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فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد .

درس على مداىا المقررات الدراسية  ،وال تدخل من ضمنها
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تُ َّ
فترتا التسجيل واالختبارات النهائية .

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية  ،وتضاف
خاللها المدة المخصصة لكل مقرر .

ىو الدال على المرحلة الدراسية ،وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة .

ىي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة  ،والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات
التخرج التي يجب على الطالب اجتيازىا بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد .

مادة دراسية ضمن خطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص ( برنامج ) ويكون لكل مقرر رقم  ،ورمز ،
عما سواه من مقررات  ،وملف خاص
يميزه من حيث المحتوى والمستوى ّ
واسم  ،ووصف مفصل لمفرداتو ّ
يحتفظ بو القسم لغرض المتابعة  ،والتقييم والتطوير  ،ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات
سابقة أو متزامنة معو .
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المحاضرة النظري ة األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة  ،أو الدرس السريري الذي ال تقل
مدتو عن خمسين دقيقة  ،أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدتو عن مائو دقيقة .

اإلشعار الذي يوجو للطالب بسبب انخفاض معدلو التراكمي عن الحد األدنى الموضح في ىذه الالئحة .

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة
تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي .

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي .

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي .

مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر  ،وتحسب الدرجة من مائة.

وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليو الطالب في أي مقرر .

تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباتو في الموعد المحدد  ،ويرمز لو في
السجل األكاديمي بالحرف ( ل ) أو ( . ) IC
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تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراستو أكثر من فصل دراسي الستكمالو  ،ويرمز لو بالرمز ( م )
أو ( . ) IP

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات
التي درسها في أي فصل دراسي  ،وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليو
في كل مقرر درسو الطالب  ،انظر الملحق ( ب ) .

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقو
بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات  ،انظر الملحق ( ب ) .

وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل م ّدة دراستو في الجامعة .

مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي  ،ويحدد الحد األعلى
واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة .
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بناء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعة عدد الطالب
يحدد مجلس الجامعة ً
الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم .

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي :
أ  -أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها .
ب  -أن ال يكووون قوود مضووى علووى حصووولو علووى الثانويووة العامووة أو مووا يعادلهووا موودة ال تزيوود علووى خمووس سوونوات ،
ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من ىذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .
ج  -أن يكون حسن السيرة والسلوك .
د  -أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراىا مجلس الجامعة .
ىو  -أن يكون الئقاً طبياً .
و  -أن يحصل على موافقة من مرجعو بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .
ز  -أن يستوفي أي شروط أخرى يحددىا مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .

يشترط لقبول المستجد في الجامعة اآلتي :
أ  -أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها .

ب  -أال يكون قد مضى على حصولو على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس

سنوات ويجوز

لمدير الجامعة االستثناء من ىذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .
ج  -أن يكون حسن السيرة والسلوك .
د  -أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراىا مجلس الجامعة .
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ىو  -أن يكون الئقاً طبياً .

و  -أن يحصل على موافقة من مرجعو بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .
ز  -أن يستوفي أي شروط أخرى يحددىا مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .
ح  -أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية .

تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية
العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت .

أ و يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يقرىا مجلس الجامعة .
ب و تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية .

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد واإلجراءات
التي يقرىا مجلس الجامعة  ،وتحسب السنة الدراسية بمستويين .

يجوووز أن تكووون الدراسووة فووي بعووض الكليووات علووى أسوواس السوونة الدراسووية الكاملووة وفقواً للقواعوود واإلجوراءات فووي
ىذه الالئحة بعد إحالل عبارة " السنة الدراسية " محول " الفصول الدراسوي " حيثموا ورد  ،بموا ال يتعوارض موع
ما يأتي :
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أ و تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي ال تقل مدتوو عون ( ٖٓ ) ثالثوين أسوبوعاً  ،وال تودخل مون
ضمنها فترات التسجيل واالختبارات النهائية .
ب و يعقود اختبوار نهوائي لكول مقورر فوي نهايوة السونة الدراسوية  ،ويجووز بالنسوبة للمقوررات العمليوة والسوريرية ذات
الطبيعة التدريبية أن يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية .
ج و يعقود اختبوار دور ثواني قبول بودء العوام الدراسوي بمودة ال تقول عون أسوبوعين  ،ويسومح بدخولوو لمون رسوب فوي
مقررات يحدد مجلس الكلية طبيعتها ومجموع عودد وحوداتها  ،ويرصود لمون يونجح فوي الودور الثواني تقودير ( دٕ
) بدال من تقدير الرسوب السابق ( ىو ) .
( د ٕ  :ناجح في الدور الثاني بتقدير مقبول )
د و ال يسمح للطالب الراسب – في الدور األول من االختبار النهائي األول في مقررات تزيد عما قرره مجلس
الكلية في الفقرة ( ج ) – بدخول االختبار الدور الثاني ويبقى في نفس السنة الدراسية  ،ويعيد دراسة
المقررات التي رسب فيها فقط .
ىو و يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثان في نفس السنة ويعيد دراسة
المقررات التي رسب فيها  ،ولمجلس الكلية أو من يفوضو أن يسمح لو بدراسة مقررات من السنة التالية .
و و يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات فيها للطالب بسنتين متتاليتين .

