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مقدمة
العاملــن، والصــاة والســام عــى خاتــم األنبيــاء  احلمــد هلل رب 

واملرســلن نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن،  أمــا بعــد:
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــجيل بجامع ــول والتس ــادة القب ــر ع في
اإلســامية أن تقــدم هــذا الدليــل املشــتمل عــى أهــم مــا يعنــي عضــو هيئــة 
التدريــس والطالــب ممــا تضمنتــه الئحــة الدراســة واالختبــارات يف املرحلــة 

ــأن. ــذا الش ــة هب ــا اجلامع ــي أصدرهت ــة الت ــد التنفيذي ــة والقواع اجلامعي
والشــك أن اطــاع عضــو هيئــة التدريــس والطالــب عــى هــذا 
ــة يف  ــب مهم ــا جوان ــيء هل ــه ي ــث إن ــم، حي ــر مه ــه أم ــه ب ــل ومعرفت الدلي
ــي  ــاتذة وأبنائ ــي األس ــن زمائ ــل م ــي آم ــذا فإنن ــة، ول ــة اجلامعي الدراس
ــة  ــة للدراس ــد املنظم ــة القواع ــل ومعرف ــذا الدلي ــى ه ــاع ع ــاب االط الط

واالختبــارات.
ــت  ــي بذل ــاد األكاديم ــة يف اإلرش ــجيل ممثل ــول والتس ــادة القب وإن ع
ــا،  ــاتذهتا أكاديمًي ــة وأس ــاب اجلامع ــد ط ــا يفي ــرت كل م ــرا وي ــًدا كب جه
ويســهم يف تعزيــز العمليــة التعليميــة، فأعــدت األدلــة اإلرشــادية، وأقامــت 
املجموعــات  وأوجــدت  التثقيفيــة،  واملحــارضات  التدريبيــة  الــدورات 
ــة  ــراءات األكاديمي ــت كل اإلج ــي أصبح ــة الت ــات الذاتي ــادية واخلدم اإلرش

ــا. ــا إلكرتونًي ــن خاهل ــذ م تنف
وهــي تأمــل أن يســهم كل ذلــك يف إمتــام املســرة التعليميــة يف اجلامعــة 
ــز بعــون اهلل تعــاىل. وأرجــو للجميــع دوام التوفيــق والتســديد. بنجــاح ومتي

عميد القبول والتسجيل
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اختصاصات املرشد األكاديمي
خيتــص املرشــد األكاديمــي يف الوحــدة التعليميــة يف املقــام األول بــكل ما 
يتصــل بالعمــل اإلرشــادي، كــا يشــارك يف األعــال ذات الصلــة بعمليــات 
التخطيــط واملتابعــة والتقويــم يف احلــدود التــي تقررهــا جلنــة اإلرشــاد 

ــة. ــدة التعليمي ــي يف الوح األكاديم
وفيام ييل أهم اختصاصات املرشد األكاديمي:

1- تنفيذ برامج إرشادية للطاب املستجدين.
2- إرشاد الطاب فكريا وسلوكًيا.

ــاء  ــن أعض ــدين م ــى املرش ــاب ع ــات الط ــع جمموع ــة توزي ٣- متابع
ــة. ــكل جمموع ــة ب ــج اخلاص ــذ الربام ــة تنفي ــس ومتابع ــة التدري هيئ

٤- حرص الطاب املتفوقن، وتنفيذ الربامج املناسبة هلم. 
ــام  ــر يف األقس ــباب التعث ــة أس ــن، ودراس ــاب املتعثري ــة الط ٥- متابع

ــا. ــعي يف عاجه ــرة، والس ــون ظاه ــا تك ــة عندم ــررات وبخاص واملق
ــج  ــع الربام ــية، ووض ــح الدراس ــاب املن ــة ط ــى متابع ــرص ع ٦- احل

ــم. ــبة هل ــية املناس الدراس
٧- اإلرشاف عــى تنفيــذ الربامــج اإلرشــادية لعمــوم الطــاب بالتنســيق 
ــي يف  ــاد األكاديم ــة اإلرش ــرره جلن ــا تق ــوء م ــايب يف ض ــاط الط ــع النش م

ــة. ــدة التعليمي الوح
٨- القيــام باملقابــات الفرديــة للحــاالت التــي تتطلــب املقابلــة، واقرتاح 

إحالــة األمــر جلهــات االختصــاص عند الــرورة.
ــا  ــي يراه ــاب الت ــاالت الط ــب يف ح ــر املناس ــرأي بالتقري ــداء ال ٩- إب

ــا. ــة أو وكيله ــدة التعليمي ــد الوح ــا عمي ــي حييله ــد، أو الت املرش
ــة  ــط واملتابع ــات التخطي ــة بعملي ــال ذات الصل ــاركة يف األع 1٠- املش
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ــة اإلرشــاد األكاديمــي يف الوحــدة  ــم عــى الوجــه الــذي حتــدده جلن والتقوي
ــة. التعليمي

11- التعريــف بمعايــر اجلــودة واالهتــام هبــا، وحــث األســاتذة 
والطــاب عــى التزامهــا.

12- أمانــة جلنــة اإلرشــاد األكاديمــي يف الوحــدة التعليميــة التــي يعمــل 
فيهــا املرشــد والتــي يرأســها عميــد الوحــدة ،وينــوب عنــه وكيلها،وتضــم يف 
عضويتها:ممثلــن عــن األقســام العلميــة أو الدراســية مــع املرشــد األكاديمــي 
للوحــدة، ويعقــد لقــاء فصــي للجنــة داخــل الوحــدة التعليميــة تناقــش فيــه 
ــل  ــك ترس ــر بذل ــدون حم ــة، وي ــدة التعليمي ــادية يف الوح ــور اإلرش األم

توصياتــه إىل عــادة القبــول والتســجيل.
1٣- متابعــة املطويــات والنــرات واإلعانــات اإلرشــادية مــع اجلهــة 

املســؤولة يف الوحــدة التعليميــة.
ــي يف  ــاد األكاديم ــز اإلرش ــع مرك ــتمرة م ــة املس ــيق واملتابع 1٤- التنس
ــة  ــات الدوري ــور االجتاع ــى حض ــرص ع ــجيل، واحل ــول والتس ــادة القب ع

ــادة. ــاد بالع ــس اإلرش ملجل
ــجيل  ــدة التس ــية يف م ــم الدراس ــاب جلداوهل ــجيل الط ــة تس 1٥- متابع

املقــررة لــكل فصــل.
ــم  ــامة بياناهت ــن س ــد م ــم بالتأك ــع خترجه ــاب املتوق ــه الط 1٦- توجي
مــن خــال اخلدمــة الذاتيــة للطالــب عــى املوقــع، وتعبئــة النمــوذج اخلــاص 
بطلــب احلصــول عــى الوثيقــة، وتســليمه لقســم اخلرجيــن والوثائــق يف عــادة 

القبــول والتســجيل.
ــلم  ــل تس ــًا قب ــرف آلي ــاء الط ــة إخ ــلم الوثيق ــب لتس ــزم الطال 1٧- يل

ــة. ــن اجلامع ــه م ــه ووثيقت ملف
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من مهام عضو هيئة التدريس التعليمية
ــل  ــوم يف الفص ــن أول ي ــر م ــوف التحض ــة كش ــى طباع ــرص ع - احل
ــدة  ــاء م ــد انته ــث بع ــبوع الثال ــا يف أول األس ــاة حتديثه ــدرايس، ومراع ال
احلــذف واإلضافــة، وعــدم إضافــة أي إســم يف الشــعبة إال بعــد اعتــاده مــن 

ــة. ــات املعني اجله
ــم  ــبة غياهب ــاوزت نس ــن جت ــن الذي ــاب املحروم ــاء الط ــرص أس - ح
ــه و املنقطعــن عــن الدراســة ورفعهــا يف الوقــت املحــدد. احلــد  املســموح ب

- التنســيق مــع األســتاذ املشــارك يف املقــرر عنــد التدريــس وعنــد رصــد 
الدرجــات، حتــى ال يرتتــب عــى ذلــك ترحيــل خاطــئ لبعــض الدرجــات.

