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 رشاد االكاديمياإل .1

م تعيني يتحتقيق متطلبات اجلودة يف العملية التعليمية. و  بتعليم الطال ومهم يفاألكادميي إجراء أساسي يعترب االرشاد 
دور إن . ضمن الكلية يةيئة التدريسيكون من أعضاء اهلأكادميي لكل طالب يف كلية علوم احلاسب واملعلومات مرشد 

ابلتعاون مع هذا ويقوم القسم حىت التخرج.  اىل الكلية لطالب يبدأ منذ انضمام الطالب اجلامعيلكادميي املرشد األ
عن  مسؤوالحبيث يكون  تعيني جمموعة من الطالب لكل عضو هيئة التدريس وحدة التوجيه واالرشاد االكادميي ب

البيئة فهم هتم على ومساعد همحتسني أداء مبا يساعد علىتقدمي املشورة األكادميية و  ,حياهتم األكادميية خاللتوجيههم 
 .الكليةالتعليمية يف 

 األكاديميشاد روحدة االدور   1-1

 املتابعة خالل من الطالب مع التدريس هيئة أعضااااااااااااااااء ربط هو األكادميي اإلرشااااااااااااااااد وحدة من اهلدف
 األمور التالية: خالل من العملية هذه حتقيق وميكن. أكادمييا للطالب واملراقبة والتوجيه

وكذلك  تعريف الطالب اجلدد ابلكلية وأقساااااامها املختل ةو  اساااااتقبال وتوجيه الطالب اجلدد .1
 .املختربات املوجودة ابلكلية

 توزيع الطالب اجلدد علي املرشدين األكادمييني .2
االهتمام ابلطلبة الذين يعانون من ضاااااااعف يف حتلااااااايلهم الدراساااااااي  ودراساااااااة احلاالت ال   .3

 تتطلب دعًما مادًًي من صندوق الطالب.
 .اإلرشادية الربامج وتقدمي تن يذ ومتابعة تلميم .4

 .اصة ابإلرشاد األكادميي مع الطالبتنظيم اللقاءات اخل .5

 األكاديميالمرشد مسؤوليات  2-1

 األكادمييني ملرشااادينا  مساااؤولية وتعترب للطالب التعليمية املشاااورة تقدمي يلا األكادمييني املرشااادين يساااعي 
 حتياجاتاال تليب حني يف اجلامعة ملتطلبات تلبيتها لضاااامان الدراسااااية الطالب خطة تقييم هي األساااااسااااية
 وملااااااااااااااح قدرات طالب لكل أبن يعرتف أن جيب فعاال،املرشاااااااااااااد  يكون ولكي. طالب لكل اخلاصاااااااااااااة
 عن خمتل ا الطالب مع التعامل يف هنجه يكون حبيث خمتل ة ومشااااااااااااااااكل وخربات واحتياجات وتطلعات

 وميكن املطلااب، هااذا ولتلبيااة. روتينيااةو  ليااةآ بطريقااة األكااادمييااة املشااااااااااااااورة تتم أن ميكن ال لااذلااك. اآلخر
 :التايل النحو على والطالب األكادمييني املرشدين بني العالقة تلخيص
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 وخطته املدروساااااااااة الدراساااااااااية املقررات ذلك يف مبا للطالب، األكادميي الساااااااااجل ودراساااااااااة مراجعة. ا .1
 يف التأخري وجتنب هبا التحق ال  الدراسة خلطة طالب كل  خضوع لضمان وذلك. وبياانته األكادميية

 التخرج

 .األكادميي برانجمه بني الدراسية املقررات اختيار يف الطالب مساعدة. ب

 .دراسته أثناء تظهر قد ال  املشاكل وحل ابستمرار، الطالب متابعة. ج

 ،للطالب الدراسي اجلدول حيتوي امللف علي ،لإلرشادخيضع  طالب لكل كامل  ملف إعداد. ه
الواثئق مجيع , وكذلك احلايل الدراسااي ال لاال خالل واحلضااور الدراسااة خطة ،سااجل التقديرات
أتجيل  ونقل ،الو  عتذارللطالب )احلذف واإلضااااااااااااااافة واال ةاألكادميي التحركات االدارية ال  تبني
 ...(واختيار القسم واملسارالدراسة والتعليق 

 من للتحقق ال لااااال الدراساااااي الواحد خالل مرات 4 ابنتظام الطالب متابعة املرشااااادين على جيب . .2
 .عشرة والرابعة عشرة واحلادية والثامنة اخلامسة األسابيع خالل الدراسي والتقدم حضوره معدل

 ذات قضااااًي أي ملناقشاااة الدراساااي ال لااال خالل أخرى أوقات يف مساااتشااااريه مقابلة للطالب ميكن .3
 .طالب أي تقدم للدراسة قلق ملدر وتكون تنشأ قد ال  األكادميية الللة

 األكادميي. املكتبية اخلاصة ابالرشاد اإلعالن عن ساعات العمل .4

 :األكاديميفي عملية االرشاد  الطالب ةمسؤولي 3-1

 وعد مع املرشد األكادميي.املحتديد  .1

 .اىل االجتماع مع املرشد االكادمييمجيع املعلومات والواثئق ذات الللة  احضارجيب   .2

 .سريه الدراسيإبالغ املرشد األكادميي عن أي تغيريات يف  .3

 الوظيفي اإلرشاد 4-1

 املهنية املشورة تقدمالتاسع والعاشر وذلك ل لقاء مع طالب املساريناألكادميي  اإلرشاد وحدةتنظم 
تقنية  االتجم يف للحكومة التابعةوالشركات  للناعةيف واخلرباء  األكادمييني املرشدين خالل من للطالب

 وظي يةال املساراتمعرفة ايل سوق العمل وذلك عن طريق  رجينيايل هتيئة اخلاللقاء  هبدفو  .املعلومات
 العمل، فرص خمتلف ومقارنة وحتديد املهنة، الختيار األساسية والقواعد أعماهلم، جمال يف ختل ةامل
 اخلرجيون يشارك سوف ذلك، إىل ابإلضافة. املقابلة مهارات وحتسني الشخلية للمقابلة عداداإلو 
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 وكتابة العملية، املقابالت على وتدريبهم وعيهم لزًيدة جماهلم يف للشركات ميدانية زًيرات يف احملتملون
 .املهنية الذاتية السرية

 كلية علوم الحاسب والمعلومات في الدراسةنظام  .2
 ومتطلبات اجملمعة، جامعة ومتطلبات ،التحضريية السنة متطلبات استكمال الطالب على جيب .1

 يف التخرج إمتام للطالب ميكن وبذلك احملدد املسار ومتطلبات ،الربانمج ومتطلبات الكلية،
 .دراسية سنوات مخس غضون

 .للتعليم الرمسية التدريس لغة هي اإلجنليزية اللغة  .2
 .التخرج مشروع ستكمالوذلك ال ك ريق  زمالءه بعضالعمل مع  الطالب على جيب  .3
 .الللة ذات اإلدارة إشراف حتت الرمسي التدريب استكمال الطالب على جيب  .4
 .ابململكة اجلامعات ونظام العايل التعليم جملس وأنظمة قواعد يتبع الكلية يف الدراسة نظام  .5

 القبول .3

 قبول الطالب المستجدين 3-1

 :التالية الشروط استي اء جيب واملعلومات، احلاسب علوم كلية  يف الطالب قبول يتم كي

 ما أو ،(سنوات مخس تتجاوز ال) العامة الثانويةشهادة  علی حلل قد الطالب يکون أن جيب .1
 .يعادهلا

 اجملمعة جامعة للوائح وفقا السعوديني غري مع التعامل يتم. اجلنسية سعودي الطالب يكون أن جيب .2
 .الدوليني للطالب الدراسية املنح من

 .حسن السرية والسلوك للطالب يکون أن جيب .3

 .صحيا وبدنيا الئق  الطالب يكون أن جيب .4

 امتحانني يف درجاتهو  ، الثانوي التعليم الشهادة يف الطالب درجة من مزيج على القبول يعتمد .5
 :مها االمتحاانن هذان". العايل التعليم يف للتقييم الوطين املركز" ويديرها ينظمها معياريني وطنيني

o قدرات ابسم واملعروف العامة، الك اءة اختبار. 

o حتليل ابسم واملعروف العلمي، املسار يف القبول اختبار. 
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 الذين الطالب على جيب. التحضريية للسنة القبول منح يتم أعاله، املذكورة الشروط مجيع استي اء مت إذا
 من 5/  3.0 عن يقل ال تراكمي معدل على احل اظ التحضريية السنة قبل للكلية األويل القبول لديهم
 .الكلية يف لالستمرار مؤهلة تكون أن أجل

رغبة : معايري لثالثة وفقا الكلية برامج خمتلف على الطالب توزيع يتم التحضريية، السنة من االنتهاء بعد
 .برانمج كل  زمدي استيعاب التحضريية، السنة يف املعدل الرتاكمي ،الطالب

 التحويل من قسم إلى قسم آخر داخل الكلية 2-3
آخر داخل الكلية وفق ضوابط  قسم إىلجيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من قسم  .1

 يضعها جملس الكلية.
 أن تكون املدة املتبقية له يف اجلامعة كافية إلهناء متطلبات التخرج. .2
أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من بداية ال لل الدراسي أو العام الدراسي   .3

ت هذه املدة فيكون التحويل لل لل للكليات ال  تطبق النظام السنوي وإذا جتاوزت اإلجراءا
 الدراسي التايل .

