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مقدمة

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى خاتــم األنبيــاء
واملرســلني نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،أمــا بعــد:
فيــر عــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية أن تقــدم هــذا الدليــل املشــتمل عــى أهــم مــا يعنــي عضــو هيئــة
التدريــس والطالــب ممــا تضمنتــه الئحــة الدراســة واالختبــارات يف املرحلــة
اجلامعيــة والقواعــد التنفيذيــة التــي أصدرهتــا اجلامعــة هبــذا الشــأن.

والشــك أن اطــاع عضــو هيئــة التدريــس والطالــب عــى هــذا
الدليــل ومعرفتــه بــه أمــر مهــم ،حيــث إنــه يــيء هلــا جوانــب مهمــة يف
الدراســة اجلامعيــة ،ولــذا فإننــي آمــل مــن زمالئــي األســاتذة وأبنائــي
الطــاب االطــاع عــى هــذا الدليــل ومعرفــة القواعــد املنظمــة للدراســة
واالختبــارات.

وإن عــادة القبــول والتســجيل ممثلــة يف اإلرشــاد األكاديمــي بذلــت
جهــدً ا كبــرا ويــرت كل مــا يفيــد طــاب اجلامعــة وأســاتذهتا أكاديم ًيــا،
ويســهم يف تعزيــز العمليــة التعليميــة ،فأعــدت األدلــة اإلرشــادية ،وأقامــت
الــدورات التدريبيــة واملحــارضات التثقيفيــة ،وأوجــدت املجموعــات
اإلرشــادية واخلدمــات الذاتيــة التــي أصبحــت كل اإلجــراءات األكاديميــة
تنفــذ مــن خالهلــا إلكرتون ًيــا.
وهــي تأمــل أن يســهم كل ذلــك يف إمتــام املســرة التعليميــة يف اجلامعــة
بنجــاح ومتيــز بعــون اهلل تعــاىل .وأرجــو للجميــع دوام التوفيــق والتســديد.

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
األكاديمــي يف الوحــدة التعليميــة.

وفيام ييل أهم اختصاصات املرشد األكاديمي:

 -1تنفيذ برامج إرشادية للطالب املستجدين.
 -2إرشاد الطالب فكريا وسلوك ًيا.

 -٣متابعــة توزيــع جمموعــات الطــاب عــى املرشــدين مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس ومتابعــة تنفيــذ الربامــج اخلاصــة بــكل جمموعــة.
 -٤حرص الطالب املتفوقني ،وتنفيذ الربامج املناسبة هلم.

 -٥متابعــة الطــاب املتعثريــن ،ودراســة أســباب التعثــر يف األقســام
واملقــررات وبخاصــة عندمــا تكــون ظاهــرة ،والســعي يف عالجهــا.

 -٦احلــرص عــى متابعــة طــاب املنــح الدراســية ،ووضــع الربامــج
الدراســية املناســبة هلــم.

 -٧اإلرشاف عــى تنفيــذ الربامــج اإلرشــادية لعمــوم الطــاب بالتنســيق
مــع النشــاط الطــايب يف ضــوء مــا تقــرره جلنــة اإلرشــاد األكاديمــي يف
الوحــدة التعليميــة.
 -٨القيــام باملقابــات الفرديــة للحــاالت التــي تتطلــب املقابلــة ،واقرتاح
إحالــة األمــر جلهــات االختصــاص عند الــرورة.

 -٩إبــداء الــرأي بالتقريــر املناســب يف حــاالت الطــاب التــي يراهــا
املرشــد ،أو التــي حييلهــا عميــد الوحــدة التعليميــة أو وكيلهــا.

 -١٠املشــاركة يف األعــال ذات الصلــة بعمليــات التخطيــط واملتابعــة
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والتقويــم عــى الوجــه الــذي حتــدده جلنــة اإلرشــاد األكاديمــي يف الوحــدة
التعليميــة.

 -١١التعريــف بمعايــر اجلــودة واالهتــام هبــا ،وحــث األســاتذة
والطــاب عــى التزامهــا.

 -١٢أمانــة 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
األمــور اإلرشــادية يف الوحــدة التعليميــة ،ويــدون حمــر بذلــك ترســل
توصياتــه إىل عــادة القبــول والتســجيل.
 -١٣متابعــة املطويــات والنــرات واإلعالنــات اإلرشــادية مــع اجلهــة
املســؤولة يف الوحــدة التعليميــة.

 -١٤التنســيق واملتابعــة املســتمرة مــع مركــز اإلرشــاد األكاديمــي يف
عــادة القبــول والتســجيل ،واحلــرص عــى حضــور االجتامعــات الدوريــة
ملجلــس اإلرشــاد بالعــادة.
 -١٥متابعــة تســجيل الطــاب جلداوهلــم الدراســية يف مــدة التســجيل
املقــررة لــكل فصــل.

 -١٦توجيــه الطــاب املتوقــع خترجهــم بالتأكــد مــن ســامة بياناهتــم
مــن خــال اخلدمــة الذاتيــة للطالــب عــى املوقــع ،وتعبئــة النمــوذج اخلــاص
بطلــب احلصــول عــى الوثيقــة ،وتســليمه لقســم اخلرجيــن والوثائــق يف عــادة
القبــول والتســجيل.

 -17يلــزم الطالــب لتســلم الوثيقــة إخــاء الطــرف آليــ ًا قبــل تســلم
ملفــه ووثيقتــه مــن اجلامعــة.
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من مهام عضو هيئة التدريس التعليمية

 احلــرص عــى طباعــة كشــوف التحضــر مــن أول يــوم يف الفصــلالــدرايس ،ومراعــاة حتديثهــا يف أول األســبوع الثالــث بعــد انتهــاء مــدة
احلــذف واإلضافــة ،وعــدم إضافــة أي إســم يف الشــعبة إال بعــد اعتــاده مــن
اجلهــات املعنيــة.
 حــر أســاء الطــاب املحرومــن الذيــن جتــاوزت نســبة غياهبــماحلــد املســموح بــه و املنقطعــن عــن الدراســة ورفعهــا يف الوقــت املحــدد.
 التنســيق مــع األســتاذ املشــارك يف املقــرر عنــد التدريــس وعنــد رصــدالدرجــات ،حتــى ال يرتتــب عــى ذلــك ترحيــل خاطــئ لبعــض الدرجــات.

 االهتــام بإعــداد أســئلة املقــررات الفصليــة والبديلــة والتكميليــةوتصحيحهــا ورصدهــا يف الوقــت املحــدد ،وإهنــاء مشــكلة التأخــر فيهــا.

