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 التعريفات

 املادة األوىل : التعريفات :
 السنة الدراسية :

 فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد. 

 الفصل الدراسي :

ر تعدىرم عها مدمقا متمقبرما متدرماةةيةل وال تدخل من مدة زمنية ال   تقل عن خمسةةة ع ةةب عاةةتُعا

 ضمنها فتبتا متتسجيل ومالختتارما متنهائية.

 الفصل الصيفي :

مدة زمنية ال تزيد عها ثمانية عاابيع و ال تدخل من ضمنها فتبتا متتسجيل ومالختتارما متنهائيةل  

 ر.وتضاعف خالتها متمدة متمخصصة تكل مقب

 الخطة الدراسية :

قي مجمُعة متمقبرما متدرماية مإلجتارية ومالختيارية ومتحبةل ومتتي ت كل من مجمُع وحدمتها  

متطهتاا متتخبج متتي يجب عها متطاتب مجتيازقا بنجاح تهحصُل عها متدرجة متعهمية في متتخصص 

 متمحدد.

 المستوى الدراسي :

ر قُ متدمل عها متمبحهة متدرمايةل    تهخطط متدرماية متمعتمدة. وفقا

 المقرر الدراسي :

مادة درماية ضمن متخطة متدرماية متمعتمدة في كل تخصص )ببنامج(. ويكُن تكل مقبر رقمل  

ورمزل ومامل ووصف مفصل تمفبدمته يميزه من حيث متمحتُىل ومتمستُى عما اُمه من مقبرمال ومهف 

ومتتطُيب. ويجُز عن يكُن تتعض متمقبرما متطهبل عو خاص يحتفظ به متقسم تغبض متمتابعةل ومتتقُيمل 

 متطهتاا اابقةل عو متزممنة معه.

 الوحدة الدراسية :

متمحاضبة متنظبية مألاتُعية متتي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقةل عو متدرم متسبيبي متذي ال   

 ن مائة دقيقة.تقل مدته عن خمسين دقيقةل عو متدرم متعمهي عو متميدمني متذي ال تقل مدته ع
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 اإلنذار األكاديمي :

جه تهطاتب بستب منخفاض معدته متتبمكمي عن متحد مألدنا متمُضح في قذه ممإلشعار   تذي يُع

 متالئحة.

 درجة األعمال الفصلية :

متدرجة متممنُحة تألعمال متتي تتين تحصيل متطاتب خالل فصل درماي من مختتارما وبحُث  

 بر متدرماي.وعن طة تعهيمية تتصل باتمق

 االختبار النهائي :

 مختتار في متمقبر يعقد مبة ومحدة في نهاية متفصل متدرماي. 

 درجة االختبار النهائي :

 متدرجة متتي يحصل عهيها متطاتب في كل مقبر في مالختتار متنهائي تهفصل متدرماي. 

 الدرجة النهائية :

ر إتيها درجة   مالختتار متنهائي تكل مقبرل وتحسب متدرجة مجمُع درجاا مألعمال متفصهية مضافا

 من مائة.

 التقدير :

 وصف تهنستة متمئُية عو متبمز مألبجدي تهدرجة متنهائية متتي حصل عهيها متطاتب في عي مقبر. 

 تقدير غير مكتمل :

ر تكل مقبر يتعذر عها متطاتب ماتكمال متطهتاته في متمُعد متمحددل ويعبمز ته   تقديب يعبصد مؤقتا

 (.ICي متسجل مألكاديمي باتحبف )ل( عو )ف

 تقدير مستمر :

ر تكل مقبر تقتضي طتيعة درماته عكثب من فصل درماي الاتكماتهل ويعبمز ته   تقديب يبصد مؤقتا

 (.IPباتبمز )م( عو )

 المعدل الفصلي :

حاصل قسمة مجمُع متنقاط متتي حصل عهيها متطاتب عها مجمُع متُحدما متمقبرة تجميع  

متمقبرما متتي دراها في عي فصل درمايل وتحسب متنقاط بضبب متُحدة متمقبرة في وزن متتقديب متذي 

 حصل عهيه في كل مقبر دراه متطاتبل منظب متمهحق )ب(.
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 المعدل التراكمي :

حاصل قسمة مجمُع متنقاط متتي حصل عهيها متطاتب في جميع متمقبرما متتي دراها منذ متتحاقه  

 ا مجمُع متُحدما متمقبرة تتهك متمقبرمال منظب متمهحق )ب(.باتجامعة عه

 التقدير العام :

 وصف مستُى متتحصيل متعهمي تهطاتب خالل مدة درماته في متجامعة. 

 العبء الدراسي :

مجمُع متُحدما متدرماية متتي يسمح تهطاتب متتسجيل فيها في فصل درمايل ويتحدد متحد مألعها  

 ي حسب متقُمعد متتنفيذية تهجامعة.ومألدنا تهعبء متدرما

 الحد األدنى من العبء الدراسي :

عقل عدد من متُحدما متدرماية متتي ينتغي عها متطاتب تسجيهها بما يتنااب مع معدته متتبمكمي  

ر تما يقبره مجهس متجامعة.  وفقا

 لقواعد التنفيذية للمادة األولىا

 يتكون رقم المقرر من التالي: .1

 

  خانات من اليسار إلى رمز القسم. 3ترمز أول 

  إلى رقم المقرر. 6إلى  4ترمز الخانات من 
 

 ال يجوز تكرار رقم المقرر. .2
 

يتم تعريف الخطة الدراسية بناء على توصيتي مجلس القسم والكلية ذات العالقة وموافقة لجنة المناهج  .3
معادلتها، أو تجاوزها إال بموافقة لجنة  بوكالة الجامعة للشئون التعليمية وال يجوز تغييرها، أو إلغاؤها، أو

 المناهج بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية بناء على توصية مجلس القسم والكلية.

 
 

يتم تحديد المتطلبات السابقة للمقررات ضمن الخطة الدراسية بناء على توصيتي مجلس القسم المقدم  .4
 للمقرر والكلية التابع لها القسم.

 

مفصال  لمفردات كل مقرر من مقرراته الدراسية يميزه عما سواه من مقررات من حيث  يضع كل قسم وصفا   .5
المحتوى، والمستوى، وكذلك الكتب المقررة والمراجع وذلك وفقاّ لمتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

تطوير األكاديمي األكاديمي أو هيئات االعتماد األكاديمي االخرى حسب المعمول به في وكالة الجامعة لل
 وخدمة المجتمع.

 
 

يحتفظ القسم بملف خاص لكل مقرر من مقرراته الدراسية لغرض المتابعة، والتقويم، والتطوير، وذلك وفق  .6
 معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
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للقسم، وواحد فأكثر المكتب اإلرشادي: هو مكتب ينشأ في كل قسم من أقسام كل كلية ويتكون من منسق  .7
من منسوبي القسم األكاديميين )ومكتب مماثل بمقر الطالبات(، وذلك بقرار من عميد الكلية بناء  على ترشيح 

 من رئيس القسم للقيام بالمهام التالية :

  متابعة الطلبة أكاديميا  ورفع تقارير عنهم لرئيس القسم في حالة عدم تحقيقهم شروط االستمرار
 بالجامعة.في الدراسة 

  متابعة تعديل تسجيل الطلبة في المقررات الدراسية عند الضرورة، ومتابعة إدخالها في الحاسب
 اآللي.

 .دراسة حاالت التأجيل واالعتذار عن الدراسة 

 .مراجعة توصية تخرج الطالب ورفعها للجهة المختصة العتمادها 

 .متابعة إجراء معادالت المقررات 

 وتهيئة البيئة المناسبة الستمرار تميزهم متابعة الطلبة المتميزين . 
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 قبول الطالب املستجدين                                  

 : الثانية املادة
يحدد مجهس متجامعة بناءر عها مقتبمح مجاتس متكهياا ومتجهاا ذما متعالقة في متجامعة عدد متطالب متذين 

 متقادم.يمكن قتُتهم في متعام متدرماي 

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متثانية

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

 الطلبة الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي.

 : الثالثة املادة
 ي تبط تقتُل متطاتب متمستجد في متجامعة مآلتي : 

 عها شهادة متثانُية متعامة عو ما يعادتها من دمخل متممهكة عو من خارجها. عن يكُن حاصالر  -ع

عال يكُن قد مضا عها حصُته عها متثانُية متعامة عو ما يعادتها مدة تزيد عها خمس انُمال ويجُز  -ب

 تمجهس متجامعة مالاتثناء من قذم مت بط إذم تُمفبا عاتاب مقنعة.

