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  ) ١٤٢٣\٢٧\١٣( نص قرار مجلس التعليم العالي رقم 
  هـ ١٤٢٣\١١\٢في 

  

املعقـــــــودة بتـــــــاريخ ) الســـــــابعة والعشـــــــرين (نـــــــاقش جملـــــــس التعلـــــــيم العـــــــايل يف جلســـــــته 
ة للدراســة واالختبــارات للمرحلـــة هـــ التعــديالت املقرتحــة علــى الالئحـــة املوحــد٢/١١/١٤٢٣

ً ، اجلامعيــــة علــــى مــــا تطلبــــه احلاجــــة إىل مراجعــــة للــــوائح الــــيت ســــبق للمجلــــس أن  وذلــــك بنــــاء
  .وبعد مرور مدة كافية على تطبيقها، أصدرها

ونظـــراً إىل أن الالئحـــة املوحـــدة للدراســـة  واالختبـــارات للمرحلـــة اجلامعيـــة مـــن اللـــوائح 
ونظــراً إىل أن بعـــض اجلامعــات أبـــدت بعــض امللحوظـــات  ،ةالــيت مـــر علــى تطبيقهـــا مــدة كافيـــ

وقـــد متـــت ، خــالل فـــرتة التطبيــق تتضـــمن تعــديل بعـــض املــواد أو حـــذفها أو إضــافة شـــي إليهــا
وكـذلك مـن قبـل جلنـة ، دراسة هذه االقرتاحات من خالل حلقة نقاش مت عقدها هلذا الغرض

وكـذلك مـن ، العامـة للمجلـس من عمداء القبول والتسجيل باجلامعـات حتـت إشـراف األمانـة
ووزارة املاليـة واالقتصـاد الـوطين حيـث مت ، قبل جلنة شارك فيهـا ممثلـون مـن وزارة اخلدمـة املدنيـة

ا اجلامعات   .إعادة صياغة بعض املواد وفقا لالقرتاحات اليت رأ
وبعـــد أن ، وبعـــد أن نـــاقش جملـــس التعلـــيم العـــايل التعـــديالت املشـــار إليهـــا مـــادة مـــادة

وبعــد أن اســتمع إىل آراء أعضــائه   ،لــى بيــان مقارنــة مــواد الالئحــة قبــل التعــديل وبعــدهاطلــع ع
م حــول املوضــوع لــس التعلــيم العــايل ، ومقرتحــا وبعــد أن اطلــع علــى مــذكرة األمانــة العامــة 

وعلـــــى نســـــخة مـــــن التعـــــديالت املقرتحـــــة علـــــى الالئحـــــة املوحـــــدة للدراســـــة ، حـــــول املوضـــــوع
لــــــسواالختبــــــارات للمرحلــــــة اجل اختــــــذ قــــــراره رقــــــم ، امعيــــــة وفقــــــًا للصــــــيغة املعروضــــــة علــــــى ا

  :القاضي مبا يأيت) هـ١٣/٢٧/١٤٢٣(
الموافقــــة علــــى التعــــديالت المقترحــــة علــــى الئحــــة الدراســــة واالختبــــارات للمرحلــــة ( 

  .)الجامعية وفق الصيغة المرفقة بالقرار 
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رئـــيس  تمـــت موافقـــة خـــادم الحـــرمين الشـــريفين  رئـــيس مجلـــس الـــوزراءوحيـــث  
مجلــس التعلــيم العــالي يحفظــه اهللا علــى محضــر الجلســة بالتوجيــه البرقــي الكــريم  رقــم 

آمــــل توجيــــه اجلهــــات املختصــــة بإكمــــال .  هـــــ٢٣/١١/١٤٢٣وتــــاريخ  ٤٥٨٨٨/ب/٧
لسوجتدون برفقه نسخة من الالئحة  ،  الالزم   .وفقا للصيغة اليت وافق عليها ا

  
  تعديالت الحقة

  
  حيفظه اهللا  –مني رئيس جملس الوزراء رئيس جملس التعليم العايل متت موافقة خادم احلر

القاضي بتعديل الفقرة هـ من  ١٤٢٧\٤٣\٩على قرار جملس التعليم العايل رقم  –
يف الالئحة بالتوجيه الربقي الكرمي رقم  الصيغة املرفقة واملضمنةوفق  املادة السابعة عشرة

 .هـ ١٨/٨/١٤٢٧م ب وتاريخ \٦٢٠٤
 حيفظه اهللا  –قة خادم احلرمني رئيس جملس الوزراء رئيس جملس التعليم العايل متت مواف

القاضي بتعديل بعض فقرات  ١٤٢٨\٤٥\٢٣على قرار جملس التعليم العايل رقم  –
من الئحة الدراسة واالختبارات ) األوىل، واخلامسة، والثامنة، والثالثة عشرة( املواد 

يف الالئحة بالتوجيه الربقي الكرمي رقم  قة واملضمنةالصيغة املرفللمرحلة اجلامعية وفق 
 .هـ ٢٣/٣/١٤٢٨م ب وتاريخ \٣٠٣٠

  جملس التعليم العايل حمضرعلى  –حيفظه اهللا  – رئيس جملس الوزراء نائبمتت موافقة 
التاسعة عشرة، العشرين، ( القاضي بتعديل بعض فقرات املواد  ١٤٣١\٦٢\١٤ رقم

الصيغة املرفقة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية وفق من الئحة ) التاسعة والعشرين
 .هـ ٢١/١/١٤٣٢م ب وتاريخ \٤٦٦يف الالئحة بالتوجيه الربقي الكرمي رقم  واملضمنة
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  ١نص قرار مجلس الجامعة رقم   
  هـ ١٤٢٦\٨\٢٤في 

  
علــى  ٣هــ بقـراره رقـم  ١٤٢٦\٨\٢٤بتـاريخ   األوىلوافـق جملـس اجلامعـة يف جلسـته 

 الصـــيغةاعــد التنفيذيــة لالئحـــة الدراســة واالختبـــارات للمرحلــة اجلامعيـــة جبامعــة طيبـــة وفــق القو 
  .يف الالئحة املوحدة للدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية املضمنةاملرفقة و 

  
  ٨نص قرار مجلس الجامعة رقم 

  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤في 
  

على  ١٣بقراره رقم هـ  ١٤٣٤\٧\٢٤بتاريخ   الثامنةوافق جملس اجلامعة يف جلسته 
تعديل القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية جبامعة طيبة وفق 

، وفقًا يف الالئحة املوحدة للدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية الصيغة املرفقة واملضمنة
  .من نظام جملس التعليم العايل واجلامعات) ١٢\٢٠(ألحكام املادة 



  هـ ١٤٢٨\٣\٢٣  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
 

  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ٦ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

  يفاتيفاتالتعر التعر 
   التعريفات :المادة األولى

  .وفصل صيفي إن وجد سانيرئفصالن  :السنة الدراسية
  

درس علــى مــداها مقــررات تـُـ مــدة زمنيــة ال تقــل عــن مخســة عشــر أســبوعاً  :الفصــل الدراســي
  .دراسية وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل واالختبارات النهائية

  

ية أسـابيع وال تـدخل مـن ضـمنها فرتتـا التسـجيل مدة زمنية ال تزيد على مثان :الفصل الصيفي
  .وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر، تبارات النهائيةواالخ

  

هـي جمموعـة املقـررات الدراسـية اإلجباريـة واالختياريـة واحلـرة، والـيت تشــكل : الخطـة الدراسـية
ا متطلبــات التخــرج الـيت جيــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح  مـن جممــوع وحــدا

  .يف التخصص احملدد لحصول على الدرجة العلميةل
  

  .وفقا للخطط الدراسية املعتمدة، هو الدال على املرحلة الدراسية :المستوى الدراسي
  

 .)برنـــامج( مــادة دراســية ضـــمن خطــة الدراســة املعتمــدة يف كــل ختصــص  :المقــرر الدراســي
ن حيــث ووصــف مفصــل ملفرداتــه مييــزه مــ ،واســم ،ورمــز ،ويكــون لكــل مقــرر رقــم