 االلتــزام باملواعيــد املحــددة للتصحيــح ورصــد الدرجــات يف نظــامبانــر ســواء عــن طريــق اخلدمــات الذاتيــة أو يف النظــام عــر املســتخدم التابــع
للقســم العلمــي ،والتأكــد مــن مراجعتهــا قبــل الرتحيــل؛ لتــايف مــا يرتتــب
عــى التأخــر مــن مشــكالت أمههــا:
 كثرة التعديالت عىل النتيجة. تأخر إعالن النتائج. تأخر تسليم الوثائق للخرجيني. تأخر أو انقطاع رصف املكافآت عن الطالب. عدم استقرار اجلدول الدرايس للطالب. -حصول الطالب عىل إنذار غري مستحق.
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التخصصات الدراسية

أوالً :التخصصات الدراسية املتاحة باجلامعة يف الرياض:
الربنامج
التحضريي

عدد
الفصول

1ـ مسار
العلوم
الرشعية
واللغة
العربية

1

2ـ مسار
العلوم
اإلنسانية

1

الكلية

عدد
السنوات

التخصص

اجلنس

الرشيعة
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الرشيعة

طالب -طالبات

4

مسار علم لغة احلاسوب

طالب -طالبات

4

املسار العام

طالب -طالبات

4

مسار اللغة اإلعالمية

طالب -طالبات

4

اللغة العربية

طالب -طالبات

4

مسار القانون واألنظمة

طالب -طالبات

4

مسار السنة وعلومها

طالب -طالبات

4

مسار العقيدة واملذاهب املعارصة

طالب -طالبات

4

أصول الدين

طالب -طالبات

4

مسار القرآن وعلومه

طالب -طالبات

4

العالقات العامة

طالب-طالبات

4

اإلذاعة والتلفاز والفيلم

طالب

4

اإلعالن واالتصال التسويقي

طالب-طالبات

4

الصحافة والنرش اإللكرتوين

طالب-طالبات

4

اجلرافيكس والوسائط املتعددة

طالب-طالبات

4

الرتبية اخلاصة  -اإلعاقة العقلية

طالب -طالبات

4

اجلغرافيا

طالب

4

التاريخ واحلضارة

طالب

4

علم النفس

طالب -طالبات

4

علم االجتامع

طالب -طالبات

4

اخلدمة االجتامعية

طالب -طالبات

اللغة العربية

أصول الدين

كلية
اإلعالم
واالتصال

العلوم
االجتامعية
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الربنامج
التحضريي

عدد
الفصول

 -3مسار
العلوم
التطبيقية

2

 -4مسار
اللغات
والرتمجة

2

اللغات
والرتمجة

 -5مسار
العلوم
اإلدارية

1

االقتصاد
والعلوم
اإلدارية

الكلية

هندسة

العلوم

علوم
احلاسب
واملعلومات
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عدد
السنوات

التخصص

اجلنس

4

هندسة ميكانيكية

طالب

4

هندسة كهربائية

طالب

4

هندسة مدنية

طالب

4

هندسة كيميائية

طالب

4

الرياضيات التطبيقية

طالب  -طالبات

4

الفيزياء

طالب  -طالبات

4

الكيمياء

طالب  -طالبات

4

أحياء

طالب  -طالبات

4

علوم احلاسب

طالب  -طالبات

4

نظم معلومات

طالب  -طالبات

4

دراسات املعلومات

طالب  -طالبات

4

تقنية معلومات

طالب  -طالبات

4

إدارة املعلومات

طالب  -طالبات

4

اللغة اإلنجليزية وآداهبا

طالب  -طالبات

4

االقتصاد

طالب  -طالبات

4

املحاسبة

طالب  -طالبات

4

إدارة األعامل

طالب  -طالبات

4

إدارة األعامل -مسار املوارد البرشية

طالب  -طالبات

4

إدارة األعامل  -مسار نظم املعلومات
اإلدارية

طالب  -طالبات
طالب  -طالبات

4

إدارة األعامل  -مسار التسويق

4

التأمني وإدارة املخاطر

طالب  -طالبات

4

التمويل واالستثامر

طالب  -طالبات

4

األعامل املرصفية

طالب  -طالبات

الربنامج
التحضريي

عدد
الفصول

الكلية

عدد
السنوات

التخصص

اجلنس

 -6مسار
العلوم
الصحية

2

الطب

6

الطب العام

طالب  -طالبات

 -7مسار
السنة
التحضريية
خلرجيي
املعاهد
العلمية
لألقسام
العلمية

٤

اهلندسة  -علوم احلاسب واملعلومات
 -العلوم

طالب

2
٦

طالب

الطب

ثاني ًا :كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية باألحساء:

أ -القبــول يف األقســام مبــارشة للتخصصــات اآلتيــة( :التقديــم يف بدايــة العــام
للفصلــن األول والثــاين)
القسم

الرشيعة

اللغة العربية

أصول الدين
اجلغرافيا

مالحظات
طالب وطالبات
طالب
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ب -القبول يف املسارات التحضريية:
املسار التحضريي

التخصص الذي يؤهل له

مالحظات

مسار العلوم اإلنسانية

األنظمة

(القبول للفصلني األول
والثاين)

مسار العلوم اإلدارية

املحاسبة

مسار اللغات والرتمجة

اللغة اإلنجليزية

مسار العوم التطبيقية
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االقتصاد
إدارة األعامل

علوم احلاسب
نظم املعلومات

طالب فقط

طالب فقط

(القبول للفصلني األول
والثاين)
طالب وطالبات

(القبول للفصل األول
فقط)
طالب وطالبات
(القبول للفصل األول
فقط)

تعريفات ملصطلحات أكاديمية

1ـ املرشــد األكاديمــي :عضــو هيئــة التدريــس ومــن يف حكمــه املكلــف
بإرشــاد الطالــب وتوجيهــه ومتابعتــه أثنــاء دراســته يف اجلامعــة.
 -2السنة الدراسية :فصالن رئيسان ،وفصل صيفي إن وجد.

 -3الفصــل الــدرايس :مــدة زمنيــة ال تقــل عــن مخســة عــر أســبوع ًا,
تــدرس عــى مداهــا املقــررات الدراســية وال تدخــل مــن ضمنهــا فرتتــا
التســجيل واالختبــارات النهائيــة.
 -4الفصــل الصيفــي :مــدة زمنيــة ال تزيــد عــى ثامنيــة أســابيع وال
تدخــل مــن ضمنهــا فرتتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة ،وتضاعــف
خالهلــا املــدة املخصصــة لــكل مقــرر.

 -5املســتوى الــدرايس :هــو الــدال عــى املرحلــة الدراســية ،وفقــ ًا
للخطــط الدراســية املعتمــدة.

 -6اخلطــة الدراســية :هــي جمموعــة املقــررات الدراســية اإلجباريــة،
واالختياريــة ،واحلــرة ،والتــي تشــكَّل مــن جممــوع وحداهتــا متطلبــات
اجتيازهــا بنجــاح للحصــول عــى الدرجــة
التخــرج التــي جيــب عــى الطالــب
ُ
العلميــة يف التخصــص املحــدّ د ،وتصمــم اخلطــة الدراســية بــا يعــادل ثامنيــة
فصــول دراســية فأكثــر للمرحلــة اجلامعيــة.

 -7املقــرر 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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 -8الوحــدة الدراســية :هــي املحــارضة النظريــة األســبوعية التــي ال
تقــل مدهتــا عــن مخســن دقيقــة ،أو الــدرس الرسيــري الــذي ال تقــل مدتــه
عــن مخســن دقيقــة ،أو الــدرس العمــي أو امليــداين الــذي ال تقــل مدتــه عــن
مئــة دقيقــة .

