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 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية 

 
 العالي التعليم لمجلس) الثانية ) الجلسة في المتخذ( 5/2) رقم العالي التعليم مجلس بقرار الصادرة
 العالي التعليم  مجلس رئيس الشريفين  الحرمين  خادم بموافقة  هـ، المتوج 11/6/1416 بتاريخ  المعقودة
 مجلس بقرار  الصادرة والتعديالت. هـ 27/6/1416 وتاريخ   ٩٠٤٥/ب/  ٧رقم   الكريم  البرقي  بالتوجيه 
)  اليالع التعليم المتو 13/27/1423رقم   الوزراء  مجلس رئيس الشريفين  الحرمين خادم بموافقة ج(، 
 هـ، وما  23/11/1423 وتاريخ  45888/ب/7 رقم  الكريم البرقي بالتوجيه العالي التعليم مجلس رئيس 
 .للمجلس الحقة قرارات  في الالئحة مواد بعض  في تعديالت  من تبعها

 
 
 
 
 

 ( 4001020747وكالة الجامعة للشؤون التعليمية برقم )  الجامعة من المقدمة لمجلس                                

 )المعدلة( جامعة أم القرىوقواعدها التنفيذية ب

( 4001020747المقدمة لمجلس الجامعة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية برقم )  

م( 18/10/2018هـ( ) 1440/ 09/02( بجلسته )األولى( المنعقدة بتاريخ )12)المقرة بقرار مجلس الجامعة رقم   

هـ( . 1440/ 1439وتطبيقها على المقبولين بالجامعة اعتبارا من العام الجامعي )   

هـ(28/02/1440( وتاريخ )01/12/  4002001846وتم تعميم القرار برقم )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تظهر   ح  المقتر هذا  ي 
 
ف القواعد    وتظهر  األخضر باللون الجامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحةملحوظة: 

حة باللون األسود  .التنفيذية المقتر
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 الئحة الدراسة واالختبارات وقواعدها التنفيذية بجامعة أم القرى

 التعريفات

  المادة األولى

 السنة الدراسية ــ

 فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

 ــ الفصل الدراسي

دعرس علــى مــداها المقــررات الدراســية، وال تــدخل مــن ضــمنها فترتــا   ت تــس التســجيل مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أســبوعا

 واالختبارات النهائية.

 الفصل الصيفي ــ

المــدة  مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل مــن ضــمنها فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة، وتضــاع  أثناءهــا

 المخصصة لكل مقرر.

 المستوى الدراسي ــ

 هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.

 الخطة الدراسية ــ

تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التــي يجــب التي واالختيارية والحرة،  اإلجبارية  هي مجموعة المقررات الدراسية  

 على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.

 المقرر الدراسي ــ

مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص )برنامج(، ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، ووص  مفصل 
لمفرداته يميزه من حيث المحتوى، والمســتوى عمــا ســواه مــن مقــررات، وملــ  خــاص يحــتفا بــه القســم ل ــرض المتابعــة، 

 متزامنة معه.أو متطلبات سابقة، أو  والتقييم، والتطوير. ويجوز ان يكون لبعض المقررات متطلب،

 الوحدة الدراسية ــ

المحاضرة النارية األسبوعية التي ال تقل مدتها عــن خمســين دقيقــة، أو الــدرس الســريرق الــذق ال تقــل مدتــه عــن خمســين 
 دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الذق ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

 اإلنذار األكاديمي ــ

 دنى الموضح في هذه الالئحة.اإلشعار الذق يسوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األ

 درجة األعمال الفصلية ــ

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب أثناء فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بــالمقرر 
 الدراسي.

 االختبار النهائي ــ

 اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

 ختبار النهائيدرجة اال ــ

 الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.

 الدرجة النهائية ــ
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ت إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائة.  مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا

  التقدير ــ

 جة النهائية التي حصل عليها الطالب في أق مقرر.وص  للنسبة المئوية أو الرمز األبجدق للدر

 تقدير غير مكتمل ــ

ت لكل مقرر يتعــذر علــى الطالــب اســتكمال متطلباتــه فــي الموعــد المحــدد، ويسرمــز لــه فــي الســجل األكــاديمي  تقدير يسرصد مؤقتا

 (.ICبالحر  )ل( أو )

 تقدير مستمر ــ

ت لكل مقرر تقتضي طبيعة   (.IPدراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله، ويسرمز له بالرمز )م( أو )تقدير يرصد مؤقتا

 المعدل الفصلي ــ

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقــررة لجميــع المقــررات التــي درســها فــي أق 

يــه فــي كــل مقــرر درســه الطالــب، اناــر فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذق حصل عل

 الملحق )ب(.

 المعدل التراكمي ــ

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التــي درســها منــذ التحاقــه بالجامعــة علــى مجمــوع 

 الوحدات المقررة لتلك المقررات، انار الملحق )ب(.

 التقدير العام ــ

 مدة دراسته في الجامعة.أثناء للطالب   وص  مستوى التحصيل العلمي

 الحد األدنى من العبء الدراسي ــ

ت لمــا يقــرره مجلــس  أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينب ي على الطالب تســجيلها بمــا يتناســب مــع معدلــه التراكمــي وفقــا

 الجامعة.

 العبء الدراسي ــ

للعــبء األعلــى واألدنــى  مجموع الوحدات الدراسية التي يســمح للطالــب التســجيل فيهــا فــي فصــل دراســي، ويتحــدد الحــد   هو

 الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
 

  القواعد التنفيذية للمادة األولى:

1-  :  يتكون رقم المقرر من التالي

 الكلية. تمثالن رمز  –من اليسار –الخانتان األول والثانية -

 الخانتان الثالثة والرابعة تمثالن رمز القسم.  -

الخانة الخامسة تمثل مستوى المقرر، وهو من صفر للمقررات المساعدة غير المحتسبة إل أرب  ع للمراحل   -

ة.   األخير

 الخانة السادسة تمثل المحور العلمي للمقرر ضمن التخصص.  -

. الخانتان السابعة والثامنة تمثل تسلسل المقرر  -  ضمن المحور العلمي

ة تمثالن عدد وحدات المقرر أو القسم المستفيد من المقرر.  -  الخانتان التاسعة والعاشر
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 ال يجوز تكرار رقم المقرر.  -2

د المتطلبات السابقة للمقررات ضمن الخطة الدراسية المعتمدة من المجالس ذات العالقة، وال يجوز  -3
َّ
حد

ُ
ت

ها، أو إلغاؤها، أو معادلتها، أو تجاوزها إال بموافقة اللجنة العليا الدائمة للمناهج والخطط الدراسية بناًء  تغيير

 والكلية.  عىل توصيات مجلسي الكلية والقسم ولجان المناهج بالقسم

ه عما سواه من مقررات من حيث  -4 ز  لمفردات كل مقرر من مقرراته الدراسية يمير
ً
 مفصال

ً
يضع كل قسم وصفا

 المحتوى، والمستوى، وكذلك الكتب المقررة والمراجع. 

 يحتفظ القسم بملف خاص لكل مقرر من مقرراته الدراسية لغرض المتابعة، والتقويم، والتطوير.  -5

 بقرار من مدير الجامعة برئاسة عميد القبول والتسجيل،  لجنة التنسيق   -6
ً
: لجنة دائمة تشكل سنويا األكاديمي

ووكيل   التعليمية،  للشؤون  األكاديمية  والمعاهد  الكليات  ووكالء  والتسجيل،  القبول  عمادة  وكالء  وعضوية 

ز عمادة القبول وال ي والتعليم عن بعد، مهمتها التنسيق بير
ونز تسجيل، واألقسام بالكليات  عمادة التعلم اإللكير

 . ي جميع أعمال القبول والتسجيل والتوجيه واإلرشاد األكاديمي
 المختلفة فز

ي   -7 منسون  من   
فأكير ز  اثنير من  ويتكون  أقسام كل كلية  من  قسم  ي كل 

فز ينشأ  مكتب  هو  اإلرشادي:  المكتب 

ز )ومكتب مماثل بمقر الطالبات(، وذلك بقرار من عميد الكلية ب ناًء عىل ترشيح من رئيس القسم األكاديميير

 القسم للقيام بالمهام التالية: 

ي  -
وط االستمرار فز ي حالة عدم تحقيقهم شر

 ورفع تقارير عنهم لرئيس القسم فز
ً
متابعة الطلبة أكاديميا

 الدراسة بالجامعة. 

ي الحاسب  -
ورة، ومتابعة إدخالها فز ي المقررات الدراسية عند الضز

. متابعة تعديل تسجيل الطلبة فز  اآللي

 دراسة حاالت التأجيل واالعتذار عن الدراسة.  -

 مراجعة توصية التخرج لطالب/طالبات القسم.  -

 متابعة إجراء معادالت المقررات.  -

ي اختبار، أو  (: الرمز )ق -8
ي حالة غش فز

ي السجل األكاديمي للمقرر الذي يتم ضبط الطالب فيه فز
رمز يرصد فز

وع فيه، أو مخالفة لتعليمات إجراء االخ  وليس له وزن من النقاط.  وقواعده،تبار الشر

 من تقدير الرسوب السابق )ـه(. 2الرمز )د -9
ً
ي بدال

ي اختبار الدور الثانز
 (: رمز يرصد لمن ينجح فز

.  (: الرمز )غ -10 ي
 رمز يرصد لمن يتغيب عن االختبار النهان 

 

 قبول الطالب المستجدين 

 المادة الثانية: 

مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعة عدد الطالب الذين يمكن قبولهم في العام يحدد مجلس الجامعة بناءت على اقتراح 

الدراسي القادم. 
 