 عن يكُن حسن متسيبة ومتسهُك. -ج

 يجتاز بنجاح عي مختتار عو مقابهة شخصية يبمقا مجهس متجامعة.عن  -د

ر. -قـ  ر طتيا  عن يكُن الئقا

 عن يحصل عها مُمفقة من مبجعه باتدرماة إذم كان يعمل في عي جهة حكُمية عو خاصة. -و

 مجهس متجامعة وتعهن وقت متتقديم عن يستُفي عي شبوط عخبى يحددقا -ز

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متثاتثة

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

 تسمح به إمكانات القسم.

 أال يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصالً أكاديمياً، أو تأديبياً. -ب
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 في النظام السنوي يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة أال يكون قد مضى على حصوله -ج

على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على سنتين، ويجوز لمجلس الكلية االستثناء من 

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

 : الرابعة املادة

ر تدرجاتهم في مختتار مت هادة  تكُن متمفاضهة بين متمتقدمين ممن تنطتق عهيهم جميع مت بوط وفقا

جدا.متثان  ُية متعامة ومتمقابهة مت خصية ومختتارما متقتُل إن وع

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متبمبعة

تقوم عمادة القبول والتسجيل بإجراء المفاضلة بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم جميع 

شروط القبول وذلك وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية )إن وجدت( 

  واختبارات القبول والقياس والتقويم، وتعلن نتائج القبول بعد اعتمادها من قبل الجامعة.

 الدراسة نظام
 : الدراسة نظام:  اخلامسة املادة
ر تهقُمعد متتنفيذية متتي يقبقا مجهس متجامعة. -ع  يتدرج متطاتب في متدرماة وفقا

 تصمم متخطط متدرماية بما يعادل ثمانية فصُل درماية عها مألقل تهمبحهة متجامعية. -ب

 : السادسة املادة
ر تهقُمعد يجُز عن تكُن متدرماة في بعض متكهياا   عها عاام متسنة متدرماية متكامهة وفقا

 ومإلجبمءما متتي يقبقا مجهس متجامعةل وتحتسب متسنة متدرماية بمستُيين.

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متساداة
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ً للقواعد  الدراسة التي تكون في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة تقوم وفقا

هذه الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي" واإلجراءات المتضمنة في 

 حيثما ورد، بما ال يتعارض مع ما يأتي :

 يعقد االختبار النهائي في نهاية فترة تقديم المقرر. -أ

يعقد اختبار الدور الثاني قبل بدء العام الدراسي بمدة ال تقل عن أسبوعين ويحدد موعده مجلس  -ب

دخوله لمن رسب في مقررات يحدد مجلس الكلية طبيعتها على أال تزيد مجموع الكلية.  ويسمح ب

من مجموع عدد وحدات مقررات تلك السنة الدراسية.  ويرصد لمن  %50عدد وحداتها عن 

: ناجح في  2( بدالً من تقدير الرسوب السابق )هـ(. }د2ينجح في اختبار الدور الثاني تقدير )د

 ل )د({.الدور الثاني بتقدير مقبو

الطالب الراسب في الدور األول في مقررات يزيد مجموع عدد وحداتها عن خمسين في المائة  -ج

( من مجموع وحدات مقررات السنة الدراسية ال يسمح له بدخول الدور الثاني ويبقى 50%)

في نفس السنة الدراسية ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها فقط، وال يسمح له بدراسة 

 من السنة التالية.مقررات 

يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني في نفس السنة الدراسية ويعيد دراسة المقررات التي  -د

رسب فيها، ويجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية 

 على أن تراعى النقاط اآلتية :

 عدم التعارض في الجدول الدراسي. -1

 المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها.استيفاء  -2

 ال ينقل الطالب إلى المستوى التالي إال بعد نجاحه في المقرر أو المقررات التي أعادها. -3

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

دة قيده من الكلية ويحال لعماإذا رسب الطالب في نفس السنة الدراسية لعامين متتاليين يطوى  -و

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

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

ز فترة الدور الثاني، الكلية قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاو

 ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.
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إذا لم يتمكن الطالب من حضور اختبار الدور الثاني في أي من المقررات لعذر قهري، جاز  -ح

لمجلس الكلية قبول عذره وإعطائه اختباراً بديالً عن الدور الثاني لذلك المقرر خالل فترة ال 

 بوعين من بدء الدراسة.تزيد عن أس

ً مفصالً  -ط يحتفظ المكتب األكاديمي بالكلية بملف خاص لجميع مقررات الكلية يتضمن وصفا

 لمفرداتها لغرض المتابعة والتقويم والتطوير بالتنسيق مع األقسام المختصة.

 

 : املستويات نظام:  السابعة املادة
سينل ويجُز عن يكُن قناك فصل درماي نظام درماي يقسم فيه متعام متدرماي إتا فصهين رئي 

صيفيل عها عن تحتسب مدته بنصف مدة متفصل متبئيس.  وتُزع متطهتاا متتخبج تنيل متدرجة متعهمية 

ر تهخطة متدرماية متتي يقبقا مجهس متجامعة.  إتا مستُياا وفقا

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متسابعة

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

بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل، وتستكمل إجراءاتها من المجلس العلمي تهيئة إلقرارها من 

 مجلس الجامعة.

 : الثامنة املادة
يضع مجهس متجامعة قُمعد متتسجيل ومتحذف ومإلضافة تهمقبرما ضمن مستُياا متخطة متدرماية  

 يضمن تسجيل متطالب تهحد مألدنا من متعبء متدرماي. متمعتمدة بما 

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متثامنة

 اوال : التسجيل

 تقوم عمادة القبول والتسجيل بإجراء التسجيل المبدئي للطلبة. .1

 
 الطلبة الملتزمون بالخطة الدراسية يتم تسجيلهم تلقائيا  ويكون تسجيلهم أمرا  مكفوال . .2

 
 

تغيير المقررات المسجلة له بشرط أال يقل عدد الساعات بعد التعديل عن عدد الساعات الُمسجلة يجوز للطالب  .3
 له في التسجيل المبدئي.

 



 

   11 
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 ثانيا : العبء الدراسي

من وحدات الخطة الدراسية،  %15يتحدد الحد األقصى للعبء الدراسي للطلبة غير المتعثرين بما ال يتجاوز  .1
 وحدة دراسية. 21وبحد أقصى 

 
 يتحدد الحد األقصى للعبء الدراسي للطلبة المتعثرين دراسيا  بما يلي : .2

 12 ( 1.5وحدة دراسية بما في ذلك مواد الرسوب لمن يقل معدله التراكمي عن.) 

 15(1.75( إلى أقل من )1.5وحدة دراسية بما في ذلك مواد الرسوب لمن يكون معدله التراكمي.) 

 18  (.2.75( إلى أقل من )1.75الرسوب لمن يكون معدله التراكمي )وحدة دراسية بما في ذلك مواد 

 15% ( أو أكثر، وبحد أقصى 2.75من الخطة الدراسية لمن يكون معدله التراكمي )وحدة  21
 دراسية.

 

 ثالثا : لجنة التنسيق األكاديمي

 

ول ية وكالء عمادة القبلجنة دائمة تشكل فصليا  بقرار من مدير الجامعة برئاسة عميد القبول والتسجيل، وعضو .1
التسجيل، وعضو هيئة تدريس من كل كلية، أو معهد يرشحه عميد الكلية أو المعهد )مستقل لكل مقر( بالتنسيق 

 مع عميد القبول والتسجيل.

 
يتولى منسق الكلية بالتنسيق بين عمادة القبول والتسجيل وقسمه في كافة أعمال القبول والتسجيل والتوجيه  .2

 كاديمي.واإلرشاد األ

 
 

يتولى منسق الكلية متابعة منسقي األقسام، ويقوم منسق القسم باإلشراف على المكتب اإلرشادي في أداء مهامه  .3
 الموضحة في القواعد التنفيذية للمادة األولى الخاصة بـ )التعريفات(.

 

 رابعا : الجدول الدراسي

 

الدراسية الكاملة( الجدول الدراسي حسب الخطط يعد مجلس القسم ) أو المكتب األكاديمي في نظام السنة  .1
 الدراسية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.

 
ال يجوز تعديل الجدول الدراسي من قبل القسم األكاديمي بعد اعتماد لدى عمادة القبول والتسجيل إال بموافقة  .2

 والتسجيل.عميد الكلية في الحاالت الضرورية جدا ، وبالتنسيق مع عمادة القبول 

 
 

يلتزم كل قسم بتطبيق تعليمات التسجيل، واستخدام النماذج المخصصة التي يتم تزويده بها عن طريق منسق  .3
 الكلية، واستيفاء جميع البيانات المدرجة عليها.

