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ة للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذيالئحة الدراسة واالختبارات 
 دار العلوملجامعة 

 

 
 

 
 المادة األولى: 
 السنة الدراسية 

 .فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد
 الفصل الدراسي

تدخل من ضمنها  مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا تدرس على مداها المقررات الدراسية وال
 .   يةتا التسجيل واالختبارات النهائفتر 

 الفصل الصيفي 
تدخل ضمنها فترتا التسجيل، واالختبارات النهائية، وتضاعف  ، والثمانية أسابيع ىمدة زمنية ال تزيد عل

 خاللها المدة المخصصة  لكل مقرر. 
 المستوى الدراسي 

  .  (1)هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقًا  للخطط الدراسية المعتمدة 
 الخطة الدراسية

تشكل من مجموع وحداتها متطلبات  يارية, والحرة, والتيختجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية, واالم يه
 .(2)جتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية للتخصص المحددايجب على الطالب  يالتخرج الت

 المقرر الدراسي 
كون لكل مقرر رقم ، ورمز، وية المعتمدة في كل تخصص )برنامج( يخطة الدراسالمادة دراسية ضمن 

، وملف خاص وى، والمستوى عما سواه من مقررات، ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتواسم
ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب، أو , والتقييم، والتطوير يحتفظ به القسم لغرض المتابعة،

 .(3)متطلبات سابقة، أو متزامنة معه

                                  
 هـ18/1/1428، بتاريخ 0هــ23/45/1428عليم العالي رقم عدلت الفقرة بموجب قرار مجلس الت (1)

 هـ18/1/1428، بتاريخ 0هــ23/45/1428تعليم العالي رقم أضيفت الفقرة بموجب قرار مجلس ال (2)

 هـ18/1/1428بتاريخ  ، 0هــ23/45/1428عليم العالي رقم عدلت الفقرة بموجب قرار مجلس الت (3)

 

 التعريفات



============================================ 
ة وقواعدها التنفيذية بجامعة دار العلوميالجامع الئحة الدراسة واإلختبارات للمرحلة  

2015يونيو  -1436شعبان  -  
 Page 5 of 46  

 

 

 الوحدة الدراسية
ال تقل مدته  الذي ،ي السرير ة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس المحاضر 

 أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة. ،عن خمسين دقيقة
 اإلنذار األكاديمي 

 .ح في هذه الالئحةالموض اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى
 درجة األعمال الفصلية 

طة الدرجة الممنوحة لألعمال التيي تبيين تحصييل الطاليب خيالل فصيل دراسيي مين اختبيارات وبحيوث وأنشي
 .تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي

 االختبار النهائي 
 اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

 درجة االختبار النهائي
 .راسيللفصل الد ياالختبار النهائ فيكل مقرر  فيرجة التى يحصل عليها الطالب الد

 الدرجة النهائية
مجمييوع درجييات األعمييال الفصييلية مضييافًا إليهييا درجيية االختبييار النهييائي لكييل مقييرر، وتحسييب الدرجيية ميين 

 مائة.
 التقـدير 

 .رليها الطالب في أي مقر وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل ع
 تقدير غير مكتمل

ًقتييًا لكييل مقييرر يتعييذر علييي الطالييب اسييتكمال متطلباتييه فييي الموعييد المحييدد ويرمييز لييه   فيييتقييدير يرصييد م
 .(IC))ل( أو حرفبال يالسجل األكاديم
 تقدير مستمر 

ًقتيًا لكيل مقيرر تقتضيي طبيعية دراسي بيالرمز  ز ليهويرميالسيتكماله دراسيي  ته أكثير مين فصيلتقدير يرصد م
 .(IP)م( أو )

 المعدل الفصلي
ررات مجمييوع الوحييدات المقييررة لجميييع المقييالنقيياا التييي حصييل عليهييا الطالييب علييى حاصييل قسييمة مجمييوع 

 حصييل، وتحسييب النقيياا بضييرب الوحييدة المقييررة فييي وزن التقييدير الييذي التييي درسييها فييي أي فصييل دراسييي
 .. أنظر الملحق )ب(الطالب عليه في كل مقرر درسه
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  المعدل التراكمي

عليهيييا الطاليييب فيييي جمييييع المقيييررات التيييي درسيييها منيييذ التحاقيييه  حاصيييل قسيييمة مجميييوع النقييياا التيييي حصيييل
 .أنظر الملحق )ب( ،المقررة لتلك المقررات بالجامعة على مجموع الوحدات

 التقدير العام 
   .طالب خالل مدة دراسته في الجامعةالتحصيل العلمي لل وصف مستوى 

 راسيلعبء الدا
ويتحيييدد الحيييد األعليييى  ،يفصيييل دراسييي ييسيييمح للطاليييب التسيييجيل فيهيييا فييي يمجميييوع الوحيييدات الدراسيييية التييي

 .(4)حسب القواعد التنفيذية للجامعة يواألدنى للعبء الدراس
 

 :االولىللمادة القاعدة التنفيذية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                  
 

  هـ18/1/1428بتاريخ  ، 0هــ23/45/1428عالي رقم عدلت الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم ال (4)
  

وثيقة رسمية تتضمن جميع المقررات التيى درسيها الطاليب برموزهيا وأرقامهيا وعيدد  السجل األكديمي:
 ، وذلك حتى تاريخ طباعة تلك الوثيقة.ات التى أعفى منها الطالب المحولوحداتها المقررة والتقدير 

اإلشيراف عليى الطاليب وتوجيهييه : عضيو هيئيية التيدريس ومين فيى حكميه المكلييف بالمرشـد األكـاديمى
 ومتابعته أثناء دراسته بالجامعة.

 .بسبب انخفاض معدله الفصلي اإلشعار الذى يوجه للطالب األكاديمي: التنبيه
 المقررات الدراسية. طالب بناء على نسبة تغيبه فى أحدهو اإلنذار الذى يعطى لل اإلنذار التحذيرى:

الدورة السرير ية: فترة زمنية يقوم الطالب خاللها بالتعلم والتدرب على حاالت سريرية )مرضية أو غير 
 مرضية( فى تخصص محدد.

 االعتذار عن الدراسة: عدم مواصلة الطالب الدراسة للسنة الدراسية أو الفصل الدراسى الذى سجل فيه 
 بعذر مقبول مع احتساب فترة االعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج. 

تأجيل الدراسة: عدم تسجيل الطالب مقررات دراسية للسنة أو الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه 
 بطلب من الطالب وال تحسب فترة التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج. 

االنقطاع عن الدراسة: عدم تسجيل الطالب أى مقررات دراسية ألي سنة أو فصل دراسي دون إشعار 
 الجامعة بذلك. 

 اال نسحاب من الجامعة: سحب الطالب ملفه من الجامعة.
أو  من الجامعة نسحابعة سواء كان عن طريق الفصل أو االإنهاء عالقة الطالب بالجام طى القيد:

 .االنقطاع

 
 



============================================ 
ة وقواعدها التنفيذية بجامعة دار العلوميالجامع الئحة الدراسة واإلختبارات للمرحلة  

2015يونيو  -1436شعبان  -  
 Page 7 of 46  

 

 
 
 
 
 

 :المادة الثانية
الجامعة عدد الطالب  فيجالس الكليات والجهات ذات العالقة يحدد مجلس الجامعة بناًء على اقتراح م

 القادم. راسيالعام الد فيالذين يمكن قبولهم 
 

 :المادة الثالثة
 :يالجامعة اآلت فييشترا لقبول الطالب المستجد 

 .خارجهامن أو  المملكة داخل من يعادلها ما أو العامة الثانوية شهادة على حاصالً  يكون  أن )أ(

ت ويجوز سنوا خمس على تزيد مدة يعادلها ما أو العامة الثانوية على حصوله على مضى قد يكون  أال )ب(
 .لمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرا إذا توافرت أسباب مقنعة

 .والسلوك السيرة حسن يكون  أن )ج(

 .الجامعة مجلس يراها شخصية مقابلة أو اختبار أي بنجاح يجتاز أن )د(

 .طبياً  الئقاً  يكون  أن )هي(

 .خاصة أو حكومية جهة أي في يعمل كان إذا بالدراسة مرجعه من موافقة على يحصل أن )و(

 .التقديم وقت وتعلن الجامعة مجلس يحددها أخرى  شروا أي يستوفي أن ز()
 

  الثالثة:للمادة القاعدة التنفيذية

 
 
 
 
 
 

 الطالب المستجدين قبول

ًون الطالب لمراجعة هذه  ويجوز لمجلس الجامعة تفويض مدير الجامعة أو عميد القبول والتسجيل وش
 ، واتخاذ قرار اإلستثناء من هذا الشرا.الواردة في الشرا "ب" الستثناءاتا
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 :الرابعةلمادةا
 الثانوية لشهادةا اختبار في لدرجاتهم وفقاً  الشروا جميعليهم ع تنطبق ممن المتقدمين بين المفاضلة تكون 

 . وجدت إن القبول واختبارات الشخصية والمقابلة العامة
  :الرابعةللمادة القاعدة التنفيذية

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .(5)الخامسةالمادة

 يقرها مجلس الجامعة. يالدراسة وفقًا للقواعد التنفيذية الت فييتدرج الطالب  .أ

                                  
  هـ18/1/1428، بتاريخ 0هــ23/45/1428عليم العالي رقم عدلت بموجب قرار مجلس الت (5)
 

 دراسةنظام ال

 

