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مقدمة:
واالختبارات للمرحلة الجامعية متضمنة القواعد التنفيذية لجامعة فهد  ةالئحة الدراسنقدم هذه الطبعة من أن  يسرنا

ى خدمة أبنائنا الطلبة وتسهياًل لضبط العملية االكاديمية داخل جامعتنا لكي يتمكن  بن سلطان االهلية حرصًا منا ع
ى الدرجات ال ى أع ي بيئة علمية بحثية تمكنه من الحصول ع أن  ىا اإلشارةعلمية. مع الطالب من تلقي مختلف العلوم 

ي الجامعة  ةالتنفيذيوالقواعد  الالئحةهذه  ا من قبل اللجنة املكلفة من قبل املجلس العلم  ا ومراجع لجامعتنا تم دراس
ى ضوء التطبيق  ةالقواعد التنفيذيحيث تم تعديل بعض  ر بعض اللوائح بما ييس األكاديمع ي الجامعة وتم تفس ر لها 

ى اعضاء الهيئة  ى أبنائنا الطلبة وع التعامل معها دون الخلل بالنظام العام للوائح وزارة التعليم وذلك تسهياًل منا ع
ى موظفي دائرة القبول والتسجيل ةالتدريسي   . وع

ي الختام آمل  ائية لجميع أطراف العملية تكون هذه اللوائح واالنظمة وما شملأن  و ي املرجعية ال ا من قواعد تنفيذية 
  االكاديمية مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

  : التعريفات الباب األول 
ي هذه الالئحة املعاني املوضحة أدناه: رات الواردة   ):1املادة (  تع التعب

 مجموع من تشكل وال والحرة، ارية،يواالخت اإلجبارية، الدراسية املقررات مجموعة
ا ى يجب ال التخرج متطلبات وحدا ى للحصول  بنجاح اجتيازها الطالب ع  الدرجة ع
    .املحدد التخصص ي العلمية

    الخطة الدراسية:

 لكل ويكون ) برنامج( تخصص كل ي املعتمدة الدراسية الخطة ضمن دراسية مادة
ه ملفرداته مفصل وصف و واسم، ورمز، رقم، مقرر   واملستوى  املحتوى  حيث من يم
 والتقييم املتابعة لغرض القسم به يحتفظ خاص وملف مقررات، من سواه عما

امنة أو سابقة متطلبات أو متطلب املقررات لبعض يكون أن  ويجوز  والتطوير،  .معه م

:     املقرر الدراس

    السنة الدراسية:  وجد.أن  فصالن رئيسان وفصل صيفي
ى مداها املقررات الدراسية، وال مدة  زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرس ع

ائية. اتدخل من ضم رتا التسجيل واالختبارات ال   ف
:     الفصل الدراس

رتا التسجيل واالختبارات  ا ف ى ثمانية أسابيع وال تدخل من ضم مدة زمنية ال تزيد ع
ائية، وتضاعف خاللها املدة املخصصة    لكل مقرر.ال

    الفصل الصيفي:

ى املرحلة الدراسية، وفقا للخطط الدراسية املعتمدة :  .هو الدال ع     املستوى الدراس
ن عن امد تقل ال ال األسبوعية النظرية املحاضرة  ريري الس الدرس أو دقيقة، خمس

ن عن مدته تقل ال الذي ي الدرس أو دقيقة، خمس  همدت تقل ال الذي امليداني أو العم
  .دقيقة مائة عن

    :الدراسية الوحدة

راكم انخفاض بسبب للطالب يوجه الذي اإلشعار  حاملوض األدنى الحد عن معدله ال
  .الالئحة هذه ي

    :األكاديمي اإلنذار

ن العمال لال  املمنوحة الدرجة  ارات،اختب من دراس فصل خالل الطالب تحصيل تب
  .الدراس باملقرر  تتصلال  تعليميةال واألنشطة ،وبحوث

عمال اال  درجة
  :الفصلية

  

ائي االختبار  .الدراس الفصل اية ي واحدة مرة يعقد املقرر  ي اختبار     :ال
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ا يحصل ال الدرجة ائي اإلختبار ي مقرر  كل ي الطالب عل  االختبار درجة  .دراسال للفصل ال
ائي   :ال

  

ا مضافا الفصليةعمال اال  درجات مجموع ائي االختبار درجة إل  حسبوت مقرر، لكل ال
  .مائة من الدرجة

ائية الدرجة     :ال

ائية للدرجة األبجدي الرمز أو املئوية للنسبة وصف ا حصل ال ال  أي ي بالطال عل
  .مقرر 

    :التقدير

ى يتعذر مقرر  لكل مؤقتا يرصد تقدير  املحدد، داملوع ي متطلباتهإستكمال  الطالب ع
  ).IC( أو) ل( بالحرف األكاديم السجل ي له ويرمز

ر تقدير     :مكتمل غ

ر دراسته طبيعة تقت مقرر  لكل مؤقتا يرصد تقدير  تكماله،إلس دراس فصل من أك
  ).IP( أو) م( بالرمز له ويرمز

    :مستمر تقدير

ا حصل ال النقاط مجموع قسمة حاصل ى الطالب عل  املقررة الوحدات مجموع ع
، فصل أي ي درسها ال املقررات لجميع  الوحدة بضرب النقاط وتحسب دراس
  .الطالب سهدر  مقرر  كل ي عليه حصل الذي التقدير وزن ي املقررة

ي املعدل     :الفص

ا حصل ال النقاط مجموع قسمة حاصل  هادرس ال املقررات جميع ي الطالب عل
ى بالجامعة التحاقه منذ   املقررات. لتلك املقررة الوحدات مجموع ع

راكمي املعدل     :ال

ي الجامعة     التقدير العام:  .وصف مستوى التحصيل العلم للطالب خالل مدة دراسته 
ي فصل دراس ا  يتحدد ، و مجموع الوحدات الدراسية ال يسمح للطالب التسجيل ف

ى واألدنى للعبء الدراس حسب القواعد الت   .نفيذية للجامعةالحد األع
:     العبء الدراس

 الباب الثاني: القبول والتسجيل

  قبول الطالب املستجدين ول:الفصل األ 
ي الجامعة عدد الطالب  راح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة  ى اق يحدد مجلس الجامعة بناء ع

ي العام الدراس القادم  .الذين يمكن قبولهم 
 :)2املادة (

رط  ي الجامعة اآلتي:يش  لقبول الطالب املستجد 
ى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة أو من خارجها أو أن    )أ يكون حاصاًل ع

ر رنامج التجس ن ل  .شهادة الدبلوم التق من الكلية التقنية أو كلية املجتمع للمتقدم
ى الثانوية العامة   )ب ى حصوله ع ى خمس سنوات، أال يكون قد م ع أو ما يعادلها مدة تزيد ع

 ويجوز ملجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
رة والسلوك.  )ج  أن يكون حسن الس
 أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.  )د
 أن يكون الئقا طبيا.  )ه
ي موافقة من مرجعه بالدراسة إذا ك  )و ي أي جهة حكومية أو خاصة.أن يحصل ع  ان يعمل 

 :)3املادة (
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ر   )ز ي برنامج التجس رط قبول الطلبة  ي أن  يش يكون فرع شهادة الثانوية العامة مناسبا للتخصص 
 الكلية.