 

يحق لعمادة القبول والتسجيل تغيير مواعيد المحاضرات التي تخالف الضوابط التي تعلنها بشرط أال يتعارض  .4
 د الجديد مع ُمدرس المقرر أو الطلبة.الموع
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 خامسا : االنسحاب من ُمقرر دراسي

 

 يجوز للطالب االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر وفق الشروط التالية:

  التقدم بطلب االنسحاب خالل الفترة المحددة في التقويم األكاديمي للجامعة عبر البوابة اإللكترونية
 للطالب.

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

 الدراسة عن واالعتذار املواظبة
 :التاسعة املادة
عها متطاتب متمنتظم حضُر متمحاضبما ومتدروم متعمهيةل ويحبم من دخُل مالختتار متنهائي  

( من %75)فيها إذم قهت نستة حضُره عن متنستة متتي يحددقا مجهس متجامعةل عها عال تقل عن 

متمحاضبما ومتدروم متعمهية متمحددة تكل مقبر خالل متفصل متدرمايل ويععد متطاتب متذي حبم من دخُل 

ر في متمقبرل ويبصد ته تقديب محبوم )ح( عو )  (.DNمالختتار بستب متغياب رماتا

 

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متتااعة

 والغياب أثناء الفصل الدراسي.يُلزم أعضاء هيئة التدريس بتوثيق عمليات الحضور  .1
يُحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار النهائي )والدور الثاني بالنسبة لنظام السنه  .2

من مجموع المحاضرات والدروس  %25الدراسية الكاملة(، إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن 
ويُعد الطالب المحروم من االستمرار في الدراسة  –وفقا  للجدول التالي  -العملية، والميدانية، والسريرية،

 مقرر راسبا  فيه، ويرصد له التقدير )ح( في خانة الدرجة في كشف النتيجة.

 عدد ساعات الغياب التي تستوجب الحرمان عدد ساعات الحضور الكلي عدد ساعات المقرر

1 16 4 

2 32 8 

3 48 12 

4 64 16 

5 80 20 

6 96 24 

7 112 28 
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8 128 32 

9 144 36 

10 160 40 
 

 
 :العاشرة املادة

 
رفع متحبمان ومتسماح تهطاتب بدخُل مالختتارل  -ماتثناء  –يجُز تمجهس متكهية عو من يفُضه  

( %50شبيطة عن يقدم متطاتب عذرمر يقتهه متمجهسل ويحدد مجهس متجامعة نستة متحضُر عها عال تقل عن )

 متمحاضبما ومتدروم متعمهية متمحددة تهمقبر.من 

 

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متعاشبة

يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها الطالب، أو من يفوضه بناء  على تقرير مقدم من رئيس  .1
 القسم الذي يقدم المقرر )أو المكتب األكاديمي بالنسبة لنظام السنة الدراسية الكاملة(

الطالب، إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية على أال تزيد نسبة  رفع الحرمان عن

من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية، والسريرية،  %50الغياب عن 

 . المحددة للمقرر

 :عشرة احلادية املادة
قديبه في ويحسب ت متطاتب متذي يتغيب عن مالختتار متنهائي تكُن درجته صفبمر في ذتك مالختتارل 

 ذتك متمقبر عها عاام درجاا مألعمال متفصهية متتي حصل عهيها.

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متحادية ع بة

اذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي، يرصد له الرمز)غ( وتوضع عبارة غائب عن االختبار  .1
 النهائي وترصد له درجة اعمال الفصل الدراسي في كشف النتيجة.
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 :عشرة الثانية املادة
إذم تم يتمكن متطاتب من حضُر مالختتار متنهائي في عي من مُمد متفصل تعذر قهبي جاز تمجهس  

متكهيةل في حاالا متضبورة متقصُىل قتُل عذره ومتسماح بإعطائه مختتارمر بديالر خالل مدة ال تتجاوز نهاية 

 عهيه بعد عدمئه مالختتار متتديل.متفصل متدرماي متتاتيل ويعطا متتقديب متذي يحصل 

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متثانية ع بة

يتقدم الطالب المتغيب عن االختبار النهائي بعذره الى رئيس القسم المقدم للمقرر ) او المكتب  .1
االكاديمي في نظام السنة الدراسية الكاملة( مع بداية الفصل الدراسي التالي وفقا  للتقويم 

 االكاديمي.
حيل رئيس القسم ) او المكتب االكاديمي في نظام السنة الدراسية الكاملة( الطلب المقدم ي .2

من الطالب الى مجلس الكلية موضحا  رأيه، وفي حالة قبول العذر من المجلس يعطى الطالب 
االختبار البديل، والتقدير الذي حصل عليه الطالب بعد أدائه متضمنا  درجاته في االعمال 

 الفصلية.
بلغ عمادة القبول والتسجيل بالتقدير الذي حصل علية الطالب بعد أدائه االختبار البديل، ت .3

وذلك عن طريق النموذج الخاص بذلك في فترة اقصاها فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي 
 حصل فيه الطالب على تقدير)غ(.

 :عشرة الثالثة املادة
رل إذم تقدم بعذر مقتُل  يجُز تهطاتب مالعتذمر عن مالاتمبمر في درماة -ع فصل درماي دون عن يعد رماتا

تدى متجهة متتي يحددقا مجهس متجامعةل وذتك خالل فتبة زمنية تحددقا متقُمعد متتنفيذية متتي يقبقا مجهس 

 ( ويحتسب قذم متفصل من متمدة متالزمة إلنهاء متطهتاا متتخبج.Wمتجامعةل ويبصد تهطاتب تقديب )ع( عو )

سحاب بعذر من مقبر عو عكثب في متفصل متدرماي وفق متقُمعد متتنفيذية متتي يقبقا مجهس يجُز مالن -ب

 متجامعة.

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متثاتثة ع بة

يتقدم الطالب بطلب االعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل الدراسي الفعال عبر بوابة الخدمات 

 تقويم االكاديمي للجامعة وذلك وفقا  للضوابط التالية :االلكترونية وفقا  للمواعيد المعلنة في ال
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 ال يجوز االعتذار للطالب الذي الذى تم إيقاف القبول على خطته الدراسية. .1
 متتالية أو متفرقه . فصول االعتذار ثالثة فصول دراسيةأال يتجاوز عدد  .2
 بالنسبة لطالب نظام السنة الدراسية الكاملة: .3

  دراسة الفصل الدراسي األول يعد الفصل الذي يلي فصل االعتذار إذا اعتذر الطالب عن
 فصال  مؤجال  للطالب تلقائيا .

  ،اذا اعتذر الطالب عن دراسة الفصل الدراسي الثاني فيعد الطالب معتذرا  في هذا الفصل
 مع احتساب المقررات التي أنهى دراستها في الفصل الدراسي األول.

  االعتذار فصال  مؤجال  للطالب تلقائيا .يعد  الفصل الذي يلي فصل 

 .ال يجوز االعتذار لسنتين متتاليتين 

  ال يجوز االعتذار ألكثر من سنتين في نظام السنة الدراسية الكاملة طيلة بقائه في
 الجامعة.

  لسنة دراسية واحدة على يجوز للطالب الذي يدرس ببرنامج السنه التحضيرية االعتذار
 لذي يلي فصل االعتذار فصال  مؤجال  للطالب تلقائيا .األكثر ويعد الفصل ا

 ( في جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي.wيرصد للطالب تقدير منسحب بعذر )ع( أو)  .4

يجوز للطالب االعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي الصيفي وفقا  للمواعيد المعلنة في  .5
 . التقويم األكاديمي الخاص  بالفصل الدراسي الصيفي

 المتاحة للطالب. االعتذارعدد مرات ضمن االعتذار في الفصل الدراسي الصيفي سب تيح .6

 :يجوز للطالب االنسحاب من مقرر دراسي او اكثر وفق الشروط التالية 

التقدم بطلب االنسحاب خالل الفترة المحددة في التقويم األكاديمي للجامعة عبر البوابة  .7
 اإللكترونية للطالب. 

 ال يحق االنسحاب من مقرر دراسي مساو او أدنى في مستواه لمستوى الطالب.  .8
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 الدراسة عن واالنقطاع التأجيل
 

 :عشرة الرابعة املادة
يجُز تهطاتب متتقدم بطهب تأجيل متدرماة تعذر تقتهه متجهة متتي يحددقا مجهس متجامعة عها عال  

متتأجيل فصهين درمايين متتاتيين عو ثالثة فصُل درماية غيب متتاتية حدمر عقصا طيهة بقائه في تتجاوز مدة 

متجامعة ثم يطُى قيده بعد ذتكل ويجُز تمجهس متجامعة في حال متضبورة مالاتثناء من ذتكل وال تحتسب 

 مدة متتأجيل ضمن متمدة متالزمة إلنهاء متطهتاا متتخبج.

