؤون الطالبالدائمة لل

لجنة  الى توصية  ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولرئيس الجامعة وبناء عل   -ث

 االستثناء من ذلك.   يةشؤون الطالبالدائمة لل

 

 املادة العشرون 

الفصل، وتحدد القواعد    ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تأديبية إال بعد مض ي ثالث سنوات من صدور قرار

 التنفيذية لهذه الالئحة الضوابط واإلجراءات الخاصة بذلك. 

 

 القاعدة التنفيذية:

صل من الجامعة ألسباب تأديبية إال بعد مض ي ثالث سنوات من صدور 
ُ
ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي ف

 قرار الفصل، وفق الضوابط التالية:

 .أن يكون برنامج الطالب الدراس ي متاح بالجامعة -1

 سبق دراستها بما يعادلها. بالبرنامج مع معادلة املقررات التي    ةأن يسجل الطالب على الخطة الحديث -2

   ،أال يكون قد التحق خالل فترة االنقطاع بجامعة أخرى  -3
 

 . اأكاديمي    أو   اتأديبي    وفصل منها فصال

 

 

 

 املادة الحادية والعشرون 

الجامعة،  مجلس    لعذر تقبله الجهة التي يحددها   - السابق-يجوز للطالب املنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله  

 وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط واإلجراءات الخاصة بذلك. 
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 القاعدة التنفيذية:

ه    املنسحبيمكن للطالب  
ّ
 وفق الضوابط اآلتية:  السابقالتقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجل

 .االنسحاب تاريخمن    فصول دراسية  خمسةأن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل   -1

 أن يوافق مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة قيد الطالب.  -2

دون الرجوع إلى سجله   امستجد    افبإمكانه التقدم للجامعة طالب    ،فصول دراسية  خمسةالطالب    انسحابإذا مض ى على   -3

االستثناء   يةشؤون الطالبلل  ائمةالد  على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة في حينه، وللجنة  ، الدراس ي السابق

 ا للضوابط التي تحددها اللجنة.من ذلك وفق  

 

 املادة الثانية والعشرون 

 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:

على   -1 إنذاراإذا حصل  وفق    تثالثة  للتخرج،  املحدد  التراكمي  معدله  النخفاض  )الحاديةا  متتالية  )الثانية    للمادتين  و  واألربعون( 

 . التراكمي  واألربعون( من هذه الالئحة، وملجلس الجامعة منح الطالب فرصة إضافية لرفع معدله

 . مدة البرنامج  إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على    -2

في هذه املادة، إعطاؤهم   ويجوز ملجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين

 ا. دراسي    افرصة استثنائية ال تتجاوز عام  

 القاعدة التنفيذية:

 . ويظهر ذلك في السجل األكاديمي  5.00من  2.00ينذر الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن  -1

   تثالثة إنذاراإذا حصل الطالب على  -2
 

بعد ، وتتم معالجة حالة الطالب  ا أكاديمي  متتالية فإنه يعتبر مفصوال

 على النحو التالي: إيقافه فصل دراس ي واحد  

ملن يمكنه اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية  ملجلس الجامعة إعطاء الطالب فرصة رابعة بناء على توصية  -أ

 . 5.00من    2.00بحيث ال يقل معدله الفصلي عن    بدراسته للمقررات املتاحة  ،رفع معدله التراكمي

بشرط إضافية خامسة    فرصةأن توص ي ملجلس الجامعة بإعطاء الطالب  ية  لشؤون الطالبلللجنة الدائمة  -ب

 .5.00من    2,5بحيث ال يقل معدله الفصلي عن    يناألخير   ينأن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصل

3- 
 

مفصوال يعتبر  الطالب  فإن  السنوي  النظام  تطبق  التي  للكليات  أكاديمي  بالنسبة  معدله   ا  انخفض  إذا 

بناء على توصية    ثالثةالجامعة إعطاء الطالب فرصة  ملجلس  ، و ( اثنين لسنتين متتاليتين2.00التراكمي عن )

التراكمي بدراسته للمقررات املتاحةاللجنة الدائمة للشؤون الطالبية   بحيث ال يقل   ملن يمكنه رفع معدله 

 .5.00من    2.00معدله الفصلي عن  
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مدة-4 على  عالوة  لتخرجه  املقررة  املدة  نصف  أقصاها  مدة  التخرج خالل  متطلبات  ينه  لم  البرنامج،   إذا 

إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء الجامعة بناء  على توصية اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية فلمجلس 

بشرط أن يكون سبب التعثر   ،متطلبات التخرج بحد أقص ى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية املحددة للتخرج

 
 

 ة.جامعملجلس ال  مقبوال

، ويطالب بالتحويل لكلية  األولى املشتركةلم يحقق شروطها مع نهاية السنة  يطوى قيد الطالب في الكلية إذا    -5

 أخرى حسب شروطها. 