ي شهادة الدبلوم  )ح م  ي التخصصات املناظرة لتخصصا ر   يقبل طلبة برنامج التجس
ي أن  )ط  .لها الطلب تقديم يتم ال الكلية أو الجامعة تقرها أخرى  شروط أية الطالب يستو

ية  ي اللغة االنجل م التقدم المتحانات تحديد املستوى  الطلبة الذين يستوفون هذه الشروط يتوجب عل
ي  ي والطالب الراسب  ي الحاسب اال ي الرياضيات و ي برنامج السنة التحضرية هذهو  االمتحانات يلتحق 

 ي الجامعة.
ي اختبار الشهادة الثانوية تكون املفاضلة  م  م جميع الشروط وفقا لدرجا ن ممن تنطبق عل ن املتقدم ب

ي واملقابلة الشخصية واختبارات القبول    وجدت.أن  العامة واختبار القدرات واالختبار التحصي
  ):4املادة (

ن  ى جميع الطالب املقبول رية قبل بدا اجتياز ي الجامعة ع ي املبرنامج السنة التحض رحلة ية الدراسة 
رنامج أو جزء منه حسب القواعد التنفيذية الخاصة بذلك. اجتياز الجامعية و يمكن    هذا ال

رية سنة دراسية، و فصل صيفي  )أ لزم األمر، يتم خاللها تدريس أن  مدة برنامج السنة التحض
ية، الرياضيات، و تكنولوجيا املعلومات و أي مقررات  أخرى ترى الجامعة مقررات اللغة اإلنجل

ا.   إضاف
ى   )ب ن إ ية  اختباراتيخضع الطلبة املقبول ي اللغة اإلنجل ملعلومات وتكنولوجيا اتحديد املستوى 

ي هذه املواضيع.  ةلسني ا ةتصنيف الطلب ةومن ثم تتم عملي والرياضيات لتحديد مستواهم 
ري ي  ةالتحض ن  ي واحد من مستوي ية كل من حسب نتائج هذه االختبارات  اللغة اإلنجل

  .وتكنولوجيا املعلومات والرياضيات
ي   )ج رية إذا أظهر تفوقًا  ر من مقررات السنة التحض يمكن إعفاء الطالب من دراسة مقرر أو أك

ى ضوابط يحددها مجلس  امتحانات تحديد املستوى  رية بناًء ع ي السنة التحض قبل بدء الدراسة 
 الجامعة.

ا اختبارات الكفاءة وال تصمم  15دراس واحد يتكون من مدة كل مستوى هو فصل   )د أسبوعا تل
ايي املقررات املذكورة  ةلقياس قدرات الطلب  .كل فصل دراس ةي 

ن و ذلك حسب املستوى   )ه ي فصل دراس واحد أو فصل رية  اء مقررات السنة التحض يمكن إ
 الذي تم وضع الطالب فيه. 

رية و تبقى عليه مقررات أخرى فإنه الطالب مقررات ا اجتاز إذا   )و ي السنة التحض ية  للغة اإلنجل
ى املقررات املتبقية  ي هذه الحالة دراسة بعض مقررات املرحلة الجامعية ال ال تعتمد ع يمكنه 

رية.  من السنة التحض
ي سجله األكاد  )ز رية  ي مقررات السنة التحض ا الطالب  ، ييتم إدراج التقديرات ال حصل عل م

راكم للدراسة الجامعية.  ي املعدل ال  و ال تحسب هذه التقديرات 
رية خالل مدة أقصاها أن  يحق للجامعة فصل الطالب  )ح اء مقررات السنة التحض لم يتمكن من إ

ن و ملجلس الجامعة االستثناء من ذلك. ن دراسيت  سنت

  ):5املادة (
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ر التقدم المتحان   )ط ي برنامج التجس ى الطلبة الذين يقبلوا  ية تحديد املستوى باللغة االنجلع
ى دراسة مقررات باللغة  ى نتائج هذا االمتحان يحدد إذا كان الطالب بحاجة إ فقط و بناًء ع

. ى تخصصه األكاديم ية أو االنتقال مباشرة إ   االنجل
ي معادلة املواد للطالب بعد إحض  )أ ر)  اره كشف ينظر مجلس القسم املقبول فيه الطالب (تجس

 بالدرجات و وصف املواد ال درسها.
ي جميع األحوال أن  يجب  )ب ي  من عدد ساعات %40ال تتجاوز املواد املعادلة للطالب  خطته الدراسية 

  الجامعة.

  ):6املادة (

  و املستويات نظام الدراسة:  الثالثالباب 

  نظام الدراسة ول:الفصل األ 
ي الدراسة وفقًا  )أ  للقواعد التنفيذية ال يقرها مجلس الجامعة. يتدرج الطالب 

ى األقل للمرحلة الجامعية.  )ب   تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية ع
  ):7( املادة

رشادية املوضوعة من قبل مجلس الكلية  ي الدراسة وفق الخطة االس من  نهوال تمكيكون تدرج الطالب 
ى آخر ى آخر و من مستوى دراس إ   .االنتقال من عام إ

  ):8املادة (

ى أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً أن  يجوز  ي بعض الكليات ع  للقواعد واإلجراءات ال تكون الدراسة 
ن.   يقرها مجلس الجامعة، وتحتسب السنة الدراسية بمستوي

  ):9املادة (

  املستوياتنظام  :الفصل الثاني
ن، ويجوز نظام الجامعة هو  ن رئيس ى فصل ل يكون هناك فصأن  نظام دراس يقسم فيه العام الدراس إ
ى وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة  ،تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيسأن  دراس صيفي، ع

ى مستويات وفقا للخطة الدراسية ال يقرها مجلس الجامعة.   العلمية إ

  ):10ادة (امل

الجامعة قواعد التسجيل، والحذف، واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية  مجلسيضع 
.   املعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراس

  ):11املادة (

  العبء الدراس :الثالث الفصل
ا الطالب ي الفصل العادي أو الصيفي ويحدد كما  يعرف العبء الدراس بأنه عدد الساعات ال يسجل 

ي:   ي
ي الفصل الدراس العادي هو   )أ ي فصل  12الحد األدنى  ساعة معتمدة. ويمكن تجاوز هذا الشرط 

ي الفصل العادي هو  ى  ساعة بموافقة  21يكون أن  ساعة معتمدة ويمكن 19التخرج. الحد االع
راكم ال يقل عن    .5من  4العميد إذا كان معدل الطالب ال

ي العبء الدراس للفصل الصيفي: الحد األدنى ساعة واحدة معتمدة   )ب ى والحد األدنى  الحد األع
ى    .ساعات معتمدة 9والحد األع

ى للعبء الدراس ل  )ج ي هذه الحالة يكون لطالب املنذر أكاديمياً الحد األدنى والحد األع : الحد األدنى 
ى  12   .املعنية يحدده عميد الكليةساعة والحد األع

  ):12املادة (
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ي فصل التخرج: يكون الحد األدنى ساعة واحدة معتمدة   )د ى للعبء الدراس  الحد األدنى والحد األع
ى  ي الفصل العادي و 22والحد األع   .ي الفصل الصيفي ةساع 13ساعة معتمدة 

ى والحد االدنى املنصوص  ،يحق لعميد الكلية تحديد العبء الدراس  )ه ليه عبما ال يتجاوز الحد االع
  .ي هذه املادة

ي املقررات الباب الرابع :   تسجيل الطلبة 

  ول: التسجيلالفصل األ 
ييمكن للطالب  رنت او بأمكانه من خالل قرراتامل التسجيل  رونية عن طريق االن راجعة م البوابة االلك

يحمل هذا النموذج توقيع أن  ويجب) تسجيل املقرراتويتم ذلك من خالل نموذج ( القبول والتسجيل دائرة
  املرشد االكاديم للطالب. 

  ):13املادة (

ي جميع  ي عملية تسجيل املقررات و متابعته  ي الجامعة مرشد أكاديم يقوم بارشاده  يحدد لكل طالب 
  مراحل دراسته.

  ):14املادة (

رة التسجيل املبكر ر من الفصل الذي يسبق تكون ف ي الثلث األخ   ):15املادة (  .فصل التسجيل عادة 
ي حيث يدفع الطالب  ي التقويم الجام رة الحذف و االضافة املحددة  رة التسجيل املتأخر خالل ف تكون ف

ا    ريال. 300غرامة تسجيل متأخر قيم
 ): 16املادة (

ي الخطة الدراسية  ا السابق املحدد  د الكلية و لعميال يجوز للطالب تسجيل أي مقرر لم يقم بدراسة متطل
.   استثناء ذلك حسب وضع الطالب األكاديم

  ):17املادة (

ال يجوز للطالب دراسة أي مقرر من خارج خطته الدراسية و لعميد الكلية االستثناء من ذلك حسب الحاجة 
  األكاديمية.

  ):18املادة (

نت درجة علمية معينة بسبب إلغاء ي حالة عدم تمكن الطالب من إكمال متطلبا ي حالة مقرر مع  أو 
ي الفصل الذي متوقع رنامج الدراس  ي ال يتخرج به الطالب (ما عدا الفصل الصيفي) أو أن  عدم طرحه 

ىإعتماد ي حالة  ن  مقررات برامج جديدة تحتوي ع  رأو أكلم يدرسها الطالب فبإمكانه استبدال مادت
واد القبول والتسجيل بامل مدير ملعتمدة ويجب تبليغبمواد أخرى تعادلها باملستوى و املحتوى و الساعات ا

ى موافقة أن  البديلة بعد   .عميد كليتهيحصل الطالب ع

  ):19املادة (

  الفصل الثاني: الحذف و اإلضافة
ي االسبوع  الحذف يسمح باجراء عملي رة  من الفصل األول واالضافة  . و يجوز تمديد الف الدراس املع

  بموافقة وكيل الجامعة.
  ):20املادة (

رونيالبوابة  قررات وذلك من خاللامل و إضافة يمكن للطالب حذف رنت أو من  ةاإللك عن طريق شبكة االن
ي  و إضافة نموذج (حذف خالل تعبئة يحمل هذا أن  ويجب القبول والتسجيل دائرةاملقررات) املوجود 

  ضمن الشروط التالية: ملرشد االكاديم للطالباالنموذج توقيع 
ى ال يتجاوز العبء الدراس للطالب الحد االدنىأن  يجب  )أ  املسموح به. أو األع

امن ف حذفهاذا كان املقرر املراد   )ب ن معا او أن  البديدرس مع متطلب م بقاء إيتم حذف االثن
ن معا.  و يجوز االستثناء من ذلك بموافقة عميد الكلية. االثن

  ):21املادة (
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  .االنسحاب من الجامعة ال تع املقرراتعملية حذف جميع   )ج
  املقرر او االنسحاب منه. حذف ال يععدم حضور املحاضرات   )د
ى منحة   )ه ا أن  ز ال يجو كانت  جهةدراسية من اي اي طالب او طالبة حاصل ع يقل عبئه/عب

و يستث من ذلك الطلبة املتوقع  للمنحة هواال سوف يتم فقدان دةساعه معتم 12الدراس عن 
 تخرجهم.

ي جدول الطالب عند االضافة. أن  )و   ال يكون هناك تعارض 

  الفصل الثالث: االنسحاب من مقرر 
ر خالل الفصل الدراس العادي  خالل مدة عشرة أسابيع و  يجوز للطالب االنسحاب من دراسة مقرر أو أك

ي سجل الدرجات كلمة منسحب (س) بجانب  الفصل الصيفي خمسة أسابيع من بدء التدريس و تثبت له 
  املقرر املع وفق الشروط التالية:

ر  ر ال يتأثأن   )أ الحد األدنى للعبء الدراس املسموح به إال بموافقة عميد الكلية شريطة عدم التأث
ى الرسوم الدراسية املقررة  .ع

. تتم هذه العملية  )ب  وفق نموذج خاص يتم توقيعه من قبل مدرس املقرر و املرشد األكاديم
امنة و يجوز االستثناء من ذلك   )ج يجب مراعاة املقررات ذات املتطلبات السابقة أو املتطلبات امل

 لعميد الكلية.
ا من اي مساق للطلبة االنسحاب يمكنال   )د رة املحددة لذلك ءبعد ان   .الف

