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المـقـدمة

تفتح	 العلوم	 دار	 جامعة	 انطلقت	 ع�سرية	 و�سائل	 و	 متكاملة	 تدريبية	 تعليمية	 تربوية	 مبنظومة	
الطريق	لراغبني	من	اجلن�سني	يف	موا�سلة	التعليم	اجلامعي	)	بكالوريو�ض	وماج�ستري(	مبعايري	

عاملية	متوافقة	مع	�سوق	العمل	.
�سباحية	من	 الدرا�سي:	 الدوام	 	. املعتمدة	 الدرا�سية	 ال�ساعات	 نظام	 هو	 	: الدراسي  النظام 

الثامنة	اىل	الثالثة	ع�سرا	لطالب	البكالوريو�ض	,	وم�سائية	للدرا�سات	العليا.
التي	قطعتها	 الوعود	 اأن	 التاأكد	من	 :	يعمل	مركز	�سمان	اجلودة	على	 الجودة  مركز ضمان 
اجلامعة	مازالت	قائمة	مع	التوثيق,	واإن	�سمان	اجلودة	هو	عملية	تقييم	للمدى	الذي	و�سلت	اإليه	

اجلامعة	يف	حتقيق	اأهدافها	.
حداثة	 ا�ستدامة	 املوارد.	 تخطيط	 نظام	 تطوير	 	( على	 ويعمل	 	: المعلومات  تقنية  مركز 
التجهيزات	احلا�سوبية	وال�سبكية	.	العمل	على	حتقيق	برامج	اخلطة	ال�سرتاتيجية.	احلفاظ	على	
الربط	ال�سبكي	متما�سكا	واآمنا	.	بناء	قدرات	مبجال	تقنية	املعلومات	.	�سمان	اأمن	من	املعلومات	

واحلو�سبة	.(
مركز مصادر التعليم :		وي�سم	)	املكتبة	املركزية.	الف�سول	الذكية.	املعامل	الرقمية.	مركز	
والتوجيه	 الإر�ساد	 اىل	 يهدف	 	: الطالب	 ودعم	 الأكادميي	 الإر�ساد	 مركز	 والرتجمة(	 البحوث	
وتطوير	الذات,	وتقدمي	الن�سح	وامل�سورة	يف	اجلوانب	الأكادميية	و	الجتماعية,	والدعم	الأكادميي	

للطالب	املتعرثين	درا�سيا.
اإر�ساد	 وحدة	 	. الذات	 وتطوير	 الدعم	 وحدة	 الأكادميي.	 الإر�ساد	 وحدة	 	( المركز:  وحدات 

الطالب	ذو	�سعوبات	التعلم(
المركز الثقافي:	وي�سم	م�سرحا	منوذجيا	وقاعات	لندوات	واملحا�سرات	يت�سع	لعدد	كبري	من	

احل�سور	وي�ستوعب	كل	ان�سطة	الطالب	الثقافية	,	وكذلك	ي�ست�سيف	املنا�سط	اخلارجية	.
)التايكوندو(	 :	)ال�سباحة(	 والرتفيهية	 التدريبية	 الريا�سي	 النادي	 اأق�سام	 الرياضي:	 المركز 
امل�سرب-	 األعاب	 يد-	 كرة	 طائرة-	 كرة	  – قدم	 )كرة	 	) بالأثقال	 والتدريب	 البدنية	 )اللياقة	

بلياردو(.
التوا�سل.	 ال�سمولية.	 وهي:)	 ثالث	 خ�سائ�ض	 اجلامعي	 للحرم	 تتوفر	 	 الجامعي:	 الحرم 

اخل�سو�سية.(
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كليات الجامعة

1. كلية الحقوق :
• برامج الكلية :

اأ .برنامج البكالوريو�س يف احلقوق
	, م�ستويات	 ثماين	 تتكون	من	 درا�سية	 �سنوات	 اربع	 البكالوريو�ض	يف	احلقوق	من	 برنامج	 يتكون	

يدر�ض	فيها	الطالب	)136(	�ساعة	معتمدة.
ب.  برامج الدرا�سات العليا بكلية احلقوق:

) التجاري	 القانون	 • )املاج�ستري	يف	
اجلنائي( القانون	 • )املاج�ستري	يف	

مخرجات البرنامج :	
1-	العمل	بالقطاع	احلكومي	املدين	الع�سكري	:	�سوف	ي�سمح	امل�ستوى	العلمي	الراقي	خلريج	درجة	

املاج�ستري	من	العمل	القانوين	يف	البيئة	العدلية	من	اجهزة	ق�ساء	وحتقيق	وادعاء	وحماماة.
2-		العمل	يف	حقل	املحاماة	,	ويف	جمال	تقدمي	ال�ست�سارات	القانونية	.

3-	متابعة	املتخرج	لدرا�ساته	العليا	والتخ�س�سية	.

2. كلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي :
• برامج الكلية :	

متنح	الكلية	درجة	البكالوريو�ض	من	خالل	ثالثة	برامج	تعليمية:
لتحقيق	 التخ�س�سات	 املتعدد	 املنهج	 و	 التعاون	 تدعم	 بيئة	 يخلق	 الربنامج	 هذا	 العمارة:  اأ .  
الإبداع	و	الت�سميم	الرقمي	و	التطبيق	وامل�ساركة,	وكذلك	خلق	بيئة	تعزز	م�سرية	الطالب	لتحقيق	
التميز	و	امل�ساهمة	يف	مهنهم	وجمتمعاتهم	املحلية	.	هذه	العنا�سر	يف	جزء	ل	يتجزاأ	من	اأي	اأ�سا�ض	
تعليمي	قوي,	كما	اأنها	ت�سجع	على	املزيد	من	التقدير	للهند�سة	املعمارية	و	الت�سميم	احلديث.

ويتمتعون	 مبدعني	 م�سممني	 ليكونوا	 اخلريجني	 الربنامج	 هذا	 يعد	 الداخلي:	 ب .الت�سميم 
للم�سكالت	 املبتكرة	 العمل	�سمن	املجموعة	لإيجاد	احللول	 ات�سال	قوية	وقادرين	على	 مبهارات	
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والتاأثري	الإيجابي	يف	ممار�سة	الت�سميم	الداخلي	على	م�ستوى	حملي	وعاملي	من	خالل	الفر�ض	
العلمية	املتعددة	الأبعاد	يف	الت�سميم	الداخلي	يف	الع�سر	الرقمي	.

ج .الت�سميم الرقمي: 	يعد	هذا	الربنامج	اخلريجني	للو�سول	اىل	اأعلى	امل�ستويات	يف	الدعاء	
الت�سميم	 يف	 املبدع	 بالت�سميم	 يهتم	 والذي	 املكثف	 التعليم	 مع	 الأخالقي	 و	 واجلمايل	 النظري	
ال�ستيعاب	 و	 املميزة	 التقنية	 املهارات	 اكت�ساب	 مع	 	. الرقمية	 الو�سائط	 با�ستخدام	 اجلرافيكي	
الفكري	والهام	الروحي	والت�سالت	اللفظية	الفعالة	و	املهارات	الغنية	و	الإح�سا�ض	بالنتماء	اىل	

املجتمع	من	اجل	الزدهار	يف	حمليا	وعامليا	.

3. كلية ادارة األعمال
• برامج الكلية:

1. تقدم الكلية ثالثة برامج توؤدي اىل درجة البكالوريو�س يف :
اأ . الت�سويق: 	يركز	هذا	الربنامج	على	درا�سة	جميع	العلوم	املتعلقة	بت�سميم	وت�سويق	اخلدمات	
تعليم	 يف	 املتبع	 املنهج	 	. وغريها	 الزبون	 ور�سا	 والبيع	 التوزيع	 و	 والإعالن	 والت�سعري	 واملنتجات	
الت�سويق	يوفر	جمموعة	�ساملة	من	املقررات	متكن	الطالب	من	فهم	م�ساكل	الت�سويق	و	وظائفه	

وعالقته	مع	وظائف	الأعمال	اأخرى.

ال�سركات	 بتمويل	 املتعلقة	 للمهن	 الطالب	 يعد	 الربنامج	 هذا	 امل�سرفية:	 املالية  العلوم  ب . 
وال�ستثمارات	التجارية	وال�ستثمارات	امل�سرفية	,	والتمويل	الدويل	,	والتمويل	احلكومي	والتاأمني	
والعقارات	.	الدرا�سة	املالية	يقدم	هذا	الربنامج	خلفية	نظرية	مع	�سرح	لالأدوات	التحليلية	الالزمة	

لتخاذ	قرارات	فعالة	وذات	قيمة	جتارية.

ج . ادارة املوارد الب�سرية:		هذا	الربنامج	يعد	الطلبة	ل�سغل	منا�سب	ادارية	يف	املوارد	الب�سرية	
بيئات	 اأدوات	وتقنيات	لتطوير	 	 وا�ستخدام	 والتوجيهية,	 التنظيمية	 ال�سيا�سات	 واإن�ساء	وتطوير	 	,
,	وال�سلوك	 النف�ض	 العمل	التحويلية.	يقدم	الربنامج	معرفة	دقيقة	يف	ا�سا�سيات	الإدارة	,	وعلم	

التنظيمي.
2. برنامج املاج�ستري:

الأعمال: ادارة  يف  املاج�ستري  •برنامج 
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الربنامج	 ت�سميم	 ولقد	مت	 الجنليزية(.	 اللغة	 ومب�سار	 العربية(	 )اللغة	 الربنامج	مب�سار	 يقدم	
ا�ستنادًا	اىل	املعايري	املحلية	والدولية	التالية:

-	الطار	الوطني	للموؤهالت.
-	الهيئة	الوطنية	لالعتماد	الأكادميي.

.)AACSB(	الأعمال	ادارة	كليات	تطوير	منظمة	معايري	-

املعلومات: نظم  يف  املاج�ستري  • برنامج 
-	الطار	الوطني	للموؤهالت.

-	الهيئة	الوطنية	لالعتماد	الأكادميي.
.)AACSB(	الأعمال	ادارة	كليات	تطوير	منظمة	معايري	-

نظم	 يف	 العليا	 الدرا�سات	 برامج	 لتطوير	 	)ACM( الأمريكي	 احلا�سب	 جمعية	 منوذج	 	-
املعلومات	الدارية.

	ولقد	مت	اعداد	الربنامج	لي�سمل	مواد	اجبارية	)36(	�ساعة	,	واأخرى	اختيارية	)9(	�ساعات	ليكون		
جمموع	الربنامج	)45(	�ساعة	درا�سية	معتمدة.

4. كلية الطب البشري:
• متطلبات التخرج في كلية الطب البشري:

-	انهاء	ما	ل	يقل	عن	�ست	�سنوات	درا�سية	بنجاح	)209(	�ساعة	معتمدة	,	بحيث	ينهي	الطالب/	
بجامعة	 التح�سريية	 ال�سنة	 مقررات	 من	 املعتمدة	 الدرا�سية	 الوحدات	 من	 عدد	 بنجاح	 الطالبة	
املعتمدة	من	املقررات	الجبارية	والختيارية	يف	كلية	 الدرا�سية	 الوحات	 ,	وعدد	من	 العلوم	 دار	

الطب.
-	انهاء	التدريب	الكلنيكي	يف	�سنة	المتياز	ل	يقل	عن	)48(	اأ�سبوعًا	يف	التدريب.	بحيث	ميار�ض	
العملي	 التطبيق	 تعلمه	يف	درا�سته	من	معارف	ومهارات	من	خالل	 الطالب/الطالبة	ما	 خاللها	

الكلنيكي	يف	اأحد	امل�ست�سفيات	التابعة	جلامعة	دار	العلوم	اأو	امل�ست�سفيات	الأخرى.		
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5. كلية طب األسنان:
الأ�سنان: طب  كلية  يف  التخرج  • متطلبات 

-	انهاء	ما	ل	يقل	عن	�ست	�سنوات	درا�سية	بنجاح	)208(	�ساعة	معتمدة	,	بحيث	ينهي	الطالب/	
كلية	طب	 يف	 العام	 التعليم	 مقررات	 من	 املعتمدة	 الدرا�سية	 الوحدات	 من	 عدد	 بنجاح	 الطالبة	
الأ�سنان	,	وعدد	من	الوحدات	الدرا�سية	املعتمدة	من	املقررات	الجبارية	يف	الكلية	,	وعدد	من	

الوحدات	الدرا�سية	املعتمدة	من	مقررات	التخ�س�ض.
-	انهاء	التدريب	الكلنيكي	يف	�سنة	المتياز	ل	يقل	عن	)48(	اأ�سبوعًا	يف	التدريب.	بحيث	ميار�ض	
العملي	 التطبيق	 تعلمه	يف	درا�سته	من	معارف	ومهارات	من	خالل	 الطالب/الطالبة	ما	 خاللها	

الكلنيكي	يف	اأحد	امل�ست�سفيات	التابعة	جلامعة	دار	العلوم	اأو	امل�ست�سفيات	الأخرى.		

جامعة دار العلوم:
باإجراءاته	 الطالب	 يقوم	 الدرا�سية	حيث	 ال�ساعات	 بنظام	 العلوم	 دار	 الدرا�سة	يف	جامعة	 ت�سري	

الأكادميية	من	خالل:
	

:SIS 1. نظام معلومات الطالب الآيل
من	خالل	 الطالب	 يدر�سها	 اأن	 يفرت�ض	 التي	 املقررات	 ت�سجيل	 يتم	 درا�سي	 ف�سل	 كل	 بداية	 يف	
النظام	الآيل	وين�سح	باإتباع	اخلطة	الدرا�سية	املعتمدة	للربنامج	ل�سمان	التخرج	يف	الوقت	املحدد	
http://mydau.الرابط	على	املوجودة	الآيل	الطالب	معلومات	نظام	خالل	ومن	اهلل	باإذن
edu.sa/sis		ي�ستطيع	الطالب	اأن	ي�سجل	و	يعدل	على	جدوله	الدرا�سي	باحلذف	والإ�سافة	اأو	
تغيري	ال�سعب	وفقا	لو�سعه	الأكادميي	الفعلي	كما	ميكن	للطالب	احل�سول	على	�سجله	الأكادميي	منذ	
دخوله	اجلامعة	من	خالل	نف�ض	املوقع	طباعة	اجلدول	الدرا�سي	و	احل�سول	على	نتائج	امتحانات	

املقررات	الدرا�سية	التي	در�سها	يف	ذلك	الف�سل	كذلك	القيام	باإعادة	املقررات	الدرا�سية.

2. املر�سد  الأكادميي: 
	املر�سد	الأكادميي	هو	ع�سو	هيئة	التدري�ض	الذي	يرافق	الطالب	طوال	�سنوات	درا�سته	باجلامعة,	
حيث	يقدم	للطالب	امل�سورة	و	ي�ساعده	يف	مواجهة	امل�ساكل	الأكادميية,	كما	تتطلب	معظم	الجراءات	
وميكن	 الدرا�سي,	 اجلدول	 على	 تعديالت	 باأي	 للقيام	 الأكادميي	 املر�سد	 موافقة	 اأخذ	 الدرا�سية	
للطالب	معرفة	مر�سده	الأكادميي	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	الآيل	SIS,	و	يف	حال	رغبة		
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الطالب	تغيري	مر�سده	الأكادميي,	باإمكانه	ذلك	من	خالل	الرفع	لرئي�ض	الق�سم/عميد	الكلية.

3. �سوؤون الطالب:
يعترب	مكتب	وكالة	�سوؤون	الطالب	هو	مكتب	املتابعة	لكل	ال�سوؤون	الأكادميية	و	الدرا�سية	للطلبة,	
اأي	 على	 للح�سول	 معهم	 بالتوا�سل	 ترتد	 ل	 لذلك	 ال�سكاوى,	 و	 النواحي	اخلدمية	 اىل	 بالإ�سافة	

خدمة	من	اخلدمات	اأو	ال�ستف�سار	عن	اأي	�سيء	يتعلق	بالأمور	الأكادميية.

الـقـواعد و اإلجراءات

الت�سجيل	 بفرتة	 املتعلقة	 الدرا�سية	 الإجراءات	 جمموعتني:	 اإىل	 الدرا�سية	 الإجراءات	 تنق�سم	 	
والإجراءات	الدرا�سية	خالل	الف�سل	الدرا�سي.

اأوًل	:	الجراءات	الدرا�سية	خالل	فرتة	الت�سجيل	:

1- تسجيل المقررات:
موقع	 على	 معلنه	 اجلامعي	 التقومي	 يف	 �سلفا	 عنها	 معلن	 مواعيد	 وفق	 املقررات	 ت�سجيل	 • يتم	

اجلامعة.
. الأكادميي	 مر�سده	 من	خالل	 املقررات	 بت�سجيل	 الطالب	 • يقوم	

اجلامعة	 بكليات	 املختلفة	 الأق�سام	 قبل	 من	 عليها	 متفق	 �سيا�سات	 وفق	 املقررات	 طرح	 • يتم	
بالتن�سيق	مع	م�سجل	اجلامعة.

2- إجراء التسجيل :
1.		يقوم	الطالب	بت�سديد	الر�سوم	الدرا�سية	و	ا�ستالم	ا�سعار	ال�سداد	مبجرد	فتح	باب	الت�سجيل	

املبكر	للف�سل	الدرا�سي.
2.	يقوم	املر�سد	الأكادميي	بو�سع	جدول	مقرتح	للطالب	وفقا	لت�سل�سل	املقررات	يف	خطته	الدرا�سية	

مبجرد	توفر	ر�سيد	مايل	للطالب	يكفي	لت�سجيل	مقرراته	املطلوبة.
3.	يقوم	الطالب	مبراجعة	املر�سد	الأكادميي	حلذف	واإ�سافة	املقررات	واعتماد	جدوله	الدرا�سي	
الف�سل	 من	 اأيام	 وثالث	 العتيادي	 الدرا�سي	 الف�سل	 من	 الأول	 الأ�سبوع	 نهاية	 قبل	 وذلك	

ال�سيفي.
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4.	يتم	تفعيل	جداول	جميع	الطلبة	تلقائًيا	بنهاية	الأ�سبوع	الول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	
وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.

الف�سل	 من	 الأول	 الأ�سبوع	 بنهاية	 الدرا�سي	 الف�سل	 م�سجلني	يف	 الغري	 الطلبة	 قيد	 يتم	طي	 	.5
الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.

3 - حذف وإضافة المقررات:
: اجلدول(  تفعيل  )قبل  والإ�سافة  •  احلذف 

	يجوز	للطالب	تعديل	جدوله	الدرا�سي	من	خالل	مر�سده	الأكادميي	باإ�سافة	و	حذف	املقررات	و	
تعديل	ال�سعب	املتاحة	قبل	نهاية	الأ�سبوع	الأول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	

الف�سل	ال�سيفي.

اجلدول(: تفعيل  )بعد  والإ�سافة  •  احلذف 
يجوز	للطالب	قبل	نهاية	الأ�سبوع	الثاين	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	واليوم	الرابع	واخلام�ض	
وال�ساد�ض	من	بداية	الف�سل	ال�سيفي	تعديل	جدوله	الدرا�سي	باإ�سافة	وحذف	املقررات	دون	اأن	
اأن	ل	تقل	عدد	ال�ساعات	امل�سجلة	عن	12	�ساعة	معتمدة	 يظهر	ذلك	يف	ال�سجل	الأكادميي	على	
وذلك	من	خالل	مكتب	الت�سجيل	التابع	لعمادة	القبول	و	الت�سجيل	ب�سرط	موافقة	املر�سد	الأكادميي	

على	التعديل	,	ويخ�سم	على	كل	مقرر	يتم	حذفه	50%	من	ر�سومه.	

يجب مراعاة ما يلي يف حالة احلذف والإ�سافة:
الأق�سى	 واحلد	 الأدنى	 احلد	 يكون	 بحيث	 امل�سجلة	 ال�ساعات	 لعدد	 والق�سوى	 الدنيا	 احلدود	 	-
للعبء	الدرا�سي	للطالب	يف	اجلامعة	ملرحلة	البكالوريو�ض	)12-20(	�ساعة	معتمدة	يف	الف�سل	
الدرا�سي	الواحد,	ويجوز	اأن	ياأخذ	الطالب	يف	اجلامعة	�ساعات	اإ�سافية	اإذا	كان	معدله	الرتاكمي	
ل	يقل	عن	)3:00(	وكذلك	لغايات	التخرج,	اأما	يف	الف�سل	ال�سيفي	فيكون	احلد	الأعلى	للعبء	

الدرا�سي	للطالب	)9(	�ساعات	معتمدة	ويجوز	اإ�سافة	ثالث	�ساعات	معتمدة	لغايات	التخرج.
-	�سوابط	املتطلبات	ال�سابقة	واملتزامنة.

-	التعار�ض	يف	جدول	الطالب.
-	يف	حال	اإ�سافة	مقرر	يتم	اإيداع	املبلغ	اأول	)	يف	حال	عدم	وجود	ر�سيد	كاف	يف	ح�ساب	الطالب(	

و	ت�سليم	اإي�سال	الدفع	لق�سم	املحا�سبة.
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اإجراء احلذف والإ�سافة بعد تفعيل اجلدول:
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	احلذف	و	الإ�سافة	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب.

2.	يقوم	املر�سد	الأكادميي	باملوافقة	على	احلذف	والإ�سافة	مراعيا	�سروط	احلذف	والإ�سافة.	
3.	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.

4.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

3- التسجيل المتأخر:
							تن�ض	املادة	)5(	من	لئحة	الدرا�سة	و	الختبارات	اجلامعية	ال�سادرة	من	جمل�ض	التعليم	

العايل	على	اأن	:
	»الطالب	الذين	يتاأخرون	يف	اإكمال	اإجراءات	الت�سجيل	يف	املوعد	املحدد	يطوى	قيدهم	و	يخول	
رئي�ض	الق�سم	املعني	و	عميد	الكلية	بالبت	يف	طلبات	اإعادة	القيد	و	الت�سجيل	املتاأخر	بعد	تو�سية	

املر�سد	الأكادميي«.

اإجراء طلب اإعادة قيد ب�سبب الت�سجيل املتاأخر
معلومات	 نظام	 تعهد	من	خالل	 و	 متاأخر	 ت�سجيل	 وطلب	 القيد	 اإعادة	 بطلب	 الطالب	 يتقدم	 	-1
الطالب	مبوعد	اأق�ساه	نهاية	الأ�سبوع	الثاين	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	و�ستة	اأيام	درا�سية	

من	الف�سل	ال�سيفي.
الدرا�سة	 لئحة	 يخالف	 ل	 مبا	 	 القيد	 اإعادة	 طلب	 على	 باملوافقة	 الأكادميي	 املر�سد	 يقوم	 	-2

والختبارات	ورفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي	.
3-	يبت	عميد	الكلية	بطلب	اإعادة	قيد	الطالب.

4-	بعد	اأخذ	موافقة	جمل�ض	الكلية	يقوم	الطالب	ب�سداد	ر�سوم	الت�سجيل	املتاأخر	والبالغة	2000	
ريال	.

5-	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.
6-	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	امتام	العملية.

7-	يراجع	الطالب	مر�سده	الأكادميي	لت�سجيل	املقررات.
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4- التعويض في متطلبات التخرج :
الظروف	 يف	 العميد	 موافقة	 بعد	 التخرج	 متطلبات	 ل�ستيفاء	 بديل	 مقرر	 اأخذ	 للطالب	 يجوز	

التالية:
تدري�سه. عن	 التوقف	 اأو	 املقرر	 • اإلغاء	

املقرر. هذا	 دون	 التخرج	 متطلبات	 كافة	 فيه	 الطالب	 ا�ستوفى	 ف�سل	 املقرر	يف	 •  عدم	طرح	
حلها. ل	ميكن	 والتي	 الطالب	 فيها	 امل�سجل	 الخرى	 املقررات	 مع	 املقرر	 • تعار�ض	

اإجراء طلب التعوي�س يف متطلبات التخرج:
التعوي�ض	يف	متطلبات	التخرج	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	قبل	 1.	يتقدم	الطالب	بطلب	

نهاية	الأ�سبوع	الأول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.
2.	يقوم	املر�سد	الأكادميي	باملوافقة	على	طلب	التعوي�ض	مبا	ل	يخالف	لئحة	الدرا�سة	والختبارات	

ورفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي
3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	التعوي�ض	يف	متطلبات	التخرج	للطالب.

4.		بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.
5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

5- إعادة مقرر:
					اإذا	ر�سب	الطالب	يف	مقرر	اإجباري	فعليه	اإعادة	ذلك	املقرر.	كما	يحق	للطالب	اإعادة	اأي	مقرر	
ح�سل	فيه	على	تقدير	مقبول	ويحت�سب	اآخر	تقدير	يف	املعدل	الرتاكمي.	)	خطوات	التعديل	مرفقة	

	.)SIS	الطالب	معلومات	نظام	»دليل	بامللحق

6- اإليقاف عن الدراسة:
					يوقف	الطالب	عن	الدرا�سة	ملدة	ف�سل	درا�سي	اأو	اأكرث	يف	كل	من	احلالت	التالية:

حتت	 الو�سع	 يلي	 ف�سل	 اأي	 يف	 	1.00 دون	 ما	 اإىل	 الف�سلي	 معدله	 انخفا�ض	 ا�ستمرار	 • بعد	
الإنذار	الثالث.

الو�سع	حتت	 يلي	 ف�سل	 اأي	 يف	 	1.00 دون	 ما	 اإىل	 الرتاكمي	 معدله	 انخفا�ض	 ا�ستمرار	 • بعد	
الإنذار	امل�سدد.

التخرج. متطلبات	 لإنهاء	 املقررة	 املدة	 من	 الإيقاف	 مدة	 • ل	حت�سب	
الت�سجيل. فرتة	 نهاية	 قبل	 الكلية	 لعميد	 الدرا�سة	 ا�ستئناف	 بطلب	 التقدم	 للطالب	 • يجوز	
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اإجراء رفع حالة الإيقاف عن الدرا�سة:
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	رفع	حالة		الإيقاف	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	قبل	نهاية	الأ�سبوع	

الأول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.
2.	يقوم	املر�سد	الأكادميي	باملوافقة	على	طلب	رفع	حالة	الإيقاف	مبا	ل	يخالف	لئحة	الدرا�سة	

والختبارات	ورفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي.
3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	رفع	حالة	الإيقاف	عن	الطالب.

4.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.
5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

6.		يراجع	الطالب	مر�سده	الأكادميي	لت�سجيل	املقررات.

7 - الفصل من الجامعة:
التعليم	 من	جمل�ض	 ال�سادرة	 اجلامعية	 الختبارات	 و	 الدرا�سة	 لئحة	 من	 	)20( املادة	 تن�ض	 	

العايل	على:
يف�سل الطالب من اجلامعة يف احلالت الآتية:

	2.0( عن	 الرتاكمي	 معدله	 لنخفا�ض	 الأكرث	 على	 متتالية	 اإنذارات	 ثالثة	 على	 ح�سل	 • اإذا	
من	5	اأو	1.0	من	4(	وملجل�ض	اجلامعة	بناًء	على	تو�سية	جمل�ض	الكلية	اإعطاء	فر�سة	رابعة	ملن	

كنه	رفع	معدله	الرتاكمي	بدرا�سته	للمقررات	املتاحة. مُيْ
على	 عالوة	 لتخرجه	 املقررة	 املدة	 ن�سف	 اأق�ساها	 مدة	 التخرج	خالل	 متطلبات	 ينه	 مل	 • اإذا	
مدة	الربنامج,	وملجل�ض	اجلامعة	اإعطاء	فر�سة	ا�ستثنائية	للطالب	لإنهاء	متطلبات	التخرج	بحد	

اأق�سى		ل	يتجاوز	�سعف	املدة	الأ�سلية	املحددة	للتخرج.
الذين	تنطبق	عليهم	 اأو�ساع	الطالب	 ال�ستثنائية	معاجلة	 • يجوز	ملجل�ض	اجلامعة	يف	احلالت	
على	 درا�سيني	 ف�سلني	 تتجاوز	 ل	 ا�ستثنائية	 فر�سة	 باإعطائهم	 ال�سابقتني	 الفقرتني	 اأحكام	

الأكرث«.

تن�س القاعدة التنفيذية جلامعة دار العلوم للمادة )20( على :
لنخفا�ض	 الأكرث	 على	 متتالية	 اإنذارات	 ثالثة	 على	 ح�سل	 اإذا	 اجلامعة	 من	 الطالب	 • يف�سل	
و	 الق�سم	 جمل�ض	 تو�سية	 على	 بناًء	 اجلامعة	 وملجل�ض	 	,)4.0 من	 	1.0( عن	 الرتاكمي	 معدله	
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كنه	رفع	معدله	الرتاكمي	بدرا�سته	للمقررات	املتاحة. جمل�ض	الكلية	اإعطاء	فر�سة	رابعة	ملن	مُيْ
ن�سف	 ت�ساوي	 اإ�سافية	 فرتة	 خالل	 التخرج	 من	 يتمكن	 مل	 اإذا	 اجلامعة	 من	 الطالب	 • يف�سل	
الأ�سلية	 املدة	 �سعف	 اإىل	 لت�سل	 املدة	 ا�ستثناء	 اجلامعة	 ملجل�ض	 ويجوز	 للتخرج,	 الأ�سلية	 املدة	

للتخرج.
قيده.	 وطي	 املف�سول	 الطالب	 باإعالم	 اجلامعة	 م�سجل	 • يقوم	

اجلامعة. من	 اإخالء	طرف	 على	منوذج	 احل�سول	 املف�سول	 الطالب	 • يلزم	
للمف�سولني. الر�سمية	 الوثائق	 باإ�سدار	 الت�سجيل	 اإدارة	 • تقوم	

اإجراء الفر�سة الرابعة لرفع املعدل الرتاكمي:
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	رفع	حالة	الف�سل	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب.

2.	يقوم	املر�سد	الأكادميي	باملوافقة	على	طلب	رفع	حالة	الف�سل	مبا	ل	يخالف	لئحة	الدرا�سة	
والختبارات	ورفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي	

3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	رفع	حالة	الف�سل	عن	الطالب.
4.		يتم	رفع	الطلب	لعميد	القبول	والت�سجيل	لعر�سه	على	جمل�ض	اجلامعة	للبت	يف	الطلب.
5.	بعد	اأخذ	موافقة	جمل�ض	اجلامعة	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.

6.	يتم	ا�سعارالطالب	بامتام	العملية	.
7.	يراجع	الطالب	مر�سده	الأكادميي	لت�سجيل	املقررات.

8- إعادة القيد:
تن�ض	املادة	)17(	من	لئحة	الدرا�سة	و	الختبارات	اجلامعية	ال�سادرة	من	جمل�ض	التعليم	العايل	

على	اأنه	:
»ميكن	للطالب	املطوي	قيده	التقدم	بطلب	اإعادة	قيده	برقمه	و�سجّله	قبل	النقطاع	وفق	ال�سوابط	

الآتية:
القيد. تاريخ	طي	 من	 درا�سية	 ف�سول	 اأربعة	 القيد	خالل	 اإعادة	 بطلب	 يتقدم	 • اأن	
الطالب. قيد	 اإعادة	 على	 العالقة	 ذات	 واجلهات	 املعنية	 الكلية	 يوافق	جمل�ض	 • اأن	

للجامعة	 التقدم	 فباإمكانه	 فاأكرث,	 درا�سية	 ف�سول	 اأربعة	 الطالب	 قيد	 طي	 على	 م�سى	 اإذا	  •
�سروط	 كافة	 عليه	 تنطبق	 اأن	 على	 ال�سابق	 الدرا�سي	 �سجله	 اإىل	 الرجوع	 دون	 م�ستجدًا	 طالبًا	
القبول	املعلنة	يف	حينه,	وملجل�ض	اجلامعة	ال�ستثناء	من	ذلك	وفقا	ل�سوابط	ي�سدرها	املجل�ض.

 – ال�سرورة	 – يف	حال	 وملجل�ض	اجلامعة	 واحدة,	 اأكرث	من	مرة	 الطالب	 قيد	 اإعادة	 يجوز	 • ل	
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ال�ستثناء	من	ذلك.
.« اأكادمييًا	 مف�سوًل	 كان	 اإذا	 قيده	 املطوي	 الطالب	 قيد	 اإعادة	 يجوز	 • ل	

تن�س املادة )18( من لئحة الدرا�سة و الختبارات اجلامعية ال�سادرة من جمل�س 
التعليم العايل:

ل	يجوز	اإعادة	قيد	الطالب	الذي	ف�سل	من	اجلامعة	لأ�سباب	تعليمية	اأو	تاأديبية,	اأو	الذي	ف�سل	
من	جامعة	اأخرى	لأ�سباب	تاأديبية,	واإذا	ات�سح	بعد	اإعادة	قيده	اأنه	�سبق	ف�سله	ملثل	هذه	الأ�سباب	

	قيده	ُملغى	من	تاريخ	اإعادة	القيد. فيعدُّ

اإجراء اإعادة القيد
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	اإعادة	القيد	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	قبل	نهاية	الأ�سبوع	الأول	

من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.
الدرا�سة	 لئحة	 يخالف	 ل	 مبا	 القيد	 اإعادة	 طلب	 على	 باملوافقة	 الأكادميي	 املر�سد	 يقوم	 	.2

والختبارات	ورفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي	.
3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	اإعادة	قيد	الطالب.

4.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.
5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

6.	يراجع	الطالب	مر�سده	الأكادميي	لت�سجيل	املقررات.
	

9- تسجيل مقرر دون استيفاء المتطلب السابق:
من	 الن�سحاب	 �سريطة	عدم	 له	 ال�سابق	 املتطلب	 درا�سة	 بعد	 اإل	 مقرر	 ت�سجيل	 للطالب	 يجوز	 ل	
املتطلب	ال�سابق	اأو	الر�سوب	به	ب�سبب	الغياب	.	ويف	حال	عدم	اللتزام	بذلك	فاإن	ت�سجيل	الطالب	

لذلك	املقرر	يعترب	لغيًا	ول	تر�سد	له	ر�سوم	املقرر.
يجوز	للطالب	ومبوافقة	عميد	الكلية	املعني	الت�سجيل	مبقرر	متزامنًا	مع	متطلبه	ال�سابق	يف	ف�سل	
اأق�ساه	نهاية	الأ�سبوع	الأول	من	 التخرج	فقط	,	على	ان	يتقدم	الطالب	بطلب	ال�ستثناء	مبوعد	

الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وخالل	ثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.

اإجراء ت�سجيل مقرر دون ا�ستيفاء املتطلب ال�سابق:
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	ت�سجيل	مقرر	دون	ا�ستيفاء	املتطلب	ال�سابق	قبل	نهاية	الأ�سبوع	الأول	من	
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الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.
2.	يراجع	الطالب	املر�سد	الأكادميي	لدرا�سة	حالته	الأكادميية	والتاأكد	من	عدم	توفر	مقررات	
للطالب	ميكن	ت�سجيلها	دون	احلاجة	اىل	ال�ستثناء	ثم	يقوم	باختيار	املقرر	الذي	ميكن	ت�سجيله	

دون	ا�ستيفاء	متطلبه	ال�سابق	مو�سحًا	مربرات	هذا	ال�ستثناء	.
3.	ُيرفع	النموذج	اإىل	رئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي	بعد	توقيعه	من	قبل	املر�سد	الأكادميي.

4.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	الطالب.
5.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.

6.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

10- تسجيل أقل من 12 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي :
يجوز	للطالب	ت�سجيل	اأقل	من	12	�ساعة	معتمدة	يف		الف�سل	الدرا�سي	يف	حال	وجود	مربرات	كافية	

لدى	الطالب	ت�ستدعى	هذا	ال�ستثناء.

اإجراء ت�سجيل اأقل من 12 �ساعة معتمدة يف الف�سل الدرا�سي :
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	ت�سجيل	اأقل	من	12	�ساعة	معتمدة	يف	الف�سل	الدرا�سي	من	خالل	نظام	
معلومات	الطالب	قبل	نهاية	الأ�سبوع	الأول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	

ال�سيفي	مقرونة	باملربرات.
اأقل	من	12	�ساعة	مبا	ل	يخالف	لئحة	 ت�سجيل	 باملوافقة	على	طلب	 الأكادميي	 املر�سد	 يقوم	 	.2

الدرا�سة	والختبارات	ورفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي	.
3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	الطالب.

4.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.
5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

	
11- التحويل:

أ.  التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )42( املادة  تن�س       

جمل�س التعليم العايل: 
»يجوز	قبول	حتويل	الطالب	من	خارج	اجلامعة	وفق	ال�سوابط	الآتية:
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بها. معرتف	 جامعة	 اأو	 كلية	 در�ض	يف	 قد	 الطالب	 يكون	 • اأن	
تاأديبية. لأ�سباب	 منها	 املحول	 اجلامعة	 من	 مف�سول	 يكون	 • األ	

اجلامعة«. يحددها	جمل�ض	 التي	 التحويل	 �سروط	 عليه	 تنطبق	 • اأن	

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )43( املادة  تن�س       
جمل�س التعليم العايل:

تو�سية	 على	 بناء	 اجلامعة	 خارج	 الطالب	 در�سها	 التي	 املقررات	 مبعادلة	 الكلية	 جمل�ض	 »يقوم	
الأق�سام	التي	تقدم	هذه	املقررات,	وتثبت	يف	ال�سجل	الأكادميي	للطالب	املقررات	التي	عودلت	له,	

ول	تدخل	يف	احت�ساب	معدله	الرتاكمي«.

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )44( املادة  تن�س       
جمل�س التعليم العايل:

»اإذا	ات�سح	بعد	حتويل	الطالب	اأنه	�سبق	ف�سله	لأ�سباب	تاأديبية	فيعّد	قيده	ُمْلغًى	من	تاريخ	قبول	
حتويله	للجامعة«.

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )45( املادة  تن�س       
جمل�س التعليم العايل:

»يتم	حتويل	الطالب	يف	اأي	ف�سل	درا�سي	من	جامعة	اإىل	اأخرى	وفقًا	لالإجراءات	واملواعيد	املعلنة	
يف	اجلامعة	املحول	اإليها	يف	�سوء	ال�سوابط	العامة	للتحويل«.

     تن�س القاعدة التنفيذية جلامعة دار العلوم للمادة )43(:
ي�سرتط	التايل	ملعادلة	اأي	مقرر	در�سه	الطالب	خارج	اجلامعة	)ي�سمى	املقرر	املعادل(	مبقرر	من	

املقررات	التي	تت�سمنها	متطلبات	التخرج	للطالب	)ي�سمى	املقرر	املكافئ(:
املعادل.	 املقرر	 اأف�سل	يف	 اأو	 جيد	 تقدير	 على	 الطالب	 قد	ح�سل	 يكون	 • اأن	
بها. معرتف	 جامعة	 اأو	 كلية	 املعادل	يف	 املقرر	 در�ض	 قد	 الطالب	 يكون	 • اأن	

واأن	 الثلثني,	 عن	 تقل	 ل	 بن�سبة	 املكافئ	 للمقرر	 مفرداته	 يف	 مطابقا	 املعادل	 املقرر	 يكون	 • اأن	
تكون	الوحدات	الدرا�سية	للمقرر	املعادل	اكرب	من	اأو	ت�ساوي	عدد	الوحدات	الدرا�سية	يف	املقرر	

املكافئ.
التطابق	يف	 املكافئة	مع	مراعاة	 اأكرث	مبقرر	واحد	من	املقررات	 اأو	 • يجوز	معادلة	مقرر	واحد	
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املفردات	وعدد	الوحدات	الدرا�سية.
من	 مقرر	 كل	 مفردات	 مطابقة	 ب�سرط	 اأكرث	 اأو	 مكافئ	 مبقرر	 واحد	 مقرر	 معادلة	 يجوز	  •
املقرر	 ال�ساعات	يف	 تتجاوز	عدد	 اأو	 ت�ساوي	 وكذلك	 الثلثني	 تقل	عن	 ل	 بن�سبة	 املكافئة	 املقررات	

املعادل	ملجموع	عدد	ال�ساعات	يف	املقررات	املكافئة.
الرتاكمي. املعدل	 ح�ساب	 تدخل	يف	 ول	 املعادلة	 املقررات	 مقابل	 منقول	)ت(	 درجة	 • تر�سد	

اإجراء التحويل من جامعة اإىل جامعة اأخرى :
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	معادلة	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب		بعد	ا�ستكمال	اإجراءات	قبوله	
م�سطحبا	معه	اأ�سل	�سجله	الأكادميي	و	تو�سيف	مقرراته	التي	اأجنزها	يف	اجلامعة	املحول	منها	

قبل	نهاية	الأ�سبوع	الأول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.

2.	يتم	رفع	الطلب	مع	الأوراق	املرفقة	لعميد	القبول	والت�سجيل	لإحالته	لعميد	الكلية	املعني.
املقررات	 التو�سية	يف	 لأخذ	 الق�سم	 على	جمل�ض	 لعر�سه	 املعني	 الق�سم	 لرئي�ض	 الطلب	 يحال	 	.3

وتعبئتها	يف	منوذج	»معادلة	املقررات«.
4.	ترفع	النماذج	جميعها	ملجل�ض	الكلية	للمعادلة	النهائية.

اإدارة	 اإىل	 لي�سلمها	 والت�سجيل	 القبول	 عميد	 اإىل	 الكلية	 من	جمل�ض	 املعتمدة	 النماذج	 ت�سلم	 	.5
الت�سجيل	لر�سد	املقررات	املعادلة	يف	النظام.

6.	يتم	اإ�سعار	الطالب	بنتيجة	املعادلة	و	يراجع	الطالب	مر�سده	الأكادميي	لت�سجيل	مقرراته.

ب.  التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة:
من  ال�سادرة  و الختبارات اجلامعية  الدرا�سة  لئحة  املادة )46( من        تن�س 

جمل�س التعليم العايل:
يقرها	جمل�ض	 التي	 لل�سوابط	 وفقا	 اجلامعة	 داخل	 اأخرى	 اإىل	 كلية	 من	 الطالب	 حتويل	 »يجوز	

اجلامعة«.

القاعدة	التنفيذية	جلامعة	دار	العلوم	للمادة	)46(:
امل�ستوى	 اإنهائه	 قبل	 فرتة	 اأي	 يف	 اجلامعة	 داخل	 اأخرى	 اإىل	 كلية	 من	 التحويل	 للطالب	 • يحق	

ال�ساد�ض.
مع	 التحويل	 قبل	 امل�ستوى	 ذلك	 يف	 فيها	 امل�سجل	 املقررات	 جميع	 يف	 ال�ستمرار	 الطالب	 • على	

التقيد	بقواعد	احلذف	والإ�سافة.
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التخ�س�ض	 يف	 التخرج	 متطلبات	 يف	 مدرجة	 الغري	 للمقررات	 الدرا�سية	 الوحدات	 • ل	حت�سب	
اجلديد,	وتدخل	تقديرات	هذه	املقررات	يف	ح�ساب	املعدل	الرتاكمي.

ذلك. ال�ستثناء	يف	 اجلامعة	 ملجل�ض	 ويجوز	 اأق�سى.	 بحد	 مرتني	 بالتحويل	 للطلب	 • ي�سمح	

تن�س املادة )47( من لئحة الدرا�سة و الختبارات اجلامعية ال�سادرة من جمل�س 
التعليم العايل على:

»تثبت	يف	ال�سجل	الأكادميي	للطالب	املحول	من	كلية	اإىل	اأخرى	جميع	املواد	التي	�سبق	له	درا�ستها,	
وي�سمل	ذلك	التقديرات	واملعدلت	الف�سلية	والرتاكمية	طوال	درا�سته	يف	اجلامعة«.

ج.  التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
 تن�س املادة )48( من لئحة الدرا�سة و الختبارات اجلامعية ال�سادرة من جمل�س 

التعليم العايل:
»يجوز	للطالب	بعد	موافقة	عميد	الكلية	التحويل	من	تخ�س�ض	اإىل	تخ�س�ض	اآخر	داخل	الكلية	

وفق	�سوابط	ي�سعها	جمل�ض	اجلامعة«.

القاعدة	التنفيذية	جلامعة	دار	العلوم	للمادة	)48(:
امل�ستوى	 اإنهائه	 قبل	 فرتة	 اأي	 يف	 الكلية	 داخل	 اآخر	 اإىل	 تخ�س�ض	 من	 التحويل	 للطالب	 • يحق	

ال�ساد�ض	وملجل�ض	الكلية	البت	يف	احلالت	ال�ستثنائية	بعد	امل�ستوى	ال�ساد�ض.
التخ�س�ض	 يف	 التخرج	 متطلبات	 يف	 مدرجة	 الغري	 للمقررات	 الدرا�سية	 الوحدات	 • ل	حت�سب	

اجلديد,	ولكنها	تدخل	يف	ح�ساب	املعدل	الرتاكمي.
يف	 البت	 الكلية	 وملجل�ض	 الكلية	 داخل	 اآخر	 اإىل	 تخ�س�ض	 من	 مرتني	 بالتحويل	 للطلب	 • ي�سمح	

احلالت	ال�ستثنائية.

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )49( املادة  تن�س       
جمل�س التعليم العايل على:

له	 �سبق	 التي	 املواد	 جميع	 اآخر	 اإىل	 تخ�س�ض	 من	 املحول	 للطالب	 الأكادميي	 ال�سجل	 يف	 »تثبت	
درا�ستها,	وي�سمل	ذلك	التقديرات	واملعدلت	الف�سلية	والرتاكمية	طوال	درا�سته	يف	اجلامعة«.
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اإجراء التحويل من كلية اإىل كلية اأخرى اأو من تخ�س�س لآخر:
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	حتويل	من	كلية	اىل	اأخرى	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	قبل	نهاية	

الأ�سبوع	الأول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.
2.	يتم	رفع	الطلب	اىل	عميد	الكلية	املحول	اإليها.	

3.	عند	املوافقة	,	يتم	احالة	النموذج	اىل	عميد	الكلية	املحول	منها.
4.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	املحول	اإليها	واملحول	منها	يقدم	الطلب	اىل	مكتب	الت�سجيل.

5.	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.
6.	يتم	اإ�سعار	الطالب	بنتيجة	التحويل	

7.	يراجع	الطالب	مر�سده	الأكادميي	لت�سجيل	مقرراته.

12- السجل األكاديمي:
ميكن	للطالب	الو�سول	اإىل	�سجالتهم	الأكادميية	من	خالل	ح�ساباتهم	يف	نظام	معلومات	الطالب,	
ول	يتم	اإ�سدار	اأو	اإر�سال	�سجل	الطالب	الأكادميي	ب�سكل	كلى	اآو	جزئي	اإىل	اأي	جهة	خارج	اجلامعة	
اأي	 اإل	بطلب	خطي	من	الطالب.	وتراعى	الدقة	وال�سرية	يف	ال�سجل	الأكادميي,	ويف	حال	وجود	

اأخطاء	فيتوجب	على	الطالب	خماطبة	م�سجل	اجلامعة.	

ثانيا: الجراءات الأكادميية خالل الف�سل الدرا�سي:
1- الن�سحاب من مقرر اأو اأكرث:

					ميكن	للطالب	تقدمي	طلب	الن�سحاب	من	مقرر	اأو	اأكرث	بدرجة	»من�سحب	بعذر«	وفقًا	للمواعيد	
املعلن	عنها	يف	التقومي	اجلامعي.

اإجراء الن�سحاب من مقرر اأو اأكرث:
اأكرث	بدرجة	من�سحب	بدًء	من	الأ�سبوع	الثالث	 اأو	 1.	يتقدم	الطالب	بطلب	الن�سحاب	من	مقرر	
ال�سابع		 الدرا�سي	 اليوم	 من	 وبدًء	 العتيادي	 الدرا�سي	 الف�سل	 يف	 العا�سر	 الأ�سبوع	 نهاية	 وحتى	

وحتى	نهاية	الأ�سبوع	اخلام�ض	يف	الف�سل	ال�سيفي.
الدرا�سة	 لئحة	 يخالف	 ل	 مبا	 الطالب	 ان�سحاب	 طلب	 على	 باملوافقة	 املقرر	 مدر�ض	 يقوم	 	.2

والختبارات.
	يتم	اعتماد	الطلب	من	قبل	املر�سد	الأكادميي	مع	مراعاة	ما	جاء	يف	املادة	)8(	من	لئحة	 	.3
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الدرا�سة	والختبارات.	
W	يف	 العملية	على	النظام	,	وتر�سد	للطالب	درجة	من�سحب	 الت�سجيل	بتنفيذ	 4.	يقوم	مكتب	

�سجله	الأكادميي.
5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

2- التاأجيل والعتذار عن ف�سل درا�سي والنقطاع عن الدرا�سة:

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )13( املادة   • تن�س 
جمل�س التعليم العايل على:

»يجوز	للطالب	العتذار	عن	ال�ستمرار	يف	درا�سة	ف�سل	درا�سي	دون	اأن	يعد	را�سبًا,	اإذا	تقدم	بعذر	
القواعد	 ,	وذلك	خالل	فرتة	زمنية	حتددها	 التي	يحددها	جمل�ض	اجلامعة	 لدى	اجلهة	 مقبول	
التنفيذية	التي	يقرها	جمل�ض	اجلامعة	,	وير�سد	للطالب	تقدير	)ع(	ويحت�سب	هذا	الف�سل	من	
اأكرث	يف	الف�سل	 اأو	 املّدة	الالزمة	لإنهاء	متطلبات	التخرج	كما	يجوز	الن�سحاب	بعذر	من	مقرر	

الدرا�سي	وفق	القواعد	التنفيذية	التي	يقرها	جمل�ض	اجلامعة«.

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )14( املادة  تن�س   •
جمل�س التعليم العايل على:

التي	يحددها	جمل�ض	اجلامعة	 تقبله	اجلهة	 لعذر	 الدرا�سة	 تاأجيل	 التقدم	بطلب	 للطالب	 »يجوز	
على	اأّل	تتجاوز	مدة	التاأجيل	ف�سلني	درا�سيني	متتالني	اأو	ثالثة	ف�سول	درا�سية	غري	متتالية	حدًا	
اأق�سى	طيلة	بقائه	يف	اجلامعة	ثم	يطوى	قيده	بعد	ذلك,	ويجوز	ملجل�ض	اجلامعة	يف	حال	ال�سرورة	

ال�ستثناء	من	ذلك,	ول	حتت�سب	مّدة	التاأجيل	�سمن	املّدة	الالزمة	لإنهاء	متطلبات	التخرج«	.

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )15( املادة  تن�س   •
جمل�س التعليم العايل على:

»اإذا	انقطع	الطالب	املنتظم	عن	الدرا�سة	مدة	ف�سل	درا�سي	دون	طلب	التاأجيل	يطوى	قيده	من	
اجلامعة,	وملجل�ض	اجلامعة	طي	قيد	الطالب	اإذا	انقطع	عن	الدرا�سة	ملدة	اأقل,	وبالن�سبة	للطالب	
املنت�سب	يتم	طي	قيده	اإذا	تغيب	عن	جميع	الختبارات	النهائية	لذلك	الف�سل	دون	عذر	مقبول«.

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )16( املادة  تن�س   •
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جمل�س التعليم العايل على:
»ل	ُيعَد	الطالب	منقطعًا	عن	الدرا�سة	للف�سول	التي	يدر�سها	زائرًا	يف	جامعة	اأخرى«.

اإجراء تاأجيل ف�سل درا�سي
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	تاأجيل	ف�سل	درا�سي	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	قبل	نهاية	الأ�سبوع	

الأول	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	وثالث	اأيام	من	الف�سل	ال�سيفي.
2.	يقوم	املر�سد	الأكادميي	باملوافقة	على	طلب	التاأجيل	و	رفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي.

3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	تاأجيل	الطالب.
4.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.

5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

اإجراء اعتذار عن ف�سل درا�سي
1.	يتقدم	الطالب	بطلب	اعتذار	عن	ف�سل	درا�سي	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	اعتبارا	من	
بداية	الأ�سبوع	الثالث	وحتى	نهاية	الأ�سبوع	الثاين	ع�سر	من	الف�سل	الدرا�سي	العتيادي	واعتبارا	
من	اليوم	الدرا�سي	ال�سابع	وحتى	نهاية	الأ�سبوع	ال�ساد�ض	من	الف�سل	ال�سيفي	ووفقًا	للمواعيد	

املعلن	عنها	يف	التقومي	الأكادميي.
2.	يقوم	املر�سد	الأكادميي	باملوافقة	على	طلب	التاأجيل	و	رفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي

3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	اعتذار	الطالب.
4.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.

5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.

3- املواظـــــبة :
من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )9( املادة  تن�س   •

جمل�س التعليم العايل على:
على	الطالب	املنتظم	ح�سور	املحا�سرات	والدرو�ض	العملية,	ويحرم	من	دخول	الختبار	النهائي	
فيها	اإذا	قلت	ن�سبة	ح�سوره	عن	الن�سبة	التي	يحددها	جمل�ض	اجلامعة,	على	األ	تقل	عن	)%75(	
من	املحا�سرات	والدرو�ض	العملية	املحددة	لكل	مقرر	خالل	الف�سل	الدرا�سي,	وُيعّد	الطالب	الذي	

حرم	من	دخول	الختبار	ب�سبب	الغياب	را�سبًا	يف	املقرر,	وير�سد	له	تقدير	حمروم	)ح(.
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من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )10( املادة  تن�س   •
جمل�س التعليم العايل:

يجوز	ملجل�ض	الكلية	اأو	من	يفو�سه	-	ا�ستثناء	-	رفع	احلرمان	وال�سماح	للطالب	بدخول	الختبار,	
�سريطة	اأن	يقدم	الطالب	عذرًا	يقبله	املجل�ض,	ويحدد	جمل�ض	اجلامعة	ن�سبة	احل�سور	على	األ	تقل	

عن	)50%(	من	املحا�سرات	والدرو�ض	العملية	املحددة	للمقرر.

     القاعدة التنفيذية جلامعة دار العلوم للمادة )9(:
يحرم	من	دخول	الختبار	النهائي	اإذا	قلت	ن�سبة	ح�سوره	عن	الن�سبة	عن	)75%(	من	املحا�سرات	
الأ�سول	 وفق	 احلرمان	 ويتم	 الدرا�سي,	 الف�سل	 خالل	 مقرر	 لكل	 املحددة	 العملية	 والدرو�ض	

التالية:
اإدارة	 نظام	 على	 وا�سح	 مكان	 يف	 تظهر	 وثالث(	 وثاين	 )اأول	 اإنذارات	 ثالث	 الطالب	 • يعطى	

التعلم	قبل	ر�سد	تقدير	حمروم	)ح(.
على	جمل�ض	 لعر�سه	 الق�سم	 رئي�ض	 اإىل	 واإر�ساله	 احلرمان	 بتعبئة	منوذج	 املقرر	 مدر�ض	 • يقوم	

الق�سم	و	من	ثم	جمل�ض	الكلية.	
الكلية. من	جمل�ض	 اعتمادها	 بعد	 للم�سجل	 القوائم	 • تر�سل	

اإجراء رفع احلرمان
فرتة	 بداية	 قبل	 الطالب	 معلومات	 نظام	 خالل	 من	 احلرمان	 رفع	 بطلب	 الطالب	 يتقدم	 	.1

الختبارات.
الدرا�سة	 لئحة	 يخالف	 ل	 مبا	 احلرمان	 رفع	 طلب	 على	 باملوافقة	 الأكادميي	 املر�سد	 يقوم	 	.2

والختبارات	ورفعه	لرئي�ض	الق�سم	لإبداء	الراأي	
3.	يبت	عميد	الكلية	بطلب	رفع	احلرمان	عن	الطالب.

4.	بعد	اأخذ	موافقة	عميد	الكلية	يقوم	مكتب	الت�سجيل	بتنفيذ	العملية	على	النظام.
5.	ُي�سلم	الطالب	ا�سعار	باإمتام	العملية.
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4 -الغياب عن الختبار النهائي:
من  ال�سادرة  اجلامعية  والختبارات  الدرا�سة  لئحة  من   )11( املادة  تن�س   •

جمل�س التعليم العايل على:
»الطالب	الذي	يتغيب	عن	الختبار	النهائي	تكون	درجته	�سفرًا	يف	ذلك	الختبار,	ويح�سب	تقديره	

يف	ذلك	املقرر	على	اأ�سا�ض	درجات	الأعمال	الف�سلية	التي	ح�سل	عليه«.

من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )12( املادة  تن�س   •
جمل�س التعليم العايل على:

قهري	جاز	 لعذر	 الف�سل	 مواد	 من	 اأي	 النهائي	يف	 الختبار	 الطالب	من	ح�سور	 يتمكن	 »اإذا	مل	
باإعطائه	اختبارًا	بدياًل	يتم	 الكلية,	يف	حالت	ال�سرورة	الق�سوى,	قبول	عذره	وال�سماح	 ملجل�ض	
عقده	خالل	مدة	ل	تتجاوز	نهاية	الف�سل	الدرا�سي	التايل,	ويعطى	التقدير	الذي	يح�سل	عليه	بعد	

اأدائه	الختبار	البديل«.

اإجراء طلب امتحان بديل
اأق�ساه	 مبوعد	 الطالب	 معلومات	 نظام	 خالل	 من	 البديل	 المتحان	 بطلب	 الطالب	 يتقدم	 	.1

اأ�سبوعان	من	تاريخ	عقد	المتحان	النهائي	للمقرر.
2.	يقدم	العذر	ملدر�ض	املقرر.

3.	ير�سل	املدر�ض	تو�سيته	اإىل	رئي�ض	الق�سم	لعر�سه	على	جمل�ض	الق�سم	ومن	ثم	جمل�ض	الكلية.
خالل	 بديل	 اختبار	 واإعطاء	 مكتمل«	 »غري	 تقدير	 واإعطائه	 العذر	 قبول	 الكلية	 ملجل�ض	 يجوز	 	.4
فرتة	ل	تتجاوز	نهاية	الف�سل	الدرا�سي	التايل	ويعطى	التقدير	الذي	ي�ستحقه	بعد	اأدائه	الختيار	

البديل	
5.	تبلغ	عمادة	القبول	والت�سجيل	بتعديل	تقدير	الطالب	يف	املقرر	اإىل	غري	مكتمل	IC	على	نظام	

معلومات	الطالب.

5-اعرتا�س على درجة الأعمال الف�سلية اأو الختبار النهائي:
من  ال�سادرة  اجلامعية  الختبارات  و  الدرا�سة  لئحة  من   )22( املادة  تن�س   •

جمل�س التعليم العايل على:
لالأعمال	 درجة	 	 	- الق�سم	 اقرتاح	جمل�ض	 على	 بناء	 	- املقّرر	 يتبعها	 التي	 الكلية	 »يحدد	جمل�ض	
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الف�سلية	ل	تقل	عن	)30%(	من	الدرجة	النهائية	للمقرر	»
العلوم	للمادة	)22(	وال�سادرة	بقرار	جمل�ض	اجلامعة	 التنفيذية	جلامعة	دار	 -	تن�ض	القاعدة	

على:
مبوعد	 	)LMS( التعلم	 نظام	 على	 للطلبة	 الف�سلية	 العمال	 عالمة	 املقرر	 مدر�ض	 • يعلن	

اق�ساه	تاريخ	بداية	المتحانات	النهائية	يف	اجلامعة.
مدة	 واإعالنها	يف	 اعتمادها	 بعد	 مقرر	 لأي	 الف�سلية	 العمال	 ا�ستئناف	عالمة	 للطالب	 • يحق	

اأق�ساها	نهاية	الأ�سبوع	الثاين	من	ظهور	نتائج	املقرر.	
املقرر. يقدم	 الذي	 الق�سم	 رئي�ض	 اىل	 ال�ستئناف	 الطالب	طلب	 • يقدم	

برفعه	 يقوم	 	, للطلب	 اعتماده	 حال	 ويف	 الطلب,	 تقدمي	 مربرات	 من	 الق�سم	 رئي�ض	 • يتحقق	
اىل	عميد	الكلية.

الطلب. لدرا�سة	 فيها,	 ع�سوًا	 املقرر	 مدر�ض	 يكون	 اأن	 ,على	 خا�سة	 العميد	جلنة	 • ي�سكل	
التو�سية	 مع	 الأكادميية	 لل�سوؤون	 اجلامعة	 وكيل	 اإىل	 يرفع	 ثم	 العميد	 اىل	 اللجنة	 قرار	 • يرفع	

لتخاذ	القرار	املنا�سب.
لإجراء	 بقراره	 والت�سجيل	 القبول	 عمادة	 باإعالم	 الكادميية	 لل�سوؤون	 اجلامعة	 وكيل	 يقوم	  •

الالزم.

- تن�س املادة )39( من لئحة الدرا�سة و الختبارات اجلامعية ال�سادرة من جمل�س 
التعليم العايل على:

»ملجل�ض	الكلية	التي	تتوىل	تدري�ض	املقرر,	يف	حالت	ال�سرورة,	املوافقة	على	اإعادة	ت�سحيح	اأوراق	
الإجابة	خالل	فرتة	ل	تتعدى	بداية	اختبارات	الف�سل	التايل	».

العلوم	للمادة	)39(	وال�سادرة	بقرار	جمل�ض	اجلامعة	 التنفيذية	جلامعة	دار	 -	تن�ض	القاعدة	
على:

يتقدم	 اأن	 مقرر	 اأي	 يف	 النهائي	 المتحان	 عالمة	 تقدير	 يف	 بغنب	 ي�سعر	 الذي	 للطالب	 • يحق	
اختبارات	 بداية	 اق�ساها	 مدة	 املقرر	يف	 يقدم	 الذي	 الق�سم	 رئي�ض	 اإىل	 ر�سمي	 ا�ستئناف	 بطلب	

الف�سل	التايل.
مدر�ض	 تقومي	 اإىل	 بالرجوع	 وذلك	 الطلب	 تقدمي	 مربرات	 من	 بالتحقق	 الق�سم	 رئي�ض	 • يقوم	
املقرر	للطالب	بناًء	على	درجاته	لالأعمال	الف�سلية	ودرجات	الختبار	النهائي	ويف	حال	املوافقة	
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على	طلب	الطالب	يجب	اتباع	الإجراءات	التالية	:
-		يقوم	رئي�ض	الق�سم	برفع	طلب	ا�ستئناف	الطالب	اىل	عميد	الكلية.

-	ي�سكل	العميد	جلنة	خا�سة	ملراجعة	وت�سحيح	المتحان	النهائي	على	اأن	ل	يكون	مدر�ض	املقرر	
ع�سوًا	فيها.

-	تعتمد	اللجنة	يف	الت�سحيح	احلل	النموذجي	املقدم	من	مدر�ض	املقرر.
القرار	 لل�سوؤون	الكادميية	لتخاذ	 اإىل	وكيل	اجلامعة	 يرفع	 ثم	 العميد	 اإىل	 اللجنة	 يرفع	قرار	 	-

املنا�سب.
لإجراء	 بقراره	 والت�سجيل	 القبول	 عمادة	 باإعالم	 الكادميية	 لل�سوؤون	 اجلامعة	 وكيل	 يقوم	 	-

الالزم.

اإجراء اعرتا�س طالب على درجة الأعمال الف�سلية:
على	 اعرتا�ض	 بطلب	 يتقدم	 مقرر	 يف	 الف�سلية	 العمال	 درجة	 على	 طالب	 اعرتا�ض	 عند	  •
مدة	 يف	 الطلب	 يف	 العرتا�ض	 �سبب	 مو�سحًا	 الطالب	 معلومات	 نظام	 خالل	 من	 مقرر	 درجة	

اأق�ساها	نهاية	الأ�سبوع	الثاين	من	ظهور	نتائج	املقرر.
مدر�ض	 تقومي	 اإىل	 بالرجوع	 وذلك	 الطلب	 تقدمي	 مربرات	 من	 بالتحقق	 الق�سم	 رئي�ض	 • يقوم	

املقرر	للطالب	بناًء	على	درجاته	لالأعمال	الف�سلية.
الطالب: طلب	 على	 املوافقة	 حال	 • يف	

-	يقوم	رئي�ض	الق�سم	برفع	طلب	ا�ستئناف	الطالب	اىل	عميد	الكلية.
-	ي�سكل	العميد	جلنة	خا�سة	ملراجعة	درجة	العمال	الف�سلية	على	اأن	ل	يكون	مدر�ض	املقرر	ع�سوًا	

فيها.
الف�سلية	 املقرر	لالختبارات	 النموذجي	املقدم	من	مدر�ض	 الت�سحيح	احلل	 اللجنة	يف	 تعتمد	 	-

والختبارات	الق�سرية.
القرار	 لل�سوؤون	الكادميية	لتخاذ	 اإىل	وكيل	اجلامعة	 يرفع	 ثم	 العميد	 اإىل	 اللجنة	 يرفع	قرار	 	-

املنا�سب.
لإجراء	 بقراره	 والت�سجيل	 القبول	 عمادة	 باإعالم	 الكادميية	 لل�سوؤون	 اجلامعة	 وكيل	 يقوم	 	-

الالزم.
-	يف	حال	موافقة	وكيل	اجلامعة	لل�سوؤون	الكادميية	يقوم	رئي�ض	الق�سم	بتعبئة	منوذج	تعديل	درجة	
م�ستكمال	جميع	التواقيع	املطلوبة	وير�سل	للم�سجل	للتنفيذ	يف	حال	مت	اإعالن	نتيجة	املقرر	,	ويف	
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حال	عدم	اعالن	النتيجة	يقوم	رئي�ض	الق�سم	باإبالغ	مدر�ض	املقرر	بتعديل	الدرجة	يف	ك�سوفه.
-	يقوم	رئي�ض	الق�سم	باإ�سعار	الطالب	بنتيجة	العملية.

اإجراء اعرتا�س طالب على درجة الختبار النهائي:
• عند	اعرتا�ض	طالب	على	درجة	الختبار	النهائي	يف	مقرر	يتقدم	بطلب	اعرتا�ض	على	درجة	

مقرر	من	خالل	نظام	معلومات	الطالب	مو�سحًا	�سبب	العرتا�ض	يف	الطلب.
مدر�ض	 تقومي	 اإىل	 بالرجوع	 وذلك	 الطلب	 تقدمي	 مربرات	 من	 بالتحقق	 الق�سم	 رئي�ض	 • يقوم	

املقرر	للطالب	بناًء	على	درجاته	لالأعمال	الف�سلية	ودرجات	الختبار	النهائي.
الطالب: طلب	 على	 املوافقة	 حال	 •  يف	

-	يقوم	رئي�ض	الق�سم	برفع	طلب	ا�ستئناف	الطالب	اىل	عميد	الكلية.
-	ي�سكل	العميد	جلنة	خا�سة	ملراجعة	وت�سحيح	المتحان	النهائي	على	اأن	ل	يكون	مدر�ض	املقرر	

ع�سوًا	فيها.
-	تعتمد	اللجنة	يف	الت�سحيح	احلل	النموذجي	املقدم	من	مدر�ض	املقرر.

القرار	 لل�سوؤون	الكادميية	لتخاذ	 اإىل	وكيل	اجلامعة	 يرفع	 ثم	 العميد	 اإىل	 اللجنة	 يرفع	قرار	 	-
املنا�سب.

لإجراء	 بقراره	 والت�سجيل	 القبول	 عمادة	 باإعالم	 الكادميية	 لل�سوؤون	 اجلامعة	 وكيل	 يقوم	 	-
الالزم.

-	يف	حال	موافقة	وكيل	اجلامعة	لل�سوؤون	الكادميية	يقوم	رئي�ض	الق�سم	بتعبئة	منوذج	تعديل	درجة	
م�ستكمال	جميع	التواقيع	املطلوبة	وير�سل	للم�سجل	للتنفيذ.

-	يقوم	رئي�ض	الق�سم	باإ�سعار	الطالب	بنتيجة	العملية.
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SIS -دليل نظام معلومات الطالب
خطوات التسجيل الذاتي اإللكتروني

اأوًل/ ت�سجيل املقررات:
					للبدء	يف	ت�سجيل	املقررات	الدرا�سية	يتم	ال�سغط	على	»ت�سجيل«	من	القائمة	الرئي�سية,	و�ستظهر	

لك	ال�سا�سة	التالية:

	

ميكن	من	خالل	هذه	ال�سفحة	ت�سجيل	املقررات	الدرا�سية
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	فكما	هو	وا�سح	لديك	املقررات	التي	ميكن	ت�سجيلها	و	تنق�سم	اإىل:
-	املقررات	املتاحة:	وهي	املقررات	التي	ميكن	للطالب	ت�سجيلها	ح�سب	اخلطة	الدرا�سية	املتبعة.

	

-	املقررات	امل�سموح	اإعادتها:	وهي	املقررات	التي	�سجلها	الطالب	م�سبقًا	و	مل	يجتازها	بنجاح	اأو	
اجتازها	بتقدير	مقبول/	مقبول	مرتفع.

	

عند	اختيار	املقرر	املراد	ت�سجيله	يتم	النقر	عليه	و	�سيظهر	لك	تفا�سيل	اأكرث	عن	املقرر	و	هي:
-	عدد	ال�ساعات	املعتمدة	و	التي	من	خاللها	يتم	احت�ساب	الر�سوم	الدرا�سية	للمقرر.

-	جدول	بال�سعب	و	الأيام	التي	ُيدر�ض	فيها	املقرر	و	كذلك	القاعات.
الآلة	 من	 دفعه	 املطلوب	 املبلغ	 احت�ساب	 عليك	 ت�سجيلها	 املراد	 املقررات	 معرفة	 اكتمال	 عند	 	-
احلا�سبة	لل�ساعات,	اخرت	عدد	ال�ساعات	و	�سيظهر	لك	ر�سوم	ال�ساعات	و	الر�سيد	ال�سابق	و	املبلغ	

امل�ستحق,	اطلب	طباعة	ال�سفحة	ليظهر	لك	تفا�سيل	الدفع.	
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املبلغ/	الي�سال	لدى	ق�سم	املحا�سبة	يف	اجلامعة,	 و	تودع	 املالية	 ت�ستكمل	الإجراءات	 اأن	 -	بعد	
ميكنك	اأن	تراجع	مر�سدك	الأكادميي	لت�سجيل	مقرراتك.

قد تواجه حالت معينة عند ت�سجيلك للمقرر:
املقرر	 لت�سجيل	 ال�سعبة	 على	 ال�سغط	 ميكن	 ل	 اأي	 ظاهر	 غري	 ال�سعبة	 مربع	 كون	 حالة	 يف	  •

فذلك	يعني	اأن	ال�سعبة	متعار�سة	مع	وقت	مقرر	اآخر.
• يف	حالة	مل	تظهر	ال�سعبة	من	�سمن	جدول	ال�سعب	للمقرر	فيعني	ذلك	اأن	ال�سعبة	قد	امتلئت	

و	ميكن	الرجوع	اإىل	جدول	املقررات	املطروحة	من	خالل	القائمة		الرئي�سية	للتاأكد	من	ذلك.
متطلب	 وجود	 ذلك	 فيعني	 املتاحة	 املقررات	 �سمن	 من	 به	 ترغب	 مقرر	 يظهر	 مل	 حالة	 • يف	
الف�سل.	 لهذا	 املقررات	املطروحة	 لي�ض	من	�سمن	 املقرر	 اأن	 اأو	 املراد	 للمقرر	 اأو	متزامن	 �سابق	

وميكن	الرجوع	اإىل	جدول	املقررات	املطروحة	من	خالل	القائمة	الرئي�سية	للتاأكد	من	ذلك.

عند	اإمتام	عملية	اختيار	املقررات	�سيظهر	لك	يف	الأ�سفل	جدول	باملقررات	امل�سجلة	كما	هو	مو�سح	
بال�سكل	التايل:
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ويت�سح	يف	اجلدول	البيانات	التالية:
املقرر. رمز	 و	 رقم	 • املقرر:	

للمقرر. املعتمدة	 بال�ساعات	 بيان	 • ال�ساعات:	
لل�ساعة. الدرا�سية	 الر�سوم	 • ال�سعر:	

فيها. الت�سجيل	 مت	 التي	 ال�سعبة	 • ال�سعبة:	
املحا�سرة. مكان	 • قاعة:	

املقرر. فيها	 ُيدر�ض	 التي	 الأيام	 اأيام:	 	/ • يوم	
املقرر. فيها	 ُيدر�ض	 التي	 الأوقات	 • الوقت:	

تفعيله ناحية	 من	 املقرر	 بحالة	 بيان	 • مدفوع:	
اأنه	مت	دفع	الر�سوم	و	تفعيل	املقرر	و	ميكنك	ح�سور	املحا�سرات	ب�سكل	 	تعني	 	 o	نعم	 	

كامل.
o	ل			تعني	اأنه	مل	يتم	تفعيل	املقرر	و	عليه	يجب	الرجوع	اإىل	مكتب	املر�سد	الأكادميي. 	

ال�سعبة	 اختيار	 ثم	 من	 و	 	) 	 	 	 )اليقونة	 على	 النقر	 من	خالل	 وتتم	 ال�سعبة,	 لتغيري	 • حترير:	
التي	ترغب	بها.

اأن	احلالة	يف	خانة	مدفوع	هي	»ل«	(	و	يتم	ذلك	 اأي	 • حذف:	لإلغاء	املقرر	من	قبل	التفعيل	)	
من	خالل	النقر	على	)اليقونة									(.

الدرا�سي. الف�سل	 امل�سجلة	خالل	 ال�ساعات	 اإجمايل	 امل�سجلة:	 ال�ساعات	 • عدد	
احلايل. للف�سل	 الدرا�سية	 الر�سوم	 اإجمايل	 ال�ساعات:	 • ر�سوم	

الدرا�سية. املنحة	 ن�سبة	 الربنامج:	 • منحة	
الدرا�سية. املنحة	 ن�سبة	 التح�سريية:	 ال�سنة	 •منحة	

الطالب. ح�ساب	 املتبقي	يف	 الر�سيد	 ال�سابق:	 • الر�سيد	
دفعه. امل�ستحق	 املبلغ	 امل�ستحق:	 • املبلغ	
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ثانيًا/ طباعة اجلدول: 
من	خالل	ال�سغط	على	خيار	»جدول	الطالب«	من	القائمة	الرئي�سية	�سيتم	الإنتقال	اإىل	ال�سفحة	

املو�سحة	اأدناه
عر�ض	 ليتم	 املنا�سبة	 العر�ض	 طريقة	 و	 الدرا�سي	 الف�سل	 و	 ال�سنه	 اختيار	 خاللها	 من	 ميكن	 و	

اجلدول	ب�سورة	جاهزة	للطباعة.
لك	 �سيظهر	 الأيام	 ح�سب	 اجلدول	 عر�ض	 و	حتديد	 احلاليني	 الف�سل	 و	 ال�سنة	 اختيار	 عند	 	 	 	 	

اجلدول	بال�سكل	التايل:
يرجى	مالحظة	اأنه	عند	وجود	مبالغ	م�ستحقة	مل	يتم	دفعها	ف�سيت�سح	ذلك	لك	يف	اأ�سفل	اجلدول	

و	كذلك	لن	يتم	عر�ض	القاعات	الدار�سية	للمقررات	حتى	يتم	اإكتمال	التفعيل.

	