ــة  ــة والتكميلي ــة والبديل ــررات الفصلي ــئلة املق ــداد أس ــام بإع - االهت
ــا. ــر فيه ــكلة التأخ ــاء مش ــدد، وإهن ــت املح ــا يف الوق ــا ورصده وتصحيحه

ــام  ــات يف نظ ــد الدرج ــح ورص ــددة للتصحي ــد املح ــزام باملواعي - االلت
بانــر ســواء عــن طريــق اخلدمــات الذاتيــة أو يف النظــام عــرب املســتخدم التابــع 
للقســم العلمــي، والتأكــد مــن مراجعتهــا قبــل الرتحيــل؛ لتــايف مــا يرتتــب 

عــى التأخــر مــن مشــكات أمههــا:

- كثرة التعديات عى النتيجة.
- تأخر إعان النتائج.

- تأخر تسليم الوثائق للخرجين.
- تأخر أو انقطاع رصف املكافآت عن الطاب.

- عدم استقرار اجلدول الدرايس للطالب.

- حصول الطالب عى إنذار غر مستحق.
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التخصصات الدراسية
أوالً: التخصصات الدراسية املتاحة باجلامعة يف الرياض:

 امعةاملتاحة باجل التخصصات الدراسية

يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني لعمادة القبول والتسجيل،   

 واالطالع على دليل القبول

https://units.imamu.edu.sa/deanships/admission/Pages/admission/default.aspx 
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تعريفات ملصطلحات أكاديمية
1ـ املرشــد األكاديمــي: عضــو هيئــة التدريــس ومــن يف حكمــه املكلــف 

بإرشــاد الطالــب وتوجيهــه ومتابعتــه أثنــاء دراســته يف اجلامعــة.
2- السنة الدراسية: فصان رئيسان، وفصل صيفي إن وجد.

ــبوعًا,  ــر أس ــة ع ــن مخس ــل ع ــة ال تق ــدة زمني ــدرايس: م ــل ال ٣- الفص
ــا  ــا فرتت ــن ضمنه ــل م ــية  وال تدخ ــررات الدراس ــا املق ــى مداه ــدرس ع ت

ــة. ــارات النهائي ــجيل واالختب التس
ــابيع وال  ــة أس ــى ثاني ــد ع ــة ال تزي ــدة زمني ــي: م ــل الصيف ٤- الفص
ــف  ــة، وتضاع ــارات النهائي ــجيل واالختب ــا التس ــا فرتت ــن ضمنه ــل م تدخ

ــرر. ــكل مق ــة ل ــدة املخصص ــا امل خاهل
ــًا  ــية، وفق ــة الدراس ــى املرحل ــدال ع ــو ال ــدرايس: ه ــتوى ال ٥- املس

للخطــط الدراســية املعتمــدة.
ــة،  ــية اإلجباري ــررات الدراس ــة املق ــي جمموع ــية: ه ــة الدراس ٦- اخلط
ل مــن جممــوع وحداهتــا متطلبــات  واالختياريــة، واحلــرة، والتــي تشــكَّ
التخــرج التــي جيــب عــى الطالــب اجتياُزهــا بنجــاح للحصــول عــى الدرجــة 
العلميــة يف التخصــص املحــّدد، وتصمــم اخلطــة الدراســية بــا يعــادل ثانيــة 

ــة. ــة اجلامعي ــر للمرحل ــية فأكث ــول دراس فص
٧- املقــرر الــدرايس: مــادة دراســية ضمــن اخلطة الدراســية املعتمــدة يف كل 
ختصــص ) برنامــج (،  ويكــون لــكل مقــرر رقــم، ورمز، واســم ووصــف مفصل 
ملفرداتــه يميــزه مــن حيــث املحتــوى واملســتوى عــا ســواه مــن مقــررات  وملف 
خــاص حيتفــظ بــه القســم لغــرض املتابعــة والتقييــم والتطويــر وجيــوز أن يكــون 

لبعــض املقــررات متطلــب أو متطلبــات ســابقة أو متزامنــة معه.
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ــي ال  ــبوعية الت ــة األس ــارضة النظري ــي املح ــية: ه ــدة الدراس ٨- الوح
تقــل مدهتــا عــن مخســن دقيقــة، أو الــدرس الريــري الــذي ال تقــل مدتــه 
عــن مخســن دقيقــة، أو الــدرس العمــي أو امليــداين الــذي ال تقــل مدتــه عــن 

مئــة دقيقــة .
ــب  ــه الطال ــل علي ــذي حيص ــعار ال ــو اإلش ــي: ه ــذار األكاديم ٩- اإلن
بســبب انخفــاض معدلــه الرتاكمــي عــن احلــد األدنــى وهــو )2.٠٠( مــن 

.)٥.٠٠(
1٠- درجــة األعــال الفصليــة: هــي الدرجــة املمنوحــة لألعــال التــي 
تبــن حتصيــل الطالــب خــال فصــل درايس مــن اختبــارات وبحــوث 

ــي.  ــار النهائ ــدا االختب ــدرايس، ع ــرر ال ــل باملق ــة تتص ــطة تعليمي وأنش
ــة  ــدة يف هناي ــرة واح ــد م ــرر يعق ــار يف املق ــي: اختب ــار النهائ 11- االختب

ــدرايس. ــل ال الفص
12- درجــة االختبــار النهائــي: الدرجــة التــي حيصــل عليهــا الطالــب يف 

كل مقــرر يف االختبــار النهائــي للفصــل الــدرايس. 
1٣- الدرجــة النهائيــة: جممــوع درجــات األعــال الفصليــة مضافــًا إليهــا 

درجــة االختبــار النهائــي لــكل مقــرر وحتســب الدرجــة مــن مائــة.
1٤- التقديــر: وصــف للرمــز األبجــدي للدرجــة النهائيــة التــي حصــل 

عليهــا الطالــب يف أي مقــرر.
ــذر  ــرر يتع ــكل مق ــًا ل ــد مؤقت ــر يرص ــل: تقدي ــر مكتم ــر غ 1٥- تقدي
عــى الطالــب اســتكال متطلباتــه يف املوعــد املحــدد، ويرمــز لــه يف الســجل 

.)IC( أو )ــرف )ل ــي باحل األكاديم
1٦- تقديــر مســتمر: تقديــر يرصــد مؤقتــا لــكل مقــرر تقتــي طبيعــة 
.)IP( أو )دراســته أكثــر مــن فصــل درايس الســتكاله، ويرمــز لــه بالرمــز )م
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ــل  ــي حص ــاط الت ــوع النق ــمة جمم ــل قس ــي: حاص ــدل الفص 1٧- املع
ــي  ــررات الت ــع املق ــررة جلمي ــدات املق ــوع الوح ــى جمم ــب ع ــا الطال عليه

درســها يف أي فصــل درايس. 
وحتســب النقــاط بــرب الوحــدة املقــررة يف وزن التقديــر الــذي حصــل 