يسمح للطالب ابلتحويل مرة واحدة خالل دراسته اجلامعية، وجمللس الكلية االستثناء من ذلك وملرة  .4
  واحدة فقط .

بعد التحويل  حيت ظ الطالب ابلساعات ال  درسها وبدرجاته ومبعدله الرتاكمي يف سجله االكادميي .5
 اىل االختلاص اجلديد.

 التحويل من كلية الى كلية داخل الجامعة 3-3
 موافقة الكلية احملول إليها وفقاً للضوابط ال  يضعها جملس الكلية  .1

 .أال يكون الطالب قد أمضى مدة تزيد عن أربعة فلول دراسية - .2

 .أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من ال لل الدراسي - .3

 .ال حيول الطالب إال بعد مضي فلل دراسي واحد على األقل يف الكلية احملول منها مبعدل تراكمي .4
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يسمح للطالب ابلتحويل مرة واحدة خالل دراسته اجلامعية أو مرتني إذا كانت إحدامها السنة  .5
 .التحضريية

 .التخليص بعد اجتياز الربامج التحضريية ال حتتسب ضمن حركات التحويل .6

خالل مواعيد التحويل احملددة  بوابة النظام األكادميي تقدمي طلب تغيري التخلص الكرتونياً عرب أن يتم .7
  .التقومي االكادميي يف

 تحويل من خارج الجامعة الى جامعة المجمعةال 4-3
 :اجملمعة جامعة اىل اجلامعة خارج من الطالب حتويل قبول وشروط ضوابط :أولا 

 .هبا معرتف جامعة أو كلية  يف درس قد الطالب يكون أن -  .1

 اململكة داخل من يعادهلا ما أو العلمي، القسم/  الثانوية شهادة على حلل قد الطالب يكون أن .2
 .خارجها أو السعودية العربية

 .5.00 من 3.5 عن فيها درس ال  اجلامعة يف الرتاكمي املعدل يقل أال - .3
 .تعليمية أو أتديبية ألسباب منها احملول اجلامعة من م لوالً  الطالب يكون أال - .4
 . اجلامعة جملس حيددها ال  التحويل شروط عليه تنطبق أن - .5
 . منها أعلى علمية درجة اىل علمية درجة من التحويل يكون ال أن - .6
 الكلية جملس يقرها ال  التحويل شروط وفق إليها التحويل الطالب يرغب ال  الكلية عميد موافقة - .7

 .هنا اضغط الشروط على لالطالع
 اجملمعة جامعة يف دراستها احملول الطالب من يطلب ال  املقررة الدراسية الوحدات عدد يقل أال - .8

 من البكالوريوس درجة على للحلول املطلوبة املقررة الدراسية الوحدات عدد من( %60) عن
 .اجلامعة

 .  األكادميي النظام بوابة عرب إلكرتونيا   التحويل طلب الطالب يقدم أن - .9

 الئق طبيا. الطالب يكون أن .10

http://edugate.mu.edu.sa/mu/init
http://mu.edu.sa/ar/node/1328
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 الطالب الزائر 5-3

 ال  اجلامعة فروع من فرع يف أو أخرى جامعة يف املقررات بعض بدراسة يقوم الذي هو الزائر الطالب
 : اآلتية للضوابط وفقا درسها ال  املواد له وتعادل ، حتويله دون إليها ينتمي

 . زائر كطالب  الدراسة على مسبقاً  فيها يدرس ال  الكلية موافقة على الطالب حيلل أن - أ
 . هبا معرتف جامعة أو كلية  يف الدراسة تكون أن - ب
 ألحد م رداته يف(  مكافئاً )  أو معادالً  اجلامعة خارج الطالب يدرسه الذي املقرر يكون أن - ج

 . التخرج متطلبات تتضمنها ال  املقررات
 طبقاً  املعاملة فتتم الطالب إليها ينتمي ال  اجلامعة فروع من فرع يف الزائر الطالب دراسة كانت  إذا - د

 ( .47) للمادة
 اجلامعة خارج من احتساهبا ميكن ال  الدراسية الوحدات لنسبة األقلى احلد اجلامعة جملس حيدد - ها

 . الزائر للطالب
 معدله ضمن األخرى اجلامعة من الزائر للطالب معادلتها تتم ال  املقررات معدالت حتتسب ال - و

 .األكادميي سجله يف املقررات وتثبت ، الرتاكمي
 . اجلامعة جملس يضعها أخرى شروط أي - ز

 : اجملمعة جلامعة التنفيذية القاعدة
 ال  اجلامعة فروع من فرع يف أو أخرى جامعة يف املقررات بعض بدراسة يقوم الذي هو الزائر الطالب
 : اآلتية للضوابط وفقا درسها ال  املقررات له وتعادل حتويله دون إليها ينتمي
 : أخرى جامعة يف زائراا  الدراسة يرغب الذي اجملمعة جامعة لطالب:  أول

 حتديد مع زائر كطالب  ابلدراسة له للسماح الطالب كلية  من املسبقة املوافقة على احللول جيب - 
 للدراسة ويوجه. املقرر ملعادلة معني معدل على احللول اشرتاط وللكلية ، بدراستها سيقوم ال  املقررات
 .والتسجيل القبول عمادة من رمسي خبطاب

 طلبه قبل اجلامعة يف األقل على واحد ل لل(  تراكمي مبعدل)  أكادميي سجل للطالب يكون أن -
 . زائر كطالب  الدراسة

 . هبا معرتف جامعة أو كلية  يف الدراسة تكون أن - 
 املقررات ألحد م رداته يف( مكافئاً ) أو معادال اجلامعة خارج الطالب يدرسه الذي املقرر يكون أن - 

 . التخرج متطلبات تتضمنها ال 
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 ميكن ال  الدراسية الوحدات جملموع األقلى احلد يكون ،( واألربعون الثانية) املادة مراعاة مع - 
 جامعة من التخرج وحدات جمموع من املائة يف عشرون( %20) هو اجلامعة خارج من احتساهبا
 .اجملمعة

 املقررات وتثبت الرتاكمي، معدله ضمن الزائر للطالب معادلتها تتم ال  املقررات معدالت حتتسب ال -
 . األكادميي سجله يف
 بدء من أسبوع خالل عليها حلل ال  بنتائجه والتسجيل القبول عمادة تزويد الطالب على جيب -

 ال لول تلك عن منقطعا يعترب نتائجه يقدم مل وإذا ، كزائر  دراسته فرتة يلي دراسي فلل أول يف الدراسة
 ( .15) املادة حسب ويعامل( اللي ية ال لول عدا) 
 تقدمي بعد يدوية مسريات طريق عن هلا مستحقا كان  إن الزائر للطالب الشهرية املكافأة تلرف - 

 .والتسجيل القبول لعمادة ال لل عن نتائجه
 .دراسيان فلالن زائراً  دراستها للطالب يسمح ال  الدراسية لل لول األقلى احلد -

 : اجملمعة جامعة يف زائراا  طالباا  الدراسة ويرغب أخرى جامعة لطالب:  اثنيا
 ال  جامعته من األقل على واحد دراسي ل لل( تراكمي مبعدل) أكادميي سجل للطالب يكون أن - 

 .فيها قبل
 أن وجيب ، اجملمعة جامعة يف زائراً  طالباً  للدراسة جامعته من مسبقة خطية موافقة على حيلل أن -

 . بدراستها الطالب سيقوم ال  اجملمعة جامعة مقررات اخلطاب يف يذكر
 . زائرا هبا الدراسة يرغب ال  الكلية موافقة على حيلل أن -
 . اجملمعة جامعة من مكافأة أخرى جامعة من الزائر للطالب تلرف ال -
 يف التسجيل ضوابط كافة  مراعاة مع والتسجيل القبول عمادة قبل من للطالب املقررات تسجل -

 . املقررات
 ..درسها ال  املقررات نتائج يوضح خبطاب دراسته هناية يف الطالب يزود -
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  التسجيل .4
 :اآليت حسب حذفها أو بدراستها يرغب ال  املقررات تسجيل للطالب يتاح .1

 أبسبوع الدراسي ال لل بداية قبل بدراستها يرغب ال  املقررات إضافة للطالب ميكن - أ    
 .منه األول األسبوع بنهاية وينتهي

 األسبوع هناية حىت بدراستها يرغب ال ال  الدراسية املقررات حذف للطالب ميكن - ب    
 .الدراسي ال لل بداية من الثاين
 األدىن احلد عن يقل وال الدراسي للعبء األعلى احلد التسجيل يتجاوز ال أن جيب - ج   

 القاعدة هذه من رابعا ال قرة يف سريد ما حسب
 الطالب ويتحمل األكادميي مرشده مع التشاور بعد للطالب املقررات تسجيل عملية تتم .2

 ابلتعليمات جهله نتيجة حتدث أخطاء أو قلور أي مسؤولية
 .إطالقاً  عنه ينوب من تكليف له حيق وال بن سه التسجيل عملية إجراء الطالب على جيب .3
 احلاجة اقتضت إذا معني مستوى لطلبة أو معينه كلية  لطلبة آلياً  التسجيل عملية إجراء ميكن .4

 . ذلك
 . الدراسة عن منقطعاً  يعترب النظامية التسجيل فرتة خالل مقرر أي الطالب يسجل مل إذا .5

   التسجيل اعتماد: اثلثاا 
 الشخلي مل ه خالل من الدراسي جدوله اعتماد اآليل التسجيل حال يف الطالب على جيب .1

 .واإلضافة احلذف فرتة خالل احلاسويب اجلامعة نظام يف
"  التسجيل لعدم منقطع" عبارة احلاسويب النظام يف ويوضع ، الدراسة عن موق اً  الطالب يعترب .2

