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 هـ(13/27/1423قرار جملس التعليم العايل رقم ) نص
 هـ إن جملس التعليم العايل.2/11/1423هـ( يف 13/27/1423القرار رقم )

 

لي بناء على أحكام الفقرة )السادسة( من املادة )اخلامسة عشرة( من نظام جملس التعليم العا 

 واجلامعات اليت تقضي بأن من اختصاصات جملس التعليم العالي إصدار اللوائح املشرتكة للجامعات.
 

يؤدي إقرارها ف وسوحيث إن الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية من اللوائح املشرتكة  

بني اجلامعات يف هذا إىل توحيد وتنظيم أعمال الدراسة واالختبارات يف اجلامعات، وإجياد تنسيق أفضل 

 اجملال.
 

وبعد االطالع على مذكرة األمانة العامة جمللس التعليم العالي حول املوضوع، وعلى نسخة من  

التعديالت املقرتحة على الالئحة املوحدة للدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية وفقا للصيغة املعروضة 

 على اجمللس... قرر اجمللس ما يأتي:

على التعديالت املقرتحة على الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية وفق الصيغة  )املوافقة 

 املرفقة بالقرار(.
 

 اخلطة الدراسية:
هي جمموعة املقررات الدراسية اإلجبارية، واالختيارية، واحلرة، واليت تشكل من جمموع  

للحصول على الدرجة العلمية وحداتها متطلبات التخرج اليت جيب على الطالب اجتيازها بنجاح 

 .(1)احملدديف التخصص 
 

 املقرر الدراسي:
مادة دراسية ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة يف كل ختصص )برنامج( ويكون لكل مقرر رقم،  

ورمز، واسم، ووصف مفصل ملفرداته مييزه من حيث احملتوى، واملستوى عما سواه من مقررات، وملف 

املتابعة، والتقييم، والتطوير، وجيوز أن يكون لبعض املقررات متطلب، خاص حيتفظ به القسم لغرض 

  .(2)أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه

                                                 
هـ املتوج 18/1/1428( املتخذ يف اجللسة )اخلامسة واألربعني( املعقودة بتاريخ 23/45/1428أضيفت الفقرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم )- 1

 هـ.23/3/1428م ب( واتريخ /3030ابملوافقة السامية رقم )
هـ املتوج 18/1/1428( املتخذ يف اجللسة )اخلامسة واألربعني( املعقودة بتاريخ 23/45/1428رار جملس التعليم العايل رقم )عدلت الفقرة مبوجب ق- 2

 هـ.22/3/1428م ب( واتريخ /2020ابملوافقة السامية رقم )
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 املادة األوىل: التعريفات
 السنة الدراسية:

 فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد. 

 الفصل الدراسي:
اسية، وال تدخل من مدة زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعا تدرس على مداها املقررات الدر 

 ضمن فرتتا التسجيل واالختبارات النهائية.

 الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد على مثانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل واالختبارات  

 النهائية، وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر.

 املستوى الدراسي:
 .(3)لخطط الدراسية املعتمدةهو الدال على املرحلة الدراسية، وفقا ل 

 الوحدة الدراسية:
احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدها عن مخسني دقيقة، أو الدرس السريري الذي  

 ال تقل مدته عن مخسني دقيقة، أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

 اإلنذار األكادميي:
الب بسبب اخنفاض معدله الرتاكمي عن احلد األدنى املوضح يف اإلشعار الذي يوجه للط 

 هذه الالئحة.

 درجة األعمال الفصلية:
الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات،  

 تعليمية تتصل باملقرر الدراسي. وأنشطةوحبوث، 

 االختبار النهائي:
 واحدة يف نهاية الفصل الدراسي.اختبار يف املقرر يعقد مرة  

                                                 
هـ املتوج 18/1/1428األربعني( املعقودة بتاريخ ( املتخذ يف اجللسة )اخلامسة و 23/45/1428عدلت الفقرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم )- 3

 هـ.22/3/1428م ب( واتريخ /2020ابملوافقة السامية رقم )
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 درجة االختبار النهائي:
 الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل الدراسي. 

 الدرجة النهائية:
جمموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وحتسب  

 الدرجة من مائة.

 التقدير:
للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف أي وصف  

 مقرر.

 تقدير غري مكتمل:
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته يف املوعد احملدد، ويرمز  

 (.ICله يف السجل األكادميي باحلرف )ل( أو )

 تقدير مستمر:
لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله،  تقدير يرصد مؤقتا 

 (.IPويرمز له بالرمز )م( أو )

 املعدل الفصلي:
حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقررة جلميع  

التقدير الذي  املقررات اليت درسها يف أي فصل دراسي، وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزن

 حصل عليه يف كل مقرر درسه الطالب، انظر امللحق )ب(.

 املعدل الرتاكمي:
حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات اليت درسها منذ  

 التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات، انظر امللحق )ب(.

 التقدير العام:
 توى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته يف اجلامعة.وصف مس 

 العبء الدراسي:
جمموع الوحدات الدراسية اليت يسمح للطالب التسجيل فيها يف فصل دراسي، ويتحدد احلد  

 .(4)األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة

                                                 
هـ املتوج 18/1/1428( املتخذ يف اجللسة )اخلامسة واألربعني( املعقودة بتاريخ 23/45/1428عدلت الفقرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم )- 4

 هـ.22/3/1428م ب( واتريخ /2020ابملوافقة السامية رقم )
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 قبول الطالب املستجدين

 املادة الثانية: 
واجلهات ذات العالقة يف اجلامعة عدد  اجلامعةحيدد جملس اجلامعة بناء على اقرتاح جمالس  

 الطالب الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي القادم.

 : للمادة الثانيةالقواعد التنفيذية 
 يعابية.الكليات أعداد القبول يف الكليات يف كل فصل دراسي يف حدود الطاقة االستتقرتح جمالس ( 2-1)

 أعداد القبول يف الكليات يف كل فصل دراسي. جملس اجلامعةحيدد (  2-2)

 

 املادة الثالثة:
 يشرتط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة اآلتي:

 أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها. .أ
وية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوات، وجيوز أال يكون قد مضى على حصوله على الثان .ب

 جمللس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
 أن يكون حسن السرية والسلوك. .ج
 أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة. .د
 أن يكون الئقا طبيا. .ه
 دراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.أن حيصل على موافقة من مرجعه بال .و
 أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقديم. .ز

 : للمادة الثالثةالقواعد التنفيذية 
 :اآلتي اجلامعة يف املستجد الطالب لقبول يشرتط( 3-1)

 .خارجها من أو اململكة اخلد من يعادهلا ما أو العامة الثانوية شهادة على حاصال يكون أن -أ

 سنوات، مخس على تزيد مدة يعادهلا ما أو العامة الثانوية على حصوله على مضى قد يكون أال-ب
 .املقنعة األسباب توافرت إذا الشرط هذا من االستثناء يفوضه من أو لس اجلامعةجمل وجيوز

 .والسلوك السرية حسن أن يكون-جـ

 .الكلية جملس يراها شخصية مقابلة أو اختبار أي بنجاح جيتاز أن -د
 أن يكون الئقا طبيا.-هـ
 .خاصة أو حكومية جهة أي يف يعمل كان إذا مرجعه من للدارسة موافقة على حيصل أن -و
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 وقت التقديم. وتعلن جملس اجلامعة حيددها أخرى شروط أية يستويف أن -ز
 ملكة.امل خارج أو داخل أخرى جامعة يف منتظمًا يكون الطالب أال -ح

 املادة الرابعة:
تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم مجيع الشروط وفقا لدرجاتهم يف اختبار الشهادة  

 الثانوية العامة واملقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.