ًون الطيييالب تقيييوم عميييادة القبيييول والتسيييجيل  -أ إن بتحدييييد أمييياكن ومواعييييد اختبيييارات القبيييول  وشييي
اإلعييداد الجييامعي والجهييات المعنيييه ، بالتنسيييق مييع إدارة برنييامج وجييدت واختبييارات تحديييد المسييتوى 

 .مثل الكليات الصحية
ًون الطييالب وم عمييادة القبييول والتسييجيلتقيي -ب قييدمين بنيياء علييى الشييروا بالمفاضييلة بييين المت وشيي

ويبلي  المتقيدمين  الواردة في المادة الثالثة أعاله )من الئحة الدراسة واإلختبارات للمرحلية الجامعيية(
قبيييول بنتيييائجهم وفقيييًا للتقيييييم الكليييى وحسيييب العيييدد المحيييدد لتليييك السييينة الدراسيييية، ويعتميييد عمييييد ال

ًون الطالب والتسجيل  أو من يفوضه نتائج القبول. وش
، ا إجيراءات القبيول بالموعيد المحيدديلغى قبول الطالب الذين تم إبالغهم بيالقبول وليم يسيتكملو  -ج

ًون الطالب ويجوز لعمادة القبول والتسجيل جييل قبيول الطاليب لفصيل دراسيى الموافقية عليى تأ وش
 ، بناء على طلبه.واحد
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 (6) الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية. طتصمم الخط .ب

 
 
 

 :خامسةالللمادةالقاعدة التنفيذية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 (  1راجع المادة )  (6)
   

 اإلرشاد األكاديمي:
ًولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة، ويعين مرشد أكاديمي لكل طالب لمساع دته في :يتحمل الطالب مس  

 .اختيار التخصص األكاديمي 
 .فهم وتفسير األنظمة األكاديمية 
 .التسجيل والتعريف بتسلسل المقررات 
فى الدراسة .   متابعة مسيرة الطالب وتقدمه •   

 التسجيل:
 سلفا في  التقويم الجامعي .تحدد وفق مواعيد ل يتم التسجي•  
 بأنفسهم.  ل يقوم الطالب بالتسجي•   
عمادة التسجيل والقبول  الجامعة بالتنسيق مع بكليات المختلفة  ل األقسام يتم طرح المقررات من قب• 

 بالجامعة.  
 المتطلبات السابقة والمصاحبة:

ة له وتقع على ملمًا بالمتطلبات السابقة لكل مقرر أو المتطلبات المصاحب يفترض في الطالب أن يكون 
ًولية في معرفة ذلك وما يترتب على عدم استيفاء المتطلبات ويمكن مع رفة ذلك من الطالب كامل المس

.طالبوع إلى المرشد األكاديمي لكل موقع الجامعة أو بالرج  
 طالب التدريب الميداني: 

ن الحصول على ب التدريب الميداني وطالب التدريب الصيفي التسجيل المبكر ويمكيكون لزامًا على طال
 البرامج والخطوات الالزمة من القسم المعني بالكلية.

 العبء الدراسي:
فصل العبء الدراسي ألي طالب هو مجموع الوحدات الدراسية للمقررات التي يسجلها الطالب في ال

 الدراسي أو الفصل الصيفي، ويختلف من تخصص إلى آخر، ويحدد حسب القواعد اآلتية:
 :على مستويات أكاديمية جيدة الحاصلين الطلبة

 20وحدة دراسية و الحد األقصى هو  12الحد األدنى للوحدات الدراسية التي يمكن تسجيلها هو  
وحدة دراسية، ويمكن زيادة الحد األعلى للطالب الحاصلين على مستويات أكاديمية متقدمة 

 ساعة وبموافقة عميد الكلية. 24فما أعلى( بحد أقصى  4.00من  3.00)معدل تراكمي 
وحدة واحدة  والحد الحد األدنى للوحدات الدراسية التي يمكن تسجيلها في الفصل الصيفي هو 

 .وحدات دراسية 9األقصى هو 
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 :الطالب المنذرين أكاديميا
وحدة  15هو  األعلىوحدة دراسية والحد  12الحد األدنى للوحدات الدراسية التي يمكن تسجيلها هو  

ف ئناوحدة دراسية بموافقة عميد الكلية أو من ينيبه على است 18إلى  األعلىدراسية، ويمكن زيادة الحد ا
يفي هو وحدة يقدم من قبل الطالب. الحد األدنى للوحدات الدراسية التي يمكن تسجيلها في الفصل الص

وحدات دراسية. 7هو  األعلىواحدة  والحد   
 

 الفصل األخير للتخرج:
وحدة  24و الحد األدنى للوحدات الدراسية التي يمكن تسجيلها هو وحدة دراسية واحدة و الحد األقصى ه 

أو من  وحدة دراسية في الفصل الصيفي وبموافقة مجلس الكلية 12ي الفصل الدراسي العادي و دراسية ف
.اأكاديمى إنذارالديه يفوضه شريطة أال يكون الطالب   

 
 المقررات المكافئة:

تسجيل في أي قد يكافئ مقرر ما في قسم مقرر آخر في نفس القسم أو قسم آخر، وعليه يمكن للطالب ال
.بعد موافقة األقسام المعنية وعمادة الكلية ستكمال متطلبات التخرجمن المقررين ال  

 
 التعويض في متطلبات التخرج:

لتالية:يجوز للطالب أخذ مقرر بديل الستيفاء متطلبات التخرج بعد موافقة العميد في الظروف ا  
 .إلغاء المقرر أو التوقف عن تدريسه 
 فة متطلبات التخرج دون هذا المقرر.عدم طرح المقرر في فصل استوفى الطالب فيه كا  

 إعادة مقرر:
ل فيه إذا رسب الطالب في مقرر إجباري فعلية إعادة ذلك المقرر. كما يحق للطالب إعادة أي مقرر حص

.ويحتسب آخر تقدير في المعدل التراكمي أو مقبول مرتفع على تقدير مقبول  
 الحالة األكاديمية الدراسية:
الجامعة وتقيد راسي حالة دراسية تبين خالصة ما حققه الطالب خالل دراسته بتحدد في نهاية كل فصل د

 هذه الحالة في سجل الطالب األكاديمي، وال تغير نتائج الفصل الصيفي في هذه الحالة.
: تعطى للطالب الذي يحافظ على معدل فصلي وتراكمي أكبر من أو الحالة األكاديمية الجيدة

 .5,00من  1,25، أو  4.00من  1.00يساوي 
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 1.00 : تعطى للطالب الذي ينخفض معدله الفصلي إلى ما دون تنبيه أكاديمي أول وثاٍن وثالث
ن كان معدله 5.00من  1.25، أو  4.00من  ،  4.00من  1.00التراكمي أكثر من  حتى وا 
 .5,00من 1.25أو 

، أو  4.00من  1.00ون التراكمي إلى ما د : تعطى للطالب الذي ينخفض معدلهإنذار أكاديمي
 5.00من  1,25

 اإليقاف عن الدراسة:
 يوقف الطالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي أو أكثر في كل من الحاالت التالية:

 في  5.00من  1,25، أو  4.00من  1.00إلى ما دون  الفصلي بعد استمرار انخفاض معدله
 أي فصل يلي الوضع تحت التنبيه األكاديمي  الثالث.

 في  5.00من  1.25، أو  4.00من  1.00ستمرار انخفاض معدله التراكمي إلى ما دون بعد ا
 أي فصل يلي الوضع تحت اإلنذار الثالث. 

 .ال تحسب مدة اإليقاف من المدة المقررة إلنهاء متطلبات التخرج 
 ل ب واإلضافة لفصاسحنيجوز للطالب التقدم بطلب استئناف الدراسة لعميد الكلية قبل نهاية اإل

 اإليقاف.
 

 إنهاء اإلنذار األكاديمي
   يمكييين إلغييياء حالييية اإلنيييذار األكييياديمي بعيييد ميييرور فصيييل دراسيييي واحيييد مييين تييياريخ اإلنيييذار إذا رفيييع

 أو أكثر في نهاية الفصل.  5.00من  1.25و ، أ 4.00من  1.00الطالب معدله التراكمي إلى 
 و ، أ 4.00مييين  1.00الفصيييلي إليييى  يمكيين إلغييياء حالييية التنبييييه األكييياديمي إذا رفييع الطاليييب معدليييه

 أو أكثر. 5.00من  1.25
  ويرفيع بدايية الفصيل الدراسييالدراسة تقديم طلب رفع إيقياف قبيل  الموقوف عنالطالب يجب على ،

 .موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه إيقاف  الطالب بناء على
 

 :لميتينمنح الطالب درجتين ع
 ، 5.00أو أكثير مين  3.75، أو  4.00أو أكثير مين  3.00يجوز للطاليب الحاصيل عليى معيدل تراكميي 
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  التخرج في الدرجتيناستكمال متطلبات. 
 ( وحيدة زييادة عين متطلبيات الدرجية 28 يقل مجموع الوحدات الدراسية المحتسبة للدرجتين عن )أال

 األكثر في عدد الوحدات الدراسية.
  فيي كيال التخصصيين يكتفيي الطاليب بواحيد عليى أن يعيوض اآلخير  مييدانيفي حال وجيود تيدريب

 بمقررات يحددها مجلسا القسمين حسب الخطتين الدراسيتين.
القسمين صيةود برنامج تعاوني في كال التخصصين يكتفي الطالب بواحد بناًء على تو في حال وج  