 -9اإلنــذار األكاديمــي :هــو اإلشــعار الــذي حيصــل عليــه الطالــب
بســبب انخفــاض معدلــه الرتاكمــي عــن احلــد األدنــى وهــو ( )2.00مــن
(.)5.00

 -10درجــة األعــال الفصليــة :هــي الدرجــة املمنوحــة لألعــال التــي
تبــن حتصيــل الطالــب خــال فصــل درايس مــن اختبــارات وبحــوث
وأنشــطة تعليميــة تتصــل باملقــرر الــدرايس ،عــدا االختبــار النهائــي.
 -11االختبــار النهائــي :اختبــار يف املقــرر يعقــد مــرة واحــدة يف هنايــة
الفصــل الــدرايس.

 -12درجــة االختبــار النهائــي :الدرجــة التــي حيصــل عليهــا الطالــب يف
كل مقــرر يف االختبــار النهائــي للفصــل الــدرايس.
 -13الدرجــة النهائيــة :جممــوع درجــات األعــال الفصليــة مضافـ ًا إليهــا
درجــة االختبــار النهائــي لــكل مقــرر وحتســب الدرجــة مــن مائــة.

 -14التقديــر :وصــف للرمــز األبجــدي للدرجــة النهائيــة التــي حصــل
عليهــا الطالــب يف أي مقــرر.

 -15تقديــر غــر مكتمــل :تقديــر يرصــد مؤقتــ ًا لــكل مقــرر يتعــذر
عــى الطالــب اســتكامل متطلباتــه يف املوعــد املحــدد ،ويرمــز لــه يف الســجل
األكاديمــي باحلــرف (ل) أو (.)IC
 -16تقديــر مســتمر :تقديــر يرصــد مؤقتــا لــكل مقــرر تقتــي طبيعــة
دراســته أكثــر مــن فصــل درايس الســتكامله ،ويرمــز لــه بالرمــز (م) أو (.)IP

12

 -17املعــدل الفصــي :حاصــل قســمة جممــوع النقــاط التــي حصــل
عليهــا الطالــب عــى جممــوع الوحــدات املقــررة جلميــع املقــررات التــي
درســها يف أي فصــل درايس.
وحتســب النقــاط بــرب الوحــدة املقــررة يف وزن التقديــر الــذي حصــل
عليــه الطالــب يف كل مقــرر درســه.
 -18املعــدل الرتاكمــي :حاصــل قســمة جممــوع النقــاط التــي حصــل
عليهــا الطالــب يف مجيــع املقــررات التــي درســها منــذ التحاقــه باجلامعــة عــى
جممــوع الوحــدات املقــررة لتلــك املقــررات.

 -19التقديــر العــام :وصــف مســتوى التحصيــل العلمــي للطالــب
خــال مــدة دراســته يف اجلامعــة بنــا ًء عــى معدلــه الرتاكمــي.
 -20احلــد األدنــى مــن العــبء الــدرايس :أقــل عــدد مــن الوحــدات
الدراســية التــي ينبغــي عــى الطالــب غــر املســتجد تســجيلها خالل املســتوى
الــدرايس بــا ال يقــل عــن ( )12وحــدة دراســية للنظــام الفصــي.
 -21الســاعات املســجلة :هــي مجيــع الســاعات التــي ســجلها الطالــب
ودرســها منــذ دخولــه للكليــة حتــى إهنائــه متطلبــات التخــرج.

 -22الســاعات املجتــازة :هــي مجيــع الســاعات التــي اجتازهــا الطالــب
ســواء كانــت يف ختصصــه احلــايل أو يف ختصــص ســابق  .كأن يكــون الطالــب
قــد درس عــدد ًا مــن املقــررات واجتازهــا يف كليــة الرشيعــة ثــم حــول إىل
كليــة أصــول الديــن واجتــاز أيض ـ ًا عــدد مــن املقــررات فيهــا.

 - 23الســاعات املكتســبة  :هــي جممــوع الســاعات التــي اجتازهــا
الطالــب يف خطتــه الدراســية لتخصصــه احلــايل.
 -24الســجل األكاديمــي :هــو بيــان يوضــح ســر الطالــب الــدرايس،
ويشــمل املقــرارات التــي يدرســها يف كل فصــل درايس برموزهــا وأرقامهــا
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وعــدد وحداهتــا املقــررة والتقديــرات التــي حصــل عليهــا ورمــوز وقيــم
تلــك التقديــرات ،كــا يوضــح املعــدل الفصــي والرتاكمــي وبيــان التقديــر
العــام باإلضافــة للمقــرارات التــي أعفــي منهــا الطالــب املحــول.

 -25تأجيــل الدراســة :عــدم تســجيل الطالــب مقــررات دراســته للســنة
أو الفصــل الــدرايس املــراد تأجيــل الدراســة فيــه بطلــب مــن الطالــب ،وال
حتســب فــرة التأجيــل ضمــن املــدة النظاميــة للتخــرج.
 -26االعتــذار عــن الدراســة :عــدم مواصلــة الطالــب الدراســة للســنة
الدراســية أو الفصــل الــدرايس الــذي ســجل فيــه بعــذر مقبــول مع احتســاب
فــرة االعتــذار ضمــن املــدة النظاميــة للتخــرج.

 -27االنقطــاع :عــدم تســجيل الطالــب أي مقــررات دراســية ألي
ســنة أو فصــل درايس دون إشــعار اجلامعــة بذلــك ،أو غيــاب الطالــب بعــد
تســجيل املقــررات مــدة ( )15يومــ ًا متصلــة ،أو ( )30يومــ ًا منفصلــة.
 -28طــي القيد:إهنــاء عالقــة الطالــب باجلامعــة ســواء كان عــن طريــق
الفصــل أو االنســحاب أو االنقطــاع.

 -29الطالــب الزائــر :هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض املقــررات يف
جامعــة أخــرى أو فــرع مــن فــروع اجلامعــة التــي ينتمــي إليهــا دون حتويلــه،
وتعــادل املــواد التــي درســها دون أن تدخــل يف معدلــه الرتاكمــي.
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نظام الدراسة واملستويات

 -١تتكــون الدراســة يف املرحلــة اجلامعيــة مــن ثامنيــة مســتويات دراســية
فأكثــر.
 -2تكون مدة املستوى الدرايس فص ً
ال دراسي ًا واحد ًا.

 -3يتــدرج الطالــب يف الدراســة والنجــاح يف مقــررات املســتويات
الدراســية وفقــ ًا ألحــكام االنتقــال مــن مســتوى آلخــر.

 -4تــوزع املقــررات الدراســية لــكل ختصــص عــى مســتويات ،وحيــدد
لــكل مســتوى عــدد مــن الوحــدات حســبام تقتضيــه اخلطــط الدراســية
املقــررة.
 -5الطــاب الذيــن جيتــازون مجيــع املقــررات ينتقلــون إىل املســتويات
التاليــة بالتــدرج بــدء ًا مــن املســتويات الدنيــا وفــق اخلطــط الدراســية
املعتمــدة.

 -6ال حيــق للطالــب االنتقــال إىل املرحلــة الرسيريــة يف كليــة الطــب إال
بعــد اجتيــاز مقــررات املرحلــة مــا قبــل الرسيريــة ،و ُيطــوى قيــد الطالــب
إذا مل ينـ ِ
ـه مقــررات املرحلــة مــا قبــل الرسيريــة خــال مخــس ســنوات كحــد
ُ
أقــى.

 -7الطــاب املتعثــرون دراســي ًا يتــم تســجيلهم يف املقــررات بــا يضمــن
هلــم احلــد األدنــى مــن العــبء الــدرايس يف كل فصــل عــى أن تراعــى النقــاط
اآلتية:
أ -عدم التعارض يف اجلدول الدرايس.

