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  Executive Summary

  Study and Examination Bylaws

Due to the importance of information dissemination to university students about the education 
methods and examination procedure as well as other completion requirements for graduation, 
and based on the decision of the University Affairs Council no. (1/9/1444) dated 3/1/1444 The 
study and Examination bylaws was prepared by Deanship of Admission and Registration in 
coordination with Deanship of Development and it was presented to the Standing Committee for 
Rules, Regulations, and Executive Rules in its session No .(20) dated 4th September 2022, which 
include the following: 

  Chapter One: Definitions

  Chapter Two: Objectives and Application of Regulation

  Chapter Three: Study Systems

  Chapter Four: Acceptance

  Chapter Five: Academic Procedures

  Chapter Six: Transformation and Equation

  Chapter Seven: Visiting Students and Student Exchange

  Chapter Eight: Exams

  Chapter Nine: Estimates

  Chapter Ten: The Graduate and Learning Outcomes

  Chapter Eleven: General Provisions
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الفصل األول: التعريفات المادة

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية - أينما وردت في الالئحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المادة األولى

الجامعة )University(: جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجميع فروعها.

الطالــب )Student(: كل منتظــم أو منتســب للدراســة بالجامعــة مــن طــاب أو طالبــات بمختلــف كليــات الجامعــة 

ــا. وفروعه

الطالــب المنتظــم )Regular Student(: الطالــب الــذي يتــاح لــه التســجيل فــي مقــررات دراســية فــي فصــل دراســي أو ســنة 

دراسية.

الطالب المقيد )Enrolled Student(: الطالب المنتظم في الجامعة وتشمل الطالب المعتذر أو المؤجل. 

الطالــب المطــوي قيــده )A Student Whose Enrollment is Cancelled(: الطالــب الــذي يتــم إيقافــه عــن االســتمرار فــي 

ــة.  ــذه الائح ــا ه ــت عليه ــباب نص ــة ألس الدراس

المــدة النظاميــة للدراســة )Regular Duration of Study(: الفتــرة الزمنيــة المحــددة الســتكمال متطلبــات التخــرج لبرنامــج 

دراســي وفقــً لعــدد الســنوات أو الفصــول الدراســية أو المســتويات الدراســية المحــددة فــي الخطة الدراســية المعتمدة 

ــك البرنامج. لذل

العــام الدراســي)AcademicYear(: فصــان دراســيان أو أكثــر وفصــل صيفــي إن وجــد، أو أربــع مســتويات أو أكثــر ومســتوى 

صيفــي أو مســتويين صيفييــن إن وجــد.

النظــام الدراســي )Study System(: أســلوب الدراســة المتبــع فــي كليــات ومعاهــد الجامعــة، ســواء بنظــام المســتويات 

الدراســية، أو الفصــول الدراســية، أو الســنة الدراســية الكاملــة.  

الفصــل الدراســي )Semester(: مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر أســبوعً فــي نظــام الفصليــن الدراســيين، وال تقــل 

عــن اثنــي عشــر أســبوعً فــي نظــام الفصــول الدراســية الثاثــة، وال تدخــل ضمنهــا فتــرات التســجيل والحــذف واإلضافــة 

واالختبــارات النهائيــة. 

المســتوى الدراســي )Level(: أســلوب دراســي، تكــون المــدة الزمنيــة فيــه أقــل مــن الفصــل الدراســي، بحيــث ال يقــل عــن 

ــي األســابيع الدراســية عــن أربعيــن أســبوعً فــي العــام.  ــة أســابيع، وال يقــل إجمال ــد علــى ثماني أربعــة أســابيع، وال يزي

الســنة الدراســية الكاملــة )Academic Year(: مــدة زمنيــة ال تقــل عــن أربعيــن أســبوعً فــي العــام. 

الفصــل الصيفــي )Summer Semester(: ُمــدة زمنيــة ال تقــل عــن ثمانيــة أســابيع لنظــام الفصليــن الدراســيين، وال تقــل عــن 

ســتة أســابيع لنظــام الفصــول الدراســية الثاثــة، وتضاعــف خالهــا المــدة المخصصــة لــكل مقرر دراســي.
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ــف  ــي، وتضاع ــتوى الدراس ــام المس ــابيع لنظ ــة أس ــن أربع ــل ع ــة ال تق ــدة زمني ــي )Summer Level(: ُم ــتوى الصيف المس

ــكل مقــرر دراســي.  خالهــا المــدة المخصصــة ل

ــة، والحــرة، التــي تشــكل مجمــوع  ــة، واالختياري ــية )Study Plan(: مجّموعــة المقــررات الدراســية اإلجباري ــة الدراس الخط

وحداتهــا متطلبــات التخــرج، التــي يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح؛ للحصــول علــى الدرجــة العلميــة فــي التخصــص 

المحــدد. 

المقررالدراســي )Course(: المــادة الدراســية فــي خطــة كل برنامــج، وتشــتمل رقمــً ورمــزًا ووصفــً للمحتــوى، وتخضــع 

فــي كل قســم للمتابعــة والتقييــم والتطويــر، ويجــوز أن تــدرس مســتقلة، أو أن يكــون لها متطلب ســابق أو متطلب 

متزامــن معها. 

المقررالدراســي المدمــج )Block(: وهــو مــادة دراســية ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة فــي بعــض التخصصــات، تقــدم 

بشــكل مكثــف وال ترتبــط ببدايــة أو نهايــة الفصــل الدراســي، ويكــون لــكل مقــرر رقــم، ورمــز، واســم، ووصــف مفصــل 

لمفرداتــه يميــزه مــن حيــث المحتــوى والمســتوى عمــا ســواه مــن مقــررات، ويحتــوي علــى ملــف خــاص يحتفــظ بــه 

القســم لغــرض المتابعــة، والتقييــم والتطويــر، ويجــوز أن يكــون لبعــض المقــررات متطلــب، أو متطلبــات ســابقة، أو 

متزامنــة معــه. 

الوحــدة الدراســية )Unit(: المحاضــرة النظريــة األســبوعية )أو الــدرس الســريري أو درس التماريــن( التــي ال تقــل مدتهــا عــن 

ــه عــن مئــة دقيقــة، أو الــدرس الميدانــي المحــدد فــي الخطــة  خمســين دقيقــة، أو الــدرس العملــي الــذي ال تقــل مدت

الدراســية.

أنمــاط التعليــم )Education Methods(: طرائــق التعليــم المختلفــة ومنهــا: التعليــم الحضــوري، التعليــم المدمــج، 

ــي، وغيرهــا مــن أنمــاط التعليــم األخــرى.  التعليــم عــن ُبعــد، التعليــم الذات

برنامــج الترقيــة األكاديميــة الدراســية )Upgrading the Academic Degree Program(: البرنامج المصمم إلكمال الدراســة 

مــن دبلــوم إلــى البكالوريوس. 

درجــة األعمــال الفصليــة )Class Works Grade(: الدرجــة الممنوحــة لألعمــال التــي يتحصــل عليهــا الطالــب خــال الدراســة 

فــي مســتوى دراســي، أو فصــل دراســي، أو الســنة الدراســية الكاملــة -إن وجــدت-، وتشــمل االختبــارات والبحــوث 

واألنشــطة التعليميــة التــي تتصــل بالمقــرر الدراســي.  

االختبارالنهائــي )Final Assessment(: اختبــار فــي المقــرر الدراســي، يعقــد مــره واحــدة في نهاية تدريس المقرر الدراســي 

في المســتوى الدراســي، أو الفصل الدراســي، أو الســنة الدراســية الكاملة. 

االختبارالبديــل )Make-up Exam(: امتحــان يعقــد للطالــب بضوابــط يضعهــا مجلــس الكليــة أو الجهــة المخولــة بذلــك، 

فــي المقــررات التــي ُرصــد لهــا تقديــر غيــر مكتمــل )ل( أو )IC( لعــدم دخــول الطالــب االمتحــان األساســي للمقــرر. 

ــي  ــي ف ــرر دراس ــي كل مق ــب ف ــا الطال ــل عليه ــي يحص ــة الت ــي )Final Assessment Mark(: الدرج ــار النهائ ــة االختب درج

ــي. ــار النهائ االختب

ــكل مقــرر  ــي ل ــار النهائ ــة، وتضــاف إليهــا درجــة االختب ــة )Final Mark(: مجمــوع درجــات األعمــال الفصلي ــة النهائي الدرج

دراســي، وتحســب الدرجــة النهائيــة مــن مئــة.