  ):22املادة (

  :املواظبة و االعتذار عن الدراسة الخامسالباب 

  الفصل األول: حضور املحاضرات
ى الطالب املنتظم حضور   )أ ا جميع  ع ائي ف املحاضرات والدروس العلمية ويحرم من دخول االختبار ال

) من املحاضرات والدروس العلمية املحددة لكل مقرر خالل %75إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة (
، وُيعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً الفصل  ي املقرر، ويرصد  الدراس

 ).DNله تقدير محروم (ح) أو (
ي الفقرة (أ)  )ب يجوز ملجلس الكلية رفع الحرمان عن الطالب الذي تجاوزت نسبة  ،بالرغم مما ورد 

ي حالة تقدم الطا%50ال تزيد عن( أن  ) شريطة%25غياباته (  لب بعذر يقبله مجلس الكلية.) 
ي حاالت التأخر املتكررةأالت  )ج تطبق القاعدة التالية:  ،خر عن املحاضرة يمكن التغا عنه. ولكن 

ن. تأخريناملالطالب  رون غائب ر من عشر دقائق من وقت املحاضرة يعت   ألك

  ):23املادة (

 رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار، شريطة –استثناء  –يجوز ملجلس الكلية أو من يفوضه 
ى أال تقل عن ( يقدم الطالب عذراً أن  ) من %50يقبله املجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور ع

  املحاضرات والدروس العملية املحددة للمقرر.

  ):24املادة (

ي ذلك ائي تكون درجته صفرا  ي ذلك ا الطالب الذي يتغيب عن االختبار ال ملقرر االختبار، ويحسب تقديره 
ى أساس درجات اال  ا.عمال ع   الفصلية ال حصل عل

  ):25املادة (
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ي أي من مواد الفصل لعذر قهري   )أ ائي  ر يعطى تقدير غ إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار ال
ي حاالت الضرورة القصوى ) و ICمكتمل (  لسماح بإعطائه اختباراً قبول عذره وا ،جاز ملجلس الكلية، 

ي ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه خالل  بديالً  اية الفصل الدراس التا مدة ال تتجاوز 
 االختبار البديل.

  الفصل الصيفي ال يعد فصال دراسيا لهذه الغاية.  )ب

  ):26املادة (

ي دراسة فصل دراس دون   ىمقبول لد إذا تقدم بعذر ،اسباً يعد ر أن  يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار 
ي  رة االنسحاب من املقررات الواردة  ويرصد للطالب تقدير (ع) أو  ،)22املادة (عميد كليته، وذلك خالل ف

)W.اء متطلبات التخرج   ) ويحتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إل

  ):27املادة (

ي امل الفصل الثاني:   قرراتالرسوب 
ي   )أ عادة دراسة إلهذا املقرر وانما يجب عليه  ةعادإامتحان  دال يوجما فانه  مقرر إذا رسب الطالب 

ي اقرب فرصة ممكنة راكم املقرر  ي معدله ال ى   .و تحسب له العالمة األع
رط ال اختياري  مقرر  ي يرسب الذي الطالب  )ب  و يجوز له دراسة مقرر اختياري آخر نفسه إعادته يش

. من نفس الحزمة بموافقة عميد راكم ي معدله ال ى   كليته و تحتسب له العالمة األع
ن وضعه االكاديم إعادة املي  )ج ي تحس ا ع حصلال  قرراتجوز للطالب الذي يرغب   ى عالمة جف

ا لفأقل،  ي حال أعاد الطالب مذلك املقرر وتحتسب له آخر عالمة حصل عل ن  قرر .  معينة لتحس
ا فيجب ع ي حساب معدل الطالب  آخر درجةوتدخل  قرر ليه إعادة املوضعه االكاديم ورسب ف

ي الشهاد ي    ةالك

  ):28املادة (

  : االنسحاب من الجامعةالثالثالفصل 
ي أي وقت، حيث يتوجب عليه تعبئة استمارة أن  يجوز للطالب  يتقدم بطلب انسحاب من الجامعة 

ا من  االنسحاب من الجامعة وال يمكن الحصول  ى الطالب .القبول و التسجيلدائرة عل  بحيث تطبق ع
ي الجامعة.   (مراجعة السياسة املالية) السياسة املالية املتبعة 

  ):29املادة (

  نظام التأجيل و االنقطاع عن الدراسة: السادسالباب 

ي عمادة  يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة ال يحددها مجلس الجامعة و 
ر كلية الطالب املعنية  ن أو ثالثة فصول دراسية غ ن متتالي ن دراسي ى أال تتجاوز مدة التأجيل فصل ع

ي حال  ي الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز ملجلس الجامعة  متتالية حدا أق طيلة بقائه 
اء متطلبات التخرج.الضرورة االستثناء من ذلك، وال تحتسب مدة التأجيل ضمن املدة الال    زمة إل

  ):30املادة (

إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراس دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، 
وملجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل، وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي 

ائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات   ال

  ):31املادة (

ي جامعة أخرى. الب منقطعًاطال يعد ال   ):32املادة (  عن الدراسة للفصول ال يدرسها زائرا 



   

 إلئحة الدراسة واإلختبارات 8 18/12/2017

  الطالب األكاديمي إنذار :السابعالباب 
ى معدل تراكم  اية اي فصل د 2اقل من إذا حصل الطالب ع . نذاراإل راس فانه ينذر ويوضع تحت ي 

 د الفصل الذي وضع فيه الطالب تحتبع بعد مرور فصل دراس كامل اإلنذار ويمكن الغاء الوضع تحت 
ى معدل اإلنذار ي ذلك الفصل 2 تراكم شريطة حصوله ع ر    .أو أك

  ):33املادة (

ى إدارة القبول و التسجيل .إعالم يجب ع   ):34( املادة  الطالب خطيًا بوضعه تحت اإلنذار األكاديم
ى  13ال يتجاوز عبئه الدراس عن أن  يتم تسجيل الطالب املنذر أكاديميًا من خالل مرشده األكاديم ع

  و لعميد الكلية االستثناء من ذلك. ،ساعة معتمدة
  ):35املادة (

  الباب الثامن: الفصل األكاديمي من الدراسة

ي الحاالت اآلتية:   يفصل الطالب من الجامعة 
راكم عن (حصل إذا   )أ ر النخفاض معدله ال ى األك ى ثالثة إنذارات متتالية ع  1.0أو  5من  2.0ع

ى توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن يمكنه رفع معدله 4من  ) وملجلس الجامعة بناء ع
راكم بدراسته للمقررات املتاحة.  ال

ى مدة  متطلباتإذا لم ينه   )ب التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة ع
اء متطلبات التخرج بحد أق ال  رنامج، وملجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إل ال

 يتجاوز ضعف املدة األصلية املحددة للتخرج.
ي الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذي  )ج م أحكامجوز ملجلس الجامعة   ين تنطبق عل

ر. ى األك ن ع ن دراسي م فرصة استثنائية ال تتجاوز فصل ن بإعطا ن السابقت   الفقرت

  ):36املادة (

  القيد ة: إعادتاسعالالباب 
  يمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

 القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.يتقدم بطلب إعادة أن   )أ
ى إعادة قيد الطالب.  )ب  أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة ع
ر فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا مستجدا   )ج ى طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأك إذا م ع

ى ى سجله الدراس السابق ع ي حينه، تنطبق علأن  دون الرجوع إ يه كافة شروط القبول املعلنة 
 وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقًا لضوابط يصدرها املجلس.

ي حالة الضرورة، االستثناء   )د ر من مرة واحدة، وملجلس الجامعة،  ال يجوز إعادة قيد الطالب أك
 من ذلك.

 ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصواًل أكاديميًا.  )ه
ى الرغم  )و ي الفقرة (ج) ع إذا تقدم بعذر يقبله  يجوز ملجلس الجامعة إعادة قيد الطالب ،مما ورد 

ى ي سجله األكاديم كامال شريطةأن  املجلس ع رة انقطاعه عن ستة فصول أن  يحتفظ   ال تزيد ف
 دراسية و بعد موافقة مجلس الكلية املعنية.

  ):37املادة (
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ي  إذا  )ز و نجح  الجامعةتم إعادة قيد الطالب برقم و سجل اكاديم جديد و كان قد درس مقررات 
و تعادل له املقررات حسب خطته  فإنه يعامل معاملة الطالب املنتقل من تخصص آلخر ا

  الجديدة.
أو الذي فصل من جامعة ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، 

ى من  أخرى ألسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله ملثل هذه األسباب فيعّد قيده مل
  تاريخ إعادة القيد.

  ):38املادة (

  و التقديرات ت: االختبارالعاشراالباب 

 الفصل األول: االختبارات و توزيع الدرجات
راح مجلس القسم  –يحدد مجلس الكلية ال يتبعها املقرر  ى اق قل الفصلية ال تعمال درجة لال  –بناء ع

ائية للمقرر.%30عن (   ) من الدرجة ال
  ):39املادة (

ن:عمال تحتسب درجة اال  ن اآلتيت   الفصلية للمقرر بإحدى الطريقت
ا جميعا أو من االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع   )أ النشاط الصفي األخرى أو م

ى األقل.  بعضها واختبار تحريري واحد ع
ى األقل. اختبارين  )ب   تحريرين ع

  ):40املادة (

ى االقل او اعطاء امتحانات شفوية و يجب  واوراق عمل  ،و بحث ،او عملية \عقد ثالثة امتحانات كتابية ع
ى امتحا باإلضافةوانشطة اخرى  ننا ى االقل ن كتابي  اعمالال تقل عالمة أن  ففي اية حالة يجب .ع

ائية للمساق %30الفصل عن    .من العالمة ال

  ):41املادة (

ائية قرر من قبل مدرس امل قرر االمتحانات للم تحديد مواعيد يتم بعقد  ويو .باستثناء االمتحانات ال
او  قرر ميقرر اسقاطه للأن  ليتس للطالب املواد إلسقاطخر يوم آقبل  هنتائجإعالن و  الثاني االمتحان

ا.   استمراره ف

  ):42املادة (

م مدرس املقرر ب الفصلية للطالب ببداية كل فصل دراس بحسب عمال كيفية توزيع درجات اال إعالن يل
  ي توصيف املقرر و موعد االختبارات الفصلية. دما ور 

  ):43املادة (

ي بعد  ي االختبار الفص م  ى أوراق إجاب م مدرس املقرر باطالع الطالب ع ا نتيجته و مقإعالن يل ارن
  باإلجابة النموذجية لالختبار.

  ):44املادة (

م مدرس املقرر ب ن من تاريخ إجراء االختبارإعالن يل م ك ،نتائج االختبارات الفصلية خالل اسبوع ما يل
ائية.عمال فصيلية لال النتيجة التإعالن ب رة االختبار ال   الفصلية األخرى قبل بداية ف

  ):45املادة (

ائية من قبل دائرةوضع يتم    ،حيث يحدد الجدول التاريخ ،التسجيل القبول و  جدولة االمتحانات ال
ائية ويجب ضرورة التقيد التام بيوم و ،والوقت ا ومكان عقد االمتحانات ال سب ي حئوقت االمتحان ال

ائية الكتابية عن ساعة أن  ويجب التسجيلدائرة القبول و  الجدول الصادر من ال تقل مدة االمتحانات ال
  .واحدة وان ال تزيد عن ثالثة ساعات

  ):46املادة (

ائياذا تغيب الطالب عن اي  ر االمتحان ال تحان االم إلجراءيرتب مع الطالب أن  املقرر  لمدرسف ،امتحان غ
   .لغيابه مقبوالً  التعوي له اذا قدم الطالب عذرًا

  ):47املادة (



   

 إلئحة الدراسة واإلختبارات 10 18/12/2017

ائيإالفصل الثاني:    جراءات االختبار ال
ي تنظيم  ائي، وتكون مهامها مر اعمال يجوز ملجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام  اجعة االختبار ال

 خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة املختصة
  ):48املادة (

ائيةأن  يجوز ملجلس الكلية ي إجراءات االختبارات ال   ):49املادة (  يقرر تطبيق السرية 
راح رئيس القسم ى اق ختاره يضعها من يأن  يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار، ويجوز عند االقتضاء بناء ع

  الكلية.مجلس 
  ):50املادة (

ائي ملقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) يشرك معه أن  يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار ال
ي التصحيح، ويجوز ملجلس الكلية عند الضرورة ر  ى من يراهأن  متخصصا أو أك  .ناسبام يسند التصحيح إ

  ):51املادة (

ر من  ي أك ي يوم واحد، وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك.ال يجوز اختبار الطالب    ):52املادة (  مقررين 
ائي بعد م نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له بالخروج من  ال يسمح للطالب بدخول االختبار ال

  االختبار قبل م نصف ساعة من بدايته.
  ):53املادة (

ائي ولم يقدم عحاذا تغيب الطالب عن االمت رر غيابه رسمياً  ذرًاان ال ى عالمة صفر  ،ي فأنه سيحصل ع
يإحتساب ي ذلك االمتحان وسوف يتم  ائية للطالب  ى انجازهعتماد باإل ذلك املقرر  العالمة ال عمال ال  ع