ب -استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر املراد تسجيله.
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 -8احلد األدنى من العبء الدرايس لغري املستجدين ( )12ساعة.

 -9إذا تعــذر إعطــاء الطالــب وحــدات دراســية مــن مســتواه املقيــد
فيــه لتحقيــق احلــد األدنــى مــن العــبء الــدرايس ،فيمكنــه أخــذ وحــدات
دراســية مــن املســتويني التاليــن ملســتواه الــدرايس ،وال يتــم جتــاوز ذلــك إال
إذا تعــذر إكــال احلــد األدنــى.
 -10جيــب عــى الطالــب التقيــد بمواعيــد احلــذف واإلضافــة للمقررات
الدراســية وفــق املواعيــد املعلنــة يف التقويــم الــدرايس املعتمد.
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 :أخي الطالب:
عربالنظام
 بياناتك
 تأكد من حتديث

هيمك 
كلما  
التواصل

من
معك يف
أجل
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احلضور والغياب عن الدراسة

 -1عــى الطالــب املنتظــم حضــور املحــارضات والــدروس العمليــة بــا
ال يقــل عــن ( )٪ 80مــن الوحــدات الدراســية لــكل مقــرر.

 -2حيــرم الطالــب مــن االســتمرار يف الدراســة ومــن دخــول االختبــار
النهائــي إذا قلــت نســبة حضــوره يف الوحــدات الدراســية لــكل مقــرر عــن
( )٪ 80إال بعــذر يقبلــه جملــس الكليــة مــا مل تقل نســبة احلضور عــن (.)%50
ويعــد الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســب ًا يف
املقــرر ويرصــد لــه تقديــر حمــروم (ح).

 -3ال يســمح للطالــب بدخــول االختبــار يف املقــرر إذا قلــت نســبة
حضــوره فيــه عــن ( )٪ 50مهــا كانــت األعــذار.

 -4الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــر ًا
يف ذلــك االختبــار ،وحيســب تقديــره يف ذلــك املقــرر عــى أســاس درجــات
األعــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.
 -5يســند ألســتاذ املقــرر رصــد الغيــاب ،وإعــان أســاء الطــاب
الذيــن بلغــوا النســبة املحــددة للحرمــان مــن دخــول االختبــار.

 -6يطــوى قيــد الطالــب املنتظــم الــذي تغيــب عــن الدراســة دون عــذر
مقبــول مــدة مخســة عــر يومــ ًا متصلــة أو ثالثــن يومــ ًا متقطعــة خــال
الفصــل الــدرايس الواحــد  .ويطــوى قيــد الطالــب املنتســب إذا تغيــب عــن
مجيــع االختبــارات النهائيــة لفصــل درايس دون عــذر مقبــول.
 -7ال يعــد الطالــب منقطع ـ ًا عــن الدراســة يف الفصــول التــي يدرســها
زائــر ًا يف جامعــة أخــرى.
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 -8الفصــول التــي ال حتتســب مــن املــدة النظاميــة للبقــاء باجلامعــة هــي
فصــول  :الصيفــي ،االنقطــاع ،التأجيــل ،الفصــل املفصــول فيــه الطالــب
بســبب املــدة أو املعــدل ،والفصــل التحضــري.
 -9عــدد حمــارضات الغيــاب بــدون عــذر املســموح هبــا للطالــب والتــي
إذا زاد عليهــا يتــم حرمانــه مــن دخــول االختبــار:
عدد ساعات املقرر عدد حمارضات الغياب املسموح هبا
يف الفصل الدرايس
يف األسبوع
1
2
3
4
5

3
6
9
12
15
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االختبار البديل

 -١إذا مل يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي يف أي مقــرر
درايس لعــذر قهــري ،جــاز ملجلــس الكليــة يف حــاالت الــرورة القصــوى
قبــول عــذره ،والســاح بإعطائــه اختبــار ًا بديــ ً
ا خــال مــدة ال تتجــاوز
األســبوع الثــاين مــن بدايــة الدراســة يف الفصــل التــايل ،ويعطــى التقديــر
الــذي حصــل عليــه بعــد أدائــه االختبــار البديــل.
 -2جيــرى االختبــار البديــل للطــاب املؤهلــن للتخــرج يف الفصــل
الــدرايس الثــاين خــال أســبوع مــن تاريــخ ظهــور نتائــج اخلرجيــن.

 -3يشــرط لعقــد االختبــار البديــل أن يتقــدم الطالــب بــا يثبــت عــذره
يف التخلــف عــن االختبــار الفصــي مــن وقــت نشــوء العــذر حتــى هنايــة
األســبوع الثــاين مــن هنايــة االختبــارات.
 -4يكون قبول العذر يف التخلف عن االختبار لألسباب اآلتية:
 - 1تنويم الطالب املريض يف املستشفى.

 -2مرافقة املريض الذي يعوله الطالب وحده.

 - 3الوالدة وأمراض النساء بالنسبة للطالبات.
 -4األمراض النفسية املوثقة.

 -5إيقاف الطالب أو حجزه لدى اجلهات األمنية املختصة.
 -6حدوث حريق يف املنزل أو االعتداء عليه.

 - 7أعذار قهرية أخرى مماثلة ملا ذكر يقررها جملس الكلية.
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االختبار التكمييل

 -١الطالــب الــذي يتع ّثــر يف مقــرر أو مقرريــن وقــد أهنــى متطلبــات
التخــرج ُيع َقــدُ لــه اختبــار تكميــي يف موعــد االختبــارات البديلــة عــن
الفصــل الــدرايس األول ،وخــال أســبوع مــن تاريــخ ظهــور نتائــج اخلرجيني
للفصــل الــدرايس الثــاين.
 -2يعيــد الطالــب املتعثــر اختبــار املقــرر يف كل موعــد لالختبــار التكمييل
حتــى يتمكــن من جتــاوزه.

 -3يســتثنى مــن إمكانيــة االختبــار التكميــي املقــررات ذات الصبغــة
العمليــة التــي حيددهــا جملــس الكليــة.
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تأجيل الدراسة

جيوز للطالب تأجيل الدراسة وفق اآليت:
 -1أن يتقدم بعذر يقبله جملس الكلية .

 -2أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصلــن دراســيني متتاليــن أو ثالثــة
فصــول دراســية غــر متتاليــة حــد ًا أقــى طيلــة بقائــه يف اجلامعــة ،وجيــوز
ملجلــس اجلامعــة يف حــال الــرورة االســتثناء مــن ذلــك.

 -3أن يتقــدم بطلــب التأجيــل آليــ ًا عــر اخلدمــات الذاتيــة خــال
األســبوع األول مــن بــدء الفصــل الــدرايس وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم
الــدرايس املعتمــد.

 -4ال حتتســب مــدة التأجيــل ضمــن املــدة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات
التخــرج.
 -5لعــادة القبــول والتســجيل طلــب موافقــة ويل أمــر الطالبــة عنــد
تقدمهــا بطلــب تأجيــل الدراســة ،وجيــوز ملجلــس الكليــة أو مــن يفوضــه
اشــراط موافقــة ويل أمــر الطالبــة.
 -6تنقطع املكافأة عن الطالب املؤجل.
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االعتذار عن الدراسة

جيــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار يف دراســة فصــل درايس
دون أن يعــد راســب ًا وفــق اآليت:
 -1أن يتقدم بعذر يقبله جملس الكلية .