عليــه الطالــب يف كل مقــرر درســه.
ــل  ــي حص ــاط الت ــوع النق ــمة جمم ــل قس ــي: حاص ــدل الرتاكم 1٨- املع
عليهــا الطالــب يف مجيــع املقــررات التــي درســها منــذ التحاقــه باجلامعــة عــى 

ــررات. ــك املق ــررة لتل ــدات املق جممــوع الوح
ــب  ــي للطال ــل العلم ــتوى التحصي ــف مس ــام: وص ــر الع 1٩- التقدي

ــي. ــه الرتاكم ــى معدل ــاًء ع ــة بن ــته يف اجلامع ــدة دراس ــال م خ
ــدات  ــن الوح ــدد م ــل ع ــدرايس: أق ــبء ال ــن الع ــى م ــد األدن 2٠- احل
الدراســية التــي ينبغــي عــى الطالــب غــر املســتجد تســجيلها خال املســتوى 

الــدرايس بــا ال يقــل عــن )12( وحــدة دراســية للنظــام الفصــي.
21- الســاعات املســجلة: هــي مجيــع الســاعات التــي ســجلها الطالــب 

ودرســها منــذ دخولــه للكليــة حتــى إهنائــه متطلبــات التخــرج.
22- الســاعات املجتــازة: هــي مجيــع الســاعات التــي اجتازهــا الطالــب 
ســواء كانــت يف ختصصــه احلــايل أو يف ختصــص ســابق . كأن يكــون الطالــب 
ــول إىل  ــم ح ــة ث ــة الريع ــا يف كلي ــررات واجتازه ــن املق ــددًا م ــد درس ع ق

كليــة أصــول الديــن واجتــاز أيضــًا عــدد مــن املقــررات فيهــا.
2٣ - الســاعات املكتســبة : هــي جممــوع الســاعات التــي اجتازهــا 

الطالــب يف خطتــه الدراســية لتخصصــه احلــايل. 
2٤- الســجل األكاديمــي: هــو بيــان يوضــح ســر الطالــب الــدرايس، 
ــا  ــا وأرقامه ــل درايس برموزه ــها يف كل فص ــي يدرس ــرارات الت ــمل املق ويش
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ــم  ــوز وقي ــا ورم ــل عليه ــي حص ــرات الت ــررة والتقدي ــا املق ــدد وحداهت وع
ــر  ــان التقدي ــرات، كــا يوضــح املعــدل الفصــي والرتاكمــي وبي تلــك التقدي

ــول. ــب املح ــا الطال ــي منه ــي أعف ــرارات الت ــة للمق ــام باإلضاف الع
2٥- تأجيــل الدراســة: عــدم تســجيل الطالــب مقــررات دراســته للســنة 
أو الفصــل الــدرايس املــراد تأجيــل الدراســة فيــه بطلــب مــن الطالــب، وال 

حتســب فــرتة التأجيــل ضمــن املــدة النظاميــة للتخــرج.
2٦- االعتــذار عــن الدراســة: عــدم مواصلــة الطالــب الدراســة للســنة 
الدراســية أو الفصــل الــدرايس الــذي ســجل فيــه بعــذر مقبــول مع احتســاب 

فــرتة االعتــذار ضمــن املــدة النظاميــة للتخــرج.
2٧- االنقطــاع: عــدم تســجيل الطالــب أي مقــررات دراســية ألي 
ســنة أو فصــل درايس دون إشــعار اجلامعــة بذلــك، أو غيــاب الطالــب بعــد 

ــة. ــًا منفصل ــة، أو )٣٠( يوم ــًا متصل ــدة )1٥( يوم ــررات م ــجيل املق تس
2٨- طــي القيد:إهنــاء عاقــة الطالــب باجلامعــة ســواء كان عــن طريــق 

الفصــل أو االنســحاب أو االنقطــاع.
ــررات يف  ــض املق ــة بع ــوم بدراس ــذي يق ــو ال ــر: ه ــب الزائ 2٩- الطال
جامعــة أخــرى أو فــرع مــن فــروع اجلامعــة التــي ينتمــي إليهــا دون حتويلــه، 

ــي. ــه الرتاكم ــل يف معدل ــها دون أن تدخ ــي درس ــواد الت ــادل امل وتع



15

نظام الدراسة واملستويات
1- تتكــون الدراســة يف املرحلــة اجلامعيــة مــن ثانيــة مســتويات دراســية 

فأكثــر.
2- تكون مدة املستوى الدرايس فصًا دراسيًا واحدًا.

٣- يتــدرج الطالــب يف الدراســة والنجــاح يف مقــررات املســتويات 
ــر. ــتوى آلخ ــن مس ــال م ــكام االنتق ــًا ألح ــية وفق الدراس

٤- تــوزع املقــررات الدراســية لــكل ختصــص عــى مســتويات، وحيــدد 
ــية  ــط الدراس ــه اخلط ــبا تقتضي ــدات حس ــن الوح ــدد م ــتوى ع ــكل مس ل

ــررة.  املق
ــتويات  ــون إىل املس ــررات ينتقل ــع املق ــازون مجي ــن جيت ــاب الذي ٥- الط
التاليــة بالتــدرج بــدءًا مــن املســتويات الدنيــا وفــق اخلطــط الدراســية 

ــدة.  املعتم
٦- ال حيــق للطالــب االنتقــال إىل املرحلــة الريريــة يف كليــة الطــب إال 
ــب  ــد الطال ــوى قي ــة، وُيط ــل الريري ــا قب ــة م ــررات املرحل ــاز مق ــد اجتي بع
إذا مل ُينــِه مقــررات املرحلــة مــا قبــل الريريــة خــال مخــس ســنوات كحــد 

أقــى.
٧- الطــاب املتعثــرون دراســيًا يتــم تســجيلهم يف املقــررات بــا يضمــن 
هلــم احلــد األدنــى مــن العــبء الــدرايس يف كل فصــل عــى أن تراعــى النقــاط 

: تية آل ا
 أ- عدم التعارض يف اجلدول الدرايس.

ب- استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر املراد تسجيله.
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٨- احلد األدنى من العبء الدرايس لغر املستجدين )12( ساعة.
ــد  ــتواه املقي ــن مس ــية م ــدات دراس ــب وح ــاء الطال ــذر إعط ٩- إذا تع
ــه أخــذ وحــدات  ــى مــن العــبء الــدرايس، فيمكن ــق احلــد األدن ــه لتحقي في
دراســية مــن املســتوين التاليــن ملســتواه الــدرايس، وال يتــم جتــاوز ذلــك إال 

ــى. ــد األدن ــال احل ــذر إك إذا تع
1٠- جيــب عــى الطالــب التقيــد بمواعيــد احلــذف واإلضافــة للمقررات 

الدراســية وفــق املواعيــد املعلنــة يف التقويــم الــدرايس املعتمد.
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أخي الطالب:
تأكد من حتديث بياناتك عرب النظام 

من أجل التواصل معك يف كل ما هيمك
������  ���  �������  �����  �  ��
�
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احلضور والغياب عن الدراسة
1- عــى الطالــب املنتظــم حضــور املحــارضات والــدروس العمليــة بــا 

ال يقــل عــن )٨٠ ٪( مــن الوحــدات الدراســية لــكل مقــرر.  
2- حيــرم الطالــب مــن االســتمرار يف الدراســة ومــن دخــول االختبــار 
النهائــي إذا قلــت نســبة حضــوره يف الوحــدات الدراســية لــكل مقــرر عــن 
)٨٠ ٪( إال بعــذر يقبلــه جملــس الكليــة مــا مل تقل نســبة احلضور عــن )٥٠٪(.