 

 الفصل السادس: التحويل واملعادلة 

 املادة الثالثة والعشرون 

 :الضوابط اآلتية  قجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وف ي

أن1 أجنبية على  تعليمية  أو مؤسسة  كلية  أو  أو جامعة  محلية،  أو كلية  في جامعة  الطالب قد درس  يكون  أن  جهة    .  من  تكون مرخصة 

 .االختصاص في بلد الدراسة

2 
 

 من الجامعة املحول منها ألسباب تأديبية.  . أال يكون مفصوال

 .مجلس الجامعة  يضعها. أي ضوابط أخرى  3

 القاعدة التنفيذية:

، وتجمع األكاديميتقدم طلبات التحويل عبر بوابة النظام األكاديمي في الفترة املحددة في التقويم   -1

 . الطلبات لدى عمادة القبول والتسجيل

التعليمأ -2 بها لدى وزارة  معترف  أو جامعة  كلية  في  قد درس  الطالب  يكون  أكاديمي   ،ن  وله سجل 

 )بمعدل تراكمي( لفصل دراس ي واحد على األقل. 

 ا في املعدل التراكمي. يكون راسب    أال -3

4-  
 

مفصوال يكون  تأديبيةأال  ألسباب  منها  املحول  الجامعة  من  ا     وفق  سنوات،  ثالث  مرور  بعد  إال 

 للضوابط املنصوص عليها في املادة عشرون من الالئحة.

 . الكلية، وتعتمد من مجلس الجامعة  مجلس  يقترحهاأن تنطبق عليه شروط التحويل التي  -5

 شاغرة بنفس التخصص.  توفر مقاعد -6

 املجمعة. من متطلبات التخرج في جامعة    %  60عن  دراسة ماال يقل   -7

أن يكون مجموع ما أمضاه الطالب من مدة في الجامعة املحول منها وما بقي عليه في جامعة املجمعة   -8

في   بين الحد األدنى والحد األقص ى للبقاء   الكلية، وللجنة الشؤونمدة ال تزيد عن متوسط املدة 

 الطالبية االستثناء من ذلك. 
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، وإذا تجاوزت اإلجراءات هذه املدة فيكون األكاديميوفق التقويم    املجمعةيكون التحويل لجامعة   -9

 . التحويل للفصل الدراس ي التالي

 أن تثبت حركة التحويل في السجل األكاديمي للطالب.  -10

 . ذلكمن  ء  ناثفي حالة الضرورة االست   ضهلرئيس الجامعة أو من يفو يجوز   -11

 

 املادة الرابعة والعشرون 

الجامعة، بناء على توصية   ملجلس الكلية أو املعهد معادلة مقرر دراس ي أو مجموعة من املقررات الدراسية، التي سبق للطالب دراستها خارج

 معادلتها بت املقررات الدراسية التي تم تثمتكافئة، و  مجالس األقسام التي تقدم هذه املقررات الدراسية، على أن تكون مفرداتها متشابهة أو

املنظمة لها، بما في ذلك إمكانية احتسابها ضمن املعدل التراكمي للطالب في  في السجل األكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط

 . سجله األكاديمي

 القاعدة التنفيذية:

بناء   ،املقررات التي اجتازها الطالب خارج الجامعةيقوم مجلس الكلية التي يتبعها املقرر بمعادلة  

%(  40على توصية األقسام التي تقدم هذه املقررات على أال تتجاوز املقررات املعادلة أربعين باملائة )

من ساعات الخطة املعتمدة للتخصص املحول إليه، وتثبت في السجل األكاديمي للطالب املقررات  

حتساب معدله التراكمي، بشرط أن يكون محتوى املقرر الذي اجتازه  التي عودلت له، وال تدخل في ا

يحصل فيه على تقدير )ج( فأعلى، ويجوز ملجلس الكلية   وأنا للمقرر املراد معادلته،  الطالب مكافئ  

 . بناء على توصية مجلس القسم االستثناء من ذلك

 

 املادة الخامسة والعشرون 

 التي طللضواب االقسم، وفق    خر داخلأخرى داخل الجامعة، ومن قسم آلخر داخل الكلية، ومن تخصص آل يجوز تحويل الطالب من كلية إلى  

 .يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضه

 القاعدة التنفيذية:

 
 

 : : تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة يكون وفق الضوابط التاليةأوال

في   -1 املحددة  الفترة  في  األكاديمي  النظام  بوابة  عبر  التحويل  طلبات  األكاديميتقدم  وتجمع التقويم   ،

وفق   الترشيح  والتسجيل، ويتم  القبول  الكلية  الطلبات لدى عمادة  التي تضعها  للشروط والضوابط  ا 

 حسب املقاعد املتاحة.   للمفاضلة بين الطالب

لدرجة البكالوريوس، وفصلين دراسيين   أربعة فصول دراسية  أال يكون الطالب قد أمض ى مدة تزيد عن  -2

 . لدرجة الدبلوم
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أو العام الدراس ي للكليات التي   ،أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من الفصل الدراس ي -3

 وإذا تجاوزت اإلجراءات هذه املدة فيكون التحويل للفصل الدراس ي التالي.   ،تطبق النظام السنوي 

 الطالب إال بعد مض ي فصل دراس ي واحد على األقل في الكلية املحول منها. ال يحول   -4

يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خالل دراسته الجامعية، ولرئيس الجامعة أو من يفوضه االستثناء   -5

 من ذلك.