وملـــف خـــاص حيـــتفظ بـــه القســـم ، واملســـتوى عمـــا ســـواه مـــن مقـــررات ،احملتـــوى
 ،وجيــوز أن يكــون لــبعض املقــررات متطلــب .والتطــوير ،والتقيــيم ،لغــرض املتابعــة

  .أو متزامنة معه ،أو متطلبات سابقة
  

ا عـــن مخســـني دقيقـــة :الوحـــدة الدراســـية أو ، احملاضـــرة النظريـــة األســـبوعية الـــيت ال تقـــل مـــد
أو الــدرس العملــي أو ، الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخســني دقيقــة لســريريادرس الــ

  .امليداين الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة
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جممــوع الوحــدات الدراســية الــيت يســمح للطالــب التســجيل فيهــا يف فصــل : العــبء الدراســي
دراســــــي، ويتحــــــدد احلــــــد األعلــــــى واألدىن للعــــــبء الدراســــــي حســــــب القواعــــــد 

  .عةالتنفيذية للجام
  

اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفـاض معدلـه الرتاكمـي عـن احلـد  :اإلنذار األكاديمي
  .األدىن املوضح يف هذه الالئحة

  

الدرجـة املمنوحـة لألعمـال الـيت تبـني حتصـيل الطالـب خـالل فصـل  :درجة األعمال الفصـلية
  .دراسي من اختبارات وحبوث وأنشطة تعليمية تتصل باملقرر الدراسي

  

اية الفصل الدراسي :الختبار النهائيا   .اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف 
  

الدرجة اليت حيصل عليهـا الطالـب يف كـل مقـرر يف االختبـار النهـائي  :درجة االختبار النهائي
  .للفصل الدراسي

  

 جمموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليهـا درجـة االختبـار النهـائي لكـل :الدرجة النهائية
  .وحتسب الدرجة من مائة، مقرر

  

وصــف للنســبة املئويــة أو الرمــز األجبــدي للدرجــة النهائيــة الــيت حصــل عليهــا الطالــب  :التقــدير
  .يف أي مقرر

  

تقـدير يرصـد مؤقتـا لكـل مقـرر يتعـذر علـى الطالـب اسـتكمال متطلباتـه  :تقدير غيـر مكتمـل
  .(IC)أو ) ل(له يف السجل األكادميي باحلرف  ويرمز، يف املوعد احملدد

  

تقدير يرصـد مؤقتـا لكـل مقـرر تقتضـي طبيعـة دراسـته أكثـر مـن فصـل دراسـي  :تقدير مستمر
  .(IP)أو ) م(ويرمز له بالرمز ، الستكماله
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  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ٨ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

حاصـــل قســـمة جممـــوع النقـــاط الـــيت حصـــل عليهـــا الطالـــب علـــى جممـــوع  :المعـــدل الفصـــلي
وحتســـب ، ســـيالوحـــدات املقـــررة جلميـــع املقـــررات الـــيت درســـها يف أي فصـــل درا

النقــاط بضــرب الوحــدة املقــررة يف وزن التقــدير الــذي حصــل عليــه يف كــل مقــرر 
  ).ب(انظر امللحق ، درسه الطالب

حاصــــل قســــمة جممــــوع النقــــاط الــــيت حصــــل عليهــــا الطالــــب يف مجيــــع  :المعــــدل التراكمــــي
املقــررات الــيت درســها منــذ التحاقــه باجلامعــة علــى جممــوع الوحــدات املقــررة لتلــك 

  ).ب(انظر امللحق  ،تاملقررا
  

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

  :األولىالقواعد التنفيذية للمادة 
مـدير اجلامعـة مهمتهـا  شـكل بقـرار مـنتُ جلنـة استشـارية  :اللجنة الدائمـة للقبـول والتسـجيل

حســب مــا تقضــي بــه  ختصــةاملرفوعــة مــن الكليــات امل دراســة احلــاالت الطالبيــة
  .أخرىالالئحة وما حيدده مدير اجلامعة من مهام 

  

شــروط حســب بنجــاح و  مقرراتــه علــى الطالــب اجتيــاز برنــامج دراســي :البرنــامج التحضــيري
  .اليت تشرتط ذلك الربامجالقبول يف اجلامعة وذلك قبل البدء بالدراسة يف احد 

 رات الـــيت تعـــد الطالـــب خـــالل مـــدة حمـــددة مــــنمتكامـــل مـــن املقــــر  برنـــامج :البرنـــامج األكـــاديمي
ـــًا وشخصـــيًا لنيـــل الدرجـــة العلميـــة اجلامعيـــة يف ختصـــص ، مهاري ـــًا  الســـنوات إعـــداداً معرفي

  .حمدد
 يدرســــــها مجيــــــع طلبــــــة اجلامعــــــة يف مرحلـــــــة معينــــــة إجباريــــــةمقــــــررات  :متطلبــــــات الجامعــــــة

  .البكالوريوس
  .طلبة الكليةمقررات إجبارية معينة يدرسها مجيع  :متطلبات الكلية
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  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ٩ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

املعتمــــدة  مقــــررات إجباريــــة معينــــة لعــــدد حمــــدد مــــن الوحــــدات الدراســــية :متطلبــــات البرنــــامج
  .يدرسها مجيع طلبة الربنامج

جمموعــة مــن املقــررات خيتــار منهــا الطالــب مــا حيقــق عــدداً مطلوبــًا مــن  :المقــررات االختياريــة
للربنــــــــامج واملخصصــــــــة للمقــــــــررات االختياريــــــــة  الوحــــــــدات الدراســــــــية املعتمــــــــدة

  .الدراسي
مقـــررات إجباريـــة يدرســــها طلبـــة برنـــامج مــــن قســـم أو برنـــامج آخــــر  :المقـــررات المســــاعدة

  .وتعترب ضمن املقررات اإلجبارية للربنامج
مقررات اختيارية حرة متاحة على مسـتوى اجلامعـة ضـمن براجمهـا الدراسـية  :المقررات الحرة

ا الدراســــــية املعت وحــــــدات  ٦إىل  ٤مــــــدة مــــــن املطروحــــــة وتــــــرتاوح عــــــدد وحــــــدا
   .معتمدة

  
  
  

  قبول الطالب المستجدينقبول الطالب المستجدين
  :المادة الثانية 

حيدد جملس اجلامعة بناء على اقرتاح جمالس الكليـات واجلهـات ذات العالقـة يف اجلامعـة عـدد 
  .الطالب الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي القادم

  :نيةالقواعد التنفيذية للمادة الثا
 إىل ترفـع عـرض مـذكرة والتسجيل بالتنسيق مع عمادات الكليـات بإعـداد تقوم عمادة القبول

  .عدد الطالب الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي التايل اجملس اجلامعة يقرتح فيه
  

  :المادة الثالثة
  :يشرتط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة اآليت

ا مـن داخـل اململكـة أو مـن على شهادة الثانويـة العامـة أو مـا يعادهلـ أن يكون حاصالً  -  أ 
 .خارجها
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  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ١٠ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

 يكــون قــد مضــى علــى حصــوله علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــدة تزيــد علــى مخــس أالّ  -  ب 
لس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة ،سنوات         .وجيوز 

 .أن يكون حسن السرية والسلوك - ج 
 .صية يراها جملس اجلامعةأن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخ - د 
 .طبياً  أن يكون الئقاً  - ه 
 .أن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة - و 
  .أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقدمي - ز 

  :القواعد التنفيذية للمادة الثالثة
  :الشروط اإلضافية للقبول يف اجلامعة

اجلامعة نفسها أو يف جامعة  أخرى يف ألي درجة علميةال يكون الطالب مسجالً أن  .١
 .أخرى

 .ألسباب تأديبية ائياً  أن ال يكون الطالب قد فصل .٢
دهلا يف برامج تكميلية اجيوز قبول الطالب احلاصلني على درجة الدبلوم أو ما يع .٣