المادة األولى
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الســجل األكاديمــي )Transcript(:  هــو بيــان يوضــح ســير الطالــب الدراســي، ويشــمل جميــع المقــررات التــي درســها فــي 

ــرات التــي حصــل عليهــا ورمــوز وقيــم تلــك  كل فصــل دراســي برموزهــا وأرقامهــا وعــدد وحداتهــا المقــررة والتقدي

التقديــرات، كمــا يوضــح الســجل المعــدل الفصلــي والمعــدل التراكمــي وبيــان التقديــر العــام باإلضافــة إلــى المقــررات 

التــي أعفــي منهــا الطالــب المحــول. 

الطالــب الزائــر)Visiting Student(: الطالــب الــذي يقــوم بدراســة بعــض المقــررات الدراســية فــي جامعــة أخــرى، أو فــي 

فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي إليهــا دون تحويــل. 

التقديــر)Grade(: وصــف للنســبة المئويــة، أو الرمــز األبجــدي للدرجــة النهائيــة، التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي أي مقــرر 

دراسي. 

تقديــر غيــر مكتمــل )Incomplete(: تقديــر يرصــد مؤقتــا لــكل مقــرر دراســي يتعــذر علــى الطالــب اســتكمال متطلباتــه 

 .)IC( أو )فــي الموعــد المحــدد، ويرمــز لــه فــي الســجل األكاديمــي بالرمــز )ل

تقديــر مســتمر)In Progress(: تقديــر ُيرصــد لــكل مقــرر دراســي، يتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي الســتكمال دراســته، 

 .)IP( أو )ويرمــز لــه بالرمــز )م

المعــدل الفصلــي )GPA(: حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة 

لجميــع المقــررات الدراســية المحتســبة فــي المعــدل والتــي درســها فــي أي فصــل دراســي، أو مســتوى دراســي، أو 

ســنة دراســية كاملــة، وتحســب النقــاط بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن التقديــر الــذي حصــل عليــه فــي كل مقــرر 

دراســي درســه الطالــب. 

المعــدل التراكمــي )Cumulative GPA(: حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي جميــع المقررات 

ــك  ــررة لتل ــدات المق ــوع الوح ــى مجم ــة عل ــه بالجامع ــذ التحاق ــها من ــي درس ــدل، الت ــي المع ــبة ف ــية المحتس الدراس

المقــررات الدراســية. 

التقديرالعام )General Grade(: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خال مدة دراسته في الجامعة. 

العــبء الدراســي )Academic Load(: مجمــوع الوحــدات الدراســية التــي يســمح للطالــب التســجيل فيهــا فــي مســتوى 

دراســي، أو فصــل دراســي، أو ســنة دراســية كاملــة محــددة مــن مجلــس الجامعــة. 

اإلنذاراألكاديمــي )Academic Warning(: اإلشــعار الــذي يوجــه للطالــب بســبب انخفــاض معدلــه التراكمــي عــن الحــد 

ــى الموضــح فــي هــذه الائحــة.  األدن

درجــة  وتمنــح  العامــة  الثانويــة  حاملــو  فيهــا  ينتظــم  التــي  الدراســية  البرامــج   :)Stream  1( للقبــول  المســاراألول 

البكالوريــوس. 

المســارالثاني للقبــول )Stream 2(: البرامــج الدراســية التــي ينتظــم فيهــا حاملــو درجــة البكالوريــوس وتمنــح درجــة 

البكالوريــوس أخــرى.

االعتــذار)Semester Drop(: عــدم رغبــة الطالــب باالســتمرار فــي دراســة فصــل دراســي أو مقــرر مدمــج دون أن يعــد راســبً. 

التأجيــل )Postponement(: تأجيــل الطالــب الدراســة للفصــل الدراســي، قبــل نهايــة األســبوع األول مــن الفصل الدراســي. 

االنسحاب )Course/Block Drop(: عدم االستمرار في دراسة مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي.

المادة األولى



١١الئحة الدراسة واالختبارات

ــي قبــل  ــد بهــا بشــكل نهائ ــه بالجامعــة المقي ــب عاقت ــة )University Withdrawal(: إنهــاء الطال ــن الجامع ــحاب م االنس

ــه برنامجــه الدراســي.  إكمال

الخريج )Graduate(: هو الطالب الذي أنهى متطلبات التخرج. 

شــهادة التخــرج )Graduation Certificate(: وثيقــة تســلم للطالــب بعــد إكمالــه متطلبــات التخرج، وإنهائه فتــرة التدريب 

)االمتيــاز( إذا كانــت مــن متطلبــات التخــرج حســب ضوابــط يضعها مجلــس الكلية. 

النظام المعلوماتي الطالبي )Student Information System(: تطبيق محوسب إلدارة معلومات الطاب. 

مــدرس المقــرر )Course Teaching Faculty(: عضــو هيئــة التدريــس المعنــي بتدريــس وتنســيق مقــرر دراســي، وفــي 

حالــة المقــررات التــي يتولــى تدريســها أكثــر مــن مــدرس؛ فيقصــد بمــدرس المقــرر عضــو هيئــة التدريــس الــذي ينســق 

المقــرر.

المادة األولى



الئحة الدراسة واالختبارات١٢

الفصل الثاني: أهداف وسريان الالئحة

تهــدف هــذه الائحــة إلــى تنظيــم آليــة وإجــراءات الدراســة واالختبــارات فــي الجامعــة، بمــا يحقــق رفــع كفــاءة وجــودة العمليــة 

ــة العامــة. التعليميــة واإلجــراءات األكاديميــة للمرحلــة التــي تلــي مرحلــة الثانوي
المادة الثانية

تســري أحــكام هــذه الائحــة علــى الجامعــات التــي تطبــق نظــام مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم )م/8( وتاريــخ ١٤١٤/٦/٤هـــ، والجامعــات التــي تطبــق نظــام الجامعــات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/27( 

ــخ ١٤٤١/٣/2هــ. وتاري

المادة الثالثة

الفصل الثالث:أنظمة الدراسة

١- تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها باآلتي حسب الترتيب:  

 أ. التصنيــف الســعودي الموحــد للمســتويات والتخصصــات التعليميــة، الصــادر بقــرا رمجلــس الــوزراء رقــم )75( وتاريــخ 

ــات. ــات أوتحديث ــه مــن تعدي ١٤٤2/١/27هـــ ،ومايطــرأ علي

ب. اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة تقويــم التعليــم 

والتدريــب فــي اجتماعــه األول للــدورة الثانيــة المنعقــد بتاريــخ ١٤٤١/٦/١٦هـــ، ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات أو تحديثــات.

2- يتدرج الطالب في الدراسة وفقً للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.

المادة الرابعة

ُيقّســم العــام الدراســي، وتــوزع متطلبــات التخــرج لنيــل الدرجــة العلميــة وفقــًا للنظــام الدراّســي والخطــة الدراســية، التــي ُيقرهــا مجلــس 

الجامعــة، علــى النحــو التالــي:

١- فصلين دراسيين أو أكثر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف مدة الفصل الدراسي. 

ــي  ــل إجمال ــى، وال يق ــد أدن ــابيع كح ــة أس ــن أربع ــي ع ــتوى الدراس ــل المس ــث ال يق ــر، بحي ــية أو أكث ــتويات دراس ــة مس 2- أربع

األســابيع الدراســية عــن أربعيــن أســبوعً خــال العــام، ويجــوز أن يكــون هنــاك مســتوى صيفــي أو مســتويين صيفييــن إن 

ــه نصــف مــدة المســتوى الدراســي.  وجــد، علــى أن ُتحتســب مدّت

٣- عــدة مقــررات دراســية مدمجــة خــال العــام الدراســي وتــوزع متطلبــات التخــرج لنيــل الدرجــة العلميــة إلىمســتويات وفقــً 

للخطــة الدراســية المعتمــدة.

المادة الخامسة

ــة وفقــً للخطــط الدراســية  ــات والمعاهــد علــى أســاس الســنة الدراســية الكامل يجــوز أن تكــون الدراســة فــي بعــض الكلي

ــة. ــس الجامع ــا مجل ــي ُيقره ــراءات الت ــد واإلج ــررة وللقواع المق
المادة السادسة

مــع مراعــاة مــا يصــدر مــن مجلــس شــؤون الجامعــات مــن قــرارات، يجــوز لمجلــس الجامعــة بنــاًء على اقتــراح مجالــس الكليات 

أو المعاهــد، األخــذ بأحــد أو بعــض أنمــاط التعليــم فــي البرامــج، التــي تســمح طبيعة الدراســة فيهــا بذلك.
المادة السابعة

تحتــوي الخطــة الدراســية علــى مقــررات دراســية، ال تقــل فــي مجموعهــا عــن ١0% مــن مجمــوع المقــررات الدراســية  ُتقــدم بأحــد 

أو بعــض أنمــاط التعليــم المختلفــة عــن نمــط التعليــم الحضــوري، ويحــدد مجلــس الجامعــة الضوابــط المنظمــة لذلــك.
المادة الثامنة



١3الئحة الدراسة واالختبارات

١- يجوز لمجلس الجامعة - بناًء على اقتراح مجالس الكليات - إقرار ما يلي: ً 

ــؤون  ــس ش ــا مجل ــي يقره ــط الت ــً للضواب ــات، وفق ــض التخصص ــي بع ــير( ف ــية )التجس ــة الدراس ــة األكاديمي ــج الترقي أ. برام

الجامعــات. 