 من الثاين األسبوع هناية وحىت واإلضافة احلذف فرتة خالل الدراسي جدوله ابعتماد يقم مل إذا
 .الدراسي ال لل بداية

 :الدراسي العبء: رابعاا 
 يف الطالب يسجلها ال  للمقررات الدراسية( الوحدات) الساعات جمموع هو الدراسي العبء .1

 : التالية القواعد حسب وحيدد الدراسي ال لل
 :األدىن احلد –أ

 . الدراسي ال لل يف معتمدة دراسية ساعة 12 هو الدراسي للعبء األدىن احلد
 :  األعلى احلد –ب
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 ساعات 10و  الدراسي ال لل يف معتمده ساعة 20 هو الدراسي للعبء األعلى احلد   
 . اللي ي ال لل يف معتمده

 .ساعة14 عن لديه الدراسي العبء يزيد أن أكادميياً  املنذر للطالب  حيق ال .2
 .ساعة16  عن لديه الدراسي العبء يزيد أن مقبول تقدير على احلاصل للطالب حيق ال  .3
 . معتمدة ساعات ثالث عن يزيد ال مبا األعلى احلد بتجاوز اخلريج للطالب يسمح .4

 :األكادميي اإلنذار: خامساا 
  .5.00  من 2.00 عن الرتاكمي معدله قل إذا أكادميياً  إنذاراً  الطالب يعطي

 
 النذارات -الغياب –احلضور 1-4

على الطالب املنتظم حضور احملاضرات، والدروس العلمية، وحيرم من االستمرار يف املادة، ودخول 
( من احملاضرات والدروس العملية احملددة لكل %75عن )االختبار النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره 

مقرر خالل ال لل الدراسي، ويعترب الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً يف 
 املقرر.

رفع احلرمان، والسماح للطالب بدخول االختبار شريطة  -استثناء  -جيوز جمللس الكلية، أو من ي وضه 
( من احملاضرات، %50نسبة احلضور ال تقل عن ) وأن تكون  يقبله اجمللس،أن يقدم الطالب عذراً 

 والدروس العملية احملددة للمقرر.

 الفصل من اجلامعة 2-4
 

 :ي لل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية

إذا حلل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخن اض معدله الرتاكمي عن املعدل احملدد  .1
 .للتخرج

جمللس اجلامعة بناًء على توصية جملس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن ميمْكنه رفع معدله الرتاكمي  .2
 .بدراسته للمقررات املتاحة

متطلبات التخرج خالل مدة أقلاها نلف املدة املقررة لتخرجه عالوة على  الطالب إذا مل ينه .3
إلهناء متطلبات التخرج حبد  مدة الربانمج، وجمللس اجلامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب

 ال يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج .  أقلى
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جيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم  3-4
أحكام ال قرتني السابقتني إبعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فللني دراسيني على 

 األكثر.

 املواظبة يف الدراسةعن  العتذار 4-4

جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فلل دراسي دون أن يعد راسبا فيه إذا  •
بعذر مقبول لعميد الكلية ال  ينتمي هلا الطالب وذلك قبل بداية االختبارات         تقدم 

الكليات ال   النهائية بثالثة أسابيع على األقل حسب التقومي األكادميي للجامعة . أما طالب
تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز هلم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية خبمسة أسابيع على 
األقل، وابلنسبة للدورات القلرية فيجوز هلم االعتذار قبل بداية االختبارات مبا يعادل ثلث مدة 

ء من هذه املدد ، ويرصد االستثنا  –يف حاالت الضرورة القلوى   –الدورة، وملدير اجلامعة 
 الالزمة إلهناء متطلبات التخرج  ( وحيتسب هذا ال لل من املدة  W ) ع ( أو ) للطالب تقدير 

جيب أن التتجاوز فلول االعتذار فللني دراسيني متتالني أو ثالثة فلول غري متتالية. أما طالب  •
نتني متتاليتني، وجيب أن التتجاوز الكليات ال  تطبق نظام السنة الدراسية فال جيوز االعتذار لس

سنوات االعتذار سنتني دراسيتني غري متتاليتني طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة مث يطوى قيده بعد 
 ذلك، ولعميد القبول والتسجيل االستثناء من ذلك .

 لعمادة القبول والتسجيل طلب موافقة ويل أمرالطالبة عند تقدمها لالعتذار عن ال لل الدراسي. •

جيوز للطالب االعتذار عن مقرر واحد أو أكثر يف ال لل الدراسي ومبا ال يزيد عن ثالثة مقررات  •
طيلة مدة دراسته اجلامعية وفق املدة احملددة نظاما على أن ال يقل العبء الدراسي عن احلد 

 األدىن وفقا للشروط التالية:
 موافقة عميد الكلية. -أ       
 أن يتقدم بطلب االعتذار عن املقرر قبل هناية موعد اإلعتذار عن ال لل الدراسي . -ب       
 ( للمقرر الذي اعتذر عنه.wيرصد للطالب )ع( أو ) -ج       
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 التأجيل والنقطاع عن الدراسة  5-4

قبل هناية األسبوع األول من بدء الدراسة لعذر يقبله عميد  ةجيوز للطالب التقدم بطلب أتجيل الدراس
الكلية على أالّ تتجاوز مدة التأجيل فللني دراسيني متتالني أو ثالثة فلول دراسية غري متتالية حداً 

أقلى طيلة بقائه يف اجلامعة مث يطوى قيده بعد ذلك ، وجيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة االستثناء 
  حتتسب مّدة التأجيل ضمن املّدة الالزمة إلهناء متطلبات التخرج .من ذلك، وال

 
 النسحاب من اجلامعة 6-4

بعد اهناء اجراءات اخالء الطرف واعادة بطاقته اجلامعية. االنسحاب الكامل من اجلامعة  ميكن للطالب 
 جيب على الطالب احضار ما يثبت شخليته الستعادة االوراق اخلاصة مبل ه اجلامعي.

 ادة القيدإع 7-4

 ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية :

 أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فلول دراسية من اتريخ طي القيد.  .1
 أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.  .2
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فلول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً   .3

مستجداً دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة 
 يف حينه، وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يلدرها اجمللس.

 –يف حال الضرورة  –لطالب أكثر من مرة واحدة، وجمللس اجلامعة ال جيوز إعادة قيد ا .4
 .االستثناء من ذلك

 .ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان م لواًل أكادميياً   .5
 التخرج 8-4

واملعلومات يف جامعة اجملمعة، جيب على احلاسب للحلول على درجة  البكالوريس من كلية علوم 
 :التالية الطالب إكمال املتطلبات

 متطلبات السنة التحضريية .1

 متطلبات اجلامعة .2
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 متطلبات الكلية .3
 متطلبات القسم االجبارية .4

 .متطلبات القسم االختيارية .5

 .التدريب اللي ي .6

، وجيوز للمجلس الكلية التوصااااااااااية بدراسااااااااااة 2.00للطالب ال يقل عن  وينبغي أن يكون املعدل الرتكمي
الطالب ملقررات دراساااية إذا أهنى الطالب املقررات املطلوبة للتخرج وكان معدله أقل من املطلوب ، وذلك 

 يف حالة جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.

 .مل تلدر موافقة جملس اجلامعة على خترجيه ومنحه الدرجة العلمية هذا وال يعترب الطالب متخرجا  ما

 يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناء على معدله الرتكمي كاآليت:

 .4,5ممتاز: اذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  •

 .4,5وأقل من  3,75جيد جدا: اذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  •

 .3,75وأقل من 2,75اذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  جيد : •

 .2,75وأقل من 2,00: اذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  مقبول: •

 الدرجات ونقاط التقدير 9-4

يتم متثيل كل درجة تقدير بنقاط خاصة هلذا التقدير, وترتبط نقاط التقدير لكل مقرر بعدد الساعات 
قدير والنقاط املرتبطة هبا،  تر هلذا املقرر. يبني اجلدول التايل درجات الاملعتمدة للمقرر و درجة التقدي

 التقدير، وحدود الدرجات. اجلدير ابلذكر أنه ليس للمقررات ذات التقدير ل, م,ع, ح نقاط تقدير.

