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البند األول :التعريفات
املادة األوىل
الطالب ( :)Studentكل منتظم أو منتسب للدراسة باجلامعة من طالب أو طالبات مبختلف كليات اجلامعة وفروعها.
السنة الدراسية ( :)Academic Yearفصالن رئيسان وفصل صيفي أن وجد.
الفصــل الدراســي ( :)Semesterمــدة زمنيــة ال تقــل عــن مخســة عشــر أســبوعا ً تــدرس علــى مداهــا املقــررات الدراســية ،وال تدخــل ضمنهــا
فترتا التســجيل واالختبارات النهائية.
الفصــل الصيفــي ( :)Summer Semesterمــدة زمنيــة ال تزيــد علــى مثانيــة أســابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التســجيل واالختبارات
النهائيــة ،وتضاعــف خالهلــا املــدة املخصصة لكل مقرر.
املستوى الدراسي ( :)Levelهو الدال على املرحلة الدراسية ،وفقا ً للخطط الدراسية املعتمدة.
اخلطــة الدراســية ( :)Study Planهــي جمموعــة املقــررات الدراســية اإلجباريــة ،واالختياريــة ،واحلــرة ،وتتشــكل مــن جممــوع وحداهتــا
متطلبــات التخــرج الــي جيــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة يف التخصــص املحــدد.
املقــرر الدراســي ( :)Courseمــادة دراســية ضمــن اخلطــة الدراســية املعتمــدة يف كل ختصــص (برنامــج) ولــكل مقــرر رقــم ،ورمــز ،واســم
ووصــف مفصــل ملفرداتــه مييــزه مــن حيــث املحتــوى ،واملســتوى عمــا ســواه مــن مقــررات ،وحيتــوي علــى ملــف خــاص حيتفــظ بــه القســم لغــرض
املتابعــة ،والتقييــم والتطويــر ،وجيــوز أن يكــون لبعــض املقــررات متطلــب ،أو متطلبــات ســابقة ،أو متزامنــة معــه.
املقــرر الدراســي املدمــج ( :)Blockوهــو مــادة دراســية ضمــن اخلطــة الدراســية املعتمــدة يف بعــض التخصصــات ،تقــدم بشــكل مكثــف وال
ترتبــط ببدايــة أوهنايــة الفصــل الدراســي ،ويكــون لــكل مقــرر رقــم ،ورمــز ،واســم ،ووصــف مفصــل ملفرداتــه مييــزه مــن حيــث املحتــوى ،واملســتوى
عمــا ســواه مــن مقــررات ،وحيتــوي علــى ملــف خــاص حيتفــظ بــه القســم لغــرض املتابعــة ،والتقييــم والتطويــر ،وجيــوز أن يكــون لبعــض املقــررات
متطلــب ،أو متطلبــات ســابقة ،أو متزامنــة معــه.
الوحــدة الدراســية ( :)Unitحماضــرة نظريــة أســبوعية ال تقــل مدهتــا عــن مخســن دقيقــة ،أو درس ســريري ال تقــل مدتــه عــن مخســن
( )50دقيقــة ،أو درس عملــي أو ميــداين ال تقــل مدتــه عــن مائــة ( )100دقيقــة.
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اإلنــذار األكادميــي ( :)Academic Warningاإلشــعار الــذي يوجــه للطالــب بســبب اخنفــاض معدلــه التراكمــي عــن احلــد األدىن
املوضــح يف هــذه الالئحــة.
االختبار النهائي ( :)Final Assessmentاختبار يعقد يف هناية كل املقرر.
درجــة االختبــار النهائــي ( :)Final Assessment Markالدرجــة الــي حيصــل عليهــا الطالــب يف كل مقــرر يف االختبــار النهائــي
للفصــل الدراســي.
الدرجــة النهائيــة ( :)Final Markجممــوع درجــات األعمــال الفصليــة مضافــا ً إليهــا درجــة االختبــار النهائــي لــكل مقــرر ،وحتســب
الدرجــة مــن مائــة.
التقدير ( :)Gradeوصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر.
تقديــر غــر مكتمــل ( :)Incompleteتقديــر يرصــد مؤقتــا ً لــكل مقــرر يتعــذر علــى الطالــب اســتكمال متطلباتــه يف املوعــد املحــدد ويرمــز
له يف السجل األكادميي باحلرف (ل) أو (.)IC
تقديــر مســتمر ( :)In Pogressتقديــر يرصــد مؤقتــا ً لــكل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن فصــل دراســي الســتكماله ،ويرمــز
لــه بالرمــز (م) أو (.)IP
إختبــار اإلعــادة ( :)Reset Assesmentاختبــار يعقــد للطالــب الراســب يف مقــررات حيددهــا جملــس الكليــة أو اجلهــة املخولــة بذلــك،
حبيــث تكــون الدرجــة النهائيــة املرصــودة للطالــب يف ســجله االكادميــي عنــد اجتيــازه اختبــار اإلعــادة «مقبــول» (د) أو ( )Dبــدال مــن راســب
(هــ) أو (.)F
االختبــار البديــل ( :)Make up Examامتحــأن يعقــد للطالــب بضوابــط يضعهــا جملــس الكليــة أو اجلهــة املخولــة بذلــك يف املقــررات
الــي رصــد هلــا تقديــر غــر مكتمــل (ل) أو ( )ICلعــدم دخــول الطالــب االمتحــأن االساســي للمقــرر.
املعــدل الفصلــي ( :)GPAحاصــل قســمة جممــوع النقــاط الــي حصــل عليهــا الطالــب علــى جممــوع الوحــدات املقــررة جلميــع املقــررات الــي
درســها يف أي فصــل دراســي .وحتســب النقــاط بضــرب الوحــدة املقــررة يف وزن التقديــر الــذي حصــل عليــه يف كل مقــرر درســه ،أنظــر امللحــق(ب).
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املعــدل التراكمــي ( :)Cummulative GPAحاصــل قســمة جممــوع النقــاط الــي حصــل عليهــا الطالــب يف مجيــع املقــررات الــي درســها
منــذ التحاقــه باجلامعــة علــى جممــوع الوحــدات املقــررة لتلــك املقــررات ،أنظــر امللحــق(ب).
التقدير العام ( :)General Gradeوصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته يف اجلامعة.
العــبء الدراســي ( :)Academic Loadجممــوع الوحــدات الدراســية الــي يســمح للطالــب التســجيل فيهــا يف فصــل دراســي ،وحتــدد هــذه
الالئحــة احلــد األعلــى واألدىن للعــبء الدراســي.
املسار األول للقبول ( :)Stream1الربامج الدراسية اليت ينتظم فيها حاملو الثانوية العامة ومتنح درجة البكالوريوس.
املسار الثأين للقبول ( :)Stream2الربامج الدراسية اليت ينتظم فيها حاملو درجة البكالوريوس ومتنح درجة بكالوريوس أخرى.
اخلريج (:)Graduateهو الطالب الذي أهنى متطلبات التخرج.
شــهادة التخــرج ( :)Graduation Certificateوثيقــة تســلم للطالــب بعــد إكمالــه متطلبــات التخــرج ،وأهنائــة فتــرة التدريــب (االمتيــاز)
إذا كانــت مــن متطلبــات التخــرج حســب ضوابــط يضعهــا جملــس الكليــة.
النظام املعلومايت الطاليب ( :)Student Information Systemتطبيق حموسب إلدارة معلومات الطالب.
مــدرس املقــرر ( :)Course Teaching Facultyعضــو هيئــة التدريــس املعــي بتدريــس وتنســيق مقــرر دراســي ،ويف حالــة املقــررات الــي
يتــوىل تدريســها أكثــر مــن مــدرس ،فيقصــد مبــدرس املقــرر عضــو هيئــة التدريــس الــذي ينســق املقــرر.
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البند الثاين :قبول الطالب املستجدين
املادة الثانية
أ -حيــدد جملــس اجلامعــة بنــاء علــى اقتــراح جمالــس الكليــات واجلهــات ذات العالقــة باجلامعــة عــدد الطــاب الذيــن ميكــن قبوهلــم يف العــام
الدراســي القــادم.
ب -يرفع وكيل اجلامعة للشــؤون التعليمية مذكرة إىل رئيس اجلامعة قبل هناية الفصل الدراســي األول من كل ســنة دراســية بعدد الطالب
الذيــن ميكــن قبوهلــم يف العــام الدراســي القــادم للعــرض علــى جملــس اجلامعــة بنــاء ً علــى مقتــرح جمالــس الكليــات واجلهــات ذات العالقــة
يف اجلامعــة.
ج -بنــاء ً علــى موافقــة جملــس اجلامعــة ،يوجــه وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة عمــادة القبــول والتســجيل بعــدد الطــاب املقتــرح للقبــول بغيــة
اختــاذ اإلجــراءات الرمسيــة مــع اجلهــات ذات العالقــة لتســهيل عمليــة القبــول.
د -يبلغ وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية إدارات اجلامعة ذات العالقة بأعداد الطالب املتوقع قبوهلم العام القادم.