 التحاق موظفي وموظفات جامعة دار العلوم بالدراسة بجامعة دار العلوم :
ات يقرهاجامعة دار العلوم في المرحلة الجامعية بوقت جزئي حسب إجراء وموظفات يجوز قبول موظفي  
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 :المادة السادسة
 يبعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد واإلجراءات الت فين تكون الدراسة أيجوز 

 .وتحتسب السنة الدراسية بمستويين يقرها مجلس الجامعة
 
 

 
 :ة السابعةالماد
 ،فيصي راسيويجوز أن يكون هناك فصل د ،إلى فصلين رئيسين راسييقسم فيه العام الد راسينظام د

وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى  ،على أن تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيس
 يقرها مجلس الجامعة. يمستويات وفقًا للخطة الدراسية الت

 
  (7):المادة الثامنة

واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية  ،يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل, والحذف
 . راسيالمعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الد

 
 الثامنة:للمادة القاعدة التنفيذية

 

 
 

                                  
   18/1/1428بتاريخ  0هــ23/45/1428التعليم العالي رقم  عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس (7)

 نظام المستويات

 :الشعبإدارة  

 لغاء المقررات طرح : تطرح المقررات ويلغى طرحها في كل فصل بناء على توصية من األقسام وا 
ًخذ بعين االعتبار   أوضاعاألكاديمية المعنية وموافقة مجلس الكلية. وفي حال إلغاء طرح المقرر ي

ع الطلبة بالتنسيق المعني تسوية أوضااألكاديمي الطلبة المسجلين فيه وجداولهم وعبئهم ويتولى القسم 
 مع عميد الكلية.

 

 غالق الشعب  ،موافقة عميد الكلية أو من ينيبهوتغلق في كل فصل بناء على  : تفتح الشعبفتح وا 
ًخذ بعين االعتبار  الطلبة المسجلين فيها وجداولهم وعبئهم ويتولى  أوضاعوفي حال إلغاء الشعب ي
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 :الثامنةتابع القاعدة التنفيذية للمادة 
  :الخطة الدراسية 

ل خطية دراسيية إليى عيدد مين المسيتويات حسيب التخصيص، ويحيدد لكيل مسيتوى عيدد مين تقسم المقررات في ك
المقييررات اإلجبارييية واالختيارييية وعييدد الوحييدات الدراسييية التييي يجييب أن يجتازهييا الطالييب حسييب ترتيبهييا و نجيياح 

وييييتم   "الخطيية الدراسيييية"ب خصيييص، ويسييمى هيييذا التقسيييم للمقيييرراتللحصييول عليييى الدرجيية العلميييية فييي ذليييك الت
، وعليى األقسيام مراجعية اء عليى توصيية المجيالس المعنييةبني من قبل وزارة التعليماعتماد جميع الخطط الدراسية 

لتزوييييد الطيييالب  وفقيييًا للضيييوابط التيييي تحيييددها وزارة التعلييييم والمجيييالس المعنيييية خطيييط الدراسيييية دوريييياوتحيييديث ال
 :اآلتيط الدراسية حسب بأحدث التطورات في المجاالت الدراسية ويتم تطبيق الخط

  يرمييز إلييى خطيية الدرجيية العلمييية المحييددة للطالييب بييرقم معييروف العتميياده اعتبييارا ميين الفصييل األول فييي
 الدراسة الجامعية.

  الخطط  منالمقررات عند إجراء أي تغيير في برنامج الخطة الدراسية فمن المتوقع عدم تدريس بعض
المتأخرين دراسيا بحيث ينهون متطلبات تخرجهم حسب القديمة، لذا يراعى الوقت الالزم للطالب 

ذا تطلب برنامج الخطة الدراسية الجديد العودة لتدريس مقرر محذوف، ولم يكن  خطتهم األصلية. وا 
ة بموافقوذلك ذلك ممكنًا، فإنه يمكن التعويض بمقرر بديل مماثل في المحتوى وعدد الوحدات الدراسية 

 .ةاألقسام المعنية وعمادة الكلي

  عن الدراسة فإنه يخضع للخطة  الدراسة للطالب الموقوف أو المنقطععند إعادة قيد أو استئناف
االنقطاع، ويوضع على أحدث خطة في تخصصه في حالة  اإليقاف أو الدراسية التي كان عليها قبل

 إلغاء الخطة األصلية لدراسته بناءا على توصية مجلس القسم المختص.

 ذا استوفى متطلبات الخطة  على الطالب أن يواصل تحصيله العلمي في إطار الخطة الدراسية وا 
 أصبح مرشحا للتخرج.

  

 :ألكاديمياالسجل 
 الوصول إلى سجالتهم األكاديمية من خالل حساباتهم في نظام معلومات  والطالبات يمكن للطالب

خارج  لى أي جهةإ بشكل كلي أو جزئي الطالب، وال يتم إصدار أو إرسال سجل الطالب األكاديمي
وتراعى الدقة والسرية في السجل األكاديمي، وفي حال  ،من الطالبخطي وموقع الجامعة إال بطلب 

ًون  فيتوجب على الطالب مخاطبة عمادة القبول والتسجيل في السجل االكاديمي، وجود أي أخطاء وش
 .الطالب لتصحيح األخطاء
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 :ثامنةالتنفيذية للمادة ال تابع القاعدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الطالب المستمع
ي مقيييرر بوحيييدات دراسيييية تغييييير حالييية المقيييرر إليييى مسيييتمع بعيييد توصيييية ميييدرس المقيييرر يجيييوز للطاليييب المسيييجل فييي

 وموافقة رئيس القسم الذي يقدم المقرر والمرشد األكاديمي ورئيس قسم تخصص الطالب، حسب الضوابط التالية:
 .يسمح للطالب حضور مقرر كمستمع في فصلة األخير قبل التخرج 
 لتخرجه كمستمع.مقرر مطلوب  ال يمكن للطالب حضور 
 .ال يمكن تغيير حالة المقرر من مستمع إلى مقرر بوحدات دراسية خالل الفصل 
 .عند حضور مقرر كمستمع فال يمكن إعادة المقرر بوحدات دراسية في أي فصل تاٍل 
  منسحب  يوم لتقديم طلبات تغيير حالة المقرر إلى مستمع هو نفس آخر موعد لالنسحاب بدرجةآخر"

 ".درجة "عب
 :التسجيل :ثالثا  

سابيع وينتهيي ببدايية ميدة ل نهاية الفصل الذي يسبقه بأر ع أيبدأ التسجيل للفصل الدراسي قبالتسجيل المبكر:  -1
 .تفعيل التسجيل وفقًا للتقويم األكاديمي للجامعة

لمتيأخر في حاالت الضرورة يجيوز للطاليب التقيدم للكليية بطليب إكميال إجيراءات التسيجيل ا التسجيل المتأخر: -2
يفوضيه الموافقية عليى طليب الطاليب أو  و مينم األكياديمي، ويحيق لمجليس الكليية أخالل الفترة المحيددة فيي التقيوي

الجامعية فيي كيل فصيل  يقرها مجليس حسب ضوابطو ، ويتحمل الطالب التبعات الناشئة عن تأخر تسجيله، رفضه
 دراسي.

حذف مقرر دون أي التزامات  وأجدوله الدراسي بإضافة : يجوز للطالب خالل فترة التسجيل المبكر تعديل رابعا  
 مالية.
، ويجب مراعاة ما يلي للجامعة : يجوز للطالب إضافة المقررات خالل الفترة المعتمدة في التقويم األكاديميخامسا  

 في حالة اإلضافة:
 .أال يترتب على اإلضافة تعارض في جدول الطالب 
 .توافر إمكانية في الشعبة 
 متطلبات السابقة للمادة المضافة.اجتياز ال  
 .عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي 
 و من يفوضه االستثناء من الشروا أعالهحاالت االستثنائية لمجلس الكلية أيجوز في ال. 
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 :ثامنةتابع القاعدة التنفيذية للمادة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ةالمادة التاسع
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت  

( من المحاضرات والدروس %75جلس الجامعة، على أال تقل عن )نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها م
العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، وُيعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب 

 (.DNراسبًا في المقرر، ويرصد له تقدير محروم )ح( أو )
 

 : التاسعةللمادة القاعدة التنفيذية

( من المحاضرات والدروس %75يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن  )
وفق  (DN)ح( أو )حصل على تقدير درجة محروم خالل الفصل الدراسي، ويحددة لكل مقرر العملية الم

 األصول التالية:
 إنذارات تحذيرية بناء على نسبة غيابهم )هذه النسب تحدد من قبل مجلس  3 الطلبة المتغيبين يعطى

 .(DN)ح( أو ) الجامعة(  قبل رصد لهم تقدير درجة محروم

  أو من يفوضه، وترفع إلى عمادة القبول والتسجيل  الكلية مجلسمن قبل  حرومينالطلبة المتعتمد قائمة
ًون الطالب حسب التاريخ المحدد لرصد درجات الحرمان وا عالنها للطلبة وفقًا للتقويم األكاديمي  .وش

 

 

 عن الدراسة المواظبة واالعتذار

يجوز للطالب حذف مقرر أو أكثر خالل األسبوع األول والثاني من الفصل الدراسي الرئيسي  :سادسا  
بوع األول في الفصل الصيفي، دون أن يظهر ذلك في السجل األكاديمي، و نسبة خصم أو خالل األس

 من الرسوم المحصلة وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، ويجب مراعاة ما يلي في حالة الحذف:
 إال أن يحذفهما معًا. مسجل فيها لمادة أخرى  مصاحب أال تكون المادة متطلب. أ 

 .للعبء الدراسي الحد األدنىساعات المتبقية بعد الحذف عن أال يقل عدد ال ب.
 ج . يحق لمجلس الكلية أو من يفوضه االستثناء من الفقرتين )أ( و)ب( أعاله.
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 :ةالمادة العاشر
 

رفع الحرمان والسماح للطاليب بيدخول االختبيار، شيريطة  - استثناءً  -يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه 
( من %50أن يقدم الطالب عذرًا يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن )

 المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.
 : ةللمادةالعاشر القاعدة التنفيذية

 
 

 :المادة الحادية عشرة
الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرًا في ذلك االختبار، ويحسب تقديره في ذلك 

 المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.
 