ي    . ذلك املقرر الفصل السابقة 

  ):54املادة (

ائي لظروف خارجة عن ارادته يطلب من مدرسه من خالل أن  هيجوز ل ،اذا تغيب الطالب عن االمتحان ال
اية الفصل الدراس القادم. ثم يره يقوم املدرس بتسليم تقر  وسائل االلتماس عقد امتحان تعوي قبل 

ى االلتماس ي حالة املوافقة ع ى مجلس الكلية و يقوم عميد الكلية بتبليغ الطالب من خالل قرار خطي  ،ا
ائبقرار مجل   يس الكلية وموعد االمتحان ال

  ):55املادة (

ائية  %60تخصص ما نسبته يتم   ى االقل من مجموع العالمة ال  %30لالمتحانات الكتابية و  للمقرر ع
ى اال  رك ع ائي مع ال ي سيناريو أواملشاريع للنسبة املتبقية. وان التطبيقية عمال كحد ادنى لالمتحان ال

ي وقت مبكر خاللاخر للعالمات ال يتفق مع هذه السياسة يجب توضيحه  ره مع العميد  صل الف وتفس
ائية للم صصويخ .الدراس  وراق عمل وأاالخرى من  قرر للمشاركة ومتطلبات امل قرر جزء من العالمة ال

  .واجبات بيتية ومشاريع

  ):56املادة (

ر  عالمته مراجعةلطالب ل يحق ا غ  رر ة املقمراجعة عالم يجب عليه تعبئة نموذج منصفة عندهاإذا شعر أ
ن بعد بدء القصل القادمأو   .ر قر ) بمناقشة املوضوع مع مدرس املن يقوم بشكل فوري (خالل اول اسبوع

ى حل  يقدم التماس لرئيس مجلسأن  فأنه يجوز للطالب ،واذا لم يتمكن كال من املدرس والطالب التوصل ا
اية االسبوع الرابع للفصل القادم و يقو خالقسم بحيث ال يتأ قق م رئيس مجلس القسم بالبحث والتحر عن 

ن والحجج ال قدمها الطالب راه دعو يأن  ويحق لرئيس مجلس القسم ،من خالل اللجنة االكاديمية من ال
ى مراجعة تقويم املدرس للطالب باإل  ائي.عتماد ا ي وعالمة االمتحان ال ى عمل الطالب الفص   ع

  ):57املادة (

ر العالمات ائية لدائرة التسجيل عادة ال يمكن تغي ي ظل ظروف  .بعد تسليم النتائج ال  يمكن ،محددةو
ر قرر يكتب مدرس املأن  ذا يصادق هأن  ويجب .طلب خطي يخاطب به دائرة التسجيل لشرح اسباب التغي

ر العالمة من قبل رئيس مجلس القسم وعميد الكلية وبموافقة مجلس الكلية. ويجب  عالم إالطلب لتغي
ر العالمة بموعد ال يتأخر عن بداية اال دائرة الت ائية للفصل اسجيل بتغي ي.متحانات ال   لتا

  ):58املادة (
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ى ال الكلية ملجلس ى املوافقة الضرورة، حاالت ي املقرر، تدريس تتو  خالل إلجابةا أوراق تصحيح إعادة ع
رة ي الفصل اختبارات بداية تتعدى ال ف   .التا

  ):59املادة (

ى توصية مجلس القسم  -تبعها املقرر ملجلس الكلية ال ييجوز  ائيأن  –بناء ع ي أي  يضّمن االختبار ال
ائي.   مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات ال تخصص لها من درجات االختبار ال

  ):60املادة (

ى توصية م ى تدريس املقرر بناء ع تكمال إسالسماح للطالب ب قرر درس امليجوز ملجلس القسم الذي يتو
ر مكتمل (ل) أو  ي سجله األكاديم تقدير غ ي ويرصد الطالب  ي الفصل الدراس التا متطلبات أي مقرر 

)IC راكم إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد ي أو ال  إستكمال) وال يحسب ضمن املعدل الفص
ر مكتمل (ل) أو (متطلبات ذلك املقرر. وإذا م فصل دراس واحد  ر تقدير غ ي سجل الطالب ICولم يغ  (

. )Fلعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو ( راكم ي وال   ويحسب ضمن املعدل الفص

  ):61املادة (

يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام املواد 
ى تدريس 22،23،24( ى توصية مجلس القسم الذي يتو ) أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء ع

ي هذه املقررات. ويحدداملقرر،    مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب 

  ):62املادة (

رصد للطالب تقدير مستمر (م) أو ( ر من فصل دراس ف  .)IPإذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أك
ي الوقت  اء الطالب من دراسة املقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل املقرر  وبعد ان

ى رصد تقدي ى تدريسه املوافقة ع ر مكتمل (ل) أو (املحدد فيجوز ملجلس القسم الذي يتو ي سجل ICر غ  (
  الطالب.

  ):63املادة (

ي ا الطالب االختبار أو الشروع فيه أو مخالف الغش  ة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عل
  وفق الئحة تأديب الطالب ال يصدرها مجلس الجامعة.

  ):64املادة (

ائي الدرجا ي كشوف رصد الدرجات يرصد من يقوم بتصحيح االختبار ال ا الطالب  ت ال يحصل عل
ا رئيس القسم. ا، ثم يصادق عل   املعدة لذلك ويوقع عل

  ):65املادة (

ى نظام القبول و اء من ذلك يعتمدها  يجب رصد الدرجة من قبل املدرس ع روني و بعد االن التسجيل االلك
  فقة عميد الكلية.ائي حيث ال يمكن له تعديل الدرجة إال بمواإعتماد 

  ):66املادة (

ى مدير القبول و التسجيل.إرسالالدرجات وإعتماد يقوم عميد الكلية ب رونيا إ   ):67املادة (  ها الك
ائيًا حيث يتم إعتمادالدرجاتإعتماد يقوم مدير القبول و التسجيل ب ى سجل الطالب األكاديإرسالًا  .ها إ   ):68املادة ( م

عد العالمات من قبل مدير القبول و التسجيل تعديل أي عالمة إال بموجب نموذج ُم إعتماد ال يسمح بعد 
.   لهذه الغاية يحمل توقيع مدرس املقرر و رئيس القسم و العميد املع

  ):69املادة (
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  : التقديراتالفصل الثالث
ي: ي كل مقرر كما ي ا الطالب    تحسب التقديرات ال يحصل عل

 )4وزن التقدير من ( )5وزن التقدير من (  رمز التقدير  التقدير  املئويةالدرجة
95 – 100  

ى اقل من  90   95إ
ى اقل من  85   90إ
ى اقل من  80   85إ
ى اقل من  75   80إ
ى اقل من  70   75إ
ى اقل من  65   70إ
ى اقل من  60   65إ

  60اقل من 

  ممتاز مرتفع
  ممتاز

  جيد جدا مرتفع
  جيد جدا
  جيد مرتفع

  جيد
  مقبول مرتفع

  مقبول 
  راسب

  أ+
  أ

  ب+
  ب
  ج+
  ج
  د+
  د
  هـ

5.00  
4.75  
4.50  
4.00  
3.50  
3.00  
2.50  
2.00  
1.00  

4.00  
3.75  
3.50  
3.00  
2.50  
2.00  
1.50  
1.00  
0.00    

  ):70املادة (

  : التحويلالحادي عشرالباب 

ى جامعة أخرى   الفصل األول: التحويل من جامعة إ
  خارج الجامعة وفق الضوابط االتية:يجوز قبول تحويل الطالب من 

ا.  )أ رف  ي كلية أو جامعة مع  أن يكون الطالب قد درس 
ا ألسباب تأديبية. أال يكون مفصوالً   )ب  من الجامعة املحول م
  أن تنطبق عليه شروط التحويل ال يحددها مجلس الجامعة.  )ج

  ):71املادة (

نالطالب امل يامل اتساعجموع المن م %60يدرسوا أن  يجب جامعةالى إ حول ي عتمدة  الجامعة  خطته 
ى درجة البكالوريوس ى االقل للحصول ع   .ع

  ):72املادة (

ي الجامعات األخرى كطالب زائر ى الجامعة الدراسة  ى  يجوز للطالب املحول إ ساعة معتدة و  30كحد أع
  ملدة أقصاها سنه واحده و ذلك بموافقة عميد الكلية املعنية.

  ):73املادة (

ي الجامعة. رة  ى الطالب دراسة السنة األخ   ):74املادة (  يجب ع
ى توصية األقسام ال تقدم  يقوم مجلس الكلية بمعادلة املقررات ال درسها الطالب خارج الجامعة بناء ع

ي السجل األكاديم للطالب املقررات ال عودلت له ي (معفى) هذه املقررات، وتثبت  تساب حإ، وال تدخل 
. راكم   معدله ال

  ):75املادة (

ي الجامعة.أن  يجب ا  ى للمواد ال يرغب بمعادل ى عالمة (د) فأع   ):76املادة (  يحصل الطالب ع
ن ول فسيتم إلغاء قيده من تاريخ قب ،الطالب قد تم فصله من جامعته السابقة ألسباب تأديبيةأن  اذا تب

  تحويله للجامعة.
  ):77املادة (

ى أخرى وفقاً يتم  ي أي فصل دراس من جامعة إ ي الجامعة تحويل الطالب   لإلجراءات واملواعيد املعلنة 
ي ضوء الضوابط الع ا    ة للتحويل.اماملحول إل

  ):78املادة (
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ى أخرى داخل الجامعة  الفصل الثاني: التحويل من كلية إ
ى أخرى داخل الجامعة  ي: ،وفقا للضوابط ال يقرها مجلس الجامعةيجوز تحويل الطالب من كلية إ   و

ي تخصصه القديم  )أ  .أن يم الطالب فصل دراس كامل 
ا.  )ب  أن يحقق جميع الشروط املطلوبة من الكلية ال يرغب باالنتقال إل
ي مدة اقصاها شهر من بداية الفصل الدراس  )ج  .أن يتقدم الطالب بطلب التحويل 
ى موافق  )د ا و يتم نقل الطالب بناء ع ة عميد الكلية الحالية و عميد الكلية ال يرغب باالنتقال إل

  مدير القبول التسجيل.

  ):79املادة (

ا، ويشمل  ى أخرى جميع املواد ال سبق له دراس ي السجل األكاديم للطالب املحول من كلية إ تثبت 
راك ي ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية وال   الجامعة.مية طوال دراسته 

  :)80املادة (

ى آخر داخل الكلية   الفصل الثالث: التحويل من تخصص إ
ى تخصص آخر داخل الكلية وفق الضوابط  يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إ

ي:   يضعها مجلس الجامعة و
 .موافقة عميد الكلية  )أ

 موافقة ورئيس القسم املحول منه و املحول إليه.  )ب
  مدير القبول و التسجيل. موافقة  )ج

  ):81املادة (

ي السجل األكاديم للطالب امل ى أخر جميع املقرراتتثبت  ا،  حول من تخصص إ ال سبق له دراس
ي الجامعة. راكمية طوال دراسته    ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية وال

  ):82املادة (

  عشر: الطالب الزائر الثانيالباب 
ي فرع من فروع الجامعة ال  ي جامعة أخرى أو  الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات 

  ال درسها وفقا للضوابط اآلتية: ا دون تحويله، وتعادل له املقرراتينتم إل
ى الدراسة.  )أ ا مسبقا ع  موافقة الكلية ال يدرس ف

رف   )ب ي كلية أو جامعة مع  ا.ان تكون الدراسة 
ا نفس التخصص.  )ج ي جامعة   أن تكون دراسته 
 ينسبة ال تقلي مفرداته  )أو (مكافئاً  الً داأن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة مع  )د

 .للمقرر بالخطة الدراسية للطالب %70عن 
ا من خارج   )ه يحدد مجلس الجامعة الحد األق لنسبة الوحدات الدراسية ال يمكن احتسا

من ساعات خطته  %40ال تتجاوز جميع الساعات املعادلة له أن  الجامعة للطالب الزائر شريطة
ر.  الدراسية لطلبة التجس

ا للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدله   )و ال تحتسب معدالت املقررات ال تتم معادل
ي سجله األكاديم (معفى). راكم وتثبت املقررات   ال

اعدد الحد األق ل  )ز  . ساعة معتمدة 18 يجب أال يتجاوز  الساعات ال يمكن احتسا
ي جامعة ا الطالب ال يستطيع  )ح ي الجامعة.إخرى دراسة أي مقرر  ي نفس الفصل  ذا كان مطروح 

  ):83املادة (
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ر من فصل دراس  )ط رة دراسته واحد خالل عادي ال يجوز للطالب دراسة اك ر بالجامعة ف ، ويعت
ى للمذلك الفصل  ي الجامعة.دة الدضمن الحد األع   راسية للطالب 

يال يمكن للطالب  الساعاتجموع ملالحد األق   )ي ا   18 يالفصل الدراس العادي  دراس
 ساعات للفصل الصيفي. 6ساعة معتمدة. والحد األق هو 

ي املقرر   )ك ى األقل  ى عالمة (جـ) ع الذي يدرسه خارج الجامعة لكي يتم يجب أن يحصل الطالب ع
ي خطته الدراسية.  إحتساب املقرر 

 .ال يجوز اخذ مشروع التخرج خارج الجامعة  )ل
 يدرس فصل التخرج خارج الجامعة.أن  يجوز للطالب ال  )م
ي الجامعة.  )ن رية له    ال يسمح للطالب دراسة فصل زائر خالل السنة التحض

ي جامعة فهد بن سلطان    وفق الضوابط اآلتية:يجوز لطالب من جامعة أخرى الدراسة زائرًا 
ي جامعة فهد بن   )أ ى دراسته طالبا زائرًا  ا مسبقا ع موافقة الكلية أو الجامعة ال يدرس ف

  .سلطان
  أن ال يكون الطالب مفصوال من جامعته األصلية ألسباب أكاديمية.  )ب

  ):84املادة (

  : التخرجعشر الثالثالباب 

راكم  ى أال يقل معدله ال اء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، ع ن عيتخرج الطالب بعد إ
ى الجامعةاملعدل الذي يحدده مجلس    ال يقل عن مقبول.أن  املعنية لكل تخصص ع

  ):85املادة (

ى توصيات مجلس القسم املختص تحديد مقررات مناسبة  لرفع  يدرسها الطالبيجوز ملجلس الكلية بناء ع
ي املعدل. ي املقررات و رسوبه  ي حالة نجاحه  راكم و ذلك     معدله ال

  ):86املادة (

ن من الجامعة عن أن  يجب   :)87املادة (  ي جميع الحاالت.  5.0من  2.0ال يقل معدل الطلبة الخريج
ى مع راكم عند التخرج الطالب بناء ع راكم كاآلتي:يكون التقدير العام للمعدل ال   دله ال

راكم ال يقل عن  إذا(ممتاز):   )أ  .4.00من  3.50أو  5.00من  4.5كان املعدل ال
راكم من   )ب ى أقل من  3.75(جيد جدا): إذا كان املعدل ال ى أقل من  3.75أو من  5.00من  4.5إ إ

 .4.00من  3.50
راكم من   )ج ى أقل من  2.75(جيد): إذا كان املعدل ال ى أقل من  1.75أو من  5.00من  3.75إ  2.75إ

 4.00من 
راكم من   )د ى أقل من  2،00(مقبول): إذا كان املعدل ال ى أقل من  1.00أو من  5.00من  2.75إ إ

  .4.00من  1.75

  ):88املادة (

ى معدل تراكم من ( ى للطالب الحاصل ع ى ( )4.75تمنح مرتبة الشرف األو ) أو من 5.00) من (5.00إ
ى (3.75( ى معدل تراكم 4.00) من (4.00) إ ) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل ع

ى أقل من (4،25من ( ى) 3.25) أو من (5.00) من (4.75) إ   ) عند التخرج.4.00) من (3.75أقل من ( إ
ي: ى أو الثانية ما ي ى مرتبة الشرف األو رط للحصول ع   ويش

ي  )أ ي جامعة أخرى. أال يكون الطالب قد رسب  ي الجامعة أو   أي مقرر درسه 

  ):89املادة (



   

 إلئحة الدراسة واإلختبارات 15 18/12/2017

ن الحد األدنى والحد   )ب ي مدة أقصاها متوسط املدة ب أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج 
ي كليته.  األق للبقاء 

ا ما ال يقل عن (  )ج ي الجامعة ال سيتخرج م ) من متطلبات %60أن يكون الطالب قد درس 
  التخرج.

ي حفلة التخريجا ا  ى الساعات املعتمدة ومعدل نقاط  ن درجات مرتبة الشرف ال يتم قراء تعتمد ع
ي  ماصحاب درجات مرتبة الشرف بشكل رس سيتم تكريم .ليست رسمية التقدير املعلنة للفصل السابق و

ى عتماد باإل  ائية للطالب واكماله ملتطلبات إعالن ع حظ الدرجة العلمية والذي سيال املعدالت والنتائج ال
ائي للعالمات وشهادة التخرج الرسمية له    .من خالل الكشف ال

  ):90املادة (

  أحكام عامة: الرابع عشرالباب 

يجميع  اع. تعليمات وزارة التعليم العا ي حالة ال   ):91املادة (  تحل محل القواعد املذكورة أعاله 
ن عن تطبيق هذه اللوائح عمداء الكليات و مدير القبول و التسجوكيل الجامعة و مدير الجامعة و  يل مسؤول

  .األنظمةو 
  ):92املادة (

ى   ):93املادة (  .هذه الالئحةإعتماد  من اعتبارا الشأن ذا سابقة قرارات أو تعليماتلوائح او  أي الالئحة هذه تل
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  عشر : امللحق الخامسالباب 

 رموز التقديراتملحق (أ): السجل األكاديمي و 
ر الطالب الدراس ا  ،هو بيان يوضح س يشمل املقررات ال يدرسها الطالب برموزها و أرقامها و عدد وحدا

ا و رموز و قيم تلك التقديرات راكم و  ،املقررة و التقديرات ال حصل عل كما و يوضح السجل املعدل ال
ا الطالب املحول  ى املقررات ال اعفي م   .بيان التقدير العام باإلضافة إ

الرمز 
  بالعربية

الرمز 
ية   باإلنجل

حدود 
يةاملدلول   املدلول بالعربية  النقاط  الدرجة   باإلنجل

 Outstanding  متفوق   A+ 100-95  5.00  أ+
  Excellent  ممتاز  A 94-90  4.75  أ
  Superior  مرتفع  B+ 91-85  4.5  +ب
 Very Good  جيد جدا  B 84-80  4.0  ب
 Above Average  فوق املتوسط  C+ 79-75  3.5  ج+
  Good  جيد  C  74-70  3.0  ج
  High Pass  مقبول مرتفع  D+  69-65  2.5  د+
  Pass  مقبول   D  64-60  2.0  د
  Fail  راسب  1.0  60أقل من   F  ه
   Deny  حرمان  DN    1.0  ح
  No grade-Pass  درجة دون  ناجح      NP  ند
  No grade-Fail  درجة دون  راسب      NF  هد
  Withdrawn  منسحب بعذر      W  س
ر مكتمل     IC  ل   Incomplete  غ

  Transfer  معادل     T  معادل
  IP       In-Progress  م
  Withdrawal with Failure  منسحب برسوب     WF  عه
    Withdrawal Pass  منسحب بنجاح     WP  عن

  
  
  

. 