ويعــد الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبًا يف 
املقــرر ويرصــد لــه تقديــر حمــروم )ح(. 

ــبة  ــت نس ــرر إذا قل ــار يف املق ــول االختب ــب بدخ ــمح للطال ٣- ال يس
ــذار. ــت األع ــا كان ــن )٥٠ ٪( مه ــه ع ــوره في حض

٤- الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرًا 
يف ذلــك االختبــار، وحيســب تقديــره يف ذلــك املقــرر عــى أســاس درجــات 

األعــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.
ــاب  ــاء الط ــان أس ــاب، وإع ــد الغي ــرر رص ــتاذ املق ــند ألس ٥- يس

ــار. ــول االختب ــن دخ ــان م ــددة للحرم ــبة املح ــوا النس ــن بلغ الذي
٦- يطــوى قيــد الطالــب املنتظــم الــذي تغيــب عــن الدراســة دون عــذر 
ــال  ــة خ ــًا متقطع ــن يوم ــة أو ثاث ــًا متصل ــر يوم ــة ع ــدة مخس ــول م مقب
الفصــل الــدرايس الواحــد . ويطــوى قيــد الطالــب املنتســب إذا تغيــب عــن 

ــول. ــذر مقب ــل درايس دون ع ــة لفص ــارات النهائي ــع االختب مجي
٧- ال يعــد الطالــب منقطعــًا عــن الدراســة يف الفصــول التــي يدرســها 

زائــرًا يف جامعــة أخــرى.
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٨- الفصــول التــي ال حتتســب مــن املــدة النظاميــة للبقــاء باجلامعــة هــي 
ــب  ــه الطال ــول في ــل املفص ــل، الفص ــاع، التأجي ــي، االنقط ــول : الصيف فص

ــري. ــل التحض ــدل، والفص ــدة أو املع ــبب امل بس
٩- عــدد حمــارضات الغيــاب بــدون عــذر املســموح هبــا للطالــب والتــي 

إذا زاد عليهــا يتــم حرمانــه مــن دخــول االختبــار:

عدد ساعات املقرر 
يف األسبوع

عدد حمارضات الغياب املسموح هبا 
يف الفصل الدرايس 

13
26
39
412
515
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االختبار البديل
ــرر  ــي يف أي مق ــار النهائ ــور االختب ــن حض ــب م ــن الطال 1- إذا مل يتمك
درايس لعــذر قهــري، جــاز ملجلــس الكليــة يف حــاالت الــرورة القصــوى 
ــاوز  ــدة ال تتج ــال م ــًا خ ــارًا بدي ــه اختب ــاح بإعطائ ــذره، والس ــول ع قب
ــر  ــى التقدي ــايل، ويعط ــل الت ــة يف الفص ــة الدراس ــن بداي ــاين م ــبوع الث األس

ــل. ــار البدي ــه االختب ــد أدائ ــه بع ــل علي ــذي حص ال
ــل  ــرج يف الفص ــن للتخ ــاب املؤهل ــل للط ــار البدي ــرى االختب 2- جي

ــن.  ــج اخلرجي ــور نتائ ــخ ظه ــن تاري ــبوع م ــال أس ــاين خ ــدرايس الث ال
٣- يشــرتط لعقــد االختبــار البديــل أن يتقــدم الطالــب بــا يثبــت عــذره 
ــة  ــى هناي ــذر حت ــوء الع ــت نش ــن وق ــي م ــار الفص ــن االختب ــف ع يف التخل

ــارات. ــة االختب ــاين مــن هناي األســبوع الث
٤- يكون قبول العذر يف التخلف عن االختبار لألسباب اآلتية:

1 - تنويم الطالب املريض يف املستشفى.
2- مرافقة املريض الذي يعوله الطالب وحده.

٣ - الوالدة وأمراض النساء بالنسبة للطالبات.
٤- األمراض النفسية املوثقة.

٥- إيقاف الطالب أو حجزه لدى اجلهات األمنية املختصة.
٦- حدوث حريق يف املنزل أو االعتداء عليه.

٧ - أعذار قهرية أخرى مماثلة ملا ذكر يقررها جملس الكلية.
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االختبار التكمييل
ــات  ــى متطلب ــد أهن ــن وق ــرر أو مقرري ــر يف مق ــذي يتعّث ــب ال 1- الطال
ــن  ــة ع ــارات البديل ــد االختب ــي يف موع ــار تكمي ــه اختب ــُد ل ــرج ُيعَق التخ
الفصــل الــدرايس األول، وخــال أســبوع مــن تاريــخ ظهــور نتائــج اخلرجين 

ــاين.  ــدرايس الث ــل ال للفص
2- يعيــد الطالــب املتعثــر اختبــار املقــرر يف كل موعــد لاختبــار التكميي 

حتــى يتمكــن من جتــاوزه. 
ــة  ــررات ذات الصبغ ــي املق ــار التكمي ــة االختب ــن إمكاني ــتثنى م ٣- يس

ــة. ــس الكلي ــا جمل ــي حيدده ــة الت العملي
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تأجيل الدراسة
جيوز للطالب تأجيل الدراسة وفق اآليت: 

1- أن يتقدم بعذر يقبله جملس الكلية .
2- أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصلــن دراســين متتاليــن أو ثاثــة 
ــوز  ــة، وجي ــه يف اجلامع ــة بقائ ــى طيل ــدًا أق ــة ح ــر متتالي ــية غ ــول دراس فص

ــك.  ــن ذل ــتثناء م ــرورة االس ــال ال ــة يف ح ــس اجلامع ملجل
ــال  ــة خ ــات الذاتي ــرب اخلدم ــًا ع ــل آلي ــب التأجي ــدم بطل ٣- أن يتق
األســبوع األول مــن بــدء الفصــل الــدرايس وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم 

ــد. ــدرايس املعتم ال
ــات  ــاء متطلب ــة إلهن ــدة الازم ــن امل ــل ضم ــدة التأجي ــب م ٤- ال حتتس

ــرج.  التخ
ــد  ــة عن ــر الطالب ــة ويل أم ــب موافق ــجيل طل ــول والتس ــادة القب ٥- لع
ــه  ــن يفوض ــة أو م ــس الكلي ــوز ملجل ــة، وجي ــل الدراس ــب تأجي ــا بطل تقدمه

ــة. ــر الطالب ــة ويل أم ــرتاط موافق اش
٦- تنقطع املكافأة عن الطالب املؤجل.
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االعتذار عن الدراسة
ــل درايس  ــة فص ــتمرار يف دراس ــن االس ــذار ع ــب االعت ــوز للطال جي

ــق اآليت:  ــبًا وف ــد راس دون أن يع
1- أن يتقدم بعذر يقبله جملس الكلية .

2- أن يتقــدم بطلــب االعتــذار آليــًا عــرب اخلدمــات الذاتيــة وفــق املوعــد 
املحــدد يف التقويــم الــدرايس املعتمــد.

٣- يرصد للطالب املعتذر تقدير )ع( . 
٤- حيتســب الفصــل املعتــذر عنــه مــن املــدة الازمــة إلهنــاء متطلبــات 

التخــرج.
٥- تنقطع املكافأة عن الطالب املعتذر عند صدور قرار االعتذار.