املادة الثالثة
يشترط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة يف برامج البكالوريس اآليت:

أ -املســار األول:أن يكــون حاصـ ً
ا علــى شــهادة الثأنويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــن داخــل اململكــة أو مــن خارجهــا حســب الئحــة القبــول املوحــد
خلرجيــي الثانويــة العامــة الــي وافــق عليهــا جملــس اجلامعــة.
ب -املسار الثأين :أن يكون حاص ً
ال على درجة البكالوريوس يف أحد التخصصات اليت يقرها جملس اجلامعة.
ج -أن يكون حسن السرية والسلوك.
د -أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تتضمنها ضوابط القبول.
ه -أن يكون الئقا ً
ً
طبيا.
و -أن حيصل على موافقة خطية من مرجعه بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.
ز -أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.
ً
مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.
ح -اال يكون
ط -اال يكون منتظما ً يف جامعة أخرى.

املادة الرابعة
أ.
ب.
ج.
د.

املســار األول :تكــون املفاضلــة بــن املتقدمــن علــى مــن تنطبــق عليهــم مجيــع الشــروط وفقــا لدرجاهتــم يف اختبــار شــهادة الثانويــة العامــة
أو مــا يعادهلــا وامتحانــات القيــاس ،إضافــة إىل املقابلــة الشــخصية واختبــارات القبــول أن وجــدت.
املســار الثــأين :تكــون املفاضلــة بــن املتقدمــن علــى مــن تنطبــق عليهــم مجيــع الشــروط وفقــا ً ملعدهلــم التراكمــي يف شــهادة البكالوريــوس
إضافــة اىل املقابلــة الشــخصية واختبــارات القبــول أن وجــدت.
بعد توصية وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ،يرفع عميد القبول والتسجيل القوائم النهائية للمقبولني لرئيس اجلامعة العتمادها.
يوجه عميد القبول والتسجيل القوائم النهائية للمقبولني للشؤون املالية واإلدارية إلدخال بياناهتم يف األنظمة اآللية للجامعة.
الالئحة التنفيذية للدراسة واالختبارات
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البند الثالث :نظام الدراسة
املادة اخلامسة
نظام الدراسة:

أ -يتدرج الطالب يف الدراسة ،وفقا ً للخطة الدراسية اليت يقرها جملس اجلامعة.
ب -تصمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية.

املادة السادسة
جيــوز أن تكــون الدراســة يف بعــض الكليــات علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة وفقــا ً للخطــط الدراســية املقــررة ،وحتســب الســنة الدراســية
مبســتويني.
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البند الرابع :نظام املستويات
املادة السابعة
نظام دراسي ُيقسم فيه العام الدراسي إىل:

أ .فصلــن رئيســن ،وجيــوز اعتمــاد فصــل دراســي صيفــي ،علــى أن حتســب مدتــه بنصــف الفصــل الرئيــس ،وتــوزع متطلبــات التخــرج لنيــل
الدرجــة العلميــة إىل مســتويات وفقــا ً للخطــة الدراســية املعتمــدة.
ب .عــدة مقــررات دراســية مدجمــة خــال العــام الدراســي وتــوزع متطلبــات التخــرج لنيــل الدرجــة العلميــة إىل مســتويات وفقــا ً للخطــة الدراســية
املعتمدة.

املادة الثامنة
خيضع الطالب عند التسجيل واحلذف واالضافة للقواعد التالية:

أ -احلــد األدىن للعــبء الدراســي للطالــب ( )12ســاعة دراســية معتمــدة ،واحلــد األعلــى ( )20ســاعة دراســية معتمــدة ،ولعميــد الكليــة حــق
املوافقــة علــى زيــادة احلــد األعلــى لعــبء الطالــب مبــا ال يتجــاوز ( )22ســاعة حســب مــا تقتضيــه احلاجــة.
ب -إذا رسب الطالب يف مقرر أو أكثر يلزم بدراسة املقررات بالضوابط اآلتية:
•إذا رســب يف أكثــر مــن ( )%50مــن الوحــدات الدراســية املقــررة أو مقــررات مســتوى واحــدُ ،يلــزم بإعــادة دراســة مقــررات الرســوب فقــط
يف ذلــك املســتوى.
•إذا رســب يف ( )%50أو أقــل مــن الوحــدات الدراســية ،يلــزم بدراســة املقــررات الــي رســب فيهــا مــع مقــررات إضافيــة مــن املســتويات الــي
تلــي مســتواه وفقــا ملــا يلــي:
 -1يكون التسجيل يف املقررات ضمن ضوابط اخلطة الدراسية واجلداول.
 -2اآل يكون هناك تعارض يف جدول الطالب.
 -3عنــد تعــذر تســجيل الطالــب للعــبء الدراســي يف مقــررات املســتوى الــذي يليــه (بســبب التعــارض ،أو عــدم أهنــاء املتطلــب الســابق
أو ألهنائــه مجيــع مقــررات ذلــك املســتوى)ُ ،يكمــل الطالــب عبــأه الدراســي مــن مقــررات املســتويات التاليــة املســموح هبــا .وإذا تعــذر
إكمــال وحداتــه الدراســية بعــد ذلــك يكتفــي بالوحــدات الدراســية الــي توافــرت لــه حــى لــو كان عددهــا دون احلــد األدىن.
 -4جيوز للعميد املشارك للشؤون األكادميية ،أو من يقوم مقامه األستثناء من ذلك يف أضيق احلدود.
ج -حيدد عدد املستويات املسموح بتسجيل مقررات منها مبستويني دراسيني متتاليني.
د -يتــم تســجيل الطالــب آل ًيــا (إذا مل يكــن موقوفــا ً أكادمييـ ًـا) قبــل بدايــة كل فصــل دراســي حســب اخلطــة املثاليــة لربناجمــه الدراســي بالتــدرج
بــدءا ً مــن املســتويات الدنيــا مــن اخلطــة الدراســية مبــا يســمح بــه وضعــه الدراســي ،شــريطة عــدم وجــود تعــارض يف جدولــه.
الالئحة التنفيذية للدراسة واالختبارات
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ه -جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة مقرر دراسي بعد موافقة العميد املشارك للشؤون االكادميية أو من يقوم مقامه.
و -جيوز للطالب إضافة مقرر دراسي إىل اخلطة الدراسية املثالية بعد موافقة العميد املشارك للشؤون األكادميية أو من يقوم مقامه.
ز -بالنســبة للربنامــج قبــل املهــي لطــاب املســار املوحــد ،فــأن إجــراءات التســجيل واحلــذف واإلضافــة تتقيــد بالئحــة ضوابــط القبــول املوحــد
خلرجيــي الثانويــة العامــة ،املوافــق عليهــا مــن جملــس اجلامعــة ،وذلــك حســب الضوابــط التاليــة:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
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مجيــع الســاعات الدراســية املقــررة علــى الطــاب والطالبــات يف الســنة األوىل مــن الربنامــج قبــل املهــي تعــد إلزاميــة ،وحتســب ضمــن
املعــدل التراكمــي النهائــي للطالــب.
مواد اللغة األجنليزية يف الفصل الدراسي األول من الربنامج قبل املهين ،تعد متطلب سابق جلميع مواد الفصل الدراسي الثاين.
السنة الدراسية األوىل من الربنامج قبل املهين ،إلزامية ،وال يسمح بالتأجيل أو احلذف فيها.
إذا مل حيقــق الطالــب أو الطالبــة معــدل تراكمــي قوامــه ( 3مــن  ،)5أي بتقديــر (جيــد) علــى األقــل بعــد أهنــاء مجيــع مــواد الســنة األوىل
مــن الربنامــج قبــل املهــي بنجــاح ،فــا حيــق لــه أو هلــا التقــدمي لاللتحــاق بكليــة الطــب ،أو كليــة طــب األســنان ،أو كليــة الصيدلــة.
يوزع طالب املسار املوحد على كليات اجلامعة املتاحة بعد هناية الفصل الدراسي الثاين من كل سنة أكادميية فقط.
ينقل الطالب من مستواه إىل الذي يليه إذا اجتاز بنجاح مجيع مقررات ذلك املستوى.
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البند اخلامس :املواظبة واالعتذار عن الدراسة
املادة التاسعة
أ -علــى الطالــب املنتظــم ،حضــور املحاضــرات والــدروس العمليــة والســريرية املحــددة لــكل مقــرر خــال الفصــل الدراســي ،وحيــرم بنــا ًء علــى
توصيــة مــن العميــد املشــارك للشــؤون األكادمييــة مــن دخــول االختبــار النهائــي إذا قلــت نســبة حضــوره لــه عــن ( ،)%75و ُيعــد املحــروم مــن
دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبا ً يف املقــرر ،ويرصــد لــه تقديــر حمــروم (ح) أو (.)DN
ب -جيــوز ملجلــس الكليــة حتديــد النســبة املقــررة حلضــور املقــرر الدراســي أو جــزء منــه باكثــر مــن ( )%75بنــا ًء علــى توصيــة جلنــة املناهــج
بالكليــة.
ج -جيــوز حــذف املقــرر يف حالــة جتــاوز غيــاب الطالــب ( ،)%50أو أكثــر بســبب عــذر قهــري يقبلــه جملــس الكليــة أو مــن يفوضــه ،ويرصــد لــه
تقديــر منســحب بعــذر (ع) أو (.)W

املادة العاشرة
جيــوز ملجلــس الكليــة الــي تقــدم املقــرر أو مــن يفوضــه -اســتثنا ًء -رفــع احلرمــان والســماح للطالــب بدخــول االختبــار ،شــريطة تقــدمي الطالــب
عــذرا ً يقبلــه املجلــس ،وحيــدد جملــس اجلامعــة نســبة احلضــور علــى اال تقــل عــن ( )%50مــن املحاضــرات والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر.

املادة احلادية عشرة
الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي ُتحســب درجتــه صفـ ًرا فيــه ،وحيســب تقديــره عندئــذ علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة الــي
حصــل عليهــا .يف ذلــك املقــرر علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة الــي حصــل عليهــا.

املادة الثانية عشرة
إذا مل يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي يف أي مــن مــواد الفصــل لعــذر قهــري يقــدره جملــس الكليــة أو مــن يفوضــه؛ جيــوز -يف
حــاالت الضــرورة القصــوى -قبــول عــذره علــى أن حتــدد الكليــة تاريــخ عقــد االختبــار قبــل هنايــة الفصــل الدراســي التــايل ،ويعطــي التقديــر
الــذي حيصــل عليــه بعــد أدائــه االختبــار البديــل.

الالئحة التنفيذية للدراسة واالختبارات
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املادة الثالثة عشرة
أوالً :االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي  /سنة دراسية:

أ -جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي أو سنة دراسية دون اعتباره راسبا ً إذا تقدم بعذر مقبول وفقا ً ملا يلي:
•	 نظام الفصل الدراسي :أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية خبمسة أسابيع على األقل.
•	 نظام السنة الدراسية :أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل.
•	 نظام املقررات الدراسية املدجمة :أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية ألول مقرر يف السنة الدراسية.
ب -يرفع طلب االعتذار اىل عميد الكلية ،وحياط أقرب اجتماع ملجلس الكلية مبا مت يف طلبه.
ج -يرصد يف سجل الطالب تقدير منسحب بعذر (ع) أو ( )wجلميع املواد املسجلة بذلك الفصل.
د -حيتسب هذا الفصل من املدة الالزمة ألهناء متطلبات التخرج.
ه -بالنسبة للطالبات ال يعد قرار قبول االعتذار نافذا ً اآل بعد أن ُتحضر الطالبة موافقة من ويل امرها.
و -احلــد املســموح بــه لعــدد مــرات االعتــذار أو التاجيــل عــن دراســة الفصــل الدراســي هــو فصــان دراســيان متتاليــان ،أو ثالثــة فصــول دراســية
غــر متتاليــة ،امــا الطــاب اللذيــن يدرســون بنظــام الســنة الدراســية ،فــا يتجــاوز عــدد مــرات االعتــذار أو التاجيــل ســنتني غــر متتاليتــن
طــوال بقــاء الطالــب يف اجلامعــة ،ويطــوى قيــده إذا اتصلــت الســنة الــي اعتــذر فيهــا بالســنة الــي تليهــا ،وملجلــس الكليــة -يف حــاالت يقدرهــا
كل علــى حــده -االســتثناء مــن ذلــك.
ز -يكون تسجيل الطالب آليا ً بعد إنتهاء فترة االعتذار ،وينبغي عليه احلضور ،أو يعترب منقطعا ً عن الدراسة.
حُ -يبلــغ عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه عمــادة القبــول والتســجيل خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي الطالــب طلــب االعتــذار ،لتغيــر
وضــع الطالــب يف النظــام املعلومــايت الطــايب.
ط -تتوىل عمادة القبول والتسجيل تبليغ الشؤون املالية واإلدارية يف اجلامعة لوقف مكافاته خالل مخسة أيام عمل.
ً
ثانيا :االنسحاب من مقرر دراسي:

أ -جيــوز للطالــب االنســحاب مــن مقــرر أو أكثــر حســب ضوابــط يضعهــا جملــس الكليــة خــال مثانيــة أســابيع مــن بدايــة الفصــل الدراســي،
أو خــال أربعــة أســابيع للفصــل الصيفــي ،أو نصــف فتــرة املقــرر الدراســي املدمــج ،علــى اآل يقــل عــدد ســاعاته املســجلة خــال الفصــل عــن
احلــد األدىن املنصــوص عليــه يف الالئحــة.
ب -بالنسبة للطالبات ،اليعد قرار قبول االعتذار نافذا اال بعد أن حتضر الطالبة موافقة من ويل امرها.
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البند السادس :التأجيل واألنقطاع عن الدراسة
املادة الرابعة عشرة
أ -جيــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة للفصــل القــادم إىل عميــد الكليــة قبــل إنتهــاء الســنة الدراســية أو الفصــل الدراســي احلــايل،
مث يعــرض علــى أول جملــس كليــة ،وال حتتســب مــدة التاجيــل ضمــن املــدة الالزمــة الهنــاء متطلبــات التخــرج.
ب -جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة حسب الشروط التالية:
•	 نظــام الفصــل الدراســي:اآل يتجــاوز عــدد مــرات االعتــذار أو التاجيــل فصلــن دراســيني متتاليــن ،أو ثالثــة فصــول دراســية غــر
متتاليــة حــدا ً أقصــى طــوال مــدة بقائــه يف اجلامعــة.
•	 نظام السنة الدراسية:اآل يتجاوز عدد مرات االعتذار أو التاجيل سنة دراسية واحدة أو سنتني دراسيتني غري متتاليتني.
ج -ال جيــوز أن يتجــاوز جممــوع مــدد االعتــذار أو التاجيــل ســنتني غــر متتاليتــن حـ ًد أقصــى طيلــة بقائــه يف اجلامعــة ،مث يطــوى قيــده بعــد
ذلك.
د -يف حــاالت الضــرورة القصــوى وبتوصيــة مــن جملــس الكليــة ،وقــرار مــن جملــس اجلامعــة أو مــن يفوضــه ،يســمح بالتأجيــل نــص املــدة
املقــرره للتخــرج نظامـ ًـا.
هـ -ال حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلهناء متطلبات التخرج.
و -ال ُيعــد الطالــب مؤج ـ ً
ا لدراســته إال بعــد حصولــه علــى مــا يثبــت ذلــك رمسيــا ً مــن عميــد الكليــة ويرســل االشــعار الرمســي إىل بريــده
اإللكتــروين مــن مكتــب العميــد أو مــن يفوضــه.
ز -يبلــغ عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه عمــادة القبــول والتســجيل خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي الطالــب طلــب التقــدمي ،لتغيــر
وضــع الطالــب يف النظــام املعلومــايت الطــايب.
ح -تتوىل عمادة القبول والتسجيل تبليغ الشؤون املالية واإلدارية يف اجلامعة لوقف مكافئاته خالل مخسة أيام عمل.
ط -يتم تسجيل الطالب املؤجل تلقائيا ً يف الفصل التايل لفترة التأجيل.
ي -يف حالة رفض طلب الطالب ،حيق له تقدمي التماس إىل وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية.
ك -اما بالنســبة للمرحلة قبل املهنية لطالب وطالبات املســار املوحد ،فال يســمح هلم التأجيل يف الســنة األوىل ،وذلك حســب الئحة ضوابط
القبــول املوحــد خلرجيــي الثانويــة العامة.
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املادة اخلامسة عشرة
أ -إذا انقطــع الطالــب املنتظــم عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون طلــب التأجيــل ،يطــوى قيــده مــن اجلامعــة ،وملجلــس اجلامعــة أو مــن
يفوضــه طــي قيــد الطالــب إذا أنقطــع عــن الدراســة ملــدة اقــل بنــاء علــى توصيــة جملــس الكليــة.
ب -يتــوىل عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه إبــاغ عمــادة القبــول والتســجيل رمسيــا ً خــال مخســة أيــام عمــل لتغيــر وضــع الطالــب يف النظــام
املعلومــايت الطــايب.
جُ -تبلغ عمادة القبول والتسجيل الشؤون املالية واإلدارية يف اجلامعة لوقف مكافأته إذا طوي قيده.

املادة السادسة عشرة
ال يعد الطالب منقطعا ً عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائرا ً يف جامعة أخرى.
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البند السابع :إعادة القيد
املادة السابعة عشرة
ميكن ملن يطوى قيده التقدم بطلب إلعادة قيده برقمه وسجله قبل األنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

أ -أن يتقدم بطلب إعادة القيد إىل عميد الكلية خالل أربعة فصول دراســية أو ســنتني دراســيتني للكليات اليت ُتطبق نظام الســنة الدراســية
مــن تاريــخ طــي القيــد.
ب -أن يوافق جملس الكلية املعنية على إعادة قيد الطالب.
ج -إذا مضى على طي القيد أربعة فصول دراســية فأكثر ،أو ســنتني دراســيتني فأكثر يف الكليات اليت تطبق نظام الســنة الدراســية؛ فبإمكأنه
التقــدم للجامعــة طالبــا ً مســتجدا ً دون الرجــوع إىل ســجله الدراســي الســابق ،علــى أن تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول املعلنــة يف حينهــا
وملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن ذلــك وفقــا لضوابــط يصدرهــا املجلــس.
د -ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب أكثــر مــن مــرة واحــدة ،وملجلــس اجلامعــة -يف حالــة الضــرورة و بنــاء علــى توصيــة جملــس كليتــه -االســتثناء
مــن ذلــك.

املادة الثامنة عشرة
ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب الــذي فصــل مــن اجلامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة ،أو الــذي فصــل مــن جامعــة أخــرى لألســباب نفســها ،وإذا
اتضــح -بعــد إعــادة القيــد- أنــه ســبق أن فصــل تأدي ًبــا؛ فيعــد قيــده ملغ ًيــا مــن تاريــخ إعادتــه.