 -2أن يتقــدم بطلــب االعتــذار آليـ ًا عــر اخلدمــات الذاتيــة وفــق املوعــد
املحــدد يف التقويــم الــدرايس املعتمــد.
 -٣يرصد للطالب املعتذر تقدير (ع) .

 -4حيتســب الفصــل املعتــذر عنــه مــن املــدة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات
التخــرج.
 -5تنقطع املكافأة عن الطالب املعتذر عند صدور قرار االعتذار.

 -6لعــادة القبــول والتســجيل طلــب موافقــة ويل أمــر الطالبــة عنــد
تقدمهــا بطلــب لالعتــذار عــن الفصــل الــدرايس  ،وجيــوز ملجلــس الكليــة أو
مــن يفوضــه اشــراط موافقــة ويل أمــر الطالبــة.
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االنسحاب من مقرر درايس

جيوز للطالب االنسحاب بعذر من مقرر وفق اآليت:

 -1أال يزيــد عــدد املقــررات التــي ينســحب منهــا الطالــب يف الفصــل
الــدرايس عــن مقرريــن.
 -2أن توافق الكلية عىل طلب االنسحاب.

 -3أال يتســبب االنســحاب يف انخفــاض العــبء الــدرايس للطالــب عــن
احلــد األدنــى وهــو ( )12وحــدة دراســية.

 -4أال يزيــد عــدد الفصــول التــي ينســحب فيهــا الطالــب مــن مقــرر أو
مقرريــن عــن أربعــة فصــول دراســية.

 -5أن يتقــدم الطالــب بطلــب االنســحاب آلي ـ ًا عــر اخلدمــات الذاتيــة
وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم الــدرايس املعتمــد.
 -6ال يســمح للطالــب باالنســحاب مــن أي مقــرر مــن مقــررات
الربامــج التحضرييــة أو مــن مقــررات الكليــات التــي تعتمــد نظــام الدراســة
الســنوي.

 -7طلــب موافقــة ويل أمــر الطالبــة عنــد تقدمهــا بطلــب االنســحاب
مــن بعــض املقــررات الدراســية.
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إعادة القيد
احلاالت التي ال يمكن فيها إعادة القيد:

 -1ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب أكثــر مــن مــرة واحــدة ،وملجلــس
اجلامعــة يف حالــة الــرورة االســتثناء مــن ذلــك.
 -2ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب املطــوي قيــده إذا كان مســتنفد ًا
اإلنــذارات األكاديميــة أو املــدة النظاميــة لدراســته يف اجلامعــة.

 -3إذا مــى عــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر ،ومل
تتوافــر فيــه ضوابــط إعــادة القيــد ،فيمكنــه التقــدم للجامعــة طالبـ ًا مســتجد ًا،
دون الرجــوع إىل ســجله الــدرايس الســابق ،عــى أن تنطبــق عليــه كافة رشوط
القبــول املعلنــة يف حينــه.

 -4ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب الــذي فصــل مــن اجلامعــة ألســباب
تعليميــة ،أو تأديبيــة ،أو الــذي فصــل مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة،
وإذا اتضــح بعــد إعــادة قيــده أنــه ســبق فصلــه ملثــل هــذه األســباب فيعــد
قيــده ملغي ـ ًا مــن تاريــخ إعــادة قيــده.

احلاالت التي يمكن فيها إعادة القيد:

أ -يمكــن للطالــب املطــوي قيــده التقــدم بطلــب إعــادة قيــده برقمه وســجله
قبــل االنقطــاع وفــق الضوابــط اآلتية:

 -1أن يتقــدم بطلــب إعــادة القيــد خــال أربعــة فصــول دراســية مــن
تاريــخ طــي القيــد.
 -2أن يوافق جملس الكلية املعنية ،واجلهات ذات العالقة عىل 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:
 -1أن يكــون انقطــاع الطالــب بســبب عــذر قهــري مثــل :مــرض عضوي
أو نفــي موثــق ،حصــول حــادث يعيــق الطالــب عــن احلضــور،
مرافقــة مريــض يعولــه الطالــب ،الســجن ،التكليــف بمهمــة رســمية
خــارج اململكــة أو داخلهــا ،عــى أن يقــدّ م الطالــب مــا ُيثبــت ذلــك.

 -2أن جيتاز الطالب نصف متطلبات التخرج عىل األقل.

 -3أال يقل معدل الطالب عن ( )2.00من (. )5.00

 -4أال تتجــاوز مــدة االنقطــاع احلــد األقــى للمــدة األصليــة للتخــرج يف
الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعية.

 -5أن تكــون املــدة املتبقيــة للطالــب كافيــة لتخرجــه يف ضــوء املــدة
األصليــة واالســتثنائية .
 -6موافقــة القســم املختــص والكليــة عــى إعــادة قيــد الطالــب ،ويلتــزم
الطالــب بدراســة مقــررات دراســية إضافيــة قــد يقررهــا القســم
املختــص أو الكليــة حــال إعــادة القيــد.

ج -يعا َمــل 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:

 -1إذا حصــل الطالــب عــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة النخفــاض معدلــه
الرتاكمــي عــن ( )2.00مــن ( ،)5.00فإنــه يكــون مفصــوالً مــن اجلامعــة،
وملجلــس اجلامعــة بنــاء عــى توصيــة جملــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة ملــن
يمكنــه رفــع معدلــه الرتاكمــي بدراســته للمقــررات املتاحــة.

 -2إذا مل ينــه الطالــب متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف
املــدة املقــررة لتخرجــه عــاوة عــى مــدة الربنامــج فيكــون املجمــوع ()12
فصــ ً
ا دراســي ًا ،فإنــه يكــون مفصــوالً مــن اجلامعــة ،وملجلــس اجلامعــة
إعطــاؤه فرصــة اســتثنائية إلهنــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقــى ال يتجــاوز
ضعــف املــدة األصليــة املحــددة للتخــرج ليكــون املجمــوع ( )16فصــ ً
ا
دراســي ًا.

 -3جيــوز ملجلــس اجلامعــة يف احلــاالت االســتثنائية معاجلــة أوضــاع
الطــاب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام الفقرتــن الســابقتني بإعطائهــم
فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصلــن دراســيني عــى األكثــر ليكــون جممــوع
مــدة الدراســة بحــد أقــى  )18( :فصــ ً
ا دراســي ًا وجممــوع اإلنــذارات
بســبب املعــدل ( )6إنــذارات متتاليــة.

 -4الكليــات التــي تزيــد مــدة الدراســة النظاميــة فيهــا عــن ( )8فصــول
دراســية تكــون مــدة الفــرص االســتثنائية بحســبها.
 -5يتــم احتســاب الفــرص االســتثنائية عــى أن عــدد الوحــدات
الدراســية املســجلة للطالــب ( )18وحــدة دراســية ؛ بنــاء عــى زيــادة عــبء
املســتحقني للفــرص االســتثنائية مــن ( )12إىل ( )18وحــدة.
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 -6يلــزم الطالــب مبــارشة الدراســة يف الفصــل التــايل ملنحــه الفرصــة
االســتثنائية ،ويمكــن تأجيلهــا إذا تقــدم الطالــب بعــذر مقبــول لعــادة القبول
والتســجيل ،عــى أن يبــارش الطالــب الدراســة خــال أربعــة فصــول دراســية.