 

 5نظام الدراسة
 املادة اخلامسة: 

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

 : للمادة اخلامسةالقواعد التنفيذية 

واعتمدتها وزارة التعليم،  جملس اجلامعةيتدرج الطالب يف الدراسة وفقا خلطته الدراسية اليت أقرها ( 5-1)

املستوى الدراسي أو السنة الدراسية، إذا اجتاز بنجاح مجيع مقررات ذلك املستوى ملتطلبات  يًانِهويعد ُم

 أو السنة الدراسية، أو ما يعادهلا من ساعات دراسية معتمدة.

 تصمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية.( 5-2)

 

 املادة السادسة:
بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد واإلجراءات  جيوز أن تكون الدراسة يف

 اليت يقرها جملس اجلامعة، وحتتسب السنة الدراسية مبستويني.

 : للمادة السادسةالقواعد التنفيذية 

جيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد ( 6-1)

ات يف هذه الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" حمل "الفصل الدراسي" حيثما ورد، واإلجراء

 :يليمبا ال يتعارض مع ما 

                                                 
م ب( واتريخ /2020هـ املتوج ابملوافقة السامية رقم )18/1/1428( واتريخ 23/45/1428عدلت هذه املادة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم )- 5

 هـ.22/3/1428
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( ثالثني أسبوعا، وال تدخل 30تقدم املقررات يف النظام السنوي طيلة عام دراسي ال تقل مدته عن ) -أ

 من ضمنها فرتة االختبارات النهائية.

كل مقرر يف نهاية السنة الدراسية، وجيوز بالنسبة للمقررات العملية يعقد اختبار نهائي ل-ب

 والسريرية ذات الطبيعة التدريبية أن يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفرتة التدريبية.

يعقد اختبار دور ثان قبل بدء العام الدراسي مبدة ال تقل عن أسبوعني، ويسمح بدخوله ملن رسب يف -ج

فق الضوابط واإلجراءات اليت يقرها جملس الكلية. ويرصد ملن ينجح يف الدور الثاني مقررات حمددة و

 : ناجح يف الدور الثاني بتقدير مقبول(.2( بدال من تقدير الرسوب السابق )هـ(. )د2تقدير )د

س لجم ئي األول يف مقررات تزيد عما قررهيف الدور األول من االختبار النها_ال يسمح للطالب الراسب -د

، ويعيد دراسة املقررات هانفسالسنة الدراسية بدخول اختبار الدور الثاني ويبقى يف  _)ج( الكلية يف الفقرة

 اليت رسب فيها فقط.

يبقى الطالب الراسب يف الدور الثاني أو يف مقررات ليس هلا دور ثان يف نفس السنة ويعيد دراسة املقررات -هـ

 يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية. اليت رسب فيها، وجمللس الكلية أو من

 حيدد عدد السنوات اليت ميكن تسجيل املقررات فيها للطالب بسنتني متتاليتني.-و

 

 نظام املستويات
 املادة السابعة: 

نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إىل فصلني رئيسني، وجيوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي،  

تسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إىل على أن حت

 مستويات وفقا للخطة الدراسية اليت يقرها جملس اجلامعة.

 

 6املادة الثامنة:

يضع جملس اجلامعة قواعد التسجيل، واحلذف، واإلضافة للمقررات ضمن مستويات اخلطة  

 ل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي.الدراسية املعتمدة مبا يضمن تسجي

  :للمادة الثامنةالقواعد التنفيذية 

                                                 
م ب( واتريخ /2020هـ املتوج ابملوافقة السامية رقم )18/1/4281( واتريخ 23/45/1428عدلت هذه املادة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم )- 6

 هـ.22/3/1428
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( 20( ساعة دراسية، واحلد األعلى )12احلد األدنى للعبء الدراسي لطالب يف الفصل الدراسي )( 8-1)

لس جمل، وجملس اجلامعةساعة دراسية مبا يتناسب مع معدل الطالب الرتاكمي وفق اآللية اليت يقرها 

للطالب املتوقع خترجه من  ( ساعة24مبا ال يتجاوز عن ) االستثناء من ذلك -أو من يفوضه -جلامعةا

 ( ساعة للفصل الصيفي.12، ومبا ال يتجاوز عن )الفصل الدراسي

تسجيل ما مل يكن تسجيله موقوفا، وفق بال يقوم الطالب املنتظم( 1-8مع مراعاة ما ورد يف )( 8-2)

 الضوابط التالية:
 .متطلبات من تشرتطه ومبا املستويات، يف تدرج من فيها مبا لربنامج الطالب االسرتشادية باخلطةلتقيد ا-أ

 أال يكون هناك تعارض يف جدول الطالب.-ب

الدراسي املسموح به للطالب واملرتبط مبعدله  عن احلد األعلى للعبء دتزي ال عدد من الساعات جيلتس -ج

يل الطالب امللتزم باخلطة االسرتشادية، حيث يسجل له مجيع مقررات الرتاكمي، ويستثنى من ذلك تسج

 املستوى املستحق بغض النظر عن معدله، ما مل يؤد ذلك إىل إنذار الطالب أكادمييا.

( ميكن للطالب تعديل تسجيله من خالل البوابة اإللكرتونية بإضافة وحذف مقررات الفرتة احملددة 8-3)

 ة: لذلك، وفق الضوابط التالي

 :احلذف شروط :أواًل
أو من يفوضه  لس اجلامعةجملأ/ أال يقل عدد الساعات الدراسية عن احلد األدنى للعبء الدراسي للطالب، و

 االستثناء من ذلك.

 إذا كان املقرر املراد حذفه متطلبا مصاحبا مع مقرر آخر، فال حيق للطالب حذفه إال حبذف املقررين معا.ب/ 

 :فةاإلضا شروط :ثانيا
 أ/ أال يكون هناك تعارض يف جدول الطالب.

 ب/ أن يكون املقرر ضمن اخلطة الدراسية.

 ج/ توفر مقاعد يف الشعبة املطلوبة.

 د/ اجتياز املتطلب الدراسي السابق أو تسجيل املتطلب املصاحب.

 هـ/ عدم جتاوز احلد األعلى للعبء الدراسي للطالب.

م إضافة مقرر يتجاوز الطالب بتسجيله العدد الكلي لساعات اخلطة عد، وو/ عدم إضافة مقرر سبق اجتيازه

 أو من يفوضه االستثناء من ذلك. لس اجلامعةجملالدراسية، و

مع مراعاة ما ورد يف بنود هذه القاعدة تتوىل الكلية معاجلة أوضاع تسجيل الطالب ضمن فرتة التسجيل ( 8-4)

أو من يفوضه االستثناء من شرطي اإلضافة الواردة يف فقرتي  بيتبع هلا الطالاحملددة، ولعميد الكلية اليت 

هـ( ومبا  -جـاإلضافة الوراد يف الفقرة ) يد(، ولعميد كلية الطالب أو من يفوضه االستثناء من شرط-)ج

 ( ساعة.20ال يتجاوز )
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ضافة لعميد الكلية أو من يفوضه بناء على توصية جملس القسم املختص االستثناء من شرط اإل( 8-5)

يف الفقرة )ب( وحتديد مقررات بديلة يدرسها الطالب يف حال تعذر طرح مقررات اخلطة الدراسية على 

 أن تكون املقررات البديلة معادلة أو مكافئة للمقررات املستحقة.