الالئحة التنفيذية للدراسة واالختبارات

19

البند الثامن :التخرج
املادة التاسعة عشرة
يتخــرج الطالــب بعــد أهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية ،علــى اال يقــل تقديــره عــن مقبــول (أي ال يقــل معدلــه التراكمــي
عــن 2مــن )5
 أ -يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية؛ علــى اآل يقــل تقديــره عــن مقبــول (أي اليقــل معدلــه
التراكمــي عن(2.0مــن  )5.0ملرحلــة البكالوريــوس .وملجلــس الكليــة  -بنــا ًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص  -حتديــد مقـ ّررات مناســبة
يدرســها الطالــب لرفــع معدلــه التراكمــي حــال جناحــه يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل ،مــع مراعــاةمــاورد يف املــادة العشــرين.
ب -ختتــص عمــادة القبــول والتســجيل بإصــدار وثائــق التخــرج؛ ومعنيــة برفــع مذكــرات التخــرج جملــس اجلامعــة الســتعراضها يف أقــرب جلســة
بعــد إنتهــاء االختبــارات النهائيــة ورصــد الدرجــات.
ج-يعتــر آخــر فصــل دراســييف ســجل الطالــب هــو فصــل التخــرج ،وبالنســبة للطــاب الذيــن تقتضــي خططهــم الدراســية اجتيــاز التدريــب
العملــي ،ترفــع أمساؤهــم إىل جملــس اجلامعــة للموافقــة علــى منحهــم الدرجــة العلميــة يف هنايــة الفصــل الدراســي الــذي جيتــازون فيــه
التدريــب العملــي ،وينهــون متطلبــات التخــرج.
د -الطــاب الذيــن تقتضــي خططهــم الدراســية إهنــاء التدريــب يف فتــرة االمتيــاز؛ ترفــع أمساؤهــم إىل جملــس اجلامعــة طلبــا ً ملوافقتــه علــى
منحهــم الدرجــة العلميــة يف هنايــة الفصــل الدراســي الــذي يكملــون فيــه اخلطــة الدراســية وينهــون متطلبــات التخــرج ،ومتنــح وثيقــة
التخــرج بعــد اجتيــاز التدريــب يف فتــرة االمتيــاز ،وتثبــت العبــارة التاليــة يف الســجل األكادميــي للطالــب( :اجتــاز الطالــب التدريــب يف فتــرة
االمتيــاز)؛ أمــا مــن مل ينــه التدريــب يف فتــرة االمتيــاز فتظهــر عبــارة( :مل ينــه التدريــب يف فتــرة االمتيــاز) يف ســجله األكادميــي.
ه -تتــوىل عمــادة القبــول والتســجيل تغيــر وضــع الطالــب يف النظــام املعلومــايت الطــايب ،وتبليــغ مديــر الشــؤون املاليــة واإلداريــة يف اجلامعــة
لوقــف مكافأتــه خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور وثيقــة التخــرج.
و -مينــح كل خريــج وثيقــة ختــرج تشــمل املعلومــات التاليــة :اســم الطالــب رباعيــا ً باللغــة العربيــة وذلــك حســب بطاقــة اهلويــة الوطنيــة ،وباللغــة
األجنليزيــة حســب جــواز ســفره ،جنســيته ،رقــم ســجله املــدين ،كليتــه،ختصصــه ،درجتــه العلميــة ،تقديــره ،رقمــه اجلامعــي ،فصــل وتاريــخ
التخــرج ،مرتبــة الشــرف أن وجــدت ،والرقــم التسلســلي للوثيقــة ،وتكتــب الوثيقــة باللغتــن العربيــة واألجنليزيــة ،وتوقــع وختتــم مــن عميــد
الكليــة وعميــد القبــول والتســجيل ورئيــس اجلامعــة .ويف حالــة ضياعهــا أو فقداهنــا ،يوضــع ختــم( :بــدل مفقــود أو بــدل تالــف) علــى كل
وثيقــة تصــدر بــد ًال مــن مفقــود بنفــس املعلومــات املدونــة يف ســابقتها املفقــودة.
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البند التاسع :الفصل من اجلامعة
املادة العشرون
أ -يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
•	
•	
•	
•	

إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر الخنفــاض معدلــه التراكمــي عــن ( 2.0مــن  ،)5.0وجيــوز ملجلــس الكليــة منحــه
فرصــة رابعــة إذا رأى أهنــا ســتمكنه مــن رفــع معدلــه التراكمــي فــوق (2.0مــن  )5.0بدراســته للمقــررات املتاحــة.
إذا مل ينــه متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــاوة علــى مــدة الربنامــج ،وملجلــس اجلامعــة أو مــن
يفوضــه بنــا ًء علــى توصيــة جملــس الكليــة منحــه فرصــة اســتثنائية إلهنــاء متطلبــات التخــرج حبــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف املــدة األصلية
املحــددة للتخــرج ،شــريطة متكنــه مــن رفــع معدلــه التراكمــي إىل املعــدل املطلــوب للتخــرج يف كليتــه عنــد حصولــه علــى هــذه الفرصــة.
جيــوز ملجلــس اجلامعــة أو مــن يفوضــه بنــا ًء علــى توصيــة جملــس الكليــة يف احلــاالت االســتثنائية معاجلــة وضــع الطالــب الــذي تنطبــق
عليــه أحــكام الفقرتــن الســابقتني مبنحــه فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصلــن دراســيني علــى األكثــر شــريطة متكنــه مــن رفــع معدلــه
التراكمــي إىل املعــدل املطلــوب للتخــرج مــن كليتــه عنــد حصولــه علــى الفرصــة.
جيــوز ملجلــس اجلامعــة أو مــن يفوضــه بنــا ًء علــى توصيــة جملــس الكليــة منــح الطــاب املفصولــن بســبب جتــاوز ضعــف مــدة الربنامــج،
فرصــة ال تتجــاوز فصلــن دراســيني علــى األكثــر إذا تب ّقــت عليهــم مقــررات ميكنهــم اجتيازهــا يف مــدة ال تتعــدى فصلــن دراســيني كــي
يتمكنــوا مــن التخــرج.

املوحــد خلرجيــي الثانويــة العامــة ،املوافــق عليهــا مــن جملــس
ب -تط ّبــق علــى طالــب مرحلــة الربنامــج قبــل املهــي الئحــة ضوابــط القبــول ّ
اجلامعــة .والــي تنــص علــى فصــل الطالــب يف احلــاالت التاليــة:
•	 إذا أمضى عامني أكادمييني (أربعة فصول دراسية) ومل يكمل خالهلا مجيع ساعات السنة األوىل من الربنامج قبل املهين بنجاح.
•	 إذا حصل على أنذارين أكادمييني متتاليني أقل من (2.0من  )5.0يف السنة األوىل من الربنامج قبل املهين.
ج -يبلــغ عميــد الكليــة رمسيــا ً عمــادة القبــول والتســجيل بالقــرار النهائــي بالفصــل خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار فصــل الطالــب
لتغيــر وضــع الطالــب يف النظــام املعلومــايت الطــايب.
د -تبلــغ عمــادة القبــول والتســجيل خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتالم العمــادة قــرار فصــل الطالــب مديــر الشــؤون املاليــة واالداريــة يف
اجلامعــة لوقــف مكافأتــه.
ه -تعىن عمادة القبول والتسجيل بتوجيه األنذارات للطالب ،وحتفظها يف سجله على أن تتوىل تقدمي االرشاد الالزم له.
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البند العاشر :االنتساب
املادة احلادية والعشرون
جيوزملجلــس اجلامعــة بنــاء علــى اقتــراح الكليــات األخــذ مببــدأ الدراســة عــن طريــق االنتســاب يف بعــض الكليــات والتخصصــات الــي تســمح
طبيعــة الدراســة فيهــا بذلــك ،ويضــع جملــس اجلامعــة القواعــد واالجــراءات املنظمــة يف هــذا الشــأن وفــق ضوابــط اللوائــح اخلاصــة مبجلــس
شــؤون اجلامعــات.
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البند احلادي عشر :االختبارات والتقديرات
املادة الثانية والعشرون
أ -حيــدد جملــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر درجــة لألعمــال الفصليــة ال تقــل عــن ( )%30مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر بنــا ًء علــى اقتــراح
جملــس القســم وموافقــة جلنــة املناهــج يف الكليــة ،علــى أن يتضمــن توصيــف املقــرر كيفيــة توزيــع الدرجــات ومواعيــد االختبــارات أو أي
فعاليــات أكادمييــة أخــرى تدخــليف حســاب الدرجــة النهائيــة.
ب .تعقــد الكليــة اختبــاراً ســنوياً ُموحــداً يف منتصــف الفصــل الدراســي الثــاين لتقــومي املخرجــات التعليميــة ( )PROGRESS TESTلــكل
برنامــج أكادميــي ،ويكــون موجهــا لكافــة املســتويات.