 القاعدة التنفيذية للمادة الثانية: 

إلى مجلس الجامعة تقترح فيه عدد الطلبة الذين يمكن   بالتنسيق مع الكليات عرضاً  تعد عمادة القبول والتسجيل 

 سي التالي. قبولهم في العام الدرا
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 المادة الثالثة : 

 يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي : 

 أن يكون حاصالت على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.  -أ

سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس -ب 

 االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.

 أن يكون حسن السيرة والسلوك.-ج 

 أن يجتاز بنجاح أق اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة. -د

ت. -هـ  أن يكون الئقات طبيا

 هة حكومية أو خاصة. أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أق ج-و

 أن يستوفي أق شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم. -ز
 

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة: 

 أن يحصل على موافقة مرجعه إذا كان يعمل بجهة حكومية أو خاصة.  -1

الجدول   -2 حسب  حكومية،  جهة  في  يعمل  لمن  بالدراسة  المرجع  موافقة  تكون  به  أن  تسمح  الذي  الدراسي 

 إمكانات القسم. 

 أال يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصالً أكاديمياً، أو تأديبياً.  -3

في النظام السنوي يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية   -4

القبول العليا بعد موافقة مجلس الكلية االستثناء من    العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على سنتين، ويجوز للجنة

 هذا الشرط ما لم يتجاوز خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة. 
 

 المادة الرابعة:  

والمقابلة   العامة  الثانوية  الشهادة  اختبار  في  لدرجاتهم  ت  وفقا الشروط  جميع  عليهم  تنطبق  ممن  المتقدمين  بين  المفاضلة  تكون 

جدت.الشخصية   واختبارات القبول إن وس
 

 القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة: 

وفقاً   وذلك  القبول  شروط  جميع  عليهم  تنطبق  الذين  المتقدمين  بين  المفاضلة  والتسجيل  القبول  عمادة  تجري 

وتُْعِلُم   القبول،  واختبارات  الشخصية  والمقابلة  العامة  الثانوية  الشهادة  اختبار  في  بعد لدرجاتهم  بنتائجهم  الطلبة 

 اعتماد مدير الجامعة نتيجة المفاضلة. 
 

 ناام الدراسة

 المادة الخامسة:

 يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة. -1

 للمرحلة الجامعية.األقل تصمم الخطط الدراسية المعتمدة بما يعادل ثمانية فصول دراسية على  -2
 

 المادة السادسة:

مجلس  يقرها  التي  واإلجراءات  للقواعد  ت  وفقا الكاملة  الدراسية  السنة  أساس  على  الكليات  بعض  في  الدراسة  تكون  أن  يجوز 
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 الجامعة، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين. 
 

 

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة: 

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد واإلجراءات في هذه  

 بما ال يتعارض مع ما يأتي:   "،الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي

( أسبوعاً، وال تدخل  30الكاملة طيلة عام دراسي ال تقل مدته عن ثالثين )تقدم المقررات في نظام السنة   -1

 من ضمنها فترات التسجيل واالختبارات. 

الطبيعة   -2 ذات  والسريرية  العملية  للمقررات  ويجوز  المقرر  تقديم  فترة  نهاية  في  النهائي  االختبار  يعقد 

 التدريبية أن يعقد االختبار بنهاية الفترة التدريبية. 

ا -3 لمن  يعقد  الكلية ويسمح بدخوله  يحدده مجلس  نهاية كل فصل دراسي في موعد  الثاني في  الدور  ختبار 

عن   وحداتها  عدد  مجموع  تزيد  ال  أن  على  طبيعتها  الكلية  مجلس  يحدد  مقررات  في  من  50رسب   %

الدراسي. الفصل  ذلك  مقررات  تقدير     مجموع عدد وحدات  الثاني  الدور  اختبار  في  ينجح  لمن  ويرصد 

 ناجح في الدور الثاني بتقدير مقبول )د({.   :2( بدالً من تقدير الرسوب السابق )هـ(. }د 2)د 

%(  50الطالب الراسب في الدور األول في مقررات يزيد مجموع عدد وحداتها عن خمسين في المائة ) -4

السنة   نفس  في  ويبقى  الثاني  الدور  بدخول  له  يسمح  ال  الدراسية  السنة  مقررات  وحدات  مجموع  من 

 لدراسية ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها فقط، وال يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية. ا

الثاني في نفس السنة الدراسية ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها،   -5 يبقى الطالب الراسب في الدور 

ة على أن تراعى النقاط  ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالي 

 اآلتية: 

 عدم التعارض في الجدول الدراسي.    -

 استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها.   -

 ال ينقل الطالب إلى المستوى التالي إال بعد نجاحه في المقرر أو المقررات التي أعادها.  -

 حاصالً على إنذارين متتاليين. الطالب الراسب في سنة دراسية يعد  -6

إذا رسب الطالب في نفس المقرر الدراسي لعامين متتاليين يطوى قيده من الكلية ويحال لعمادة القبول   -7

 والتسجيل للنظر في إمكانية تحويله أو قبوله طالباً مستجداً في كلية أخرى. 

لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية  إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من المقررات  -8

قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً أثناء مدة ال تتجاوز فترة الدور الثاني، ويعطى التقدير الذي  

 يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل. 

لمجلس   -9 قهري، جاز  لعذر  المقررات  من  أي  الثاني في  الدور  اختبار  الطالب من حضور  يتمكن  لم  إذا 

الكلية قبول عذره وإعطائه اختباراً بديالً عن الدور الثاني لذلك المقرر أثناء فترة ال تزيد عن أسبوعين  

 من بدء الدراسة. 

لمفرداتها   -10 مفصالً  يتضمن وصفاً  الكلية  مقررات  لجميع  بملف خاص  بالكلية  األكاديمي  المكتب  يحتفظ 

 المختصة. لغرض المتابعة والتقييم والتطوير بالتنسيق مع األقسام 
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 المادة السابعة: ناام المستويات:  

أن تحتسب مدته  أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على  إلى فصلين رئيسين، ويجوز  الدراسي  العام  فيه  ناام دراسي يقسم 

ت للخطة الدراسية التي     بنص  مدة الفصل الرئيس. يقرها مجلس وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقا

 الجامعة.

 القاعدة التنفيذية للمادة السابعة: 

تعد األقسام خططها الدراسية )أو مجلس الكلية بالنسبة لنظام السنة الدراسية الكاملة( وتستكمل إجراءاتها من 

تهيئة   اللجنة  ي تحددها 
التر النظامية  الدراسية وفق اإلجراءات  للمناهج والخطط  الدائمة  العليا  إلقرارها  اللجنة 

 من مجلس الجامعة. 
 

 المادة الثامنة: 

للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل واإلضافة  يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل والحذ   

 الدراسي. من العبءاألدنى الطالب للحد 

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة: 

الذي   -1 الطالب  هو  المتعير  تأخر عن خطته الطالب  أو  الدراسية  مقررات خطته  من  أكير  أو  مقرر  ي 
فز رسب 

 % من ساعات الخطة مع استثناء فصول االعتذار والتأجيل. 10بنسبة 

المستوى  -2 ساعات  دراسي كامل  فصل  ي كل 
فز ويجتاز  يسجل  متعير  غير  طالب  هو  بالخطة  م  ز الملير الطالب 

ي خطته الدراسية وتكون له أولوية  
ل كامل ساعات المستوى  المناظر فز َسجَّ

ُ
ي المقررات المتاحة وت

التسجيل فز

ز بالخطة.  مير ز
 الدراسي المستحق للطالب الملير

الخطة  -3 اكمية عىل مستوى  الير معدالتهم  ين وفق  المتعير ين وغير 
المتعير للطالب  الدراسية  األعباء  تحتسب 

 :  الدراسية وفق التالي
ي ذلك مواد الرسوب  12 -1

اكمي عن ) وحدة دراسية بما فز  (. 1.5لمن يقل معدله الير
اكمي من )  15 -2 اوح معدله الير ي ذلك مواد الرسوب لمن يير

 (. 1.75( إل أقل من ) 1.5وحدة دراسية بما فز
3- 18   ( من  اكمي  الير معدله  اوح  يير لمن  الرس   وب  م   واد  ذلك  ي 

فز بما  دراس   ي   ة  من 1.75وحدة  أقل  إل   )
 (2.75 .) 

اكمي ) % من الخطة الدراسية لمن 15 -4 . 2.75يكون معدله الير  ( أو أكير
4- ( هو  الصيفي  الفصل  في  الدراسي  للعبء  األعلى  في  10الحد  ذلك  من  االستثناء  ويجوز  دراسية  ( وحدات 

 حاالت التخرج بموافقة القسم وعمادة القبول والتسجيل. 

في   -5 التعارض  عدم  مراعاة  يجب  الدراسية  المقررات  في  الطالب/الطالبات  تسجيل  الدراسي  عند  الجدول 

 واستيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها. 