درجة التقدير 

 بالعربية

درجة التقدير  
 باإلنجليزي

 التقدير نقاط التقدير حدود الدرجة

 ممتاز مرتفع A+ 95-100 5.00 أ+

 ممتاز 4.75 95أقل من  A 90 أ

 جيد جداً مرتفع 4.50 90أقل من  B+ 85 ب+

 جيد جدا   4.00 85أقل من  B 80 ب

 جيد مرتفع 3.50 80أقل من  C+ 75 ج+

 جيد 3.00 75أقل من  C 70 ج

 مقبول مرتفع 2.50 70أقل من  D+ 65 د+

 مقبول 2.00 65أقل من  D 60 د

 راسب 1.00 60من أقل  F هـ

 مستمر ـــ ـــ IP م
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 غير مكتمل ـــ ــــ IC ل

 محروم 1.00 ــــ DN ح

 ناجح دون درجة ـــ وأكثر NP 60 ند

 راسب دون درجة ــــ 60أقل من  NF هد

 منسحب بعذر ــــ ــــ W ع

 

يرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل إذا كان املقرر يتطلب أكثر من فلل دراسي ,
. هذا ويعترب جملس الكلية اجلهة املخولة للسماح للطالب بناء على توصية مدرس املادة، (IC))ل( أو 

ابستكمال متطلبات أي مقرر يف ال لل الدراسي التايل، ويرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري 
ضمن املعدل ال للي أو الرتاكمي إال التقدير الذي حيلل عليه وال حيسب  (IC)مكتمل )ل( أو 

الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر, وإذا أمضى فلالً دراسًيا واحًدا ومل يغري تقدير غري 
وحيسب  (F)يف سجل الطالب لعدم استكماله يستبدل به تقدير راسب )ها( أو  (IC)مكتمل)ل( أو 

 ي.ضمن املعدل ال للي والرتاكم

ابلنساابة للمقررات ذات الطبيعة البحثية وال  تتطلب أكثر من فلاال دراسااي  ميكن أن يرصااد للطالب يف 
. هذا ويعترب جملس الكلية اجلهة املخولة ملنح هذا التقدير بناء (IP)سااااااااااااااجله األكادميي التقدير )م( أو 

دير الذي حلااااال عليه, وإذا مل على توصاااااية مدرس املادة. وبعد انتهاء الطالب من دراساااااة املقرر مينح التق
يف  (IC)يستكمل املقرر يف الوقت احملدد فيجوز للمجلس املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل )ل( أو 

 سجل الطالب.
, ويف حال حرمانه من دخول االمتحان W)يف حال انسحاب الطالب من املقرر الدراسي فانه مينح التقدير )ع( أو)  

 ) DN) الغياب النسبة املسموح هبا فانه مينح التقدير )ح( أوالنهائي بسبب جتاوز نسبة 

 الفصلي املعدل 10-4
حيسب املعدل ال للي بتقسيم جمموع النقاط ال  حلل عليها الطالب يف مجيع املقررات ال  درسها يف 

 ال لل الدراسي على العدد الكلي للساعات املعتمدة هلذه املقررات.

 الرتاكمي املعدل 11-4

الرتاكمي بتقسيم جمموع النقاط ال  حلل عليها الطالب يف مجيع املقررات ال  درسها حيسب املعدل 
 خالل دراسته اجلامعية على العدد الكلي للساعات املعتمدة هلذه املقررات.

 الفصل الول: مثال
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 املقرر النقاط التقدير الساعات املعتمدة

 االسالم واجملتمع 7.00 +ج 2

 1برجمة  16.00 ب 4

 1رًيضيات  6.00 د 3

 رًيضيات متقطعة 6.00 اد 3

 1لغة انكليزية  6.00 ج 2

 معدل ال لل األول
 41 = (6+6+6+16+7) جمموع النقاط     

 14=(2+3+3+4+2) جمموع الساعات املعتمدة 

  2.92 =38/14 املعدل ال للي 

 الفصل الثاين
 

 املقرر النقاط التقدير الساعات املعتمدة

 الثقافة االسالمية 9.00 أ 2

 2برجمة  18.00 ب+ 4

 2رًيضيات  9.00 ج 3

 فيزابء 6.00 د 3

 2لغة انكليزية  7.00 ج+ 2

 

 : معدل ال لل الثاين 
 49 = (7+6+9+18+9) جمموع النقاط 

 14=(2+3+3+4+2)جمموع الساعات املعتمدة 
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  3.5 =49/14  املعدل ال للي 

 املعدل الرتاكمي
 90=41+49 جمموع النقاط 

 28=14+14جمموع الساعات املعتمدة 

  3.21 =90/28املعدل الرتاكمي

 مرتبة الشرف  12-4
(والثاين )املعدل الرتاكمي بني  5،00و  4،75متنح مرتبة الشرف للطالبنب األول )املعدل الرتاكمي بني 

 (، والذين تنطبق عليهما الشروط التالية: 4،75و  4.25

 يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو أي جامعة أخرى.مل حيلل  الطالب على التقدير ها  .1

 املدة املتوقعة للتخرج.جيب على الطالب اهناء متطلبات اجلامعة خالل مدة أقلاها متوسط  .2
 ( من متطلبات التخرج يف جامعة اجملمعة.٪60جيب على الطالب دراسة ما ال يقل عن ) .3

 االمتحانات .5
 على النحو التايلر قر ألي م لكليةعالمات ا جمموع يتم احتساب

امتحان الذي يتضمن و ل الطالب خالل ال لل الدراسي اعمأل 100من أصل  ةعالم 60 .1
 من اخليارات التالية اضافة اىل واحد أو أكثر واحد على األقل  نل ي 

 امتحان نل ي •

 اختبارات كتابية •

 ةش وياختبارات  •

 مشاريع •

 عروض تقدميية •

 نشاطات ص ية •

 خمترب •
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 حبوث •

متحان النهائي خالل األسبوع األخري من كل الا الختبارات 100من أصل  ةعالم 40 .2
 .فلل دراسي من السنة الدراسية

 اخلاصة ابلمتحاانت النصفية والنهائية جراءاتاإل  1-5

 ابللوائح االلتزام الطالب على جيب النهائية، االمتحاانت خالل النظام العام بيئة على احل اظ أجل من
 :التالية
 .االمتحان غرفة يف ابات منعا ةممنوع احملمولة اهلواتف. 1
 .املقرر االختبار بداية من دقيقة 30 من أكثر أتخرت إذا تحانماال غرفة بدخول لك يسمح لن 2.
 .االمتحان بداية من دقيقة 30 مرور قبل االمتحان غرفة مبغادرة لك يسمح لن. 3
 الرًيضية، واألقراص للربجمة، القابلة احلاسبة واآلالت احملمولة، الكمبيوتر أجهزة ابستخدام يسمح ال. 4

 مدرب من مسبق إذن على احللول دون االمتحان خالل الستخدامها اإلضافية ال راغ وأوراق والكتب،
 .الدورة

 .االختبار غرفة مراقب حدده الذي ابملكان تلتزم أن جيب 5.
 .ورقة' واألجوبة األسئلة من كل  يف هويتك ورقم امسك كتابة  من أتكد. 6
 .طلب إذا املراقب إىل بك اخلاصة اهلوية إظهار. 7
 حالة يف االمتحان، غرفة يف طالب أي مع تتحدث أو تنظر ال وأن اللمت، تلتزم أن عليك 8.

 .املراقب من تطلب االست سارات
 .اآلخرين من لالقرتاض يسمح لن أنك كما  أجريت لالمتحان الالزمة األدوات مجيع جلب .8
 

 وراق اإلجابةتصحيح أإعادة   2-5
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 أوراق اإلجابة:تلحيح القيود امل روضة على إعادة 

ي سيتم ذاملقرر وال يتبع له قسم الذي الإىل بتقدمي طلب اعادة تلحيح أوراق االجابة الطالب  يقوم. 1
 هناية االمتحاانت النهائية. منإحالته إىل جملس الكلية خالل مدة أقلاها شهر واحد 

 جيب على الطالب التقدم ابلطلب بشكل شخلي واال يعترب الطلب الغيا.. 2

 لل الواحد خالل  مقررأوراق اإلجابة ألكثر من  تلحيحإعادة التقدم بطلب  الطالب ال يستطيع. 3
 واحد.الدراسي ال

: اسم الطالب، ويشار فيه اىل  أوراق اإلجابة تلحيحإعادة النموذج املخلص لطلب . يتم تعبئة 4
دل الغياب، املعدل ، وال لل الدراسي، ومعاملقرر، واسم رر ، ورمز املقرر رقم املقو ، قمه اجلامعيور 

أوراق  تلحيحعادة املتعلقة إبب اسب، واالمتحان، واتريخ االمدرس املقررت، واسم نذاراالرتاكمي، واال
 وتعهد من الطالب فيما يتعلق بدقة املعلومات املقدمة يف النموذج.  اإلجابة

 تلحيح عادة إب يقومون. يف حالة املوافقة، يشكل جملس الكلية جلنة تضم ثالثة أعضاء على األقل 5
 .خبلوص هذا الشأن القرار النهائي يلدرإىل جملس الكلية الذي  همتقرير  ونقدميق اإلجابة  و اور أ
 
 حضور المتحان تغيب الطالب عنقبول عذر   3-5

إىل رئيس القسم عن طريق ملء  النل يلعدم حضور االمتحان  قهريعذر بتقدم الميكن للطالب  .1
 عن االمتحان النل ي.غياب ابل النموذج اخلاص

عن طريق ملء  عميد الكليةإىل  النهائيلعدم حضور االمتحان  قهريعذر بتقدم الميكن للطالب  .2
 النهائي.االمتحان عن غياب ابل النموذج اخلاص

 حكوميةعيادة طبية جهة /لدر العذر من قبل يجيب أن   .3

 االمتحان. جيب تقدمي العذر من قبل الطالب أو املمثل الرمسي له خالل أسبوع واحد من  .4

مع األخذ بعني النل ي االمتحان  هقبول أو رفض عذر الطالب لعدم حضور  صالحيةلس القسم جمل  .5
د الكلية، عميالقسم اىل االعتبار توصية مدرس املقرر. وينبغي أن ترسل نسخة من قرار جملس 

 وحدة االمتحاانت، واملرشد األكادميي الطالب.و 

االمتحان النهائي مع األخذ بعني  هقبول أو رفض عذر الطالب لعدم حضور  صالحيةلس الكلية جمل  .6
وحدة  الكلية اىلورئيس القسم. وينبغي أن ترسل نسخة من قرار جملس  االعتبار توصية مدرس املقرر

 ي الطالب.واملرشد األكادمي ختباراتاال
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هذا وتقوم . هأو رفض طلبهم أمساء الطالب الذين مت قبول . وحدة االمتحاانت هي املسؤولة عن إعالن7
ورؤساء  ات املرتبطة به ابلتنسيق من مدرسي املقرراتلياآلاتريخ ووقت االمتحان البديل و  بتنظيموحدة ال
 يف الكلية. قساماال

 المتحانتغيري اتريخ ووقت   4-5

 عميدولوفقا للنموذج ذات الللة.  متحانتقدمي طلب لتغيري اتريخ / وقت إجراء االميكن للطالب 
مدرس املقرر كل من قبول أو رفض طلب الطالب مع األخذ بعني االعتبار توصية   صالحيةالكلية 

 ورئيس القسم.