  :
 
 : قسم إلى آخر داخل الكلية ومن تخصص إلى آخر داخل القسم تحويل الطالب من  ثانيا

، وتجمع ألكاديميطلبات التحويل عبر بوابة النظام األكاديمي في الفترة املحددة في التقويم اتقدم   -1

ا للشروط والضوابط التي تضعها الكلية  الطلبات لدى عمادة القبول والتسجيل، ويتم الترشيح وفق  

 للمفاضلة بين الطالب.

 ية إلنهاء متطلبات التخرج. كافبعد التحويل    القسم أو التخصصأن تكون املدة املتبقية له في   -2

الدراس ي -3 الفصل  بداية  من  األول  األسبوع  التحويل خالل  إجراءات  تنتهي  الدراس ي   ،أن  العام  أو 

السنوي  النظام  التي تطبق  للفصل   ،للكليات  التحويل  املدة فيكون  اإلجراءات هذه  وإذا تجاوزت 

 الدراس ي التالي. 

يفوضه   -4 من  أو  الجامعة  ولرئيس  الجامعية،  دراسته  خالل  واحدة  مرة  بالتحويل  للطالب  يسمح 

 االستثناء من ذلك.

 

 املادة السادسة والعشرون 

آلخر داخل   تخصصومن    خر داخل الكلية،خل الجامعة، ومن قسم آل تثبت وتحتسب املقررات الدراسية للطالب املحول من كلية إلى أخرى دا

 .مجلس الجامعة  ها في السجل األكاديمي، وفق ضوابط يضعهاتالقسم، التي سبق للطالب دراستها وتمت معادل

 

 القاعدة التنفيذية:

ـــــــــــه الطالب املحول من كلية إلى   بناء   -1 ـــــــــــم املختص تتم معادلة أي مقرر درسـ على موافقة مجلس القسـ

من تخصص آلخر داخل القسم وفق الشروط    من قسم آلخر داخل الكلية، أو، أو  كلية أخرى داخل الجامعة

 اآلتية:

تقل عن    بة البنســ  اأو مشــابه   اأن يكون املقرر )املقررات( الذي درســه الطالب داخل الجامعة مطابق   -2

 % في معظم مفرداته ألحد املقررات التي تتضمنها الخطة الدراسية.70

في الكلية أو ، أو  أال تقل عدد وحدات املقرر املعادل عن عدد وحدات املقرر املعادل له في الجامعة -3

 القسم. 

 يدخل املقرر املعادل في احتساب املعدل التراكمي للطالب. -4
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 والعشرون املادة السابعة  

٪  ٢٥وبنسبة ال تتجاوز عن   يضع مجلس الجامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراس ي أو مجموعة من املقررات الدراسية

 (. Eأو )ى )عف(  فمن مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويرصد للطالب تقدير مع

 

 القاعدة التنفيذية:

 بعض املقررات وفقا للضوابط التالية: يمكن اعفاء الطالب من دراسة  

 ،ــــاركـات علميـة معتبرةش أو م ثأبحـاأو مقررات سبق دراستها بعض املقررات مقـابـل من  إعفاء الطالب -1

تفي    مكـافئة أن  على  واملسـتهدفات،  الخطة  من  كون  املحتوى  به ووفق    الدراسية،مقررات  يوص ي  ما 

 والقسم.   الكليةمجلس ي  

اجتيـامن    الطالب إعفاء   -2 مقـابـل  املقررات  من   زبعض  )اختبارات  االختبارات    مجموعـة  مثل  املعيارية، 

IELTSوTOEFL     وSTEP )   الكلية ما يوص ي به مجلس  ووفق    الدراسية،مقررات الخطة  من  كون  على أن ت 

 ويعتمده مجلس الجامعة.

 ه ما يزيد على سنتين. أال يكون قد مض ى على اجتياز ما يعادل املقرر املطلوب اإلعفاء من -3

 

 ائرون والتبادل الطالبي ز الفصل السابع: الطلبة ال

 املادة الثامنة والعشرون 

خارجها، أو في فرع من فروع  مقرر دراس ي أو أكثر في جامعة أخرى داخل اململكة أو  فيها دراسةبعد موافقة الكلية التي يدرس  للطالب، يجوز 

أو كطالب زائر، وتعادل له املقررات الدراسية التي   تحويله، على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته في جامعتهالجامعة التي ينتمي إليها دون  

األكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط املنظمة في ذلك، بما فيها  درسها، وتثبت املقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل

 . للطالب في سجله األكاديمي  ل التراكمي إمكانية احتسابها ضمن املعد

 

 القاعدة التنفيذية:

أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي   ،لطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات في جامعة أخرى ا

 ا للضوابط اآلتية:وتعادل له املقررات التي درسها وفق    ،إليها دون تحويله

 في جامعة أخرى: لطالب الذي يرغب  اأوال:  
 
 الدراسة زائرا

 الحصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر  -1
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طلبه   -2 الجامعة قبل  في  األقل  تراكمي( لفصل واحد على  )بمعدل  أكاديمي  للطالب سجل  يكون  أن 

 الدراسة كطالب زائر. 