 -7ال يســمح للطالــب املقبــول يف الربامــج التحضرييــة ذات الفصلــن
الدراســيني (التطبيقيــة والصحيــة) بالبقــاء ألكثــر مــن (  ) 4فصــول دراســية
وبذلــك يفصــل مــن اجلامعــة أو حيــول إىل إحــدى التخصصــات التــي ال
تتطلــب برامــج حتضرييــة (الرشيعــة – أصــول الديــن – الللغــة العربيــة) إذا
حتققــت رشوط التحويــل ووافقــت الكليــة املعنيــة.

 -8ال يســمح للطالــب املقبــول يف الربامــج التحضرييــة ذات الفصــل
الــدرايس الواحــد (العلــوم اإلداريــة واإلنســانية) بالبقــاء ألكثــر مــن
( )3فصــول دراســية وبذلــك يفصــل مــن اجلامعــة أو حيــول إىل إحــدى
التخصصــات التــي ال تتطلــب برامــج حتضرييــة إذا حتققــت رشوط التحويــل
ووافقــت الكليــة املعنيــة.
 -9االنقطــاع واالعتــذار عــن الفصــل الــدرايس تدخــل ضمــن املــدة
الدراســية النظاميــة للربنامــج التحضــري.
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التحويل
أوالً :ضوابط التحويل من االنتساب املطور إىل االنتظام أو العكس:
 -١ال يســمح بالتحويــل مــن االنتســاب إىل االنتظــام أو العكــس إال مــرة
واحــدة خــال الدراســة اجلامعيــة للطالــب إال لألعــذار القهرية التــي يقدرها
جملــس اجلامعــة بنــا ًء عــى توصيــة جملــس الكليــة.
 -2يســمح بالتحويــل مــن االنتســاب إىل االنتظــام ملــن ســيدرس نصــف
متطلبــات التخــرج عــى األقــل منتظـ ًا.
 -3ال يســمح بالتحويــل إىل االنتظــام ملــن يقــل معدلــه عــن ()2.75
مــن ( ، )5وللكليــات اشــراط معــدالت أعــى مــن ذلــك.
 -4أن يتقــدم بطلــب التحويــل خــال األســبوع األول والثــاين مــن بــدء
الدراســة وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم الــدرايس.
 -5يشــرط للتحويــل مــن االنتســاب إىل االنتظــام أن يكــون الطالــب
ســعود ًيا أو غــر ســعودي مــن أم ســعودية.
 -6لبعــض األقســام العلميــة رشوط خاصــة هبــا عنــد التحويــل إىل
االنتظــام فيهــا.
 -7ال يســمح بالتحويــل مــن االنتظــام إىل االنتســاب ملــن يقــل معدلــه
الرتاكمــي عــن ( )2.00مــن (.)5.00
-8يشــرط للتحويــل مــن االنتظــام إىل االنتســاب أن ُيمــي الطالــب
فصــ ً
معتــذرا.
منتظــا متاب ًعــا أو
ا دراســ ًيا يف اجلامعــة
ً
ً
-9يكتــب نــوعالدراســة يف وثيقةالطالب(منتظمأومنتســب)بحســبوضع
الطالــب يفالفصــلاألخــرلــه ،بغض النظــرعن نــوع دراســته الســابقة.
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ثاني ًا :التحويل الداخيل:
يمكــن حتويــل الطالــب داخــل اجلامعــة مــن كليــة ألخــرى أو مــن
ختصــص آلخــر ،وفــق الضوابــط اآلتيــة:

 -1أن يقتــر التحويــل إىل األقســام املناظــرة عــى بدايــة املســتوى
اخلامــس فــا دون ،وعــى املســتوى األول بالنســبة لألقســام غــر املناظــرة مهام
كان مســتوى الطالــب يف قســمه الســابق املحــول منــه.
 -2أال يكــون طالبـ ًا مســتجد ًا ،فــا جيــوز حتويــل الطالــب إال بعــد مــي
فصــل درايس واحــد مــن املــدة النظاميــة لدراســة الطالــب يف اجلامعــة.

 -3أن يتقــدم بطلــب التحويــل خــال األســبوع األول مــن بدء الدراســة
وفــق املوعــد املحــدد يف التقويــم الــدرايس عــر اخلدمــات الذاتية.

 -4أال يكــون الطالــب مفصــوالً أكاديميـ ًا حلصولــه عــى ثالثــة إنــذارات
أكاديمية.
 -5أن تكــون املــدة املتبقيــة لدراســة الطالــب يف اجلامعــة كافيــة إلهنــاء
متطلبــات التخــرج.
 -6أال يكون سبق له التحويل خالل دراسته اجلامعية.
 -7أن يستويف رشوط القسم املحول إليه.

ـول مــن كليــة إىل أخــرى
 -8تُثبــت يف الســجل األكاديمــي للطالــب املحـ ّ
مجيــع املقــررات التــي درســها يف اجلامعــة ،وال تدخــل يف املعــدل الرتاكمــي إال
املقــررات التــي عودلــت لــه.

 -9إذا تــم التحويــل فإنــه يمكــن معادلــة املقــررات املتوافقــة يف املفردات
بعــد موافقــة األقســام العلميــة عليها.
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 -10إذا كان املعــدل الســابق للطالــب أقــل مــن ( )2.00فــا يســتحق
املكافــأة بعــد التحويــل مبــارشة  ،وإنــا ينتظــر حتــى ينهــي فص ـ ً
ا واحــد ًا يف
القســم اجلديــد بمعــدل ( )2.00فأعــى.

ثالث ًا :التحويل اخلارجي:
يمكــن قبــول حتويــل الطالــب مــن خــارج اجلامعــة وفــق الضوابــط
اآلتيــة:
 -1أن يكون الطالب مقيد ًا يف كلية أو جامعة معرتف هبا غري أهلية.

 -2أال يكــون مفصــوالً مــن اجلامعــة املحــول منهــا ألســباب تأديبيــة أو
أكاديميــة ،وإذا اتضــح بعــد حتويلــه أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبيــة فيعــدّ
ـى مــن تاريــخ قبــول حتويلــه للجامعــة.
قيــده ُم ْلغـ ً
 -3أن يكــون الطالــب جمتــاز ًا جلميــع املقــررات التــي درســها يف اجلامعــة
املحــول منهــا ،بمعــدل ال يقــل عــن ( )2.75مــن (.)5.00

 -4أن تنطبــق عــى الطالــب الراغــب يف التحويــل رشوط القبــول ،
ورشوط التحويــل يف القســم الــذي يرغــب يف التحويــل إليــه.
 -5أن يكــون التحويــل إىل األقســام غــر املناظــرة يف املســتوى األول
فقــط.

 -6يقــدم طلبــه يف املــدة املحــددة للتحويــل اخلارجــي يف التقويــم
الــدرايس عــر املوقــع اإللكــروين مــرة واحــدة كل عــام.