 األسئلة الشائعة .6
 ؟ األكادميي ابلنذار يقصد ماذا /1 س
 الدراسة لالئحة وفقا األدىن  احلد عن الرتاكمي معدله اخن اض بسبب للطالب يوجه الذي االشعار هو

  .( 5 من 2 ) وهو واالختبارات
 
 ؟ الفصلية األعمال درجة معىن ما /2 س 

 وأنشطة وحبوث اختبارات من دراسي فلل خالل الطالب حتليل تبني ال  لألعمال املمنوحة الدرجة
 .الدراسي ابملقرر تتلل تعليمية

 

 ؟ مكتمل غري تقدير معىن ما  /3 س 
 السجل يف له ويرمز ، احملدد املوعد يف متطلباته استكمال الطالب على يتعذر مقرر لكل مؤقتاً  يرصد تقدير

  (IC) .أو )ل( ابحلرف األكادميي
 
 ؟ املستمر التقدير معىن ما /4 س 

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

 

 ؟ الفصلي معديل أحسب كيف  /5 س 
 املقررة الوحدات جمموع على الطالب عليها حلل ال  النقاط جمموع قسمة حاصل هو ال للي املعدل
 التقدير وزن يف املقررة الوحدة بضرب النقاط وحتسب ، دراسي للف أي يف درسها ال  املقررات جلميع
  .الطالب درسه مقرر كل  يف عليه حلل الذي
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 ؟ الرتاكمي املعدل احتساب يتم كيف  / 6 س

 ابجلامعة التحاقه منذ درسها ال  املقررات مجيع يف الطالب عليها حلل ال  النقاط جمموع قسمة حاصل
 هنا( اضغط والرتاكمي ال للي املعدل حلساب )مثال املقررات. لتلك قررةامل الوحدات جمموع على

  
 ؟ الواحد الدراسي الفصل يف تسجيلها أستطيع اليت الوحدات عدد كم  / 7 س
 ال لل يف ( وحدة ) ساعة 12 هو تسجيلها الطالب على ينبغي ال  الدراسية الوحدات من عدد أقل

 الرتاكمي املعدل مراعاة مع ( وحدة ) ساعة 20 هو الدراسي للعبء االعلى واحلد , الواحد الدراسي
  .للطالب الرتاكمي املعدل مع الدراسي العبء يتناسب أن جيب حيث ، الطالب عليه حلل الذي

  
 ؟ اجلامعة يف  املستوايت نظام معىن ما  / 8 س
 صي ي، دراسي فلل هناك يكون أن وجيوز ، رئيسني فللني إىل الدراسي عامال فيه يقسم دراسي نظام هو

 إىل العلمية الدرجة لنيل التخرج متطلبات وتوزع ، الرئيس ال لل مدة بنلف مّدته حتتسب أن على
 .الدراسية للخطة وفقاً  مستوًيت

  
 ؟ القادم الدراسي للفصل املقررات تسجيل يتم مىت  / 9 س
  .الدراسي ال لل بدء قبل والتسجيل القبول عمادة طريق عن ألية بطريق تاملقررا تسجيل يتم
  

 والتسجيل؟ القبول عمادة به تقوم الذي اليل التسجيل تثبيت الطالب من مطلوب هل / 10 س
 للجامعة االلكرتونية البوابة على األكادميي النظام من جدوله بسحب القيام الطالب على فيجب , نعم
  .التسجيل لعدم الدراسة عن منقطعا اعترب واال الدراسة لبدء االول سبوعاال هناية قبل

  
 ؟ الدراسي اجلدول على اضافة أو حذف أي اجراء للطالب مسموح هل / 11 س
 يدرسها ان يريد ال  املقررات يضيف أو يدرسها أن يريد ال ال  املقررات حيذف أن الطالب يستطيع , نعم

 وجيب , الدراسة بدء من االول االسبوع هناية يتجاوز ال ومبا للجامعة األكادميي التقومي فرتة ضمن وذلك
 ساعة 21 وهو االعلى داحل عن يزيد وال , ( وحدة ) ساعة 12 عن للطالب الدراسي العبء يقل ال أن
  .( وحدة )
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 فهل ( 5 من 2 ) عن الرتكمي معديل اخنفاض بسبب أكادميي انذار على حصلت أان  / 12 س
 ؟ الدراسية الوحدات أو الساعات من عدد أي تسجيل ميكنين

 .ساعة14 عن لديه الدراسي العبء يزيد أن أكادميياً  املنذر للطالب  حيق ال
  

 اليت  الدراسية الوحدات أو الساعات عدد فكم مقبول تقدير على صلتح طالب أان / 13 س
 ؟ أقصى كحد  تسجيلها أستطيع

 .ساعة16  عن لديه الدراسي العبء يزيد أن مقبول تقدير على احلاصل للطالب حيق ال
  

 16 من أكثر لدي وبقي مقبول وتقديري الفصل هذا يف خترجهم املتوقع من طالب أان / 14 س
 ؟ الدراسية الوحدات أو الساعات تسجيل يف أفعل فماذا للتخرج دراسية وحدة أو ساعة
  .معتمدة ساعات ثالث عن يزيد ال مبا األعلى احلد بتجاوز اخلريج للطالب يسمح

  
 ؟ اجلامعة لئحة يف هبا املسموح الغياب نسبة عن أسأل ان أريد  / 15 س

 قلت إذا فيها النهائي االختبار دخول من وحيرم العملية، والدروس احملاضرات حضور املنتظم الطالب على
 والدروس احملاضرات من (75%) عن تقل أال على اجلامعة، جملس حيددها ال  النسبة عن حضوره نسبة

 بسبب االختبار دخول من حرم الذي الطالب ويمعدّ  الدراسي، ال لل لخال مقرر لكل احملددة العملية
  .حمروم تقدير له ويرصد املقرر، يف راسباً  الغياب

  
 ؟ افعل فماذا , عذر دون النهائي الختبار عن تغيبت  / 16 س

 وحيسب ، االختبار ذلك يف ص راً  درجته تكون عذر دون النهائي االختبار عن يتغيب الذي الطالب
  .عليها حلل ال  ال للية األعمال درجات أساس على املقرر ذلك يف تقديره

  
 ؟ العمل فما الرادة عن وخارج قاهر لعذر النهائي الختبار عن تغيبت  / 17 س
 الكلية، جمللس جاز قهري لعذر ال لل مواد من أي يف النهائي االختبار حضور من الطالب يتمكن مل إذا
 تتجاوز ال مدة خالل عقده يتم بديالً  اختباراً  إبعطائه والسماح عذره قبول قلوى،ال الضرورة حاالت يف

 .البديل االختبار أدائه بعد عليه حيلل الذي التقدير ويعطى التايل، الدراسي ال لل هناية
  

 ؟ وكيف , طارئ ظرف ألي الدراسي الفصل عن العتذار للطالب جيوز هل  / 18 س
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 مقبول بعذر تقدم إذا راسبا يعد أن دون دراسي فلل دراسة يف االستمرار عن االعتذار للطالب جيوز
 حسب األقل على أسابيع بثالثة النهائية االختبارات بداية قبل وذلك الطالب هلا ينتمي ال  الكلية لعميد
 قبل اراالعتذ هلم فيجوز الدراسية السنة نظام تطبق ال  الكليات طالب أما . للجامعة األكادميي التقومي
  .املعتمد اجلامعي التقومي حسب األقل على أسابيع خبمسة النهائية االختبارات بداية

  
 ؟ اجلامعية دراسيت طيل الدراس الفصل عن العتذار فيها أستطيع مرة كم  / 19 س

 الكليات طالب أما متتالية. غري فلول ثالثة أو متتالني دراسيني فللني االعتذار فلول التتجاوز أن جيب
 االعتذار سنوات التتجاوز أن وجيب متتاليتني، لسنتني االعتذار جيوز فال الدراسية السنة نظام تطبق ال 

 .ذلك بعد قيده يطوى مث اجلامعة يف الطالب بقاء طيلة متتاليتني غري دراسيتني سنتني
  

 ؟ فيه راسبا أعد أن دون الدراسي الفصل يف واحد مقرر عن العتذار جيوز هل  / 20 س
 الدراسي العبء يقل ال أن على نظاما احملددة املدة وفق أكثر أو واحد مقرر عن االعتذار للطالب جيوز
  .الدراسي ال لل عن االعتذار موعد هناية قبل االعتذار يكون وأن األدىن احلد عن

  
 ؟ حمددة ألسباب دراسي عام أو دراسي لفصل الدراسة أتجيل مكنامل من هل / 21 س

 عميد يقبله لعذر الدراسة بدء من األول األسبوع هناية قبل الدراسة أتجيل بطلب التقدم للطالب جيوز
 ثالثة أو متتالني دراسيني فللني التأجيل مدة تتجاوز أال على ي وضه من أو الطالب يتبعها ال  الكلية
 لسنتني التأجيل جيوز فال الدراسية السنة نظام تطبق ال  الكليات طالب )أما متتالية غري ةدراسي فلول