ب. برامج بينّية.

2- يجــوز لمجلــس الجامعــة -بنــاًء علــى اقتــراح مجالــس الكليــات أوالمعاهــد- قبــول الطالــب الحاصــل علــى درجــة البكالوريوس 

فــي تخصــص مــا لدراســة درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص آخر.

المادة التاسعة

يجــوز لمجلــس الجامعــة منــح الطالــب - الــذي أنهــى عــددًا مــن الســاعات الدراســية ولــم ُيكمــل متطلبــات درجــة البكالوريــوس- 

درجــة الدبلــوم فــي التخصــص الــذي درس فيــه، وفقــً للضوابــط التــي ُيقرهــا مجلــس الجامعــة، وبمــا ال يتعــارض مــع التصنيــف 

الســعودي الموحــد للمســتويات والتخصصــات التعليميــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )75( وتاريــخ 27/ ١/ ١٤٤2هـــ، ومــا 

يطــرأ عليــه مــن تعديــات أو تحديثــات، واإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادر بقــرار مجلــس 

إدارة هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب فــي اجتماعــه األول للــدورة الثانيــة المنعقــد بتاريــخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١هـــ، ومــا يطــرأ عليــه مــن 

تعديــات أو تحديثــات.

المادة العاشرة



الئحة الدراسة واالختبارات١٤

الفصل الرابع: القبول

مــع مراعــاة مــا يصــدر مــن مجلــس شــؤون الجامعــات مــن قــرارات، ومتطلبــات التنمية الوطنيــة، وما تصــدره الجهــات المختصة 

مــن تقاريــر الستشــراف العــرض والطلــب لســوق العمــل، ُيحــدد مجلــس الجامعــة - بنــاًء علــى اقتــراح مجالــس الكليــات، أو مــا 

ــن يمكــن قبولهــم فــي العــام الدراســي. وتكــون آليــة  ــط القبــول وعــدد الطــاب الذي يماثلهــا فــي الجامعــة - شــروط وضواب

القبــول بالجامعــة علــى النحــو التالــي: 

١- يرفــع وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة مذكــرة إلــى رئيــس الجامعــة قبــل نهايــة كل ســنة دراســية بعــدد الطــاب الذيــن 

يمكــن قبولهــم فــي العــام الدراســي القــادم للعــرض علــى مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى مقتــرح مجالــس الكليــات أو مــا 

يماثلهــا والجهــات ذات العاقــة فــي الجامعــة.

ــاًء علــى موافقــة مجلــس الجامعــة، يوجــه وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة عمــادة القبــول والتســجيل، وإدارات  2- بن

الجامعــة ذات العاقــة، بعــدد الطــاب المقتــرح للقبــول ُبغيــة إتخــاذ اإلجــراءات الرســمية مــع الجهــات ذات العاقــة لتســهيل 

عمليــة القبــول.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين )التاسعة( و )العاشرة( من هذه الائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:   

١- درجــة الدبلــوم )أو مــا يعادلهــا( إلكمــال الدراســة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس ومعادلــة المقــررات الدراســية التــي 

درســها. 

2- درجــة البكالوريــوس )أو مــا يعادلهــا( فــي تخصــص معيــن للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص آخــر ومعادلــة 

المقــررات الدراســية التــي درســها.

وتحــدد القواعــد التنفيذيــة لهــذه الائحــة الشــروط واإلجــراءات الخاصــة بذلــك، بمــا فــي ذلــك إمكانية احتســاب المقررات الدراســية 

التــي تــم معادلتهــا ضمــن المعــدل التراكمــي للطالب فــي ســجله األكاديمي.

المادة الثانية عشرة

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة في برامج البكالوريوس اآلتي:  

١- المســار األول: أن يكــون حاصــاً علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مــن داخــل المملكــة أو مــن خارجهــا حســب الئحــة 

القبــول الموحــد لخريجــي الثانويــة العامــة التــي وافــق عليهــا مجلــس الجامعــة. 

٢- المسار الثاني: أن يكون حاصا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التى يقرها مجلس الجامعة. 

٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

٤- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تتضمنها ضوابط القبول. 

5- أن يكون الئقً طبيً. 

٦- أن يحصل على موافقة خطية من مرجعه بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. 

7- أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم. 

8- أال يكون مفصوالً من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية. 

9- أال يكون منتظمً في جامعة أخرى.

المادة الثالثة عشرة



١٥الئحة الدراسة واالختبارات

تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لما يلي:   

١- المســار األول: تكــون المفاضلــة بيــن المتقدميــن علــى مــن تنطبــق عليهــم جميــع الشــروط وفقــً لدرجاتهــم فــي اختبــار 

ــى المقابلــة الشــخصية واختبــارات القبــول إن وجــدت.  ــات القيــاس، إضافــة إل ــة العامــة أو مــا يعادلهــا وامتحان شــهادة الثانوي

ــدل  ــة والمع ــً للكلي ــروط وفق ــع الش ــم جمي ــق عليه ــن تنطب ــى م ــن عل ــن المتقدمي ــة بي ــون المفاضل ــي: تك ــار الثان ٢- المس

التراكمــي فــي شــهادة البكالوريــوس إضافــة إلــى المقابلــة الشــخصية واختبــارات القبــول إن وجــدت. 

٣- بعــد توصيــة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة، يرفــع عميــد القبــول والتســجيل القوائــم النهائيــة للمقبوليــن لرئيــس 

الجامعــة العتمادهــا. 

٤- تتولــى عمــادة القبــول والتســجيل إدخــال أســماء المقبوليــن فــي نظــام المعلومــات الطابــي حيــث يتــم ربطهــم بالنظــام 

المالــي آليــً.

المادة الرابعة عشرة



الئحة الدراسة واالختبارات١٦

الفصل الخامس: اإلجراءات األكاديمية

يضــع مجلــس الجامعــة القواعــد المنظمــة لإلجــراءات األكاديميــة بمــا فيهــا التســجيل، والحــذف، واإلضافــة للمقــررات الدراســية 

ضمــن الخطــة الدراســية المقــرة. بمــا يضمــن تســجيل الطــاب الحــد األدنــى مــن العــبء الدراســي. 

١- يخضع الطالب عند التسجيل والحذف واإلضافة للقواعد التالية:

أ. يراعــى الحــد األدنــى والحــد األعلــى للعــبء الدراســي للطالــب، ولعميــد الكليــة حــق الموافقــة لزيــادة العــبء اإلضافــي حســب 

مــا تقضيــه الحاجة.

ب. يكون التسجيل في المقررات ضمن ضوابط الخطة الدراسية والجداول. 

ج. أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب. 

د. عنــد تعــذر تســجيل الطالــب للعــبء الدراســي فــي مقــررات المســتوى الذي يليه )بســبب التعــارض، أو عدم إنهــاء المتطلب 

الســابق، أو إلنهائــه جميــع مقــررات ذلــك المســتوى(، يكمــل عبئــه الدراســي مــن مقــررات المســتويات التاليــة المســموح 

بهــا. وإذا تعــذر إكمــال وحداتــه الدراســية بعــد ذلــك يكتفــي بالوحــدات الدراســية التــي توافــرت لــه حتــى لــو كان عددهــا دون 

الحــد األدنــى. 

ه. يجوز للعميد المشارك للشؤون األكاديمية، أو من يقوم مقامه االستثناء من ذلك في أضيق الحدود. 

و. يحدد عدد المستويات المسموح بتسجيل مقررات منها بمستويين دراسيين متتاليين. 

ز. يتــم تســجيل الطالــب آليــً )إذا لــم يكــن موقوفــً أكاديميــً( قبــل بداية كل فصل دراســي حســب الخطــة المثاليــة لبرنامجه 

الدراســي بالتــدرج بــدءًا مــن المســتويات الدنيــا مــن الخطــة الدراســية بمــا يســمح بــه وضعــه الدراســي، شــريطة عــدم وجــود 

تعــارض فــي جدوله.