 

 املواظبة واالعتذار عن الدراسة

 

 املادة التاسعة: 
ة وحيرم من دخول االختبار النهائي على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العلمي 

( من % 75فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة اليت حيددها جملس اجلامعة، على أال تقل عن )

احملاضرات والدروس العلمية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، وُيعد الطالب الذي حرم من 

 (.DNه تقدير حمروم )ح( أو )دخول االختبار بسبب الغياب راسبا يف املقرر، ويرصد ل

 

 : للمادة التاسعةالقواعد التنفيذية 

، وحيرم من والسريرية الفعلية والتمارين على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية( 9-1)

ويعّد الطالب الذي حرم من دخول ، (% 75دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن )

وتثبت درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير حمروم )ح(  ،ب الغياب راسبا يف املقرراالختبار بسب

 .أو من يفوضه الكلية جملس(. ويتم إقرار قوائم احملرومني من قبل DNأو )

 

 املادة العاشرة:
رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول  –استثناء  –جيوز جمللس الكلية أو من يفوضه  

أن يقدم الطالب عذرا يقبله اجمللس، وحيدد جملس اجلامعة نسبة احلضور على االختبار، شريطة 

 ( من احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر.% 50أال تقل عن )

 : للمادة العاشرةالقواعد التنفيذية 



                                         

 11 

 لجامعة المستقبلالئحة الدراسة واالختبارات 

ار، رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختب -استثناًء  -جيوز جمللس الكلية أو من يفوضه ( 10-1)

 ( من احملاضرات% 50على أال تقل نسبة احلضور عن  ) ،شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله اجمللس

 .مقرروالسريرية الفعلية لكل  والدروس العملية والتمارين

 
 املادة احلادية عشرة: 

يف الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرا يف ذلك االختبار، وحيسب تقديره  

 ذلك املقرر على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها.

 

 املادة الثانية عشرة:
إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز جمللس  

جاوز نهاية مدة ال تتخالل الكلية، يف حاالت الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديال 

 ويعطى التقدير الذي حيصل عليه بعد أدائه االختبار البديل. ،الفصل الدراسي التالي

 : للمادة الثاني عشرةالقواعد التنفيذية 

إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل الدراسي لعذر قهري،  (12-1)

رة القصوى، قبول عذره واملوافقة على منحه اختبارا جيوز جمللس كلية الطالب يف حاالت الضرو

بديال خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي حيصل عليه بعد 

 أدائه االختبار البديل.

إذا مضى فصل دراسي واحد ومل ُيَغري تقدير البديل )بد( يف سجل الطالب ومل يكن الطالب معتذرا أو  (12-2)

 ؤجال لذلك الفصل الدراسي، فيستبدل بتقدير راسب )هـ( وحيسب ضمن املعدل الفصل والرتاكمي.م

لس جملإذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار البديل يف الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز  (12-3)

الختبار أو من يفوضه بناء على توصية جملسي كلية الطالب والقسم السماح له بأداء ا اجلامعة

البديل يف فصل دراسي آخر )حمدد(، وإذا مضى الفصل الدراسي ومل يؤد االختبار البديل فيستبدل 

 بتقدير راسب )هـ( وحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي.

يف حال غياب أستاذ املقرر، حيدد رئيس القسم الذي يقدم املقرر أستاذا آخر، لإلشراف على االختبار  (12-4)

 حيحه.البديل وتص
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 :(7)املادة الثالثة عشرة

جيوز للطالب االعتذار عن االســـــتمرار يف دراســـــة فصـــــل دراســـــي دون أن يعد راســـــبا. إذا تقدم بعذر    .أ

مقبول لـــدى اجلهـــة اليت حيـــددهـــا جملس اجلـــامعـــة، وذلـــك خالل فرتة زمنيـــة حتـــددهـــا القواعـــد   

( وحيتسب هذا الفصل من    W)التنفيذية اليت يقرها جملس اجلامعة، ويرصد للطالب تقدير )ع( أو  

 املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
ــي وفق القواعد التنفيذية اليت يقرها   .ب ــل الدراســ جيوز االنســــحاب بعذر من مقرر أو أكثر يف الفصــ

 جملس اجلامعة.
 : عشرة ةللمادة الثالثالقواعد التنفيذية 

أو صيفي أو سنة دراسية أو دورة قصرية  اسيجيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل در( 13-1)

املدة املعتذر تسب حتويف املقررات املسجلة له، (   W) ع ( أو )  ، ويرصد له تقديرأن يعد راسبا دون

 وذلك وفق ما يلي: الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.عنها ضمن املدة 

عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي  جيوز لطالب النظام الفصلي أن يقدم طلب اعتذار لعميد الكلية /أ

 :وفقا للضوابط التاليةأو صيفي 

على األقل للفصل الدراسي،  بأسبوع*أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية 

 لفصل الصيفي.وا

 ثالثة فصول متتالية. * أال يكون االعتذار عن

مرار يف دراسة سنة دراسية، ويثبت يف سجله نتائج جيوز للطالب يف النظام السنوي االعتذار عن االست/ب

 :وفقا للضوابط التاليةاملقررات اليت أنهى اختبارها قبل قبول طلب االعتذار 

 * أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل.

 *أال يكون االعتذار لسنتني دراسيتني متتاليتني.

د الكلية أو من يفوضه باختاذ القرار خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفق يقوم عمي-جـ

 -يف حالة الضرورة القصوى –أو من يفوضه  لس اجلامعةجملالضوابط املنصوص عليها أعاله، و

 االستثناء من تلك الضوابط ما مل يدخل الطالب أي اختبار نهائي.

( من هذا املادة، ب -أاعتذار إضايف يزيد عما ورد يف الفقرتني )يتم طي قيد الطالب يف حال تنفيذ -د

 على املطوي قيده أحكام املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة. يوتسر

                                                 

 7( واتريخ 23/45/1428عدلت هذه املادة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم )م ب( واتريخ /2020هـ املتوج ابملوافقة السامية رقم )18/1/1428
 هـ.22/3/1428
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( w)ع( أو ) له تقدير دراسي أو أكثر ويرصد مقرر االعتذار عن االستمرار يف دراسةجيوز للطالب ( 13-1)

 :التاليةدون أن يعد راسبا وفقا للضوابط 

 .أال يقل عن احلد األدنى من العبء الدراسي*

 .أال يزيد االعتذار عن ثالث مقررات دراسية يف السنة الدراسية الواحدة للنظام السنوي*
 

 

 التأجيل واالنقطاع عن الدراسة
 املادة الرابعة عشرة: 

جلامعة جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله اجلهة اليت حيددها جملس ا 

على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية حدا 

أقصى طيلة بقائه يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، وجيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة 

 ج.االستثناء من ذلك، وال حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخر

 : للمادة الرابع عشرةالقواعد التنفيذية 

من بدء  الثانيجيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع ( 14-1)

على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني اليت يتبعها الطالب  عميد الكليةلالدراسة 

، ثم يطوى اجلامعةبقائه يف  كحد أقصى طيلة أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية ،متتالني

قيده بعد ذلك، )أما طالب الكليات اليت تطبق نظام السنة، فيجوز التأجيل لسنة واحدة 

 لس اجلامعةجملوجيوز ، ثم يطوي قيده بعد ذلك اجلامعةمدة دراسته يف طيلة  كحد أقصى(

املدة سب مدة التأجيل ضمن توال حت ،يف حال الضرورة االستثناء من ذلك أو من يفوضه

 الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .
 

 املادة اخلامسة عشرة:
إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من  

اجلامعة، وجمللس اجلامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل، وبالنسبة للطالب 

 عن مجيع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب 

 : للمادة اخلامس عشرةالقواعد التنفيذية 
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انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي من دون أن يكون معتذرا أو مؤجال إذا ( 15-1)

 .دة أقلالطالب إذا انقطع عن الدراسة مل طي قيد لس اجلامعةجملو ،اجلامعةيطوى قيده من 
 

 املادة السادسة عشرة:
 ال يعد الطالب منقطعا عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائرا يف جامعة أخرى. 