 مث اجلامعة يف بقائه طيلة أقلى كحد  متتاليتني( غري سنتني التأجيل مدة تتجاوز أن الجيوز كما  متتاليتني
  .ذلك بعد قيده يطوي

  
 ؟ التخرج متطلبات لهناء ةالالزم املدة ضمن الدراسة أتجيل مدة حتتسب هل / 22 س
  .التخرج متطلبات إلهناء الالزمة املدة ضمن التأجيل مدة حتتسب ال
  

 وضعي هو فما العتذار أو التأجيل أطلب أن دون خاصة لسباب الدراسة عن انقطعت / 23 س
 ؟ الكادميي

 اجلامعة، من يدهق يطوى التأجيل طلب دون دراسي فلل مدة الدراسة عن املنتظم الطالب انقطع إذا
 قيده طي يتم املنتسب للطالب وابلنسبة أقل، ملدة الدراسة عن انقطع إذا الطالب قيد طي اجلامعة وجمللس

 .مقبول عذر دون ال لل لذلك النهائية االختبارات مجيع عن تغيب إذا
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 ؟ الدراسة عن منقطعا أعد فهل أخرى جامعة يف زائرا طالبا الفصل هذا يف أدرس / 24 س
  .أخرى جامعة يف زائراً  يدرسها ال  لل لول الدراسة عن منقطعاً  الطالب يمعد   ال
  

 ؟ اجلامعة من الطالب قيد فيها يطوى اليت احلالت هي ما  / 25 س
  :التالية احلاالت يف قيده مطوًي الطالب يعترب

  .الدراسة عن االنقطاع .1
  .اجلامعة من االنسحاب .2
  .أكادمييا امل لول .3
  

 ؟ الضوابط هي وما ؟  اجلامعة يف قيدي اعادة ميكنين /هل 26 س
 الضوابط وفق االنقطاع قبل وسجّله برقمه قيده إعادة بطلب التقدم قيده املطوي للطالب ميكن .1

 :اآلتية
 .القيد طي اتريخ من دراسية فلول أربعة خالل القيد إعادة بطلب يتقدم أن .2
 .الطالب قيد إعادة على العالقة ذات واجلهات املعنية الكلية جملس يوافق أن .3
 مستجداً  طالباً  للجامعة التقدم فبإمكانه فأكثر، دراسية فلول أربعة الطالب قيد طي على مضى إذا .4

 حينه، يف املعلنة القبول شروط كافة  عليه تنطبق أن على السابق الدراسي سجله إىل الرجوع دون
 .اجمللس لدرهاي لضوابط وفقا ذلك من االستثناء اجلامعة وجمللس

 االستثناء – الضرورة حال يف – اجلامعة وجمللس واحدة، مرة من أكثر الطالب قيد إعادة جيوز ال .5
 .ذلك من

 .أكادميياً  م لوالً  كان  إذا قيده املطوي الطالب قيد إعادة جيوز ال .6
  

 اجلامعة؟ يف قيدي اعادة ميكنين فهل أتديبية ألسباب اجلامعة من فصلت / 27 س
 جامعة من فلل الذي أو أتديبية، أو تعليمية ألسباب اجلامعة من للف الذي الطالب قيد إعادة جيوز ال

 من مملغى قيده فيعد   األسباب هذه ملثل فلله سبق أنه قيده إعادة بعد اتضح وإذا أتديبية، ألسباب أخرى
 .القيد إعادة اتريخ

  
 ؟ اجلامعة من متخرجا الطالب تعترب مىت / 28 س

 مقبول عن تقديره يقل أال على الدراسية، اخلطة حسب بنجاح التخرج متطلبات إهناء بعد الطالب يتخرج
  .(5.00  من 2.00 عن الرتاكمي معدله يقل ال )أي
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 فماذا ( 5 من 2 ) من أقل معديل ولكن الدراسية اخلطة حسب النجاح متطلبات أهنيت / 29 س
 ؟ أخترج لكي أفعل
 معدله لرفع الطالب يدرسها مناسبة مقررات حتديد املختص القسم جملس توصية على بناء الكلية جمللس

  .املعدل يف ورسوبه املقررات يف جناحه حال يف وذلك الرتاكمي
  

 ؟ اجلامعة من خترجي حال يف عليها أحصل اليت الوثيقة هي ما / 30 س
 ابهلجري التخرج اتريخ  التالية: املعلومات زيةواإلجنلي العربية ابللغتني فيها يوضح خترج وثيقة خريج كل  مينح

 وجد( )إن املسار ، التخلص ، الكلية ، املدين السجل رقم ، جنسيته ، رابعياً  الطالب اسم , وامليالدي
 .والتسجيل القبول عميد من وختتم الوثيقة وتوقع وجدت(، )إن الشرف ومرتبة التقدير، ، العلمية الدرجة ،
  

 ؟ التخرج لوثيقة بديل استخراج ميكنين فهل خترجي وثيقة فقدت / 31 س
  " .م قود بدل " عبارة عليها وتوضع م قود كبدل  خترج وثيقة إصدار ميكن

  
 ؟ األكادميي النذار على الطالب حيصل مىت / 32 س

  .األكادميي السجل يف ذلك يظهر و 5.00من 2.00 عن الرتاكمي معدله اخن ض إذا الطالب ينذر
  

 "مفصول عبارة الكادميي السجل يف يل وكتب متتالية أكادميية انذارات ثالثة على حصلت / 33 س
 ؟ الرتاكمي معديل ألرفع فرصة منحي ميكن فهل , أكادمييا"

 , الكلية جملس قرار يلدر حىت أكادميياً  م لوال يعترب فإنه متتالية إنذارات ثالثة على الطالب حلل إذا
 إعطائه بعد الرتاكمي معدله رفع من الطالب يتمكن مل وإذا رابعة, فرصة طالبال إعطاء الكلية جمللس حيث
 للجنة ذلك بعد . األكادميية الطالب ملشاكل الدائمة اللجنة إىل بشأنه الكلية جملس فيوصي ال رصة هذه

 نيكو  أن بشرط الكلية جملس توصية بعد خامسة فرصة الطالب إعطاء األكادميية الطالب ملشاكل الدائمة
 فإن ,5.00  من 2.00 عن ال للي معدله يقل ال حبيث ال لالألخري يف الطالب أداء يف حتسن هناك

 أن الضرورة حال يف للجنة فيمكن اخلامسة ال رصة إعطائه بعد الرتاكمي معدله رفع من الطالب يتمكن مل
 توصية بعد وأخرية دسةسا فرصة الطالب إعطاء - استثناءا – ميكنه والذي اجلامعة جملس إىل بشأنه توصي
  .األكادميية الطالب ملشاكل الدائمة اللجنة

  
 ؟ اجلامعة من التخرج متطلبات اهناء خالهلا من الطالب يتمكن مدة أقصى هي ما / 34 س
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 الطالب ينهي مل فاذا , الدراسية اخلطة يف النظامية للمدة وفقا التخرج متطلبات الطالب ينهي أن األصل
  :يلي ملا وفقا وضعه فيعاجل املقررة املدة يف التخرج متطلبات

 الربانمج، مدة على عالوة لتخرجه املقررة املدة نلف أقلاها مدة خالل التخرج متطلبات ينه مل إذا .1
 يتجاوز ال أقلى حبد التخرج متطلبات إلهناء للطالب استثنائية فرصة إعطاء الكلية فلمجلس

 .الكلية جمللس مقبوالً  التعثر سبب يكون نأ بشرط للتخرج احملددة األصلية املدة ضعف
 تتجاوز ال فرصة الربانمج مدة ضعف استن اد بسبب امل لولني الطالب إعطاء اجلامعة جمللس .2

  .األكادميية الطالب ملشاكل الدائمة اللجنة من بتوصية دراسيني فللني
  

 ؟ الفصلية العمال درجة احتساب عملية تتم كيف  / 35 س
  :اآلتيتني الطريقتني إبحدى للمقرر ال للية األعمال درجة حتتسب

 من أو مجيعاً  منها أو األخرى الل ي النشاط أنواع أو البحوث أو العملية أو الش هية االختبارات اا أ
  .األقل على واحد حتريري واختبار بعضها

  .األقل على حتريريني اختبارين اا ب
  

 ؟ مقرر كل  يف الطالب عليها حيصل اليت التقديرات احتساب عملية تتم كيف  / 36 س
 (اجلامعة موقع زًيرة يرجي) مقرر كل  يف الطالب عليها حيلل ال  التقديرات احتساب طريقة على لالطالع

  
 ؟ اخلريج للطالب العام التقدير حتديد يتم كيف  / 37 س 

 5.00 من 4.50 عن يقل ال الرتاكمي املعدل كان  إذا : )ممتااز( .1
 5.00 من 4.50 من أقل إىل 3.75 من الرتاكمي املعدل كان  إذا جدا(: )جيد .2
 5.00 من 3.75 من أقل إىل 2.75 من الرتاكمي املعدل كان  إذا  )جيااد(: .3
 5.00 من 2.75 من أقل إىل 2.00 من الرتاكمي املعدل كان  إذا  )مقابول(: .4
  

 ؟ الثانية أو األوىل الشرف مرتبة أساسه على متنح الذي الرتاكمي املعدل هو ما / 38 س
 (5.00) من (5.00) إىل (4.75) من تراكمي معدل على احلاصل للطالب األوىل الشرف مرتبة متنح
 من أقل إىل (4.25) من تراكمي معدل على احلاصل للطالب الثانية الشرف مرتبة ومتنح ، التخرج عند

  .التخرج عند (5.00) من (4.75)
  