٢- بالنســبة للبرنامــج قبــل المهنــي لطــالب المســار الموحــد، فــإن إجــراءات التســجيل والحــذف واإلضافــة تتقيدبالئحــة ضوابــط القبــول 

الموحــد لخريجــي الثانويــة العامــة الموافــق عليهــا مــن مجلــس الجامعــة، وذلــك حســب الضوابــط التاليــة:

المادة  الخامسة عشرة

أ. جميــع الســاعات الدراســية المقــررة علــى الطــاب والطالبــات فــي الســنة األولــى مــن البرنامــج قبــل المهنــي تعــد إلزاميــة، 

وتحســب ضمــن المعــدل التراكمــي النهائــي للطالــب. 

ــل المهنــي، تعــد متطلــب ســابق لجيمــع المــواد  ــة فــي الفصــل الدراســي األول مــن البرنامــج قب ب. مــواد اللغــة اإلنجليزي

ــي.  ــي الثان ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــة اإلنجليزي ــة واللغ العلمي

ج. السنة الدراسية األولى من البرنامج قبل المهني، إلزامية، وال يسمح بالتأجيل أو الحذف فيها. 

د. إذا لــم يحقــق الطالــب أو الطالبــة معــدل تراكمــي قوامــه )٣٬00 مــن 5٬00(، أي بتقديــر )جيــد( علــى األقــل بعــد إنهــاء جميــع 

مــواد الســنة األولــى مــن البرنامــج قبــل المهنــي بنجــاح، فــا يحــق لــه أو لهــا التقديــم لالتحــاق بكليــة الطــب، أو كليــة طــب 

األســنان، أو كليــة الصيدلــة. 

ه. يوزع طاب المسار الموحد على كليات الجامعة المتاحة بعد نهاية السنة الدراسية األولى. 

و. ينقل الطالب من مستواه إلى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى.



١٧الئحة الدراسة واالختبارات

١- يلتــزم الطالــب بحضــور الوحــدة الدراســية - حضوريــً أوافتراضيــً - وفقــً ألنمــاط التعليــم المحددة فــي الخطة الدراســية، ُويحرم 

مــن دخــول االختبــار النهائــي بنــاًء علــى توصيــة مــن العميــد المشــارك  للشــؤون األكاديميــة إذا ّقلــت نســبة حضــوره عــن 

)75%(. ُويعــد الطالــب الــذي ُحــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبً فــي المقررالدراســي، ُويرصــد لــه تقديــر محــروم 

.)DN( أو )ح(

2- يجــوز لمجلــس الكليــة تحديــد النســبة المقــررة لحضــور المقــرر الدراســي أو جــزٍء منــه بأكثــر مــن )75%( بنــاًء علــى توصيــة 

لجنــة المناهــج بالكليــة. 

٣- يجــوز حــذف المقــرر فــي حالــة تجــاوز غيــاب الطالــب )50%( أو أكثــر بســبب عــذر قهــري يقبلــه مجلــس الكليــة أو مــن يفوضــه، 

.)W( أو )وُيرصــد لــه تقديرمنســحب بعــذر )ع

المادة السادسة عشرة

ــب بالدخــول االختبــار النهائــي، شــريطة أن  يجــوز لمجلــس الكليــة أو المعهــد أو مــن يفوضــه رفــع الحرمــان و الســماح للطال

يقــدم الطالــب عــذرًا يقبلــه مجلــس الكليــة أو المعهــد أو مــن يفوضــه، علــى اال تقــل نســبة حضــوره عــن )50%( مــن المحاضــرات 

والــدروس العمليــة أو التدريــب مــن مجمــوع ســاعات االتصــال للمقــرر الدراســي ســواء حضوريــً أو افتراضيــً أو بحســب أنمــاط 

التعليــم األخــرى المحــددة فــي الخطــة الدراســية

المادة السابعة عشرة

االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو مقرر مدمج:

 ١- يجــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة فصــل دراســي أو المقــرر المدمــج دون اعتبــاره راســبً إذا تقــدم بعــذر مقبــول 

وفقــً لمــا يلــي:

أ. نظام الفصل الدراسي: أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأسبوعين على األقل. 

ب. نظام المقررات الدراسية المدمجة: أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأسبوع واحد على األقل.

2- يرفع الطلب عن طريق نظام المعلومات الطابي. 

٣- ُيرصد في سجل الطالب تقدير منسحب بعذر )ع( أو )W( لجميع المواد المسجلة بذلك الفصل. 

٤- ُيحتسب هذا الفصل من المدة الازمة إلنهاء متطلبات التخرج. 

5- الحــد المســموح بــه لعــدد مــرات االعتــذار عــن دراســة الفصــل الــدراس ي هــو ثاثــة فصــول دراســية متتاليــة، أو خمســة فصــول 

دراســية غيــر متتاليــة، ولمجلــس الكليــة - فــي حــاالت يقدرهــا كل علــى حــده - االســتثناء مــن ذلــك. 

٦- يكون تسجيل الطالب آليً بعد انتهاء فترة االعتذار، وينبغي عليه الحضور، أو يعتبر منقطعً عن الدراسة. 

7- ُيبلــغ عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه عمــادة القبــول والتســجيل خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطالــب طلــب 

االعتــذار، لتغييــر وضــع الطالــب فــي النظــام المعلوماتــي الطابــي. 

8- تتولى عمادة القبول والتسجيل إيقاف مكافأة الطالب عن طريق النظام المالي خال خمسة أيام عمل. 

9- يحتسب االعتذار ضمن المدة الازمة إلنهاء متطلبات التخرج. 

١0- أمــا بالنســبة للمرحلــة مــا قبــل المهنيــة لطــاب وطالبــات المســا رالموحــد، فــا يســمح لهــم االعتــذار فــي الســنة األولــى، 

وذلــك حســب الئحــة ضوابــط القبــول الموحــد لخريجــي الثانويــة العامــة؛ أمــا فــي الحــاالت الخاصــة تتطلــب موافقــة مجلــس 

الكليــة ثــم الرفــع بتوصيــة المجلــس لعمــادة القبــول والتســجيل التخــاذ اإلجــراء النظاميــة.

المادة الثامنة عشرة



الئحة الدراسة واالختبارات١٨

تأجيل فصل دراسي أو مقرر مدمج:  

١- يجــو زللطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة عبــر نظــام المعلومــات الطابــي قبــل إنتهــاء األســبوع األول مــن الفصــل 

الدراســي. 

ــة فصــول  2- يجــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة عــن الفصــل الدراســي، علــى أن ال يتجــاوز عــدد مــرات التأجيــل ثاث

ــه فــي الجامعــة.  دراســية متتاليــة، أو خمســة فصــول دراســية غيــر متتاليــة حــدًا أقصــى طــوال مــدة بقائ

٣- ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الازمة إلنهاء متطلبات التخرج. 

٤- ال يجــوز أن يتجــاوز مجمــوع مــدد التأجيــل واإلعتــذار ســنتين غيــر متتاليتيــن حــد أقصــى طيلــة بقائــه فــي الجامعــة، ثــم يطــوى 

قيــده بعــد ذلك. 

5- فــي حــاالت الضــرورة القصــوى وبتوصيــة مــن مجلــس الكليــة، وقــرار مــن مجلــس الجامعــة أو مــن ُيفوضــه، يســمح بالتأجيــل 

نصــف المــدة المقــررة للتخــرج نظامــً. 

٦- ال يعــد الطالــب مؤجــا لدراســته إال بعــد حصولــه علــى مــا يثبــت ذلــك رســميً مــن عميــد الكليــة، ويرســل االشــعار الرســمي 

إلــى بريــده اإللكترونــي مــن مكتــب العميــد أو مــن يفوضــه. 

7- يبلــغ عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه عمــادة القبــول والتســجيل خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطالــب طلــب 

التأجيــل، لتغييــر وضــع الطالــب فــي النظــام المعلوماتــي الطابــي. 

8- تتولى عمادة القبول والتسجيل إيقاف مكافأة الطالب عن طريق النظام المالي خال ثاثة أيام عمل. 

ــات  ــتقبال طلب ــددة الس ــة المح ــدة النظامي ــال الم ــل خ ــد التأجي ــة بع ــتئناف الدراس ــب اس ــدم بطل ــب التق ــى الطال ــب عل 9- يج

اســتئناف الدراســة أو التقــدم بطلــب تأجيــل آخــر للدراســة قبــل انتهــاء األســبوع األول مــن الدراســة بالفصــل الدراســي الــذي 

يليــه. 

١0- في حالة رفض طلب الطالب، يحق له تقديم التماس إلى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.   

١١- أمــا بالنســبة للمرحلــة مــا قبــل المهنيــة لطــاب وطالبــات المســار الموحــد، فــا يســمح لهــم التأجيــل فــي الســنة األولــى، 

وذلــك حســب الئحــة ضوابــط القبــول الموحــد لخريجــي الثانويــة العامــة؛ أمــا فــي الحــاالت الخاصــة تتطلــب موافقــة مجلــس 

الكليــة ثــم الرفــع بتوصيــة المجلــس لعمــادة القبــول والتســجيل إلتخــاذ اإلجــراء النظاميــة.