 .مرخصة من جهة االختصاص في بلد الدراسةأن تكون الدراسة في كلية أو جامعة   -3

4-  
 

( في مفرداته ألحد املقررات  ا أو )مكافئ  أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادال

 %70بنسبة ال تقل عن    التي تتضمنها متطلبات التخرج

ا -5 الوحدات  لنسبة  األقص ى  الحد  الجامعة  مجلس  خارج يحدد  من  احتسابها  يمكن  التي   لدراسية 

 الجامعة للطالب الزائر. 

وتثبت في سجله  التراكمي،تحتسب معدالت املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله  -6

 . األكاديمي

ــــــلشر ب  ،فرعين من فروع الجـامعـة  فيامنـة  ز الطـالـب مقررات مت  سيمكن أن يـدر  -7 الطالب  ط أن يحصـ

 . مع تحديد املقررات التي سيقوم بدراستها  كال الكليتين،على املوافقة املسبقة من  

املوافقة   ط أن يحصـــــــل الطـالـب علىشر ب  ى،جـامعـة أخر   فيامنـة  ز الطـالـب مقررات مت  سيمكن أن يـدر  -8

رسمي من  ب بخطا هويّوج ،ية معادلتهامكانإمع تحديد املقررات التي ســــيقوم بدراســــتها و  ه،املســــبقة من كليت

 األخرى. لى الجامعة  إعمادة القبول والتسجيل  

من ضتدخل  و  له األكاديمياملقررات في ســــــج  بـالتزامن، وتثبـت تتم معـادلـة املقررات التي تم دراســــــتهـا  -9

 املعدل التراكمي.   بحسا

لتي حصل عليها خالل أسبوع من بدء يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه ا -10

ا عن تلك الفصول وإذا لم يقدم نتائجه يعتبر منقطع  ،  الدراسة في أول فصل دراس ي يلي فترة دراسته كزائر

 . )عدا الفصول الصيفية(

ال يسمح لطالب الجامعة في برنامج السنة األولى املشتركة للكليات أو السنة األولى التأسيسية بالكلية  -11

 بأي من مقرراتها في جامعة أخرى.بالدراسة ز 
 
 ائرا

ال تصرف املكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقا لها إال إذا أثبت ما يدل على انتظامه في  -12

 دراسته بالجامعة التي زارها.

ا(  يمكن للطالب الزائر   -13 مع التنسيق بين كليته والكلية املزارة في جامعة أخرى لضمان الدراسة )تزامني 

 تعارض أوقات املحاضرات األسبوعية واالختبارات الفصلية. عدم  

 في جامعة املجمعة:   ا زائر    اا: لطالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة طالب  ثاني  

  .فأكثر  5.00من    3.00أن يكون للطالب سجل أكاديمي )بمعدل تراكمي(   -1

في جامعة املجمعة، ويجب   ازائر    اأن يحصل على موافقة خطية مسبقة من جامعته للدراسة طالب   -2

 أن يذكر في الخطاب مقررات جامعة املجمعة التي سيقوم الطالب بدراستها. 

 ال تصرف للطالب الزائر من جامعة أخرى مكافأة من جامعة املجمعة. -3

تسجل املقررات للطالب من قبل عمادة القبول والتسجيل مع مراعاة كافة ضوابط التسجيل في  -4

 املقررات. 

 يوضح نتائج املقررات التي درسها.  ،في نهاية دراسته بسجل أكاديمييزود الطالب   -5
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 الفصل الثامن: االختبارات

 املادة التاسعة والعشرون 

التي يتبعها املقرر صيحدد مجلس الجامعة بناء على تو  -1 الكلية أو املعهد واقتراح مجلس القسم  آلية احتساب درجة    الدراس ي  ية مجلس 

 الدراس ي.األعمال الفصلية، واالختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة املقرر  

واقتراح مجلس القسم االستثناء   يعقد االختبار النهائي للمقرر الدراس ي مرة واحدة، ويجوز ملجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية -2

 .من ذلك حسب طبيعة املقرر الدراس ي

 

 دة التنفيذية:القاع

ألعمال الفصلية ادرجة  تقسيم  يحدد مجلس الكلية التي يتبعها املقرر بناء على اقتراح مجلس القسم   -1

 .%(60%( إلى )40ما بين )

 يلتزم أستاذ املقرر باحتساب الدرجة املحددة من مجلس ي الكلية والقسم لألعمال الفصلية. -2

املقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في بداية كل فصل دراس ي، أستاذ  يلتزم   -3

 بحسب ما ورد في توصيف املقرر وموعد االختبارات الفصلية. 