نظام دراسي يقسم فيو العام إلى فصلين رئيسين  ،ويجوز أن يكون ىناك فصل دراسي صيفي  ،على أن
تحتسب م ّدتو بنصف مدة الفصل الرئيس  ،وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً
للخطة الدراسية التي يقرىا مجلس الجامعة .

يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل والحذف واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية
المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي .
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أ و توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات  ،ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسب
المقرة .
ما تقتضيو الخطط الدراسية ّ
ب و الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات المستوى بالتدرج بدءاً
من المستويات الدنيا  ،وفق الخطط الدراسية المعتمدة .
ج و الطالب المتعثرون دراسياً يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد األدنى من العبء الدراسي في
كل فصل على أن تراعى النقاط اآلتية :
ٔ.

عدم التعارض في الجدول الدراسي .

ٕ.

استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها .

ٖ.

عدم السماح بأخذ مقررات من المستويات التالية إال إلكمال الحد األدنى من العبء الدراسي .

مادة  8ـ  -1الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب ٕٔ ساعة دراسية والحد األعلى ( ٕٓ ) ساعة دراسية
بما يتناسب مع معدل الطالب التراكمي ولمدير الجامعة – أو من يفوضو – الموافقة على زيادة الحد األعلى
لعبء الطالب المتوقع تخرجو بما ال يتجاوز ( ٕٗ ) ساعة .
مادة  8ـ  –2يتم التسجيل للطالب تسجيالً ألياً ( دون الحاجة إلى طلب من الطالب إذا لم يكن موقوفاً
بدء من
أكاديمياً ) قبل بداية كل فصل دراسي حسب الخطة المثالية لبرنامج الطالب الدراسي بالتدرج ً
المستويات الدنيا من الخطة الدراسية بما يسمح بو وضع الطالب الدراسي وفقاً لما يلي :
أ – يربط العبء الدراسي للطالب بمعدلو التراكمي على أال يقل عن الحد األدنى .
ب  -أال يكون ىناك تعارض في جدول الطالب .
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مادة  –3 – 8يتم حذف التسجيل المبدئي للطالب الذين لم يقوموا بتأكيد تسجيلهم خالل األسبوع األول
من الفصل الدراسي ( أو الصيفي ) .
مادة  –4 - 8يمكن للطالب تعديل تسجيلو من خالل البوابة اإللكترونية بإضافة وحذف مقررات خالل
األسبوع األول من الفصل الدراسي ( أو الصيفي )  ،وحذف بعض أو كل المقررات خالل األسبوعين األولين
من الفصل الدراسي وفق الضوابط التالية :

أ – أن ال يقل عدد الساعات الدراسية عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح بو للتسجيل .
ب – إذا كان المقرر المراد حذفو متطلباً مصاحباً مع مقرر آخر  ،فال يحق للطالب حذفو إال بحذف
المقررين معاً .

أ – عدم وجود تعارض في الجدول .
ب – أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية أو المقررات االختيارية أو الحرة المعتمدة إن وجدت .
ج – توفر مقاعد في الشعبة المطلوبة .
د – عدم وجود متطلب سابق .
ىو و عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي المسموح بو للتسجيل وفقاً للمعدل التراكمي لطالب

على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية  ،ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت
نسبة حضوره عن النسبة التي يحددىا مجلس الجامعة  ،على أال تقل عن ( ٘ ) % ٚمن المحاضرات
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والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي  ،ويُع ّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار
بسبب الغياب راسباً في المقرر  ،ويرصد لو تقدير محروم ( ح ) أو () DN

على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية  ،ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت
نسبة حضوره عن ( ٘ ) % ٚمن المحاضرات والدروس العملية أو الدروس السريرية المحددة لكل مقرر
خالل الفصل الدراسي  ،ويع ّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر ويرصد لو
تقدير محروم ( ح ) أو ( . ) DNويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من قبل
مجلس الكلية .

يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضو – استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار ،
شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبلو المجلس  ،ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن ( ٓ٘
 ) %من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر .

استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب
يجوز لمجلس الكلية ( التي تقدم المقرر ) أو من يفوضو –
ً
بدخول االختبار  ،شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبلو المجلس على أال تقل نسبة الحضور عن ( ٓ٘  ) %من
المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر .

الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجتو صفراً في ذلك االختبار  ،ويحسب تقديره في ذلك
المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها .
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إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية
 ،في حاالت الضرورة القصوى  ،قبول عذره والسماح بإعطائو اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل
الدراسي التالي  ،ويعطى التقدير الذي يحصل عليو بعد أدائو االختبار البديل .