 :المادة الثانية عشرة
فصل لعذر قهري جاز لمجلس االختبار النهائي في أي من مواد ال إذا لم يتمكن الطالب من حضور

الكلية، في حاالت الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارًا بدياًل خالل مدة ال تتجاوز 
 .عليه بعد أدائه االختبار البديل نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل

 
 :(8) ةالمادة الثالثة عشر

إذا تقدم بعذر مقبول  ،في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً  تمراراالس عن يجوز للطالب االعتذار -أ
خالل فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها وذلك  ،لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة

ة الالزمة إلنهاء ( ويحتسب هذا الفصل من المدّ W)ويرصد للطالب تقدير )ع( أومجلس الجامعة، 
 .متطلبات التخرج

                                  
 18/1/1428بتاريخ   0هــ23/45/1428عليم العالي رقم عدلت المادة بموجب قرار مجلس الت (8)

م يجب على الطلبة المتغيبين تقديم أعذار سبب تغيبهم خالل فترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ حضوره
 .على أن يتم تسليمها قبل إعتماد الكلية أو برنامج اإلعداد الجامعي لقوائم الحرمانللجامعة بعد الغياب 
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االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس يجوز  -ب
 الجامعة.

 
 :الثالثة عشرللمادة  القاعدة التنفيذية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         أوال  : االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل در اسي )االنسحاب من كامل المقررات(:
  راسبًا إذا تقدم بعذر يجوز للطالب طلب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد

وفقًا للتقويم ( W))ع( أوخالل الفترة المحددة لإلنسحاب بدرجة ، وذلك همقبول لعميد الكلية أو من ينيب
بعد رصد درجة  اإلعتذار عن اإلستمرار في دراسة فصل دراسيكما أنه ال يمكن  .كاديمي للجامعةاأل

 اء من مجلس الجامعة أو من يفوضه.إال باستثن ألحد مقررات هذا الفصل (DN)ح( أو ) محروم

  يحق للطالب في حال الحصول على تقديرات قبل طلب االعتذار عن الدراسة أن يحتفظ بجميع
 في باقي المقررات.( W)ع( أو)بدرجة التقديرات وترصد درجة "منسحب بعذر" 

 جوز لمدير يشترا في االعتذار أن ال يتجاوز فصليين متتاليين أو ثالثة فصول غير متتالية، وي
الجامعة أو من يفوضه في حال الضرورة االستثناء من ذلك، وتحتسب فصول االعتذار من المدة 

 .التخرج الالزمة إلنهاء متطلبات برنامج

 أداء مرٍض" أو بمجلس القسم يمكن رصد درجة "منسحب بتقدير  بناء على توصية المدرس وتأييد
وفقًا للتقويم ( W))ع( أو المحددة لإلنسحاب بدرجة  خالل الفترةوذلك  درجة "منسحب بتقدير راسب".

 .كاديمي للجامعةاأل

 ثانيا : االنسحاب من مقرر دراسي واحد أو أكثر:
 "ع( أو يمكن للطالب تقديم طلب االنسحاب من مقرر أو أكثر بدرجة "منسحب بعذر((W ) خالل وذلك

 .كاديمي للجامعةاألوفقًا للتقويم ( W))ع( أو الفترة المحددة لإلنسحاب بدرجة

    يتم دراسة جميع طلبات االنسحاب من مقرر دراسي واحد أو أكثر من قبل المرشد األكاديمي
لهذا المقرر  (DN)ح( أو ) للطالب.  كما أنه ال يمكن اإلنسحاب من أي مقرر بعد رصد درجة محروم

 إال باستثناء من مجلس الجامعة أو من يفوضه.

 مجلس القسم يمكن رصد درجة "منسحب بتقدير بأداء مرٍض" أو  دبناء على توصية المدرس وتأيي
وفقًا للتقويم ( W))ع( أو خالل الفترة المحددة لإلنسحاب بدرجة وذلك  درجة "منسحب بتقدير راسب"

 .كاديمي للجامعةاأل
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 للمادة الثالثة عشر: القاعدة التنفيذيةتابع 

 
 
 
 

 :ةعشر الرابعةالمادة 
على أاّل  الجامعةتأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس دم بطلب للطالب التق يجوز

تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلة 
 ،الضرورة االستثناء من ذلكحال  فيويجوز لمجلس الجامعة  ثم يطوى قيده بعد ذلك، بقائه في الجامعة

 إلنهاء متطلبات التخرج. الزمةلالتأجيل ضمن المدة اال تحتسب مدة و 
 

 :ةعشر الخامسةالمادة 
 

 ،من الجامعة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيدهالمنتظم إذا انقطع الطالب 
ي يتم ط وبالنسبة للطالب المنتسب ،اقلقيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة لمدة  يولمجلس الجامعة ط

 إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.   هقيد
 

 الدراسة عن واالنقطاع التأجيل

 ثالثا: اإلنسحاب من الجامعة:
اءات إخالء طرفه من الجامعة للطالب اإلنسحاب من الجامعة واستالم ملفه بعد استكمال إجر يجوز 

في جميع مقرراته المسجلة في ذلك الفصل,  ( W))ع( أوبدرجة ويرصد له درجة "منسحب بعذر" 
 كما تلغى منحته إذا كان لديه منحة كما أنه يعتبر منقطعا إذا رغب في العودة إلى الجامعة.
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 :عشرة السادسةالمادة  
 

  في جامعة أخرى. اً درسها زائر يي تال للفصولعن الدراسة  اً منقطعالطالب عد يال 
 
 
 

 :عشرة السابعةالمادة 
 : اآلتية الضوابط وفق االنقطاع  قبل سجّلهو  برقمه قيده إعادة بطلب التقدم قيده المطوي  للطالب يمكن

 .القيد طي تاريخ من دراسية فصول أر عة خالل القيد إعادة بطلب يتقدم أن (أ)
 الطالب. قيد إعادة على العالقة ذات والجهات المعنية الكلية مجلس يوافق أن (ب)

 مستجداً  لباً طا للجامعة التقدم فبإمكانه فأكثر دراسية فصول أر عة الطالب قيد يط على مضى إذا (ت)

حينه,  في المعلنة القبول عليه كافة شروا تنطبق أن على السابق الدراسي سجله إلى الرجوع دون 
 (.9ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقًا لضوابط يصدرها المجلس. )

االستثناء  – الضرورة حالة في – الجامعة ولمجلس واحدة، مرة من أكثر الطالب قيد إعادة يجوز ال (ث)
  .ذلك من

 (.10مفصواًل أكاديميًا ) كان إذا قيده المطوي  الطالب قيد إعادة يجوز ال (ج)
 

  : السابعة عشرللمادة  القاعدة التنفيذية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
   .26/3/1425، بتاريخ 0هــ9/33/1425لتعليم العالي رقم عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس ا (9)

   .10/5/1427، بتاريخ 0هــ9/43/1427لتعليم العالي رقم ار مجلس اعدلت هذه الفقرة بموجب قر (10)

 القيد عادةإ

)أو سينتين دراسييتين للكلييات قدم بطليب إعيادة القييد خيالل أر عية فصيول دراسيية أن يتيمكن للطالب  -1
 ، ولكن برقمه وسجله الدراسي قبل االنقطاع.من تاريخ طي القيد التي تطبق نظام السنة الدراسية(

)أو أكثر من سنتين دراسيتين للكليات أر عة فصول دراسية أكثر من إذا مضى على طي قيد الطالب  -2
، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله نظام السنة الدراسية(  التي تطبق

مجلس الجامعة ول، الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروا القبول المعلنة في حينه
 استثناء الطالب من شروا القبول وذلك وفقًا للضوابط اآلتية: 

 . أال يكون الطالب مفصواًل أكاديمياً  -أ

، والفرصة موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه بعد إعادة قيد الطالبتكون الفرصة االولى في  -ب
 .بناء على توصية مجلس الكلية أو من يفوضه الثانية فأكثر بعد موافقة مجلس الجامعة
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 عشرة: الثامنةالمادة 
فصل  يفصل من الجامعة ألسباب تعليمية, أو تأديبية, أو الذ يعادة قيد الطالب الذإ يجوز  ال

ذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعد قيده من جامعة أخرى ألسباب  تأديبية, وا 
 ملغى من تاريخ إعادة القيد. 