ــد  ــة عن ــر الطالب ــة ويل أم ــب موافق ــجيل طل ــول والتس ــادة القب ٦- لع
تقدمهــا بطلــب لاعتــذار عــن الفصــل الــدرايس ، وجيــوز ملجلــس الكليــة أو 

ــة. مــن يفوضــه اشــرتاط موافقــة ويل أمــر الطالب
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االنسحاب من مقرر درايس
جيوز للطالب االنسحاب بعذر من مقرر وفق اآليت:

ــي ينســحب منهــا الطالــب يف الفصــل  ــررات الت ــدد املق ــد ع 1- أال يزي
ــدرايس عــن مقرريــن. ال

2- أن توافق الكلية عى طلب االنسحاب.
٣- أال يتســبب االنســحاب يف انخفــاض العــبء الــدرايس للطالــب عــن 

احلــد األدنــى وهــو )12( وحــدة دراســية.
٤- أال يزيــد عــدد الفصــول التــي ينســحب فيهــا الطالــب مــن مقــرر أو 

مقرريــن عــن أربعــة فصــول دراســية.
ــًا عــرب اخلدمــات الذاتيــة  ٥- أن يتقــدم الطالــب بطلــب االنســحاب آلي

وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم الــدرايس املعتمــد.
٦- ال يســمح للطالــب باالنســحاب مــن أي مقــرر مــن مقــررات 
الربامــج التحضريــة أو مــن مقــررات الكليــات التــي تعتمــد نظــام الدراســة 

ــنوي. الس
ــحاب  ــب االنس ــا بطل ــد تقدمه ــة عن ــر الطالب ــة ويل أم ــب موافق ٧- طل

ــية. ــررات الدراس ــض املق ــن بع م
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إعادة القيد

    احلاالت التي ال يمكن فيها إعادة القيد:
ــس  ــدة، وملجل ــرة واح ــن م ــر م ــب أكث ــد الطال ــادة قي ــوز إع 1- ال جي

ــك. ــن ذل ــتثناء م ــرورة االس ــة ال ــة يف حال اجلامع
2- ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب املطــوي قيــده إذا كان مســتنفدًا 

اجلامعــة. يف  لدراســته  النظاميــة  املــدة  أو  األكاديميــة  اإلنــذارات 
٣- إذا مــى عــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر، ومل 
تتوافــر فيــه ضوابــط إعــادة القيــد، فيمكنــه التقــدم للجامعــة طالبــًا مســتجدًا، 
دون الرجــوع إىل ســجله الــدرايس الســابق، عــى أن تنطبــق عليــه كافة رشوط 

القبــول املعلنــة يف حينــه.
ــباب  ــة ألس ــن اجلامع ــل م ــذي فص ــب ال ــد الطال ــادة قي ــوز إع ٤- ال جي
تعليميــة، أو تأديبيــة، أو الــذي فصــل مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة، 
ــل هــذه األســباب فيعــد  ــه ملث ــه ســبق فصل ــده أن وإذا اتضــح بعــد إعــادة قي

قيــده ملغيــًا مــن تاريــخ إعــادة قيــده.

احلاالت التي يمكن فيها إعادة القيد:
يمكــن للطالــب املطــوي قيــده التقــدم بطلــب إعــادة قيــده برقمه وســجله  أ-

قبــل االنقطــاع وفــق الضوابــط اآلتية:
ــن  ــية م ــول دراس ــة فص ــال أربع ــد خ ــادة القي ــب إع ــدم بطل 1- أن يتق

ــد. ــي القي ــخ ط تاري
2- أن يوافق جملس الكلية املعنية، واجلهات ذات العاقة عى إعادة القيد.
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ب- يمكــن إعــادة قيــد الطالــب للمــرة الثانيــة أو للطالــب الــذي مــى عــى 
طــي قيــده أكثــر مــن أربعــة فصــول دراســية، وفــق الضوابــط اآلتيــة:

1- أن يكــون انقطــاع الطالــب بســبب عــذر قهــري مثــل: مــرض عضوي 
ــور،  ــن احلض ــب ع ــق الطال ــادث يعي ــول ح ــق، حص ــي موث أو نف
مرافقــة مريــض يعولــه الطالــب، الســجن، التكليــف بمهمــة رســمية 
خــارج اململكــة أو داخلهــا، عــى أن يقــّدم الطالــب مــا ُيثبــت ذلــك.

2- أن جيتاز الطالب نصف متطلبات التخرج عى األقل.
٣- أال يقل معدل الطالب عن )2.٠٠( من )٥.٠٠( .

٤- أال تتجــاوز مــدة االنقطــاع احلــد األقــى للمــدة األصليــة للتخــرج يف 
الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعية.

ــدة  ــوء امل ــه يف ض ــة لتخرج ــب كافي ــة للطال ــدة املتبقي ــون امل ٥- أن تك
األصليــة واالســتثنائية .

٦- موافقــة القســم املختــص والكليــة عــى إعــادة قيــد الطالــب، ويلتــزم 
ــم  ــا القس ــد يقرره ــة ق ــية إضافي ــررات دراس ــة مق ــب بدراس الطال

ــد. ــادة القي ــال إع ــة ح ــص أو الكلي املخت
ج- يعاَمــل الطالــب املنســحب مــن اجلامعــة معاملــة الطالــب املنقطــع عــن 

الدراســة.
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الفصل من اجلامعة والفرص االستثنائية
ضوابط منح الفرص االستثنائية للطالب املفصول من اجلامعة: 

1- إذا حصــل الطالــب عــى ثاثــة إنــذارات متتاليــة النخفــاض معدلــه 
الرتاكمــي عــن )2.٠٠( مــن )٥.٠٠(، فإنــه يكــون مفصــوالً مــن اجلامعــة، 
وملجلــس اجلامعــة بنــاء عــى توصيــة جملــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة ملــن 

يمكنــه رفــع معدلــه الرتاكمــي بدراســته للمقــررات املتاحــة.
ــه الطالــب متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف  2- إذا مل ين
املــدة املقــررة لتخرجــه عــاوة عــى مــدة الربنامــج فيكــون املجمــوع )12( 
ــة  ــس اجلامع ــة، وملجل ــن اجلامع ــوالً م ــون مفص ــه يك ــيًا، فإن ــًا دراس فص
إعطــاؤه فرصــة اســتثنائية إلهنــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقــى ال يتجــاوز 
ــًا  ــوع )1٦( فص ــون املجم ــرج ليك ــددة للتخ ــة املح ــدة األصلي ــف امل ضع

ــيًا. دراس
ــاع  ــة أوض ــتثنائية معاجل ــاالت االس ــة يف احل ــس اجلامع ــوز ملجل ٣- جي
ــم  ــابقتن بإعطائه ــن الس ــكام الفقرت ــم أح ــق عليه ــن تنطب ــاب الذي الط
فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصلــن دراســين عــى األكثــر ليكــون جممــوع 
ــذارات  ــوع اإلن ــيًا وجمم ــًا دراس ــى : )1٨( فص ــد أق ــة بح ــدة الدراس م

ــة. ــذارات متتالي ــدل )٦( إن ــبب املع بس
٤- الكليــات التــي تزيــد مــدة الدراســة النظاميــة فيهــا عــن )٨( فصــول 

دراســية تكــون مــدة الفــرص االســتثنائية بحســبها.
٥- يتــم احتســاب الفــرص االســتثنائية عــى أن عــدد الوحــدات 
الدراســية املســجلة للطالــب )1٨( وحــدة دراســية ؛ بنــاء عــى زيــادة عــبء 