( أ ) يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول
لدى الجهة التي يحددىا مجلس الجامعة وذلك خالل فترة زمنية تحددىا القواعد التنفيذية التي يقرىا مجلس
الجامعة  ،ويرصد للطالب ( ع ) أو (  ) Wويحتسب ىذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .
( ب ) يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرىا مجلس
الجامعة .

(  – 13أ  ) 1-يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم
بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل  .أما طالب الكليات التي تطبق نظام
ا لسنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل وبالنسبة للدورات
القصيرة فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة وفي جميع ىذه الحاالت يقوم
عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية وإذا لم يبت عميد
الكلية في الطلب خالل الفترة المحددة ينفذ االعتذار آلياً وفق الضوابط المنصوص عليها  ،ولمدير الجامعة –
في حاالت الضرورة القصوى – االستثناء من ىذه المدد  ،ويرصد للطالب تقدير ( ع ) أو (  ) Wويحتسب
ىذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .
(  – 13أ  ) 2 -يجب أن ال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية .
أما طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز االعتذار لسنتين متتاليتين  ،ويجب أن ال تتجاوز
11

سنوات االعتذار سن تين دراسيتين غير متتاليتين طيلة بقاء الطالب بالجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك  ،ولمدير
الجامعة االستثناء من ذلك .
(  – 13ب ) يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي واحد في الفصل الدراسي على
أن ال يقل عن الحد األدنى من العبء وبما مجموعو خمسة مقررات دراسية كحد أقصى طيلة بقاء الطالب في
الجامعة  ،دون أن يعد راسباً إذا تقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل
 ،أما طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية
أسابيع على األقل  ،وفي جميع ىذه الحاالت يقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم
الطلب عبر البوابة اإللكترونية وإذا لم يبت عميد الكلية في الطلب ينفذ االعتذار آلياً  ،ولمدير الجامعة – في
حالة الضرورة القصوى – االستثناء من ىذه الماد على أن ال تتجاوز بداية االختبارات النهائية لمقررات اإلعداد
العام  ،ويرصد للطالب تقدير ( ع ) أو (  ) Wفي المقرر  ،على أن يطبق ما ورد أوالً في القاعدة التنفيذية
لشروط الحذف .

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبلو الجهة التي يحددىا مجلس الجامعة على أال تتجاوز
مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائو في الجامعة ثم
يطوى قيده بعد ذلك  ،ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك  ،وال تحتسب مدة
التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة لعميد الكلية عبر
البوابة اإللكترونية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية ( أما
طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين كما ال يجوز أن تتجاوز مدة
التأجيل سنتين غير متتاليتين ) كحد أقصى طيلة بقائو في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك  ،ويجوز لمجلس
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الجامعة في حا ل الضرورة االستثناء من ذلك وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات
التخرج ويقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية وإذا لم
يبت عميد الكلية في الطلب خالل الفترة المحددة ينفذ التأجيل آلياً .

إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من الجامعة
ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة لمدة أقل  ،وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده
إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول .

ال يُعد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى .

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمو وسجلّو قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية :
أ  -أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .
ب  -أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب .
ج  -إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر  ،بإمكانو التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون
الرجوع إلى سجلو الدراسي السابق على أن تنطبق عليو كافة شروط القبول المعلنة في حينو  ،ولمجلس الجامعة
االستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرىا المجلس .
د  -ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة  ،ولمجلس الجامعة و في حال الضرورة و االستثناء من ذلك
ىو  -ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً أكاديمياً .
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يمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليتو بطلب إعادة قيده برقمو وسجلّو قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية :
أ – أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام
السنة الدراسية ) من تاريخ طي القيد .
ب – أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب .
ج – إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام
السنة الدراسية ) فبإمكانو التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجلو الدراسي السابق على أن
تنطبق عليو كافة شروط القبول المعلنة في حينو  ،ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك وفقاً للضوابط التالية :
موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع مع إمكانية اشتراط
إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل االنقطاع بناء على توصية القسم المختص
أن ال تزيد مدة االنقطاع عن ثمانية فصول دراسية إال إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارستو لعمل أو دراسة لها
عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصو يقتنع بها مجلس الكلية .
أن ال يكون الطالب منذراً أكاديمياً .
أن يكون قد أنهى ماال يقل عن ٕ٘  %من متطلبات التخرج .
د  -ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ولمدير الجامعة – في حال الضرورة – االستثناء من ذلك
ىو  -ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً ألسباب تأديبية أو تعليمية .

ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية  ،أو الذي فصل من جامعة أخرى
ألسباب تأديبية  ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنو سبق فصلو لمثل ىذه األسباب ُّ
فيعد قيده ُملغى من تاريخ
إعادة القيد .
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يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية  ،على أال يقل معدلو التراكمي عن
مقبول ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع
معدلو التراكمي وذلك في حال نجاحو في المقررات ورسوبو في المعدل .

(  ) 1 – 11يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية  ،على أال يقل
معدلو التراكمي عن مقبول  ،ولمجلس الكلية – أو من يفوضو – بناء على توصية مجلس القسم المختص
تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدلو التراكمي وذلك في حال نجاحو في المقررات ورسوبو في
المعدل التراكمي .
(  ) 2 – 11ال يعتبر الطالب متخرجاً إال بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على منحو الدرجة العلمية .
(  ) 3 – 11فترات التخرج :
أ – الطالب الذين يحصلون على تقدير غير مكتمل ( ل ) أو الذين يسمح لهم باختيار بديل في مقرر و
أكثر في أخر مستوى دراسي لبرنامج التخرج  ،أو من في حكمهم  ،ترفع بشأنهم مذكرات تخرج إفرادية حال
استكمالهم المتطلبات  ،ويعتبر آخر فصل دراسي في سجل الطالب ىو فصل التخرج .
ب  -الطالب الذين تقتضي خططهم الدراسية إنهاء متطلبات التدريب العملي ترفع أسماؤىم لمجلس الجامعة
بطلب الموافقة على منحهم الدرجة في نهاية الفصل الدراسي الذي ينهون فيو ىذا المتطلب  ،على أن تثبت
بسجل الطالب العبارة التالية ( استكمل الطالب متطلبات التدريب العملي خالل ىذا الفصل ) .
(  ) 4 – 11إصدار بدل مفقود لوثيقة أو شهادة التخرج وفقاً لما يلي :
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أ – يعلن الطالب عن فقد وثيقة أو شهادة تخرجو في صحيفة الجامعة أو أحدى الجرائد المحلية وال يتقدم
بطلب إصدار بدل مفقود إال بعد مضي أربعة أسابيع على اإلعالن على أن يرفق بطلبو صورة من اإلعالن .
ب – يوضع ختم بعبارة ( بدل مفقود ) على كل وثيقة أو شهادة تصدر كبدل مفقود .

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
أ – إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدلو التراكمي عن

(ٕٓ.من ٘ أو

بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنو رفع معدلو
ٓ ٔ.من ٗ) ولمجلس الجامعة ً
التراكمي بدراستو للمقررات المتاحة.
ب – إذا لم ينو متطلبات التخرج خالل مدة أقصاىا نصف المدة المقررة لتخرجو عالوة على مدة البرنامج
ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة
األصلية المحددة للتخرج .
ج – يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام
الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر .

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
أ – إذا حصل على ثالثة إنذارات على األكثر النخفاض معدلو التراكمي عن الحد األدنى ( ٓٓ ) ٕ.ويعطى
فرصة رابعة من يمكنو رفع معدلو التراكمي بافتراض حصولو على ( ٘ٗ نقطة من دراسة ٘ٔ وحدة دراسية )
على أن يتم احتساب ذلك آلياً  ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ذلك .
ب – إذا لم ينو متطلبات التخرج خالل مدة أقصاىا نصف المدة المقررة لتخرجو عالوة على مدة البرنامج ،
ولمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة
األصلية المحددة للتخرج وفق الشروط اآلتية :
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ٔ .أن يكون سبب التعثر مقبوالً لمجلس الكلية .

ٕ .أن يكون ىناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل قسمة
مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن ( ٓٓ ) ٕ.من ( ٓٓ ، ) ٘.وال
يدخل في ذلك الفصل الصيفي  ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ذلك .

يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات األخذ بمبدأ الدراسة عن طريق االنتساب في بعض
الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات
المنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية :
أ – أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة
لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لالنتساب .
ب – يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرىا معاملة
الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات .
ج – لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب المنتسبين
د – يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب ( باالنتساب ) .

المقرر – بناء على اقتراح مجلس القسم – درجة األعمال الفصلية ال تقل عن
يحدد مجلس الكلية التي يتبعها ّ

( ٖٓ  ) %من الدرجة النهائية للمقرر .
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يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر بناء على اقتراح مجلس القسم درجة األعمال الفصلية ما بين ( ٓٗ
 ) %إلى ( ٓ٘  ) %من الدرجة النهائية للمقرر .

تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين :
أ – االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعاً أو من بعضها
واختبار تحريري واحد على األقل .
ب – اختبارين تحريريين على األقل .

ٔ – يلتزم مدرس المقرر باحتساب الدرجة المحددة من مجلس الكلية لألعمال الفصلية .
ٕ – يلتزم مدرس المقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في بداية كل فصل دراسي
بحسب ما ورد في توصيف المقرر  ،وموعد االختبارات الفصلية .
ٖ – يلتزم مدرس المادة بإطالع الطالب على أوراق إجاباتهم في االختبار الفصلي بعد إعالن نتيجتو ومقارنتها
باإلجابة النموذجية لالختبار .
ٗ – يقوم مدرس المقرر بإعالن نتائج االختبارات الفصلية خالل أسبوعين من تاريخ إجراء االختبار  ،كما يلتزم
بإعالن النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرى قبل بداية فترة االختبارات النهائية .
٘ – يحق للطالب االعتراض على درجتو في االختبار الفصلي خالل أسبوع من إطالعو على ورقة إجابتو ،
ويقدم طلب االعتراض إلى مدرس المقرر وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة مدرس المقرر يقدم اعتراضو
لرئيس القسم ( أو وكيل الكلية للشؤون األكاديمية إذا كان رئيس القسم ىو مدرس المقرر ) للنظر بإعادة تقييم
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إجابة الطالب  ،ولرئيس القسم في سبيل ذلك االستعانة بمن يراه من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم  ،وذلك
خالل أسبوع من تاريخ تقديم طلب االعتراض إليو  ،ويكون قراره في ىذا الشأن نهائياً .

ض ّمن االختبار النهائي
يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناء على توصية مجلس القسم – أن يُ َ

في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية  ،ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي .

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب
باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجلو األكاديمي تقدير غير
مكتمل ( ل ) أو (  ) ICوال يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليو
الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر  ،وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُوغَير تقدير غير مكتمل ( ل

) أو (  ) ICفي سجل الطالب لعدم استكمالو فيستبدل بو تقدير راسب ( ىو ) أو (  ) Fويحسب ضمن
المعدل الفصلي والتراكمي .

يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد ( ٕٕ ،
ٖٕ  ) ٕٗ ،أو بعضها  ،وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس
المقرر  ،ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في ىذه المقررات .

إذا كا نت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر ( م ) أو
(  ، ) IPوبعد انتهاء الطالب من دراسة المق رر يمنح التقدير الذي حصل عليو  ،وإذا لم يستكمل المقرر في
الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسو الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل ( ل ) أو (
 ) ICفي سجل الطالب .
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تحسب التقديرات التي حصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :
وزن التقدير

وزن التقدير

من ( ٘ )

من ( ٗ )
ٓٓٗ.

الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

٘ٔٓٓ-ٜ

ممتاز مرتفع

أ+

ٓٓ٘.

ٓ ٜإلى أقل من ٜ٘

ممتاز

أ

٘ٗ.ٚ

ٖ٘.ٚ

٘ ٛإلى أقل من ٜٓ

جيد جداً مرتفع

ب+

ٓ٘ٗ.

ٖٓ٘.

ب

ٓٓٗ.

ٖٓٓ.

ٖٓ٘.

ٕٓ٘.
ٕٓٓ.

ٓ ٛإلى أقل من ٘ٛ

جيد جداً
جيد مرتفع

ج+

ٓ ٚإلى أقل من ٘ٚ

جيد

ج

ٖٓٓ.

٘ ٙإلى أقل من ٓٚ

مقبول مرتفع

د+

ٕٓ٘.

ٓ٘ٔ.

ٓ ٙإلى أقل من ٘ٙ

مقبول

د

ٕٓٓ.

ٓٓٔ.

أقل من ٓٙ

راسب

ىو

ٓٓٔ.

ٓ

٘ ٚإلى أقل من ٓٛ

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :
الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير

٘ٔٓٓ-ٜ

ممتاز مرتفع

أ+

ٓٓ٘.

ٓ ٜإلى أقل من ٜ٘

ممتاز

أ

٘ٗ.ٚ

٘ ٛإلى أقل من ٜٓ

جيد جداً مرتفع

ب+

ٓ٘ٗ.

ب

ٓٓٗ.
ٖٓ٘.

من ( ٘ )

ٓ ٛإلى أقل من ٘ٛ

جيد جداً
جيد مرتفع

ج+

ٓ ٚإلى أقل من ٘ٚ

جيد

ج

ٖٓٓ.

٘ ٙإلى أقل من ٓٚ

مقبول مرتفع

د+

ٕٓ٘.

ٓ ٙإلى أقل من ٘ٙ

مقبول

د

ٕٓٓ.

راسب

ىو

ٓٓٔ.

٘ ٚإلى أقل من ٓٛ

أقل من ٓٙ
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يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدلو التراكمي كاآلتي :
ٔ ( .ممتاز )  :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ٓ٘ ٗ.من ٓٓ ٘.أو ٓ٘ ٖ.من ٓٓ. ٗ.
ٕ ( .جيد جداً )  :إذا كان المعدل التراكمي من ٘ ٖ.ٚإلى أقل من ٓ٘ ٗ.من ٓٓ ٘.أو من ٘ ٕ.ٚإلى
أقل من ٓ٘ ٖ.من ٓٓ. ٗ.
ٖ ( .جيد )  :إذا كان المعدل التراكمي من ٘ ٕ.ٚإلى أقل من ٘ ٖ.ٚمن ٓٓ ٘.أو من ٘ ٔ.ٚإلى أقل
من ٘ ٕ.ٚمن ٓٓ. ٗ.
ٗ ( .مقبول )  :إذا كان المعدل التراكمي من ٓٓ ٕ.إلى أقل من ٘ ٕ.ٚمن ٓٓ ٘.أو من ٓٓٔ.إلى أقل
من ٘ ٔ.ٚمن ٓٓ. ٗ.

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدلو التراكمي كاآلتي :
ٔ.

( ممتاز )  :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ٓ٘. ٗ.

ٕ.

( جيد جداً )  :إذا كان المعدل التراكمي من ٘ ٖ.ٚإلى أقل من ٓ٘. ٗ.

ٖ.

( جيد )  :إذا كان المعدل التراكمي من ٘ ٕ.ٚإلى أقل من ٘. ٖ.ٚ

ٗ.

( مقبول )  :إذا كان المعدل التراكمي من ٓٓ ٕ.إلى أقل من ٘. ٕ.ٚ

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( ٘ ) ٗ.ٚإلى ( ٓٓ ) ٘.من ( ٓٓ) ٘.
أو من ( ٘ ) ٖ.ٚإلى ( ٓٓ ) ٗ.من ( ٓٓ ) ٗ.عند التخرج وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل
21

على معدل تراكمي من ( ٕ٘ ) ٗ.إلى أقل من ( ٘ ) ٗ.ٚمن ( ٓٓ ) ٘.أو من ( ٕ٘ ) ٖ.إلى أقل من (
٘ ) ٖ.ٚمن ( ٓٓ ) ٗ.عند التخرج .
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي :
أ – أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسو في الجامعة أو في جامعة أخرى .
ب – أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاىا متوسط المدة بين الحد األدنى والحد
األقصى للبقاء في كليتو .
ج – أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن ( ٓ ) % ٙمن متطلبات
التخرج .

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( ٘ ) ٗ.ٚإلى ( ٓٓ ) ٘.عند التخرج ،
وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( ٕ٘ ) ٗ.إلى أقل من ( ٘ ) ٗ.ٚعند
التخرج .
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى والثانية ما يلي :
أ – أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسو في الجامعة أو في جامعة أخرى .
ب – أن يكون الطا لب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاىا متوسط المدة بين الحد األدنى والحد
األقصى للبقاء في كليتو .
ج – أن يكون الطالب قد درس في جامعة نجران ما ال يقل عن ( ٓ ) % ٙمن متطلبات التخرج .
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ي جوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النهائي  ،وتكون مهامها
مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي
مقرر .

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية .

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

يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره  ،ويجوز لرئيس القسم ( عند الحاجة ) أن يشرك معو
متخصصاً أو أكثر في التصحيح  ،ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه .

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

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد  ،ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك .
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ال يسوومح للطالووب بوودخول االختبووار النهووائي بعوود مضووي نصووف سوواعة موون بدايتووو  ،كمووا ال يسوومح لووو بووالخروج موون
االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايتو .

الغش في االختبار أو الشروع فيو أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراءات االختبار أمور يعاقب عليها
الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرىا مجلس الجامعة .

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر  ،في حاالت الضرورة  ،الموافقة على إعادة تصحيح أوراق
اإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي .

ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات :
ٔ .يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابتو خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالن
نتيجة االختبار النهائي ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر  ،ويدخل طلبو في النظام األكاديمي
ويسلم لو إشعار بذلك .
ٕ.

يشترط أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية

لمقررات سبق لو دراستها وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو الحفظ خالل فترة دراستو .
ٖ.

على رئيس القسم خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن يطلب إفادة من مدرس المقرر

وفي حال اإلفادة بسالمة التصحيح  ،على رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابتو ومقارنتها باإلجابة
النموذجية لالختبار  ،وعند اقتناع الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبو بالتنازل  ،ويوقع رئيس القسم
بحفظ الطلب  ،مع اعتبار ىذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية .
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ٗ.

في حال عدم اقتناع الطالب بسالمة التصحيح  ،على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من

ىيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر  ،وترفع تقريرىا لرئيس القسم التخاذ قراره بتعديل درجة
الطالب أو برفض الطلب  ،ويتم إبال غ الطالب بالقرار .
٘.

إذا كان رئيس القسم ىو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون التعليمية باإلجراءات السابقة .

.ٙ

يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية من ىذا القرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالمو بو ،

ويقدم التظلم رسمياً لعميد الكلية متضمناً أسباب ومبررات تقديمو  ،وتعد استمارة تشمل البيانات التالية ( :
اسم الطالب  ،رقمو الجامعي  ،رقم المقرر الدراسي ورمزه واسمو  ،رقم الشعبة  ،الفصل الدراسي  ،المعدل
التراكمي  ،نسبة الغياب وعدد اإلنذارات  ،اسم مدرس المقرر وتاريخ االختبار  ،مبررات طلب إعادة التصحيح
 ،وتعهد من الطالب بصح ة المعلومات التي قدمها  ،بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح
السابق تقديمها من الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها )  .وترفع ىذه االستمارة مرفقاً بها كافة ما
يتعلق بالتظلم لمجلس الكلية في أول جلسة انعقاد لو بعد تقديم التظلم .
.ٚ

يجوز لمجلس الكلية في حال عدم اقتناعو بجدية وكفاية أسباب التظلم أن يصدر قراراً مسبباً بحفظو ،

وفي حال موافقتو على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثالثة من أعضاء ىيئة التدريس على األقل يكون أحدىم
من خارج القسم وليس من بينهم مدرس المقرر إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة  ،وترفع تقريرىا للمجلس خالل
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها  ،ويعرض على المجلس للبت فيو في أول جلسة انعقاد تالية ،
ويكون قرار المجلس نهائياً باعتماد محضر الجلسة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها بالمادة ( ٖ٘ ) من نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات .

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري النهائي على أال تقل عن
ساعة وال تزيد على ثالث ساعات .

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من ( ٖٔ – ٓٗ ) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة
بإجراءات االختبارات النهائية .
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يجوز قبول تحويل طالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :
أ – أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها .
ب – أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية .
ج – أن تنطبق عليو شروط التحويل التي يحددىا مجلس الجامعة .

يجوز بموافقة عميد الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها قبول تحويلو من خارج الجامعة وفق الضوابط
اآلتية :
أ – أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها .
ب – أال يكون مفصوال من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية .
ج – أن تنطبق عليو شروط التحويل التي يحددىا مجلس الكلية .
د – يجب أن ال يقل عدد الوحدات المقررة التي يطلب من الطالب المحول دراستها في جامعة نجران عن (
ٓ % ٙمن عدد الوحدات المقررة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة .

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام التي تقدم
ىذه المقررات  ،وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت لو  ،وال تدخل في احتساب
معدلو التراكمي .

إذا أتضح بعد تحويل الطالب أنو سبق فصلو ألسباب تأديبية فيع ّد قيده ُملْغيِّا من تاريخ قبول تحويلو للجامعة .
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إذا أتضح بعد تحويل الطالب أنو سبق فصلو ألسباب تأديبية أو تعليمية فيع ّد قيده ُملْغيِّا من تاريخ قبول تحويلو

للجامعة .

يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً لإلجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة
المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل .

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرىا مجلس الجامعة .

يجوز للطالب التقدم بطلب التحويل من كلية إلى أخرى  ،ويقوم عميد الكلية المطلوب التحويل لها باتخاذ
القرار حيال ذلك وفقاً للشروط والفترة المحددة التي يقرىا مجلس الكلية التي يرغب التحويل إليها .

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق لو دراستها  ،ويشمل
ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستو في الجامعة .
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يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط
يضعها مجلس الجامعة .

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط
يضعها مجلس الكلية .

تثبت في الس جل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق لو دراستها ،
ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستو في الجامعة .

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع
الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله  ،وتعادل له المواد التي درسها وفقا ً للضوابط اآلتة :
أ – موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة .
ب – أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها .
ج – أن يكون المقرر الذي يدرسو الطالب خارج الجامعة معادالً أو ( مكافئاً ) في مفرداتو ألحد المقررات
التي تتضمنها متطلبات التخرج .
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د – إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً
للمادة ( . ) ٗٚ
ىو  -يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة
للطالب الزائر .
و – ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدلو التراكمي
 ،وتثبت المقررات في سجلو األكاديمي .
ز – أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة .

الطالب الزائر ىو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي
إليها دون تحويلو وتعادل لو المواد التي درسها وفقاً للضوابط اآلتية :
أوالا  :لطالب جامعة نجران ويرغب الدراسة زائراً في جامعة أخرى :

أ – أن يكون للطالب سجل دراسي ( بمعدل تراكمي ) لفصلين على األقل في الكلية التي التحق بها قبل طلبو
الدراسة كطالب زائر .

ب – يجب الحصول على الموافقة المسبقة من كلية الطالب للسماح لو بالدراسة كطالب زائر مع تحديد
المقررات التي سيقوم بدراستها  ،وللكلية اشتراط الحصول على معدل معين لمعادلة المقرر  .ويوجو للدراسة
بخطاب رسمي من عمادة شؤون القبول والتسجيل .
ج – أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها .
د – أن يكون المقرر الذي يدرسو الطالب خارج الجامعة معادال أو ( مكافئاً ) في مفرداتو بسبة ال تقل عن
ٓ %ٛوال تقل وحداتو الدراسية عن عدد وحدات المقرر المراد معادلتو بو .
ىو  -مع مراعاة الفقرة ( د ) من المادة ( الثانية واألربعون )  ،يكون الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية
التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة ىو ( ٕٓ  ) %عشرون في المائة من مجموع وحدات التخرج من
جامعة نجران .
و – ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدلو التراكمي  ،وتثبت المقررات
في سجلو األكاديمي .
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ز – يجب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجو التي حصل عليها خالل أسبوعين من بدء
الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراستو كزائر  ،وإذا لم يقدم نتائجو يعتبر منقطعاً عن تلك الفصول (

عدا الفصول الصيفية ) ويعامل حسب المادة ( ٘ٔ ) .

ح – تصرف المكافأة الشهرية للطالب الزائر إذا كان مستحقاً لها عن طريق مسيرات يدوية بعد تقديم نتائجو
عن الفصل لعمادة شؤون القبول والتسجيل .

ثانيا ا  :لطالب جامعة نجران ( في نجران أو أحد فروعها ) ويرغب الدراسة طالباً زائراً في نجران أو أحد
فروعها :
أ – أن يكون للطالب سجل دراسي بمعدل وفصل واحد على األقل في الكلية التي التحق بها قبل طلبو
الدراسة كطالب زائر .
ب – يجب الحصول على الموافقة المسبقة من كلية الطالب للسماح لو بالدراسة كطالب زائر مع تحديد
المقررات التي سيقوم بدراستها  ،ويوجو بخطاب رسمي من عمادة شؤون القبول والتسجيل .
ج – أن يكون المقرر الذي يدرسو الطالب معادال أو ( مكافئاً ) في مفرداتو ألحد المقررات التي تتضمنها

متطلبات التخرج .

د – تتم معادلة المقررات طبقاً للمادة ( . ) ٗٚ

ىو  -الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستها زائراً فصالن دراسيان ،
ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك بزيادة فصل دراسي واحد في الحاالت التالية :

ٔ  -عدم تمكن الطالب من تسجيل الساعات المقترحة لو ألسباب تتعلق بالجامعة المزارة.
ٕ  -الطالبات الالتي تجبرىن ظروفهن األسرية على عدم استكمال متطلبات تخرجهن إال كطالبة زائرة
ويمنعهن النظام من التحويل .
ثالثا ا  :لطالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة طالباً زائراً في جامعة نجران .

أ – أن يكون للطالب سجل دراسي ( بمعدل تراكمي ) لفصلين دراسيين على األقل من جامعتو التي قبل فيها.

ب – أال يكون الطالب مفصوال ألسباب تأديبية أو تعليمية .
ج – أن يحصل على موافقة خطية مسبقة من جامعتو للدراسة طالباً زائراً في جامعة نجران  ،ويجب أن يذكر
في الخطاب مقررات جامعة نجران التي سيقوم بدراستها .

د – أن يحصل على موافقة الكلية التي يرغب الدراسة بها زائراً .
ىو  -الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستها زائراً فصالن دراسيان .
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و – ال يحق للطالب الزائر طلب السكن في الجامعة وال تصرف لو مكافأة من جامعة نجران .
ز – تسجل المقررات للطالب من قبل الكلية التي يرغب الدراسة فيها مع مراعاة كافة ضوابط التسجيل في
المقررات .

تلغي ىذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية .

لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام ىذه الالئحة .

لمجلس التعليم العالي حق تفسير ىذه الالئحة .
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امللحق ( أ )
السجل األكادميي ورموز التقديرات

السجل األكاديمي :
ىو بيان يوضح سير الطالب الدراسي  ،ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزىا وأرقامها
وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات  ،كما يوضح السجل المعدل
الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول .
الرمز
الرمز
بالعربية باإلنجليزية
أ+
A+
أ
A
ب+
B+
ب
B
ج+
C+
ج
C
د+
D+
د
D
هـ
F
م
IP
ل
IC
ح
DN
ند
NP
رد
NF
ع
W

حدود الدرجة

النقاط

111 - 15
 11أقل 15
 85أقل من 11
 81أقل من 85
 .5أقل من 81
 .1أقل من .5
 65أقل من .1
 61أقل من 65
أقل من 61
------------ 61وأكثر
أقل من 61
-----

5011
40.5
4051
4011
3051
3011
2051
2011
1011
1011
-

المدلول بالعربية
4011
30.5
3051
3011
2051
2011
1051
1011
1
-

ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جداا مرتفع
جيد جداا
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول
راسب
مستمر
غير مكتمل
محروم
ناجح دون درجة
راسب دون درجة
منسحب بعذر

المدلول باإلنجليزية
ExcePtinal
Excellent
Superior
Very Good
Above Average
Good
High Pass
Pass
Fail
In – Progress
In –Complete
Denile
Nograde – Pass
Nogrde – Fail
Withdrwn
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ملحق ( ب )
مثال حلساب املعدل الفصلي والرتاكمي
الفصل األول :
المقرر
 311سلم
 324كيم
 235ريض
 312فيز
المجموع

عدد الوحدات
6
7
7
8
12

الدرجة المئوية رمز التقدير
ب+
59
ج
04
أ
06
ب
54

وزن التقدير
8594
7544
8509
8544

عدد النقاط
0544
0544
58569
5:544
48025

مجموع النقاط ( ٕ٘) ٗٛ.
معدل الفصل األول = و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و = ٕٓٗ.
مجموع الوحدات ( ٕٔ )
الفصل الثاني :
المقرر
 114سلم
 32.كيم
 314ريض
 326فيز
المجموع

عدد الوحدات
6
7
8
7
12

الدرجة المئوية رمز التقدير
أ+
0:
ب
57
ج
05
ب
55

وزن التقدير
9544
8544
7544
8544

عدد النقاط
54
56
56
56
46

ٗٙ
معدل الفصل الثاني = و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و = ٖٖ.ٛ
ٕٔ
مجموع النقاط ( ٕ٘) ٗٙ + ٗٛ.
المعدل التراكمي = و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و = ٖٖ.ٜ
مجموع الوحدات ( ٕٔ ) ٕٔ +
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