املادة الثالثة والعشرون
أ -يلتــزم مــدرس املقــرر أو مــن يقــوم مقامــه بإعــان موعــد االختبــارات الفصليــة وكيفيــة توزيــع درجــات األعمــال الفصليــة للطــاب بدايــة كل
فصــل دراســي حبســب مــا ورد يف توصيــف املقــرر.
بُ -تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر وفق إحدى الطريقتني اآلتيتني:
•	 االختبــارات الشــفهية أو العمليــة أو الســريرية أو البحــوث أو أنــواع النشــاط الصفــي األخــرى أو منهــا مجيعــا ً أو مــن بعضهــا واختبــار
حتريــري واحــد علــى األقــل.
•	 اختبارين حتريريني على األقل.
ج -تلتــزم الكليــة بإعــان نتائــج االختبــارات الفصليــة خــال ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ إجــراء االختبــار ،وكذلــك بإعــان النتيجــة التفصيليــة
لألعمــال الفصليــة األخــرى قبــل بدايــة فتــرة االختبــارات النهائيــة.
د -يلتزم مدرس املقرر أو من خيوله عميد الكلية بإعالن نتائج االختبارات الفصلية والنهائية عرب برنامج املعلومات الطالب اآليل.
ه -يلتزم مدرس املقرر ،وحسب ضوابط يضعها جملس الكلية ،بتقدمي تغذية راجعة للطالب خالل مخسة أيام عمل من أداء االختبار.
و -حيــق للطالــب االعتــراض علــى درجتــه يف االختبــار الفصلــي خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إعالهنــا ،و ُيقـدّم طلــب االعتــراض إىل رئيــس
القســم أو مــن يقــوم مقامــه للنظــر يف إعــادة تقييــم إجاباتــه ،و يف حالــة عــدم حصولــه علــى رد خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي
طلبــه ،يرفــع الطالــب طلبــه مــرة أخــرى إىل عميــد الكليــة.

املادة الرابعة والعشرون
جيــوز ملجلــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر  -بنــاء ً علــى توصيــة جملــس القســم وجلنــة املناهــج يف الكليــة- أن يضمــن االختبــار النهائــي يف أي
مقــرر اختبــارات عمليــة أو شــفوية أو حبثيــة أوســريرية ،وحيــدد الدرجــات الــي ختصــص هلــا مــن درجــات االختبــار النهائــي لــكل منهــا.
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املادة اخلامسة والعشرون
أ .جيــوز ملجلــس القســم أو مــن يقــوم مقامــه بنــاء علــى توصيــة مــدرس املقــرر وموافقــة جلنــة املناهــج يف الكليــة الســماح للطالــب باســتكمال
متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراســي التايل ،ويرصد له يف ســجله األكادميي تقدير غريمكتمل (ل) أو ( ،)ICوالحيســب ضمن املعدل
الفصلــي والتراكمــي إال التقديــر الــذي حيصــل عليــه بعــد اســتكمال متطلبــات ذلــك املقــرر.
ب .إذا مضــى فصــل دراســي واحــد ومل ُيغــر تقديــر غــر مكتمــل (ل) أو ( )ICيف ســجله لعــدم اســتكماله ،فيســتبدل بــه تقديــر راســب (ه) أو
( )Fوحيســب ضمــن املعــدل الفصلــي والتراكمــي.

املادة السادسة والعشرون
جيــوز اســتثناء مقــررات النــدوات واألحبــاث واملقــررات ذات الصبغــة العمليــة أو امليدانيــة أو الســريرية مــن أحــكام املــواد ( )22.23.24أو بعضهــا
وذلــك بقــرار مــن جملــس الكليــة بنــا ًء علــى توصيــة جملــس القســم الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر وموافقــة جلنــة املناهــج بالكليــة ،وحيــدد جملــس
الكليــة قيــاس حتصيــل الطالــب يف هــذه املقــررات.

املادة السابعة والعشرون
إذا كانــت دراســة مقــررات األحبــاث تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي ،فريصــد للطالــب تقديــر مســتمر(م) أو ( ،)IPوبعــد إكمالــه دراســة املقــرر
مينــح التقديــر الــذي حصــل عليــه ،وإذا مل يســتكمل املقــرر يف الوقــت املحــدد؛ فيجــوز ملجلــس القســم الــذي يتــوىل تدريســه املوافقــة علــى رصــد
تقديرغــر مكتمــل (ل) أو ( )ICيف ســجله .يســتبدل التقديــر براســب (ه) أو ( )Fإذا مل يســتكمل الطالــب املقــرر يف الوقــت املحــدد مــن قبــل
قســمه وحيســب ذلــك ضمــن املعــدل التراكمــي.
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املادة الثامنة والعشرون
حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

الدرجة املئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من ()5

 95إىل100

ممتاز مرتفع

أ+

5.0

 90إىل أقل من 95

ممتاز

أ

4.75

 85إىل أقل من 90

جيد جداً مرتفع

ب+

4.5

ب

4.0

 75إىل أقل من 80

جيد مرتفع

ج+

3.5

 70إىل أقل من 75

جيد

ج

3.0

 65إىل أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

2.5

 60إىل أقل من 65

مقبول

د

2.0

أقل من 60

راسب

هـ

1.0

 80إىل أقل من 85

جيد

جدا ً

املادة التاسعة والعشرون
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند خترج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآليت:
أ -ممتاز :إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن4.50من 5.0
ب -جيد جدا :إذا كان املعدل التراكمي من 3.75إىل أقل 4.50من 5.0
ج -جيد :إذا كان املعدل التراكمي من  2.75إىل 3.75من 5.00
د -مقبول :إذا كان املعدل التراكمي من  2.00إىل أقل من 2.75من5.00
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املادة الثالثون
متنــح مرتبــة الشــرف األوىل للطالــب احلاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن  4.75إىل  5.00مــن  5.00عنــد التخــرج ،ومتنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة
للطالــب احلاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن  4.25إىل أقــل مــن  4.75مــن  5.00عنــد التخــرج .ويشــترط حلصــول الطالــب علــى مرتبــة الشــرف
األوىل أو الثانيــة مــا يلــي:
أ -مل يسبق أن رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.
ب -إكمال متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدىن واحلد األقصى للبقاء يف كليته.
ج -دراسة ماال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج يف اجلامعة اليت سيتخرج فيها.
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البند الثاين عشر :إجراءات االختبار النهائي
املادة احلادية والثالثون
أ -جيوز ملجلس الكلية تكوين وحدة للتقييم وجلنة للتقييم تتعاونان مع األقسام أو من يقوم مقامها يف تنظيم أعمال االختبار النهائي.
ب -تقدم وحدة التقومي تقارير عن نوعية وجودة االختبارت إىل مدرس املقرر ورئيس القسم والعميد املشارك للشؤون األكادميية.

املادة الثانية والثالثون
جيوز ملجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية.

املادة الثالثة والثالثون
يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار ،وجيوز عند االقتضاء بناء ً على اقتراح رئيس القسم إسناد وضعها إىل من خيتاره جملس الكلية.

املادة الرابعة والثالثون
أ -يصحح أستاذ املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره.
ب -جيوز لرئيس القسم أو من يقوم مقامه تكليف متخصص أو أكثر لالشتراك مع مدرس املقرر يف التصحيح عند احلاجة.
ج -جيوز ملجلس الكلية إسناد مهمة التصحيح إىل من يراه من املتخصصني يف املادة يف حاالت الضروره.