 دة متبمبعة ع بةمتقُمعد متتنفيذية تهما

وفقا  للمواعيد المعلنة في التقويم األكاديمي للجامعة يتقدم الطالب بطلب التأجيل عبر بوابة الخدمات 
 وذلك وفقا  للضوابط التالية:

 اليجوز التأجيل للطالب الذي تم ايقاف القبول على خطته الدراسية. -1

 متفرقة .يحق للطالب التأجيل لفصلين متتاليين أو ثالثة فصول  -2

 :بالنسبة للطلبة على نظام السنة الدراسية الكاملة  -3

   إذا قام الطالب بتأجيل الفصل الدراسي األول بعد الفصل الذي يلي فصل التأجيل فصال
 مؤجال  للطالب تلقائيا .

  اذا قام الطالب بتأجيل الفصل الدراسي الثاني فيعد الطالب مؤجال  في هذا الفصل ، مع
 التي أنهى دراستها في الفصل األول.  احتساب المقررات

 .ال يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين في نظام السنة الدراسية الكاملة 

 .ال يجوز التأجيل ألكثر من سنتين في نظام السنة الدراسية الكاملة طيلة بقائه في الجامعة 

  على  ةببرنامج السنه التحضيرية التأجيل لسنة دراسية واحديجوز للطالب الذي يدرس
 األكثر ويعد الفصل الذي يلي فصل التأجيل فصال  مؤجال  للطالب تلقائيا . 

 

 :عشرة اخلامسة املادة
إذم منقطع متطاتب متمنتظم عن متدرماة مدة فصل درماي دون طهب متتأجيل يطُى قيده من متجامعةل  

 تهطاتب متمنتسب يتم طي قيده وتمجهس متجامعة طي قيد متطاتب إذم منقطع عن متدرماة تمدة عقلل وباتنستة

 إذم تغيب عن جميع مالختتارما متنهائية تذتك متفصل دون عذر مقتُل.
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 :عشرة السادسة املادة
ر عن متدرماة تهفصُل متتي يدراها زمئبمر في جامعة عخبى.   ال يععد متطاتب منقطعا

 القيد إعادة
 

 :عشرة السابعة املادة
 يمكن تهطاتب متمطُي قيده متتقدم بطهب إعادة قيده ببقمه واجهه قتل مالنقطاع وفق متضُمبط مآلتية: 

 عن يتقدم بطهب إعادة متقيد خالل عربعة فصُل درماية من تاريخ طي متقيد. -ع

 عن يُمفق مجهس متكهية متمعنية ومتجهاا ذما متعالقة عها إعادة قيد متطاتب. -ب

ر مستجدمر  إذم مضا عها طي قيد متطاتب -ج عربعة فصُل درماية فأكثبل فتإمكانه متتقدم تهجامعة طاتتا

دون متبجُع إتا اجهه متدرماي متسابق عها عن تنطتق عهيه كافة شبوط متقتُل متمعهنة في حينهل 

ر تضُمبط يصدرقا متمجهس.  وتمجهس متجامعة مالاتثناء من ذتك وفقا

مالاتثناء  -في حال متضبورة  -وتمجهس متجامعة ال يجُز إعادة قيد متطاتب عكثب من مبة ومحدةل  -د

 من ذتك.

ر. -قـ  ال يجُز إعادة قيد متطاتب متمطُي قيده إذم كان مفصُالر عكاديميا

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متسابعة ع بة

عن الدراسة دون طلب التأجيل أو االعتذار وتم رصد نتائج المقررات محروم )ح( تتحول اذا انقطع الطالب  .1
 األكاديمية بنهاية الفصل الدراسي من منتظم إلى منقطع عن الدراسة .حالته 

إذا مضى على انقطاع الطالب عن الدراسة أربعة فصول دراسية فأكثر تتحول حالته األكاديمية من منقطع  .2
 عن الدراسة الى مطوي قيده.

إال إذا كان منتظما  قبل أن  الجامعةإلى المنقطع عن الدراسةةةةة أو المنسةةةةحب كليا  ال يُمكن إعادة قيد الطالب  .3
 تتحول حالته الدراسية إلى منقطع أو منسحب ُكليا .

يتقدم الطالب المنقطع عن الدراسةةةة أو المنسةةةحب كليا  من الجامعة خالل أربعة فصةةةول دراسةةةية من تاري   .4
والتسةةجيل االنقطاع أو االنسةةحاب من الجامعة بطلب إعادة قيده برقمه الجامعي وسةةجله إلى عمادة القبول 

 قبل بدء الدراسة وحتى االسبوع األول من بدء الفصل الدراسي، مرفقا  األوراق الثبوتية.
ال الطلب الى الكلية المعنية وتتم دراسةةةةته في مجلس الكلية التخاذ القرار بقبول الطلب أو رفضةةةةه، بعد حي .5

 ، وذلك وفق الشروط التالية:موافقة الجهات ذات العالقة، 
 فصول دراسية. 4النقطاع عن أال تزيد فترة ا 
 .أن تكون المدة النظامية المتبقية للطالب كافية إلنهاء متطلبات التخرج 
 .أن تكون الخطة الدراسية للطالب التزال فعالة 
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تبلغ عمادة القبول والتسةةةجيل بقرار مجلس الكلية في مدة اقصةةةاها نهاية االسةةةبوع األول من بدء الفصةةةل  .6
 .الدراسي

السةةةةةةابقة  ذلك زوج أو زوجة المبتعث ومن حكمهما بعد تقديم األوراق الثبوتية وفقا  يسةةةةةةتثنى من الفقرة  .7
 للضوابط التالية:

 من عدد وحدات الخطة الدراسية. %50أن يكون الطالب قد اجتاز 
 (قبل االنقطاع عن الدراسة.2.00أال يقل معدله التراكمي عن ) 
  تزال فعالة.أن تكون الخطة الدراسية التي انتظم فيها الطالب ال 

 ال تشمل المادة السابعة عشرة طلبة السنة التحضيرية المسائية أو التأهيلي المسائي. .8

 :عشرة الثامنة املادة
ال يجُز إعادة قيد متطاتب متذي فصل من متجامعة ألاتاب تعهيمية عو تأديتيةل عو متذي فصل من جامعة عخبى  

 اتق فصهه تمثل قذه مألاتاب فيعد قيده مهغا من تاريخ إعادة متقيد. ألاتاب تأديتيةل وإذم متضح بعد إعادة قيده عنه

 التخرج
 :عشرة التاسعة املادة
( 2) رقم االستشارية اهليئة توصية من منقول  هلا التنفيذية والقواعد املادة هذه نص)  :  ان  يالحظ

 (هـ2/7/1433 األربعاء يوم املنعقد( 5) رقم اجتماعها يف الصادرة
ـ يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي 1

 يحدده مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص ، على أال يقل في كل األحوال  عن تقدير "مقبول".

القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله ـ يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس 2

 التراكمي ، وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متتااعة ع بة

ية وكلية احلاسب االلي  مباستثناء كلية اهلندسة والعمارة االسال      4من  1يتخرج طالب اجلامعة حبصوهلم على معدل تراكمي ال يقل عن   -1

لقسييييييم  وجمللس الكلية بناء على توصيييييييية  لس ا. 4من  2ل عن ونظم املعلومات حيث يتخرج طالب من هاتني الكليتني مبعدل تراكمي    ال يق

 ال جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.املختص حتديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله الرتاكمي وذلك يف  ح

مبعدل الب للتأكد من إكماله متطلبات التخرج بنتاح وتدقق عمادة القبول والتسييييتيل توصيييييات التخرج  وترا ع نتارج فصييييل  رج الط   -2

 تراكمي ال يقل املعدل الذي حيدده  لس اجلامعة لكل  صص.

 ات اجلامعة.م من كافة كليتعد عمادة القبول والتستيل مذكرة جمللس اجلامعة بالطلبة املتوقع  ر ه  -4

 .تتوىل عمادة القبول والتستيل إعداد وإصدار الوثارق والشهادات للخرجيني -5
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 اجلامعة من الفصل
 :العشرون املادة

 ئةاهلي توصية من منقول  هلا التنفيذية والقواعد املادة هذه نص) :  ان  يالحظ
 األربعاء يوم املنعقد( 5) رقم اجتماعها يف الصادرة( 2) رقم االستشارية

 (هـ2/7/1433
 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:

إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج  -أ

س الكلية إعطاء فرصة رابعة ( من هذه الالئحة ، ولمجلس الجامعة بناًء على توصية مجل19وفقا للمادة )

 لمن يُمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج، -ب 

ف جاوز ضعولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يت

 المدة األصلية المحددة للتخرج.

يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام  -ج

 الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متع بين

ت جيل في أي من الحاالمن الجامعة فصال  أكاديميا  بقرار من عمادة القبول والتسيفصل الطالب  -

 التالية :

إذا حصةةةةةل على ثالثة إنذارات متتالية النخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج  .1
بالتنسةةةيق مع عمادة القبول والتسةةةجيل  -( من هذه الالئحة، ولمجلس الكلية19وفقا  للمادة)

ي بإعطاء فرصةةةةةة رابعة بعد فصةةةةةل دراسةةةةةي لمن يُمكنه رفع معدله التراكمي أن يوصةةةةة –
 بدراسته للمقررات وفق ضوابط التسجيل.

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة  .2
بإعطاء فرصةةةةةةةة  -بالتنسةةةةةةةيق مع عمادة القبول والتسةةةةةةةجيل –البرنامج، ولمجلس الكلية 

تثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصةةةةةى ال يتجاوز ضةةةةةعف المدة األصةةةةةلية اسةةةةة
 للتخرج.

إذا رسب الطالب في أكثر من عشرة ساعات ببرنامج السنة التحضيرية أو في حال لم يجتز  .3
البرنامج في الدور الثاني ، ويحق له  التقدم بطلب التحويل االجباري إلى الكليات واألقسةةةام 

 تطلب اجتياز البرنامج .التي ال ت

في حال لم يجتز الطالب برنامج السةةةةنة التحضةةةةيرية المسةةةةائية أو برنامج السةةةةنة التأهيلية  .4
 بنجاح  ، ويحق له التقدم بطلب القبول وفق معايير وشروط القبول  المعلنه في حينه .
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 االنتساب
 :والعشرون احلادية املادة
تمجهس متجامعة بناءر عها مقتبمح متكهياا مألخذ بمتدع متدرماة عن طبيق مالنتساب في بعض يجُز  

متكهياا ومتتخصصاا متتي تسمح طتيعة متدرماة فيها بذتكل ويضع مجهس متجامعة متقُمعد ومإلجبمءما 

 متمنظمة تذتك وفق متضُمبط مآلتية:

متمنتسب عن عدد متُحدما متدرماية  عال يقل عدد متُحدما متدرماية متمطهُبة تتخبج متطاتب -ع

 متمطهُبة تتخبج متطاتب متمنتظم في متتخصصاا متمتاحة تالنتساب.

يعامل متطاتب متمنتسب من حيث متقتُل ورصد متتقديبما ومتتحُيل ومتفصل وإعادة متقيد وغيبقا  -ب

 معامهة متطاتب متمنتظم عدم حضُر متمحاضبما.

س متكهياا وضع متضُمبط متالزمة تتقُيم عدمء متطالب تمجهس متجامعة بناءر عها مقتبمح مجات -ج

 متمنتستين.

 يثتت في متسجل مألكاديمي ووثيقة متتخبج ومت هادة ما يفيد بأن درماة متطاتب )باالنتساب(. -د

 القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والعشرين

 تالية :يحق للطالب تغيير نوع الدراسة من االنتساب إلى االنتظام وفق المعايير ال

 .4من أصل  3.25أن ال يقل المعدل التراكمي عن  .1

أن يكون تغيير نوع الدراسة إلى االنتظام بعد السنة األولى أو السنة الثانية من الدراسة وال  .2
 يشمل ذلك فصول التأجيل أو االعتذار .

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

 الجنسية أو من أم سعودية. أن يكون الطالب سعودي .4

أن ال يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات من تاري  حصوله  .5
 على الشهادة.

إحضار إفادة من األحوال المدنية تفيد بعدم العمل )وفي حالة العمل، فيتوجب إحضار إفادة  .6
 بالموافقة على االستمرار في الدراسة بنظام االنتساب(.

رفاق السجل األكاديمي )يتم إصداره من قسم الخدمات الطالبية بعمادة القبول يجب إ .7
 والتسجيل(.

يتم استقبال طلبات تغيير نوع الدراسة بنهاية كل فصل دراسي ثاني للتأكد من احتساب المعدل  .8
 التراكمي الجديد.

دراسي ال في حالة استيفاء جميع الشروط، يتم تنفيذ الطلب خالل األسبوع األول من الفصل .9
 من العام الجديد .
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يجوز للطالب تغيير نوع الدراسة من االنتساب الى االنتظام في حالة موافقة القسم  .10
والكلية على تغيير نوع الدراسة وسداد الرسوم المتعلقة بالبرنامج بكلية خدمة المجتمع 

 والتعليم المستمر .

 وفق المعايير التالية : االنتظام إلى االنتسابيحق للطالب تغيير نوع الدراسة من 

 موافقة الطالب/الطالبة على تغيير نوع الدراسة من انتظام إلى انتساب. -1

  موافقة القسم والكلية على عملية تغيير نوع الدراسة. -2

 موافقة القسم على معادلة المواد من انتظام إلى انتساب حسب النموذج المعد لذلك -3

 ي وثيقة التخرج والسجل األكاديمياالنتساب فيتم تخريج الطالب/الطالبة على نظام  -4
 للخريجين.

 يتم استقبال طلبات تغيير نوع الدراسة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي . -5

يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد  -6
 وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.

ور اللقاءات التحضيرية التي تقدمها الكليات المقدمة للبرنامج بحسب المواعيد واالليات حض -7
 التي يتم االعالن عنها.

 والتقديرات االختبارات
 :والعشرون الثانية املادة

هية ال تألعمال متفصدرجة  -بناءر عها مقتبمح مجهس متقسم  -يحدد مجهس متكهية متتي يتتعها متمقبر 

 ( من متدرجة متنهائية تهمقبر.%30تقل عن )

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متثانية ومتع بين

يحدد مجلس الكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر درجة األعمال الفصلية 

 من الدرجة النهائية للمقرر. %50إلى  %40من 

 تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين: :والعشرون الثالثة املادة
ر عو من بعضها  -ع مالختتارما مت فهية عو متعمهية عو متتحُث عو عنُمع متن اط متصفي مألخبى عو منها جميعا

 ومختتار تحبيبي ومحد عها مألقل.

 مختتارين تحبيبيين عها مألقل. -ب
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 :والعشرون الرابعة املادة
ن مالختت -بناءر عها تُصية مجهس متقسم  -يجُز تمجهس متكهية متتي يتتعها متمقبر  ار متنهائي عن يعَضمى

 في عي مقبر مختتارما عمهية عو شفُيةل ويحدد متدرجاا متتي تخصص تها من درجاا مالختتار متنهائي.

 :والعشرون اخلامسة ملادةا
بناءر عها تُصية مدرم متمادة متسماح تهطاتب يجُز تمجهس متقسم متذي يتُتا تدريس متمقبر  

بااتكمال متطهتاا عي مقبر في متفصل متدرماي متتاتي ويبصد تهطاتب في اجهه مألكاديمي تقديب غيب 

وال يحسب ضمن متمعدل متفصهي عو متتبمكمي إال متتقديب متذي يحصل عهيه متطاتب  (IC)مكتمل )ل( عو 

 (IC)بعد ماتكمال متطهتاا ذتك متمقبرل وإذم مضا فصل درماي ومحد وتم يعغَيب تقديب غيب مكتمل )ل( عو 

ويحسب ضمن متمعدل متفصهي  (F)في اجل متطاتب تعدم ماتكماته فيستتدل به تقديب رماب )قـ( عو 

 متتبمكمي.و

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متخامسة ومتع بين

تزود عمادة القبول والتسجيل األقسام بنموذج تعديل التقدير )ل( )غير مكتمل(، وتُدخل  .1
النتيجة المعدلة في الحاسب اآللي، أو يُرَصد التقدير )هـ( )راسب( في حالة مرور فصل 

 دراسي واحد دون إجراء التعديل.

 ك نتيجة )هـ( كانت في األصل )ل(.ال يجوز استدرا .2

 

 :والعشرون السادسة املادة
يجُز ماتثناء مقبرما متندوما ومألبحاث ومتمقبرما ذما متصتغة متعمهية عو متميدمنية من عحكام  

( عو بعضهال وذتك بقبمر من مجهس متكهية بناءر عها تُصية مجهس متقسم متذي يتُتا 24ل 23ل 22متمُمد )

 ويحدد مجهس متكهية قيام تحصيل متطاتب في قذه متمقبرما.تدريس متمقبرل 

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متساداة ومتع بين
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 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

ً يتم استثناؤها من  ً سريريا في نظام السنة الدراسية الكاملة المقررات الدراسية التي تتضمن درسا

 في هذه المقررات. ( أو بعضها ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب24، 23، 22أحكام المواد )

 :والعشرون السابعة املادة
إذم كانت درماة مقبرما مألبحاث تتطهب عكثب من فصل درماي فيبصد تهطاتب تقديب مستمب )م(  

ل وبعد منتهاء متطاتب من درماة متمقبر يمنح متتقديب متذي حصل عهيهل وإذم تم يستكمل متمقبر في (IP)عو 

 (IC)متُقت متمحدد فيجُز تمجهس متقسم متذي يتُتا تدريسه متمُمفقة عها رصد تقديب غيب مكتمل )ل( عو 

 في اجل متطاتب.