 -7أن يكــون التحويــل إىل األقســام املناظــرة حتــى بدايــة املســتوى
اخلامــس فقــط ،ليبقــى الطالــب يف القســم املحــول إليــه أربعــة مســتويات
عــى األقــل ؛ لتتــاح لــه فرصــة التكيــف مــع هــذا القســم اجلديــد.
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 -8ال يتم اعتامد التحويل إال بعد إمتام إجراءات املعادلة.

 -9أن تتــم إجــراءات التحويــل عــن طريــق عــاديت القبــول والتســجيل
يف اجلامعتــن بالتنســيق مــع الكليــات ذات العالقــة.

 -10يقــوم جملــس الكليــة بمعادلــة املقــررات التــي درســها الطالــب
خــارج اجلامعــة بنــاء عــى توصيــة األقســام التــي تقــدم هــذه املقــررات،
وتثبــت يف الســجل األكاديمــي للطالــب املقــررات التــي عودلــت لــه ،وال
تدخــل يف احتســاب معدلــه الرتاكمــي.
املحــول بــا ال يتجــاوز ( )٪40مــن ســاعات
ُ -11يعــادل للطالــب
ّ
املحــول إليــه.
اخلطــة املعتمــدة للتخصــص
ّ
 -12ال ُيعــادل للطالــب الــذي ُقبــل مســتجد ًا 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
أخــرى أو يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة التــي ينتمــي إليهــا ،دون حتويلــه،
وتعــادل لــه املــواد التــي درســها وفق ـ ًا للضوابــط اآلتيــة:
 -1موافقــة الكليــة التــي يــدرس فيهــا مســبق ًا عــى الدراســة خــارج
اجلامعــة.
 -2أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة موىص هبا داخل اململكة.

 -3أال تتجــاوز الوحــدات الدراســية التــي يمكــن احتســاهبا للطالــب
الزائــر جلامعــة أخــرى ( )٪20مــن جممــوع وحــدات اخلطــة الدراســية
للطالــب.

زائــرا يف جامعــة
 -4أن يكــون للطالــب الــذي يرغــب يف الدراســة
ً
أخــرى ســجل أكاديمــي يف اجلامعــة لفصــل واحــد عــى األقــل.

 -5أن تصــدر املوافقــة عــى طلبــات الزيــارة مــن عــادة القبــول
والتســجيل بعــد رفعهــا مــن ِقبــل الكليــات املعنيــة.

 -6جيــب عــى الطالــب تزويــد عــادة القبــول والتســجيل بنتائجــه
الرســمية التــي حصــل عليهــا مــن اجلامعــة التــي درس فيهــا زائــر ًا خــال
أســبوعني مــن بــدء الدراســة يف أول فصــل درايس يــي مــدة دراســته زائـ ًـرا.
 -7أن يكــون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج اجلامعــة معــادالً أو
مكافئـ ًا يف مفرداتــه ألحــد املقــررات التــي تتضمنهــا متطلبــات التخــرج.
 -8إذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة،
فتثبــت املقــررات يف ســجل الطالــب وتدخــل ضمــن معدلــه الرتاكمــي.
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 -9ال حتتســب معــدالت املقــررات التــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر من
اجلامعــة األخرى ضمــن معدله الرتاكمــي ،وتثبت املقــررات يف ســجله األكاديمي.
ـب مــن جامعــة أو كليــة أخــرى مــن الدراســة زائـ ًـرا يف
بُ -يم ّكــن الطالـ ُ
اجلامعــة وف ًقــا ملــا يــأيت:
 -1إحضار موافقة رسمية مسبقة من جامعته أو كليته.

 -2أن تتــم إجــراءات قبولــه وتســجيله وفــق اإلجــراءات املعمــول يف
اجلامعــة.
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الفصل الصيفي

 -١الفصــل الصيفــي :هــو مــدة زمنيــة ال تزيــد عــن ثامنيــة أســابيع ،وال
تدخــل مــن ضمنهــا فرتتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة ،وتضاعــف
خالهلــا املــدة املخصصــة لــكل مقــرر.
 -2ال يزيد عدد الساعات املسجلة للطالب عن ( )12ساعة.

 -3تدريــس املقــررات يف الفصــل الصيفــي بســاعات مضاعفــة ،وزمــن
الســاعة الدراســية هــو نفســه يف الفصــل املعتــاد (مخســون دقيقــة) ،فاملقــرر
الــذي ســاعاته املعتــادة ثــاث أســبوعي ًا يــدرس ســت ســاعات أســبوعي ًا،
وذلــك لقــر مــدة الدراســة يف الفصــل الصيفــي.
 -4نســبة الغيــاب يف الفصــل الصيفــي هــي النســبة نفســها املحــددة يف
الفصــل األول والثــاين.

 -5يمكــن االعتــذار عــن الفصــل الصيفــي يف املوعــد املحــدد يف التقويــم
املعتمــد ،وال يعــد ضمــن فصــول االعتــذار املقيــدة عــى الطالب.

 -6ال حيتســب الفصــل الصيفــي ضمــن املــدة املقــررة إلهنــاء متطلبــات
التخــرج ،كــا ال حيتســب ضمــن الفــرص االســتثنائية.

 -7يمكــن تســجيل الفصــل الصيفــي للطالــب املعتــذر واملؤجــل،
واملفصــول بســبب املعــدل أو املــدة بعــد موافقــة الكليــة ،وال يمكــن تســجيله
للطالــب املنقطــع.
 -8تعتمد مواعيد الفصل الصيفي الواردة يف التقويم الدرايس.
 -9حيق للطالب املنتسب التسجيل يف الفصل الصيفي.
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التخرج

 -١يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجاح حســب اخلطة
الدراســية ،عــى أال يقل معدلــه الرتاكمي عــن ( )2.00مــن (.)5.00

 -2يف حــال نجــاح الطالــب يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل ،فــإن
ملجلــس الكليــة بنــاء عــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات
مناســبة يدرســها الطالــب لرفــع معدلــه الرتاكمــي.

 -3الطالــب الــذي يكلــف بمقــررات لرفــع املعــدل وال يتمكــن مــن
ذلــك ،فإنــه يعطــى فرص ـ ًا اســتثنائية ال تتجــاوز احلــد املبــن يف الالئحــة إذا
كانــت ســتمكنه مــن رفــع املعــدل.

ُ -4يعتمــد ختــرج الطالــب بعــد صــدور موافقــة جملــس اجلامعــة عــى
منحــه الدرجــة العلميــة بنــاء عــى توصيــة جملــس الكليــة.