ــدة. ــن )12( إىل )1٨( وح ــرص االســتثنائية م ــتحقن للف املس
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ــة  ــه الفرص ــايل ملنح ــل الت ــة يف الفص ــارشة الدراس ــب مب ــزم الطال ٦- يل
االســتثنائية، ويمكــن تأجيلهــا إذا تقــدم الطالــب بعــذر مقبــول لعــادة القبول 
والتســجيل، عــى أن يبــارش الطالــب الدراســة خــال أربعــة فصــول دراســية.
ــن  ــة ذات الفصل ــج التحضري ــول يف الربام ــب املقب ــمح للطال ٧- ال يس
الدراســين )التطبيقيــة والصحيــة( بالبقــاء ألكثــر مــن ) ٤ ( فصــول دراســية  
ــي ال  ــات الت ــدى التخصص ــول إىل إح ــة أو حي ــن اجلامع ــل م ــك يفص وبذل
تتطلــب برامــج حتضريــة )الريعــة – أصــول الديــن – الللغــة العربيــة( إذا 

ــة. ــة املعني ــت الكلي ــل ووافق ــت رشوط التحوي حتقق
ــل  ــة ذات الفص ــج التحضري ــول يف الربام ــب املقب ــمح للطال ٨- ال يس
الــدرايس الواحــد )العلــوم اإلداريــة واإلنســانية( بالبقــاء ألكثــر مــن 
ــدى  ــول إىل إح ــة أو حي ــن اجلامع ــل م ــك يفص ــية  وبذل ــول دراس )٣( فص
التخصصــات التــي ال تتطلــب برامــج حتضريــة إذا حتققــت رشوط التحويــل 

ــة. ــة املعني ــت الكلي ووافق
ــدة  ــن امل ــل ضم ــدرايس تدخ ــل ال ــن الفص ــذار ع ــاع واالعت ٩- االنقط

ــري. ــج التحض ــة للربنام ــية النظامي الدراس
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التحويل

أوالً: ضوابط التحويل من االنتساب املطور إىل االنتظام أو العكس:

1- ال يســمح بالتحويــل مــن االنتســاب إىل االنتظــام أو العكــس إال مــرة 
واحــدة خــال الدراســة اجلامعيــة للطالــب إال لألعــذار القهرية التــي يقدرها 

جملــس اجلامعــة بنــاًء عــى توصيــة جملــس الكليــة.
2- يســمح بالتحويــل مــن االنتســاب إىل االنتظــام ملــن ســيدرس نصــف 

متطلبــات التخــرج عــى األقــل منتظــًا.
ــن )٧٥.2(  ــه ع ــل معدل ــن يق ــام مل ــل إىل االنتظ ــمح بالتحوي ٣- ال يس

ــك. ــن ذل ــى م ــدالت أع ــرتاط مع ــات اش ــن )٥( ، وللكلي م
٤- أن يتقــدم بطلــب التحويــل خــال األســبوع األول والثــاين مــن بــدء 

الدراســة وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم الــدرايس.
ــب  ــون الطال ــام أن يك ــاب إىل االنتظ ــن االنتس ــل م ــرتط للتحوي ٥- يش

ــعودية. ــن أم س ــعودي م ــر س ــعودًيا أو غ س
ــل إىل  ــد التحوي ــا عن ــة هب ــة رشوط خاص ــام العلمي ــض األقس ٦- لبع

ــا. ــام فيه االنتظ
ــه  ٧- ال يســمح بالتحويــل مــن االنتظــام إىل االنتســاب ملــن يقــل معدل

ــن )٥.٠٠(. ــن )2.٠٠( م ــي ع الرتاكم
ــب  ــي الطال ــاب أن ُيم ــام إىل االنتس ــن االنتظ ــل م ــرتط للتحوي ٨-يش

ــذًرا. ــا أو معت ــًا متابًع ــة منتظ ــًيا يف اجلامع ــًا دراس فص
٩- يكتــب نــوع الدراســة يف وثيقة الطالب )منتظم أو منتســب( بحســب وضع 

الطالــب يف الفصــل األخــر لــه، بغض النظــر عن نــوع دراســته الســابقة.
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ثانيًا: التحويل الداخيل:

ــن  ــرى أو م ــة ألخ ــن كلي ــة م ــل اجلامع ــب داخ ــل الطال ــن حتوي يمك
ــة: ــط اآلتي ــق الضواب ــر، وف ــص آلخ ختص

1- أن يقتــرص التحويــل إىل األقســام املناظــرة عــى بدايــة املســتوى 
اخلامــس فــا دون، وعــى املســتوى األول بالنســبة لألقســام غــر املناظــرة مها 

ــه.  ــول من ــابق املح ــمه الس ــب يف قس ــتوى الطال كان مس
2- أال يكــون طالبــًا مســتجدًا، فــا جيــوز حتويــل الطالــب إال بعــد مــي 

فصــل درايس واحــد مــن املــدة النظاميــة لدراســة الطالــب يف اجلامعــة.
٣- أن يتقــدم بطلــب التحويــل خــال األســبوع األول مــن بدء الدراســة 

وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم الــدرايس عــرب اخلدمــات الذاتية.
٤- أال يكــون الطالــب مفصــوالً أكاديميــًا حلصولــه عــى ثاثــة إنــذارات 

أكاديمية.
ــة إلهنــاء  ــة لدراســة الطالــب يف اجلامعــة كافي ــدة املتبقي ٥- أن تكــون امل

ــرج. ــات التخ متطلب
٦- أال يكون سبق له التحويل خال دراسته اجلامعية.

٧- أن يستويف رشوط القسم املحول إليه.
٨- ُتثبــت يف الســجل األكاديمــي للطالــب املحــّول مــن كليــة إىل أخــرى 
مجيــع املقــررات التــي درســها يف اجلامعــة، وال تدخــل يف املعــدل الرتاكمــي إال 

املقــررات التــي عودلــت لــه. 
٩- إذا تــم التحويــل فإنــه يمكــن معادلــة املقــررات املتوافقــة يف املفردات 

بعــد موافقــة األقســام العلميــة عليها.
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1٠- إذا كان املعــدل الســابق للطالــب أقــل مــن )2.٠٠( فــا يســتحق 
املكافــأة بعــد التحويــل مبــارشة ، وإنــا ينتظــر حتــى ينهــي فصــًا واحــدًا يف 

القســم اجلديــد بمعــدل )2.٠٠( فأعــى.

ثالثًا: التحويل اخلارجي:

ــط  ــق الضواب ــة وف ــارج اجلامع ــن خ ــب م ــل الطال ــول حتوي ــن قب يمك
ــة: اآلتي

1- أن يكون الطالب مقيدًا يف كلية أو جامعة معرتف هبا غر أهلية. 
2- أال يكــون مفصــوالً مــن اجلامعــة املحــول منهــا ألســباب تأديبيــة أو 
أكاديميــة، وإذا اتضــح بعــد حتويلــه أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبيــة فيعــّد 

قيــده ُمْلغــًى مــن تاريــخ قبــول حتويلــه للجامعــة.
٣- أن يكــون الطالــب جمتــازًا جلميــع املقــررات التــي درســها يف اجلامعــة 

املحــول منهــا، بمعــدل ال يقــل عــن )2.٧٥( مــن )٥.٠٠(.
٤- أن تنطبــق عــى الطالــب الراغــب يف التحويــل رشوط القبــول ، 

ورشوط التحويــل يف القســم الــذي  يرغــب يف التحويــل إليــه.
ــتوى األول  ــرة يف املس ــر املناظ ــام غ ــل إىل األقس ــون التحوي ٥- أن يك