المادة العشرون

يجــوز للطالــب االنســحاب مــن ) مقــرر دراســي أو مقــرر دراســي مدمــج( أو أكثــر، وفــق الضوابــط والشــروط التــي يقرهــا مجلــس 

الكليــة، علــى أال تزيــد عــدد المقــررات المعتــذر عنهــا عــن خمســة مقــررات دراســية طيلــة بقــاء الطالــب فــي الجامعــة.
المادة التاسعة عشرة
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ُيطــوى قيــد الطالــب مــن الجامعــة إذا انقطــع عــن الدراســة مــدة يحددهــا مجلــس الجامعــة أو مــن يفوضــه - دون تقدمــه بطلــب التأجيــل 

أو االعتــذار عــن الدراســة - ويمكــن للطالــب المطــوى قيــده التقــدم بطلــب قيــده برقمــه وســجله قبــل االنقطــاع، وتكــون علــى النحــو 

التالــي: 

١- إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل، يطوىقيده من الجامعة. 

2- يتولــى عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه إبــاغ عمــادة القبــول والتســجيل رســميً خــال خمســة أيــام عمــل لتغييــر وضــع الطالــب 

فــي النظــام المعلوماتــي الطابي. 

٣- تتولى عمادة القبول والتسجيل إيقاف مكافأة الطالب إذا طوي قيده عن طريق النظام المالي خال ثاثة أيام عمل. 

٤- يطــوى قيــد الطالــب المؤجــل للدراســة مــن الجامعــة فــي حــال عــدم تقدمــه بطلــب اســتئناف الدراســة أو عــدم تقدمــه بطلب 

تأجيــل للدراســة قبــل انتهــاء األســبوع األول مــن الدراســة بالفصــل الدراســي الــذي يليه.

 المادة الحادية
والعشرون

ــاث ســنوات مــن صــدور قــرار  ــضي  ث ــد مـ ــذي فصــل مــن الجامعــة نهائيــً ألســباب تأديبيــة  إال بعـ ــب ال ال يجــوز إعــادة قيــد الطال

ــك. ــة بذل ــراءات الخاص ــط واإلج ــه الضواب ــن يفوض ــة أو م ــس الجامع ــدد مجل ــل، ويح الفص
 المادة الثانية

والعشرون

يجوز للطالب المنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

١-   أن يتقدم بطلب إعادة القيد إلى عميد الكلية خال ٦ فصول دراسية أو سنتين دراسيتين من تاريخ االنسحاب.

2-  أن يوافق مجلس الكلية المعنية على إعادة قيد الطالب.

ــه التقــدم للجامعــة طالبــً مســتجدًا  ٣- إذا مضــى علــى االنســحاب ٦ فصــول دراســية أو ســنتين دراســيتين فأكثــر؛ فبإمكان

دون الرجــوع إلــى ســجله الدراســي الســابق، علــى أن تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول المعلنــة فــي حينهــا، ولمجلــس 

الجامعــة االســتثناء مــن ذلــك وفقــً لضوابــط يصدرهــا المجلــس. 

٤-  ال يجــوز إعــادة قيــد الطالــب أكثــر مــن مــرة واحــدة، ولمجلــس الجامعــة - فــي حالــة الضــرورة وبنــاء علــى توصيــة مجلــس 

كليتــه - االســتثناء مــن ذلــك.

 المادة الثالثة
والعشرون

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت األتية:  

١- إذا حصــل علــى ثاثــة إنــذارات متتاليــة النخفــاض معدلــه التراكمــي عــن )2.0 مــن 5.0( بدراســته للمقــررات المتاحــة ولمجلــس 

الجامعــة منــح الطالــب فرصــة إضافيــة لرفــع معدلــه التراكمــي. 

2- إذا لم ينه متطلبات التخرج خال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عاوة على مدة البرنامج. 

٣- يجــوز لمجلــس الجامعــة - أو مــن يفوضــه - فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطــاب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام 

الفقرتيــن الســابقتين فــي هــذه الائحــة، إعطاؤهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز عامــً دراســيً. شــريطة تمكنــه مــن رفــع 

معدلــه التراكمــي إلــى المعــدل المطلــوب للتخــرج فــي كليتــه عنــد حصولهــم علــى الفرصــة. 

٤- يبلــغ عميــد الكليــة رســميً عمــادة القبــول والتســجيل بالقــرار النهائــي بالفصــل خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار 

فصــل الطالــب لتغييــر وضــع الطالــب فــي النظــام المعلوماتــي الطابــي. 

5- تتولى الكلية توجيه وتوثيق إنذارات للطالب وتقديم اإلرشادات الازمة له. 

٦- تتولى عمادة القبول والتسجيل متابعة معدالت الطاب وتعنى بإيقاف وإعادة صرف المكافآت.

 المادة الرابعة
والعشرون
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تطبــّق علــى طالــب مرحلــة البرنامــج قبــل المهنــي، الائحــة المنظمــة للمســار األكاديمــي للمرحلــة ماقبــل المهنيــة، الموافــق 

عليهــا مــن مجلــس الجامعــة. والتــي تنــص علــى فصــل الطالــب فــي الحــاالت التاليــة:

١- طالب المسار األول:

أ. عــدم اجتيــاز مــواد اللغــة اإلنجليزيــة المقــررة فــي الفصل الدراســي األول من الســنة األولى وفــق الخطة الدراســية المعتمدة، 

بحــد أقصــى خــال ثاثة فصول دراســية. 

ب. عدم اجتياز مواد السنة األولى في غضون عامين دراسيين )ستة فصول دراسية(.

ج. عــدم اجتيــاز جميــع مقــررات المرحلــة مــا قبــل المهنيــة )UPPP( بنجــاح فــي غضــون ثاثــة أعــوام دراســية )تســعة فصــول 

دراســية( للطــاب الملتحقيــن فــي برامــج الطــب أو طــب األســنان أو الصيدلــة.

د. عــدم اجتيــاز جميــع مقــررات المرحلــة م اقبــل المهنيــة )UPPP( بنجــاح فــي غضــون أربعــة أعــوام دراســية )اثنــا عشــر فصــاً 

دراســيً( للطــاب الملتحقيــن فــي برامــج العلــوم الطبيــة التطبيقيــة والمعلوماتيــة الصحيــة والتمريــض.

ه. حصــول الطالــب علــى ثــاث إنــذارات أكاديميــة متتاليــة. أمــا إذا تلقــى الطالــب ثــاث إنــذارات أكاديميــة متتاليــة فــي منتصف 

ــين  ــة لتحس ــه فرص ــم منح ــي. إذ يت ــام الدراس ــة الع ــى نهاي ــة حت ــن الجامع ــل م ــل الفص ــيتم تأجي ــي فس ــام الدراس الع

متوســط النقــاط التراكمــي وتجنــب الفصــل فــي منتصــف العــام الدراســي.

٢- طالب المسار الثاني:

 أ. عدم اجتياز أي من مقررات المرحلة ما قبل المهنية )UPPP( وفقً للخطة األكاديمية لطاب المسار الثاني.

 ب. انخفاض المعدل الطالب تراكمي عن )٣.00 من 5.00(.

يتم فصل الحاالت المذكورة أعاه وفق اإلجراءات التالية: 

أ. يبلــغ عميــد الكليــة رســميً عمــادة القبــول والتســجيل بالقــرار النهائــي بالفصــل خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ قــرار 

فصــل الطالــب لتغييــر وضــع الطالــب فــي النظــام المعلوماتــي الطابــي.

ب. تبلــغ عمــادة القبــول والتســجيل خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتام العمــادة قــرار فصــل الطالــب مديــر الشــؤون 

الماليــة واإلداريــة فــي الجامعــة لوقــف مكافأتــه. 

٣- تتولى الكلية توجيه وتوثيق إنذارات للطالب وتقديم اإلرشادات الازمة له. 

٤- تتولى عمادة القبول والتسجيل متابعة معدالت الطاب وتعنى بإيقاف وإعادة صرف المكافآت.

 المادة الخامسة
والعشرون
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الفصل السادس: التحويل والمعادلة

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط األتية

١- أن يكــون الطالــب قــد درس فــي جامعــة أو كليــة محليــة، أو جامعــة أو كليــة أو مؤسســة تعليميــة أجنبيــة علــى أن تكــون 

مرخصــة مــن جهــة االختصــاص فــي بلــد الدراســة. 

2- أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية. 

٣- أي ضوابط أخرى يضعها مجلس الجامعة.