ي  -6
اكمي المطلوب للتخرج وفق ما هو موضح فز اكمي للطالب/للطالبة عن المعدل الير يعد انخفاض المعدل الير

 ( للمادة  التنفيذية  ذل19القواعد  إل  ويشار  له   
ً
موجها  

ً
أكاديميا  

ً
إنذارا الالئحة  هذه  من  السجل (  ي 

فز ك 

 اإلرشادي للطالب/الطالبة. 
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الدراسي  -7 الجــدول  الكاملـــة(  الدراســية  الســـنــة  نظــام  في  األكاديــمــي  المكتــب  )أو  القســم  مجلس  يعـد 

 حسب الخطط الدراسية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. 

السنة   -8 نظام  في  األكاديـــمـي  المكتــــب  )أو  القسم  مجلس  في  يراعي  التوازن  الكاملة(  توزيع     الدراسية 

بما يكفل حســن     المحاضـــرات والمواعيد عند إعداد الجدول الدراسي لكل مستوى من المستويات الدراسية  

الفصل   بدء  قبل  المقررات  مدرسي  بأسماء  والتسجيل  القبول  عمادة  وتـزود  العمل،  ســيـر  وتيســـير  األداء 

 الدراسي.

لجــدول الدراســـي من قــبــل القــسـم األكـــاديمي بعــد بدء الفصل الدراسي إال بموافــقة  ال يجوز تعــديل ا -9

 والتسجيل.  عــمـادة القبول عميـــد الكلية في الحاالت الضروريـــة جـــداً، وبالتنســيــق مع 

فصل دراسي،   تضع عمادة القبول والتسجيل خطــة التسجيل، وخطوات تسجيل الطلبة في المقررات لكل -10

 والنماذج الخاصة بذلك. 

بها   -11 د  يَُزوَّ التي  المخصصة  النماذج  واستخدام  وإجراءاته،  التـســجيل  ضوابط  بتطبيق  قسم  كل  يلتزم 

 واستيفاء جميع البيانات المدرجة عليها. 

القبول   -12 عمادة  مع  والتنسيق  باألقسام  التسجيل  إجراءات  متابعة  التعليمية  للشؤون  الكلية  وكيل  يتولى 

التسجيل ومتابعة مكاتب اإلرشاد األكاديمي باألقسام في أداء مهامها وفق ما هو موضح في القواعد التنفيذية  و

 للمادة األولى الخاصة بـ )التعريفات(. 

 يحتفظ كل قسم )أو المكتب األكاديمي في نظـام الســنة الدراسية الكاملة( بملف يحتوي اآلتي:  -13

لكل    -أ اإلرشادي  السجل  من  المعادالت  صور  ونماذج  األقسام  من  التسجيل  وطلبات  دراسي  فصل 

 وجدت.  والقرارات األكاديمية، والتأديبية إن

 أي مهام أو أنشطة أخرى يشارك بها الطالب.  -ب 

 

 المواابة واالعتذار عن الدراسة
 المادة التاسعة:

على الطالب المنتام حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن 
الفصل أثناء  %( من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر  75النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على أال تقل عن ) 

ت في المقرر، ويرصد له تقدير محروم )ح( أو )الدراسي، ويسعد الطالب الذق حرم من د  .(DNخول االختبار بسبب ال ياب راسبا
 

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة: 
المقرر  -1 لنظام السنة   يحرم الطالب من االستمرار في دراسة  بالنسبة  الثاني  النهائي )والدور  ودخول االختبار 

% من مجموع المحاضرات والدروس  25بعذر أو بدون عذر عن  الدراسة الكاملة(، إذا زادت نسبة غيابه  
العملية، والميدانية، والسريرية، ويُعد الطالب المحروم من االستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، ويرصد له  

 التقدير )ح( في خانة الدرجة في كشف النتيجة. 
القسم الذي ينتمي إليه المقرر يوضح    يشعر مدرس المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع تقريراً لرئيس  -2

تغيب   التي  العملية  والدروس  المحاضرات،  المقرر، وتواريخ  دراسة  في  االستمرار  الطالب من  فيه حرمان 
 فيها الطالب. 

يشعر رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر )أو المكتب األكاديمي بالنسبة لنظام السنة الدراسية الكاملة( عمادة   -3
 جيل، ويشعر رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب بحرمانه من االستمرار في دراسة المقرر. القبول والتس 
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 المادة العاشرة:
رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرات   -استثناء    –يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه  

مجلس   ويحدد  المجلس،  )يقبله  عن  تقل  أال  على  الحضور  نسبة  المحددة  50الجامعة  العملية  والدروس  المحاضرات  من   )%
 للمقرر. 

 

 القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة: 
يقدم   الذي  القسم  مقدم من رئيس  تقرير  على  بناًء  يفوضه  أو من  المقرر،  إليها  ينتمي  التي  الكلية  لمجلس  يجوز 
تقدم لرئيس   إذا  الكاملة( رفع الحرمان عن الطالب،  الدراسية  لنظام السنة  بالنسبة  المكتب األكاديمي  المقرر )أو 

الغ نسبة  تزيد  ال  أن  على  الكلية  مجلس  يقبله  بعذر  عن  القسم  والدروس  40ياب  المحاضرات،  مجموع  من   %
 العملية، والميدانية، والسريرية، المحددة للمقرر. 

  

 المادة الحادية عشرة: 
الطالب الذق يت يب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرات في ذلك االختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات 

 األعمال الفصلية التي حصل عليها.
 

 القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشرة: 
النهائي" في   الرمز )غ( وتوضع عبارة "غائب عن االختبار  له  النهائي، يرصد  الطالب عن االختبار  تغيب  إذا 

 كشف النتيجة. 
 

 المادة الثانية عشرة:
الكليــة، فــي حــاالت الضــرورة   إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أق من مواد الفصل لعذر قهــرق جــاز لمجلــس

مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التــالي، ويعطــى التقــدير الــذق أثناء  القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارات بديالت  
 يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

 القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشرة: 
المتغيب   -1 المكتب األكاديمي في   عن يتقدم الطالب  للمقرر )أو  المقدم  القسم  النهائي بعذره إلى رئيس  االختبار 

الكاملة( الدراسية  السنة  ال   نظام  مدة  أثناء  بديل  باختبار  له  السماح  طالباً  التالي  الدراسي  الفصل  بداية  مع 
 تتجاوز نهاية ذلك الفصل الدراسي. 

نظا  -2 في  األكاديمي  المكتب  )أو  القسم  رئيس  الكاملة( يحيل  الدراسية  السنة  إلى   م  الطالب  من  المقدم  الطلب 
مجلس الكلية موضحاً رأيه، وفي حالة قبول العذر من المجلس يعطى الطالب اختباراً بديالً، وتُحتسب درجة  

 الطالب بعد أدائه لالختبار البديل من مجموع درجة االختبار البديل ودرجاته في األعمال الفصلية. 
واسطة مدرس المقرر إلكترونياً وإن تعذر ذلك، تٌبلغ عمادة القبول والتسجيل بالدرجة والتقدير  تُرَصد الدرجة ب  -3

 اللذين حصل عليهما الطالب بعد أدائه االختبار البديل، وذلك عن طريق النموذج الخاص بذلك. 
راسباً ويرصد له تقدير )هـ    إذا لم يُعَدَّل تقدير )غ( أثناء الفصل الدراسي التالي لرصد هذا التقدير يُعدُّ الطالب  -4

 راسب(.  -
)غ(   -5 تقدير  رصد  بعد  )هـ(  إلى  )غ(  تقدير  لتحويل  والتسجيل  القبول  لعمادة  بطلب  يتقدم  أن  للطالب  يجوز 

 مباشرة. 
 المادة الثالثة عشرة:  

ت إذا تقدم بعذر   أ/ مقبول لدى الجهة التي يحددها يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا
(  Wفترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة؛ ويرصد للطالب تقدير )ع( أو) أثناء   مجلس الجامعة وذلك

 ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
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 ق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعةب/ يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وف 

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة: 

  
ً
وفقا المنظومة  عي   الفعال  الدراسي  الفصل  دراسة  ي 

فز االستمرار  عن  االعتذار  بطلب  المنتظم  الطالب  يتقدم 

 للضوابط التالية: 
ً
ي التقويم األكاديمي للجامعة وذلك وفقا

 للمواعيد المعلنة فز

 أال يتجاوز عدد فصول االعتذار ثالثة فصول دراسية.  -1

 بالنسبة لطلبة نظام السنة الدراسية الكاملة:  -2

 للطالب أ/ 
ً
 مؤجال

ً
إذا اعتذر الطالب عن دراسة فصل دراسي يعد الفصل الذي يىلي فصل االعتذار فصال

 .
ً
 تلقائيا

فيعد  ب/  ي 
الثانز الدراسي  الفصل  دراسة  عن  الطالب  اعتذر  مع  إذا  الفصل،  هذا  ي 

فز  
ً
معتذرا الطالب 

ي الفصل الدراسي األول. 
ي أنىه دراستها فز

 احتساب المقررات التر

. ج/  ز ز متتاليتير  ال يجوز االعتذار لسنتير

ي الجامعة. د/ 
ي نظام السنة الدراسية الكاملة طيلة بقائه فز

ز فز  من سنتير
 ال يجوز االعتذار ألكير

امج مؤهلة لال  ه/  يةلتحاق بالكليات مثل برنامج السنة يجوز للطالب الذي يدرس بي  السنة  أو    ،التحضير

أو  كة،  المشير أو السنة    األول  األكير ويعد   التأسيسية،  ما شابه ذلك االعتذار لسنة دراسية واحدة عىل 

 .
ً
 للطالب تلقائيا

ً
 مؤجال

ً
 الفصل الذي يىلي فصل االعتذار فصال

. wيرصد للطالب تقدير منسحب بعذر )ع( أو)   -3 ي جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي
 ( فز

ي التقويم األكاديمي  -4
 للمواعيد المعلنة فز

ً
ي وفقا

يجوز للطالب االعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي الصيفز

 . ي
 الخاص بالفصل الدراسي الصيفز

وط ال -5  تالية: يجوز للطالب االنسحاب من مقرر دراسي أو أكير وفق الشر

أثناء الفتـــرة من بدايــة األسبوع السابع إلى نهاية األسبوع الثامن  التقدم بطلب االنسحاب إلكترونياً  أ/ 

 الفصل الدراسي.  من

  . ال يحق االنسحاب من مقرر دراسي مساٍو أو أدني في مستواه لمستوى الطالب ب/ 

 الدراسي. عدم االنسحاب من أكثر من مقررين دراسيين في الفصل ج/ 

الوحدات  د/  أكثر عن نصف عدد  أو  مقرر  االنسحاب من  بعد  المنسحب  الطالب  يقل جـدول  ال  أن 

 المسجلة للطالب في ذلك الفصل. 

 موافقة رئيس القسم المقدم للمقرر على انسحاب الطالب. ه/ 

الجامعية عن عدد مستويات خطته    أن ال و/  أثناء مسيرته  يزيد مجموع مقررات االنسحاب للطالب 

 الدراسية. 

 ال يجوز االنسحاب من مقرر دراسي في الفصل الصيفي. ز/ 

األكاديمي   -6 التنسيق  للجنة  القصوى -يجوز  الضرورة  حاالت  الحاالت    -في  بعض  معالجة  في  االستثناء 
 دراسي واالنسحاب من المقررات الدراسية. األكاديمية المرتبطة باالعتذار ال
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 الدراسة عن  واالنقطاع التأجيل
 المادة الرابعة عشرة: 

التأجيل فصلين   مدة  تتجاوز  أال  الجامعة على  يحددها مجلس  التي  الجهة  تقبله  لعذر  الدراسة  تأجيل  بطلب  التقدم  للطالب  يجوز 
متتالية حدات أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير  

 الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك، وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. 

 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة: 

ا ي التقويم يتقدم الطالب المنتظم بطلب تأجيل الفصل 
 للمواعيد المعلنة فز

ً
لدراسي الفعال عي  المنظومة وفقا

 للضوابط التالية: 
ً
 األكاديمي للجامعة وذلك وفقا

 يحق للطالب التأجيل لفصلين متتاليين أو ثالثة فصول متفرقة.  -1
 بالنسبة للطلبة على نظام السنة الدراسية الكاملة:  -2

. إذا قام الطالب بتأجيل فصل دراسي يعد أ/ 
ً
 للطالب تلقائيا

ً
 مؤجال

ً
 الفصل الذي يىلي فصل التأجيل فصال

احتساب ب/  مع  الفصل،  هذا  ي 
فز مؤجال  الطالب  فيعد  ي 

الثانز الدراسي  الفصل  بتأجيل  الطالب  قام  إذا 

ي الفصل الدراسي األول. 
ي أنىه دراستها فز

 المقررات التر

. ج/  ز ز متتاليتير  ال يجوز التأجيل لسنتير

ي الجامعة. ال يجوز التأجيل د/ 
ي نظام السنة الدراسية الكاملة طيلة بقاء الطالب فز

ز فز  من سنتير
 ألكير

ية أو السنة    ه/  امج مؤهلة لاللتحاق بالكليات مثل برنامج السنة التحضير يجوز للطالب الذي يدرس بي 

كة أو السنة التأسيسية أو ما شابه ذلك التأجيل لسنة دراسية واحدة عىل األكير وي عد  األول المشير

 .
ً
 للطالب تلقائيا

ً
 مؤجال

ً
 الفصل الذي يىلي فصل التأجيل فصال

 يجوز لمجلس الجامعة وللضرورة القصوى معالجة الحاالت االستثنائية بناء على توصية مجلس الكلية.  -3

 

 المادة الخامسة عشرة: 
إذا انقطع الطالب المنتام عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد 

المنتسب   للطالب  وبالنسبة  أقل،  لمدة  الدراسة  عن  انقطع  إذا  لذلك يسطوى  الطالب  النهائية  االختبارات  جميع  عن  ت يب  إذا  قيده 
 الفصل دون عذر مقبول.

  

 المادة السادسة عشرة: 
 ال يسعد الطالب منقطعات عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرات في جامعة أخرى.

  

 

 القيد إعادة
 المادة السابعة عشرة: 
 التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:يمكن للطالب المطوق قيده 

 أن يتقدم بطلب إعادة القيد أثناء أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد. -أ
 أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.  -ب
فصول  -ج أربعة  الطالب  قيد  إلى سجله  إذا مضى على طي  الرجوع  دون  مستجدات  طالبات  للجامعة  التقدم  فبإمكانه  فأكثر،  دراسية 

ت  وفقا ذلك  من  االستثناء  الجامعة  ولمجلس  حينه،  في  المعلنة  القبول  شروط  جميع  عليه  تنطبق  أن  على  السابق  الدراسي 
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 لضوابط يصدرها المجلس. 
 االستثناء من ذلك. -في حال الضرورة  -لجامعة ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس ا -د
ت.    -هـ  ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوق قيده إذا كان مفصوالت أكاديميا

 
 للمادة السابعة عشرة:  القواعد التنفيذية 

 

إذا انقطع الطالب عن الدراسة دون طلب التأجيل أو االعتذار ورصدت نتائج المقررات بمحروم )ح( في   -4
 الفصل تتحول حالته األكاديمية بنهاية الفصل الدراسي من منتظم إلى منقطع عن الدراسة. ذلك 

 إذا مضى على انقطاع الطالب عن الدراسة أربعة فصول دراسية فأكثر تتحول حالته األكاديمية من منقطع  -1

 عن الدراسة الى مطوي قيده. 

 من الجا -2
ً
معة أثناء أربعة فصول دراسية من تاري    خ  يتقدم الطالب المنقطع عن الدراسة أو المنسحب كليا

االنقطاع إل عمادة  الجامعي وسجله قبل  برقمه  قيده  إعادة  الجامعة بطلب  أو االنسحاب من  االنقطاع 

الثبوتية  األوراق   
ً
األكاديمي مرفقا التقويم  ي 

فز المعلنة  المواعيد  الدراسة ووفق  بدء  والتسجيل قبل  القبول 

 تالية: ويعالج الطلب وفق اإلجراءات ال

أو أ/  القرار بقبول الطلب  الكلية التخاذ  ي مجلس 
المعنية وُيدرس فز الكلية  القيد إل  يحال طلب إعادة 

 رفضه عىل أن تكون المدة النظامية المتبقية للطالب كافية إلنهاء متطلبات التخرج. 

نهاية  ب/  اقصاها  مدة  ي 
فز الكلية  مجلس  بقرار  والتسجيل  القبول  عمادة  بدء تبلغ  من  األول  األسبوع 

 .  الفصل الدراسي

3-  
ً
وفقا الثبوتية  األوراق  تقديم  بعد  حكمهما  ي 

فز ومن  للمبتعث  الزوجة  أو  الزوج  الثالث  البند  من  يستثتز 

 للضوابط التالية: 

 عليها. 40أن يكون الطالب قد اجتازا/ 
ً
ي كان مقيدا

 % عىل األقل من عدد وحدات الخطة الدراسية التر

اكمي عن ) أال يقل ب/   ( قبل االنقطاع عن الدراسة. 4من  1معدله الير

ية المسائية أو السنة التأهيلية المسائية.  -5 ة عىل طلبة برامج السنة التحضير  ال تطبق المادة السابعة عشر

 دون  -6
ً
 مستجدا

ً
، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا إذا مضز عىل طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكير

ي حينه، ولمجلس الرجوع إل سج
وط القبول المعلنة فز له الدراسي السابق عىل أن تنطبق عليه جميع شر

 لضوابط يصدرها المجلس. 
ً
 الجامعة االستثناء من ذلك وفقا

ورة  -ال يجوز إعادة قيد الطالب أكير من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة  -7 ي حال الضز
 االستثناء من ذلك.  -فز

. ال يجوز إعادة قيد الطالب  -8
ً
 أكاديميا

ً
 المطوي قيده إذا كان مفصوال

 
 المادة الثامنة عشرة: 

ال يجوز إعادة قيد الطالب الذق فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذق فصل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية،  
 تاريخ إعادة القيد.وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعد قيده مل يات من 
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  المادة التاسعة عشرة:
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ـ يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن المعدل الذق يحدده  1
 األحوال عن تقدير "مقبول". مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص، على أال يقل في كل 

ـ يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي،  2
 وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل. 

  

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة: 
يقل عن ) يتخرج الطالب بحصوله على معدل   -1 الهندسة والحاسب  4من    1تراكمي ال  ( باستثناء تخصصات 

هذه   طالب  يتخرج  حيث  التخصصات  تلك  تحت  والمنضوية  المناظرة  واألقسام  اإلسالمية  والعمارة  اآللي 
 (. 4من2التخصصات بمعدل تراكمي ال يقل عن )

ب للتأكد من إكماله متطلبات  تدقق عمادة القبول والتسجيل توصيات التخرج، وتراجع نتائج فصل تخرج الطال -2
 التخرج بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن المعدل الذي حدده مجلس الجامعة لكل تخصص. 

إذا أنهى الطالب ساعات خطته الدراسية ومعدله التراكمي أقل من المعدل الذي حدده مجلس الجامعة للتخـرج  -3
المادة، يمكن للطالب إعادة بعض المقررات التي سـبق ( من القواعد التنفيذية لهذه  1لكل تخصص وفق البند )

 له دراستها لرفع المعدل التراكمي على النحو التالي:
%( مـن سـاعات  20الحد األقصى لساعات المقررات التي يمكن إعادتها لرفع المعدل التراكمـي يكـاف) ) -أ

الحـد األدنـى المطلـوب الخطة الدراسية والحد األقصى للمعدل التراكمي الـذي يحصـل عليـه الطالـب هـو  
 للتخرج وفق تخصصه.

يختص القسم العلمي الذي ينتمي إليه الطالب بتحديد المقررات التي سـيعيد الطالـب دراسـتها لرفـع معدلـه  -ب 
التراكمي إلى الحد األدنى المطلوب للتخرج من تخصصه وتوزيعها على فصل دراسي أو أكثر للمقررات 

تكـون األولويـة لمقــررات التخصـص عنـد تسـاوي تقــدير وبحـد أقصـى ثـالث فصـول دراســية إضـافية و
 المقررات التي سيعيدها الطالب. 

بعد اعتماد هذه المقررات من القسم العلمي تحال عـن طريـق وكيـل الكليـة للشـؤون التعليميـة إلـى عمـادة  -ت 
 القبول والتسجيل لتنفيذها.

ل التقـدير األقـل يرصد للطالب التقدير الجديد للمقرر الذي أعاد دراسته ويدخل في مع -ث  دله التراكمـي ويُحـو 
 غير محتسب( وال يدخل في حساب المعدل التراكمي.-للمقرر الذي أعاد الطالب دراسته إلى تقدير )غح

 تعد عمادة القبول والتسجيل مذكرة لمجلس الجامعة بالطلبة المتوقع تخرجهم من جميع كليات الجامعة. -4
 وإصدار الوثائق والشهادات للخريجين.تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد  -5
ــام الجــامعي  -6 ــي الع ــولين ف ــة المقب ــى الطلب ــة عل ــادة الحالي ــة للم ــود القواعــد التنفيذي ق العمــل بموجــب بن ــ  يُطب

 هـ(  1439/1440)
  

 

 الجامعة  من الفصل
 المادة العشرون:

 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
للتخرج   -أ المحدد  المعدل  عن  التراكمي  معدله  النخفاض  األكثر  على  متتالية  إنذارات  ثالثة  على  حصل  )إذا  للمادة  (، 19وفقا 

 ولمجلس الجامعة بناءت على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يسمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
أثناء-ب  التخرج  متطلبات  ينه  لم  الجامعة   إذا  ولمجلس  البرنامج،  مدة  على  عالوة  لتخرجه  المقررة  المدة  نص   أقصاها  مدة 

 فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضع  المدة األصلية المحددة للتخرج. إعطاء 
يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم   -ج

 ى األكثر.فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين عل
 

 القواعد التنفيذية للمادة العشرون: 
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( وعلى الطالب  19ينذر الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن المعدل المطلوب لتخرجه وفق المادة ) -1
 متابعة حالتهم األكاديمية بعد انتهاء كل فصل دراسي ومراجعة المرشد األكاديمي عند الحاجة. 

تصدر عمادة القبول والتسجيل مع بداية الفصل الدراسي السجل اإلرشادي للطالب الذي تظهر فيه نتائج   -2
 المقررات التي درسها الطالب من خطته الدراسية وعدد اإلنذارات األكاديمية. 

 يفصل الطالب من الجامعة بقرار من عمادة القبول والتسجيل في الحاالت التالية:  -3
نذارات متتالية ولمجلس الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل أن يوصي  إذا حصل على ثالثة إ  -1

بدراسته   التراكمي  معدله  رفع  يمكنه  لمن  دراسي  فصل  بعد  رابعة  فرصة  بإعطاء  الجامعة  مجلس 
 للمقررات المتاحة وفق ضوابط التسجيل. 

عالوة على مدة البرنامج    إذا لم ينه متطلبات التخرج أثناء مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه -2
فرصة   بإعطاء  الجامعة  مجلس  يوصي  أن  والتسجيل  القبول  عمادة  مع  بالتنسيق  الكلية  ولمجلس 
المحددة   األصلية  المدة  ضعف  يتجاوز  ال  أقصى  بحد  التخرج  متطلبات  إلنهاء  للطالب  استثنائية 

 للتخرج. 
جلس الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول  يجوز لمجلس الجامعة وفي الحاالت االستثنائية بناء على توصية م -4

( البند  عليهم  ينطبق  اللذين  الطالب  يمنح  أن  متطلبات  3والتسجيل  إلنهاء  وأخيرة  استثنائية  فرصة   )
التخرج بحد أقصى فصلين دراسيين وتكون تلك الفرصة االستثنائية بخالف الفرص السابقة التي حصل  

 عليها الطالب. 
 

 االنتساب 
 المادة الحادية والعشرون: 

التي  الكليات والتخصصات  االنتساب في بعض  الدراسة عن طريق  بمبدأ  األخذ  الكليات  اقتراح  بناءت على  الجامعة  يجوز لمجلس 
 ق الضوابط اآلتية:تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات المنامة لذلك وف 

أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتام  -أ
 في التخصصات المتاحة لالنتساب.

املة الطالب المنتام عدا يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها مع-ب
 حضور المحاضرات.

 لمجلس الجامعة بناءت على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب المنتسبين. -ج
 يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب )باالنتساب(.  -د

 

 للمادة الحادية والعشرين: القاعدة التنفيذية 

 يحق للطالب تغيتر نوع الدراسة من االنتساب إىل االنتظام وفق المعايتر التالية: 

اكمي عن  -1  . 4من أصل  3.25أن ال يقل المعدل الير

أن يكون تغيير نوع الدراسة إل االنتظام بعد السنة األول أو السنة الثانية من الدراسة وال يشمل ذلك  -2

 التأجيل أو االعتذار. فصول 

 % من متطلبات التخرج. 50أن ال يكون الطالب قد درس ما يزيد عن  -3

يطة أن تكون النتيجة ال تزال   -4 أن يكون الطالب قد أجرى اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيىلي وشر

 فعالة. 

 أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.  -5

 الثانوية العامة أكير من خمس سنوات من تاري    خ حصوله عىل الشهادة.  أن ال يكون قد مضز عىل شهادة -6

about:blank
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ي حالة العمل، فيتوجب إحضار إفادة بالموافقة  -7
إحضار إفادة من األحوال المدنية تفيد بعدم العمل )وفز

ي الدراسة بنظام االنتظام(. 
 عىل االستمرار فز

8-  .  يجب إرفاق السجل األكاديمي
اكمي   -9 الير المعدل  احتساب  من  للتأكد  ي 

ثانز دراسي  فصل  بنهاية كل  الدراسة  نوع  تغيير  طلبات  ستقبل 
ُ
ت

 الجديد. 
ذ الطلب أثناء األسبوع األول من الفصل الدراسي من العام الجديد.  -10

ّ
وط، ينف ي حالة استيفاء جميع الشر

 فز

 يتر التالية : يحق للطالب تغيتر نوع الدراسة من االنتظام إىل االنتساب وفق المعا

 موافقة القسم والكلية عىل عملية تغيير نوع الدراسة.   -1

 موافقة القسم عىل معادلة المواد من انتظام إل انتساب حسب النموذج المعد لذلك  -2

3-  . ز ي وثيقة التخرج والسجل األكاديمي للخريجير
 يتخرج الطالب/الطالبة عىل نظام االنتساب فز

ستقبل طلبات تغيير نوع  -4
ُ
ي التقويم األكاديمي للجامعة. ت

 الدراسة إل االنتساب وفق المواعيد المعلنة فز

 

 والتقديرات  االختبارات
 المادة الثانية والعشرون:

%( مــن الدرجــة 30درجة لألعمال الفصلية ال تقل عــن ) -بناءت على اقتراح مجلس القسم   -يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر
 النهائية للمقرر.

 القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرين:

% 40يحدد مجلس الكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر درجة األعمـال الفصـلية مـن 
 ائية للمقرر.% من الدرجة النه50إلى 

  

 المادة الثالثة والعشرون:
 تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين:

ت أو من بعضها واختبار تحريرق واحــد   االختبارات الشفهية-أ أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعا
 على األقل.

 اختبارين تحريريين على األقل. -ب
 

 المادة الرابعة والعشرون:
ن    -بناءت على توصية مجلــس القســم    -يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر مع االختبــار النهــائي فــي أق مقــرر اختبــارات أن يسضــّ

 عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.
 

 المادة الخامسة والعشرون:
يجوز لمجلس القسم الذق يتولى تدريس المقرر بناءت على توصية مدرس المادة السماح للطالب باســتكمال متطلبــات أق مقــرر فــي 

( وال يحســب ضــمن المعــدل الفصــلي أو ICسي التالي ويرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير غير مكتمــل )ل( أو )الفصل الدرا
التراكمي إال التقدير الذق يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا مضى فصل دراســي واحــد ولــم يس ّيــر تقــدير 

( ويحســب ضــمن المعــدل الفصــلي Fاستكماله فيستبدل به تقدير راســب )هـــ( أو )( في سجل الطالب لعدم  ICغير مكتمل )ل( أو )
 والتراكمي.

  القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين:
باستكمال   -1 للطالب  السماح  المادة  مدرس  توصية  على  بناًء  المقرر  تدريس  يتولى  الذي  القسم  لمجلس  يجوز 

الدراسي   الفصل  في  مقرر  أي  )ل(  متطلبات  تقدير غير مكتمل  األكاديمي  في سجله  للطالب  التالي ويرصد 
أداءه  الطالب  الواجب على  والعمل  تدعم طلبه  التي  األسباب  المقرر على  تشتمل توصية مدرس  أن  ويجب 

 الستكمال متطلبات المقرر والمدة المطلوبة لذلك العمل بحيث ال تزيد عن فصل دراسي واحد. 

about:blank
about:blank
about:blank
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 برصد تقدير غير مكتمل قبل بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي.  يجب صدور توصية مجلس القسم  -2
من   -3 للطالب  التقدير  تغيير  المقرر  مدرس  فعلى  لذلك،  المحددة  الفترة  في  المقرر  متطلبات  الطالب  أكمل  إذا 

إشعار  تقدير غير مكتمل )ل( إلى التقدير الذي يستحقه في ذلك المقرر إلكترونياً وفي حال تعثر ذلك، فعليه  
 عمادة القبول والتسجيل عبر رئيس القسم األكاديمي المعني. 

إذا لم يكمل الطالب متطلبات المقرر أثناء مدة أقصاها فصل دراسي واحد فيعد  الطالب راسباً ويُستبدل تقدير   -4
 غير مكتمل )ل( بتقدير راسب )هـ( ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي. 

 تسجيل مقرر حصل فيه على تقدير غير مكتمل )ل( قبل تغيير هذا التقدير. ال يجوز للطالب إعادة   -5
ال يجوز للطالب التسجيل في أي مقرر يكون المقرر الذي حصل فيه على تقدير غير مكتمل )ل( متطلباً سابقاً   -6

 له. 
 ال يجوز استدراك نتيجة )هـ( كانت في األصل )ل(.  -7

 
 المادة السادسة والعشرون:

( أو 24، 23، 22استثناء مقــررات النــدوات واألبحــاث والمقــررات ذات الصــب ة العمليــة أو الميدانيــة مــن أحكــام المــواد )يجوز  
بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناءت على توصية مجلس القسم الذق يتــولى تــدريس المقــرر، ويحــدد مجلــس الكليــة قيــاس 

 تحصيل الطالب في هذه المقررات.

 القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والعشرين:

، 22في نظام السنة الدراسية الكاملة المقررات الدراسية التي تتضمن درساً سـريرياً تُسـتثنى مـن أحكـام المـواد )
 ( أو بعضها ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.24، 23

 

 المادة السابعة والعشرون:
(، وبعد انتهاء الطالب من IPدراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر )م( أو )إذا كانت  

دراسة المقرر يمنح التقدير الذق حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذق يتولى تدريســه 
 ( في سجل الطالب.ICأو ) الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل )ل(

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

 

 (4وزن التقدير من ) (5وزن التقدير من ) رمز التقدير  التقدير  الدرجة المئوية

 4.0 5.0 أ+ ممتاز مرتفع 95-100

 3.75 4.75 أ ممتاز 95إلى أقل من   90

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

 3.0 4.0 ب جيد جدات  85إلى أقل من   80

 2.5 3.5 ج+ جيد مرتفع  80إلى أقل من   75

 2.0 3.0 ج جيد  75إلى أقل من   70

 1.5 2.5 د+  مقبول مرتفع 70إلى أقل من   65

 1.0 2.0 د مقبول 65إلى أقل من 60

 0.0 1.0 هـ راسب 60أقل من 

 القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين:

 (.4تطبق الجامعة وزن التقدير من )
  

 المادة التاسعة والعشرون:
 

 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءت على معدله التراكمي كاآلتي:
 .4.00من  3.50أو  5.00من  4.50)ممــتاز(: إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن -1
 .4.00من  3.50إلى أقل من  2.75أو من  5.00من  4.50إلى أقل من  3.75)جيد جدات(: إذا كان المعدل التراكمي من  -2
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 .4.00من  2.75إلى أقل من  1.75أو من  5.00من  3.75إلى أقل من  2.75)جــيد(: إذا كان المعدل التراكمي من  -3
 .4.00من  1.75إلى أقل من  1.00أو من  5.00من  2.75إلى أقل من  2.00المعدل التراكمي من )مقـبول(: إذا كان -4

 

 والعشرين: القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة 
( المادة  في  ما ورد  مراعاة  معدله  19مع  بناًء على  الطالب  تخرج  التراكمي عند  للمعدل  العام  التقدير  يكون   ،)

 التراكمي كاآلتي: 
 . 3.50إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  (: )ممتاز -1
 . 3.50إلى أقل من  2.75إذا كان المعدل التراكمي من  (:)جيد جداً -2
 . 2.75إلى أقل من  1.75إذا كان المعدل التراكمي من  (: )جيد -3
 . 1.75إلى أقل من  1.00إذا كان المعدل التراكمي من  (:)مقبول-4
 

 المادة الثالثون:
( إلــى 3.75( أو مــن )5.00( مــن )5.00( إلــى )4.75األولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )  تمنح مرتبة الشــر 

( إلــى أقــل مــن 4.25( عند التخرج، وتمنح مرتبة الشر  الثانية للطالب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )4.00( من )4.00)
 تخرج.( عند ال4.00( من )3.75( إلى أقل من )3.25( أو من )5.00( من )4.75)

 ويشترط للحصول على مرتبة الشر  األولى أو الثانية ما يلي:
 أال يكون الطالب قد رسب في أق مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى. /أ
 أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته. /ب
 %( من متطلبات التخرج.60ما ال يقل عن ) أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج فيها /ج

 

 

 النهائي االختبار إجراءات

 المادة الحادية والثالثون:
 

مراجعــة كشــو  رصــد  يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تناــيم أعمــال االختبــار النهــائي، وتكــون مهامهــا
 قرر.مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أق م الدرجات وتسليمها للجنة المختصة أثناء

 والثالثين: القاعدة التنفيذية للمادة الحادية 
الكلية   يُشكل  -1 االحتياج-مجلس  النهائية وتكون    -حسب  االختبارات  أعمال  تنظيم  األقسام في  تتعاون مع  لجنة 

 مهامها: 
 متابعة سير االمتحانات في مواعيدها وأماكنها.    -أ
 متابعة رصد الدرجات إلكترونياً من األقسام بعد التأكد من استيفائها لإلجراءات النظامية.  -ب 

مدة   -2 وتحفظ  المقرر  إليه  ينتمي  الذي  القسم  رئيس  إلى  النهائي  االختبار  على  الطالب  إجابات  أوراق  تَُسلَّم 
 يحددها مجلس القسم على أال تقل عن فصلين دراسيين ثم تتلف بمحضر. 

 َسلَّم "كشف الدرجات والمتابعة" إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر ويحفظ به. يُ  -3
تُرصد الدرجات وتُرفع إلكترونياً لعمادة القبول والتسجيل أثناء مدة أقصاها ثالثة أيام من تاريخ اختبار المقرر   -4

 لة( وعميد الكلية. بعد اعتمادها من رئيس القسم )أو المكتب األكاديمي في نظام السنة الكام
 المادة الثانية والثالثون: 

 يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.
  

 المادة الثالثة والثالثون: 
 الكلية.يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار، ويجوز عند االقتضاء بناءت على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس 

 

 المادة الرابعة والثالثون: 
ت أو أكثر في  يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم )عند الحاجة( أن يشرك معه متخصصا

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


سة واالختبارات للمرحلة الجامعية الئحة الدرا  
)المعدلة( قواعدها التنفيذية بجامعة أم القرىو   

 

18 
 

 التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

  

 المادة الخامسة والثالثون: 
حيرصد من  االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشو  رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم  يصحعِّ

 يصادق عليها رئيس القسم. 

 
 القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والثالثين: 

حصل   -1 الذي  للفصل  الحق  دراسي  فصل  هي  نتيجة  أي  استدراك  لتنفيذ  المحددة  الزمنية  ة  فيه  الفير

 الخطأ. 

بها   -2 ي حصل 
التر الكلية  من عميد  بقرار  لجنة  تشكيل  بعد  العكس  أو  )ل(  إل  )غ(  من  النتيجة  ستدرك 

ُ
ت

 الخطأ لدراسة هذا االستدراك وموافاة عمادة القبول والتسجيل بصورة من محضز اللجنة. 

ي   -3
فز ص  صِّ

ُ
خ الذي  الطالب  أو  المتخرج  للطالب  النتيجة  استدراك  يمكن  أو ال  التتابعي  بوي  الير الدبلوم 

يرِّ تخصصه. 
ُ
 الطالب الذي غ

ي األصل )غ/ل/ق(.  -4
 ال يجوز استدراك نتيجة )ـه( كانت فز

 للضوابط التالية:  -5
ً
 يجوز ُمعادلة مقرر درسه الطالب برقم مختلف عن خطة الطالب الدراسية وفقا

 موافقة القسم الذي ينتمي إليه الطالب عىل إجراء المعادلة.  -1

ا أدنز إلجراء المعادلة. 70حتوى بنسبة توافق الم -2
ً
 % حد

ي عدد وحداته لعدد الوحدات الدراسية للمقرر  -3
 أو أكير فز

ً
أن يكون المقرر الذي درسه الطالب ُمكافئا

ي خطة الطالب. 
 األصيل فز

 فصول دراسية.  4أال يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن   -4

ثبت جميع المقررات  -ه 
ُ
. ت اكمي ي احتساب المعدل الير

ي سجل الطالب وتدخل فز
 المعادلة فز

ي البند ) -6
طبق نفس الضوابط السابق ذكرها فز

ُ
 ( عىل الحاالت التالية: 5ت

 تغيير نوع الدراسة من انتظام إل انتساب أو العكس.  -1

 التحويل من قسم إل قسم آخر.  -2

بلوا  -3
ُ
ي كلية المجتمع بمكة )درجة الدبلوم( الذين ق  بالقسم الُمناظر بمرحلة البكالوريوس. خريج 

 الطلبة المستفيدين من مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة.  -4

ز درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم بكلية المجتمع.  الطلبة -ه  ز بير  المحولير

 

 المادة السادسة والثالثون:
 الجامعة االستثناء من ذلك.ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس  

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثين: 

 تحدد عمادة القبول والتسجيل المواعيد المقترحة الختبارات المقررات وتعلن تلك المواعيد لألقسام والطالب.   -1
المطلوب -2 المقترحة والتعديالت  المواعيد  بالرأي في شأن  القبول والتسجيل    -إن وجدت -ة  تزود األقسام عمادة 

 ومبرراتها وتحدد المواعيد النهائية بناء على مصلحة الجامعة والطالب. 
 تعلن عمادة القبول والتسجيل مواعيد اختبارات المقررات في جدول الطالب وتُتيحها لألقسام.  -3
القبول   -4 عمادة  مع  بالتنسيق  جدوله  تعديل  للطالب  يمكن  واحد  يوم  في  اختبارين  من  أكثر  وجود  حالة  في 
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 لتسجيل. وا
  

 المادة السابعة والثالثون:
قبــل مضــي  ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نص  ساعة من بدايته، كمــا ال يســمح لــه بــالخروج مــن االختبــار

 نص  ساعة من بدايته.
  

 المادة الثامنة والثالثون:
ب عليهــا الطالــب وفــق الئحــة تأديــب ال ش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمــات وقواعــد   إجــراء االختبــار أمــور يعاقــّ

 الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثالثين: 
إذا غش الطالب في االختبار، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء االختبار، يمنع مدرس   -1

المراقبة الطالب من االستمرار في االختبار، وكتابة محضر يبين فيه ما حدث بدقة،  المقرر، أو عضو لجنة 
 ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر. 

 ال يحق لمدرس المقرر رصد تقدير )ق( دون استيفاء البند السابق.  -2
الموضوع إلى لجنة تأديب الطالب  يرفع رئيس القسم إلى عميد كليته عن حالة الغش، أو المخالفة، ثم يحال   -3

 التخاذ القرار المناسب. 
 توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار لجنة التأديب ويرصد له الرمز )ق(.  -4
التأديب بعد مضي فصل   -5 لتنفيذه، وإذا لم يصدر قرار لجنة  التأديب  المعنية بقرار لجنة  يتم إبالغ الجهات 

 )ق( بالتقدير راسب )هـ(.  دراسي واحد فيستبدل الرمز
ال يمكن استدراك نتيجة )ق( إال بعد إرفاق إفادة من لجنة التأديب بعمادة شؤون الطالب بعدم وجود أي   -6

 قرار تأديبي بحق الطالب. 
  

 المادة التاسعة والثالثون: 
ال تتعدى   فترة ق اإلجابة أثناءلمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حاالت الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أورا

 بداية اختبارات الفصل التالي.
 

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثالثين: 
إلى مجلس   -1 من طالب،  تظلماً  أو  مخالً،  تساهالً  أو  إجحافاً،  فيه  يرى  الذي  المقرر  نتائج  القسم  يحيل رئيس 

اإلجابة يوصي بالرفع إلى مجلس الكلية، مع مراعاة  القسم لدراستها، وعند الحاجة إلى إعادة تصحيح أوراق  
 المدة المحددة في المادة التي ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي. 

البند السابق، يشكل مجلس القسم لجنة   -2 إذا ُووفِق على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة للمقرر المشار إليه في 
 نة تقريراً بذلك لمجلس القسم. ثالثية إلعادة تصحيح أوراق اإلجابة وترفع اللج

تحدد فترة أسبوعين من تاريخ إعالن نتيجة االختبار ليتقدم الطالب بتظلمه من الدرجة التي حصل عليها إلى   -3
 رئيس القسم. 

 الفترة الزمنية المحددة الستدراك أي نتيجة هي فصل دراسي الحق للفصل الذي حدث به الخطأ.  -4

 ب يتكرر منه التظلم من نتائجه بعد ثبوت عدم أحقيته فيه. يحال إلى لجنة تأديب الطالب كل طال -5

  
 المادة األربعون: 

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريرق النهائي على أال تقل عن ساعة وال تزيد على 
 ثالث ساعات. 

  

 المادة الحادية واألربعون: 
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اإلخالل   عدم  )مع  من  المواد  في  الواردة  االختبارات  40-31باألحكام  بإجراءات  الخاصة  التنايمات  الجامعة  مجلس  يضع   )
 النهائية.

 
 

 
 

 التحويل 
 أخرى جامعة  إلى جامعة من التحويل

 المادة الثانية واألربعون: 
 يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية:

 أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معتر  بها.   -أ
 أال يكون مفصوالت من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية. -ب
 بق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.أن تنط -ج

 

 القواعد التنفيذية للمادة الثانية واألربعين: 
 يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية: 

 يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو أكاديمية.   أن ال -1
 أن ال يكون قد مضى على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من ستة فصول دراسية.  -2
 % من المقررات في جامعة أم القرى. 60أن يدرس الطالب المحول ما ال يقل عن  -3
التسجيل، ويحال الطلب مع صور من كامل ملف الطالب  يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عمادة القبول و -4

 إلى عمادة الكلية المختصة، بعد استيفاء شروط عمادة القبول والتسجيل. 
 تطبق على الطالب المحول شروط التحويل للكلية التي يرغب التحويل إليها.  -5
 تشترط موافقة رئيس القسم وعميد الكلية المحول إليها.  -6

  

 واألربعون: المادة الثالثة 
مجلس الكلية المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في  يعادل

 السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، وال تدخل في احتساب معدله التراكمي. 
 

 واألربعين: القواعد التنفيذية للمادة الثالثة 
بأصل   -1 مرفقاً  الجامعة  خارج  درسها  التي  المقررات  لمعادلة  طلباً  والتسجيل  القبول  عمادة  إلى  الطالب  يقدم 

 السجل األكاديمي، ووصف تفصيلي معتمد لمفردات المقررات التي درسها. 
 يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن أربعة فصول دراسية.   يجب أن ال -2
 يحال الطلب إلى األقسام المعنية لتتولى معادلة المقررات. -3
 ال تعادل المقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير أقل من جيد.  -4
لمقرر المعادل له  يجب أن ال تقل عدد وحدات المقرر الذي درسه الطالب خارج الجامعة عن عدد وحدات ا -5

 .في الخطة الدراسية للقسم المحول له 
ز المقررين بنسبة يجب   -6 ا أدنز إلجراء المعادلة70أن يتوافق المحتوى بير

ً
 % حد

 يعيد القسم نتيجة المعادالت إلى عمادة القبول والتسجيل بعد إقرارها من مجلس الكلية.  -7
  

 المادة الرابعة واألربعون: 
ْل ىت من تاريخ قبول تحويله للجامعة.إذا اتضح بعد تحويل الطال  ب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيسعدع قيده مس

 القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة واألربعين: 
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إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو أكاديمية فيعد قيده ملغى من تاريخ قبول تحويله  
 للجامعة. 

 الخامسة واألربعون: المادة  
ل ت لإلجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء   يسحوع الطالب في أق فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقا

 الضوابط العامة للتحويل.

 

 الجامعة داخل أخرى إلى كلية من التحويل
 المادة السادسة واألربعون: 

ت للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.   يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا

 السادسة واألربعين: القواعد التنفيذية للمادة 
 يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى عند تقدمه بطلب تغيير التخصص اآللي وفقاً لما يلي: 

أو   -1 التأجيل،  ذلك فصول  كليته، وال يشمل  يقل عن فصل دراسي في  ما ال  قد أمضى  الطالب  أن يكون 
 االعتذار عن الدراسة. 

 دراسته في الجامعة، وللجنة التنسيق األكاديمي االستثناء من ذلك. أال يكون قد سبق للطالب التحويل أثناء  -2
وفقاً   -3 وتحسب  التخرج،  متطلبات  إلكمال  كافية  الطالب  دراسة  من  المتبقية  النظامية  المدة  تكون  أن 

 لتخصصه السابق. 
ت  أن تنطبق على الطالب شروط التحويل التي تضعها الكلية المحول إليها التي سبق إقرارها من الجها -4

 صاحبة الصالحية. 
  

 المادة السابعة واألربعون:
تسثبت في السجل األكاديمي للطالب المحــول مــن كليــة إلــى أخــرى جميــع المــواد التــي ســبق لــه دراســتها، ويشــمل ذلــك التقــديرات 

 والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

 واألربعين:القواعد التنفيذية للمادة السابعة 
 عند تحويل الطالب من كلية إلى أخرى تثبت جميع المقررات التي سبق له دراستها في سجله األكاديمي. -1

تدخل في التقدير والمعدل جميع المقـررات المعتمـدة فـي الخطـة الدراسـية الجديـدة فـي الكليـة المحـول إليهـا  -2
 الطالب فقط.

 الكلية داخل آخر إلى تخصص من التحويل
 المادة الثامنة واألربعون: 

 ضوابط يضعها مجلس الجامعة.يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق   

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة واألربعين: 
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية عند تقدمه بطلب تغيير التخصص اآللي وفقاً  

 لما يلي: 
فصول   -1 ذلك  يشمل  األصيل، وال  تخصصه  في  دراسي  يقل عن فصل  ال  ما  أمضى  قد  الطالب  يكون  أن 

 التأجيل، أو االعتذار عن الدراسة. 
 أال يكون قد سبق للطالب التحويل أثناء دراسته في الجامعة، وللجنة التنسيق األكاديمي االستثناء من ذلك.  -2
أن تكون المدة النظامية المتبقية من دراسة الطالب كافية إلكمال متطلبات التخرج، وتحسب وفقاً لتخصصه   -3

 السابق. 
ب شروط التحويل التي وضعتها األقسام المحول إليها التي سبق إقرارها من الجهات  أن تنطبق على الطال -4

 صاحبة الصالحية. 
  

 المادة التاسعة واألربعون:
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تسثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخــر جميــع المــواد التــي ســبق لــه دراســتها، ويشــمل ذلــك التقــديرات 
 والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.والمعدالت الفصلية 

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة واألربعين:
 عند تحويل الطالب من تخصص إلى آخر تثبت جميع المقررات التي سبق له دراستها في سجله األكاديمي.  -1

تدخل في التقدير والمعدل جميع المقررات المعتمدة في الخطة الدراسية الجديدة في التخصـص المحـول إليهـا  -2
 الطالب فقط.

 الزائر  الطالب
 المادة الخمسون:

الطالب الزائر هو الذق يدرس بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي إليهــا دون تحويلــه، 
ت للضوابط اآلتية:  وتعادل له المواد التي درسها وفقا

 لية التي يدرس فيها مسبقات على الدراسة.موافقة الك-أ
 أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معتر  بها. -ب
ت( فــي مفرداتــه ألحــد المقــررات التــي تتضــمنها متطلبــات  -ج أن يكون المقرر الذق يدرسه الطالب خارج الجامعة معادالت أو )مكافئا

 التخرج.
ت للمادة ) إذا كانت دراســة الطـالب الزائر في فرع من-د  (.47فروع الجامــعة التي ينتـمي إليها الطــالب فتتم المعاملة طبقا
 يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر. -هـ
ضمن معدله التراكمي، وتسثبت المقررات فــي ســجله  للطالب الزائر من الجامعة األخرى ال تحتسب معدالت المقررات التي تسعادل -و

 األكاديمي.
 أق شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة. -ز

 الخمسين: القواعد التنفيذية للمادة 
 %( من عدد وحدات متطلبات التخرج.  20ال يسمح للطالب بالدراسة زائراً ألكثر من ) -1
 يتقدم الطالب بطلبه إلى القسم المقدم للمقرر.  -2
 القسم النموذج الخاص بذلك ويحيله إلى عمادة القبول والتسجيل. يعب)  -3
ق عمادة القبول والتسجيل مع عمادة القبول والتسجيل في الجامعة األخرى في ضوء الشروط   -4 تنس ِ

 المنصوص عليها في هذه المادة. 
 استه. طالب الجامعة الذي يدرس زائراً في فرع الجامعة، أو في جامعة أخرى يُعد  منتظماً في در -5
أن ال تقل عدد وحدات المقرر الذي يدرسه الطالب كزائر عن عدد وحدات المقرر المعادل له في الخطة   -6

 الدراسية للطالب. 
 % أو أكثر 70تعادل المقررات التي حصل فيها الطالب على  -7
لت المادة فيه   –ترصد للطالب نتيجة )مع   -8 وال تدخل  معادلة خارجية( وترصد في الفصل الدراسي الذي سُج ِ

 في احتساب المعدل التراكمي للطالب. 
 تطبق الشروط العامة السابق ذكرها على الحاالت التالية:  -9

 تغيير نوع الدراسة من انتظام إلى انتساب.  -1
 خريجي كلية المجتمع بمكة )درجة الدبلوم( الذين قُبلوا بالقسم المناظر بمرحلة البكالوريوس.  -2
 محمد بن نايف للمناصحة. الطلبة المستفيدون من مركز األمير  -3
 الطلبة المحولين من درجة البكالوريوس إلى درجة الدبلوم بكلية المجتمع.  -4

 

 عامة  أحكام
 المادة الحادية والخمسون: 
 لوائح لتنايم الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية. تل ي هذه الالئحة ما سبقها من 

  

 المادة الثانية والخمسون: 
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 لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
  

 المادة الثالثة والخمسون: 
 لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.

 
 

 
 

 المالحق 
 ( أ ) ملحق

 التقديرات ورموز األكاديمي السجل
 السجل األكاديمي:

هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها فــي كــل فصــل دراســي برموزهــا وأرقامهــا وعــدد وحــداتها 
كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعــدل التراكمــي وبيــان   وقيمها،المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز تلك التقديرات  

 ي أسعفي منها الطالب المحول.التقدير العام إضافة إلى المقررات الت

 

 رموز التقديرات
الرمز 
 بالعربية

الرمز 
 باإلنجليزية

 المدلول باإلنجليزق  المدلول بالعربي  النقاط  حدود الدرجة

 Exceptional ممتاز مرتفع  A+ 95 - 100 5.00 4.0 أ+ 

 Excellent ممتاز  3.75 4.75 95إلى أقل من  - A 90 أ

 Superior جيد جدات مرتفع  3.5 4.50 90إلى أقل من  - B+ 85 ب+ 

 Very Good جيد جدات  3.0 4.00 85إلى أقل من  - B 80 ب

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

 Good جيد  2.0 3.00 75إلى أقل من  - C 70 ج

 High- Pass مقبول مرتفع  1.5 2.50 70إلى أقل من  - D+ 65 د+ 

 Pass مقبول  1.0 2.00 65إلى أقل من  - D 60 د 

 Fail راسب  0 1.00 60أقل من  F هـ

 In-Progress مستمر  - - - IP م

 In-Complete غير مكتمل  - - - IC ل 

 Denial محروم  DN - 1.00 0 ح

 No grade-Pass ناجح دون درجة  - - أو أكثر  NP 60 ند 

 No grade-Fail راسب دون درجة  - - 60أقل من  NF هد 

 Withdrawn منسحب بعذر  - - - W ع
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 ( ب)  ملحق
 مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي 

 الفصل األول:

 الوحدات  عدد المقرر 
الدرجة 
 المئوية

رمز 
 التقدير 

 النقاط  التقدير  وزن

 7 9.00 3.50 4.50 ب+  85 2 سلم  301

 6 9.00 2.00 3.00 ج 70 3 كيم  324

 11.25 14.25 3.75 4.75 أ 92 3 ريض  235

 12 16.00 3.00 4.00 ب 80 4 فيز  312

 36.25 48.25     12 المجموع 

  
 ( 48.25)مجموع النقاط 

   
 ( 36.25مجموع النقاط )

  
 3.02 =  أو 4.02 = = معدل الفصل األول 

   ( 12مجموع الوحدات )    ( 12مجموع الوحدات )  

 الفصل الثاني: 

 الوحدات  عدد المقرر 
الدرجة 
 المئوية

رمز 
 التقدير 

 النقاط  التقدير  وزن

 8 10 4.00 5.00 أ+  96 2 سلم  104

 9 12 3.00 4.00 ب 83 3 كيم  327

 8 12 2.00 3.00 ج 71 4 ريض  314

 9 12 3.00 4.00 ب 81 3 فيز  326

 34 46     12 المجموع 

  
 ( 46مجموع النقاط )

   
 ( 34مجموع النقاط )

  
ي 
 2.83 =  أو 3.83 = = معدل الفصل الثان 

   ( 12مجموع الوحدات )    ( 12مجموع الوحدات )  

 

  
 ( 46+ 48.25مجموع النقاط )

   
 ( 36.25+34مجموع النقاط )

  
اكمي   2.93 =  أو 3.93 = = المعدل التر

   ( 12+12مجموع الوحدات )    ( 12+12مجموع الوحدات )  
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