املادة اخلامسة والثالثون
أ -يرصــد مــدرس املقــرر -أو مــن يقــوم مقامــه- الدرجــات الــي حيصــل عليهــا الطــاب يف كشــوف رصــد الدرجــات املعــدة لذلــك ،ويوقــع عليهــا
مث يصــادق عليهــا رئيــس القســم أو مــن يقــوم مقامــه وعميــد الكليــة أو مــن يفوضــه.
ب -ترفع كشوف رصد الدرجات بالنظام املعلومايت الطاليب ،يف مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من أنتهاء اختبار املادة.
ج -يتوىل مدرس املقرر أو من يقوم مقامه إجراءات التدقيق النهائي على الدرجات قبل اعتمادها يف النظام املعلومايت الطاليب.

املادة السادسة والثالثون
الجيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد ،وملجلس الكلية االستثناء من ذلك.
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املادة السابعة والثالثون
ال يســمح للطالــب بدخــول االختبــار النهائــي بعــد مضــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه ،كمــا ال يســمح لــه باخلــروج مــن االختبــار قبــل مضــي نصــف
ســاعة مــن بدايتــه.

املادة الثامنة والثالثون
الغــش يف االختبــار أو الشــروع فيــه أو خمالفــة التعليمــات وقواعــد إجــراء االختبــار جيعــل الطالــب ُعرضــة لتطبيــق النظــام عليــه حســب الئحــة
حقــوق وواجبــات الطــاب.

املادة التاسعة والثالثون
ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائية:

أ -حيــق للطالــب تقــدمي طلــب إلعــادة تصحيــح أوراق إجابتــه إىل رئيــس القســم ،الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر أو مــن يقــوم مقامــه ،خــال عشــرة
أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــان نتيجــة االختبــار النهائــي ،ويتســلم الطالــب إشــعارا ً بذلــك مســج ً
ال فيــه تاريــخ اســتالم الطلــب.
ب -أنــه مل يســبق ملقــدم الطلــب أن تقــدم خبمســة طلبــات إلعــادة تصحيــح أوراق إجابــات اختبــارات هنائيــة ملقــررات ســبق لــه دراســتها ،وصــدرت
فيهــا قــرارات هنائيــة بالرفــض أو باحلفــظ.
ج -علــى رئيــس القســم-أو مــن يقــوم مقامــه  -طلــب إفــادة مــن مــدرس املقــرر خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب ،ويف حــال
اإلفــادة بســامة التصحيــح ،عليــه تقــدمي تغذيــة راجعــة للطالــب حســب اإلجابــة النموذجيــة لالختبــار.
د -يف حالة اقتناع الطالب بسالمة التصحيح ،يوقع على طلبه بالتنازل ،ويوقع رئيس القسم أو من يقوم مقامه حبفظ الطلب.
ه -يف حــال عــدم اقتنــاع الطالــب بســامة التصحيــح ترفــع األوراق إىل العميــد املشــارك للشــؤون األكادمييــة أو مــن يقــوم مقامــه ،لتشــكيل جلنــة
تضــم عضويــن مــن هيئــة التدريــس بالقســم ليــس بينهمــا مــدرس املقــرر لتصحيــح ورقــة اإلجابــة ،ويرفــع تقريرهــا لعميــد الكليــة ،ويف كل
األحــوال ُيبلــغ الطالــب بالقــرار.
و -إذا كان رئيس القسم هو مدرس املقرر؛ يقوم عميد الكلية املشارك للشؤون األكادميية أو من يقوم مقامه باإلجراءات السابقة.
ز -حتتفظ وحدة التقومي بالكلية-أو من يقوم مقامها -بسجل خاص بطلبات الطالب ملراجعة أوراق اختبارهم.
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املادة االربعون
حيــدد جملــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص -أو مــن يقــوم مقامــه -مــدة االختبــار التحريــري النهائــي علــى أال تقــل عــن
ســاعة وال تزيــد عــن ثــاث ســاعات.

املادة احلادية واالربعون
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف هذه الالئحة خاصة املواد من ( ،)40-31يضع جملس الكلية التنظيمات اخلاصة بإجراءات االختبارات
النهائية.
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البند الثالث عشر:التحويل
التحويل من جامعة إىل جامعة أخرى
املادة الثانية واالربعون
جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق ضوابط يضعها جملس اجلامعة.

30
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التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة
ملادة الثالثة واالربعون
أ -جيــوز حتويــل الطالــب مــن كليــة إىل آخــرى بعــد موافقــة جملــس كليتــه ،وجملــس الكليــة الــي يرغــب يف التحويــل إليهــا .ويرفــع عميــد كليتــه
توصيــة املجلســن حــال املوافقــة إىل جملــس اجلامعــة أو مــن يفوضــه.
ب -يرسل منوذج التحويل إىل عمادة القبول والتسجيل لتعديل وضع الطالب بعد املوافقة عليه.

املادة الرابعة واالربعون
تثبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املحــول مــن كليــة إىل أخــرى مجيــع املــواد الــي ســبق لــه دراســتها ،ويشــمل ذلــك التقديــرات واملعــدالت
الفصليــة والتراكميــة طــوال دراســته يف اجلامعــة.

التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية
املادة اخلامسة واالربعون
أ -جيــوز حتويــل الطالــب مــن ختصــص إىل ختصــص آخــر يف داخــل الكليــة بعــد موافقــة جملــس القســم الــذي ينتمــي إليــه ،وجملــس القســم
املــراد التحويــل إليــه ،ورفــع منــوذج التحويــل إىل جملــس الكليــة العتمــاده.
بُ -يرسل منوذج التحويل إىل عمادة القبول والتسجيل لتعديل وضع الطالب بعد املوافقة عليه.

املادة السادسة واالربعون
تثبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املحــول مــن ختصــص إىل آخــر مجيــع املــواد الــي ســبق لــه دراســتها ،ويشــمل ذلــك التقديــرات واملعــدالت
الفصليــة والتراكميــة طــوال دراســته يف اجلامعــة.

الالئحة التنفيذية للدراسة واالختبارات

31

البند الرابع عشر :الطالب الزائر
املادة السابعة واالربعون
الطالــب الزائــر هــو الــذي يــدرس بعــض املقــررات يف جامعــة أخــرى أو يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة الــي ينتمــي إليهــا دون حتويلــه ،وتعــادل لــه
املــواد الــي درســها وفقــا ً للضوابــط اآلتيــة:
أ -جيــوز للطالــب املنتمــى إىل أحــد فــروع جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة ،ويرغــب يف دراســة مــادة أو أكثــر بصفتــه طالبــا ً
زائــرا ً يف فــرع آخــر مــن فــروع اجلامعــة وفقــا ً للضوابــط التاليــة:

•	
•	
•	
•	

أن يكون قد درس يف الكلية فصلني دراسيني على األقل.
جيــب حصولــه علــى موافقــة مســبقة مــن العميــد املشــارك للشــؤون األكادمييــة أو مــن يقــوم مقامــه للســماح لــه بالدراســة زائــرا ً مــع
حتديــد املقــررات الــي سيدرســها ،ويوجــه ذلــك خبطــاب رمســي إىل الكليــة املماثلــة يف الفــرع اآلخــر علــى أن تبلــغ عمــادة القبــول
والتســجيل بذلــك.
أن يكون املقرر الذي يدرسه معاد ًال يف مفرداته وعدد ساعاته ألحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
احلد األقصى للفصول الدراسية اليت يسمح له دراستها زائرا ً فصالن دراسيان.