 
  

 
 عشرة: التاسعةالمادة 

 عن التراكمي معدله يقل أال على الدراسية، الخطة حسب بنجاح التخرج متطلبات إنهاء بعد الطالب يتخرج

 لرفع الطالب يدرسها مناسبة مقررات تحديد المختص القسم مجلس ةتوصي على بناء الكلية ولمجلس مقبول،

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

 : للمادة التاسعة عشر القاعدة التنفيذية
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخرج

  اكمي بناء يجوز تطبيق إعادة احتساب المعدل التر التراكمي للطالب عن مقبول في حالة تدني المعدل
على طلب يقدمه الطالب شريطة أن يكون ناجحا في جميع المقررات المطلوبة للحصول على الدرجة 

مي بعد إعادة ، على أن ال يتجاوز معدله التراكلقسم المعني وموافقة مجلس الكليةالعلمية وتوصية ا
 ، وفقًا للضوابط التالية:احتسابه عن "مقبول"

راكمييي، يجييوز اسييتبعاد تقييديرات خاصيية بمقييررات أخييذت زيييادة علييى عنييد إعييادة احتسيياب المعييدل الت -1
متطلبات التخرج أو نتيجة لتغييير تخصيص أو تغييير خطية دراسيية أو متطلبيات اختياريية رسيب بهيا 

 الطالب واستعاض عنها بمقررات أخرى.

ب يجيييوز اسيييتبعاد التقيييديرات التاليييية عنيييد إعيييادة احتسييياب المعيييدل التراكميييي: راسيييب، محيييروم، منسيييح -2
 بتقدير راسب.

 .ساعة معتمدة 24زيد مجموع الساعات المستبعدة عن يجب أال ي -3
ترصد في السيجل األكياديمي للطاليب جمييع التقيديرات التيي حصيل عليهيا وتوضيع إشيارة تبيين جمييع  -4

 التقديرات المستبعدة من حساب المعدل التراكمي.
 لتقديرات.يوضح السجل األكاديمي للطالب المعدل التراكمي بعد استبعاد ا -5

  .ال يجوز تعديل السجل األكاديمي للطالب بعد إصدار وثيقة التخرج 
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 :التاسعة عشر للمادة القاعدة التنفيذيةتابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رونالمادة العش
 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:

 الفصل من الجامعة

 أن يكون الطالب قد درس مقررات بحد أدنى ثلثي  جامعة دار العلوم يشترا إلعطاء أي درجة علمية من
 عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة.

 ًون الطالب يقوم عميد القبول والتسجيل ة بناء على قوائم الخريجين على مجلس الجامعبعرض  وش
 .توصية من مجلس الكلية

  من الجامعة. هإخالء طرفاستكمال إجراءات يلزم الطالب المتخرج 
 .ال يعتبر الطالب متخرجا إال بقرار من مجلس الجامعة على منحه الدرجة 
 ًون الطالب تقوم عمادة القبول والتسجيل سمية للخريجين، واالحتفاظ بإصدار الوثائق والشهادات الر  وش

 .بأي شكل من أشكال الحفظ بصورة منها
 مكتمل )ل(  الطالب الذين يحصلون على تقدير غير(IC ) خر فصل دراسي أو آفي مقرر أو أكثر في

 خر فصل دراسيآ رستكمالهم لمتطلبات التخرج، ويعتبمن في حكمه ترفع طلبات تخرجهم إفرادية حال ا
 .لتخرجفي سجل الطالب هو فصل ا

 ًون الطالب عمادة القبول والتسجيل تقوم ، صليه إضافية بناء على طلب الطالبأ تخرج إصدار وثيقةب ش
 الوثائق اإلضافية.ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المتعلقة بالرسوم وعدد 
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 5مين  2.0إذا حصل عليى ثالثية إنيذارات متتاليية عليى األكثير النخفياض معدليه التراكميي عين )  )أ(
( ولمجليييس الجامعييية بنييياًء عليييى توصيييية مجليييس الكليييية إعطييياء فرصييية رابعييية لمييين 4مييين  1.0أو 

 .متاحةتراكمي بدراسته للمقررات الُيْمكنه رفع معدله ال
إذا لييم ينييه متطلبييات التخييرج خييالل مييدة أقصيياها نصييف المييدة المقييررة لتخرجييه عييالوة علييى مييدة  )ب(

البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهياء متطلبيات التخيرج بحيد أقصيى  
 ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج .

االسييتثنائية معالجيية أوضيياع الطييالب الييذين تنطبييق عليييهم يجييوز لمجلييس الجامعيية فييي الحيياالت  )ج(
 أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.

 
 :لمادة العشرونالقاعدة التنفيذية ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  للمادة العشرون: القاعدة التنفيذيةتابع 
 
 

 : الفصل بسبب اإلنذار األكاديمي.أوال
 2.0الثية إنيذارات متتاليية النخفياض معدليه التراكميي عين )يفصل الطاليب مين الجامعية إذا حصيل عليى ث 

(، ولمجلس الجامعة أو من يفوضه ، بنياًء عليى توصيية مجليس الكليية أو مين 4.0من  1.0أو  5.0من 
( 4.0مييين  1.0أو  5.0مييين  2.0يفوضيييه إعطييياء فرصييية رابعييية لمييين ُيْمكنيييه رفيييع معدليييه التراكميييي عييين)

 بدراسته للمقررات المتاحة.

 صل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض معدله.يحتسب الف 
 الفصل بسبب عدم إنهاء متطلبات التخرج في المدة المحددة. ثانيا :

  يفصييل الطالييب ميين الجامعيية إذا لييم يييتمكن ميين التخييرج خييالل فتييرة إضييافية تسيياوي نصييف المييدة األصييلية
ه بنياء عليى توصيية مجليس الكليية أو مين يفوضيه اسيتثناء للتخرج، ويجوز لمجليس الجامعية أو مين يفوضي

 المدة لتصل إلى ضعف المدة األصلية للتخرج، شريطة ما يلي:

 .سبب التعثر مقبواًل لمجلس الكليةأن يكون  -1
 يحتسب الفصل الصيفي من الفصول الدراسية. -2
 .5من  3.75أو  4من  1.75اال يقل معدله التراكمي عن  -3

 حكام من تنطبق عليهم أوال وثانياً االستثناء من أ ثالثا :
للفرصيية الرابعيية، وفييق الشييروا  ذيجييوز لمجلييس الجامعيية أو ميين يفوضيية أن يعيييد قيييد الطالييب المسييتنف .أ

 اآلتية:
 .التراكميأن يكون بإمكان الطالب رفع معدله  -1
 أال تتجاوز االستثناءات فصلين دراسيين. -2

طالب المتأخر في التخرج شريطة إمكانية ب . يجوز لمجلس الجامعة أو من يفوضه أن يعيد قيد ال

 إنهائه للدراسة خالل فصلين دراسيين.
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 :لمادة العشرونتابع القاعدة التنفيذية ل

 
 

 
 

 : والعشرون المادة الحادية
يجييوز لمجلييس الجامعيية بنيياء علييى اقتييراح الكليييات األخييذ بمبييدأ الدراسيية عيين طريييق االنتسيياب فييي بعييض 
الكليات والتخصصيات التيي تسيمح طبيعية الدراسية فيهيا بيذلك، ويضيع مجليس الجامعية القواعيد واإلجيراءات 

 :نظمة لذلك وفق الضوابط اآلتيةالم
أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخيرج الطاليب المنتسيب عين عيدد الوحيدات )أ( 

 .نتسابالدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لال
يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وا عادة )ب( 

 قيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.ال

 االنتساب

 

 يلزم الطالب التقدم بطلب إعادة القيد قبل بدأ الدراسة . .ج

 طي قيده.والطالب المفصول  وشؤون الطالب بإبالغ تقوم عمادة القبول والتسجيل رابعاً:

 ء طرفه من الجامعة.يلزم الطالب المفصول استكمال إجراءات إخال خامساً:

 بإصدار الوثائق الرسمية للمفصولين. وشؤون الطالب تقوم عمادة القبول والتسجيل سادساً:

لى عمادة الكلية وشؤون الطالب بحصر جميع الحاالت وإبالغها إ تقوم عمادة القبول والتسجيل سابعاً: 

 .المعنية
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لمجلييس الجامعيية بنيياء علييى اقتييراح مجييالس الكليييات وضييع الضييوابط الالزميية لتقييييم )ج( 
 أداء الطالب المنتسبين.

ة يييييييا يفييييد بييأن دراسييييييييادة ميييييييييرج والشهيييييييمي ووثيقيية التخيييييييجل األكادييييييييييي السييييييييثبييت ف (د)
 ) باالنتساب(.  بالالط

 
 
 

 
 
 

 :المادة الثانية والعشرون
درجة لألعمال الفصلية ال   -بناء على اقتراح مجلس القسم  -يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقّرر 

 ( من الدرجة النهائية للمقرر.%30تقل عن )
 

 

 :المادة الثالثة والعشرون
 :قتين اآلتيتينللمقرر بإحدى الطريتحتسب درجة األعمال الفصلية 

أو  أو منها جميعاً  االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاا الصفي األخرى   ــ أ 
 .ا واختبار تحريري واحد على األقلمن بعضه

 .اختبارين تحريريين على األقل  ــ ب 

 
 المادة الرابعة والعشرون:

أن ُيَضّمن االختبار النهائي  –القسم بناء على توصية مجلس  –يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر 
 في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.

 
 

 :المادة الخامسة والعشرون

 اتوالتقدير  اراتـــــــــــــــــــــاالختب
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يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال 
مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير غير مكتمل متطلبات أي 

( وال يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد IC)ل( أو)
ذا مضى فصل دراسي واحد ولم ُيَغير تقدير غير مكتمل )ل( أو ) ( ICاستكمال متطلبات ذلك المقرر، وا 

( ويحسب ضمن المعدل الفصلي Fي سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب )هي( أو )ف
 والتراكمي.
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 :الخامسة والعشرونللمادة  القاعدة التنفيذية

  ل( )غير مكتمل درجة يوصي مدرس المقرر برصد(IC ،) للطالب بعد توضيح العمل الالزم
الستكمال متطلبات المقرر ومدة هذا العمل، وكتابة تقرير إلى رئيس القسم بذلك مشتمال على 

 على أساسها التوصية. تاألسباب التي تم
  ناًء على توصية مدرس المقرر و من يفوضه الذي يتولى تدريس المقرر بأيجوز لمجلس القسم

 السماح للطالب باستكمال متطلبات المقرر في الفصل الدراسي التالي.
  ل( )على الطالب أن ُينهي المقرر( الذي رصد له درجةIC ،) خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل

 :لتين التاليتينالدراسي التالي ويجوز االستثناء في الحا
لفصل  التدريب الميداني يجوز لهم تمديد فترة إنهاء متطلبات المقرر مقررالطالب الذين يسجلون في  -1

 .ن تكون متتاليهأبموافقة رئيس القسم المختص، شريطة  خرآ
 مقررفي الفصل السابق لتسجيله  (، IC)ل( ) في حالة حصول الطالب على تقدير غير مكتمل -2

ته من التدريب الميداني إلنهاء مدة أقصاها فصل دراسي بعد عود هالتدريب الميداني فيجوز إعطاء
ًه.  متطلبات المقرر الذي لم يتم إنها

  عند إكمال الطالب المقرر في الفترة المحددة لذلك فعلى مدرس المقرر تغيير التقدير للطالب من تقدير
إلى التقدير الذي يستحقه في ذلك المقرر على أن يكون خالل فصل دراسي (، IC)ل( ) غير مكتمل

(، وعلى IC)ل( ) ية الفصل الدراسي الذي حصل فيه الطالب على تقدير غير مكتملواحد بعد نها
ًون الطالب التسجيلو عمادة القبول  إشعارالجهة األكاديمية التي يتبعها المقرر  بعد إعتماد  بذلك وش

 .الدرجة من قبل رئيس القسم المعني وعميد/مدير الجهة األكاديمية المعنية
 ًون الطالب سجيلتتقوم عمادة القبول وال  شعار الطالب والجهةا  بتغيير التقدير الى راسب و  وش

ًون الطالب  المعنية التي يتبعها المقرر بذلك إذا لم يتم األكاديمية إشعار عملدة القبول والتسجيل وش
 رة المحددة لذلك.تير التقدير في الفتغيب

 هسالتقدير غير مكتمل ينتج عنه تعليق لتقدير الطالب في المقرر نف. 
 ذا أراد التسجيل فستقوم  الذي حصل فيه على تقدير غير مكتمل لتسجيل في المقررال يحق للطالب ا وا 

ًون الطالب بتحويل درجة "غير مكتمل" إلى درجة "راسب".  عمادة القبول والتسجيل وش
 .ال يحق للطالب التسجيل في المقرر الذي يلي المقرر الذي حصل فيه على تقدير غير مكتمل 
 ل( او ) يعطى( تقدير غير مكتملICفي حالة الغياب عن االمتحان النهائي بعذر مقبول من الجهة )  

 التي يتبعها المقرر. األكاديمية
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 :المادة السادسة والعشرون
واد يدانية من أحكام الميجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الم

( أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى 24، 23، 22)
 تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.

 
 المادة السابعة والعشرون:

مستمر)م( أو إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير 
(IP) ،  ذا لم يستكمل المقرر في وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وا 

الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل )ل( ه الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس
 في سجل الطالب.  (IC)أو
 

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

من وزن التقدير  
(4)  

من وزن التقدير  
(5)  

 رمز
 الدرجة المئوية التقدير التقدير

 100-95 ممتاز مرتفع أ+ 5.00 4.00

 95إلى أقل من  90 ممتاز أ 4.75 3.75

 90إلى أقل من  85 جيد جدا  مرتفع ب + 4.50 3.50

 85إلى أقل من  80  جيد جدا   ب 4.00 3.00

 80إلى أقل من  75 جيد مرتفع ج + 3.50 2.50

 75إلى أقل من  70 جيد ج 3.00 2.00

 70إلى أقل من  65 مقبول مرتفع د + 2.50 1.50

 65إلى أقل من  60  مقبول د 2.00 1.00

 60أقل من   راسب  هـ 1.00 0
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 :والعشرون الثامنةللمادة  القاعدة التنفيذية

 
 
 

  التقديرات على أساس هذا التقسيمتقسم  درجات الطالب على المستويات التسعة أعاله وتحسب ,
ف المعياري لدرجات الطالب النهائية يجوز لمدرس المقرر األخذ في االعتبار المعدل واالنحرا كما

 للمقرر التي تعكس تحصيل الطالب الدراسي.
  )يعطى تقدير غير مكتمل)ل(IC) من الجهة في حالة الغياب عن االمتحان النهائي بعذر  

 .األكاديمية التي يتبعها المقرر
  )يعطى تقدير محروم )ح(DN) من المحاضرات  %75في حالة إذا قلت نسبة الحضور عن

 والمختبرات.
 ند(  يعطى تقدير ناجح( بدون درجة(NP) أو راسب  )بدون درجة )هد(NF)  للمقررات التي يتم

 طرحها على أساس النجاح أو الرسوب مثل الرسائل و رنامج التدريب الصيفي.
  )يعطى تقدير منسحب بعذر )ع(W)  وفقا للتقويم في حالة انسحاب الطالب في الوقت المحدد

 .األكاديمي
 طى تقدير منسحب بأداء مرض )عج( يع(WS)  عند انسحاب الطالب الرسمي من جميع المقررات

بعد فترة االنسحاب بعذر ويعطي التقدير بعد مصادقة مدرس المقرر بأن أداء الطالب كان مرضيًا 
ن غيابه بدون عذر لم يتجاوز نسبة  من المحاضرات والمختبرات حتى تاريخ انسحابه وال  %25وا 

ًثر هذا  التقدير على المعدل التراكمي للطالب. ي
  )يعطى تقدير منسحب بتقدير راسب )عه(WF)  إذا انسحب الطالب رسميًا من جميع المقررات بعد

ًه غير مرض ويعتبر الذي حصل على هذا التقدير راسبًا في المقرر.  فترة االنسحاب بعذر وكان أدا
  )يعطى تقدير مكتسب )ك(CR) ت الدراسية عبر وسائل بديلة لكسب في حالة اجتياز الوحدا

 . IELTS وآيليتس TOEFL أو أي إختبارات معيارية كالتوفل الساعات مثل اختبار المستوى 
  )يعطى تقدير منقول )ت(T) الساعات  الحتساب في حالة اجتياز الوحدات الدراسية عبر وسائل بديلة

 أخرى. مثل نقلها من مًسسات تعليمية
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 :لمادة التاسعة والعشرونا

 : يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي
 .4.00من  3.50أو  5.00من  4.50إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  :)ممتـاز( 1

 إلى 2.75و من أ 5.00من  4.50إلى أقل من  3.75إذا كان المعدل التراكمي من  (:)جيد جدا   2

 . 4.00من  3.50أقل من 

 إلى 1.75أو من  5.00من  3.75إلى أقل من  2.75إذا كان المعدل التراكمي من  )جيــد(: 3

 . 4.00من  2.75أقل من 

 1.00أو من  5.00من  2.75إلى أقل من  2.00إذا كان المعدل التراكمي من  )مقـبول(: 4

 . 4.00من  1.75إلى أقل من 

  

 :الثالثون المادة
( 5.00( من )5.00( إلى )4.75تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )

( عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل 4.00( من )4.00( إلى )3.75أو من )
من  ( إلى أقل3.25( أو من )5.00( من )4.75( إلى أقل من )4.25على معدل تراكمي من )

 .( عند التخرج4.00( من )3.75)
 :يلي ويشترا للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما

 .رسه في الجامعة أو في جامعة أخرى أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر د)أ(. 
نيى والحيد أن يكون الطالب قيد أكميل متطلبيات التخيرج فيي ميدة أقصياها متوسيط الميدة بيين الحيد األد)ب(. 

 .قصى للبقاء في كليتهاأل
( ميين متطلبييات %60يقييل عيين ) أن يكييون الطالييب قييد درس فييي الجامعيية التييي سيييتخرج منهييا مييا ال)ج(. 
 .التخرج

 
 

 
 

 :المادة الحادية والثالثون

 هائيالن االختبار إجراءات
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يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النهائي، وتكون مهامها 
درجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ مراجعة كشوف رصد ال

 اختبار أي مقرر.
 :المادة الثانية والثالثون

 يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.
 :المادة الثالثة والثالثون

اء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار، ويجوز عند االقتض
 يختاره مجلس الكلية.