 ؟ الثانية أو األوىل الشرف مرتبة أساسها على متنح اليت الشروط هي ما / 39 س
  :مايلي الثانية أو األوىل الشرف مرتبة على للحلول ويشرتط
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  .أخرى جامعة يف أو اجلامعة يف درسه مقرر أي يف رسب قد الطالب يكون أال -أ
 واحلد األدىن احلد بني املدة متوسط أقلاها مدة يف التخرج متطلبات أكمل قد الطالب يكون أن -ب

  .كليته  يف للبقاء األقلى
 متطلبات من (60%) عن يقل ال ما منها سيتخرج ال  اجلامعة يف درس قد الطالب يكون أن -ج

  .التخرج
  

 ؟ اليوم نفس يف هنائي اختبار من ألكثر أتقدم أن جيوز هل / 40 س
 يف مقررين من أكثر يف الطالب اختبار جيوز ال و ، واحد يوم يف مقرر من أكثر يف الطالب تباراخ جيوز
  .ذلك من االستثناء اجلامعة وجمللس ، واحد يوم

  
 وسؤايل , لالختبار ابلدخول يل يسمح فلم دقيقة 45ب متأخرا النهائي لالختبار حضرت / 41 س
 ؟ النهائي الختبار لدخول هبا املسموح التأخري مدة هي ما هو
 ابخلروج له يسمح ال كما  ، بدايته من ساعة نلف مضي بعد النهائي االختبار بدخول للطالب يسمح ال
  .بدايته من ساعة نلف مضي قبل االختبار من

  
 من التحويل حتكم اليت والضوابط الشروط هي فما , اجملمعة جامعة اىل التحويل يف أرغب / 42 س

 ؟ اجلامعة خارج
 أكادميي سجل وله العايل التعليم وزارة لدى هبا معرتف جامعة أو كلية  يف درس قد الطالب يكون أن .1

 .األقل على واحد دراسيي ل لل تراكمي( )مبعدل
  .الرتاكمي املعدل يف راسبا يكون ال أن .2
  .أتديبية ألسباب منها احملول ةاجلامع من م لوال يكون أال .3
  .منها أعلى علمية درجة اىل علمية درجة من التحويل يكون ال أن .4
  .الكلية جملس حيددها ال  التحويل شروط عليه تنطبق أن .5
 عن اجملمعة جامعة يف دراستها احملول الطالب من يطلب ال  املقررة الوحدات عدد يقل ال أن جيب .6

  .اجلامعة من البكالوريوس درجة على للحلول املطلوبة قررةامل الوحدات عدد من %(60)
 اجملمعة جامعة يف عليه بقي وما منها احملول اجلامعة يف مدة من الطالب أمضاه ما جمموع يكون أن .7

 .الكلية يف للبقاء األقلى واحلد األدىن احلد بني املدة متوسط عن تزيد ال مدة
  .الكلية جملس يضعها ال  التحويل لضوابط وفقاً  إليها احملول الكلية عميد موافقة .8
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 الدراسي العام أو الدراسي ال لل بداية من األول األسبوع هناية قبل التحويل إجراءات تنتهي أن .9
 لل لل التحويل فيكون املدة هذه اإلجراءات جتاوزت وإذا , السنوي النظام تطبق ال  للكليات

  .التايل راسيالد
  .للطالب األكادميي السجل يف التحويل حركة تثبت أن .10

  
 ؟ اجملمعة جلامعة احملول للطالب املقررات معادلة ضوابط هي ما / 43 س

 توصية على بناء اجلامعة خارج الطالب اجتازها ال  املقررات مبعادلة املقرر يتبعها ال  الكلية جملس يقوم
 ساعات من (40%) ابملائة أربعني املعادلة املقررات تتجاوز ال أن على قرراتامل هذه تقدم ال  األقسام
 ، له عودلت ال  املقررات للطالب األكادميي السجل يف وتثبت ، اليه احملول للتخلص املعتمدة اخلطة

 ررللمق مكافئا الطالب اجتازه الذي املقرر حمتوى يكون أن بشرط الرتاكمي، معدله احتساب يف تدخل وال
  .معادلته املراد

  
 ؟ الضوابط هي وما ؟ اجلامعة داخل لكلية كلية  من التحويل جيوز هل / 44 س

  :التالية للضوابط وفقا اجلامعة داخل أخرى إىل كلية  من الطالب حتويل جيوز
  .الكلية جملس يضعها ال  للضوابط وفقاً  إليها احملول الكلية عمادة موافقة .1
 الدراسية ال لول حتتسب ال أن على دراسية فلول أربعة عن تزيد مدة أمضى قد الطالب يكون أال .2

  .املدة من اإلجنليزية( للغة املكث ة والدورة التحضريية السنة )مثل التحضريية للربامج
 للكليات الدراسي العام أو الدراسي ال لل من األول األسبوع خالل التحويل إجراءات تنتهي أن .3

 التايل الدراسي لل لل التحويل فيكون املدة هذه اإلجراءات جتاوزت وإذا السنوي النظام تطبق ل ا
. 

 .منها احملول الكلية يف األقل على واحد دراسي فلل مضي بعد إال الطالب حيول ال .4
 السنة إحدامها كانت  إذا مرتني أو اجلامعية دراسته خالل واحدة مرة ابلتحويل للطالب يسمح .5

  .املكث ة الدورة أو رييةالتحض
 اجتيازه عدم حال يف السابق قسمه إىل يعاد املكث ة الدورة أو التحضريية السنة إىل احملول الطالب .6

  .فقط واحدة ملرة وذلك هلا
  .التحويل حركات ضمن حتتسب ال التحضريية الربامج اجتياز بعد التخليص .7
  

 ضوابط هي فما , البكالوريوس درجة اىل التحويل يف وأرغب النتقايل الربانمج يف طالب أان / 45  س
 ؟ اجلامعة يف التحويل
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 5 من 2 عن يقل ال بتقدير االنتقايل الربانمج مواد مجيع أهنى إذا املناظرة الكلية إىل الطالب ينتقل .1
  .( مخسة من اثنني )

 الكلية إىل تحويلال فيمكنه ( ساعات ست ) 6 عليه بقي ولكن االنتقايل الربانمج الطالب أهنى إذا .2
  .( مخسة من ونلف اثنان ) 5 من 2.5 عن الرتاكمي معدله يقل ال أن بشرط املناظرة

 االنتقايل الربانمج يف الدراسية اخلطة ساعات جمموع من ( ابملائة مخسني ) % 50 الطالب أهنى إذا .3
  .املناظرة الكلية إىل التحويل فيمكنه أكثر أو ( مخسة من أربعة ) 5 من 4 تراكمي مبعدل

  
 الكلية اىل منها حولت اليت الكلية من الرتاكمي املعدل األكادميي السجل يف يثبت هل / 46 س

 ؟ اجلديدة
 ويشمل ، دراستها له سبق ال  املواد مجيع أخرى إىل كلية  من احملول للطالب األكادميي السجل يف تثبت
  .اجلامعة يف تهدراس طوال والرتاكمية ال للية واملعدالت التقديرات ذلك

  
 ؟ التحويل ضوابط هي وما ؟ الكلية داخل أخر ختصص اىل ختصص من التحويل جيوز هل / 47 س

 ضوابط وفق الكلية داخل آخر ختلص إىل ختلص من التحويل الكلية عميد موافقة بعد للطالب جيوز
  :التالية الشروط مراعاة مع , الكلية جملس يضعها

  .التخرج متطلبات إلهناء كافية  اجلامعة يف له املتبقية املدة تكون أن .1
 الدراسي العام أو الدراسي ال لل بداية من األول األسبوع خالل التحويل إجراءات تنتهي أن .2

 لل لل التحويل فيكون املدة هذه اإلجراءات جتاوزت وإذا السنوي النظام تطبق ال  للكليات
  .التايل الدراسي

 واحدة وملرة ذلك من االستثناء الكلية وجمللس اجلامعية، دراسته خالل واحدة مرة ابلتحويل لبللطا .3
 .فقط

 ، دراستها له سبق ال  املواد مجيع آخر إىل ختلص من احملول للطالب األكادميي السجل يف تثبت .4
  .اجلامعة يف دراسته طوال والرتاكمية ال للية واملعدالت التقديرات ذلك ويشمل

  
 ؟ الزائر ابلطالب يقصد ماذا / 48 س

 ال  اجلامعة فروع من فرع يف أو أخرى جامعة يف املقررات بعض بدراسة يقوم الذي هو الزائر الطالب
 .حتويله دون إليها ينتمي
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 أقصى فكم , زائر كطالب  أخرى جامعة يف مواد بدراسة وأرغب اجملمعة جامعة يف طالب أان / 49 س
 ؟ أخرى جامعة يف زائر كطالب  دراستها أستطيع الساعات من عدد
 يف عشرون (20%) هو اجلامعة خارج من احتساهبا ميكن ال  الدراسية الوحدات جملموع األقلى احلد
  .اجملمعة جامعة من التخرج وحدات جمموع من املائة

  
 أخرى جامعة يف زائر كطالب  للدراسة قةمواف على للحصول توافرها الالزم الشروط هي ما / 50 س

 ؟ اجملمعة جامعة خارج
 حتديد مع زائر كطالب  ابلدراسة له للسماح الطالب كلية  من املسبقة املوافقة على احللول جيب .1

 ويوجه املقرر. ملعادلة معني معدل على احللول اشرتاط وللكلية ، بدراستها سيقوم ال  املقررات
  .والتسجيل القبول ادةعم من رمسي خبطاب للدراسة