 المادة  السادسة
والعشرون

لمجلــس الكليــة أو المعهــد معادلــة مقــرر دراســي أو مجموعــة مــن المقــررات الدراســية، التــي ســبق للطالــب دراســتها خــارج 

الجامعــة، بنــاًء علــى توصيــة مجالــس األقســام التــي تقــدم هــذه المقــررات الدراســية، علــى أن تكــون مفرداتهــا متشــابهة 

ــب. ويحــدد مجلــس الجامعــة  ــم معادلتهــا فــي الســجل األكاديمــي للطال ــت المقــررات الدراســية التــي ت ــة، وُتثّب أو متكافئ

الضوابــط المنظمــة لهــا، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة احتســابها ضمــن المعــدل التراكمــي للطالــب فــي ســجله األكاديمــي.

 المادة  السابعة
والعشرون

١- يجــوز تحويــل الطالــب مــن كليــة إلــى أخــرى بعــد موافقــة مجلــس كليتــه، ومجلــس الكليــة التــي يرغــب فــي التحويــل إليها؛ 

ويرفــع عميــد كليتــه توصيــة المجلســين حــال الموافقــة إلــى مجلــس الجامعــة أ ومــن  يفوضــه، ثــمُ يرســل نمــوذج التحويــل 

إلــى عمــادة القبــول والتســجيل لتعديــل وضــع الطالــب بعــد الموافقــة عليــه.

2- يجــوز تحويــل الطالــب مــن تخصــص إلــى تخصــص آخــر فــي داخــل الكليــة بعــد موافقــة مجلــس القســم الــذي ينتمــي إليــه، 

ومجلــس القســم المــراد التحويــل إليــه، ورفــع نمــوذج التحويــل إلــى مجلــس الكليــة العتمــاده، ثــم ُيرســل نمــوذج التحويــل 

إلــى عمــادة القبــول والتســجيل لتعديــل وضــع الطالــب بعــد الموافقــة عليــه.

 المادة الثامنة
والعشرون

ُتثّبــت وتحتســب المقــررات الدراســية للطالــب المحــول مــن كليــة إلــى أخــرى داخــل الجامعــة، ومــن قســم آلخــر داخــل الكليــة، 

ــط  ــب دراســتها وتمــت معادلتهــا فــي الســجل األكاديمــي. وفــق ضواب ومــن تخصــص آلخــر داخــل القســم، التــي ســبق للطال

يضعهــا مجلــس الجامعــة.

 المادة التاسعة
والعشرون

يضــع مجلــس الجامعــة شــروط وضوابــط إعفــاء الطالــب مــن دراســة مقــرر دراســي أو مجموعة من المقررات الدراســية وبنســبة 

.)E( أو )ال تتجــاوز عــن 25% مــن مجمــوع الوحــدات الدراســية للخطــة الدراســية.  ُويرصــد للطالــب تقدير معفى )عــف
المادة  الثالثون
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الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطالبي

يجــوز للطالــب - بعــد موافقــة الكليــة التــي يــدرس فيهــا - دراســة مقــرر دراســي أو أكثــر فــي جامعــة أخــرى داخــل المملكــة أو 

خارجهــا، أو فــي فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي إليهــا دون تحويلــه، علــى أن تكــون  دراســته متزامنــة مــع دراســته فــي 

جامعتــه أو كطالــب زائــر، وتعــادل لــه المقــررات الدراســية التــي درســها، وُتثّبــت المقــررات الدراســية التــي تــم معادلتهــا فــي 

الســجل األكاديمــي للطالــب. ويحــدد مجلــس الجامعــة الضوابــط المنظمــة فــي ذلــك، بمــا فيهــا إمكانيــة احتســابها ضمــن 

المعــدل التراكمــي للطالــب فــي ســجله األكاديمــي.

 المادة  الحادية
والثالثون

الفصل الثامن:االختبارات

١- يحــدد مجلــس الجامعــة - بنــاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة أو المعهــد واقتــراح مــن مجلــس القســم الــذي يتبعــه المقــّرر 

ــي،  ــرر الدراس ــة المق ــق طبيع ــم وف ــلوب  التقيي ــي وأس ــار النهائ ــة، واالختب ــال الفصلي ــة األعم ــاب درج ــة احتس ــي - آلي الدراس

ــة واإلجرائيــة لرفعهــا لمجلــس الجامعــة. ــح القواعــد التنفيذي وتعــرض علــى اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائ

2- يعقــد االختبــار النهائــي للمقــرر الدراســي مــرة واحــدة، ويجــوز لمجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة واقتــراح 

مجلــس القســم االســتثناء مــن ذلــك حســب طبيعــة المقــرر الدراســي.

٣- تعقــد الكليــة اختبــارًا معياريــً ســنويً موحــدًا فــي منتصــف الفصــل الدراســي الثانــي لتقويــم المخرجــات التعليميــة 

المســتويات. لكافــة  موجهــً  ويكــون  أكاديمــي،  برنامــج  لــكل   )Progress Test(

المادة  الثانية والثالثون

يتولــى مجلــس الكليــة أو المعهــد تنظيــم أعمــال االختبــارات النهائيــة، بمــا يضمــن حســن ســير العمليــة التعليميــة، علــى أن 

ُترصــد درجــة االختبــار النهائــي والدرجــة النهائيــة وفــق مايلــي:

١- يرصــد مــدرس المقــرر - أو مــن يقــوم مقامــه - الدرجــات التــي يحصــل عليهــا الطــاب فــي كشــوف رصــد الدرجــات المعــدة 

ــم يصــادق عليهــا رئيــس القســم أو مــن يقــوم مقامــه وعميــد الكليــة أو مــن يفوضــه.  ــك، ويوقــع عليهــا، ث لذل

2- ترفع كشوف رصد الدرجات بالنظام المعلوماتي الطابي، في مدة ال تتجاوز ثاثة أيام عمل من انتهاء االختبارات. 

٣- يتولــى مــدرس المقــرر - أو مــن يقــوم مقامــه - إجــراءات التدقيــق النهائــي علــى الدرجــات قبــل اعتمادهــا فــي النظــام 

الطابــي. المعلوماتــي 

المادة  الثالثة والثالثون

ــة  ــال الفصلي ــات األعم ــع درج ــة توزي ــة وكيفي ــارات الفصلي ــد االختب ــان موع ــه بإع ــوم مقام ــن يق ــرر أو م ــدرس المق ــزم م ١. يلت

ــف المقــرر ــة كل فصــل دراســي بحســب مــا ورد فــي توصي للطــاب بداي

2. ُتحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر وفق إحدى الطريقتين اآلتيتين: ً

أ. االختبارات الشفهية أو العملية أو السريرية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعا أو من بعضها.

ب. اختبار واحد على األقل.

 المادة  الرابعة
والثالثون

الطالــب الغائــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرًا فــي اختبــار المقــرر الدراســي الــذي يغيــب عنــه، ويحســب تقديــره فــي 

ذلــك المقــرر الدراســي علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.
 المادة  الخامسة

والثالثون



٢3الئحة الدراسة واالختبارات

إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن أداء االختبــار النهائــي لعــذر، يجــوز لمجلــس الكليــة أو معهــد الطالــب قبــول عــذره، والســماح لــه 

بــأداء اختبــار بديــل ال يتجــاوز نهايــة المســتوى الدراســي التالــي، أو الفصــل الدراســي التالــي، أو الســنة الدراســية التاليــة للكليــة 

ــار  ــه االختب ــد أدائ ــب بع ــه الطال ــل علي ــذي حص ــر ال ــى التقدي ــة، وُيعط ــية الكامل ــنة الدراس ــام الس ــق نظ ــي تطب ــد الت أو المعه

البديــل، أو تقديــر راســب )هـــ( أو )F( فــي حــال عــدم أدائــه االختبــار البديــل.

 المادة  السادسة
والثالثون

ــرر  ــتاذ المق ــة أس ــى توصي ــاء عل ــي - بن ــرر الدراس ــس المق ــى تدري ــذي يتول ــه ال ــوم مقام ــن يق ــم أو م ــس القس ــوز لمجل يج

الدراســي وموافقــة لجنــة المناهــج فــي الكليــة - الســماح للطالــب اســتكمال متطلبــات أي مقــّرر دراســي فــي المســتوى 

ــات أو المعاهــد التــي تطبــق نظــام الســنة  ــة للكلي ــي، أو الســنة الدراســية التالي ــي، أو الفصــل الدراســي التال الدراســي التال

الدراســية الكاملــة، ويرصــد للطالــب فــي ســجلة األكاديمــي تقديــر غير مكتمــل )ل( أو )IC(، وال يحســب ضمن المعــدل الفصلي 

أو التراكمــي إال فــي حــال اســتكمال متطلبــات ذلــك المقــرر الدراســي، وإذا مضــت المــدة المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة ولــم 

ُيغّيــر تقديــر غيــر مكتمــل )ل( أو )IC( فــي ســجل الطالــب لعــدم اســتكماله، فيســتبدل بتقديــر راســب )هـــ( أو )F( ويحســب ضمن 

المعــدل الفصلــي والتراكمــي.