 :المادة الرابعة والثالثون
معه  أن يشرك ، ويجوز لرئيس القسم )عند الحاجة(ر أوراق االختبار النهائي لمقررهيصحح مدرس المقر 

 . ى من يراهورة أن يسند التصحيح إل، ويجوز لمجلس الكلية عند الضر متخصصًا أو أكثر في التصحيح
 :المادة الخامسة والثالثون

يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد 
 .ليها، ثم يصادق عليها رئيس القسمالدرجات المعدة لذلك ويوقع ع

 القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والثالثون:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ًون الطييالب تقييوم عمييادة الكلييية بتزويييد عمييادة القبييول والتسييجيل م المقييرر والييوزن بعناصيير تقيييي وشيي
، وذلك ( عناصر9(، وأال تزيد عن )2عن) ، على أال تقل عدد عناصر التقييمالنسبي لكل عنصر

ة ميين بدايييسييبوع علييى األقييل أوالمبنييية علييى توصييية منسييق المقييرر، قبييل  بعييد توصييية رئيييس القسييم
 .االختبارات النهائية

 الدرجات بناء على عناصر التقييم وم مدرس المقرر برصديق. 
 وفيي حالية اعتراضيه عليى اليدرجات يقيوم مراجعة واعتماد اليدرجات المرصيودةيقوم منسق المقرر ب ،

 .ها لمدرس المقرر من أجل المراجعةبإعادت
 ق المقيرر ومين ثيم تحيال اليى عمييد يقوم رئيس القسيم بمراجعية واعتمياد اليدرجات المعتميده مين منسي

 .لية للمراجعة النهائية واالعتمادالك
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 :ثونالمادة السادسة والثال
  .، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلكب في أكثر من مقررين في يوم واحدال يجوز اختبار الطال

 
 

 :للمادة السادسة والثالثون القاعدة التنفيذية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًون الطالب تقوم عمادة القبول والتسجيل بجدولة االختبارات النهائية للطلبة والطالبات، وفقيًا للتقيويم  وش
دارة برنييامج اإلعييداد الجييامعي، بحيييث ال يييتم اختبييار أي  األكيياديمي وبالتنسيييق مييع عمييادات الكليييات وا 

وبعييدم وجييود تعييارض فييي الوقييت إلختبييارين ألي طالييب أو  كثيير ميين مقييررين فييي يييوم واحييدأطالييب فييي 
 .طالبة

 ًون الطيييالب تقيييوم عميييادة القبيييول والتسيييجيل ي تقيييدم فيهيييا االختبيييارات بحجيييز القاعيييات والمعاميييل التييي وشييي
دارة برنامج اإلعداد الجامعي، بالتنسيق مع عمادات الكلياالنهائية  .ت وا 

 عميييادة القبيييول تبليييي  النهائيييية للطيييالب و  االختبييياراتو مييين يفوضيييه بإعتمييياد جييدول أليييس الكليييية يقييوم مج
ًون الطالب والتسجيل  .به وش

 ًون الطيييالب تقيييوم عميييادة القبيييول والتسيييجيل أو مييين  الجيييداول المعتميييدة مييين مجليييس الكلييييةبمراجعييية  وشييي
بعيد  ت المحيددة بيالتقويم االكياديمياراسبوعين من بداية فترة اإلختبيأ، ونشره قبل مدة ال تقل عن يفوضه

 .أخذ الموافقة النهائية من مجلس الجامعة أو من يفوضه
  تعيارض فيي جيدول االختبيار  اإلعيداد الجيامعي، بإعطياء الطلبية اليذين ليديهم برنامج و إدارةأتقوم الكلية

سياء االقسيام المعنييين، علي، بعيفيي تليك المقيررات، اختبارات بديلية النهائي ن يكيون موعيد أى د موافقية ًر
 .ل خالل فترة االختبارات النهائيةاالختبار البدي

  فييي ضييوء وجييود مبييررات مقبوليية يجييوز طلييب تغيييير جييدول االختبييار النهييائي لمقييرر مييا بعييد نشييره، بنيياء
، مع التنسيق ميع فوضهالكلية أو من ي مجلسعلى اقتراح مدرس المقرر وتوصية رئيس القسم، وموافقة 

ًون الطييالب جيلعمييادة القبييول والتسيي وبعييد موافقيية نهائييية ميين  ، وبموافقيية خطييية ميين جميييع الطلبييةوشيي
خييذين فييي اإلعتبييار أن يكييون الموعييد المقتييرح خييالل فتييرة االختبييارات آ، مجلييس الجامعيية أو ميين يفوضييه

 النهائية.
 ا فيي حاليية الضييرورة فلمجلييس الجامعيية أو ميين يفوضييه اسيتثناء البييدأ فييي االختبييارات النهائييية قبييل موعييده

المحدد فيي التقيويم األكياديمي أو اإلنتهياء بعيد موعيدها المحيدد فيي التقيويم األكياديمي بنياًء عليى توصيية 
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 :المادة السابعة والثالثون
، كما ال يسمح له بالخروج هائي بعد مضي نصف ساعة من بدايتهال يسمح للطالب بدخول االختبار الن

 .تبار قبل مضي نصف ساعة من بدايتهمن االخ
 

 :المادة الثامنة والثالثون
الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب 

 وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.
 

 :لثالثونالمادة التاسعة وا
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حاالت الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة 

 .عدى بداية اختبارات الفصل التاليخالل فترة ال تت
 
 :نفيذية للمادة التاسعة والثالثونقاعدة التال
 
 
 

 تي:عتراض على درجة أي مقرر وفقًا لآليحق للطالب التقدم بطلب ا 
 .ابيع من الفصل الرئيسي الذي يليهسأ ةن يتقدم باإلعتراض خالل ستأ -1
ويجيوز  ،سيابقينن تقيدم بطليب اعتيراض وتيم رفيض طلبيه خيالل فصيلين دراسييين أن ال يكون قد سبق أ -2

 لعميد الكلية االستثناء من ذلك.
يقوم رئيس القسم بالتحقق من مبررات تقديم الطلب بالرجوع إلى تقويم مدرس المقرر للطالب بناًء عليى  -3

درجاتييه لألعمييال الفصييلية ودرجييات االختبييار النهييائي وعليييه القيييام بيياإلجراءات الالزميية فييي حاليية وجييود 
 عتراض الطالب على عميد الكلية.ضرورة لذلك حيث يقوم بعرض ا 
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 :المادة األربعون
لى توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري النهائي على أال تقل ع يحدد مجلس الكلية بناءً 

 .عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات
 

 :المادة الحادية واألربعون
صة ( يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخا40-31مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من )

 .بإجراءات االختبارات النهائية
 

 
 :نفيذية للمادة الحادية واالربعونالتالقاعدة 
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 :واألربعون الثانيةمادة ال

 :خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتيةيجوز قبول تحويل الطالب من 
 أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها. -)أ( 

 من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية. أال يكون مفصوالً  - (ب)

 .تنطبق عليه شروا التحويل التي يحددها مجلس الجامعةأن  -)ج(
 

 للمادة الثانية واألربعون: القاعدة التنفيذية
 

 
 :المادة الثالثة واألربعون

 
 تقدم التي األقسام توصية على بناء الجامعة خارج الطالب درسها التي المقررات بمعادلة الكلية مجلس يقوم

 معدله احتساب في تدخل وال  له، عودلت التي المقررات للطالب اديمياألك السجل في وتثبت المقررات، هذه
 .التراكمي

 :ة للمادة الثالثة واألربعونالقاعدة التنفيذي
 
 

 أي شروا أخرى يوصي بها مجلس الكلية ، ويوافق عليها مجلس الجامعة.
 

 التحويل
 أخرى جامعة  إلى جامعة من التحويل

  

مين المقيررات شترا التالي لمعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج الجامعة )يسمى المقيرر المعيادل( بمقيرر ي
 تتضمنها متطلبات التخرج للطالب )يسمى المقرر المكافئ(:التي 
اسيتثناء مقيررات اللغية ، بر جيد أو أفضل في المقيرر المعيادلأن يكون قد حصل الطالب على تقدي -1

 .ع لضوابط تحددها األقسام المعنيةالصحية فإنها تخض ، والكلياتاإلنجليزية
 أن يكون الطالب قد درس المقرر المعادل في كلية أو جامعة معترف بها. -2

أن يكون المقرر المعادل مطابقا في مفرداته للمقرر المكيافئ بنسيبة ال تقيل عين الثلثيين، وأن تكيون  -1

و قواعدها التنفيذية بشأن اإلختبارات ( أ40- 31ما نصت عليه المواد من )كل ما يتعارض مع 
 النهائية يعد الغيًا.
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 :واألربعون الرابعةالمادة 
 تحويله قبول تاريخ من ىً ُمْلغ قيده فيعدّ  تأديبية ألسباب فصله سبق أنه الطالب تحويل بعد اتضح إذا

  . للجامعة
 

 : واألربعون الخامسةالمادة 
 في المعلنة والمواعيد لإلجراءات وفقاً  أخرى  إلى جامعة من دراسي فصل أي في الطالب تحويل يتم

  .للتحويل العامة الضوابط ضوء في المحول إليها الجامعة
 

 التحويل من كلية الى أخرى داخل الجامعة 
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 واألربعون: السادسةالمادة 
  .الجامعة مجلس يقرها التي للضوابط وفقاً  معةأخرى داخل الجا إلى كلية من تحويل الطالب يجوز

 :ة للمادة السادسة واألربعونالقاعدة التنفيذي

 
 
 

 :واألربعون السابعةلمادة ا
 ويشمل ,دراستها له سبق التي المواد جميع أخرى  إلى كلية من المحول للطالب األكاديمي السجل في تثبت 

  . الجامعة في دراسته طوال والتراكمية الفصلية والمعدالت التقديرات ذلك

 يحق للطالب التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفق الشروا اآلتية:
ميين عييدد الوحييدات المحييددة  %75السييادس أو  أن يكييون طلييب التحويييل قبييل إنهائييه المسييتوى  -1

 للكلية المحول منها.
 موافقة عميدي الكلية المحول منها والمحول إليها. -2

 يشترا وجود إمكانية للتحويل في الكلية المحول إليها. -3
علييييى الطالييييب االسييييتمرار فييييي جميييييع المقييييررات المسييييجل فيهييييا فييييي ذلييييك المسييييتوى قبييييل  -4

 واإلضافة واالنسحاب.التحويل مع التقيد بقواعد الحذف 
 واستثنائيًا مرة ثالثة بموافقة مجلس الجامعة. ب بالتحويل مرتين بحد أقصىاليسمح للط -5
 .شروا االلتحاق بالكلية المحول إليهااستيفاء يجب على الطالب  -6
 يجب على الطالب التقدم بطلب التحويل في المواعيد المحددة وفقًا للتقويم االكاديمي . -7
بعيييد  حيييول منهيييا والمحيييول إليهيييا أن يضيييع أي شيييروا أخيييرى يحيييددهالمجليييس الكليييية الم -8

 .موافقة مجلس الجامعة عليها
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 واألربعون: الثامنةالمادة 

 ضوابط وفق الكلية داخل آخرتخصص  إلى تخصص من التحويل الكلية عميد موافقة بعد للطالب يجوز

 .الجامعة مجلس يضعها

 
 

 :الثامنة واألربعونللمادة  القاعدة التنفيذية

 
 :واألربعون التاسعةالمادة 

المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها،  اديمي للطالبتثبت في السجل األك
 ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

 
 

 التحويل من تخصص الى أخر داخل الكلية

  يحق للطالب التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية في أي فترة قبل إنهائه المستوى السادس أو
البت في الحاالت االستثنائية أو من يفوضه  ، ولمجلس الكليةوحدات المحددة للكليةمن عدد ال 75%

 من عدد الوحدات المحددة للكلية. %75بعد المستوى السادس أو 
 مرة الثالثة بموافقة استثنائيًا للو من تخصص إلى آخر داخل الكلية لب بالتحويل مرتين ايسمح للط

 .أو من يفوضة مجلس الكلية
 بعد موافقة مجلس الكلية عليها هالمجلس القسم أن يوصي بوضع أي شروا أخرى يحدد. 
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 :الخمسونالمادة 
 يالت الجامعة فروع من فرع في أو أخرى  جامعة في المقررات بعض بدراسة يقوم الذي هوالطالب الزائر 

 : اآلتية للضوابط وفقاً  درسها التي المواد له وتعادل تحويله، دون  إليها ينتمي
 

 يدرس فيها مسبقًا على الدراسة. يالكلية الت موافقة  (أ)

 . بها معترف جامعة أو كلية في الدراسة تكون  أن (ب)

 التي المقررات حدأل مفرداته في( مكافئاً ) أو معادالً  الجامعة خارج الطالب يدرسه الذي المقرر يكون  أن (ت)

 . التخرج متطلبات تتضمنها

إليهيا الطاليب, فتيتم المعاملية  يينتمي يفرع من فروع الجامعة التي فيإذا كانت دراسة الطالب الزائر  (ث)
 (.47طبقًا للمادة )

 الجامعية خيارج مين احتسيابها يمكين التيي الدراسيية الوحيدات لنسيبة األقصيى الحيد يحيدد مجليس الجامعية  (ج)

 للطالب الزائر.

 معدليه ضيمن الجامعية األخيرى  مين الزائير للطاليب معادلتهيا تيتم التيي المقيررات معيدالت تحتسيب ال (ح)

 .األكاديمي سجله في المقررات وتثبت التراكمي،

 شروا أخرى يضعها مجلس الجامعة. يأ (خ)
 

 الزائر الطالب
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 :الخمسونللمادة  القاعدة التنفيذية

 

 :أوال : طالب زائر من جامعة دار العلوم إلى جامعة أخرى 
مجلس القسم لجنة مهمتها دراسة معادلية المقيررات التيي سيدرسيها الطاليب خيارج الجامعية  يشكل -1

 وتحديد المواد المطابقة لها في هذه الجامعة.
ديمي بطلييب خطييي مبينييًا بييه المقييرر أو المقييررات التييي ينييوي يتقييدم الطالييب لييرئيس قسييمه األكييا -2

دراستها خارج الجامعة ويجوز للطالب التقدم بطلبه بعد إنهياء المقيرر أو المقيررات إذا ليم ييتمكن 
رر أو عدميه مين من الحصول على الموافقية قبيل ذليك وييتم البيت فيي قبيول الدراسية وتحدييد المقي

 ة.من مجلس الكلي شكلةقبل اللجنة الم
ًون الطييالب تتييولى عمييادة القبييول والتسييجيل -3 مخاطبيية الجامعيية التييي ينييوى الطالييب الدراسيية  وشيي

 فيها.
(  الخاصييية بمتطلبيييات 45( و )44( و )43و ) (42و)( 30ميييع عيييدم اإلخيييالل  بيييالمواد رقيييم ) -4

، تثبت المقررات في سيجله األكياديمي، وال تيدخل ل والقواعد التنفيذية الخاصة بهاالتخرج والتحوي
 التقديرات في حساب المعدل التراكمي، ولمجلس الكلية احتسابها فى المعدل التراكمى.

ًون  يلتزم الطالب بتقديم نتائجه في المقررات التي يدرسها كزائر إلى عمادة القبول والتسجيل -5 وش
ال عيد منقطعيا  الطالب خالل شيهر مين بدايية الفصيل الدراسيي الرئيسيي التيالي لدراسيته كزائير، وا 
( ولمجليييس الكليييية تقيييدير قبيييول النتيييائج بعيييد ذليييك، 15ك الفصيييول، ويعاميييل وفقيييا للميييادة )عييين تلييي

 واستثناءه من تطبيق المادة عليه.

 :ثانيا : طالب زائر من جامعة أخرى إلى جامعة دار العلوم
 .المطلوب دراستهاالمقررات يجب توفر إمكانية التسجيل في  -1
 التي يرغب في دراستها.المقررات حدد به موافقة الجامعة األخرى بموجب خطاب مضرورة  -2
 سياعة معتميدة  40هيو  بدراسيتها الحد األقصى للوحدات التي يسمح للطالب الزائرن يكون يجب أ -3

 وبحد أقصى فصلين دراسيين، وال يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول الدراسية.

 
 



============================================ 
ة وقواعدها التنفيذية بجامعة دار العلوميالجامع الئحة الدراسة واإلختبارات للمرحلة  

2015يونيو  -1436شعبان  -  
 Page 42 of 46  

 

 
 
 
 
 

 :المادة الحادية والخمسون
 .المعمول بها في المرحلة الجامعيةلوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات تلغي هذه الالئحة ما سبقها من 

 

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

 

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

 
 

  
  

 
 ملحق ) أ (

 كاديمي ورموز التقديراتالسجل األ 
 

 :ورموز التقديرات السجل األكاديمي
، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها الدراسي هو بيان يوضح سير الطالب

، كما يوضح موز وقيم تلك التقديراتوأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ور 

 أحكام عامة

 المالحـق
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معدل التراكمي و يان التقدير العام باإلضافة إلى المقررات التي أعفي منها السجل المعدل الفصلي وال
 الطالب المحول.

 
 
 
 

 المدلول
 باإلنجليزية

 المدلول

 بالعربية
 حدود الدرجة النقاط

 الرمز
 باإلنجليزية

 الرمز
 بالعربية

Exceptional 100-95 5.00 4.00 ممتاز مرتفع A+ +أ 

Excellent 95أقل  90 4.75 3.75 ممتاز A أ 

Superior أقل من  85 4.50 3.50 جيد جدا  مرتفع
90 

B+ +ب 

Very Good   أقل من  80 4.00 3.00 جيد جدا
85 

B ب 

Above Average أقل من  75 3.50 2.50 جيد مرتفع
80 

C+ +ج 

Good أقل من  70 3.00 2.00 جيد
75 

C ج 

High Pass أقل من  65 2.50 1.50 مقبول مرتفع
70 

D+ +د 

Pass أقل من  60 2.00 1.00 مقبول
65 

D د 

Fail 60أقل من  1.00 0 راسب F هـ 

In-Progress مستمر - - ----- IP م 

In-Complete غير مكتمل - - ----- IC ل 

Denial 1.00 0 محروم ----- DN ح 

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

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

Withdrawn منسحب بعذر - - ----- W ع 
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 ملحق )ب(

  مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

 الفصل األول:
ررمز التقدي وزن التقدير عدد النقاط  المقرر عدد الوحدات الدرجة المئوية 

 سلم 301 2 85 ب+ 4.50 9.00

 كيم 324 3 70 ج 3.00 9.00

 ريض 235 3 92 أ 4.75 14.25

 فيز 312 4 80 ب  4.00 16.00

 المجموع 12    48.25

 
 
  

  (48.25مجموع النقاط )  
 

 
  = معدل الفصل األول  ــــــــــــ 4.02= 

  (12مجموع الوحدات )   

  

 الفصل الثاني:
 المقرر عدد  الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط

+أ 5.00 10 سلم 104 2 96   
كيم 327 3 83 ب 4.00 12  
ريض 314 4 71 ج 3.00 12  
فيز 326 3 81 ب 4.00 12  
 المجموع 12    46

 

   46  

 
 

  = معدل الفصل الثاني  ـــــــــــــ 3.83= 
   12  

 

  (46+  48.25مجموع النقاط )   
 

 
 المعدل التراكمي = ــــــــــــــ 3.93= 

  (12+  12حدات )مجموع الو    
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