 

 

 املادة الثالثون 

درجة    على أن ترصد  التعليمية،مجلس الكلية أو املعهد تنظيم أعمال االختبارات النهائية، بما يضمن حسن سير العملية    يتولى

 .االختبار النهائي والدرجة النهائية خالل مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذه الالئحة

 القاعدة التنفيذية:

الكلية -1 املعهد  يقوم مجلس  اال   أو  القبول والتسجيل   ختباراتبتنظيم سير  لعمادة  النتائج  وتسليم 

 . من تاريخ اختبار أي مقرر يومين  حسب التعليمات الصادرة منها في مدة ال تزيد عن  

 .املعتمد  األكاديمي تعقد االختبارات النهائية في الفترة املحددة وفق التقويم   -2

اعيد املحددة في فترة التسجيل لكل مقرر، ويجوز ملجلس تلتزم الكلية بعقد االختبارات النهائية في املو  -3

 الكلية بناء على توصية مجلس القسم االستثناء من ذلك. 

قبل ا لإلجابة، ويسلم لرئيس القسم نسخة منها  املقرر إعداد أسئلة االختبار ونموذج  أستاذ  يتولى   -4

 عن يومين. يقل    موعد عقد االختبار النهائي بما ال

ا   -5 من  للمقرر  النهائييوضع  لالختبار  موحدة  أسئلة  املتعددة  األسئلة   ،لشعب  إعداد  في  ويشارك 

 أساتذة املقرر، وملجلس الكلية الذي يقدم املقرر بشعب متعددة بناء على توصية مجلس القسم 

 االستثناء من ذلك.
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 عقد اختبار املقرر الذي يتولى تدريسه.   أثناء يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور   -6

هي -7 عضو  املقرر يلتزم  اختبار  نهاية  بعد  الفصلية  واألعمال  االختبارات  نتائج  برصد  التدريس  ئة 

 الدراس ي بمدة ال تزيد عن يومين. 

 في حال تعذر عقد االختبار في موعده املحدد لعذر قهري، يحدد رئيس القسم موعد   -8
 

 لعقد ا بديال

 .االختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه

 

 الحادية والثالثون املادة  

ذلك املقرر الدراس ي على   حسب تقديره في ياملقرر الدراس ي الذي يغيب عنه، و   اختبار ا في  الطالب الغائب عن االختبار النهائي تكون درجته صفر  

 . أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها

 املادة الثانية والثالثون 

بديل، بما ال  اختبار االختبار النهائي لعذر، يجوز ملجلس كلية أو معهد الطالب قبول عذره، والسماح له بأداءإذا لم يتمكن الطالب من أداء 

أو املعهد التي تطبق نظام السنة الدراسية    يتجاوز نهاية املستوى الدراس ي التالي، أو الفصل الدراس ي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكلية

 . ( في حال عدم أدائه االختيار البديلFالبديل، أو تقدير راسب )ه( أو )  دير الذي يحصل عليه الطالب بعد أدائه االختبارالكاملة، وتعطي التق

 القاعدة التنفيذية:

 خالل أسبوع من زوال سببه. أن يقدم العذر   -1

جلس إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل الدراس ي لعذر، يجوز مل  -2

 ا  قبول عذره واملوافقة على منحه اختبار    أو من يفوضه  كلية الطالب
 

خالل مدة ال تتجاوز نهاية   بديال

 التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه لالختبار البديل.     التالي، ويعطىالفصل الدراس ي  

 الصيفي.يمكن إجراء االختبار البديل للطالب املؤهلين للتخرج في الفصل الدراس ي   -3

 

 

 املادة الثالثة والثالثون 

استكمال متطلبات أي مقرر    السماح للطالب  -بناء على توصية أستاذ املقرر الدراس ي    -يجوز ملجلس القسم الذي يتولى تدريس املقرر الدراس ي  

للكليات أو املعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية    دراس ي في املستوى الدراس ي التالي، أو الفصل الدراس ي التالي، أو السنة الدراسية التالية

(، وال يحسب ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي إال في حال استكمال ICأو )  الكاملة، ويرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير غير مكتمل )ل(

في سجل الطالب لعدم   (، ICقدير غير مكتمل )ل( أو )املدة املشار إليها في هذه املادة ولم يغير ت  متطلبات ذلك املقرر الدراس ي، وإذا مضت

 . وبحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكميF)بتفسير راسب )هـ( أو )  استكماله، فيستبدل
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 القاعدة التنفيذية:

باستكمال  للطالب  السماح  املقرر  أستاذ  بناء على توصية  املقرر  تدريس  يتولى  الذي  القسم  يجوز ملجلس 

 ( وفق الضوابط التالية: ICالفصل الدراس ي التالي، ومنحه تقدير غير مكتمل )ل( أو )متطلبات أي مقرر في  

( على مقررات: مشاريع التخرج، البرامج التعاونية،  IC)ل( أو )يقتصر إعطاء التقدير غير مكتمل   -1

 التدريب امليداني.