ــط. فق
٦- يقــدم طلبــه يف املــدة املحــددة للتحويــل اخلارجــي يف التقويــم 

الــدرايس عــرب املوقــع اإللكــرتوين مــرة واحــدة كل عــام.
ــتوى  ــة املس ــى بداي ــرة حت ــام املناظ ــل إىل األقس ــون التحوي ٧- أن يك
ــتويات  ــة مس ــه أربع ــول إلي ــم املح ــب يف القس ــى الطال ــط، ليبق ــس فق اخلام

ــد. ــم اجلدي ــذا القس ــع ه ــف م ــة التكي ــه فرص ــاح ل ــل ؛ لتت ــى األق ع
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٨- ال يتم اعتاد التحويل إال بعد إمتام إجراءات املعادلة.
٩- أن تتــم إجــراءات التحويــل عــن طريــق عــاديت القبــول والتســجيل 

يف اجلامعتــن بالتنســيق مــع الكليــات ذات العاقــة.
ــب  ــها الطال ــي درس ــررات الت ــة املق ــة بمعادل ــس الكلي ــوم جمل 1٠- يق
ــررات،  ــذه املق ــدم ه ــي تق ــام الت ــة األقس ــى توصي ــاء ع ــة بن ــارج اجلامع خ
ــه، وال  ــت ل ــي عودل ــررات الت ــب املق ــي للطال ــجل األكاديم ــت يف الس وتثب

ــي. ــه الرتاكم ــاب معدل ــل يف احتس تدخ
ــاعات  ــن س ــاوز )٤٠٪( م ــا ال يتج ــّول ب ــب املح ــادل للطال 11- ُيع

ــه. ــّول إلي ــص املح ــدة للتخص ــة املعتم اخلط
12- ال ُيعــادل للطالــب الــذي ُقبــل مســتجدًا مــا درســه مــن مقــررات 

ســابقة يف جامعــة أو كليــة أخــرى.
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الطالب الزائر
أ- الطالــب الزائــر: هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض املقــررات يف جامعة 
ــه،  ــا، دون حتويل ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــروع اجلامع ــن ف ــرع م ــرى أو يف ف أخ

وتعــادل لــه املــواد التــي درســها وفقــًا للضوابــط اآلتيــة:
ــارج  ــة خ ــى الدراس ــبقًا ع ــا مس ــدرس فيه ــي ي ــة الت ــة الكلي 1- موافق

ــة. اجلامع
2- أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة موىص هبا داخل اململكة.

ــب  ــاهبا للطال ــن احتس ــي يمك ــية الت ــدات الدراس ــاوز الوح ٣- أال تتج
الزائــر جلامعــة أخــرى )2٠٪( مــن جممــوع وحــدات اخلطــة الدراســية 

ــب. للطال
٤- أن يكــون للطالــب الــذي يرغــب يف الدراســة زائــًرا يف جامعــة 

ــل. ــى األق ــد ع ــل واح ــة لفص ــي يف اجلامع ــجل أكاديم ــرى س أخ
٥- أن تصــدر املوافقــة عــى طلبــات الزيــارة مــن عــادة القبــول 

والتســجيل بعــد رفعهــا مــن ِقبــل الكليــات املعنيــة.
ــه  ــجيل بنتائج ــول والتس ــادة القب ــد ع ــب تزوي ــى الطال ــب ع ٦- جي
ــال  ــرًا خ ــا زائ ــي درس فيه ــة الت ــن اجلامع ــا م ــل عليه ــي حص ــمية الت الرس
أســبوعن مــن بــدء الدراســة يف أول فصــل درايس يــي مــدة دراســته زائــًرا.

٧- أن يكــون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج اجلامعــة معــادالً أو 
مكافئــًا يف مفرداتــه ألحــد املقــررات التــي تتضمنهــا متطلبــات التخــرج.

ــة،  ــروع اجلامع ــن ف ــرع م ــر يف ف ــب الزائ ــة الطال ــت دراس ٨- إذا كان
ــي. ــه الرتاكم ــن معدل ــل ضم ــب وتدخ ــجل الطال ــررات يف س ــت املق فتثب
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٩- ال حتتســب معــدالت املقــررات التــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر من 
اجلامعــة األخرى ضمــن معدله الرتاكمــي، وتثبت املقــررات يف ســجله األكاديمي.

ب- ُيمّكــن الطالــُب مــن جامعــة أو كليــة أخــرى مــن الدراســة زائــًرا يف 
اجلامعــة وفًقــا ملــا يــأيت:

1- إحضار موافقة رسمية مسبقة من جامعته أو كليته.
ــول يف  ــراءات املعم ــق اإلج ــجيله وف ــه وتس ــراءات قبول ــم إج 2- أن تت

ــة. اجلامع
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الفصل الصيفي
1- الفصــل الصيفــي: هــو مــدة زمنيــة ال تزيــد عــن ثانيــة أســابيع، وال 
ــف  ــة، وتضاع ــارات النهائي ــجيل واالختب ــا التس ــا فرتت ــن ضمنه ــل م تدخ

خاهلــا املــدة املخصصــة لــكل مقــرر.
2- ال يزيد عدد الساعات املسجلة للطالب عن )12( ساعة.

٣- تدريــس املقــررات يف الفصــل الصيفــي بســاعات مضاعفــة، وزمــن 
ــرر  ــة(، فاملق ــون دقيق ــاد )مخس ــل املعت ــه يف الفص ــو نفس ــية ه ــاعة الدراس الس
ــبوعيًا،  ــاعات أس ــت س ــدرس س ــبوعيًا ي ــاث أس ــادة ث ــاعاته املعت ــذي س ال

وذلــك لقــرص مــدة الدراســة يف الفصــل الصيفــي.
ــاب يف الفصــل الصيفــي هــي النســبة نفســها املحــددة يف  ٤- نســبة الغي

ــاين. ــل األول والث الفص
٥- يمكــن االعتــذار عــن الفصــل الصيفــي يف املوعــد املحــدد يف التقويــم 

املعتمــد، وال يعــد ضمــن فصــول االعتــذار املقيــدة عــى الطالب.
٦- ال حيتســب الفصــل الصيفــي ضمــن املــدة املقــررة إلهنــاء متطلبــات 

التخــرج، كــا ال حيتســب ضمــن الفــرص االســتثنائية.
٧- يمكــن تســجيل الفصــل الصيفــي للطالــب املعتــذر واملؤجــل، 
واملفصــول بســبب املعــدل أو املــدة بعــد موافقــة الكليــة، وال يمكــن تســجيله 

ــع. ــب املنقط للطال
٨- تعتمد مواعيد الفصل الصيفي الواردة يف التقويم الدرايس.