بُ -يشترط على طالب أي جامعة أخرى راغب يف الدراسة طالب زائرا ً جبامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

أن يكون له سجل دراسي (مبعدل تراكمي) لسنتني دراسيتني على األقل من جامعته اليت يدرس هبا.
أن يكون حسن السرية والسلوك.
ـرا يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة
احلصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن جامعتــه للدراســة طالبـ ًـا زائـ ً
وجيــب أن ُيح ـدّد يف اخلطــاب الكليــة واملقــررات الــي سيدرســها.
ً
زائرا.
احلصول على موافقة عميد الكلية اليت يرغب الدراسة هبا
احلد األقصى للفصول الدراسية اليت يسمح للطالب دراستها زائرا فصل واحد.
الحيق للطالب الزائر طلب السكن يف اجلامعة ،وال تصرف له مكافأة من جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
تسجل املقررات للطالب من الكلية اليت يرغب الدراسة فيها مع مراعاة كافة ضوابط التسجيل يف املقررات.
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ج -يشترط على طالب جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الراغب يف الدراسة طالبا زائرا ً جبامعة أخرى:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

أن يكون درس بكليته يف جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية سنتني دراسيتني على األقل.
احلصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن العميــد املشــارك للشــؤون األكادمييــة أو مــن يقــوم مقامــه بنــاء علــى توصيــة رئيــس القســم
للدراســة طالبــا ً زائــرا ً يف اجلامعــة الــي ُيحدّدهــا الطالــب ،وجيــب أن ُيح ـدّد يف خطابــه املقــررات الــي سيدرســها ومــا مياثلهــا مــن
مقــررات يف خطتــه املثاليــة.
ً
زائرا.
احلصول على موافقة عميد الكلية اليت يرغب الدراسة هبا
يســمح للطالــب أن يكــون زائــرا ً لفصــل واحــد ،وكحــد أقصــى فصلــن دراســيني بعــد موافقــة جملــس الكليــة إذا كان ذلــك ال يتعــارض
مــع اخلطــة الدراســية.
تسجل املقررات للطالب من الكلية اليت يرغب الدراسة فيها مع مراعاة كافة ضوابط التسجيل يف املقررات.
ترصــد الدرجــات مقابــل املقــررات املماثلــة يف خطــة الطلــب الدراســية ،ويف حالــة اختالفهمــا يؤخــذ بتوصيــة القســم املعــي أو مــن يقــوم
مقامــه ،وال حتتســب معــدالت تلــك املقــرارات ضمــن املعــدل التراكمــي للطالــب.
جيــب علــي الطالــب تزويــد رئيــس القســم بنتائجــه الــي حصــل عليهــا خــال عشــرة أيــام عمــل مــن بــدء الدراســة يف أول فصــل يلــي
فتــرة دراســته كزائــر ،وإذا مل يفعــل يعتــر منقطعــا ً عــن تلــك الفصــول (عــدا الفصــل الصيفــي) ،ويعامــل وفقــا ً للمــادة ( )15مــن هــذه
الالئحــة.
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البند اخلامس عشر :أحكام عامة
املادة الثامنة واالربعون
تلغي هذه الالئحة ماسبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول هبا يف املرحلة اجلامعية.

املادة التاسعة واالربعون
أ -تتــوىل عمــادة القبــول والتســجيل إعــداد القواعــد االجرائيــة آلليــة تنفيــذ مــا يدخــل ضمــن اختصاصهــا مــن املــواد الــوارد ذكرهــا يف هــذه
الالئحــة ،وتعــرض علــى اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واالجرائيــة.
ب -تتــوىل الكليــات إعــداد القواعــد اإلجرائيــة لآلليــات لتنفيــذ مــا يدخــل ضمــن اختصاصهــا مــن املــواد الــوارد ذكرهــا يف هــذه الالئحــة ،مــع
مراعــاة عــدم التعــارض مــع قــرارات اللجنــة الدائمــة للوائــح التنفيذيــة ،ويف حالــة التعــارض تعــرض علــى اللجنــة الدائمــة للوائــح التنفيذيــة
للنظــر فيهــا.
جُ -يصدر رئيس اجلامعة تعميما ً ُيحدّد فيه التفويضات املذكورة يف هذه الالئحة.

املادة اخلمسون
ملجلس اجلامعة حق تفسري هذه الالئحة.
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املالحق
ملحق (أ) :السجل األكادميي ورموز التقديرات
الســجل األكادميــي :هــو بيــان يوضــح ســر الطالــب الدراســي ،ويشــمل املقــررات الــي يدرســها يف كل فصــل دراســي برموزهــا وأرقامهــا وعــدد
وحداهتــا املقــررة والتقديــرات الــي حصــل عليهــا ورمــوز وقيــم تلــك التقديــرات ،كمــا يوضــح الســجل املعــدل الفصلــي واملعــدل التراكمــي وبيــان
التقديــر العــام باإلضافــة إىل املقــررات الــي أعفــي منهــا الطالــب املحــول.

رموز التقديرات
الرمز بالعربية

الرمز باألجنليزية

حدود الدرجة

النقاط

املدلول بالعربية

املدلول باألجنليزية

أ+

A+

100 - 95

5.00

ممتاز مرتفع

Exceptional

أ
ب+

A

 90أقل من 95

4.75

ممتاز

Excellent

B+

 85أقل من 90

4.50

جيدجدا ً مرتفع

Superior

ب

B

 80أقل من 85

4.00

جيدجدا ً

Very Good

ج+

C+

 75أقل من 80

3.50

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

 70أقل من 75

3.00

جيد

Good

د+

D+

 65أقل من 70

2.50

مقبول مرتفع

High Pass

د

D

 60أقل من 65

2.00

مقبول

Pass

ه

F

أقل من 60

1.00

راسب

Fail

م

IP

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ

مستمر

In-Progress

ل

IC

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ

غري مكتمل

In-Complete

ح
ند

DN

ـــــــــــــ

1.00

حمروم

Denile

NP

 60وأكثر

ـــــــــــــ

ناجح بدون درجة

Nograde-Pass

هد

NF

أقل من 60

ـــــــــــــ

راسب بدون درجة

Nograde-Fail

ع

W

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ

منسحب بعذر

Withdrawn

مع

T

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ

معادل

Credit Transfer
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ملحق (ب) :مثال حلساب املعدل الفصلي والتراكمي
الفصل األول:

املقرر

عدد الوحدات

الدرجة املئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

 301سلم

٢

٨٥

ب+

4.50

9.00

 324كيم

٣

٧٠

ج

3.00

9.00

 235ريض

٣

٩٢

أ

4.75

14.25

 312فيز

٤

٨٠

ب

4.00

16.00

املجموع

١٢

جمموع النقاط ()48.25
معدل الفصل األول ___________= 4.02
جمموع الوحدات ()12
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48.25

الفصل الثاين:

املقرر

عدد الوحدات

الدرجة املئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

 104سلم

٢

96

أ+

5.00

10

 327كيم

٣

83

ب

4.00

12

 314ريض

4

71

ج

3.00

12

 326فيز

3

81

ب

4.00

12

املجموع

١٢

46

جمموع النقاط ()46
معدل الفصل الثاين ___________= 3.83
			
جمموع الوحدات ()12
جمموع النقاط 46+48.25
املعدل التراكمي ______________= 3.93
جمموع الوحدات 12+12
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