 طلبه قبل اجلامعة يف األقل على واحد ل لل ( تراكمي مبعدل ) أكادميي سجل للطالب يكون أن .2
  .زائر كطالب  الدراسة

  .هبا معرتف جامعة أو كلية  يف الدراسة تكون أن .3
 املقررات ألحد م رداته يف )مكافئاً( أو معادال اجلامعة خارج الطالب يدرسه الذي املقرر يكون أن .4

  .التخرج متطلبات تتضمنها ال 
 املقررات وتثبت الرتاكمي، معدله ضمن الزائر للطالب معادلتها تتم ال  املقررات معدالت حتتسب ال .5

  .األكادميي سجله يف
 بدء من أسبوع خالل عليها حلل ال  بنتائجه والتسجيل القبول ادةعم تزويد الطالب على جيب .6

 تلك عن منقطعا يعترب نتائجه يقدم مل وإذا ، كزائر  دراسته فرتة يلي دراسي فلل أول يف الدراسة
 .ال لول

 تقدمي بعد يدوية مسريات طريق عن هلا مستحقا كان  إن الزائر للطالب الشهرية املكافأة تلرف .7
 .والتسجيل القبول لعمادة ال لل عن نتائجه

 .دراسيان فلالن زائراً  دراستها للطالب يسمح ال  الدراسية لل لول األقلى احلد .8
  

 الضوابط هي فما , اجملمعة جامعة يف زائر كطالب  الدراسة وارغب أخرى جامعة يف طالب أان / 51 س
 ؟ لذلك والشروط

  :التالية الضوابط مراعاة اجملمعة جامعة يف زائراً  طالباً  الدراسة ويرغب أخرى جامعة لطالب
 ال  جامعته من األقل على واحد دراسي ل لل تراكمي( )مبعدل أكادميي سجل للطالب يكون أن .1

 .فيها قبل
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 أن وجيب ، اجملمعة جامعة يف زائراً  طالباً  للدراسة جامعته من مسبقة خطية موافقة على حيلل أن .2
 .بدراستها الطالب سيقوم ال  معةاجمل جامعة مقررات اخلطاب يف يذكر

 .زائرا هبا الدراسة يرغب ال  الكلية موافقة على حيلل أن .3
 .اجملمعة جامعة من مكافأة أخرى جامعة من الزائر للطالب تلرف ال .4
 يف التسجيل ضوابط كافة  مراعاة مع والتسجيل القبول عمادة قبل من للطالب املقررات تسجل .5

 .املقررات
 .درسها ال  املقررات نتائج يوضح خبطاب دراسته هناية يف الطالب يزود .6
  

 ؟ للطالب صرفاملكافآت شروط هي ما / 52 س
 .الدراسة يف منتظماً  الطالب يكون أن جيب .1
  .سعودية ام من او سعودي الطالب يكون أن جيب .2
 .موظ ا الطالب يكون أال ايجب .3
 من اشهر ثالثة وهي ، لللرف املقررة النظامية املدة انتهاء قبل مكافآته الطالب يستلم أن ايجب .4

  .اللرف اتريخ بداية
  

 ؟ للطالب املكافأت صرف فيها يتوقف اليت احلالت هي ما / 53 س
  :التالية احلاالت يف املكافأت صرف عملية تتوقف

 .1 إنذارأكادميي لديه وأصبح (5 من 2) عن الرتاكمي الطالب معدل تدىن إذا .1
 .دراسي فلل أي الطالب سحب أو أجل أو اعتذر إذا .2
 .( سنوات 4 ) وهي الكليات قبل من املقررة النظامية الدراسة مدة الطالب اهنى إذا .3
 ألنظمة خمال ة هارتكاب بسبب للمسائلة( مطلوب )كطالب أتدييب قرار على الطالب حلل إذا .4

 .اجلامعة
  

 ؟ والعلمية األدبية التخصصات بني ختتلف وهل ؟ للطالب املكافأة مقدار كم  / 54 س
 .رًيل ألف (1000) العلمي القسم مكافآت1- 
 .رًيل ومخسون مثامنائة ( 850) األديب القسم مكافآت2- 
  

 ؟ الطالب صندوق لصاحل املكافأة من خيصم ما مقدار كم  / 55 س
 الطالب صندوق للاح رًيالت عشرة (10) منها خملوماً  رًيل ألف (1000) العلمي القسم مكافآت اا
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 صندوق للاح رًيالت عشرة (10منها) خملوماً  رًيل ومخسون مثامنائة (850) األديب القسم مكافآت اا
  .الطالب

  
 ؟ اجلامعة يف الطالب صندوق أموال انفاق أوجه هي ما / 56 س
  .للطالب القروض و اإلعاانت تقدمي1- 
 التلوير و النسخ و الطباعة أعمال و كاملقاصف  للطالب انفعة خدمية استثمارية مشروعات إقامة2- 
 .مياثلها وما املكتبية األدوات أتمني و
  .فيها للمت وقني اجلوائز تقدمي و الطالبية األنشطة دعم3- 
  

 ؟ عليها احلصول ميكن وكيف ؟ اجلامعية البطاقة هي ما / 57 س
 والرقم الشخلية بياانته تتضمن ، اجلامعة يف املنتظم للطالب تعطى تعري ية بطاقة :هي اجلامعية البطاقة
 القبول عمادة من عليها احللول .وميكن احلاالت مجيع يف محلها الطالب على وجيب ، والقسم اجلامعي

  .والتسجيل
  :معه ملطحبا والتسجيل القبول عمادة مراجعة الطالب على يتوجب اجلامعية البطاقة والستخراج

 .القبول اشعار1- 
 .االحوال بطاقة اصل2-
  

 ؟ األكادميي ابلسجل املقصود ما / 58 س
 اجتازها ال  املواد على وحيتوى األكادميية الطالب مسرية يوضح م لل كشف  هو : األكادميي السجل
  .دراسي فلل لكل الرتاكمي واملعدل املتبقية واملواد والدرجات الطالب

  
 أردت ذلك وبعد ، طارئة ألسباب ملفي وسحبت اجلامعة من انسحاب بطلب تقدمت / 59 س

 ؟ ممكن هذا فهل قيدي واعادة للجامعة العودة
 يف قيده اعادة أو العودة ميكنه ال هنائيا مل ه ويسحب اجلامعة من انسحاب بطلب يتقدم الذي الطالب
  .سنتني مضي قبل اجلامعة

  
 ؟ الطالب منه يستفيد وكيف ؟ ( اجلامعي ) الكادميي التقومي هو ما / 60 س
 ابل لل وانتهاءا الثاين ابل لل مرورا األول ال لل من بدءا اجلامعي للعام الزمين التسلسل يوضح بيان هو

  .اللي ي الدراسي
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 وبداية اجلامعة وخارج داخل نم التحويل موعد اجلامعي التقومي خالل من يعرف أن الطالب ويستطيع
 واالنسحاب ، القيد واعادة ، واالضافة واحلذف ، ال لل أتجيل وموعد ، الدراسي ال لل يف الدراسة

 العام االعداد ملواد االختبارات وبداية ، مقرر عن واالعتذار الدراسي ال لل عن واالعتذار ، اجلامعة من
  .اجلامعة يف التعليمية مسريته يف الطالب هتم ال  كادمييةاال  األمور من وغريها النهائية واالختبارات

  
 ؟ والتسجيل القبول عمادة يف توزيعها يتم اليت اليل الصراف بطاقة هي ما / 61 س
 , الراجحي بنك طريق عن للطالب الشهرية املكافأت صرف خالهلا من يتم بنكية ايل صراف بطاقة هي

  .اخرى ايل صراف بطاقة كأي  البطاقة هذه وتعمل
  

 ؟ أفعل فماذا , الشهرية ابملكافأت اخلاصة األيل الصراف بطاقة فقدت أان / 62 س
 بطاقة صرف وسيتم , البطاقة من اللرف ايقاف ليتم فورا والتسجيل القبول عمادة اخطار عليك يتوجب

  .االخطار من يوم 30 خالل ( م قود ) بدل
  

 ؟ أفعل فماذا , اجلامعية بطاقيت فقدت طالب أان / 63 س
 )    بدل بطاقة صرف وسيتم والتسجيل القبول عمادة يف الطالب خدمات قسم واخطار مراجعة عليك
  .االخطار اتريخ من أًيم عشرة خالل ( م قود

  

 ؟ للطالب تقدمها اليت اخلدمات هي وما اللكرتونية البوابة هي ما / 64 س
 متابعة خالهلا من الطالب يستطيع وال  للجامعة االكادميي للنظام الطالب من ذ هي االلكرتونية البوابة
  .اجلامعية مسريته يهم ما كل  يف االكادميي وضعه
  :أبرزها ومن للطالب األكادميية اخلدمات من العديد تقدم للجامعة االلكرتونية والبوابة

 .الدراسي اجلدول على احللول- 
 .األكادميي التقومي فرتة ضمن واالضافة احلذف عمليات اجراء- 
 .( مقرر عن االعتذار , االنسحاب , االعتذار ) تشمل وال  االكادميية احلركات تن يذ- 
 .االكادميي السجل على احللول- 
 .للطالب االكادميي الوضع معرفة- 
  .عام بشكل الدرسي وال لل املقررات نتائج استعراض-

  .اجلامعة يف الدراسة يف االستمرار على يساعده مبا للطالب املقدمة االلكرتونية اخلدمات من وغريها
 ( https://m.mu.edu.sa/ar)ملزيد من املعلومات يرجي زايرة موقع اجلامعة: 