مكتمل   -2 غير  تقدير  يغير  ولم  واحد  دراس ي  فصل  مض ى  )إذا  أو  الطالIC)ل(  سجل  في  لعدم  (  ب 

 لذلك الفصل فيستبدل بتقدير 
 

ا أو مؤجال استكماله متطلبات ذلك املقرر ولم يكن الطالب معتذر 

 )ه( ويحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي.  راسب  

 

 املادة الرابعة والثالثون 

(، وبعد انتهاء IP)م( أو )  للطالب تقدير مستمر إذا كانت دراسة املقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراس ي، يرصد  

في الوقت املحدد يجوز ملجلس القسم   املقرر الدراس يالتقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل    ح الطالب من دراسة املقرر الدراس ي يمن

 سجل الطالب.   في(   (ICد تقدير غير مكتمل )ل( أوصالذي يتولى تدريسه املوافقة على ر 

 سة والثالثون املادة الخام

وحدات الرسوب في  بع نظام السنة الدراسية الكاملة، تحديد عدد تالتي ت - بناء على توصية مجلس الكلية أو املعهد   - يجوز ملجلس الجامعة 

 ه.في  املقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي )دور ثاني( في املقرر الدراس ي الذي رسب 

 ثون املادة السادسة والثال

يوم   تتجاوز خمسة عشر  مدة ال  الدراس ي خالل  للمقرر  النهائية  الدرجة  التظلم على  للطالب  النتيجة  ايجوز  اعتماد  القواعد  ،  من  وتحدد 

 . التنفيذية لهذه الالئحة اآللية واإلجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراس ي

 القاعدة التنفيذية:

يتقدم بطلب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراس ي أو إعادة تصحيح أوراق للطالب أن    يحق -1

ا من تاريخ اعتماد النتيجة، ويقدم الطلب إلكترونيا عبر بوابة النظام  إجابته خالل خمسة عشر يوم 

 األكاديمي. 

 أن يكون الحد األعلى لتقديم طلبات إعادة التصحيح ثالث مرات خالل دراسته الجامعية.  -2

رئيس القسم طلب إفادة أستاذ املقرر، وفي حال وجود خطأ تعدل النتيجة إلكترونيا، أما في   لىع -3

حال اإلفادة بسالمة التصحيح، وعدم قبول الطالب بذلك، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من  

قراره  التخاذ  القسم  رئيس  إلى  تقريرها  ويرفع  املقرر،  أستاذ  بينهما  من  ليس  القسم  في  عضويين 



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

29 

 

عديل درجة الطالب، أو رفض الطلب، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام عمل، ويتم بت

  إبالغ الطالب بالقرار.  

 كان رئيس القسم هو أستاذ املقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون التعليمية باإلجراءات السابقة. إذا   -4

 

 الفصل التاسع: التقديرات

 املادة السابعة والثالثون 

 : التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاالتييكون  

 4.00من    ٣,٥٠أو    5.00من    4.50ممتاز(: إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن  )   -1

 4.00  من  3.50إلى أقل من    ٢,٧٥أو من    5.00من    ٤,٥٠إلى أقل من    3.75)جيد جدا(: إذا كان املعدل التراكمي من   -2

 4.00  من  2,75إلى أقل من    1.75أو من    5.00من    3.75إلى أقل من    2.75د(: إذا كان املعدل التراكمي من  )جي -3

 4.00  من  1.75إلى أقل من    1.00أو من    5.00من    ٢,٧٥إلى أقل من    2.00)مقبول(: إذا كان املعدل التراكمي من   -4

 القاعدة التنفيذية:

 (. 5الطالب في كل مقرر على أن وزن التقدير من )ُتحتسب التقديرات التي يحصل عليها  
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 املادة الثامنة والثالثون 

 .( من هذه الالئحة1للملحق )  ايتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراس ي وفق  

 القاعدة التنفيذية:

 يلي: تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما  

 

 رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية 
وزن التقدير من 

(5 ) 

وزن التقدير من 

(4 ) 

 4.0 5.0 أ+  ممتاز مرتفع 100  -  95

 3.75 4.75 أ ممتاز 95إلى أقل من    90

 مرتفع 90إلى أقل من    85
 
 3.5 4.5 ب+  جيد جدا

  85إلى أقل من    80
 
 3.0 4.0 ب جيد جدا

 2.5 3.5 ج+ مرتفعجيد   80إلى أقل من    75

 2.0 3.0 ج جيد 75إلى أقل من    70

 1.5 2.5 د+  مقبول مرتفع  70إلى أقل من    65

 1.0 2.0 د مقبول  65إلى أقل من    60

 0 1.0 هـ راسب 60أقل من  
 

 