 

 إعادة القيد

 املادة السابعة عشرة: 
ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط 

 اآلتية:

 لقيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.أن يتقدم بطلب إعادة ا .أ
 أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب. .ب
فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا  ،إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر .ج

يه كافة شروط القبول املعلنة مستجدا دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عل

 .(8)يف حينه، وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها اجمللس
ال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، وجمللس اجلامعة، يف حالة الضرورة، االستثناء من  .د

 ذلك.
 .(9)ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال أكادمييا .ه

 

 : للمادة السابع عشرةالقواعد التنفيذية 

قبل االنقطاع  للطالب املطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجّلهميكن ( 17-1)

 ة: وفق الضوابط اآلتي

 فأقل )أو سنتني دراسيتنيفأكثر أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية  -أ

 من تاريخ طي القيد. (لسنويالنظام اللكليات اليت تطبق 
                                                 

 هـ.26/3/1425أ واتريخ /476هـ( املتوج ابملوافقة السامية رقم 9/33/1425لعايل رقم )عدلت هذه الفقرة مبوجب قرار جملس التعليم ا- 8
م ب( واتريخ /6204هـ املتوج ابملوافقة السامية رقم )10/5/1427( واتريخ 9/43/1427عدلت هذه الفقرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم )- 9

 هـ.18/8/1427
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 قيد الطالب. املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة أن يوافق جملس الكلية  -ب
 فأكثر )أو سنيني دراسيتني إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر  -ج

طالبًا مستجدًا دون الرجوع إىل سجله  للكليات، فبإمكانه التقدم (لطالب النظام السنوي

 لس اجلامعةجملو، لدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة يف حينها

 وفقا للضوابط التالية: االستثناء من ذلك
*موافقة جملس الكلية على إعادة القيد بعد النظر يف أسباب االنقطاع مع إمكانية اشرتاط 

تها قبل االنقطاع بناء على توصية إعادة دراسة بعض املقررات الدراسية اليت سبق للطالب دراس

 .القسم املختص

ة إال إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل ي*أال تزيد مدة االنقطاع عن مثانية فصول دراس

 .أو دراسة هلا عالقة بطبيعة الدراسة يف ختصصه يقتنع بها جملس الكلية

 *أال يكون الطالب منذرا أكادمييا.

 ( من متطلبات التخرج.%25ل عن )*أن يكون قد أنهى ما ال يق

  -يف حال الضرورة  – لس اجلامعةجملوال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة،  -د

 .االستثناء من ذلك

 .على الطالب املنسحب (1-17) تسري ضوابط هذه القاعدة -هـ 
 

 املادة الثامنة عشرة:
سباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من اجلامعة أل 

من جامعة أخرى ألسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله ملثل هذه األسباب فيعّد 

 قيده ملغى من تاريخ إعادة القيد.

 

 التخرج

 
  املادة التاسعة عشرة:

، على أال يقل يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية 

وجمللس الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص حتديد  ،معدله الرتاكمي عن مقبول
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مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله الرتاكمي وذلك يف حال جناحه يف املقررات ورسوبه 

 يف املعدل.

 : للمادة التاسع عشرةالقواعد التنفيذية 

 اء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية، على أال يقل معدله الرتاكمي عنيتخرج الطالب بعد إنه( 19-1)

 (.5من  2مقبول )

 .ة بناء على اقرتاح جمالس الكليات املعنيةالدرجات العلمية للطلب جملس اجلامعةمينح ( 19-2)

سبة يدرسها الطالب جيوز جمللس كلية الطالب بناء على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات منا( 19-3)

 لتحقيق شرط املعدل الرتاكمي األدنى الالزم للتخرج، وذلك يف حالة جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.

 ختتص إدارة القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج. (19-4)
 

 الفصل من اجلامعة

 املادة العشرون: 
 يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:

أو  5.00من  2.00ل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي عن )إذا حص .أ

( وجمللس اجلامعة بناء على توصية جملس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن ميكنه رفع معدله 4.00من  1.00

 الرتاكمي بدراسته للمقررات املتاحة.
املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربنامج، إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف  .ب

وجمللس اجلامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصى ال يتجاوز ضعف 

 املدة األصلية احملددة للتخرج.
جيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام جـ. 

 قرتني السابقتني بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.الف
 : للمادة العشرينالقواعد التنفيذية 

 يف احلاالت اآلتية: اجلامعةيفصل الطالب من  -(20-1)

من  2.00) على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي عن متتالية إذا حصل على ثالثة إنذارات .أ

أو من يفوضه بناء على توصية جملس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن  لس اجلامعةوجمل (5.00

 .ميكنه رفع معدله الرتاكمي بدراسته للمقررات املتاحة

إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة  .ب

تثنائية للطالب إلنهاء متطلبات أو من يفوضه إعطاء فرصة اس لس اجلامعة، وجملالربنامج

 .التخرج حبد أقصى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج
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يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام  لس اجلامعةجيوز جملج . 

 ر.الفقرتني السابقتني بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكث
 

 االنتساب

 

 املادة احلادية العشرون: 
جيوز جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح الكليات األخذ مببدأ الدراسة عن طريق االنتساب يف بعض  

الكليات والتخصصات اليت تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع جملس اجلامعة القواعد واإلجراءات 

 املنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية:

يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتسب عن عدد الوحدات الدراسية املطلوبة  أال  .أ

 لتخرج الطالب املنتظم يف التخصصات املتاحة لالنتساب.
يعامل الطالب املنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغريها  .ب

 احملاضرات. معاملة الطالب املنتظم عدا حضور
جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح جمالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب  .ج

 املنتسبني.
 يثبت يف السجل األكادميي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب )باالنتساب(. .د

 

 االختبارات والتقديرات

 
 املادة الثانية والعشرون: 

درجة لألعمال  –بناء على اقرتاح جملس القسم  –ية اليت يتبعها املقرر حيدد جملس الكل

 ( من الدرجة النهائية للمقرر.%30الفصلية ال تقل عن )

 

 املادة الثالثة والعشرون:
 حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني اآلتيتني:

اط الصفي األخرى أو منها مجيعا االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النش .أ

 أو من بعضها واختبار حتريري واحد على األقل.
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 اختبارين حتريرين على األقل. .ب
 
 

 : للمادة الثالثة والعشرينالقواعد التنفيذية 

 لألعمال الفصلية.التابع هلا املقرر يلتزم مدرس املقرر باحتساب الدرجة احملددة من جملس الكلية ( 23-1)

م مدرس املقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب يف بداية كل فصل دراسي يلتز (23-2)

 حبسب ما ورد يف توصيف املقرر، وموعد االختبارات الفصلية.

ومقارنتها  ،يلتزم مدرس املقرر بإطالع الطالب على أوراق إجاباتهم يف االختبار الفصلي بعد إعالن نتيجته (23-3)

 موذجية لالختبار.باإلجابة الن

يلتزم مدرس املقرر بإعالن نتائج االختبارات الفصلية خالل أسبوعني من تاريخ إجراء االختبار، كما  (23-4)

 يلتزم بإعالن النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرى قبل بداية فرتة االختبارات النهائية.

لفصلي خالل أسبوع من اطالعه على ورقة إجابته، حيق للطالب االعرتاض على درجته يف االختبار ا (23-5)

ويقدم طلب االعرتاض إىل مدرس املقرر، ويف حال عدم قناعة الطالب بإفادة مدرس املقرر يقدم اعرتاضه 

الطالب، الكلية إذا كان رئيس القسم هو مدرس املقرر( للنظر بإعادة تقييم إجابة  عميدلرئيس القسم )أو 

يف سبيل ذلك االستعانة مبن يراه من أعضاء هيئة التدريس يف القسم،  كليةأو عميد ال ولرئيس القسم

 من تاريخ تقديم طلب االعرتاض إليه، ويكون قراره يف هذا الشأن نهائيا. نيوذلك خالل أسبوع
 

 املادة الرابعة والعشرون:
االختبار  أن يضّمن –بناء على توصية جملس القسم   -تبعها املقرر يجيوز جمللس الكلية اليت 

النهائي يف أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، وحيدد الدرجات اليت ختصص هلا من درجات االختبار 

 النهائي.

 

 املادة اخلامسة والعشرون:
جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة السماح للطالب 

يف سجله األكادميي تقدير  لطالبلسي التالي ويرصد باستكمال متطلبات أي مقرر يف الفصل الدرا

( وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي حيصل عليه ICغري مكتمل )ل( أو )

الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر. وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل يغري تقدير غري مكتمل 



                                         

 19 

 لجامعة المستقبلالئحة الدراسة واالختبارات 

وحيسب ضمن  (Fتكماله فيستبدل به تقدير راسب )هـ( أو )( يف سجل الطالب لعدم اسIC)ل( أو )

 املعدل الفصلي والرتاكمي.

 
 : للمادة اخلامسة والعشرينالقواعد التنفيذية 

للطالب  جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة السماح( 25-1)

باستكمال متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراسي التالي دون أن يعيد تسجيل ذلك املقرر، ويرصد للطالب 

وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي ( ICأو )يف سجله األكادميي تقدير )ل( 

 .ذلك املقرر حيصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات

يف سجل الطالب لعدم استكماله ( ICأو )فصل دراسي واحد ومل يغري تقدير غري مكتمل )ل( إذا مضى ( 25-2)

وحيسب ضمن ( Fأو )مؤجال لذلك الفصل، فيستبدل به تقدير راسب )هـ(  ومل يكن الطالب معتذرا أو

 املعدل الفصلي والرتاكمي.

ر السماح للطالب بتمديد فرتة جيوز جمللس الكلية بناًء على توصية جملس القسم وأستاذ املقر( 25-3)

 استكمال متطلبات ذلك املقرر لفصل دراسي واحد فقط، إذا تقدم الطالب بعذر يقبله جملس الكلية.

يف حال غياب أستاذ املقرر، حيدد رئيس القسم الذي يقدم املقرر، أستاذا آخر لإلشراف على استكمال ( 25-4)

 ير غري مكتمل.الطالب ملتطلبات املقرر الذي رصد له فيه تقد
 

 املادة السادسة والعشرون:
جيوز استثناء مقررات الندوات واألحباث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام 

أو بعضها، وذلك بقرار من جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم الذي  (24،23،22) املواد

 حتصيل الطالب يف هذه املقررات. يتوىل تدريس املقرر، وحيدد جملس الكلية قياس

 

 املادة السابعة والعشرون:
إذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير مستمر 

انتهاء الطالب من دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه، وإذا مل يستكمل  وبعد(. IP)م( أو )

جمللس القسم الذي يتوىل تدريسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل املقرر يف الوقت احملدد فيجوز 

 ( يف سجل الطالب.IC)ل( أو )

 : للمادة السابعة والعشرينالقواعد التنفيذية 
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إذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير مستمر ( 27-1)

املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه الطالب، وإذا مل يستكمل ، وبعد االنتهاء من دراسة (IPأو ) )م(

املقرر يف الوقت احملدد فيجوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريسه املوافقة على رصد تقدير غري 

ويعامل وفق ما نصت عليه املادة اخلامسة والعشرين من هذه  ،يف سجل الطالب( ICأو ) مكتمل )ل(

 .الالئحة وقاعدتها التنفيذية
 املادة الثامنة والعشرون:

 حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

 رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية
وزن التقدير من 

(5) 

وزن التقدير من 

(4) 

95 – 100 

 95إىل اقل من  90

 90إىل اقل من  85

 85إىل اقل من  80

 80إىل اقل من  75

 75إىل اقل من  70

 70إىل اقل من  65

 65إىل اقل من  60

 60اقل من 

 ممتاز مرتفع

 ممتاز

 جيد جدا مرتفع

 جيد جدا

 جيد مرتفع

 جيد

 مقبول مرتفع

 مقبول

 راسب

 أ+

 أ

 ب+

 ب

 ج+

 ج

 د+

 د

 هـ

5.0 

4.75 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.0 

4.0 

3.75 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

 

 : نللمادة الثامنة والعشريالقواعد التنفيذية 

 (5وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية
 5.00 أ+ ممتـــاز مرتفع 100 - 95

 4.75 أ ممتـــــــــــــاز 95أقل من  90

 4.50 ب+ جيد جدًا مرتفع 90أقل من  85

 4.00 ب جيــــد جــــــــــدًا 85أقل من  80

 3.50 ج+ جيـد مرتفـــــــع 80أقل من  75
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 3.00 ج جيــــــــــــــــــــــد 75أقل من  70

 2.50 د+ مقبول مرتفـــع 70أقل من  65

 2.00 د مقبــــــــول 65أقل من  60

 صفر هـــ راســــــــــــب 60أقل من 

 

 املادة التاسعة والعشرون:
لرتاكمي عند للمعدل ا(10)هذه الالئحة يكون التقدير العاممن  (19) املادة همع مراعاة ما تقضــــــــي ب

 كاآلتي:الرتاكمي  هبناء على معدل الطالب خترج

 .4.00من  3.50أو  5.00من  4.50)ممتاز(: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن -1

إىل أقل من   3.75أو من  5.00من  4.50إىل أقل من   3.75)جيد جدا(: إذا كان املعدل الرتاكمي من     -2

 .4.00من  3.50

إىل أقــل من  1.75أو من  5.00من  3.75إىل أقــل من  2.75عــدل الرتاكمي من )جيــد(: إذا كــان امل -3

 4.00من  2.75

إىل أقــل من  1.00أو من  5.00من  2.75إىل أقــل من  2.00)مقبول(: إذا كــان املعــدل الرتاكمي من -4

 .4.00من  1.75

 

 : للمادة التاسعة والعشرينالقواعد التنفيذية 

 كاآلتي: معدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناء على معدله الرتاكمين التقدير العام لليكو( 29-1)

 . 4.50)ممتاز( : إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن -)أ(

 . 4.50إىل أقل من  3.75: إذا كان املعدل الرتاكمي من جدا()جيد -)ب(

 . 3.75إىل أقل من  2.75)جيد(: إذا كان املعدل الرتاكمي من -)جـ(

 . 2.75إىل أقل من  2.00: إذا كان املعدل الرتاكمي من )مقبول(-)د(
 

 املادة الثالثون:

                                                 
م ب( /446هـ، املتوج ابملوافقة السامية رقم )29/12/1431( واتريخ 14/62/1431ر جملس التعليم العايل رقم )عدل صدر هذه املادة مبوجب قرا - 10

 هـ.21/01/1432واتريخ 
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( من 5.00( إىل )4.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

( عند التخرج، ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب 4.00( من )4.00( إىل )3.75( أو من )5.00)

( إىل أقل 3.25( أو من )5.00( من )4.75( إىل أقل من )4.25ي من )احلاصل على معدل تراكم

 ( عند التخرج.4.00( من )3.75من )

 ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يلي:

 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى. .أ

 مدة أقصــاها متوســط املدة بني احلد األدنى   أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف .ب

 واحلد األقصى للبقاء يف كليته.

( من متطلبات %60أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال يقل عن ) .ج

 .التخرج

 

 : للمادة الثالثنيالقواعد التنفيذية 

 .( عند التخرج5.00( إىل )4.75من ) متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي( 30-1)

( عند 4.75( إىل أقل من  )4.25ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

 .التخرج

 :يلي ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما( 30-2)

 .معة أخرىأو يف جا اجلامعةأال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف  أ/

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد  ب/

درسها الطالب يف غري ، وال يدخل يف احتساب املدة الفصول الدراسية اليت األقصى للبقاء يف كليته

 ختصصه.

 .( من متطلبات التخرج% 60ما ال يقل عن ) جامعة املستقبلأن يكون الطالب قد درس يف  ج/
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 إجراءات االختبار النهائي

 

 املادة احلادية والثالثون: 
جيوز جمللس الكلية تكوين جلنة تتعاون مع األقسام يف تنظيم أعمال االختبار النهائي، وتكون 

مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة املختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام 

 خ اختبار أي مقرر.من تاري

 

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

 

 املادة الثالثة والثالثون:
يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار، وجيوز عند االقتضاء بناء على اقرتاح رئيس القسم أن يضعها 

 من خيتاره جملس الكلية.

 

 ادة الرابعة والثالثون:امل
يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره، وجيوز لرئيس القسم )عند احلاجة( أن 

يشرك معه متخصصا أو أكثر يف التصحيح، وجيوز جمللس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح 

 إىل من يراه.

 

 املادة اخلامسة والثالثون:
ر النهائي الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف كشوف يرصد من يقوم بتصحيح االختبا

 رصد الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم.

 

 املادة السادسة والثالثون:
ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد، وجمللس اجلامعة االستثناء من 

 ذلك.
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 املادة السابعة والثالثون:
يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح ال 

 له باخلروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

 
 املادة الثامنة والثالثون:

الغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها 

 ئحة تأديب الطالب اليت يصدرها جملس اجلامعة.الطالب وفق ال

 : للمادة الثامنة والثالثنيالقواعد التنفيذية 

الغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها ( 38-1)

 .جملس اجلامعةالطالب وفق الئحة ضبط السلوك املعتمدة من 
 

 والثالثون:املادة التاسعة 
جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر، يف حاالت الضرورة، املوافقة على إعادة تصحيح أوراق 

 اإلجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

 

 : للمادة التاسعة والثالثنيالقواعد التنفيذية 

 ة:ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائي( 39-1)

حيق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إعالن  .أ

 نتيجة االختبار النهائي حمل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتوىل تدريس املقرر.
أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية ملقررات  .ب

 بق له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو باحلفظ. س
على رئيس القسم طلب إفادة مدرس املادة، ويف حال وجود خطأ ُتعدل النتيجة مبوجب منوذج تعديل  .ج

النتيجة، إما يف حال اإلفادة بسالمة التصحيح، على رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته 

وذجية لالختبار، وعند قبول الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبه ومقارنتها باإلجابة النم

بالتنازل، ويوقع رئيس القسم حبفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات املشار إليها بالفقرة 

 ، على أن يتم إنهاء هذه اإلجراءات خالل عشرة أيام عمل.)ب(
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س القسم أن يشكل جلنة من عضوين من يف حال عدم قبول الطالب بسالمة التصحيح، على رئي .د

هيئة التدريس يف القسم ليس من بينهما مدرس املقرر، وترفع تقريرها إىل رئيس القسم الختاذ 

قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب، على أن يتم ذلك يف مدة أقصاها عشرة أيام عمل، 

 ويتم إبالغ الطالب بالقرار.
 املقرر يقوم عميد الكلية أو من ينيبه باإلجراءات السابقة.إذا كان رئيس القسم هو مدرس  .ه
يف حال عدم قبول الطالب بالقرار جيوز له التظلم إىل جملس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر خالل  .و

عشرة أيام عمل من تاريخ إعالمه بذلك، ويقدم التظلم رمسيا لعميد الكلية متضمنا أسباب 

 م على جملس الكلية يف أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم.ومربرات تقدميه، وُيعرض التظل
جيوز جمللس الكلية يف حال عدم قبوله أسباب التظلم أن يصدر قرارا مسببا حبفظه، ويف حال  .ز

موافقته على إعادة التصحيح يشكل جلنة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس على األقل يكون أحدهم 

رس املقرر أو أعضاء اللجنة السابقة إلعادة تصحيح ورقة من خارج القسم وليس من بينهم مد

اإلجابة، وترفع تقريرها للمجلس خالل عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على 

 جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار اجمللس نهائيا باعتماد حمضر اجللسة. لاجمللس للبت فيه يف أو
 

 املادة األربعون:
الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص مدة االختبار التحريري النهائي حيدد جملس 

 على أال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات.

 

 املادة احلادية واألربعون:
س اجلامعة التنظيمات ليضع جم( 40- 31) مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من

 ية.اخلاصة بإجراءات االختبارات النهائ

 : للمادة احلادية واألربعنيالقواعد التنفيذية 

 من هذه الالئحة. تراعى التنظيمات التالية: (40- 31مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من )

 جملس اجلامعةمن  تعقد االختبارات النهائية يف الفرتة احملددة وفق التقويم اجلامعي املعتمد.( 41-1)

 أو من يفوضه.

يوضع للمقرر من الشعب املتعددة أسئلة موحدة لالختبار النهائي ويشارك يف أعداد األسئلة أساتذة ( 41-2)

املقرر، وجيوز جمللس الكلية الذي يقدم مقررا بشعب متعددة بناء على توصية جملس القسم وضع 

 أسئلة غري موحدة وُينوه للطالب بذلك.
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 ء عقد اختبار املقرر الذي يتوىل تدريسه.يلتزم عضو هيئة التدريس باحلضور أثنا( 41-3)

يف حال تعذر عقد االختبار النهائي يف موعده احملدد لعذر قهري، ُيحدد رئيس القسم موعدا بديال ( 41-4)

لعقد االختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه مبا ال يتعارض مع ما ورد يف املادة السادسة 

 والثالثني من هذا الالئحة.

 

 
 التحويل

 
 التحويل من جامعة إىل جامعة أخرى 

 
 املادة الثانية واألربعون:

 جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط االتية:

 أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف بها. .أ

 أال يكون مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية. .ب

 التحويل اليت حيددها جملس اجلامعة. أن تنطبق عليه شروط .ج

 : للمادة الثانية واألربعنيالقواعد التنفيذية 

 وفق الضوابط اآلتية: اجلامعةمن خارج  الطالب قبول حتويلجيوز ( 42-1)

 .أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف بها -أ

 .نها ألسباب تأديبيةاحملول م أو الكلية مفصوال من اجلامعة الطالب أال يكون -ب

 .اجلامعةأن تنطبق على الطالب ضوابط التحويل املقررة يف  -1ج

 التحويل اليت يقرها جملس الكلية. موافقة عميد الكلية اليت يرغب الطالب التحويل إليها وفق شروط -2ج

عن  جامعة املستقبلطلب من الطالب احملول دراستها يف املقررة اليت ُي الدراسية ال يقل عدد الوحداتأ -3ج

 .اجلامعةاملقررة املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من  الدراسية ( من عدد الوحدات% 60)
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 املادة الثالثة واألربعون:
يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بناء على توصية 

السجل األكادميي للطالب املقررات اليت عودلت له، وال األقسام اليت تقدم هذه املقررات، وتثبت يف 

 تدخل يف احتساب معدله الرتاكمي.

 : للمادة الثالثة واألربعنيالقواعد التنفيذية 

يتوىل جملس الكلية اليت تقدم املقرر معادلة املقررات اليت اجتازها الطالب احملول من جامعة أخرى ( 43-1)

 دم املقرر وفقا للضوابط اآلتية:بناء على توصية األقسام اليت تق

 أن تكون الدراسة يف جامعة أو كلية معرتف بها. -أ

أن يكون املقرر الذي اجتازه الطالب احملول معادال يف مفرداته أو مكافئا، وال تقل عدد وحداته الدراسية  -ب

 .جامعة املستقبلعن الوحدات للمقرر املراد معادلته يف 
ادة )الثانية واألربعني( من هذه الالئحة يكون احلد األقصى لنسبة ( من امل3مع مراعاة الفقرة )ج/1ج

( أربعون يف املائة من جمموع وحدات % 40هو ) اجلامعةالوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها من خارج 

 .الكلية احملول إليها التخرج من

ول منها أكثر من مخس احمل أو الكلية أال يكون قد مضى على اجتياز الطالب للمقرر يف اجلامعة/2ج

 االستثناء من ذلك.وجمللس الكلية سنوات، 

تلتزم الكلية اليت تقدم املقرر بإنهاء إجراءات املعادلة خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام عمل من //3ج

 تاريخ استالم الطلب املشفوع بأصل السجل األكادميي ووصف املقررات املعتمد.

 يف احتساب معدله الرتاكمي. وال تدخلنات املقررات اليت عودلت له د/تثبت يف السجل األكادميي بيا
 

 املادة الرابعة واألربعون:

لغى من تاريخ قبول إذا اتضح بعد حتويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيعّد قيده ُم

 حتويله للجامعة.

 

 املادة اخلامسة واألربعون:

معة إىل أخرى وفقا لإلجراءات واملواعيد املعلنة يتم حتويل الطالب يف أي فصل دراسي من جا

 يف اجلامعة احملول إليها يف ضوء الضوابط العامة للتحويل.
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 التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة

 

 املادة السادسة واألربعون:

جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفقا للضوابط اليت يقرها جملس 

 اجلامعة.

 

 : للمادة السادسة واألربعنيلقواعد التنفيذية ا

وفقا للشروط  هجيوز لعميد الكلية اليت يرغب الطالب يف التحويل إليها املوافقة على طلب( 46-1)

 .جملس اجلامعة، بناء على الضوابط املقررة من اليت يقرها جملس الكلية

 

 املادة السابعة واألربعون:

ب احملول من كلية إىل أخرى مجيع املواد اليت سبق له تثبت يف السجل األكادميي للطال

 دراستها، ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.

 

 : للمادة السابعة واألربعنيالقواعد التنفيذية 

، خيتص جملس الكلية اليت مع مراعاة الضوابط الواردة يف القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة واألربعني( 47-1)

تقدم املقرر أو من يفوضه باملوافقة على معادلة املقررات اليت اجتازها الطالب احملول من كلية إىل أخرى 

 بناء على توصية األقسام اليت تقدم هذه املقررات. جامعة املستقبلداخل 

مجيع املقررات  جامعة املستقبلتثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من كلية إىل أخرى داخل ( 47-2)

اليت سبق له دراستها لنفس املرحلة اجلامعية، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب يف كل 

 .وتدخل يف احتساب معدله الرتاكمي مجيع املقررات اليت درسها يف الكليات ،مقرر
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لوريوس من احلاصلني على درجات علمية جيوز النظر يف معادلة املقررات للطالب املقبولني لدرجة البكا( 47-3)

 (، وفقا ملا يلي:1-47، مع مراعاة ما جاء يف الفقرة )جامعة املستقبلدون البكالوريوس من 

( من جمموع الوحدات % 60أال تقل عدد الوحدات الدراسية اليت يطلب من الطالب دراستها عن ) -أ

 .جامعة املستقبلمن  الدراسية املقررة املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس

ال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب ضمن معدله الرتاكمي، ولكن تثبت املقررات  -ب

 يف سجله األكادميي.

يتم احتساب املدة النظامية للدراسة للطالب املقبول لدرجة البكالوريوس من احلاصلني على درجات ( 47-4)

وفقا لعدد الوحدات الدراسية اليت يتم قبول معادلتها حسب  ملستقبلجامعة اعلمية دون البكالوريوس من 

 نص املادة السابعة واألربعني من هذه الالئحة وقاعدتها التنفيذية، وفقا ملا يلي:

 يتضمن االحتساب استحقاق الطالب من احتساب الفرص. -أ

ه الدراسي لدرجة ساعة فأقل من برناجم 14احتساب كامل املدة النظامية للطالب يف حال معادلته  -ب

 البكالوريوس.

 وحدة دراسية يتم معادلتها. 15احتساب فصل دراسي من ضمن املدة عن كل  -جـ

 
 اجلامعةالتحويل من ختصص إىل آخر داخل 

 
 املادة الثامنة واألربعون:

جيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من ختصص إىل ختصص آخر داخل الكلية 

 ا جملس اجلامعة.يضعه ضوابطوفق 

 املادة التاسعة واألربعون:
تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من ختصص إىل أخر مجيع املواد اليت سبق له 

 دراستها، ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.
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 الطالب الزائر

 املادة اخلمسون:
يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت الطالب الزائر هو الذي 

 ينتمي إليها دون حتويله، وتعادل له املواد اليت درسها وفقا للضوابط اآلتية:

 موافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقا على الدراسة. .أ

 ان تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها. .ب

يف مفرداته ألحد املقررات اليت  دال أو )مكافئا(ادرسه الطالب خارج اجلامعة معأن يكون املقرر الذي ي .ج

 تتضمنها متطلبات التخرج.

إذا كانت دراسة الطالب الزائر يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليها الطالب فتتم املعاملة  .د

 (.47طبقا للمادة )

ية اليت ميكن احتسابها من خارج حيدد جملس اجلامعة احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراس .ه

 اجلامعة للطالب الزائر.

ال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة األخرى ضمن معدله  .و

 الرتاكمي وتثبت املقررات يف سجله األكادميي.

 أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة. .ز

 

 : للمادة اخلمسنيالقواعد التنفيذية 

الدراسة زائرا يف جامعة أو كلية أخرى معرتف بها دون حتويله، وفقا  جامعة املستقبلجيوز لطالب  (50-1)

 للضوابط اآلتية:

 اجلامعةته بعد التحقق من أن املقرر الذي سيدرسه خارج دراسعلى كلية الطالب عميد موافقة  -أ

وحدات الدراسية للمقرر معادال أو )مكافئا( يف مفرداته، وأال تقل عدد وحداته الدراسية عن ال

 ضمن متطلبات التخرج. معادلته املطلوب

ال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة أو الكلية األخرى ضمن  -ب

 األكادميي. هسجلمعدله الرتاكمي، وتثبت املقررات يف 
ا ما ال يقل عن فصلني دراسيني أن يكون الطالب قد درس يف الكلية اليت التحق بها طالبا منتظم -ج

 قبل طلبه الدراسة كطالب زائر يف جامعة أو كلية أخرى.
حيدد جملس اجلامعة احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها من خارج  -د

 اجلامعة للطالب الزائر.
 تقدير الطالب الزائر يف املقرر املراد معادلته عن جيد. يقلأال  -ه
 .جامعة املستقبلالقبول والتسجيل يف  موافقة إدارة -و
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 عشرة أيام عمل خاللالقبول والتسجيل بنتائجه اليت حصل عليها إدارة جيب على الطالب تزويد  -ز

من بدء الدراسة يف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته كزائر، وإذا مل يقدم نتائجه يعترب منقطعا 

 .من هذه الالئحة( 15ملادة )عن تلك الفصول )عدا الفصول الصيفية( ويعامل حسب ا

 ، وفقا للضوابط األتية:جامعة املستقبلجيوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة زائرا يف  (50-2) 

، جامعة املستقبلموافقة اجلامعة أو الكلية اليت يدرس فيها مسبقا على دراسته طالبا زائرا يف  -أ

اليت يرغب  جامعة املستقبلمقررات  القبول والتسجيل يتضمن إدارةويقدم كتابا رمسيا إىل 

 الطالب بدراستها.

 أال يكون الطالب مفصوال من جامعته ألسباب أكادميية. -ب
جامعة يتم تسجيل الطالب يف املقررات وفقا لضوابط تسجيل املقررات ومواعيد التسجيل يف  -ج

 .املستقبل

 راء املعريف ودعما للتعليم املمتد.الشروط عليهم وذلك لإلثقبول الطالب دون انطباق  لجامعةلحيق ( 50-3)
 

 

 أحكام عامة

 املادة احلادية واخلمسون:
تلغى هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول بها يف املرحلة  

 اجلامعية.

 

 املادة الثانية واخلمسون:
 الالئحة.جمللس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه  

 : الثانية واخلمسونالقواعد التنفيذية للمادة 

 .وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة لس اجلامعةجمل( 52-1)
 

 املادة الثالثة واخلمسون:
 جمللس التعليم العالي حق تفسري هذه الالئحة. 

  



                                         

 32 

 لجامعة المستقبلالئحة الدراسة واالختبارات 

 املالحق

 

 ملحق ) أ (

 السجل األكادميي ورموز التقديرات

 جل األكادميي :الس

ويشــــمل املقررات اليت يدرســــها يف كل فصــــل دراســــي  ،هو بيان يوضــــح ســــري الطالب الدراســــي

ورموز وقيم تلك   ،والتقديرات اليت حصـــــــــــــــــــــــــــــــــل عليها    ،وعدد وحدتها املقررة    ،وأرقامها   ،برموزها 

ضــافة باإل، وبيان التقدير العام ،كما يوضــح الســجل املعدل الفصــلي واملعدل الرتاكمي ،التقديرات

 إىل املقررات اليت أعفي منها الطالب احملول.

 رموز التقديرات

الرمز 

 بالعربي

الرمز 

 باإلجنليزي
 املدلول باإلجنليزي املدلول بالعربي النقاط حدود الدرجة

 Exceptional ممتـــاز مرتفع A+ 95 - 100 5.00 أ+

 Excellent ممتـــــــــــــاز 4.75 95أقل من  A 90 أ

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

 Very Good جيــــد جــــــــــدًا 4.00 85أقل من  B 80 ب

 Above Average جيـد مرتفـــــــع 3.50 80أقل من  C+ 75 ج+

 Good جيــــــــــــــــــــــد 3.00 75أقل من  C 70 ج

 High- Pass مقبول مرتفـــع 2.50 70أقل من  D+ 65 د+

 Pass مقبــــــــول 2.00 65أقل من  D 60 د

 Fail راســــــــــــب صفر 60أقل من  F هـــ

 In-Progress مستمــــــــــر ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ IP م

 In-Complete غري مكتمل ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ IC ل

 Denial حمـــــــــــروم 1.00 ــــــــــــــــــــــــــــــــ DN ح

 No grade-Pass ناجح دون درجة ــــــــــــــــــ وأكثر NP 60 ند

 No grade-Fail راسـب دون درجة ـــــــــــــــــ 60أقل من  NF هد

 Withdrawn عذرمنسحب ب ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ W ع
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 ملحق ) ب (

 مثال حلساب املعدل الفصلي والرتاكمي

 الفصل األول :

 النقاط وزن التقدير رمز التقديري الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر

 7 9 3.5 4.5 ب+ 85 2 سلم 301

 6 9 2.00 3.00 ج 70 3 كيم 324

 11.25 14.25 3.75 4.75 أ 92 3 ريض 235

 12 16 3.00 4.00 ب 80 4 فيز 312

 36.25 48.25     12 اجملموع

 

   4.02=(  48.25معدل الفصل األول =  جمموع النقاط)

 (12جمموع الوحدات )                                           

 الفصل الثاني :

 النقاط وزن التقدير رمز التقديري الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر

 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

 

          3.83=      12/   46معدل الفصل الثاني  =    

 

                                                   3.93= } 46+ 48.25املعدل الرتاكمي = جمموع النقاط ) 

                     } 12+  12{                           وحداتجمموع ال
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 احمللـق ) ج (

 تعريفات إضافية

  :الصيفي الفصل

ــابيع مثانية على الفصـــــل الدراســـــي وال تزيد  مدة نصـــــف عن تقل ال زمنية مدة  من تدخل وال أســـ

 . مقرر لكل املخصصة املدة خالهلا وتضاعف واالختبارات النهائية، التسجيل فرتتا ضمنها

 :القصرية الدورة

ــل مدة عن تقل زمنية مدة ــي الفصــ ــي مقرر خالهلا يدرُس ،الدراســ ــكل مكث أكثر أو دراســ  يف فبشــ

 .تتبع نظام الدراسة السنوي اليت اجلامعة

 :النهائية االختبارات فرتة

 .دراسي فصل لكل جملس اجلامعة ونهايتها بدايتها حيدد زمنية مدة

 :املستجد الطالب

الرجوع لســـجله الدراســـي الســـابق لنفس الدرجة   دون علمية لدرجة اجلامعة يف يقبل لذيا الطالب

 .اجلامعةإن كان ممن سبق له القبول يف 

 :املنتظم الطالب

 الطالب الذي يتاح له التسجيل يف مقررات دراسية يف فصل دراسي أو سنة دراسية.

 :احملول الطالب

 ية ألخرى، أو من ختصص آلخر.الطالب الذي يقبل حتويله من جامعة أو كل

 الطالب الزائر:

الطالب الذي يقوم بدراســــة بعض املقررات يف جامعة أخرى غري جامعته أو يف فرع من فروع اجلامعة 

اليت ينتمي إليها دون حتويله، وتعادل له املقررات اليت اجتازها حســـــــــــــب القواعد التنفيذية لالئحة 

 الدراسة واالختبارات.

 :املعتذر الطالب

 الطالب الذي يقبل اعتذاره عن االستمرار يف دراسة فصل أو عام دراسي.

 املؤجل الطالب

 الطالب الذي تصدر له املوافقة على تأجيل دراسة فصل أو عام دراسي.

 :قيده املطوي الطالب

الطالب الذي يتم إيقافه عن الدراســــــة ألســــــباب حمددة نصــــــت عليها الئحة الدراســــــة واالختبارات  

 لتنفيذية.وقواعدها ا

 :أكادمييًا املفصول الطالب
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ــوله على عدد حمدد من اإلنذارات األكادميية، أو   ــجيله نتيجة حلصـــــ الطالب الذي يتم إيقاف تســـــ

 لتجاوزه املدة النظامية القصوى للدراسة، أو بكال السببني معا.

 :تأديبيًا املفصول الطالب

ار تأدييب حبقه من جهة االختصــاص، بســبب صــدور قر  اجلامعةالطالب الذي يتم فصــله نهائيا من 

 وفق ما نصت عليه الئحة ضبط السلوك.

 :املنسحب الطالب

 قبل إكمال برناجمه الدراسي. اجلامعةالطالب الذي يقوم بإنهاء دراسته يف 

 :االسرتشادية اخلطة

 هي توزيع متطلبات اخلطة الدراسية على مستوى أو سنة دراسية.

 املدة النظامية للدراسة:

فرتة الزمنية احملددة الستكمال متطلبات التخرج لربنامج دراسي وفقا لعدد السنوات أو املستويات ال

 الدراسية احملددة يف اخلطة االسرتشادية لذلك الربنامج.

 :السابق املتطلب

من تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط اجتياز الطالب ملقرر      كنمتالالشرط الذي يلزم حتقيقه قبل  

 قررات، أو لعدد حمدد من الساعات الدراسية.أو عدد من امل

 :املصاحب املتطلب

الشرط الذي يلزم حتقيقه بالتزامن مع تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط تسجيل الطالب ملقرر أو 

 عدد من املقررات، أو لعدد حمدد من الساعات الدراسية.

 : حمروم تقدير

ر النهائي ملقرر نتيجة لتجاوز نســــبة غيابه تقدير يرصــــد للطالب الذي ال يســــمح له بدخول االختبا

 (DN، ويرمز له بالرمز )ح( أو )جملس اجلامعةفيه النسبة اليت حددها 

 :اآللي التسجيل

ــي يف املقررات املتاحة وفق خطته    ــل الدراســـــ ــجيل إلكرتونيا للطالب املنتظم قبل بداية الفصـــــ التســـــ

 الدراسية.

 :املعادلة

جمتازا ملقرر ضــمن خطته الدراســية مل يســبق له اجتيازه، يف حال  إجراء يتم مبوجبه اعتبار الطالب

ملطلوب يف أو خارجها، ويكون معادال أو مكافئا للمقر ا اجلامعةجناحه يف مقرر آخر درســـــــــــــــــــه داخل 

 خطته وفق الضوابط اليت نصت عليها هذه الالئحة.

 :الشرف مرتبة

ددة اليت نصــت عليها هذه   ى الشــروط احمل مرتبة تقديرية متنح للطالب املتفوق دراســيا الذي اســتوف  

 الالئحة.