 -5يذكــر يف وثيقــة الطالــب نــوع الدراســة (انتظــام – انتســاب) بنــا ًء
عــى وضــع الطالــب الــدرايس يف الفصــل األخــر.
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االختبارات والتقديرات

 -١حتسب التقديرات التي حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كام ييل:
الدرجة املئوية

التقدير

الرمز

من ( )95إىل ()100

ممتاز مرتفع

أ+

وزن التقدير
من ()5

جيد جد ًا مرتفع

أ

5.00

ب+

4.75

4.50

جيد مرتفع

ج+

3.50

مقبول مرتفع

د+

2.50

راسب

هـ

1.00

من ( )90إىل أقل من ()95

ممتاز

من ( )80إىل أقل من ()85

جيد جد ًا

من ( )70إىل أقل من ()75

جيد

من ( )85إىل أقل من ()90

من ( )75إىل أقل من ()80
من ( )65إىل أقل من ()70

من ( )60إىل أقل من ()65
أقل من ()60

مقبول

ب
ج
د

4.00
3.00

2.00

 -2يكــون التقديــر العــام عنــد ختــرج الطالب بنــاء عــى معدلــه الرتاكمي
املوزون مــن ( )5.00كاآليت:
التقدير

املعدل الرتاكمي

جيد جد ًا

من ( )3.75إىل أقل من (. )4.50

مقبول

من ( )2.00إىل أقل من (. )2.75

ممتاز
جيد

من ( )4.50إىل (. )5.00

من ( )2.75إىل أقل من (. )3.75
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رشوط احلصول عىل مرتبة الرشف

• متنــح مرتبــة الــرف األوىل للطالــب املتخــرج احلاصــل عــى معــدل
تراكمــي مــن ( )4.75إىل (.)5.00
• ومتنــح مرتبــة الــرف الثانيــة للطالــب املتخــرج احلاصــل عــى معــدل
تراكمــي مــن ( )4.25إىل أقــل مــن (.)4.75
• يشــرط للحصــول عــى مرتبــة الــرف األوىل أو الثانيــة عنــد التخــرج،
مــا يــي:
أ -أال يكــون الطالــب قــد تعثــر يف أي مقــرر درســه يف اجلامعــة أو يف
جامعــة أخــرى.
ب -أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج يف مــدة أقصاهــا
متوســط املــدة بــن احلــد األدنــى واحلــد األقــى للبقــاء يف كليتــه خــاف
الفــرص االســتثنائية ،وحتتســب املــدة منــذ دخــول الطالــب مرحلــة
البكالوريــوس يف اجلامعــة.
ج -أن يكــون الطالــب قــد درس يف اجلامعــة التــي ســيتخرج منهــا مــا ال
يقــل عــن ( )٪ 60مــن متطلبــات التخــرج.
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مثال حلساب املعدل الفصيل والرتاكمي

الفصل الدرايس األول:
املقرر

عدد الوحدات

الدرجة املئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

قرا 105 -

2

85

ب+

4.50

9.00

3

92

أ

4.75

14.25

نجل 103 -

3

ترخ 158 -

4

نحو 101 -
املجموع

12

معدل الفصل الدرايس األول =

70

ج

ب

80

-

-

9.00

3.00

16.00

4.00
-

جمموع النقاط ()48.25

48.25
= 4.02

جمموع الوحدات ()12

الفصل الدرايس الثاين:
املقرر

عدد الوحدات

الدرجة املئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

دعو108-

2

96

أ+

5.00

10.00

ريض301-

3

نفس159-

3

عال101-
املجموع

4

12

معدل الفصل الدرايس الثاين =

املعدل الرتاكمي للفصل األول والثاين=

83

71

81
-

ب
ج

ب
-

جمموع النقاط ()46
جمموع الوحدات ()12

جمموع النقاط ()46 + 48.25

12.00

4.00

12.00

3.00

12.00

4.00

46.00

-

= 3.83

= 3.93
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رموز التقديرات
الرمز
بالعربية

الرمز
باإلنجليزية

حدود الدرجة

النقاط

املدلول
بالعربية

املدلول
باإلنجليزية

أ+

+A

100-95

5.00

ممتاز مرتفع

Exceptional

 90أقل 95

4.75

ممتاز

Excellent

 85أقل من 90

4.50

أ

A

ب+

+B

3.50

جيد مرتفع

Above Average

3.00

جيد

Good

ب

ج+

+C

 75أقل من 80

ج

C

 70أقل من 75

د+
د

هـ
م

ل
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 80أقل من 85

4.00

جيد جد ًا

Very Good

B

+D
D
F
IP
IC

جيد جد ًا مرتفع

Superior

 65أقل من 70
 60أقل من 65
أقل من 60
-----

-----

2.50

2.00

1.00
-

-

مقبول مرتفع
مقبول

راسب

مستمر

غري مكتمل

ح

DN

-----

ند

NP

 60وأكثر

-

هد

NF

أقل من 60

-

راسب دون درجة

ع

W

-----

-

منسحب بعذر

High Pass
Pass
Fail
In-Progress
In-Complete

1.00

حمروم

Denile

ناجح دون درجة

Nograde-Pass
Nograde-Fail
Withdrawn

اخلدمات الذاتية للطالب

الدخول إىل اخلدمات الذاتية العامة:

 -1يمكــن الدخــول إىل اخلدمــات الذاتيــة العامــة مــن خــال اســم
املســتخدم والرمــز الــري ،ويمكــن للطالــب احلصــول عــى اســم املســتخدم
وهــو عبــارة عــن الرقــم اجلامعــي للطالــب.
 -2عنــد الدخــول ألول مــرة يتوجــب عــى الطالــب إنشــاء رمــز رسي
خــاص بــه وذلــك مــن خــال إدخــال الرقــم اجلامعــي يف خانــة اســم
املســتخدم وتــرك خانــة الرقــم الــري خاليــة (ال تكتــب شــيئ ًا فيهــا) ثــم
اضغــط عــى (هــل نســيت الرقــم الــري؟) ثــم أدخــل رقــم الســجل املــدين
ثــم ا ضغــط (تقديــم اإلجابــة) ســيطلب منــك إدخــال رقــم رسي جديــد
يتكــون مــن ســتة أرقــام أو أكثــر وتكــون أرقامــ ًا فقــط.
( -3اختيــاري مــن إدارة اجلامعــة وألول مــرة) قــد تعــرض غالب ًا صفحة إرشــادية
مــن اجلامعــة فيها بعــض اإلرشــادات أو التعليــات أو اإلعالنــات املهمة فتتــم قراءة
املعلومــات ثــم يضغــط عــى (متابعــة) لكي يتــم الدخــول عــى النظام.
 -4يف صفحــة القائمــة األساســية للطالــب يمكــن مشــاهدة رابــط
للمعلومــات الشــخصية ،ورابــط خلدمــات الطالــب ،ويوجــد دائ ـ ًا يف أعــى
الصفحــات خريطــة املوقــع للرجــوع إىل القوائــم عــى هيكلــة شــجرة،
ويوجــد اخلــروج واملســاعدة والعــودة إىل القائمــة الرئيســة.
 -5رابط املعلومات الشخصية حيث يستطيع الطالب:
 تغيري السؤال واإلجابة اخلاصني باحلامية. تغيري الرمز الرسي. عرض معلومات العناوين واهلواتف وحتديثها.41

 -6سجالت الطالب ومن خالله يمكن االطالع عىل:
 عرض اإليقافات. الدرجات النهائية. عرض السجل األكاديمي.
 دليل املقررات. عرض معلومات عن الطالب. -اجلدول الدرايس.
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فهرس موضوعات الدليل
املوضوع

ت

الصفحة

1

مقدمة عميد القبول والتسجيل.

٣

2

اختصاصات املرشد األكاديمي.

٤

بعض مهام عضو هيئة التدريس.

٦

3

5

تعريفات ملصطلحات أكاديمية .

١١

7
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١٨

االختبار التكمييل.

٢١

التأجيل للدراسة .

٢٢

4

6
8
9
10
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٧

١٥
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11
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12
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٢٤

13
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٢٩

١٧
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٣١

١٤
١٦
١٨
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