 املادة التاسعة والثالثون 

 تقدير مرتبة الشرف 

( عند  4.00( من ) 4.00( إلى )٣٫٧٥)  ( أو من5.00( من )5.00( إلى )4.75تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) -1

( إلى أقل من  3.25( أو من )5.00( من )٤,٧٥( إلى أقل من )4.25من )  التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي 

 .( عند التخرج4.00من )  (٣،٧٥)

 ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:   -2

 . والطالب املحول إلى الجامعة  ويشمل الطالب الزائر  ،أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى    -أ

 ه.األقص ى للبقاء في كليته أو معهد  دة أقصاها متوسط املدة بين الحد األدنى والحد مأن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في     -ب

 .%( من متطلبات التخرج60أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن )   -ت

 استه بالجامعة.أال يكون صدر بحق الطالب قرار تأديبي خالل فترة در  -ث
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 املادة األربعون 

 .يجوز ملجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات

 الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم

 املادة الحادية واألربعون 

على أال يقل معدله    املقرة من مجلس الجامعة.يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراس ي والخطة الدراسية  

 . تقدير "مقبول"   يقل في كل األحوال عنأال  التراكمي عن املعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، على  

 

 القاعدة التنفيذية:

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل تقديره عن  -1

 يبناء  على توصية مجلس   –جامعة(، وملجلس ال5.00من    2.00)ال يقل معدله التراكمي عن  مقبول  

 . اشتراط معدالت أعلى للتخرج  – والقسم  الكلية

يجب أن يتضمن السجل األكاديمي جميع تقديرات املقررات التي درسها الطالب، والتقدير الذي  -2

 .حصل عليه

 وثيقة التخرج:

التالية: تاريخ منح كل خريج وثيقة  ي -أ فيها باللغتين العربية واإلنجليزية املعلومات  تخرج يوضح 

، جنسيته، رقم السجل املدني، الكلية، املعدل  االتخرج بالهجري وامليالدي، اسم الطالب رباعي  

)إن   الشرف  ومرتبة  التقدير،  العلمية،  الدرجة  وجد(،  )إن  املسار  التخصص،  التراكمي، 

 ختم من عميد القبول والتسجيل. وجدت(، وتوقع الوثيقة وت

أو تالف أو سجل أكاديمي برسوم حسب الضوابط التي   يمكن إصدار وثيقة تخرج كبدل مفقود -ب

 تصدرها عمادة القبول والتسجيل. 

 

 واألربعون املادة الثانية  

معدله التراكمي، وذلك في   لرفع  يجوز ملجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم املختص تحديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب

 .في املعدل  ورسوبهحال نجاحه في املقررات الدراسية  

 القاعدة التنفيذية:

  ة بعض املقرراتعادة دراسإ  هأقـل من الحـد األدنى للتخرج يمكن  ومعدلهأنهى متطلبـات التخرج    الذي  الطـالـب

  :على النحو التاليوذلك  لرفع املعدل التراكمي  

 ( وحدة دراسـية.18)دراسـتها    إعادةيتم  الحد األقصـى للمقررات التي   -1



 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية                                                                                        
 امعة المجمعة وقواعدها التنفيذية بج                                                                                                               

 ____________________________ ____________________ _ ________________ ______________________________ 
 

32 

 

، مع مراعاة الدرجة املطلوبة لرفع املعدل عادة دراســتهاإاملقررات التي يتم  يقوم القسم العلمي بتحديد   -2

 والرفع بذلك ملجلس الكلية.  يد عن الحد األدنى للمعدل التراكمي للتخرجز بما ال ي

 

 املادة الثالثة واألربعون 

 .م الجامعة بتطبيق املمارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلمز تلت

 القاعدة التنفيذية:

وضع اإلجراءات الالزمة التي تضمن جودة عملية التعلم والتعليم للبرامج التي تشرف عليها  ةالكلي  لسعلى مج

التي تصدر من مجلس الجامعة بهذا الشأن واملمارسات الواردة في معايير االعتماد املؤسس ي   في ضوء القرارات

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  والبرامجي الصادرة عن املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 

 املادة الرابعة واألربعون 

 . الطلبة قبل التخرج، بما يضمن تميزهم ومنافستهم في سوق العمل تعمل الجامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات  

 

 القاعدة التنفيذية:

لضمان رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة    ؛يقوم مجلس الكلية بوضع الضوابط واإلجراءات الالزمة -1

 قبل التخرج حسب طبيعة البرامج بالكلية. 