٩- حيق للطالب املنتسب التسجيل يف الفصل الصيفي.
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التخرج
1- يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجاح حســب اخلطة 

الدراســية، عــى أال يقل معدلــه الرتاكمي عــن )2.٠٠( مــن )٥.٠٠(. 
ــإن  ــدل، ف ــوبه يف املع ــررات ورس ــب يف املق ــاح الطال ــال نج 2- يف ح
ملجلــس الكليــة بنــاء عــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات 

ــي. ــه الرتاكم ــع معدل ــب لرف ــها الطال ــبة يدرس مناس
ــن  ــن م ــدل وال يتمك ــع املع ــررات لرف ــف بمق ــذي يكل ــب ال ٣- الطال
ــه يعطــى فرصــًا اســتثنائية ال تتجــاوز احلــد املبــن يف الائحــة إذا  ذلــك، فإن

ــع املعــدل. ــت ســتمكنه مــن رف كان
ــى  ــة ع ــس اجلامع ــة جمل ــدور موافق ــد ص ــب بع ــرج الطال ــد خت ٤- ُيعتم

ــة. ــس الكلي ــة جمل ــى توصي ــاء ع ــة بن ــة العلمي ــه الدرج منح
ــاًء  ــاب( بن ــام – انتس ــة )انتظ ــوع الدراس ــب ن ــة الطال ــر يف وثيق ٥- يذك

ــر. ــل األخ ــدرايس يف الفص ــب ال ــع الطال ــى وض ع
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االختبارات والتقديرات
1- حتسب التقديرات التي حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كا يي:

يكــون التقديــر العــام عنــد ختــرج الطالب بنــاء عــى معدلــه الرتاكمي   -2
املوزون مــن )٥.٠٠( كاآليت:

وزن التقدير الرمزالتقديرالدرجة املئوية
من )5(

5.00أ +ممتاز مرتفعمن )95( إىل )100(

4.75أممتازمن )90( إىل أقل من )95(
4.50ب +جيد جدًا مرتفعمن )85( إىل أقل من )90(
4.00بجيد جدًامن )80( إىل أقل من )85(
3.50ج +جيد مرتفعمن )75( إىل أقل من )80(

3.00ججيدمن )70( إىل أقل من )75(
2.50د +مقبول مرتفعمن )65( إىل أقل من )70(
2.00دمقبولمن )60( إىل أقل من )65(

1.00هـراسبأقل من )60(

املعدل الرتاكميالتقدير
 من )4.50( إىل )5.00( .ممتاز

من )3.75( إىل أقل من )4.50( .جيد جدًا
من )2.75( إىل أقل من )3.75( .جيد

من )2.00( إىل أقل من )2.75( .مقبول
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رشوط احلصول عىل مرتبة الرشف
ــدل  ــى مع ــل ع ــرج احلاص ــب املتخ ــرف األوىل للطال ــة ال ــح مرتب • متن

ــن )٤.٧٥( إىل )٥.٠٠(.  ــي م تراكم
• ومتنــح مرتبــة الــرف الثانيــة للطالــب املتخــرج احلاصــل عــى معــدل 

تراكمــي مــن )٤.2٥( إىل أقــل مــن )٤.٧٥(.
• يشــرتط للحصــول عــى مرتبــة الــرف األوىل أو الثانيــة عنــد التخــرج،   

مــا يــي:
ــة أو يف  ــه يف اجلامع ــرر درس ــر يف أي مق ــد تعث ــب ق ــون الطال أ- أال يك

ــرى. ــة أخ جامع
ب- أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج يف مــدة أقصاهــا 
ــاف  ــه خ ــاء يف كليت ــى للبق ــد األق ــى واحل ــد األدن ــن احل ــدة ب ــط امل متوس
الطالــب مرحلــة  منــذ دخــول  املــدة  االســتثنائية، وحتتســب  الفــرص 

البكالوريــوس يف اجلامعــة.
ج- أن يكــون الطالــب قــد درس يف اجلامعــة التــي ســيتخرج منهــا مــا ال 

يقــل عــن )٦٠ ٪( مــن متطلبــات التخــرج.
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مثال حلساب املعدل الفصيل والرتاكمي
الفصل الدرايس األول: 

الفصل الدرايس الثاين: 

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة املئويةعدد الوحداتاملقرر

4.509.00ب +285قرا - 105

3.009.00ج370نجل - 103

4.7514.25أ392نحو - 101

4.0016.00ب480ترخ - 158

48.25---12املجموع

= معدل الفصل الدرايس األول
جمموع النقاط )48.25(

4.02 =
جمموع الوحدات )12(

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة املئويةعدد الوحداتاملقرر

5.0010.00أ +296دعو-108

4.0012.00ب383ريض-301

3.0012.00ج471عال-101

4.0012.00ب381نفس-159

46.00---12املجموع

معدل الفصل الدرايس الثاين =
جمموع النقاط )46(

3.83 =
جمموع الوحدات )12(

3.93 = جمموع النقاط )48.25 + 46( املعدل الرتاكمي  للفصل األول والثاين=
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رموز التقديرات
املدلول 

باإلنجليزية
املدلول 
بالعربية النقاط حدود الدرجة الرمز 

باإلنجليزية
الرمز 

بالعربية

Exceptional ممتاز مرتفع 5.00 100-95 +A أ+

Excellent ممتاز 4.75 90 أقل 95 A أ

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

Very Good جيد جدًا 4.00 80 أقل من 85 B ب

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

Good جيد 3.00 70 أقل من 75 C ج

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

Pass مقبول 2.00 60 أقل من 65 D د

Fail راسب 1.00 أقل من 60 F هـ

In-Progress مستمر - ----- IP م

In-Complete غري مكتمل - ----- IC ل

Denile حمروم 1.00 ----- DN ح

Nograde-Pass ناجح دون درجة - 60 وأكثر NP ند

Nograde-Fail راسب دون درجة - أقل من 60 NF هد

Withdrawn منسحب بعذر - ----- W ع
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اخلدمات الذاتية للطالب
الدخول إىل اخلدمات الذاتية العامة:

    1- يمكــن الدخــول إىل اخلدمــات الذاتيــة العامــة مــن خــال اســم 
املســتخدم والرمــز الــري، ويمكــن للطالــب احلصــول عــى اســم املســتخدم 

ــب. ــي للطال ــم اجلامع ــن الرق ــارة ع ــو عب وه
ــز رسي  ــاء رم ــب إنش ــى الطال ــب ع ــرة يتوج ــول ألول م ــد الدخ     2- عن
ــم  ــة اس ــي يف خان ــم اجلامع ــال الرق ــال إدخ ــن خ ــك م ــه وذل ــاص ب خ
ــم  ــا( ث ــيئًا فيه ــب ش ــة )ال تكت ــري خالي ــم ال ــة الرق ــرك خان ــتخدم وت املس
اضغــط عــى )هــل نســيت الرقــم الــري؟( ثــم أدخــل رقــم الســجل املــدين 
ــد  ــم رسي جدي ــال رق ــك إدخ ــيطلب من ــة( س ــم اإلجاب ــط )تقدي ــم ا ضغ ث

ــط. ــًا فق ــون أرقام ــر وتك ــام أو أكث ــتة أرق ــن س ــون م يتك
    ٣- )اختيــاري مــن إدارة اجلامعــة وألول مــرة( قــد تعــرض غالباً صفحة إرشــادية 
مــن اجلامعــة فيها بعــض اإلرشــادات أو التعليــات أو اإلعانــات املهمة فتتــم قراءة 

املعلومــات ثــم يضغــط عــى )متابعــة( لكي يتــم الدخــول عــى النظام.
    ٤- يف صفحــة القائمــة األساســية للطالــب يمكــن مشــاهدة رابــط 
للمعلومــات الشــخصية، ورابــط خلدمــات الطالــب، ويوجــد دائــًا يف أعــى 
الصفحــات خريطــة املوقــع للرجــوع إىل القوائــم عــى هيكلــة شــجرة، 

ــة. ــة الرئيس ــودة إىل القائم ــاعدة والع ــروج واملس ــد اخل ويوج
    ٥- رابط املعلومات الشخصية حيث يستطيع الطالب:

- تغير السؤال واإلجابة اخلاصن باحلاية.
- تغير الرمز الري.

- عرض معلومات العناوين واهلواتف وحتديثها.
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    ٦- سجات الطالب ومن خاله يمكن االطاع عى: 
- عرض اإليقافات.
- الدرجات النهائية.

- عرض السجل األكاديمي.
- دليل املقررات.

- عرض معلومات عن الطالب.
- اجلدول الدرايس.
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فهرس موضوعات الدليل
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