 المادة  السابعة
والثالثون

١- إذا كانــت دراســة المقــررات الدراســية ذات الطبيعــة البحثيــة تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي، يرصــد للطالــب تقديــر مســتمر 

)م( أو )IP(، وبعــد انتهــاء الطالــب مــن دراســة المقــرر الدراســي يمنــح  التقديــر الــذي حصــل عليــه، وإذا لــم يســتكمل المقــرر 

الــدراس ي فــي الوقــت المحــدد يجــوز لمجلــس القســم الــذي يتولــى تدريســه الموافقــة علــى رصــد تقديــر غيــر مكتمــل )ل( 

أو )IC( فــي ســجل الطالــب.

2- يســتبدل التقديــر براســب )هـــ( أو )F( إذا لــم يســتكمل الطالــب المقــرر فــي الوقــت المحــدد مــن قبــل قســمه ويحســب ذلــك 

ضمــن المعــدل التراكمــي.

 المادة  الثامنة
والثالثون

يجــوز لمجلــس الجامعــة - بنــاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة أو المعهــد - التــي تتبــع نظــام الســنة الدراســية الكاملــة، تحديــد 

عــدد وحــدات الرســوب فــي المقــررات الدراســية التــي يمكــن للطالــب إجــراء اختبــار نهائــي )دور ثانــي( فــي المقــرر الدراســي 

الــذي رســب فيــه.

 المادة  التاسعة
والثالثون

يجــوز للطالــب التظلــم علــى الدرجــة النهائيــة للمقــرر الــدراس ي خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة عشــر يومــا مــن اعتمــاد النتيجــة، 

وتحــدد القواعــد التنفيذيــة لهــذه الائحــة األليــة واإلجــراءات لتظلــم الطالــب علــى الدرجــة النهائيــة للمقــرر الدراســي.
المادة  األربعون



الئحة الدراسة واالختبارات٢٤

ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائية:

١- يحــق للطالــب تقديــم طلــب إلعــادة تصحيــح / تدقيــق أوراق إجابتــه إلــى رئيــس القســم، الــذي يتولــى تدريــس المقــرر أو مــن 

يقــوم مقامــه، خــال )5( أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــان نتيجــة االختبــار النهائــي، ويتســلم الطالــب إشــعارًا بذلــك مســجاً فيــه 

تاريــخ اســتام الطلــب. 

2- أنــه لــم يســبق لمقــدم الطلــب أن تقــدم بخمســة طلبــات إلعــادة تصحيــح أوراق إجابــات اختبــارات نهائيــة لمقــررات ســبق لــه 

دراســتها، وصــدرت فيهــا قــرارات نهائيــة بالرفــض أو بالحفــظ.

ــخ تقديــم  ــام عمــل مــن تاري ٣- علــى رئيــس القســم - أو مــن يقــوم مقامــه - طلــب إفــادة مــن مــدرس المقــرر خــال )5( أي

ــار. ــة النموذجيــة لاختب ــب حســب اإلجاب ــة راجعــة للطال ــم تغذي الطلــب، وفــي حــال اإلفــادة بســامة التصحيــح، عليــه تقدي

ــة اقتنــاع الطالــب بســامة التصحيــح، يوقــع علــى طلبــه بالتنــازل، ويوقــع رئيــس القســم أو مــن يقــوم مقامــه  ٤- فــي حال

بحفــظ الطلــب.

5- فــي حــال عــدم اقتنــاع الطالــب بســامة التصحيــح ترفــع األوراق إلــى العميــد المشــارك للشــؤون األكاديميــة أو مــن يقــوم 

ــة  ــح ورق ــس بالقســم ليــس بينهمــا مــدرس المقــرر لتصحي ــة التدري ــن مــن هيئ ــة تضــم عضوي مقامــه، لتشــكيل لجن

اإلجابــة، وترفــع تقريرهــا لعميــد الكليــة، وفــي كل األحــوالُ يبلــغ الطالــب بالقــرار.

٦- إذا كان رئيــس القســم هــو مــدرس المقــرر؛ يقــوم عميــد الكليــة المشــارك للشــؤون األكاديميــة أو مــن يقــوم مقامــه 

باإلجــراءات الســابقة. 

7- تحتفظ وحدة التقويم بالكلية - أو ما يقوم مقامها - بسجل خاص بطلبات الطاب لمراجعة أوراق اختبارهم.

 المادة الحادية
واألربعون



٢٥الئحة الدراسة واالختبارات

الفصل التاسع: التقديرات

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناًء على معدله التراكمي كاألتي:  

١- )ممتاز(: إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ٤.50 من 5.00 

2- )جيدجدًا(: إذا كان المعدل التراكمي من ٣.75 إلى أقل من ٤.50 من 5.00 

٣- )جيد(: إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من ٣.75 من 5.00 

٤- )مقبول(: إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00

 المادة  الثانية
واألربعون

يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي وفقً للملحق )١( من هذه الائحة. المادة الثالثة واألربعون

تقدير مرتبة الشرف:  

١-  تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )٤.75( إلــى )5.00( مــن )5.00( عنــد التخــرج، وتمنــح 

مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي )٤.25( إلــى أقــل مــن )٤.75( مــن )5.00( عنــد التخــرج. 

2-  ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية مايلي:

ــر والطالــب  أ-  أال يكــون الطالــب قــد رســب فــي أي مقــرر درســه فــي الجامعــة أو فــي جامعــة أخــرى ويشــمل الطالــب الزائ

المحــول إلــى الجامعــة. 

ــى والحــد األقصــى  ــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد األدن ــد أكمــل متطلب ــب ق ب-  أن يكــون الطال

ــه أو معهــده. للبقــاء فــي كليت

ج-   أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن )٦0%( من متطلبات التخرج.

 المادة الرابعة
واألربعون

يجوز لمجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.  المادة  الخامسة
واألربعون
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الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم

١- يتخــرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب النظــام الدراســي والخطة الدراســية المقــرة من مجلــس الجامعة 

، علــى اال يقــل معدلــه التراكمــي عــن مقبــول ) أي ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن 2٬00 مــن 5٬00( لمرحلــة البكالوريــوس؛ 

ولمجلــس الكليــة - بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم المختــص - تحديــد مقــّررات مناســبة يدرســها الطالــب لرفــع معدلــه 

التراكمــي حــال نجاحــه فــي المقــررات ورســوبه فــي المعــدل.

2- تختــص عمــادة القبــول والتســجيل بإصــدار وثائــق التخــرج؛ ومعنيــة برفــع مذكــرات التخــرج لمجلــس الجامعــة الســتعراضها 

فــي أقــرب جلســة بعــد انتهــاء االختبــارات النهائيــة ورصــد الدرجــات. 

٣- يعتبــر آخــر فصــل دراســي فــي ســجل الطالــب هــو فصــل التخــرج، وبالنســبة للطــاب الذيــن تقتضــي خططهــم الدراســية 

ــة  اجتيــاز التدريــب العملــي، ُترفــع أســماؤهم إلــى مجلــس الجامعــة للموافقــة علــى منحهــم الدرجــة العلميــة فــي نهاي

الفصــل الدراســي الــذي يجتــازون فيــه التدريــب العملــي، وينهــون متطلبــات التخــرج. 

ــة  ــس الجامع ــى مجل ــماؤهم إل ــع أس ــاز؛ ُترف ــرة االمتي ــي فت ــب ف ــاء التدري ــية إنه ــم الدراس ــي خططه ــن تقتض ــاب الذي ٤- الط

طلبــً لموافقتــه علــى منحهــم الدرجــة العلميــة فــي نهايــة الفصــل الدراســي الــذي يكملــون فيــه الخطــة الدراســية وينهــون 

متطلبــات التخــرج، وُتمنــح وثيقــة التخــرج بعــد اجتيــاز التدريــب فــي فتــرة االمتيــاز، وتثبــت العبــارة التاليــة فــي الســجل 

األكاديمــي للطالــب: )اجتــاز الطالــب التدريــب فــي فتــرة االمتيــاز(، أمــا مــن لــم ينــه التدريــب فــي فتــرة االمتيــاز، فتظهــر عبــارة: 

)لــم ينــه التدريــب فــي فتــرة االمتيــاز( فــي ســجله األكاديمــي.

5- تتولــى عمــادة القبــول والتســجيل تغييــر وضــع الطالــب فــي النظــام المعلوماتــي الطابــي، وتبليــغ مديــر الشــؤون الماليــة 

واإلداريــة فــي الجامعــة لوقــف مكافأتــه خــال خمســة أيــام عمــل.