تقوم الكليات وبالتنسيق مع الجهة املسؤولة عن التدريب والتبادل الطالبي بالجامعة بالتعاون مع  -2

جهات التدريب املميزة وعمل الشراكات الالزمة معها لرفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة وتزويدهم 

 التدريب الكافي قبل التخرج. ب

 

 الفصل الحادي عشر: أحكام عامة 

 املادة الخامسة واألربعون 

والسنة الدراسية  ،  واملستوى الصيفي  ،واملستوى الدراس ي  ،والفصل الصيفي  ،يجوز ملجلس الجامعة تغيير املدة الزمنية للفصل الدراس ي

 .أو من يفوضه  املحددة في املادة األولى من هذه الالئحة بعد صدور قرار باملوافقة من مجلس شؤون الجامعات  ،الكاملة
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 املادة السادسة واألربعون 

على الثانوية العامة أو ما   مع عدم اإلخالل بأحكام هذه الالئحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مض ى على حصوله

بمقابل مالي وفق ضوابط بضعها مجلس شؤون    إذا توافرت أسباب مقنعة، كما يجوز أن يكون ذلك   ؛مدة تزيد على خمس سنوات  يعادلها

 .الجامعات

 املادة السابعة واألربعون 

ين الجامعة  برنامج مشترك ب   مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ملجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إقرار

وحاصلة على االعتماد البرامجي من إحدى الهيئات    ومؤسسة تعليمية خارج اململكة على أن تكون مرخصة من جهة االختصاص في بلد الدراسة

 . الجامعة الضوابط واإلجراءات الخاصة بذلك  الدولية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويضع مجلس

 ن املادة الثامنة واألربعو 

 . مجالهم  ملجلس الجامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة املوهوبين واملتميزين واملبدعين واملبتكرين في

 املادة التاسعة واألربعون 

ــــــــــــور  ــــــــــــة أو حضـ ــــــــــــة لطالب مرحلة الثانوية العامة لدراسـ ــــــــــــة، للجامعة إتاحة الفرصـ ــــــــــــدر من الجهات املختصـ بعض املقررات   مع مراعاة ما يصـ

 .الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة

 

 القاعدة التنفيذية:

 يتاح لطالب السنة األخيرة في املرحلة الثانوية حضور بعض املقررات الدراسية العامة.  -1

 يقدم الطلب على عمادة القبول والتسجيل.  -2

 %.75تقل عن نسبة ال    ه حضور عد  في نهاية الفصل بإفادة  يعطى الطالب   -3

 ال يترتب على ذلك التزام من الجامعة بقبول الطالب بعد اجتياز املرحلة الثانوية. -4

 منح مكافأة مالية للطالب. ال تلتزم الجامعة ب -5

 

 املادة الخمسون 

 .مع مراعاة األنظمة واللوائح والقرارات، يقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك واالنضباط الطالبي في الجامعة

 املادة الحادية والخمسون 

 . قر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه الالئحةي
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 املادة الثانية والخمسون 

  .ملجلس شؤون الجامعات تفسير هذه الالئحة

 املادة الثالثة والخمسون 

/  ١١/  ٢( وتاريخ  13/27/1423)  التعليم العالي رقم تحل هذه الالئحة محل الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية املعدلة بقرار مجلس  

 .هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام  ١٤٢٣

 املادة الرابعة والخمسون 

 . . هـ1444من تاريخ بداية العام الدراس ي    ايعمل بهذه الالئحة اعتبار  
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 ( 1الملحق )

 

 كما يلي:تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر 

 

وزن  

 التقدير

 (4من )

وزن  

 التقدير

 (5من )

 الرمز

 بالعربي 

 الرمز 

 باإلنجليزي 

 التقدير

 بالعربي 

 التقدير

 باإلنجليزي 
 الدرجة المئوية 

 Exceptional 95 – 100 ممتاز مرتفع +A أ+  5.00 4.00

 95إلى أقل من  Excellent 90 ممتاز A أ 4.75 3.75

 90إلى أقل من  Superior 85 جدًا مرتفع جيد  +B ب+ 4.50 3.50

 85إلى أقل من  Very Good 80 جيد جدًا  B ب 4.00 3.00

 80إلى أقل من  Above Average 75 جيد مرتفع  +C ج+  3.50 2.50

 75إلى أقل من  Good 70 جيد  C ج 3.00 2.00

 70إلى أقل من  High Pass 65 مقبول مرتفع +D د+  2.50 1.50

 65إلى أقل من  Pass 60 مقبول D د 2.00 1.00

 60أقل من  Fail راسب F هـ 1.00 0.00

 -  In-Progress مستمر IP م -  - 

 -  In-Complete غير مكتمل  IC ل -  - 

 -  Denile محروم DN ح 1.00 0.00

 وأكثر  Nograde-Pass 60 ناجح دون درجة NP ند -  - 

 NF هد -  - 
راسب دون 

 درجة
Nograde-Fail  60أقل من 

 -  Withdrewn منسحب بعذر  W ع  -  - 

 -  Exemption معفى E عف  -  - 
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