الكليات واملعتمدة  مناظرة للحصول على درجة البكالوريوس وفق الشروط اليت تضعها
 .من جملس اجلامعة

  

  :المادة الرابعة
م يف اختبـــار  تكـــون املفاضـــلة بـــني املتقـــدمني ممـــن تنطبـــق علـــيهم مجيـــع الشـــروط وفقـــًا لـــدرجا

  .الشهادة الثانوية العامة واملقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت
  :الرابعةالقواعد التنفيذية للمادة 

متقدمني للدراسة يف اجلامعة وفق يفاضل بني الطالب امل .١ يف  النسبة املوزونة ملعدال
م يف أي اختبارات أخرى تشرتطها اجلامعةالشهادة الثانوية   .ومعدال

 .الربنامج التحضريي للكليات اليت تشرتط ذلكعلى الطالب اجتياز  .٢
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  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ١١ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

  نظام الدراسةنظام الدراسة
  :المادة الخامسة

  .ذية اليت يقرها جملس اجلامعةيتدرج الطالب يف الدراسة وفقًا للقواعد التنفي -  أ 
 .تصمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية -  ب 

  :الخامسةالقواعد التنفيذية للمادة 
يتحمل الطالب مسئولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائح املنظمة هلا مبا يف ذلك  .١

 .متطلبات التخرج
ب أكادمييـــًا الإلرشـــاد ومتابعـــة الطـــ منهجيـــة اإلرشـــاد األكـــادميي تبـــاعابلكليـــات ا تلتـــزم .٢

 .التخرج إىل حنيخالل مراحل الدراسة يف الكلية 
. دراســة أي مقـرر بغيــة رفــع معدلــه بإعــادة قبـل خترجــه جيـوز للكليــات الســماح للطالــب .٣

 ال يلــزم بإعــادة دراســته مــرة أخــرى،يف حالــة رســوب الطالــب يف املقــرر املعــاد دراســته، و 
 .حتسب مجيع التقديرات يف سجل الطالب األكادميي وضمن معدله الرتاكميو 

ــا  .٤ م جيــوز للكليـــات إلـــزام طال قضـــاء فــرتة تـــدريب صـــيفي يف جمـــال بحســـب ختصصـــا
  .ال تزيد عن مثانية أسابيع على أن التخصص

  

  :المادة السادسة
لـة وفقـًا للقواعـد جيوز أن تكون الدراسة يف بعـض الكليـات علـى أسـاس السـنة الدراسـية الكام

  .وحتسب السنة الدراسية مبستويني، واإلجراءات  اليت يقرها جملس اجلامعة
  :السادسةالقواعد التنفيذية للمادة 

للكليــــات الـــــيت تكــــون فيهــــا الدراســـــة علــــى أســــاس الســـــنة الدراســــية أن تضــــع القواعـــــد  جيــــوز
  .هذه الالئحةواإلجراءات املناسبة واليت يقرها جملس اجلامعة مبا ال يتعارض مع 
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  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ١٢ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

  نظام املستويات :المادة السابعة
وجيـــوز أن يكـــون هنـــاك فصـــل ، نظـــام دراســـي يقســـم فيـــه العـــام الدراســـي إىل فصـــلني رئيســـيني

وتـوزع متطلبـات التخـرج ،  على أن حتتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيس، دراسي صيفي
  .اجلامعة لنيل الدرجة العلمية إىل مستويات وفقًا للخطة اليت يقرها جملس

  
  :المادة الثامنة

قواعــد التســجيل واحلــذف واإلضــافة للمقــررات ضــمن مســتويات اخلطــة يضــع جملــس اجلامعــة  
   .الدراسية املعتمدة مبا يضمن تسجيل الطالب للحد األدىن من العبء الدراسي

  :القواعد التنفيذية للمادة الثامنة
وحـــدة دراســـية واحلـــد  ) ١٢( هـــو  للفصـــل الـــرئيس احلـــد األدىن مـــن العـــبء الدراســـي .١

 .وحدة دراسية) ١٩( األعلى له 
 .دراسية اتوحد)  ٩( من العبء الدراسي للفصل الصيفي هو  األعلىاحلد  .٢
الطــالب الــذين اســـتكملوا دراســة مســتوى كـــامالً بنجــاح يــتم تســـجيل املســتوى التـــايل  .٣

 .هلم وفق اخلطة الدراسية املعتمدة
وى كـامالً يسـجل هلـم مـا يضـمن احلـد األدىن الطالب الذين مل يستكملوا دراسة املست .٤

، وميكــــن للطالــــب اســــتكمال التســــجيل باحلــــذف علــــى األقــــل مــــن العــــبء الدراســــي
وجيـــوز للكليـــة االســـتثناء مـــن  ،واإلضـــافة حســـب متطلبـــات كـــل مقـــرر وبـــدون تعـــارض

ً على توصية املرشد األكادميي  .ذلك بناء
للعـبء زيـادة عـن احلـد األعلـى  دإضافة مقـرر واحـ - لضرورةا يف حالة - جيوز للكلية .٥

 .الدراسي
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  المواظبة واالعتذار عن الدراسةالمواظبة واالعتذار عن الدراسة
  :المادة التاسعة

وحيرم مـن دخـول االختبـار النهـائي ، على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية
( عـــن  لعلـــى أال تقـــ ،فيهـــا إذا قلـــت نســـبة حضـــوره عـــن النســـبة الـــيت حيـــددها جملـــس اجلامعـــة

ويعــد ، اضـرات والــدروس العمليـة احملــددة لكـل مقــرر خـالل الفصــل الدراسـيمـن احمل% ) ٧٥
ويرصــد لــه تقـــدير ، الطالــب الــذي حــرم مـــن دخــول االختبــار بســـبب الغيــاب راســبا يف املقـــرر

  .(DN)أو ) ح(حمروم 
  :للمادة التاسعةالتنفيذية  القواعد

حضـوره فيـه عــن دخـول االختبـار النهـائي يف املقـرر الـذي تقـل نسـبة  مـن حيـرم الطالـب .١
 .احملاضرات والدروس العملية احملددة أساسًا للمقررمن % ٧٥

ويــتم حتديــد الطــالب املقــرر،  ســتاذيف نظــام القبــول والتســجيل أل يســند رصــد الغيــاب .٢
 .احملرومني آليًا حسب اللقاءات املعتمدة لكل مقرر

د يرصــــ أنلــــس الكليــــة أو مــــن يفوضــــه قبــــول األعــــذار املقدمــــة مــــن الطــــالب علــــى  .٣
وال حيســب مـــن نســبة احلرمــان مـــع مراعــاة مـــا ورد يف  )غائـــب بعــذر(لطالــب حلضــور ا

  .املادة العاشرة وقواعدها التنفيذية
  

  :المادة العاشرة
لــــس الكليــــة أو مــــن يفوضــــه  ً  –جيــــوز  رفــــع احلرمــــان والســــماح للطالــــب بــــدخول  - اســــتثناء

لــس جملــس اجلامعــة نســبة احلضــور وحيــدد ، االختبــار شــريطة أن يقــدم الطالــب عــذراً يقبلــه ا
  .من احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر% ) ٥٠( ن ـع لعلى أال تق

  :للمادة العاشرةالتنفيذية  القواعد
 .% ٥٠للطالب بدخول االختبار يف املقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن  حيسم ال
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  :المادة الحادية عشرة
وحيســب ، هــائي تكــون درجتــه صــفرا يف ذلــك االختبــارالطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار الن

  .تقديره يف ذلك املقرر على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها
  

  :المادة الثانية عشرة
إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصـل لعـذر قهـري جـاز 

ل عــذره والســماح بإعطائــه اختبــاراً بـــديالً قبــو ، يف حــاالت الضــرورة القصــوى ، لــس الكليــة
ايــة الفصــل الدراســي التــا بعــد  ويعطــى التقــدير الــذي حيصــل عليــه، يلخــالل مــدة ال تتجــاوز 

  .أدائه االختبار البديل
  :ةنية عشر القواعد التنفيذية للمادة الثا

ح والسـما  قبـول عـذر الطالـب –يف حاالت الضرورة القصوى  – يفوضهلس الكلية أو من 
اية الفصل الدراسي التايل   . بإعطائه اختباراً بديالً يف مدة ال تتجاوز 

  
  :المادة الثالثة عشرة

إذا  ،جيوز للطالب االعتذار عـن االسـتمرار يف دراسـة فصـل دراسـي دون أن يعـد راسـباً   -   أ
خــالل فــرتة زمنيــة وذلــك  ،تقــدم بعــذر مقبــول لــدى اجلهــة الــيت حيــددها جملــس اجلامعــة

) ع(ويرصــــد للطالــــب تقــــدير  ،د التنفيذيــــة الــــيت يقرهــــا جملــــس اجلامعــــةحتــــددها القواعــــ
اء متطلبات التخرج) w(أو  .وحيتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إل

جيــوز االنســحاب بعــذر مــن مقــرر أو أكثــر يف الفصــل الدراســي وفــق القواعــد التنفيذيــة   -   ب
  .اليت يقرها جملس اجلامعة

  :ةشر القواعد التنفيذية للمادة الثالثة ع
يتقــــدم الطالــــب بطلــــب االعتــــذار عــــن االســــتمرار يف الدراســــة قبــــل بــــدء االختبــــارات  .١

 .النهائية بأسبوعني على األقل
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لس الكلية أو مـن يفوضـه البـت يف طلبـات االعتـذار عـن االسـتمرار يف الدراسـة مـع  .٢
اء متطلبات التخرج الواردة يف املادة العشرين  .مراعاة املدة الالزمة إل

لطالــب بطلــب االنســحاب مــن مقــرر قبــل بــدء االختبــارات النهائيــة بأســبوعني يتقــدم ا .٣
علـــى األقـــل، علـــى أن ال يكـــون قـــد جتـــاوز نســـبة الغيـــاب وفـــق املـــادة التاســـعة ويرصـــد 

 .يف املقرر) w(أو ) ع(للطالب تقدير 
  

  عن الدراسةعن الدراسة  واالنقطاعواالنقطاعالتأجيل التأجيل 
  :المادة الرابعة عشرة

راســة لعـــذر تقبلــه اجلهــة الـــيت حيــددها جملــس اجلامعـــة جيــوز للطالــب التقــدم بطلـــب تأجيــل الد
علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصــلني دراســيني متتــاليني أو ثالثــة فصــول دراســية غــري متتاليــة 

لــس اجلامعــة يف حــال  ،قيــده بعــد ذلــك ىحــداً أقصــى طيلــة بقائــه يف اجلامعــة مث يطــو  وجيــوز 
ــاء متطلبــات حتتســب مــدة التأج وال ،الضــرورة االســتثناء مــن ذلــك يــل ضــمن املــدة الالزمــة إل

  .التخرج
  :ةالقواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشر 

ـــاء  يف طلبـــات التأجيـــل البـــت يفوضـــهلـــس الكليـــة أو مـــن  - ١ مـــع مراعـــاة املـــدة الالزمـــة إل
  .ملادة العشرينامتطلبات التخرج الواردة يف 

ايـة الفصـل الـذي يسـبق قبـل هـو  ،تقـدمي طلبـات التأجيـل للفصـل الدراسـيآخر موعد ل - ٢
 .فصل التأجيل

  

  :المادة الخامسة عشرة
إذا انقطــع الطالــب املنــتظم عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون طلــب التأجيــل يطــوى قيــده 

لــس اجلامعــة طــي قيــد الطالــب إذا انقطــع عــن الدراســة ملــدة أقــل ،مــن اجلامعــة وبالنســبة  ،و
النهائيـة لــذلك الفصــل دون  االختبــارات للطالـب املنتســب يـتم طــي قيـده إذا تغيــب عــن مجيـع

  .عذر مقبول
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  :المادة السادسة عشرة
  .الطالب منقطعًا عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائراً يف جامعة أخرى دال يع

  
  إعادة القيدإعادة القيد

  :المادة السابعة عشرة
ه قبـــل االنقطـــاع وفـــق ميكـــن للطالـــب املطـــوي قيـــده التقـــدم بطلـــب إعـــادة قيـــده برقمـــه وســـجلّ 

  :اآلتية وابطالض
 .أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد -  أ 
 .أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب -  ب 
فبإمكانـــــه التقـــــدم  ،إذا مضـــــى علـــــى طـــــي قيـــــد الطالـــــب أربعـــــة فصـــــول دراســـــية فـــــأكثر - ج 

سجله الدراسي السابق علـى أن تنطبـق عليـه   للجامعة طالبًا مستجداً دون الرجوع إىل
لس اجلامعة االستثناء مـن ذلـك وفقـًا لضـوابط كافة شروط القبول املعلنة يف حينه ، و

لس  .يصدرها ا
لـس اجلامعـة  ،إعادة قيد الطالب أكثر مـن مـرة واحـدة زال جيو  - د  يف حـال الضـرورة  -و

 .االستثناء من ذلك –
  .أكادمييا مفصوالً طوي قيده إذا كان إعادة قيد الطالب امل زال جيو  - ه 

  :ةالقواعد التنفيذية للمادة السابعة عشر 
ر مـن أربعـة فصـول دراسـية يعاد قيد الطالب بسجله القدمي إذا مضى علـى طـي قيـده أكثـ .١

 .التخرج إلكمال متطلبات من الوحدات الالزمة% ٢٥أكثر من له  ومل يتبق
بسـجله القـدمي إذا تقـدم بطلـب إعــادة  يعـاد قيـد الطالـب الـذي سـحب ملفـه مـن اجلامعـة .٢

ايــــة الفصــــل التــــايل لســــحب امللــــف علــــى أن ال يكــــون  هقيــــد  مفصــــوالً يف مــــدة أقصــــاها 
 .أكادميياً 
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  :المادة الثامنة عشرة
 الــذي أو ،إعــادة قيــد الطالــب الــذي فصــل مــن اجلامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة زال جيــو 

وإذا اتضــح بعــد إعــادة قيــده أنــه ســبق فصــله هلــذه  ،فصــل مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة
  .من تاريخ إعادة القيد ىلغقيده مُ  األسباب فيعدّ 

  

  التخرجالتخرج
  :المادة التاسعة عشرة

ــاء متطلبـات التخـرج بنجـاح حســب اخلطـة الدراسـية، علــى أالّ  -  أ  يتخـرج الطالـب بعـد إ
ختصــص،  يقــل معدلــه الرتاكمــي عــن املعــدل الــذي حيــدده جملــس اجلامعــة املعنيــة لكــل

 ."مقبول"على أالّ يقل يف كل األحوال عن تقدير 
ً علــى توصـــية جملــس القســـم املخــتص حتديـــد مقــررات مناســـبة  -  ب  لـــس الكليــة بنـــاء جيــوز 

يف  يدرسها الطالب لرفـع معدلـه الرتاكمـي، وذلـك يف حالـة جناحـه يف املقـررات ورسـوبه
 .املعدل

  

  الفصل من الجامعةالفصل من الجامعة
  :المادة العشرون

  :اجلامعة يف احلاالت اآلتية يفصل الطالب من
إنـــذارات متتاليـــة علـــى األكثـــر الخنفـــاض معدلـــه الرتاكمـــي عـــن  ةإذا حصـــل علـــى ثالثـــ -  أ 

ً  من هـذه الالئحـة،) ١٩(املعدل احملدد للتخرج وفقًا للمادة  لـس اجلامعـة بنـاء علـى  و
توصــــية جملــــس الكليــــة إعطــــاء فرصــــة رابعــــة ملــــن ميكنــــه رفــــع معدلــــه الرتاكمــــي بدراســــته 

 .رات املتاحةللمقر 
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إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة  -  ب 
اء متطلبات  ،على مدة الربنامج لس اجلامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إل و

 .التخرج حبد أقصى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج
لـــس اجلامعـــة يف احلــــاالت االســـ - ج  تثنائية معاجلـــة أوضــــاع الطـــالب الـــذين تنطبــــق جيـــوز 

فصـــــلني  زعلـــــيهم أحكـــــام الفقـــــرتني الســـــابقتني بإعطـــــائهم فرصـــــة اســـــتثنائية ال تتجـــــاو 
 .دراسيني على األكثر

  :نيالقواعد التنفيذية للمادة العشر 
ال حيسب اخنفاض املعدل الرتاكمي يف الفصل الصيفي ضمن اإلنذارات املتتالية اليت يفصل 

  .طالبمبوجبها ال
  

  االنتساباالنتساب
  :المادة الحادية والعشرون

لــس اجلامعــة بنــاء علــى اقــرتاح الكليــات األخــذ مببــدأ الدراســة عــن طريــق  يف  االنتســابجيــوز 
ويضـع جملـس اجلامعــة  ،بعـض الكليـات والتخصصـات الـيت تسـمح طبيعـة الدراسـة فيهـا بـذلك

  :القواعد واإلجراءات املنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية
عدد الوحدات الدراسية املطلوبـة لتخـرج الطالـب املنتسـب عـن عـدد الوحـدات  لال يق -  أ 

 .الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتظم يف التخصصات املتاحة لالنتساب
يعامل الطالب املنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويـل والفصـل وإعـادة  -  ب 

 .اضراتالقيد وغريها معاملة الطالب املنتظم عدا حضور احمل
ً  - ج  علــى اقــرتاح جمــالس الكليــات وضــع الضــوابط الالزمــة لتقيـــيم أداء  لــس اجلامعــة بنــاء

 .الطالب املنتسبني
بــأن دراســة الطالــب  دوثيقــة التخــرج والشــهادة مــا يفيــ يثبــت يف الســجل األكــادميي و - د 

 ).باالنتساب(
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  :نيالعشر و  الحادية القواعد التنفيذية للمادة
عــن بعـــد الئحـــة التعلـــيم عــن بعـــد يف مؤسســـات التعلـــيم العـــايل يف يطبــق علـــى بـــرامج التعلـــيم 

أن يثبـت يف السـجل األكـادميي و وثيقـة التخـرج والشـهادة مـا اململكة العربية السـعودية وعلـى 
  .يفيد بأن دراسة الطالب بالتعليم عن بعد

  

  االختبارات والتقديراتاالختبارات والتقديرات
  :المادة الثانية والعشرون

املقــرر بنـاء علــى اقـرتاح جملــس القسـم درجــة لألعمـال الفصــلية حيـدد جملــس الكليـة الــيت يتبعهـا 
   .من الدرجة النهائية للمقرر% ) ٣٠(ال تقل عن 

  :نيالعشر و  نيةالثا القواعد التنفيذية للمادة
 .من الدرجة النهائية للمقرر% ٦٠تزيد درجة األعمال الفصلية عن ال 

  

  :المادة الثالثة والعشرون
  :ية للمقرر بإحدى الطريقتني اآلتيتنيحتتسب درجة األعمال الفصل

االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشـاط الصـفي األخـرى أو منهـا  -  أ 
 .مجيعًا أو من بعضها واختبار حتريري واحد على األقل

 .على األقل حتريرينياختبارين   -  ب 
  

   :المادة الرابعة والعشرون
لس الكلية اليت يتبعها املقرر ن االختبار  جيوز  َُضمّ ـ بناء على توصية جملس القسم ـ أن ي

وحيدد الدرجات اليت ختصص هلا من  ،النهائي يف أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية
  .درجات االختبار النهائي
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  :المادة الخامسة والعشرون
لس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر بنـاء علـى توصـية مـدرس املـادة السـماح للطا لـب جيوز 

باســــــتكمال متطلبــــــات أي مقــــــرر يف الفصــــــل الدراســــــي التــــــايل ويرصــــــد للطالــــــب يف ســــــجله 
وال حيســب ضــمن املعــدل الفصــلي أو الرتاكمــي ) IC(أو ) ل(األكــادميي تقــدير غــري مكتمــل 

وإذا مضـــى  ،إال التقـــدير الـــذي حيصـــل عليـــه الطالـــب بعـــد اســـتكمال متطلبـــات ذلـــك املقـــرر
ــــريَّ تقــــد غَ ُ يف ســــجل الطالــــب لعــــدم ) IC(أو ) ل(ير غــــري مكتمــــل فصــــل دراســــي واحــــد ومل يـ

وحيســــــب ضــــــمن املعــــــدل الفصــــــلي ) F(أو  ) هـــــــ(اســــــتكماله فيســــــتبدل بــــــه تقــــــدير راســــــب 
  .والرتاكمي

  :نيالخامسة والعشر القواعد التنفيذية للمادة 
ً على توصية مدرس املقرر  يفوضهلس القسم أو من جيوز  لسـماح للطالـب باسـتكمال ابناء

ايـة  قررمتطلبات امل الفصـل  الذي حصل فيه على تقـدير غـري مكتمـل وتعـديل الدرجـة قبـل 
  .الدراسي التايل

 
  :المادة السادسة والعشرون

جيــــوز اســــتثناء مقــــررات النــــدوات واألحبــــاث واملقــــررات ذات الصــــبغة العمليــــة أو امليدانيــــة مــــن 
نــاء علــى توصــية وذلــك بقــرار مــن جملــس الكليــة ب ،أو بعضــها) ٢٤ ،٢٣ ،٢٢(أحكــام املــواد 

وحيـدد جملـس الكليـة قيـاس حتصـيل الطالـب يف هـذه  ،جملس القسم الـذي يتـوىل تـدريس املقـرر
  .املقررات

  

  :المادة السابعة والعشرون
إذا كانـــت دراســـة مقـــررات األحبـــاث تتطلـــب أكثـــر مـــن فصـــل دراســـي فريصـــد للطالـــب تقـــدير 

 ،ميـنح التقـدير الـذي حصـل عليـهوبعد انتهاء الطالب من دراسة املقرر  ،)IP(أو ) م(مستمر 
لـــس القســـم الـــذي يتـــوىل تدريســـه املوافقـــة  وإذا مل يســـتكمل املقـــرر يف الوقـــت احملـــدد فيجـــوز 

  .يف سجل الطالب) IC(أو ) ل(على رصد تقدير غري مكتمل 
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  :المادة الثامنة والعشرون
  :حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي

 رمز التقدير التقدير ويةالدرجة المئ
وزن التقدير 

 )٥(من 
وزن التقدير من 

)٤( 
  ٤.٠  ٥.٠  +أ  ممتاز مرتفع  ١٠٠ – ٩٥

  ٣.٧٥  ٤.٧٥  أ  ممتاز  ٩٥إىل أقل من  ٩٠
  ٣.٥  ٤.٥  +ب  جيد جدًا مرتفع  ٩٠إىل أقل من  ٨٥
  ٣.٠  ٤.٠  ب  جيد جدًا   ٨٥إىل أقل من  ٨٠
  ٢.٥  ٣.٥  +ج  جيد مرتفع  ٨٠إىل أقل من  ٧٥
  ٢.٠  ٣.٠  ج  جيد  ٧٥ىل أقل من إ ٧٠
  ١.٥  ٢.٥  +د  مقبول مرتفع  ٧٠إىل أقل من  ٦٥
  ١.٠  ٢.٠  د  مقبول  ٦٥إىل أقل من  ٦٠

  ٠  ١.٠  هـ  راسب  ٦٠أقل من 
  

  :القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين
  .حتسب التقديرات يف اجلامعة من مخسة

  

  :المادة التاسعة والعشرون
يكـون التقـدير العـام للمعـدل الرتاكمـي  من هـذه الالئحـة) ١٩(ادة مع مراعاة ما تقضي به امل

ً على معدله الرتاكمي كاآليت   :عند خترج الطالب بناء
مـــــن  ٣.٥أو  ٥.٠٠مـــــن  ٤.٥إذا كـــــان املعـــــدل الرتاكمـــــي ال يقـــــل عـــــن   :) ممتـــــاز(  - ١

٤.٠٠  
أو  ٥.٠٠مـن  ٤.٥إىل أقـل مـن  ٣.٧٥إذا كـان املعـدل الرتاكمـي مـن  :) جيد جداً (  - ٢

   ٤.٠٠من  ٣.٥إىل أقل من  ٢.٧٥ من
أو  ٥.٠٠مــــن  ٣.٧٥إىل أقـــل مـــن  ٢.٧٥إذا كـــان املعـــدل الرتاكمـــي مـــن  :) جيـــد(  - ٣

   ٤.٠٠من  ٢.٧٥إىل أقل من  ١.٧٥من 
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أو  ٥.٠٠مــن  ٢.٧٥إىل أقــل مــن  ٢.٠٠إذا كــان املعــدل الرتاكمــي مــن  :) مقبــول(  - ٤
  ٤.٠٠من  ١.٧٥إىل أقل من  ١.٠٠من 

  

  :المادة الثالثون
) ٥.٠٠( إىل) ٤.٧٥(صــل علــى معــدل تراكمــي مــن مرتبــة الشــرف األوىل للطالــب احلامتــنح 
ومتـنح مرتبـة الشـرف  .عنـد التخـرج) ٤.٠٠(مـن ) ٤.٠٠(إىل ) ٣.٧٥(أو من ) ٥.٠٠(من 

مــــــن )٤.٧٥(إىل اقــــــل مــــــن ) ٤.٢٥(الثانيــــــة للطالــــــب احلاصــــــل علــــــى معــــــدل تراكمــــــي مــــــن 
  .عند التخرج) ٤.٠٠(من ) ٣.٧٥(إىل أقل من ) ٣.٢٥(أو من ) ٥.٠٠(

  :يلي ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما
 .أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى -  أ 
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسـط املـدة بـني احلـد  -  ب 

 .األدىن واحلد األقصى للبقاء يف كليته
مـن %) ٦٠(ن الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ماال يقـل عـن أن يكو  - ج 

 .متطلبات التخرج
  

  إجراءات االختبار النهائيإجراءات االختبار النهائي
  :المادة الحادية والثالثون

لــــس الكليــــة تكــــوين جلنــــة تتعــــاون مــــع األقســــام يف تنظــــيم أعمــــال االختبــــار النهــــائي  ،جيــــوز 
ها للجنـــة املختصـــة خـــالل مـــدة ال وتكـــون مهامهـــا مراجعـــة كشـــوف رصـــد الـــدرجات وتســـليم

  .تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر
  

  :المادة الثانية والثالثون
لس الكلية أن يقرر تطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية   .جيوز 
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  :المادة الثالثة والثالثون
ى اقــرتاح رئــيس القســم أن وجيــوز عنــد االقتضــاء بنــاء علــ ،يضــع مــدرس املقــرر أســئلة االختبــار

  .يضعها من خيتاره جملس الكلية
  

  :المادة الرابعة والثالثون
أن ) عنـد احلاجـة ( وجيـوز لـرئيس القسـم  ،يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره

لـــس الكليـــة عنـــد الضـــرورة أن يســـند  ،يشـــرك معـــه متخصصـــًا أو أكثـــر يف التصـــحيح وجيـــوز 
  .اهالتصحيح إىل من ير 

  :نالرابعة والثالثيالقواعد التنفيذية للمادة 
تســند مهمــة تصــحيح االختبــار  أنجيــوز ، يف حالــة وجــود اختبــار عــام جلميــع شــعب مقــرر مــا

  .نهمممدرسي املقرر بصرف النظر عن الشعبة اليت يدرسها كل  إىلالنهائي 
  

  :المادة الخامسة والثالثون
لـدرجات الـيت حيصـل عليهـا الطـالب يف كشــوف يرصـد مـن يقـوم بتصـحيح االختبـار النهــائي ا

  .مث يصادق عليها رئيس القسم ،رصد الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها
  :نالخامسة والثالثيالقواعد التنفيذية للمادة 

مـن  الـدرجاتيف نظـام القبـول والتسـجيل وتعتمـد  الـدرجات النهائيـة رصديتوىل مدرس املقرر 
  .ثالثة أيام من تاريخ عقد االختبار رئيس القسم يف مدة ال تزيد على

  

  :المادة السادسة والثالثون
لـــس اجلامعـــة االســـتثناء مـــن  ،ال جيـــوز اختبـــار الطالـــب يف أكثـــر مـــن مقـــررين يف يـــوم واحـــد و

  .ذلك
  :السادسة والثالثين القواعد التنفيذية للمادة

مقــررين يف  ر مــنإقــرار اختبــار الطالــب يف أكثــ الكليــة املختصــةعميــد يفــوض جملــس اجلامعــة 
 ً  .يوم واحد استثناء
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  :المادة السابعة والثالثون
كمـــا ال   ،ال يســـمح للطالـــب بـــدخول االختبـــار النهـــائي بعـــد مضـــي نصـــف ســـاعة مـــن بدايتـــه

  .يسمح له باخلروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته
  

  :المادة الثامنة والثالثون
التعليمــات وقواعــد إجــراء االختبــار أمــور يعاقــب  الغــش يف االختبــار أو الشــروع فيــه أو خمالفــة

  .عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب اليت يصدرها جملس اجلامعة
  

  :المادة التاسعة والثالثون
املوافقـــة علـــى إعـــادة تصـــحيح  ،يف حـــاالت الضـــرورة ،لـــس الكليـــة الـــيت تتـــوىل تـــدريس املقـــرر

  .بارات الفصل التايلأوراق اإلجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اخت
  :نية والثالثتاسعالقواعد التنفيذية للمادة ال

اية  .١ ال جيوز للقسم املختص التخلص من أوراق اإلجابات لالختبارات النهائية قبل 
 .الفصل الدراسي التايل لالختبار

ً على قرار جلنة ثالثية مشكلة برئاسة وكيل  درجة طالب يف مقررتعديل  يتم .٢ بناء
 سبب، موضحًا فيه رئيس القسم املختص وأستاذ املقررة كل من الكلية وعضوي

 .طلب تعديل الدرجة
تجاوز بداية االختبارات يال  أنتعديل درجات الطالب يف أي فصل دراسي جيب  .٣

 .النهائية للفصل الدراسي الذي يليه
درجات األعمال الفصلية و أوراق حيق للطالب مراجعة أستاذ املقرر واالطالع على  .٤

خالل مدة ال تتجاوز شهر  للتأكد من درجته بة لالختبارات الدورية والنهائيةاإلجا
، فإذا اتضح أن هناك حاجة إىل تعديل الدرجة، يرفع أستاذ من بدء الفصل التايل 

أما يف ) ٢،٣(املقرر إىل رئيس القسم للعرض على اللجنة املختصة يف إطار البنود 
 .بذلكة الطالب حالة عدم احلاجة إىل تعديل، فيتم إفاد
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دراسة ل طلب إىل رئيس القسم املختصبتقدم ي يف حالة عدم اقتناع الطالب،  .٥
، جيوز صحة درجة الطالبفإذا أصر أستاذ املقرر على . الطلب مع أستاذ املقرر

وفقًا للمادة ( يف التخصص نفسهعضو هيئة تدريس آخر  تكليفلرئيس القسم 
الكلية  جلنة مكونة من عميدوضوع على ، مث يعرض اململراجعة درجات الطالب )٣٤

 .املختص للبت يف املوضوع رئيس القسم وو وكيلها 
يف حالة ثبوت عدم صحة شكوك الطالب جيوز للكلية الرفع إىل جلنة تأديب  .٦

  .الطالب الختاذ ما يلزم حبق الطالب وفق الئحة التأديب
  

  :المادة األربعون
لقســم املخــتص مــدة االختبــار التحريــري النهــائي حيــدد جملــس الكليــة بنــاء علــى توصــية جملــس ا

  .على أال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات
  

  :المادة الحادية واألربعون
يضــــــع جملــــــس اجلامعــــــة  )٤٠-٣١( مــــــع عــــــدم اإلخــــــالل باألحكــــــام الــــــواردة يف املــــــواد مــــــن 

  .التنظيمات اخلاصة بإجراءات االختبارات النهائية
  :الحادية واألربعون القواعد التنفيذية للمادة

تقــوم الكليــات بوضــع واعتمــاد آليــة ملراجعــة عينــات عشــوائية مــن اختبــارات الطلبــة واالســتعانة 
يف ذلــك بأعضـــاء هيئــة تـــدريس مـــن داخــل اجلامعـــة وخارجهــا وذلـــك ملـــرة واحــدة علـــى األقـــل 

 .سنويًا لكل مقرر
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  التحـويلالتحـويل
  التحويل من جامعة إلى جامعة أخرىالتحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

  

  :واألربعون المادة الثانية
  :جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية

ا -  أ   .أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف 
 .أال يكون مفصوالً من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية  -  ب 
  .أن تنطبق عليه شروط التحويل اليت حيددها جملس اجلامعة  - ج 

  :نالثانية واألربعي القواعد التنفيذية للمادة
 أن تنطبق على الطالب شروط التحويل اليت تقرها الكلية اليت يرغب يف التحويل .١

 .إليها
وأن يكون مستوفيًا لشروط  ٤من  ٢أو   ٥من    ٣أال يقل معدله الرتاكمي عن   .٢

 .إليهاالتحويل املعتمدة من جملس الكلية احملول 
اية األسبوع األول من بداية  زو أن تستكمل إجراءات التحويل يف مدة ال تتجا .٣

 .الدراسة
وحدة  ٢٤أن يكون قد أمضى على األقل فصلني دراسيني واكتسب على األقل  .٤

 .دراسية يف الكلية احملول منها
من متطلبات التخرج يف الكلية % ٥٠أن يدرس الطالب احملول ما ال يقل عن  .٥

 .احملول إليها
يل خالل الفرتة املعلنة يف التقومي تقدم طلبات التحويل لعمادة القبول والتسج .٦

اجلامعي، وتعلن نتائج املقبول حتويلهم طبقًا للمفاضلة بني الطالب واألعداد اليت 
  .حتددها الكلية
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  :المادة الثالثة واألربعون
يقـــوم جملـــس الكليـــة مبعادلـــة املقـــررات الـــيت درســـها الطالـــب خـــارج اجلامعـــة بنـــاء علـــى توصــــية 

وتثبت يف السجل األكادميي للطالـب املقـررات الـيت عودلـت  ،ملقرراتاألقسام اليت تقدم هذه ا
  .وال تدخل يف احتساب معدله الرتاكمي ،له

  :نالثالثة واألربعيالقواعد التنفيذية للمادة 
  :يلي ، يشرتط ماملعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج اجلامعة

اجاأن تكون الدراسة يف كلية أو  .١  .معة معرتف 
 يف معظـــــم اً مطابقـــــالـــــذي درســـــه الطالـــــب خـــــارج اجلامعـــــة  )املقـــــررات (  ررأن يكـــــون املقـــــ .٢

 .مفرداته ألحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج
 .أن ال يقل تقدير املقرر املعادل عن جيد .٣
 .أن ال تقل عدد وحدات املقرر املعادل عن وحدات املقرر املعادل له يف اجلامعة .٤

  

   :المادة الرابعة واألربعون
ْلغــى مــن تــاريخ إذ ــح بعــد حتويــل الطالــب أنــه ســبق فصــله ألســباب تأديبيــة فيعــدُّ قيــده مُ ا اتض

  .قبول حتويله للجامعة
  

  :لمادة الخامسة واألربعونا
يـــتم حتويـــل الطالـــب يف أي فصـــل دراســـي مـــن جامعـــة إىل أخـــرى وفقـــًا لإلجـــراءات واملواعيـــد 

  .مة للتحويلاملعلنة يف اجلامعة احملول إليها يف ضوء الضوابط العا
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  التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعةالتحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
  

  :المادة السادسة واألربعون
جيـــوز حتويـــل الطالـــب مـــن كليـــة إىل أخـــرى داخـــل اجلامعـــة وفقـــًا للضـــوابط الـــيت يقرهـــا جملـــس 

  .اجلامعة
  :نالسادسة واألربعيالقواعد التنفيذية للمادة 

 ٢٤واكتســــب علــــى األقــــل  قــــلعلــــى األ قــــد أمضــــى فصــــلني دراســــيني الطالــــب أن يكــــون .١
 .وحدة دراسية يف الكلية احملول منها

  .ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج الكلية احملول منهاال يكون قد درس يف  أن .٢
مــن الفصــل الدراســي  األولاألســبوع  زالتحويــل يف مــدة ال تتجــاو  إجــراءاتأن تســتكمل  .٣

 .لتحويلالذي يلي طلب ا
يكــــــون مســــــتوفيًا  أن، و ) ٥مــــــن  ٢.٧٥( لــــــب عــــــن ال يقــــــل املعــــــدل الرتاكمــــــي للطا أن .٤

 .إليهاول املعتمدة من جملس الكلية احملالتحويل  لشروط
 .أن يكون التحويل ملرة واحدة فقط .٥
تقـدم طلبــات التحويـل لعمــادة القبـول والتســجيل خـالل الفــرتة املعلنـة يف التقــومي اجلــامعي،  .٦

 الب واألعــداد الــيت حتــددها الكليــةوتعلــن نتــائج املقبــول حتــويلهم طبقــًا للمفاضــلة بــني الطــ
 .إليهااحملول 

  

  :المادة السابعة واألربعون
تثبـــت يف الســـجل األكـــادميي للطالـــب احملـــول مـــن كليـــة إىل أخـــرى مجيـــع املـــواد الـــيت ســـبق لـــه 

  .ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة ،دراستها
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  آخر داخل الكليةآخر داخل الكلية  التحويل من تخصص إلىالتحويل من تخصص إلى
  

  :المادة الثامنة واألربعون
جيوز للطالب بعد موافقـة عميـد الكليـة التحويـل مـن ختصـص إىل ختصـص آخـر داخـل الكليـة 

  .وفق ضوابط يضعها جملس اجلامعة
  :نيلتنفيذية للمادة الثامنة واألربعالقواعد ا

عتمدة من جملس يكون الطالب مستوفيًا لشروط التحويل يف القسم احملول إليه واملأن  .١
 .الكلية

وحدة دراسية  ١٢الطالب قد أمضى فصل دراسي على األقل واكتسب أن يكون  .٢
 .على األقل يف القسم احملول منه

اية األسبوع األول من الفصل  .٣ أن تستكمل إجراءات التحويل يف مدة ال تتجاوز 
 .الدراسي للتحويل

  

  :المادة التاسعة واألربعون
ي للطالــب احملــول مــن ختصــص إىل آخــر مجيــع املــواد الــيت ســبق لــه تثبــت يف الســجل األكــادمي

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

  الطالب الزائرالطالب الزائر
  :المادة الخمسون

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى أو يف فرع من فروع 
  :وتعادل له املواد اليت درسها وفقًا للضوابط اآلتية .اليت ينتمي إليها دون حتويله اجلامعة

  .موافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقًا على الدراسة -  أ 
ا -  ب    .أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف 
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يف مفرداتــه ) مكافئــاً (أن يكــون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج اجلامعــة معــادالً أو  - ج 
  .املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرجألحد 

إذا كانـــت دراســـة الطالـــب الزائـــر يف فـــرع مـــن فـــروع اجلامعـــة الـــيت ينتمـــي إليهـــا الطالـــب  - د 
  .)٤٧(فتتم املعاملة طبقًا للمادة 

ا مـن  - ه  حيـدد جملـس اجلامعـة احلـد األقصـى لنسـبة الوحـدات الدراسـية الـيت ميكـن احتسـا
   .خارج اجلامعة للطالب الزائر

تســب معــدالت املقــررات الــيت تــتم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن اجلامعــة األخــرى ال حت - و 
  .وتثبت املقررات يف سجله األكادميي ،ضمن معدله الرتاكمي

   .أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة - ز 
  
  

  :نالخمسيالقواعد التنفيذية للمادة 
كطالب زائر   ال يزيد احلد األقصى للوحدات الدراسية اليت يسمح للطالب بدراستها .١

 .من عدد الوحدات املطلوبة للتخرج% ٢٥خارج اجلامعة عن 
جيب على الطالب استيفاء شرط املتطلب السابق للمقررات اليت سيدرسها خارج  .٢

 .اجلامعة
أن ال تقل عدد وحدات املقرر الذي يدرسه الطالب كزائر عن عدد وحدات املقرر  .٣

 .املكافئ له يف اخلطة الدراسية للطالب
  

  عامة عامة   أحكامأحكام
  :المادة الحادية والخمسون

ــا يف املرحلــة  تلغــي هــذه الالئحــة مــا ســبقها مــن لــوائح لتنظــيم الدراســة واالختبــارات املعمــول 
  .اجلامعية
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  :المادة الثانية والخمسون
  .لس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة

  :نلخمسيوا الثانية القواعد التنفيذية للمادة
  :التقارير الطبية

بشرط تقدمي تقرير طيب صادر أو مصدق عليه من ، يعتمد قبول األعذار املرضية .١
 .أو املستشفى اجلامعي، اإلدارة الطبية باجلامعة

فقط من  أسبوعنيتقدم التقارير الطبية لوكيل الكلية املختص يف فرتة ال تزيد عن  .٢
ا   .التقريرتاريخ  احلالة املرضية اليت ُأصدر بشأ

وفق البند الثالث من القواعد التنفيذية  املعتمديف التقرير الطيب احملددة الفرتة تعامل  .٣
 .للمادة التاسعة

إذا كانت فرتة التقرير الطيب املعتمد تشمل اختباراً دوريًا أو أعماالً فصلية كما وردت  .٤
ملقرر إلعادة يف املادة الثالثة والعشرين، فيتم التنسيق مع رئيس القسم و أستاذ ا

االختبار أو استكمال األعمال الفصلية للطالب يف مدة ال تتجاوز بدء االختبارات 
 .النهائية

ائيًا للمقرر فيتم إعادة االختبار  .٥ إذا كانت فرتة التقرير الطيب املعتمد تشمل اختباراً 
 .النهائي للطالب وفق املادة الثانية عشرة

: ثقة معاملة التقرير الطيب كما ورد يف الفقراتتعامل األعذار القهرية األخرى املو  .٦
٣،٤،٥. 

  

  :المادة الثالثة والخمسون
  .لس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة

  :الثالثة والخمسونالقواعد التنفيذية للمادة 
  .لس اجلامعة حق تفسري وتعديل القواعد التنفيذية املصاحبة هلذه الالئحة

  



  هـ ١٤٢٨\٣\٢٣  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
 

  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ٣٢ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

  المالحقالمالحق
  

  السجل األكاديمي ورموز التقديرات  )أ ( ملحق 
  :السجل األكاديمي

ويشـمل املقــررات الـيت يدرســها يف كـل فصــل دراســي  ،هـو بيــان يوضـح ســري الطالـب الدراســي
ا املقــــررة والتقــــديرات الــــيت حصــــل عليهــــا ورمــــوز وقــــيم تلــــك  برموزهــــا وأرقامهــــا وعــــدد وحــــدا

رتاكمــــي وبيــــان التقــــدير العــــام كمــــا يوضــــح الســــجل املعــــدل الفصــــلي واملعــــدل ال  ،التقــــديرات
  .باإلضافة إىل املقررات اليت أعفي منها الطالب احملول

  

  رموز التقديرات
  

الرمز 
 بالعربية

الرمز 
 باإلجنليزية

 املدلول باإلجنليزية املدلول بالعربية النقاط حدود الدرجة

  Exceptional  ممتاز مرتفع  ٤.٠٠  ٥.٠٠  ١٠٠ – ٩٥ +A  +أ
 Excellent  ممتاز  ٣.٧٥  ٤.٧٥  ٩٥أقل  ٩٠ A  أ
  Superior  جيد جدًا مرتفع  ٣.٥٠  ٤.٥٠ ٩٠أقل   ٨٥ +B  +ب
 Very Good  جيد جدًا   ٣.٠٠  ٤.٠٠ ٨٥أقل  ٨٠ B  ب
 Above Average  جيد مرتفع  ٢.٥٠  ٣.٥٠ ٨٠أقل  ٧٥ +C  +ج
 Good  جيد  ٢.٠٠  ٣.٠٠ ٧٥أقل  ٧٠ C  ج
 High Pass  مقبول مرتفع  ١.٥٠  ٢.٥٠ ٧٠أقل  ٦٥ +D  +د
  Pass  مقبول  ١.٠٠  ٢.٠٠ ٦٥أقل  ٦٠ D  د
 Fail  راسب  ٠  ١.٠٠ ٦٠أقل من F  هـ
  In-Progress  مستمر - --- -- -- - IP  م
 In-Complete  غري مكتمل -- -- - --- - IC  ل
  Denile  حمروم  ٠  ١.٠٠ - DN  ح
  Nograde - Pass  ناجح دون درجة -- -- -- - وأكثر ٦٠ NP  ند
 Nograde - Fail  درجة راسب دون -- -- -- -- ٦٠أقل من  NF  هد
 Withdrawn  منسحب بعذر - --- -- -- - W  ع



  هـ ١٤٢٨\٣\٢٣  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
 

  هـ ١٤٣٤\٧\٢٤  ) ٣٣ (  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة طيبة 
 

  )ب(ملحق 
  مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

  

  الفصل األول

 المقرر
عدد 

 الوحدات
الدرجة 
 المئوية

رمز 
 التقدير

 النقاط وزن التقدير

  ٧.٠٠  ٩.٠٠  ٣.٥٠  ٤.٥٠  +ب   ٨٥  ٢  سلم ٣٠١
  ٦.٠٠  ٩.٠٠  ٢.٠٠  ٣.٠٠  ج  ٧٠  ٣  كيم  ٣٢٤
  ١١.٢٥  ١٤.٢٥  ٣.٧٥  ٤.٧٥  أ  ٩٢  ٣  رض ٢٣٥

  ١٢.٠٠  ١٦.٠٠  ٣.٠٠  ٤.٠٠  ب  ٨٠  ٤  فز ٣١٢
  ٣٦.٢٥  ٤٨.٢٥          ١٢  المجموع

  

  =معدل الفصل األول 
٤٨.٢٥(مجموع النقاط 

أو ٤.٠٢=
  )٣٦.٢٥(مجموع النقاط 

=٣.٠٢  
  )١٢(مجموع الوحدات  )١٢(مجموع الوحدات

  
  

  الفصل الثاني

 المقرر
عدد 

 الوحدات
لدرجة ا

 المئوية
 النقاط وزن التقدير رمز التقدير

  ٨  ١٠  ٤.٠٠  ٥.٠٠  +أ   ٩٦  ٢  سلم ١٠٤
  ٩  ١٢  ٣.٠٠  ٤.٠٠  ب  ٨٣  ٣  كيم ٣٢٧
  ٨  ١٢  ٢.٠٠  ٣.٠٠  ج  ٧١  ٤  رض ٣١٤

  ٩  ١٢  ٣.٠٠  ٤.٠٠  ب  ٨١  ٣  فز ٣٢٦
  ٣٤  ٤٦          ١٢  المجموع

  
   ٢.٨٣=           أو     ٣.٨٣ =   =    معدل الفصل الثاني               

  
   ٢.٩٣ =                      أو  ٣.٩٣=                               =معدل التراكمي              

٤٦  
١٢  

 ٣٤  
١٢  

  )٤٦+  ٤٨.٢٥(مجموع النقاط 
                                                 

  )١٢+  ١٢(مجموع الوحدات 
 )٣٤+  ٣٦.٢٥(  

  

 )١٢+  ١٢(  