 :والعشرون الثامنة املادة
 متطاتب في كل مقبر كما يهي:تحسب متتقديبما متتي يحصل عهيها  

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

 4.0 5.0 +أ مرتفع ممتاز 95-100

 3.75 4.75 أ ممتاز 95 من أقل إىل 90

 3.5 4.5 +ب مرتفع جدا   جيد 90 من أقل إىل 85

 3.0 4.0 ب جدا   جيد 85 من أقل إىل 80

 2.5 3.5 +ج مرتفع جيد 80 من أقل إىل 75

 2.0 3.0 ج جيد 75 من أقل إىل 70

 1.5 2.5 +د مرتفع مقبول 70 من أقل إىل 65

 1.0 2.0 د مقبول 65 من أقل إىل60

 0.0 1.0 هـ راسب 60 من أقل

 

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متثامنة ومتع بين

 (.4تطبق الجامعة وزن التقدير من )
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 :والعشرون التاسعة املادة 
يكُن متتقديب متعام تهمعدل متتبمكمي عند  ( من هذه الالئحة19مع مراعاة ماتقضي به المادة ) 

 تخبج متطاتب بناءر عها معدته متتبمكمي كاآلتي:

 .4.00من  3.50عو  5.00من  4.50)ممــتاز(: إذم كان متمعدل متتبمكمي ال يقل عن  -1

إتا عقل  2.75عو من  5.00من  4.50إتا عقل من  3.75متتبمكمي من )جيد جدمر(: إذم كان متمعدل  -2

 .4.00من  3.50من 

إتا عقل  1.75عو من  5.00من  3.75إتا عقل من  2.75)جــيد(: إذم كان متمعدل متتبمكمي من  -3

 .4.00من  2.75من 

تا عقل إ 1.00عو من  5.00من  2.75إتا عقل من  2.00)مقـتُل(: إذم كان متمعدل متتبمكمي من  -4

 .4.00من  1.75من 

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متتااعة ومتع بين

 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناًء على معدله التراكمي كاآلتي:

 .3.50)ممتاز( : إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  -1

 .3.50إلى أقل من  2.75)جيد جداً( : إذا كان المعدل التراكمي من  -2

 .2.75إلى أقل من  1.75)جيد( : إذا كان المعدل التراكمي من  -3

 .1.75إلى أقل من  1.00)مقبول( : إذا كان المعدل التراكمي من  -4

 :الثالثون املادة
( من 5.00( إتا )4.75تمنح مبتتة مت بف مألوتا تهطاتب متحاصل عها معدل تبمكمي من ) 

( عند متتخبجل وتمنح مبتتة مت بف متثانية تهطاتب 4.00( من )4.00( إتا )3.75( عو من )5.00)

( إتا عقل من 3.25( عو من )5.00( من )4.75( إتا عقل من )4.25متحاصل عها معدل تبمكمي من )

 ( عند متتخبج.4.00( من )3.75)

 وي تبط تهحصُل عها مبتتة مت بف مألوتا عو متثانية ما يهي: 

 اه في متجامعة عو في جامعة عخبى.عال يكُن متطاتب قد راب في عي مقبر در -ع

عن يكُن متطاتب قد عكمل متطهتاا متتخبج في مدة عقصاقا متُاط متمدة بين متحد مألدنا ومتحد  -ب

 مألقصا تهتقاء في كهيته.
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( من متطهتاا %60عن يكُن متطاتب قد درم في متجامعة متتي ايتخبج منها ما ال يقل عن ) -ج

 متتخبج.

 النهائي االختبار إجراءات
 :والثالثون احلادية املادة

يجُز تمجهس متكهية تكُين تجنة تتعاون مع مألقسام في تنظيم ععمال مالختتار متنهائيل وتكُن مهامها  

تار تاريخ مختمبمجعة ك ُف رصد متدرجاا وتسهيمها تهجنة متمختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة عيام من 

 عي مقبر.

 

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متحادية ومتثالثين

لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبارات  -حسب االحتياج -يكّون مجلس الكلية -1

 النهائية وتكون مهامها :

 متابعة سير االمتحانات في مواعيدها وأماكنها. -أ

ً رصد الدرجات  ويتممتابعة  -ب من األقسام بعد التأكد من استيفائها لإلجراءات الكترونيا

ل لعمادة القبول والتسجيل خال وتعتمد الدرجات من رئيس القسم الكترونيا وترفعالنظامية 

 مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار المقرر.

ر إليه المقرتَُسلَّم أوراق إجابات الطالب على االختبار النهائي إلى رئيس القسم الذي ينتمي  -2

 وتحفظ مدة يحددها مجلس القسم على أال تقل عن فصلين دراسيين ثم تتلف بمحضر.

 يَُسلَّم "كشف الدرجات والمتابعة" إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر ويحفظ بالقسم. -3

صاها اقلعمادة القبول والتسجيل خالل مدة  عبر الخدمات االلكترونية ورفعها رصد الدرجات يتم  -4

 .عبر الخدمات االلكترونية عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار المقرر بعد اعتمادها من رئيس القسم

 :والثالثون الثانية املادة
 يجُز تمجهس متكهية عن يقبر تطتيق متسبية في إجبمءما مالختتارما متنهائية. 
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 :والثالثون الثالثة املادة
عند مالقتضاء بناءر عها مقتبمح رئيس متقسم عن يضعها يضع مدرم متمقبر عائهة مالختتارل ويجُز  

 من يختاره مجهس متكهية.

 :والثالثون الرابعة املادة
يصحح مدرم متمقبر عورمق مالختتار متنهائي تمقبرهل ويجُز تبئيس متقسم )عند متحاجة( عن  

ر عو عكثب في متتصحيحل ويجُز تمجهس متكهية عند متضبورة عن  إتا  يسند متتصحيحي بك معه متخصصا

 من يبمه.

 :والثالثون اخلامسة املادة
يبصد من يقُم بتصحيح مالختتار متنهائي متدرجاا متتي يحصل عهيها متطالب في ك ُف رصد  

 متدرجاا متمعدة تذتك ويُقع عهيهال ثم يصادق عهيها رئيس متقسم.

 

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متخامسة ومتثالثُن

المحددة لتنفيذ استدراك أي نتيجة هي فصل دراسي الحق للفصل الذي حصل فيه الفترة الزمنية  .1
 الخطأ.

يتم استدراك النتيجة من )غ( إلى )ل( أو العكس بعد تشكيل لجنة بقرار من عميد الكلية التي حصل  .2
 بها الخطأ لدراسة هذا االستدراك وموافاة عمادة القبول والتسجيل بصورة من محضر اللجنة.

استدراك النتيجة للطالب المتخرج أو الطالب الذي تم تخصيصه في الدبلوم التربوي ال يمكن  .3
 التتابعي أو الطالب الذي تم تغيير تخصصه.

 ال يجوز استدراك نتيجة )هـ( كانت في األصل )غ/ل/ق(. .4
 يجوز ُمعادلة مقرر درسه الطالب برقم مختلف عن خطة الطالب الدراسية وفقاً للضوابط التالية : .5

 فقة القسم الذي ينتمي إليه الطالب على إجراء المعادلة.موا 

  كحد أدنى إلجراء المعادلة. %70أن يتم اجتياز المقرر المراد معادلته بنسبة 

  أن يكون المقرر الذي درسه الطالب ُمكافئاً أو أكثر في عدد وحداته لعدد الوحدات الدراسية
 للمقرر األصيل في خطة الطالب.

 فصول دراسية. 4د انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن أال يكون الطالب ق 

 .تُثبت جميع المقررات المعادلة في سجل الطالب وتدخل في احتساب المعدل التراكمي 
 تُطبق أيضاً الضوابط السابق ذكرها على الحاالت التالية : .6

  تغيير نوع الدراسة من انتظام  انتساب 

 التحويل من إلى آخر 



 

   27 
 

 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

  بمكة )درجة الدبلوم( الذين تم قبولهم بالقسم الُمناظر بمرحلة خريجي كلية المجتمع
 البكالوريوس.

 .الطلبة المستفيدين من مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة 

  الطلبة المحولين بين درجة البكالوريوس .درجة الدبلوم بكلية المجتمع 

 

 :والثالثون السادسة املادة
 مقبرين في يُم ومحدل وتمجهس متجامعة مالاتثناء من ذتك.ال يجُز مختتار متطاتب في عكثب من  

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متساداة ومتثالثين

تزود األقسام عمادة القبول والتسجيل بمواعيد اختبارات المقررات التي ترغب في تحديدها  -1

 وذلك في مدة ال تقل عن أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي.

 جيل مواعيد اختبارات المقررات في جدول الطالب.تحدد عمادة القبول والتس -2

في حالة وجود أكثر من اختبارين في يوم واحد يمكن للطالب تعديل جدوله بالحذف أو تبديل  -3

 الشعب.

 :والثالثون السابعة املادة
ال يسمح تهطاتب بدخُل مالختتار متنهائي بعد مضي نصف ااعة من بدميتهل كما ال يسمح ته باتخبوج  

 مالختتار  قتل مضي نصف ااعة من بدميته.من 

 :والثالثون الثامنة املادة
متغش في مالختتار عو مت بوع فيه عو مخاتفة متتعهيماا وقُمعد إجبمء مالختتار عمُر يعاقَب عهيها  

 متتي يصدرقا مجهس متجامعة. متتُجيه وحماية متطاتبمتطاتب وفق الئحة 

 تثالثينمتقُمعد متتنفيذية تهمادة متثامنة وم

إذا غش الطالب في االختبار، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء  .1
االختبار، يقوم مدرس المقرر، أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من االستمرار في 
االختبار، وكتابة محضر يبين فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي 

 إليه المقرر.  

 يحق لمدرس المقرر  رصد درجة )ق( دون استيفاء القاعدة السابقة.ال  .2

يرفع رئيس القسم إلى عميد كليته عن حالة الغش، أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى  .3
 لجنة تأديب الطالب التخاذ القرار المناسب.
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توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار لجنة التأديب ويرصد له الرمز  .4
 )ق(.

يتم ابالغ الجهات المعنية بقرار لجنة التأديب لتنفيذه، واذا لم يصدر قرار لجنة التأديب  .5
 بعد مضي فصل دراسي واحد فيستبدل الرمز )ق( بالتقدير راسب )هـ(.

ال يمكن استدراك نتيجة )ق( إال بعد إرفاق إفادة من لجنة التأديب بعمادة شئون الطلبة  .6
 بحق الطالب.بعدم وجود أي قرار تأديبي 

 

 :والثالثون التاسعة املادة
تمجهس متكهية متتي تتُتا تدريس متمقبرل في حاالا متضبورةل متمُمفقة عها إعادة تصحيح عورمق  

 مإلجابة خالل فتبة ال تتعدى بدمية مختتارما متفصل متتاتي.

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متتااعة ومتثالثين

استدراك أي نتيجة هي فصل دراسي الحق للفصل الذي حصل  الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ .1
 فيه الخطأ.

يُحيل رئيس القسم نتائج المقرر الذي يرى فيه اجحافا ، أو تساهال  مخال ، أو تظلما  من طالب،  .2
إلى مجلس القسم لدراستها، وعند الحاجة إلى إعادة تصحيح أوراق اإلجابة يوصى بالرفع 

 إلى مجلس الكلية.

ستدراك النتيجة من النجاح إلى الرسوب إال بعد تشكيل لجنة بقرار من عميد الكلية ال يجوز ا .3
التي حصل بها الخطأ لدراسة هذا االستدراك وموافاة عمادة القبول والتسجيل بصورة من 

 محضر اللجنة.

يُحال إلى لجنة تأديب الطالب كل طالب يتكرر منه التظلم من نتائجه بعد ثبوت عدم أحقيته  .4
 ك.في ذل

 :األربعون املادة
يحدد مجهس متكهية بناء عها تُصية مجهس متقسم متمختص مدة مالختتار متتحبيبي متنهائي عها عال  

 تقل عن ااعة وال تزيد عها ثالث ااعاا.

 :واألربعون احلادية املادة
متخاصة ( يضع مجهس متجامعة متتنظيماا 40-31مع عدم مإلخالل باألحكام متُمردة في متمُمد من ) 

 بإجبمءما مالختتارما متنهائية.
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 التحويل

 أخرى جامعة إىل جامعة من التحويل
 :واألربعون الثانية املادة
 يجُز قتُل تحُيل متطاتب من خارج متجامعة وفق متضُمبط مآلتية: 

 عو جامعة معتبف بها.عن يكُن متطاتب قد درم في كهية  -ع

 عال يكُن مفصُالر من متجامعة متمحُل منها ألاتاب تأديتية. -ب

 عن تنطتق عهيه شبوط متتحُيل متتي يحددقا مجهس متجامعة. -ج

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متثانية ومألربعين

 أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو أكاديمية. -1

 على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من ستة فصول دراسية.أال يكون قد مضى  -2

 من المقررات في جامعة أم القرى. %60يدرس الطالب المحول ما ال يقل عن  -3

يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عمادة القبول والتسجيل، ويحال الطلب مع صور من كامل  -4

 روط عمادة القبول والتسجيل.ملف الطالب إلى عمادة الكلية المختصة، بعد استيفاء ش

 تطبق على الطالب المحول شروط التحويل للكلية التي يرغب التحويل إليها. -5

 تشترط موافقة رئيس القسم وعميد الكلية المحول إليها. -6

 

 :واألربعون الثالثة املادة
سام مألقيقُم مجهس متكهية بمعادتة متمقبرما متتي دراها متطاتب خارج متجامعة بناء عها تُصية  

متتي تقدم قذه متمقبرمال وتثتت في متسجل مألكاديمي تهطاتب متمقبرما متتي عُدتت تهل وال تدخل في 

 محتساب معدته متتبمكمي.
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متثاتثة ومألربعين

 مرفقا  يُقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل طلبا  لمعادلة المقررات التي درسها خارج الجامعة 

 بأصل السجل التعليمي، ووصف تفصيلي معتمد لمفردات المقررات التي درسها خارج الجامعة.

 الفترة الزمنية المحددة إلجراء المعادالت هي الفصل الدراسي األول للطالب بالجامعة. -1

 موافقة القسم الذي ينتمي إليه الطالب على إجراء المعادلة. -2

ُمكافئا  أو أكثر في عدد وحداته لعدد الوحدات الدراسية أن يكون المقرر الذي درسه الطالب  -3
 للُمقرر المعادل في خطة الطالب.

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

 من خطة الطالب في جامعة أم القرى. %40أال يزيد عدد الوحدات المعادلة عن  -5

 (.%70ب على تقدير أقل من جيد )ال تُعادل المقررات التي حصل فيها الطال -6

يتم رصد التقدير )مع( للمقرر الذي تمت معادلته وترصد بفصل دراسي  واحد سابق قبل سنة  -7
 االلتحاق بالجامعة ويحسب هذا الفصل ضمن المدة النظامية لصرف المكافآت.

 ال تدخل هذه المعادالت في احتساب المعدل التراكمي للطالب. -8

 :بعونواألر الرابعة املادة
ْهغار من تاريخ قتُل تحُيهه   إذم متضح بعد تحُيل متطاتب عنه اتق فصهه ألاتاب تأديتية فيععدى قيده مع

 تهجامعة.

 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متبمبعة ومألربعين

إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو أكاديمية فيعد قيده ملغى من تاريخ 

 للجامعة.قبول تحويله 

 

 :واألربعون اخلامسة املادة
ر تإلجبمءما ومتمُمعيد متمعهنة   يتم تحُيل متطاتب في عي فصل درماي من جامعة إتا عخبى وفقا

 في متجامعة متمحُل إتيها في ضُء متضُمبط متعامة تهتحُيل.
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 اجلامعة داخل أخرى إىل كلية من التحويل
 :واألربعون السادسة املادة

ر تهضُمبط متتي يقبقا مجهس متجامعة.   يجُز تحُيل متطاتب من كهية إتا عخبى دمخل متجامعة وفقا

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متساداة ومألربعين

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

يتقدم الطالب بطلب تغيير التخصص اآللي خالل الفترة النظامية وفق التقويم الزمني  .2
 لجامعة أم القرى .

 اال يكون قد سبق للطالب التحويل خالل دراسته في الجامعة. .3

 أن تكون المدة النظامية المتبقية من دراسة الطالب/الطالبة كافية إلكمال متطلبات التخرج . .4

لطالب المنقطع عن الدراسة والمفصول اكاديميا  والمنسحب كليا  في الفصل الحالي ال يحق ل .5
 التحويل من تخصص إلى تخصص آخر .

ال يحق للطالب التحويل من تخصص إلى تخصص آخر اذا تجاوز أكثر من نصف عدد ساعات  .6
 الخطة الدراسية .

 :واألربعون السابعة املادة

 اريةاالستش اهليئة توصية من منقول  هلا التنفيذية القواعد نص:  )  ان  يالحظ
 .هـ1431/ 9/3 الثالثاء يوم املنعقد( 5) رقم اجتماعها يف الصادرة( 4) رقم

تعثتت في متسجل مألكاديمي تهطاتب متمحُل من كهية إتا عخبى جميع متمُمد متتي اتق ته درماتهال  

 طُمل درماته في متجامعة. وي مل ذتك متتقديبما ومتمعدالا متفصهية ومتتبمكمية

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متسابعة ومألربعُن  

تدخل في التقدير والمعدل التراكمي جميع المقررات الُمثبتة في سجل الطالب إذا كانت ضمن  .1
 خطته الجديدة.

تُثبت جميع المقررات التي سبق له دراستها في سجله األكاديمي وال تدخل في التقدير  والمعدل  .2
 ويُرصد أمامها الرمز )مح( أي ُمحول عنه إذا لم تكن ضمن خطته الدراسية الجديدة.
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 الكلية داخل آخر إىل ختصص من التحويل
 :واألربعون الثامنة املادة

يجُز تهطاتب بعد مُمفقة عميد متكهية متتحُيل من تخصص إتا تخصص آخب دمخل متكهية وفق  

 يضعها مجهس متجامعة. ضُمبط
 متقاعدة متتنفيذية تهمادة متثامنة ومألربعين

يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل كليته وفقا  لما ورد في القواعد التنفيذية  .1
 (.46للمادة )

تدخل في التقدير والمعدل التراكمي جميع المقررات المعتمدة في الخطة الدراسية الجديدة  .2
 اليه فقط.في التخصص المحول 

يتم رصد التقدير )مح( أي محول عنه للمقررات التي درسها الطالب سابقا وغير موجودة  .3
 في خطة الطالب.

 :واألربعون التاسعة املادة

 اريةاالستش اهليئة توصية من منقول  هلا التنفيذية القواعد نص)  :  ان  يالحظ
 .هـ1431/ 9/3 الثالثاء يوم املنعقد( 5) رقم اجتماعها يف الصادرة( 4) رقم

تعثتت في متسجل مألكاديمي تهطاتب متمحُل من تخصص إتا آخب جميع متمُمد متتي اتق ته درماتهال  

 وي مل ذتك متتقديبما ومتمعدالا متفصهية ومتتبمكمية طُمل درماته في متجامعة.

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متتااعة ومألربعُن

آخر داخل كليته وفقا  لما ورد في القواعد التنفيذية  يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى .1
 (.46للمادة )

تدخل في التقدير والمعدل التراكمي جميع المقررات المعتمدة في الخطة الدراسية الجديدة في  .2
 التخصص المحول اليه فقط.

يتم رصد التقدير )مح( أي محول عنه للمقررات التي درسها الطالب سابقا وغير موجودة في  .3
 خطة الطالب.
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 الزائر الطالب
 :اخلمسون املادة
متطاتب متزمئب قُ متذي يقُم بدرماة بعض متمقبرما في جامعة عخبى عو في فبع من فبوع  

ر تهضُمبط مآلتية:  متجامعة متتي ينتمي إتيها دون تحُيههل وتعادل ته متمُمد متتي دراها وفقا

ر عها متدرماة.مُمفقة متكهية  -ع  متتي يدرم فيها مستقا

 عن تكُن متدرماة في كهية عو جامعة معتبف بها. -ب

ر( في مفبدمته ألحد متمقبرما  -ج عن يكُن متمقبر متذي يدراه متطاتب خارج متجامعة معادالر عو )مكافئا

 متتي تتضمنها متطهتاا متتخبج.

متتي ينتـمي إتيها متطــاتب فتتم متمعامهة  إذم كانت درماــة متطـاتب متزمئب في فبع من فبوع متجامــعة -د

ر تهمادة )  (.47طتقا

يحدد مجهس متجامعة متحد مألقصا تنستة متُحدما متدرماية متتي يمكن محتسابها من خارج متجامعة  -قـ

 تهطاتب متزمئب.

ال تحتسب معدالا متمقبرما متتي تتم معادتتها تهطاتب متزمئب من متجامعة مألخبى ضمن معدته  -و

 متتبمكميل وتعثتت متمقبرما في اجهه مألكاديمي.

 عي شبوط عخبى يضعها مجهس متجامعة. -ز

 

 متقُمعد متتنفيذية تهمادة متخمسين

 ينوب رئيس القسم عن عميد الُكلية في الموافقة على الدراسة كطالب زائر. .1

معة من عدد وحدات متطلبات التخرج بجا %20سمح للطالب بالدراسة زائرا  ألكثر من ال يُ  .2
 أم القرى.

أن يكون المقرر الذي درسه الطالب ُمكافئا  أو أكثر في عدد وحداته لعدد الوحدات الدراسية  .3
 للُمقرر المعادل في خطة الطالب.

 .أو أكثر (%70عادل المقررات التي حصل فيها الطالب على )تُ  .4

يل تم تسج رصد في الفصل الدراسي التيرصد للطالب نتيجة )مع( أي معادلة خارجية، وتُ يُ  .5
 المادة فيه، وال تدخل في احتساب المعدل التراكمي للطالب.
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 عامة أحكام
 :واخلمسون احلادية املادة

 تهغي قذه متالئحة ما اتقها من تُمئح تتنظيم متدرماة ومالختتارما متمعمُل بها في متمبحهة متجامعية. 

 

 :واخلمسون الثانية املادة
 تمجهس متجامعة وضع قُمعد تنفيذية بما ال يتعارض مع عحكام قذه متالئحة. 

 

 :واخلمسون الثالثة املادة
 تمجهس متتعهيم متعاتي حق تفسيب قذه متالئحة. 
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 املالحق
 (أ) ملحق

 التقديرات ورموز األكادميي السجل
 :األكادميي السجل
متتي يدراها في كل فصل درماي قُ بيان يُضح ايب متطاتب متدرمايل وي مل متمقبرما  

ببمُزقا وعرقامها وعدد وحدمتها متمقبرة ومتتقديبما متتي حصل عهيها ورمُز وقيم تهك متتقديبمال كما 

يُضح متسجل متمعدل متفصهي ومتمعدل متتبمكمي وبيان متتقديب متعام باإلضافة إتا متمقبرما متتي عععفي 

 منها متطاتب متمحُل.

 التقديرات رموز
 

 الرمز
 ابلعربية

الرمز 
 ابإلجنليزية

 ابإلجنليزي املدلول ابلعريب املدلول النقاط حدود الدرجة

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

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

 Superior مرتفع جدا   جيد 3.5 4.50 90إىل أقل من  - B+ 85 +ب

 Very Good جدا   جيد 3.0 4.00 85إىل أقل من  - B 80 ب

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

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

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

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

 Fail راسب 0 1.00 60من أقل  F هـ

 In-Progress مستمر - - - IP م

 Incomplete مكتمل غري - - - IC ل

 Denile حمروم DN - 1.00 0 ح

 Nograde Pass درجة دون انجح - - أو أكثر NP 60 ند

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

بعذر منسحب - - - W ع  Withdrewn 
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 (ب) ملحق
 والرتاكمي الفصلي املعدل حلساب مثال

 :األول الفصل
  عدد املقرر

 الوحدات
 التقدير رمز املئوية الدرجة

 التقدير  وزن
النقاط

 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 اجملموع

 

  (36.25) النقاط جمموع               (48.25) النقاط جمموع                           
 3.02=   ــــــــــــ   أو   4.02=   ـــــــــــ=       األول الفصل معدل

   (12) الوحدات جمموع       (12) الوحدات جمموع                         
 

 :الثاين الفصل

  عدد املقرر
 الوحدات

 التقدير رمز املئوية الدرجة
 التقدير  وزن

النقاط

 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 اجملموع

 
                                  46                      34   

    2.83=   ــــــــ          أو  3.83=   ــــــ=        الثاين الفصل معدل
           12                                                      12   
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 القرى أم جبامعة التنفيذية والقواعد اجلامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى
 المجلس العلمي

 (46+ 48.25) النقاط جمموع
 أو       3.93= ___________________ =  الرتاكمي املعدل

 (12+ 12) الوحدات جمموع
 
 

 (34+ 36.25) النقاط جمموع                      
 2.93=  ـــــــــــــــ

 (12+ 12) الوحدات جمموع                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