٦- يمنــح كل خريــج وثيقــة تخــرج تشــمل المعلومــات التاليــة: اســم الطالب باللغــة العربية وذلك حســب بطاقة الهويــة الوطنية، 

وباللغــة اإلنجليزيــة حســب جــواز ســفره، جنســيته، رقــم ســجله المدنــي، كليتــه، تخصصــه، درجتــه العلميــة، تقديــره، رقمــه 

الجامعــي، فصــل وتاريــخ التخــرج، مرتبــة الشــرف إن وجــدت، والرقــم التسلســلي للوثيقــة، ورمــز التخصــص، ورمــز المســتوى 

الــذي يتماشــى مــع دليــل التصنيــف الســعودي الموحــد للمســتويات والتخصصــات التعليميــة، وُتكتــب الوثيقــة باللغتيــن 

العربيــة واالنجليزيــة، وُتوقــع وتختــم مــن عميــد الكليــة وعميــد القبــول والتســجيل ورئيــس الجامعــة. وفــي حالــة ضياعهــا 

أو فقدانهــا؛ يوضــع عبــارة بالهامــش: )بــدل مفقــود أوبــدل تالف(علــى كل وثيقــة تصــدر بــدال مــن مفقــود بنفــس المعلومــات 

المدونــة فــي ســابقتها المفقــودة.

 المادة  السادسة
واألربعون

يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم المختــص تحديــد مقــررات دراســية مناســبة يدرســها الطالــب لرفــع 

معدلــه التراكمــي، وذلــك فــي حــال نجاحــه فــي المقــررات الدراســية ورســوبه فــي المعــدل.
 المادة السابعة

واألربعون

تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.  المادة الثامنة
واألربعون

تعمــل الجامعــة علــى رفــع مســتوى كفــاءة ومهــارات الطلبــة قبــل التخــرج، بمــا يضمــن ّتميزهــم ومنافســتهم فــي ســوق 

العمــل.
 المادة  التاسعة

واألربعون
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الفصل الحادي عشر: أحكام عامة

يجــوز لمجلــس الجامعــة تغييــر المــدة الزمنيــة للفصــل الدراســي والفصــل الصيفــي والمســتوى الدراســي والمســتوى 

الصيفــي والســنة الدراســية الكاملــة المحــددة فــي المــادة األولــى مــن هــذه الائحــة بعــد صــدور قــرار بالموافقــة مــن مجلــس 

شــؤون الجامعــات أو مــن يفوضــه.

المادة الخمسون

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام هــذه الائحــة وشــروط وضوابــط القبــول فــي الجامعــة. قبــول مــن مضــى علــى حصولــه علــى الثانويــة 

العامــة أو مــا يعادلهــا مــدة تزيــد عــن خمــس ســنوات إذا توافــرت أســباب مقنعــة، كمــا يجــوز أن يكــون ذلــك بمقابــل مالــي وفــق 

ضوابــط يضعهــا مجلــس شــؤون الجامعات.

 المادة الحادية
 والخمسون

مــع مراعــاة مــا يصــدر مــن مجلــس شــؤون الجامعــات مــن قــرارات، لمجلــس الجامعــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الكليــة إقــرار 

برنامــج مشــترك بيــن الجامعــة ومؤسســة تعليميــة خــارج المملكــة علــى أن تكــون مرخصــة مــن جهــة االختصــاص فــي بلــد 

ــب،  ــم التعليــم والتدري الدراســة وحاصلــة علــى االعتمــاد البرامجــي مــن إحــدى الهيئــات الدوليــة التــي تعتمدهــا هيئــة تقوي

ويضــع مجلــس الجامعــة الضوابــط واإلجــراءات الخاصــة بذلــك.

 المادة الثانية
 والخمسون

لمجلــس الجامعــة وضــع شــروط وضوابــط وإجــراءات اســتقطاب الطلبــة الموهوبيــن والمتميزيــن والمبدعيــن والمبتكريــن 

فــي مجالهــم.
 المادة الثالثة
 والخمسون

مــع مراعــاة مــا يصــدر مــن الجهــات المختصــة، للجامعــة إتاحــة الفرصــة لطــاب مرحلــة الثانويــة العامــة لدراســة أو حضــور بعــض 

المقــررات الدراســية العامــة فــي الجامعــة وفــق شــروط وضوابــط يضعهــا مجلــس الجامعــة.
 المادة الرابعة

والخمسون

مع مراعاة األنظمة واللوائح والقرارات، ُيقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك واالنضباط الطابي في الجامعة.  المادة الخامسة
والخمسون

تتولــى عمــادة القبــول والتســجيل إعــداد القواعــد االجرائيــة آلليــة تنفيــذ مــا يدخــل ضمــن اختصاصهــا مــن المــواد الــوارد ذكرهــا 

فــي هــذه الائحــة، وّتعــرض علــى اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة.
 المادة السادسة

والخمسون

ــذه  ــي ه ــا ف ــوارد ذكره ــواد ال ــن الم ــا م ــن اختصاصه ــل ضم ــا يدخ ــذ م ــات تنفي ــة لآللي ــد اإلجرائي ــداد القواع ــات إع ــى الكلي تتول

الائحــة، مــع مراعــاة عــدم التعــارض مــع قــرارات اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة، وفــي حالــة 

التعــارض تعــرض علــى اللجنــة - الســابق ذكرهــا - للنظــر فيهــا.

 المادة السابعة
والخمسون

يصدر رئيس الجامعة تعميمً يحدد فيه التفويضات المذكورة في هذه الائحة.  المادة الثامنة
والخمسون

ُيقر مجلس الجامعة القواعد التنفيذية لهذه الائحة.  المادة التاسعة
والخمسون
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لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه الائحة. المادة الستون

تحــل هــذه الائحــة محــل الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة المعدلــة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم 

)١٤2٣/27/١٣( وتاريــخ ١٤٣2/١١/2هـــ، وتلغــي مــا يتعــارض معهــا مــن أحــكام.
 المادة الحادية

والستون

ُيعمل بهذه الائحة اعتبارا من تاريخ بداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ. المادة الثانية والستون
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ملحق )١(: السجل األكاديمي ورموز التقديرات:

Exceptional A+

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

IC

DN

NP

NF

W

E

المدلول باألنجليزيةالمدلول بالعربيةالنقاطحدود الدرجةالرمز باألنجليزيةالرمز بالعربية

أ+

أ

ب+

ب

ج+

ج

د+

د

هـ

م

ل

ح

ند

هد

ع

عف

Excellent

Superior

Very Good

Above Average

Good

High Pass

Pass

Fail

In-Progress

In-Complete

Denile

Nograde-Pass

Nograde-Fail

Withdrawn

Exemption

IP

ممتاز مرتفع

ممتاز

جيدجدًا مرتفع

جيدجدًا

جيد مرتفع 

جيد

مقبول مرتفع

مقبول

راسب

مستمر

غير مكتمل

محروم

ناجح دون درجة

راسب دون درجة

منسحب بعذر

معفى

100 - 95

90 إلى أقل من 95

85 إلى أقل من 90

80 إلى أقل من 85

75 إلى أقل من 80

70 إلى أقل من 75

65 إلى أقل من 70

60 إلى أقل من 65

أقل من 60

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

60 وأكثر

أقل من 60

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

5.00

٤.75

٤.50

٤.00

٣.50

٣.00

٢.50

٢.00

1.00

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

1.00

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
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ملحق )ب( 
 مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

الفصل األول:

مجموع النقاط  )٤٨.٢٥(        
معدل الفصل األول ___________= ٤.٠٢

مجموع الوحدات )١٢( 

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعدد الوحداتالمقرر

٣01 سلم

٣٢٤ كيم

٢٣5 ريض

٣1٢ فيز

المجموع

٢

٣

٣

٤

1٢

85

70

9٢

80

أ

ب+

ب

ج

٤.50

٣.00

٤.75

٤.00

9.00

9.00

1٤.٢5

16.00

٤8.٢5
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مجموع النقاط  )٤٦(

معدل الفصل الثاني  ___________=٨3.3

مجموع الوحدات )١٢(   

مجموع النقاط ٤٨.٢٥ + ٤٦

المعدل التراكمي ______________= 3.93

مجموع الوحدات  ١٢ + ١٢ 

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعدد الوحداتالمقرر

10٤ سلم

٣٢7 كيم

٣1٤ ريض

٣٢6 فيز

المجموع

٢

٣

٤

٣

1٢

96

8٣

71

81

ج

أ+

ب

ب

5.00

٤.00

٣.00

٤.00

10

1٢

1٢

1٢

٤6

الفصل األول:




