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 األول: التعريفات  الفصل

 المادة األولى 

المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق    -أينما وردت في هذه الالئحة    -باأللفاظ والعبارات اآلتية    د يقص

 غير ذلك.

، أو أربع مـستويات أو أكثر ومـستوص ـصيفي  فـصل ـصيفي  ن وجد فـصالن دراـسيان أو أكثر و:  العام الدراـسي -

 صيفيين  ن وجد.أو مستويين 

أو   ،ســواء بنظام المســتويات الدراســية ،الدراســة المتبع في كليات ومعاهد الجامعةســلو   : أالنظام الدراســي -

 .أو السنة الدراسية الكاملة ،الفصول الدراسية

بوع  مدة زمنية ال تقل عن    :الفـص  الدراـسي - يين،  اخمـسة عـشر أـس اثني  وال تقل عن    في نظام الفصـلين الدراـس

خل ضــمنها فترات التســجيل والحذف واإلضــافة  وال تد   ،ةفي نظام الفصــول الدراســية الثالثا  أســبوع    عشــر

 واالختبارات النهائية.

بحيث ال يقل عن   ،قل من الفصــل الدراســيه أتكون المدة الزمنية في ،ســلو  دراســي: أالمســتوا الدراســي -

 .في العاما أربعين أسبوع  وال يقل  جمالي األسابيع الدراسية عن  ،وال يزيد عن ثمانية أسابيع ،أربعة أسابيع

 .في العام اأربعين أسبوع  مدة زمنية ال تقل عن  :السنة الدراسية الكاملة -

وال تقل عن ستة أسابيع لنظام    زمنية ال تقل عن ثمانية أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين،  مدة  :الفص  الصيفي -

 .المدة المخصصة لكل مقرر دراسي هاضاعف خاللوت   ،الفصول الدراسية الثالثة

المدة  هاضــاعف خاللت  ، ومدة زمنية ال تقل عن أربعة أســابيع لنظام المســتوص الدراســي  :المســتوا الصــيفي -

 .لكل مقرر دراسي المخصصة

تها  ، التي تـشكل مجمو  وحداةر  والح    واالختيارية،  ة،جباريمجموعة المقررات الدراـسية اإل  :الخطة الدراـسية -

ــ    ؛جتيازها بنجاح، التي يج  على الطال  امتطلبات التخرج ــول على الدرجة العلمية في التخصــ للحصــ

 .المحدد 

ية في خطة كل برنامج  :المقرر الدراـسي - تمل رقم    ،المادة الدراـس وتخضـع في   ،للمحتوصا  ووصـف  ا  ورمز    اوتـش

ــم  ــتقلويجوز أن ت    ،والتطوير  والتقييم،  للمتابعة،كل قس ــابق،أو أن يكون لها متطل   ة،  درس مس أو متطل    س

 ا.متزامن معه

بوعية    :الوحدة الدراسـية - ريري  و ال)أالمحاضـرة النظرية األـس التي ال تقل مدتها   (أو درس التماريندرس الـس

درس الميداني المحدد في الخطة الو  أ  ،دقيقة  مئةو الدرس العملي الذي ال تقل مدته عن  أ  ،دقيقةخمســــين  عن  

 .الدراسية



 

 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لها بجامعة الحدود الشمالية 
6 

اط التعليمأ - ا  :نـم ة ومنـه دمج  ،حضـــــوري: التعليم الطرائق التعليم المختلـف د ، التعليم عن بالتعليم الـم التعليم    ،ـع

 .نماط التعليم األخرصا من أوغيره ،الذاتي

  لى  البرـنامج المصـــــمم إلكـمال اـلدراســـــة من اـلدبلوم  (:التجســـــير)برـنام  الترقـية ااـكاديمـية اـلدراســــــية  -

 .البكالوريوس

الدرجة الممنوحة لألعمال التي يتحصــل عليها الطال  خالل الدراســة في مســتوص    :ةدرجة ااعما  الفصــلي -

طة    ،- ن وجدت -ملة  أو السـنة الدراسـية الكا  ،أو فصـل دراسـي  ،دراسـي وتشـمل االختبارات والبحوث واألنـش

 .المقرر الدراسيبالتعليمية التي تتصل 

ار النـهائي - دراســـــي  :االختـب ار في المقرر اـل د مرة وا  ،اختـب دراســـــي في يعـق ة ـتدريس المقرر اـل اـي ـحدة في نـه

 .أو السنة الدراسية الكاملة ،أو الفصل الدراسي ،المستوص الدراسي

 .الدرجة التي يحصل عليها الطال  في كل مقرر دراسي في االختبار النهائي :درجة االختبار النهائي -

، االختبار النهائي لكل مقرر دراـسيـضاف  ليها درجة وت    ة،مجمو  درجات األعمال الفـصلي  :الدرجة النهائية -

 مئة.من  وتحس  الدرجة اإلجمالية

ــها الطال    :الســج  ااكاديمي - ــية التي درس والتقديرات التي  ،بيان تفصــيلي يتضــمن جميع المقررات الدراس

 (.تراكميالو يالفصل) ينالمعدل :ويشمل ،حصل عليها

ية في جامعة أخرص  :الطالب الزائر - أو في فر  من فرو     ،الطال  الذي يقوم بدراـسة بعض المقررات الدراـس

 .الجامعة التي ينتمي  ليها دون تحويله

التي حصــل عليها الطال  في أي مقرر   ،أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية  ،لنســبة المئوية: وصــف لالتقدير -

 .دراسي

تكمال متطلباتتقدير يرصـد لكل مق  :تقدير غير مكتم  - ي يتعذر على الطال  اـس  ،في الموعد المحدد   هرر دراـس

 (.IC)أو  (ل)الرمز بويرمز له في السجل األكاديمي 

له   ، ويرمزـستكمال دراـستهالكثر من فـصل دراـسي ، يتطل  ألكل مقرر دراـسي  : تقدير ي رـصد تقدير مـستمر -

 (.IP( أو )م)برمز 

حاصل قسمة مجمو  النقاط التي حصل عليها الطال  على مجمو  الوحدات المقررة لجميع    :المعد  الفصلي -

ي ها في أي فصـل دراـس ية التي درـس ي ،المقررات الدراـس توص دراـس ية كاملة  ،أو مـس نة دراـس ، وتحـس   أو ـس

 .طال  ال درسهضر  الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي النقاط ب

ية  :معد  التراكميال - مة مجمو  النقاط التي حصـل عليها الطال  في جميع المقررات الدراـس التي   ،حاصـل قـس

 .تلك المقررات الدراسيةه بالجامعة على مجمو  الوحدات المقررة لدرسها منذ التحاق
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 .مستوص التحصيل العلمي للطال  خالل مدة دراسته في الجامعة وصف :التقدير العام -

أو فـصل   ،التي يـسم  للطال  التـسجيل فيها في مـستوص دراـسي  ،مجمو  الوحدات الدراـسية  :الدراـسي ءالعب -

 .و سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعةأ ،دراسي

 القواعد التنفيذية للمادة ااولى

 (. 2والعبارات الواردة في المادة األولى األلفاظ والعبارات في الملحق ) يلحق باأللفاظ 

 
 سريان الالئحة وهداف أ  :الفصل الثاني 

 المادة الثانية 

تـهدف ـهذه الالئـحة  لى تنظيم ةلـية و جراءات اـلدراســـــة واالختـبارات في الـجامـعة، بـما يحقق رفع كـفاءة وجودة  

 واإلجراءات األكاديمية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة.العملية التعليمية 

 المادة الثالثة 

تســـري أحكام هذه الالئحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصـــادر بالمرســـوم  

مرـسوم الملكي الي تطبق نظام الجامعات الـصادر بوالجامعات الت  ،هــــــ1414/ 04/06( وتاريخ  8الملكي رقم )م/

 هـ.02/03/1441 وتاريخ (27)م/ رقم

 

 

 الفصل الثالث: أنظمة الدراسة

 المادة الرابعة 

 :تي حس  الترتي  تتقيد الجامعة عند  قرار برامجها باآل .1

(  75أ. التصــنيف الســعودي الموحد للمســتويات والتخصــصــات التعليمية، الصــادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات. 27/01/1442وتاريخ 

تقويم التعليم  ، الصـــــادر بقرار مجلس  دارة هيـئة   . اإلـطار الوطني للمههالت في المملـكة العربـية الســـــعودـية

وما يطرأ عليه من تعديالت أو   هـــــــــ،16/06/1441  األول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ  هاجتماعفي  ي   والتدر

 .تحديثات 

 .ة من مجلس الجامعةالخطة الدراسية المقرللنظام الدراسي و افق  يتدرج الطال  في الدراسة و .2

 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة 
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 تصميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية، بما يلي:تلتزم األقسام العلمية عند  .1

(  75أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات. 27/01/1442وتاريخ 

الصــادر بقرار مجلس  دارة هيئة تقويم التعليم     . اإلطار الوطني للمههالت في المملكة العربية الســعودية،

هـــــ، وما يطرأ عليه من تعديالت 16/06/1441والتدري  في اجتماعه األول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ  

 أو تحديثات.

، وما يطرأ ج. التقيد باســتخدام دليل تصــميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية بجامعة الحدود الشــمالية

 .من تعديالت أو تحديثات عليه 

كاديمية، مهمة مراجعة عمليات  تتولى اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراســية بوكالة الجامعة للشــهون األ .2

تصـــــميم وتطوير ومراجـعة البرامج األـكاديمـية، وفق البـند األول من القواـعد التنفـيذـية للـمادة الرابـعة من 

 الئحة الدراسة واالختبارات.  

اللجان والمجالس المختصــة ليات تصــميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية عن طريق  يتم  قرار عم .3

لجدول الصالحيات بدليل تصميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية بجامعة الحدود الشمالية، وما ا  وفق  

 .يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات 

كاديمية  ات ومســـتويات ورموز البرامج األتتولى عمادة القبول والتســـجيل مهمة تعريف وتعديل مســـمي .4

 لكترونية وعكسها على وثائق التخرج. أنظمتها اإلعلى المعتمدة من مجلس الجامعة 

 يتدرج الطال  بالدراسة وفق الخطة االسترشادية للبرنامج األكاديمي. .5

 

 المادة الخامسة 

التي   ،الخطة الدراســيةللنظام الدراســي وا  الدرجة العلمية وفق    لنيلوتوز  متطلبات التخرج   ،قســم العام الدراســيي  

 :على النحو التالي ،ها مجلس الجامعةقري  

مدة الفصــل  أن تحتســ  مدته نصــف  ويجوز أن يكون هناك فصــل صــيفي على  ،فصــلين دراســيين أو أكثر  .1

 .الدراسي

ٍّبحيث ال يقل المستوص الدراسي عن أربعة أسابيع    ،مستويات دراسية أو أكثر  ةأربع  .2
 
وال يزيد على    ،أدنى  كحد

ابيع   ٍّثمانية أـس
 
ية    يجمال ل  ، وال يققصـىأ  كحد ابيع الدراـس بوع    عن أربعيناألـس ، ويجوز أن يكون  خالل العام  اأـس

 نصف مدة المستوص الدراسي.حتس  مدته على أن ت   ،وجد  ن  صيفيين ستويينأو م صيفي،هناك مستوص 
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 القواعد التنفيذية للمادة الخامسة 

 يتم  قرار أحد أو بعض أنظمة الدراسة والخطط الدراسية من خالل مجلس الجامعة.  .1

تلتزم األقســـام العلمية بمهمة تصـــميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية وفق نظام الدراســـة المتبع   .2

بمتطلبات تصــــميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية، وفق البند األول من خالل  بالجامعة، دون اإل

 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة من الئحة الدراسة واالختبارات.

ـكاديمـية، مهـمة مراجـعة تتولى اللجـنة اـلدائـمة للنظم والخطط اـلدراســــــية بوـكاـلة الـجامـعة للشـــــهون األ .3

ذـية للـمادة   عملـيات تصـــــميم وتطوير ومراجـعة البرامج األـكاديمـية، وفق البـند األول من القواـعد التنفـي

 الرابعة من الئحة الدراسة واالختبارات.

 

 المادة السادسة

ية الكاملة وفق   نة الدراـس اس الـس ة في بعض الكليات والمعاهد على أـس للقواعد واإلجراءات ا  يجوز أن تكون الدراـس

 .ها مجلس الجامعةقرالتي ي  

 

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة

ة ـبالتقويم الـجامعي المعتـمد من مجلس الـجامـعة، من حـيث  .1 تلتزم الكلـيات ذات الســــــنة اـلدراســــــية الـكامـل

 جازات وفترات التسجيل وفترات االختبارات.اإل

وال  ،  اســبوع  أتقدم المقررات في نظام الســنة الدراســية الكاملة طيلة عام دراســي ال تقل مدته عن أربعين   .2

  تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف واإلضافة واالختبارات النهائية.

 

 المادة السابعة 

ــهون الجامعات من قرارات  بناء  على اقتراح مجالس ، يجوز لمجلس الجامعة  مع مراعاة ما يصــدر من مجلس ش

 .التي تسم  طبيعة الدراسة فيها بذلك ،نماط التعليم في البرامج، األخذ بأحد أو بعض أو المعاهد الكليات أ

 القواعد التنفيذية للمادة السابعة 

ادة    .1 ا ورد في الـم امج وفق ـم ة في البرـن اط التعليم المختلـف أـحد أو بعض أنـم ة، األـخذ ـب يـحدد مجلس الكلـي

من هذه الالئحة، والتي تـسم  طبيعة الدراـسة فيها بذلك، بحث تكون وفق الـضوابط واإلجراءات األولى  

 وبما ال يتعارض مع هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية. ،  المنظمة ألنماط التعليم التي يقرها مجلس الجامعة



 

 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لها بجامعة الحدود الشمالية 
10 

بعض أنماط التعليم    تلتزم األقســـام العلمية عند تصـــميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية، بأحد أو .2

 المختلفة بماورد في البند األول للقواعد التنفيذية للمادة الرابعة من الئحة الدراسة واالختبارات..

اعتماد عمليات تصــميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية، بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن   .3

 طريق مجالس األقسام والكليات.

كاديمية، مهمة مراجعة عمليات  الدائمة للنظم والخطط الدراـسية بوكالة الجامعة للـشهون األتتولى اللجنة   .4

د   ة، وفق البـن اط التعليم المختلـف ة، ذات أـحد أو بعض أنـم اديمـي ة البرامج األـك تصـــــميم وتطوير ومراجـع

 األول من القواعد التنفيذية للمادة الرابعة من الئحة الدراسة واالختبارات.  

ة ذات أحـد أو بعض أنمـاط التعليم    يتم  قرار .5 ات تصـــــميم وتطوير ومراجعـة البرامج األكـاديمـي عملـي

 المختلفة عن طريق مجلس الجامعة.

ة، وفق الضـــــوابط   .6 اط التعليم المختلـف ة، ذات أحـد أو بعض أنـم اديمـي ة في البرامج االـك يتم قبول الطلـب

 واإلجراءات المحددة من مجلس الجامعة.

يتدرج الطال  بالدراسـة وفق الخطة االسـترشـادية للبرنامج األكاديمي، ذات أحد أو بعض أنماط التعليم   .7

 المختلفة. 

 

 المادة الثامنة 

ــية ــية على مقررات دراس ــية     ٪10ال تقل في مجموعها عن    ،تحتوي الخطة الدراس من مجمو  المقررات الدراس

ــورية عن نمط التعليم العليم المختلفنماط التبأحد أو بعض أقدم  ت   ــوابط المنظمة    ،حضـ ويحدد مجلس الجامعة ضـ

 .لذلك

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة 

ــم، األخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضــــوري لبعض   .1 يحدد مجلس القســ

الالئحة، والتي تسم  طبيعة الدراسة المقررات بالخطة الدراسية وفق ما ورد في المادة األولى من هذه  

ــوابط واإلجراءات المنظمة ألنماط التعليم التي يقرها مجلس الجامعة  فيها بذلك، بحيث تتوافق مع الضـ

 وبما ال يتعارض مع هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.

ري بالخطة  ال يقل مجمو  المقررات ذات أحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضـــو .2

ــية عن   ــية، وال تزيد عن  ٪10الدراس ، من مجمو  مقررات ٪25، من مجمو  مقررات الخطة الدراس

 الخطة الدراسية.
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اعتماد عمليات تصميم وتطوير ومراجعة المقررات الدراسية، ذات أحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة   .3

 عن نمط التعليم الحضوري عن طريق مجالس األقسام والكليات.

كاديمية، مهمة مراجعة عمليات  تولى اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراـسية بوكالة الجامعة للـشهون األت .4

تصـــــميم وتطوير ومراجـعة المقررات اـلدراســــــية، ذات أـحد أو بعض أنـماط التعليم المختلـفة عن نمط  

 التعليم الحضوري. 

ت أـحد أو بعض أنـماط التعليم  يتم  قرار عملـيات تصـــــميم وتطوير ومراجـعة المقررات اـلدراســــــية ذا .5

 المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، عن طريق مجلس الجامعة.

ــية، ذات أحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط   .6 ــجيل وتقييم الطلبة في المقررات الدراســ يتم تســ

ــوري، وفق وثيقة   ــتراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم بجامعة الحدود ا التعليم الحضـ ــمالية، سـ لشـ

 ووفق الضوابط واإلجراءات المحددة من مجلس الجامعة.

 

 المادة التاسعة 

 : قرار ما يلي - على اقتراح مجالس الكليات  بناء   - يجوز لمجلس الجامعة .1

ها مجلس ـشهون  للـضوابط التي يقر  اوفق    ،في بعض التخـصـصات (  )التجـسيربرامج الترقية األكاديمية الدراـسية  أ.  

 .الجامعات 

 .برامج بينية . 

قبول الـطاـل  الـحاصـــــل على درـجة   - و المـعاـهد اقتراح مـجالس الكلـيات أ بـناء  على  -  يجوز لمجلس الـجامـعة .2

 .دراسة درجة البكالوريوس في تخص  ةخرل ؛البكالوريوس في تخص  ما

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة 

وتطوير ومراجعة البرامج البينية، وفق نظام الدراســــة المتبع  تلتزم األقســــام العلمية مهمة تصــــميم   .1

خالل بمتطلبات تصـميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية، وفق البند األول من بالجامعة، ودون اإل

 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة من الئحة الدراسة واالختبارات.

 البرامج البينية، عن طريق مجالس األقسام والكليات.اعتماد عمليات تصميم وتطوير ومراجعة  .2

كاديمية، مهمة مراجعة عمليات  تتولى اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراـسية بوكالة الجامعة للـشهون األ .3

تـصميم وتطوير ومراجعة البرامج البينية، وفق البند األول من القواعد التنفيذية للمادة الرابعة من الئحة  

 ختبارات.  الدراسة واال

 يتم  قرار عمليات تصميم وتطوير ومراجعة البرامج البينية عن طريق مجلس الجامعة. .4
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يتم قبول الطلـبة في البرامج البينـية، والطلـبة الـحاصـــــلين على درـجة البـكالوريوس في تخصـــــ  ـما؛  .5

ــوابط واإلجراءات المقترحة من مجالس  ــ  ةخر، وفق الضــ ــة درجة البكالوريوس في تخصــ لدراســ

ات، والمقرة من مجلس الـجامـعة، وبـما ال يتـعارض مع القواـعد التنفـيذـية للبـند األول والـثاني للـمادة الكلـي

 الثانية عشر من الئحة الدراسة واالختبارات.

 

 المادة العاشرة

ة امـع اـل    يجوز لمجلس الـج ذي أنهى  -  من  الـط دد    اـل ة ولم    اـع دراســــــي ات اـل ــاـع لمن الســـ ة   ي كـم ات درـج متطلـب

و بما ال   ،رها مجلس الجامعةقضــوابط التي ي  لل  اوفق    ،درس فيهالتخصــ  الذي  درجة الدبلوم في  -  البكالوريوس

 التخصـصـات التعليمية الصـادر بقرار مجلس الوزراء رقمصـنيف السـعودي الموحد للمسـتويات ويتعارض مع الت

واإلطار الوطني للمههالت في المملكة   ،أو تحديثات   وما يطرأ عليه من تعديالت   هـ1442/ 27/01  وتاريخ  (75)

المنعقد   ةالثاني  ةلدوره األول لاجتماع  في  العربية السعودية الصادر بقرار مجلس  دارة هيئة تقويم التعليم والتدري  

 .وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات  هـ16/06/1441 بتاريخ

 القواعد التنفيذية للمادة العاشرة

الـطاـل  اـلذي لم ي كـمل متطلـبات درـجة البـكالوريوس، يمن  درـجة اـلدبلوم في التخصـــــ  اـلذي ـيدرس فـيه    .1

 وفقا  لما يلي:

أو انسـحابه من الجامعة أربعة فصـول دراسـية بنظام الفصـلين، وسـتة    ،أ. أال يكون قد مضـى عن انقطاعه

 ت. فصول دراسية بنظام الثالثة فصول، وأربعة مستويات بنظام المستويا

  ألسبا  تأديبية. . أال يكون مفصوال  

 (.D. أال يقل معدلة عن تقدير مقبول )د( أو )ج

ــات األكاديمية وفق   .2 ــصـ ــام العلمية تحديد درجة الدبلوم للتخصـ ــعودي الموحد تتولى األقسـ ــنيف السـ ا للتصـ

هـ  1442/ 27/01( وتاريخ  75للمســتويات والتخصــصــات التعليمية الصــادر بقرار مجلس الوزراء رقم )

وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات، واإلطار الوطني للمههالت في المملكة العربية السعودية الصادر 

بتــاريخ   الثــانيــة المنعقــد  بقرار مجلس  دارة هيئــة تقويم التعليم والتــدريــ  في اجتمــاعــه األول للــدورة 

 هـ وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات.16/06/1441

 على قرار مجلس الجامعة. وم للطلبة الذين لم ي كملوا متطلبات درجة البكالوريوس، بناء  تمن  درجة الدبل .3
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 القبول :الفصل الرابع

 المادة الحادية عشر 

مع مراعاة ما يصــدر من مجلس شــهون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصــدره الجهات 

ــوق العمل، ي حدد مجلس الجامعة   ــراف العرض والطل  في سـ ــتشـ ــة من تقارير السـ بناء  على اقتراح   -المختصـ

ــوابط القبول    -مجلس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة   ــروط وضـ   الذين يمكن قبولهم في العام الطال  وعدد شـ

 الدراسي.

 القواعد التنفيذية للمادة الحادية عشر 

 يشترط لقبول الطال  المستجد في الجامعة اآلتي: 

  على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها. أن يكون حاصال   .1

 أن يكون حسن السيرة والسلوك.  .2

 اختبار، أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة. أن يجتاز بنجاح أي  .3

 ا طبي ا. أن يكون الئق   .4

 أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة  ذا كان يعمل في أي جهة حكومية، أو خاصة.  .5

 .  التي لها أطفال منه  زوجة المواطن السعوديأن يكون الطال  سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو  .6

 أو معهد. ، أو كلية ، في جامعة أال يكون الطال  مسجال   .7

 . ثالث سنوات   ألسبا  تأديبية الطال   قد مضى على فصل يكون  نأ .8

الطال  الحاصل على الثانوية العامة من خارج السعودية تطبق عليه شروط القبول العامة والخاصة المطبقة   .9

 على قرنائه ممن تخرجوا من داخل السعودية. 

الثانوية من خارج المملكة، أن تكون شهادة الثانوية وباقي الوثائق مصدقة  يشترط للمتقدم الحاصل على   .10

 ومعادلة من قبل وزارة التعليم. أ، من قبل الملحقية الثقافية السعودية في بلد التخرج

 للدرجة الموزونة، حيث يتم حسا  الدرجة الموزونة على النحو التالي: ا  يتم المفاضلة بقبول الطلبة وفق   .11

 وطالبات العلمي: طال   ➢

* نتيجة    0.30* نتيجة اختبار التحصيلي( + )  0.30* نسبة الثانوية العامة( + )   0.4الدرجة الموزونة = ) 

 اختبار القدرات(

 طالبات األدبي:   ➢

* نتيجة اختبار    0.3* نتيجة اختبار التحصيلي( + )  0.3* نسبة الثانوية العامة( + )  0.4الدرجة الموزونة = )

 القدرات(    
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 طال  األدبي:  ➢

 * نتيجة اختبار القدرات(.   0.5* نسبة الثانوية العامة( + )   0.5النسبة الموزونة = ) 

 

 المادة الثانية عشر 

 :يجوز قبول الطال  الحاصل على ،من هذه الالئحة( )العاشرة( و )التاسعةفي المادتين  مع مراعاة ما ورد 

ة للحصـول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسـية إلكمال الدراسـما يعادلها(    )أودرجة الدبلوم    .1

 .درسهاالتي 

درجة البكالوريوس في تخصـ  ةخر في تخصـ  معين للحصـول على  ما يعادلها(    البكالوريوس )أودرجة   .2

 .معادلة المقررات الدراسية التي درسهاو

المقررات   احتسـا  بما في ذلك  مكانية   ،هذه الالئحة الشـروط واإلجراءات الخاصـة بذلكالتنفيذية لوتحدد القواعد  

 .تها ضمن المعدل التراكمي للطال  في سجله األكاديميالدراسية التي تم معادل

 

 القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشر 

يعادلها(  .  1 ما  )أو  الدبلوم  درجة  على  الحاصل  الطال   قبول  درجة  يشترط  على  للحصول  الدراسة  إلكمال 

 ا لآلتي: البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها، وفق  

البكالوريوس   البرنامج األكاديمي لدرجة  الدبلوم ضمن نطاق  أ. أن يكون مسمى وتصنيف التخص  لدرجة 

بالتص الوزراء رقم  والمحدد  بقرار مجلس  الصادر  التعليمية  والتخصصات  للمستويات  الموحد  السعودي  نيف 

 هـ وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات. 1442/ 01/ 27( وتاريخ  75)

 (. B) ( أو ) اال يقل معدل الطال  التراكمي بمرحلة الدبلوم عن تقدير جيد جد  أ . 

للقواعد التنفيذية للمادة الرابعة    ا تي درسها الطال  بمرحلة الدبلوم وفق  ج.  أن يتم معادلة المقررات الدراسية ال

 والعشرون من الئحة الدراسة واالختبارات. 

 

للحصول على درجة البكالوريوس  يشترط قبول الطال  الحاصل على درجة البكالوريوس )أو ما يعادلها(  .  2

 ا لآلتي: ق  في تخص  ةخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها، وف

بالتصنيف   المحدد  التخصصات  السابق ضمن  البكالوريوس  لدرجة  التخص   وتصنيف  مسمى  يكون  أن  أ. 

( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  التعليمية  والتخصصات  للمستويات  الموحد  وتاريخ  75السعودي   )

 هـ وما يطرأ عليه من تعديالت أو تحديثات.01/1442/ 27
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يتم معادلة   البكالوريوس وفق   . أن  الطال  بمرحلة  التي درسها  الدراسية  للمادة  المقررات  التنفيذية  للقواعد  ا 

 الرابعة والعشرون من الئحة الدراسة واالختبارات. 

 الفصل الخامس: اإلجراءات األكاديمية 

 المادة الثالثة عشرة 

التســجيل، والحذف، واإلضــافة للمقررات يضــع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لرجراءات األكاديمية بما فيها  

 الدراسية ضمن الخطة الدراسية المقرة، بما يضمن تسجيل الطال  الحد األدنى من الع ء الدراسي.

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشر 

 واإلضافة. تتولى عمادة القبول والتسجيل مهمة  عداد التقويم األكاديمي، توض  فيه فترات التسجيل والحذف   .1

 يتم  قرار التقويم الجامعي من خالل مجلس الجامعة.  .2

 يكون الحد األدنى، والحد األعلى للع ء الدراسي، وفقا لنظام الدراسة بالجامعة، والمعدل التراكمي، كاآلتي:  .3

 

 

 

 

 

وذلك بعد موافقة    ييسم  للطال  المتوقع تخرجه تسجيل المقرر الذي له متطل  سابق بنفس الفصل الدراس .4

 رئيس القسم وعميد الكلية أو من يفوضه.  

ساعة معتمدة وفق نظام   21الطال  المتوقع تخرجه يمكن له التسجيل أكثر من الحد األعلى بما ال يتجاوز   .5

وعميد    ، موافقة رئيس القسم  وذلك بعد ،  ساعة معتمدة وفق نظام الثالثة فصول  15ال يتجاوز  الفصلين، وبما  

ساعة، يرفع للجنة الدائمة    15ساعة،    21عمادة القبول والتسجيل. ما زاد على  تأييد  و   أو من يفوضه،  ،الكلية

 التراكمي عن جيد. للقبول والتسجيل بوكالة الجامعة للشهون األكاديمية، على أال يقل معدلة 

 المعد 

الوحدات المسموح بتسجيلها وفق 
 نظام الفصلين 

الوحدات المسموح بتسجيلها وفق 
 نظام الثالث فصو  

 الحد ااعلى  الحد اادنى  الحد ااعلى  الحد اادنى 

 2.00أق  من 
12 

 ة وحدة معتمد
 ------- 

8 
 ة وحدة معتمد

 ------- 

 2.74حتى 2.00
12 

 ة وحدة معتمد
15  

 وحدة معتمدة 
8 

 ة وحدة معتمد
10 

 وحدة معتمدة 

 2.74أكثر من 
12 

 ة وحدة معتمد
18 

 ة وحدة معتمد
8 

 ة وحدة معتمد
12 
 ة معتمدوحدة 

 المادة الرابعة عشرة  

ــية  يلت ــور الوحدة الدراســ ــوري   -زم الطال  بحضــ ــا أو افتراحضــ ألنماط التعليم المحددة في الخطة   اوفق    -  اي  ضــ

  عد  الدراسية، وي حرم من دخول االختبار النهائي  ذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي بحددها مجلس الجامعة، وي  

رـصد له تقدير محروم )ح( أو ا في المقرر الدراـسي، وي  يا  راـسب  الغ  رم من دخول االختبار بـسب  الطال  الذي ح  

(DN.) 
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 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشر 

المحاضرات   المنتظم حضور  الطال   افتراضي  حضوري    -على  أو  الخطة    اوفق    - اا  في  المحددة  التعليم  ألنماط 

النهائي فيها  ذا قلت نسبة حضوره عن )  العملية، ويحرم من دخول االختبار  ( من  ٪75الدراسية والدروس 

المحاضرات والدروس العلمية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي بدون عذر، وي عد الطال  الذي حرم  

 (. DNفي المقرر، ويرصد له تقدير محروم )ح( أو ) ا من دخول االختبار بسب  الغيا  راسب  

 

 المادة الخامسة عشرة 

شريطة أن    النهائي،للطال  بدخول االختبار    والسماح مجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه رفع الحرمان يجوز ل

الحد األدنى من حضور    الجامعة نسبة ويحدد مجلس    يفوضه،أومن    ،أو المعهد   ، الكليةعميد  يقبله    ا الطال  عذر  يقدم  

حضوري    والدروسالمحاضرات   سواء  الدراسي  للمقرر  االتصال  ساعات  مجمو   من  التدري   أو  أو  العلمية  ا 

 الدراسية. ا أو بحس  أنماط التعليم األخرص المحددة في الخطة افتراضي  

 القواعد التنفيذية للمادة الخامسة عشر 

رفع الحرمان والسماح للطال  بدخول االختبار، شريطة أن يقدم    /أو من يفوضه استثناء   ،يجوز لمجلس الكلية

ا يقبله المجلس، على أال تقل   ( من المحاضرات والدروس العملية المحددة  ٪50عن )نسبة حضوره  الطال  عذر 

الدراسي سواء حضوري    للمقرر للمقرر  افتراضي    ا من مجمو  ساعات االتصال  أ  ،اأو  التعليم  أو بحس   نماط 

 األخرص المحددة في الخطة الدراسية. 

 

 المادة السادسة عشرة 

كاملة، أو لسنة دراسية    دراسي،أو لفصل    دراسي،يجوز للطال  االعتذار عن االستمرار في الدراسة لمستوص  

على أن يحتس  االعتذار ضمن    الجامعة،حددها مجلس  للجهة التي ي  ا مقبوال  ا، وذلك  ذا قّدم عذر  راسب    عد  دون أن ي  

 بذلك. واإلجراءات الخاصة وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط   التخرج،المدة الالزمة إلنهاء متطلبات 

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة عشر 

الدراسة لمستوص دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة   .1 دراسية  يحق للطال  االعتذار عن االستمرار في 

 كاملة، خالل فترات االعتذار المحددة بالتقويم الجامعي. 

يتم احتسا  االعتذار ضمن المدة النظامية الستكمال البرنامج الدراسي، ويترت  على ذلك توقف صرف   .2

 المكافأة الشهرية للطال . 
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تتجاوز مدة االعتذار ثالثة فـصول دراـسية في نظام الفـصلين،    يحق للطال  االعتذار عن الدراـسة على أال   .3

 وخمسة فصول دراسية بنظام الثالث فصول. 

 ا. ال تقبل أي طلبات اعتذار بعد انقضاء الوقت المحدد لالعتذار نهائي   .4

الغيا    .5 نسبة  تجاوزوا  الذين  للطلبة  اعتذار  تقبل أي طلبات  الفصل    ٪ 25ال  بداية  بدون عذر مقبول من 

 في ذلك الفصل.  ا ي ويعتبر الطال  محروم  الدراس

ال يحتس  االعتذار عن الدراسة في الفصل الصيفي ضمن عدد المرات التي يحق للطال  االعتذار فيها   .6

 .عن دراسة الفصل الدراسي

 المادة السابعة عشرة 

لشروط واإلجراءات يجوز للطال  االنسحا  من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة ا

 الخاصة بذلك. 

 القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشر 

راسب ا وفق ا للشروط    عد  ي  يسم  للطال  االنسحا  من مقرر دراسي واحد أو أكثر في الفصل الدراسي دون أن  

 والضوابط التالية: 

البند الثالث من القواعد التنفيذية للمادة  أ. أال يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن الحد األدنى المحدد في  

 الثالثة عشر من الئحة الدراسة واالختبارات. 

بدون عذر مقبول من بداية الفصل    ٪ 25 . ال تقبل أي طلبات انسحا  للطال  الذي تجاوز نسبة غيابه  

 في ذلك الفصل.   االطال  محروم   د  عالدراسي وي  

 . منه انسح  للمقرر الذي ( W)  . يرصد للطال  ) ( أوج

 

 المادة الثامنة عشرة 

يجوز للطال  التقدم بطل  تأجيل الدراسة لمستوص دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، لعذر تقبله  

 الخاصة بذلك.  واإلجراءات وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط    ،الجهة، التي يحددها مجلس الجامعة

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة عشر 

يسم  للطال  التقدم بطل  التأجيل عن االستمرار في الدراسة لمستوص دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة   .1

 دراسية كاملة، خالل فترات التأجيل المحددة بالتقويم الجامعي. 

 رنامج الدراسي. ال يتم احتسا  التأجيل ضمن المدة النظامية الستكمال الب .2
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في نظام الفصلين،    تتجاوز مدة التأجيل ثالثة فصول دراسية  أال  يحق للطال  التأجيل عن الدراسة على   .3

 .  الثالث فصول  دراسية بنظام وخمسة فصول 

 ا. ال تقبل أي طلبات تأجيل بعد انقضاء الوقت المحدد للتأجيل نهائي   .4

يسم  للمرافقين أو المرافقات مع ذويهم خارج المملكة  ما للدراسة أو ألي سب  قهري كالعالج، تأجيل   .5

ٍّكحالدراسة  
 
أقصى سنتان، على أن يقدم المرافق أو المرافقة ما يثبت مرافقته، عند تقديمه طل  التأجيل    د

عن الدراسة، يحق له التقدم  كل بداية فصل دراسي، ومن يتجاوز السنتين كمرافق، يعتبر كطال  منقطع  

 للجامعة كطال  مستجد وفقا  للقواعد التنفيذية للمادة الحادية عشر من الئحة الدراسة واالختبارات. 

 

 المادة التاسعة عشرة 

التأجيل أو    دون تقدمه بطل    - الدراسة مدة يحددها مجلس الجامعة  ي طوص قيد الطال  من الجامعة  ذا انقطع عن  

قبل االنقطا ، وتحدد   هويمكن للطال  المطوي قيده التقدم بطل   عادة قيده برقمه وسجل  -االعتذار عن الدراسة  

 القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط واإلجراءات الخاصة بذلك. 

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشر 

 في الحاالت التالية:  ا دراسي   ايعتبر الطال  منقطع   .1

 و السنة الدراسية، ودون تقدمه بطل  التأجيل أو االعتذار عن الدراسة. أ أ. عدم التسجيل في الفصل 

 يطوص قيد الطال  من الجامعة في الحاالت التالية:  .2

 وفق نظام الفصلين أو الثالثة فصول أو المستويات. يتان  دراس  تانأ.  ذا مضى على انقطاعه سن

 الطال  المفصول بسب  اإلنذارات وستنفذ كافة الفر  لرفع المعدل.  . 

 للبند الثاني للمادة الثانية والعشرون. ا ج. الطال  الذي لم ينه متطلبات البرنامج في المدة المحددة، وفق  

 د. الطال  الذي فصل من الجامعة ألسبا  تأديبية أكثر من مرة. 

 الية: تتم عملية  عادة القيد في الحاالت الت  .3

 االنقطا  عن الدراسة.  أ.

 االنسحا  من الجامعة.   .

 المفصول أكاديمي ا.  ج. 

 د. المفصول ألسبا  تأديبية. 

 تتولى اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل بوكالة الجامعة للشهون األكاديمية، دراسة  مكانية  عادة قيد الطلبة.   .4
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ا دون الرجو   لى سجله الدراسي السابق على أن  مستجد    ا يمكن للطال  المطوي قيده التقدم للجامعة طالب   .5

لضوابط يصدرها  ا  تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفق  

 المجلس. 

 للتقويم األكاديمي. ا يكون التقديم إلعادة القيد لجميع الحاالت وفق   .6

 الطال . موافقة مجلس الجامعة على  عادة قيد  .7

 

 المادة العشرون  

ال يجوز  عادة قيد الطال  الذي ف صل من الجامعة ألسبا  تأديبية  ال بعد مضي ثالث سنوات من صدور قرار  

 الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط واإلجراءات الخاصة بذلك. 

 

 

 

 القواعد التنفيذية للمادة العشرون 

بعد مضي ثالث سنوات من صدور قرار فصله بنفس رقمه الجامعي  ا  الطال  المفصول تأديب  يجوز  عادة قيد   .1

 وبرنامجه الدراسي في حال كان البرنامج قائم. 

 من ساعات الخطة للتخص .  ٪50أكثر من  اأن يكون الطال  مجتاز   .2

  مستجد وتنطبق  ( من هذه القواعد يتاح للطال  فرصة التسجيل كطال2( و )1في حال عدم توفر البند )   .3

 عليه شروط القبول المعلن عنها في حينه. 

 

 المادة الحادية والعشرون  

  لعذر تقبله الجهة التي يحددها   -السابق    - يجوز للطال  المنسح  من الجامعة التقدم بطل   عادة قيده برقمه وسجله  

 واإلجراءات الخاصة بذلك.مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشروط  

 القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرون 

الـطاـل  اـلذي ينســــــح  من الـجامـعة وـقت التســـــجـيل ـبالـجامـعة وبـعد قبوـله بـها ودون أن يهـكد القبول وقـبل  .1

 تسجيل مواد له، يحق له العودة للجامعة بتقديم جديد دون ضوابط.
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د قبوله فيها وبعد تســجيل مواد له، يحق له العودة للجامعة قبل الطال  الذي ينســح  من الجامعة بعد أن أك   .2

، يتقدم بطل  سـنتين دراسـيتينمضـي سـنتين دراسـيتين وذلك عن طريق  عادة قيده، وبعد مضـي أكثر من  

 التحاق جديد. 

نذارات، فيحق له العودة  الطال  الذي ينسـح  من الجامعة بعد مضـي فترة من الدراسـة فيها، وليس عليه   .3

 من وقت االنسحا ، وتحس  له المواد التي درسها قبل انسحابه. سنتين دراسيتينللجامعة قبل انقضاء 

الطال  الذي ينسح  من الجامعة بعد مضي فترة من الدراسة فيها، وقد فصل من الجامعة ألسبا  تأديبية،   .4

 .بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ االنسحا    ال ال يحق له العودة للجامعة

 للطال  االنسحا  من الجامعة مرة واحدة فقط، خالل فترة دراسته بالجامعة.يحق  .5

 

 المادة الثانية والعشرون  

 يفصل الطال  من الجامعة في الحاالت االتية: 

على    . 1 حصل  المحدد    ثالث  ذا  التراكمي  معدله  النخفاض  متتالية  )الحادية    ا وفق    للتخرج، نذارات  للمادتين 

)الثانية واألربعون( من هذه    واألربعون( الجامعة   الالئحة، و  من  الطال  فرصة  ضافية لرفع معدله   ولمجلس 

 التراكمي. 

  ذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.  . 2

لذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين  ويجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضا  الطال  ا

 ا. دراسي   افي هذه المادة،  عطاههم فرصة استثنائية ال تتجاوز عام  

 القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرون 

نذارات التقدم بطل   عادة قيد لمجلس القسم والكلية لمنحه فرصة رابعة  يجوز للطال  المفصول بعد اإل  .1

للكلية   المعدل،  ذا تبين  الجامعة وبناء  على  أ لرفع  بأن يعطى فرصة، ولمجلس  للطال   ن هناك ما يشفع 

توصية مجلس الكلية، واللجنة الدائمة للقبول والتسجيل بوكالة الجامعة للشهون األكاديمية  عطاء الطال   

 فرصة رابعة لرفع المعدل. 

يجوز لمجلس الجامعة وبناء  على توصية مجلس الكلية  عطاء الطال  المفصول بسب  انتهاء المدة النظامية   .2

شريطة أال    ( العشرونوالثانية  )للبقاء بالجامعة فرصة استثنائية حس  ما ورد في البند الثاني من المادة  

 . االنقطا  أو بسب  ، تراكمي ال هيكون الطال  قد فصل بسب  انخفاض معدل

 الفصل الصيفي ال يحتس  ضمن الفصول التي يتم فيها من   نذارات للطال  المنخفض معدله التراكمي.  .3
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 والمعادلةالتحويل  السادس:الفصل 

 المادة الثالثة والعشرون  

 يجوز قبول تحويل الطال  من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية: 

أو مهسسة تعليمية أجنبية على أن    كلية،أو    جامعة،أو كلية محلية، أو    جامعة،أن يكون الطال  قد درس في    . 1

 تكون مرخصة من جهة االختصا  في بلد الدراسة. 

 من الجامعة المحول منها ألسبا  تأديبية.  أال يكون مفصوال   . 2

 أي ضوابط أخرص يضعها مجلس الجامعة.  . 3

 التنفيذية للمادة الثالثة والعشرون القواعد 

عمـيد القبول والتســـــجـيل، وعمـيد الكلـية المراد بـعد موافـقة وذـلك    ،التحوـيل من ـخارج الـجامـعةيجوز للـطاـل   

 :وفق الضوابط اآلتية التحويل لها

 ال يقبل التحويل  لى الجامعة  ال في الوقت المحدد للتحويل من قبل الجامعة. .1

 دراسية على األقل في الجامعة التي يرغ  التحويل منها.أن يكون قد أمضى سنة  .2

( أو ـما يـعادلـها لكلـيات 4.0( من )1.0( أو )5.0( من )2.00أال يـقل مـعدـله التراكمي عـند التحوـيل عن ) .3

ادلـها 4.0( من )2.50( أو )5.0( من )3.75الـجامـعة غير الصـــــحـية، ومـعدل ال يـقل عن ) ا يـع ( أو ـم

ـضافة  لى أي ـشروط تقرها الكلية من خالل المجالس المختـصة، وتعتمد من باإل  .لكليات الجامعة الـصحية

 اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل.

  .البكالوريوس لى درجة  الدبلومال يسم  التحويل من درجة  .4

 ال يسم  التحويل من الكليات غير الصحية للكليات الصحية.  .5

 الكليات الصحية. لى ال يسم  التحويل من الكليات والمعاهد األهلية  .6

التحويل للكليات الصــحية يبدأ بنهاية الفصــل الدراســي الثاني لنظام الفصــلين، ونهاية الفصــل الدراســي  .7

 الثالث بنظام الثالثة فصول من كل عام دراسي.

ــية كاملة في كلية مناظرة في  .8 ــنة دراسـ ــحية أن يكون الطال  قد درس سـ ــترط للتحويل للكليات الصـ يشـ

 ساعة دراسية.  36وقد أنهى بنجاح ما ال يقل عن  ،االجامعة المحول منه

عند التحويل  لى الكليات الصــحية ينظر لما حصــل عليه الطال  من نســ  في الثانوية العامة والتي هي  .9

 في الجامعة التي حول منها.  اشرط دخول الكليات الصحية في األساس، حتى لو كان معدله مرتفع  

 .من متطلبات التخرج ٪50الشمالية ما ال يقل عن  أن يدرس الطال  في جامعة الحدود  .10
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توفر مـقاـعد شـــــاغرة في الكلـية المراد التحوـيل  ليـها وفق الـطاـقة االســـــتيـعابـية. وفي ـحال التحوـيل  لى  .11

 .تخص  ةخر مختلف يج  مراعاة استيفاء شروط االلتحاق

مالية مرة واحدة ف .12 م  بتقديم طل  التحويل إلحدص كليات جامعة الحدود الـش قط، وفي حالة رفض طل  يـس

 المتقدم للتحويل للجامعة، يكون المتقدم قد فقد فرصة التحويل للجامعة سواء لنفس الكلية أو لغيرها.

ة  لى ـجامـعة أخرص، يحق ـله العودة  لى ـجامـعة الـحدود  .13 الـي التحوـيل من ـجامـعة الـحدود الشــــــم من يقوم ـب

.الشمالية مرة أخرص بحيث يتم قبوله على نفس الكلية المق  بول بها ابتداء 

في حال التحويل  لى تخـص  ةخر مختلف عن التخـص  الذي درـسه الطال  في الجامعة المحول منها  .14

 والتخص  المحول له.، يج  مراعاة استيفاء شروط القبول الخاصة بالقسم

 % من نسبة القبول العام. 10أال تتجاوز نسبة المحولين  .15

ــله .16 ــبق فصـ ــ  بعد تحويل الطال  أنه سـ ــبا  تأديبية فيعّد قيده ملغ   ذا اتضـ من تاريخ قبول تحويله    ي األسـ

 للجامعة.

 

 المادة الرابعة والعشرون  

أو مجموعة من المقررات الدراسية، التي سبق للطال  دراستها    ،لمجلس الكلية أو المعهد معادلة مقرر دراسي

مفرداتها   تكون  أن  على  الدراسية،  المقررات  هذه  تقدم  التي  األقسام  مجالس  توصية  على  بناء   الجامعة،  خارج 

مجلس   ويحدد  للطال ،  األكاديمي  السجل  في  معادلتها  تم  التي  الدراسية  المقررات  وتثبت  متكافئة،  أو  متشابهة 

 جامعة الضوابط المنظمة لها، بما في ذلك  مكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطال  في سجله األكاديمي. ال

 القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون 

يجوز للطال  بعد موافقة القسم العلمي والكلية معادلة المقررات التي درسها الطال  خارج الجامعة وفق  

 تية: الشروط والضوابط اآل

 (في مفرداته وعدد ساعاته للمقرر المراد معادلته به. اأو )مكافئ   أن يكون المقرر معادال   .1

 على األقل.  ٪ 70بنسبة   ا أن يكون محتوص المقرر مطابق   .2

 ( أو أعلى. Cأن تكون درجة المقرر جيد )ج( )  .3

 . ٪ 40من الخطة على أال تزيد نسبة مواد التخص  عن   ٪50يعادل للطال  ما نسبته   .4

 ترصد درجة المقرر ضمن المعدل التراكمي للطال  وتثبت في سجله األكاديمي.  .5
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 المادة الخامسة والعشرون  

خر داخل  الكلية، ومن تخص  آلخر داخل  الجامعة، ومن قسم آليجوز تحويل الطال  من كلية  لى أخرص داخل  

 أو من يفوضه.  ، للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة ا وفق    القسم،

 القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرون 

العلمي القسم  موافقة  بعد  للطال   وفق    ، يجوز  أخرص  كلية  لى  من  التحويل  المحول  ليها،  للشروط    ا والكلية 

 :والضوابط اآلتية

 الوقت المحدد للتحويل من قبل الجامعة. ال يقبل التحويل من كلية  لى أخرص داخل الجامعة  ال في  .1

 على األقل في الكلية التي يرغ  التحويل منها.    ادراسي   أن يكون قد أمضى فصال   .2

    (.5من  2.00أال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن )  .3

 يسم  بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحدة فقط طيلة مدة الدراسة الجامعية.  .4

 توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل  ليها.   .5

والتخص     ، في حال التحويل  لى تخص  ةخر مختلف يج  مراعاة استيفاء شروط القبول الخاصة بالقسم .6

 المحول له الطال  في الكلية المحول  ليها.  

 ال يقبل التحويل من الكليات غير الصحية للكليات الصحية.  .7

الكليات الصحية التحويل لكلية الط   ذا حصل على معدل مرتفع في النسبة المحولة، والنسبة  يحق لطال   .8

 المحولة تحس  على النحو التالي: 

 . 2على  ا  ليها المعدل التراكمي مقسوم   يضاف   2النسبة الموزونة مقسومة على  =النسبة المحولة  .9

أو التمريض  ذا حصل على    ،ية التطبيقيةيحول طال  كلية الط  ألي من كليات الصيدلة، العلوم الطب .10

أقل من   تراكمي  )   5من    3.00معدل  اللغة  Cوتقدير جيد  مقرري  متوسط مجمو  درجات  في  )ج(   ،)

 اإلنجليزية.  

أو اإلنسانية  ،  لى الكليات العلمية وكلية التمريض    ، وكلية العلوم الطبية التطبيقية  ،يحول طال  كلية الصيدلة .11

(، )ج( في متوسط مجمو  درجات  C، وتقدير جيد ) 5من    2.75تراكمي أقل من   ذا حصل على معدل  

 مقرري اللغة اإلنجليزية.  

 بالكلية.    المقبولين   من النسبة العامة ألعداد الطال    ٪ 10أال يزيد نسبة التحويالت من و لى الكلية أكثر من   .12

 .أي شروط أخرص يحددها مجلس الكلية  .13
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 المادة السادسة والعشرون 

وتحتس  المقررات الدراسية للطال  المحول من كلية  لى أخرص داخل الجامعة، ومن قسم آلخر داخل   تثبت 

الكلية، ومن تخص  آلخر داخل القسم، التي سبق للطال  دراستها وتمت معادالتها في السجل األكاديمي، وفق  

 ضوابط يضعها مجلس الجامعة. 

 

 المادة السابعة والعشرون  

يضع مجلس الجامعة شروط وضوابط  عفاء الطال  من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات  

ويرصد للطال  تقدير   الدراسية،من مجمو  الوحدات الدراسية للخطة  ٪25الدراسية وبنسبة ال تتجاوز عن  

 . ( E)أو  )عف( معفى 

 لقواعد التنفيذية للمادة السابعة والعشرون ا

المخت   عفاء الطال  من دراسة مقرر أو    والقسم   ،الكلية  مجلس من  على توصية    بناء    الجامعة يجوز لمجلس  

 مجموعة من المقررات الدراسية، وفق الضوابط اآلتية: 

 براءة اخترا  تتسق مع مخرجات التعلم للمقرر.   أو ،حصول الطال  على شهادة احترافية .1

 . من الجامعات المصنفة من قبل وزارة التعليم   أو دولية ،يةأو مهسسة محل، أن تكون صادرة من جهة .2

 أكثر من سنتين من تاريخ  صدارها.   على الحصول على الشهادة االحترافية أال يكون مضى  .3

 . اأن تكون االختبارات الخاصة بالشهادات تم  جراهها حضوري   .4

الطال  على اإل .5 يتقدم  الفصل  أن  بداية  قبل  المقرر  دراسة  الخا   عفاء من  النموذج  الدراسي من خالل 

 باإلعفاء. 

على الطال  االستمرار في حضور المحاضرات في حال تسجيله للمقرر الذي يرغ  في  عفائه من دراسته   .6

 ا بقبول طلبه. حتى يتم  شعاره رسمي  

يثبت المقرر الدراسي المعفى الطال  من دراسته في السجل األكاديمي ويرصد له تقدير معفى )عف( أو   .7

(E .) 

 أي اشتراطات أخرص يضعها مجلس الكلية المقدم للمقرر.  .8

 بة الزائرون والتبادل الطالبيالسابع: الطلالفصل 

 المادة الثامنة والعشرون 

جامعة أخرص داخل المملكة   فيدراسة مقرر دراسي أو أكثر    - عد موافقة الكلية التي يدرس فيها  ب   - للطال   يجوز  

على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته    تحويله، أو في فر  من فرو  الجامعة التي ينتمي  ليها دون    خارجها، أو  

وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها    درسها، وتعادل له المقررات الدراسية التي    زائر، في جامعته أو كطال   
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ضمن    احتسابها بما فيها  مكانية    ذلك. ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في    ال ،للطفي السجل األكاديمي  

 المعدل التراكمي للطال  في سجله األكاديمي. 

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرون 

دون  يسم  للطال  بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرص أو في فر  من فرو  الجامعة التي ينتمي  ليها  

 تحويله، وتعادل له المواد التي درسها وفقا للضوابط اآلتية: 

 على الدراسة.  ا موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبق   .1

خارجها من الجامعات المصنفة من قبل   أو ،الجامعات داخل المملكة أو ،أحد الكليات  تكون الدراسة في أن .2

 وزارة التعليم. 

الذي يدرسه الطال  خار  .3 المقرر  الجامعة معادال  أن يكون  التي  ا  أو مكافئ    ج  المقررات  في مفرداته ألحد 

 تتضمنها متطلبات التخرج. 

للمادة    ا  ذا كانت دراسة الطال  الزائر في فر  من فرو  الجامعة التي ينتمي  ليها الطال  فتتم المعاملة طبق   .4

 . ين السادسة والعشر

الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطال   يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات   .5

 الزائر. 

تحتس  معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطال  الزائر من الجامعة األخرص ضمن معدله التراكمي   .6

 وتثبت المقررات في سجله األكاديمي. 

 ال يسم  بدراسة أكثر من فصلين دراسيين كطال  زائر.  .7

% من المواد   50عة وأصب  ضمن طال  الجامعة المنتظمين وتبقى له أقل من الطال  المحول  لى الجام .8

 للتخرج، فإنه ال يحق له الزيارة في جامعة أخرص. 

  ،فرو  الجامعة بأحد مقررات كطال  زائر بعض الدراسته   ،حق للطال  المسجل بجامعة الحدود الشماليةي .9

 تنفيذية للمادة الثالثة عشر. خالل بالقواعد ال، ودون اإل متزامنبشكل   أخرصجامعة  أو

 يحق للطال  التسجيل في جامعتين كطال  زائر.  .10

 حتى انتهاء الزيارة.  امهقت   اجامعي    ايصدر للطال  الزائر من خارج الجامعة رقم   .11
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 االختبارات الثامن:الفصل 

 المادة التاسعة والعشرون  

القسم التي يتبعها المقرر    واقتراح مجلس  ،أو المعهد   ،على توصية مجلس الكلية  بناء    - يحدد مجلس الجامعة    . 1

 النهائي وأسلو  التقييم وفق طبيعة المقرر الدراسي.  االختبارو  الفصلية،درجة األعمال  احتسا  ةلية  -الدراسي 

،  توصية مجلس الكليةويجوز لمجلس الجامعة بناء على    واحدة، النهائي للمقرر الدراسي مرة    االختبار يعقد    . 2

 ة المقرر الدراسي. عمن ذلك حس  طبي االستثناءقتراح مجلس القسم او

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرون 

األ  .1 درجة  للمقرر من  تحتس   الفصلية  النهائي ،  ٪60عمال  االختبار  المقررات    ٪ 40من    ودرجة  لجميع 

أو الميدانية وذلك بقرار    ، والمقررات ذات الصبغة العملية  ، واألبحاث   ،ويستثنى من ذلك مقررات الندوات 

من مجلس الكلية بناء  على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية تحصيل  

 الطال  في هذه المقررات. 

ن االختبار  ّضم  المقرر، أن ي  القسم الذي يتبعه  و  ، الكلية  مجلس من  بناء على توصية  الجامعة    يجوز لمجلس  .2

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

 النهائي. 

االختبارات  أو    البحوث،أو    العملية،أو    الشفهية،تحتس  درجة األعمال الفصلية للمقرر من خالل االختبارات   .3

النشاط الصفي األخرص أو منها جميع    القصيرة، أو  أو من بعضها، واختبار تحريري واحد على    ا أنوا  

 األقل. 

 

 المادة الثالثون  

على أن   التعليمة،، بما يضــمن حســن ســير العملية  االختبارات النهائيةيتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال  

 والدرجة النهائية خالل مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذه الالئحة. ،النهائي االختبارترصد درجة 

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثون

وتحفظ    ا، وتطبع ورقي  مدرس المقرر ترصد الدرجات الفصلية ودرجة االختبار النهائي بالنظام، عن طريق   .1

 . مدرس المقرر نسخة منها في القسم بعد توقيع 

أو لوكيل الكلية للشهون األكاديمية، للمصادقة    ،ادقة عليها من رئيس القسم للعميد ترفع النتائج بعد المص .2

 عليها. 

 النظام.  على  والنهائية للتصحي  ورصد الدرجات   ات النصفيةساعة من نهاية االختبار  72تعطى  .3
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واالختبارات النهائية،    ،النصفيةواإلجراءات الخاصة بسير االختبارات    ،تلتزم الكليات بوضع كافة الضوابط .4

 . عالنها للطلبة قبل بداية االختبارات بوقت كاف   و

أمور يعاق  عليها    ،ات أو مخالفة التعليمات وقواعد  جراء االختبار  ،أو الشرو  فيه  ،في االختبار  الغش   .5

 امعة الحدود الشمالية. بج  الطال  وفق الئحة ضبط سلوك الطال  )التأدي (

 

 المادة الحادية والثالثون  

ويحسـ     عنه،غي   االختبار المقرر الدراسـي الذي يا في  النهائي تكون درجته صـفر    االختبارالطال  الغائ  عن  

 تقديره في ذلك المقرر الدراسي على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.

 القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثون 

حضور االختبار النهائي ليس شرط ا من شروط اجتياز المقرر  ن كانت درجات األعمال الفصلية توصل   .1

 النجاح في المقرر. درجة الطال   لى 

ال يسم  للطال  بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسم  له بالخروج من   .2

 االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته. 

 

 المادة الثانية والثالثون 

والســــماح    عذره،يجوز لمجلس الكلية أو معهد الطال  قبول   لعذر،النهائي    االختبارداء أ ذا لم يتمكن الطال  من  

أو الـسنة الدراـسية ،  أو الفـصل الدراـسي التالي  ،بما ال يتجاوز نهاية المـستوص الدراـسي التالي  بديل،  اختبارله بأداء 

ــية  ،للكليةالتالية   ــنة الدراس ويعطى التقدير الذي يحصــل عليه الطال  بعد   الكاملة،أو المعهد التي تطبق نظام الس

 البديل. االختباري حال عدم أدائه ( فF)أو  )هـ(البديل أو تقدير راس   االختبارأدائه 

 

 المادة الثالثة والثالثون 

الســماح   -بناء على توصــية أســتاذ المقرر الدراســي  -يجوز لمجلس القســم الذي يتولى تدريس المقرر الدراســي  

أو السـنة   التالي،أو الفصـل الدراسـي   التالي، الدراسـي  متطلبات أي مقرر دراسـي في المسـتوص  اسـتكمالللطال  

ويرـصد للطال  في ـسجله األكاديمي   الكاملة،أو المعاهد التي تطبق نظام الـسنة الدراـسية  ،للكليات التالية  الدراـسية 

أو التراكمي  ال في حال اســتكمال متطلبات  يحســ  ضــمن المعدل الفصــلي  وال    (،ICغير مكتمل )ل( أو )تقدير  

( في ICذلك المقرر الدراسـي، و ذا مضـت المدة المشـار  ليها في هذه المادة ولم يغير تقدير غير مكتمل )ل( أو )

 من المعدل الفصلي والتراكمي.( ويحس  ضFسجل الطال  لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راس  )هـ( أو )
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 المادة الرابعة والثالثون 

يرصــد للطال  تقدير   دراســي، ذا كانت دراســة المقررات الدراســية ذات الطبيعة البحثية تتطل  أكثر من فصــل  

و ذا لم   ،الطال  من دراســة المقرر الدراســي يمن  التقدير الذي حصــل عليه  انتهاءوبعد    ،(IPمســتمر )م( أو )

يســتكمل المقرر الدراســي في الوقت المحدد يجوز لمجلس القســم الذي يتولى تدريســه الموافقة على رصــد تقدير  

 ( في سجل الطال .ICغير مكتمل )ل( أو )

 المادة الخامسة والثالثون 

تحديد   ،التي تتبع نظام الـسنة الدراـسية الكاملة - توـصية مجلس الكلية أو المعهد بناء على    -يجوز لمجلس الجامعة  

( في المقرر نـهائي )دور ـثان    اختـبارـعدد وـحدات الرســـــو  في المقررات اـلدراســــــية التي يمكن للـطاـل   جراء 

 الدراسي الذي رس  فيه.

 القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والثالثون 

أو من يفوضه تحديد عدد وحدات الرسو  في المقررات الدراسية في نظام السنة    ،الجامعةيجوز لمجلس   .1

 الدراسية الكاملة دون تقسيم، على أن تطبق القواعد التنفيذية للمادة السادسة من الئحة الدراسة واالختبارات. 

المقرر .2 تقديم  فترة  نهاية  في  النهائي  االختبار  العملية  ،يعقد  للمقررات  الطبيعة  ،  ويجوز  ذات  والسريرية 

 التدريبية أن يعقد االختبار بنهاية الفترة التدريبية. 

خالل األسبو  األخير في موعد يحدده مجلس الكلية ويسم     يمن  الطال  فرصة تقديم اختبار دور ثان   .3

  ٪ 50بدخوله لمن رس  في مقررات يحدد مجلس الكلية طبيعتها على أال تزيد مجمو  عدد وحداتها عن  

 مجمو  عدد وحدات مقررات السنة الدراسية. من 

(، بغض النظر عن درجته في االختبار،  Dيرصد لمن ينج  في اختبار الدور الثاني تقدير مقبول )د( أو )  .4

 وتثبت في سجله األكاديمي. 

 ذا لم يتمكن الطال  من حضور اختبار الدور الثاني في أي من المقررات لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية   .5

ااختبا  ههعذره و عطا قبول   عن الدور الثاني لذلك المقرر أثناء فترة ال تزيد عن أسبو  من بدء    بديال    ر 

 الدراسة.

ال يسم  للطال  الذي رس  في اختبار الدور الثاني من  عادة االختبار مرة أخرص، ويبقى في نفس السنة   .6

راسة مقررات من السنة التالية على  ويعيد دراسة المقررات التي رس  فيها فقط، ويسم  له بد ،  الدراسية

 أن تراعى النقاط اآلتية: 

 أو المقررات المراد تسجيلها. ،استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر -أ

 أو المقررات التي أعادها. ،ال ينقل الطال   لى المستوص التالي  ال بعد نجاحه في المقرر -   
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اللجنة الدائمة   لى ( من القواعد التنفيذية للمادة السـادسـة6البند )من البرنامج وفق  ون  يحال الطلبة المفصـول.  7

  اوفق    تخريجهم  أولكليات أخرص    مللقبول والتسـجيل بوكالة الجامعة للشـهون األكاديمية للنظر في  مكانية تحويله

 للقواعد التنفيذية للمادة العاشرة.

 

 المادة السادسة والثالثون 

ــر يوم  يجوز للطال  التظلم على   ــة عشـ ــي خالل مدة ال تتجاوز خمسـ   اعتماد من    االدرجة النهائية للمقرر الدراسـ

ة، وتحـدد ال ذه الالئحـة اآلالنتيـج ة لـه ذـي د التنفـي ة للمقرر قواـع ائـي ة النـه درـج ة واإلجراءات لتظلم الطـاـل  على اـل لـي

 الدراسي.

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثون 

تظلم على الدرجة النهائية لمقرر دراسي، و عادة تصحي  أوراق اإلجابة،    يجوز أن يتقدم الطال  بطل   .1

، على أال يتجاوز تقديم الطل  كحد أقصى أسبوعين من  وةلية احتسا  األعمال الفصلية، للقسم المخت  

 . ظهور النتيجة 

ب  .2 الكلية  لتقوم  الطلبة   جنة تشكل  للمقررات عادة  إل  تظلمات  النهائية  الدرجة  الكلية    برئاسة ،  احتسا   وكيل 

 للشهون األكاديمية. 

 ، ومتابعتها مع القسام المعنية. لدرجة النهائيةعلى اتظلم  التتولى اللجنة مهمة دراسة طلبات  .3

 يجوز للطال  تقديم أكثر من طل   عادة تصحي  في الفصل الدراسي الواحد.  .4

  ثبات   حال في  احتسا  األعمال الفصلية جابة وةلية تصحي  أوراق اإل    عادة  بطل    يتقدم  أن  للطال   يحق  ال  .5

 . سابقين طلبين في  درجاته

وأن النتيجة الممنوحة له في المقررين سليمة لن يسم  للطال  التقدم    ،عندما يتبين عدم صحة ادعاء الطال   .6

 بطل  تصحي  مادة أخرص لمدة فصل دراسي واحد من تاريخ االدعاء الذي ثبت بطالنه. 

 ترفع لعمادة القبول والتسجيل لرصدها. بعد تصحي  الدرجة،  .7

للشهون   .8 الجامعة  لوكالة  الرفع  يتم  أقل،  تقدير  أعلى  لى  تقدير  من  الطال   درجة  تعديل  تم  حالة  في 

 كاديمية مع بيان مبررات التعديل. األ

 تالفها بعد  تحتفظ الكلية بأوراق االختبار النهائي لمدة سنة واحدة من تاريخ انعقاد االختبار على أن يتم   .9

 تلك الفترة. 
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 الفصل التاسع: التقديرات

 المادة السابعة والثالثون 

 كاآلتي:على معدله التراكمي  يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطال  بناء  

 .4.00من  3.50أو  5.00من  4.50 ذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  :)ممتاز( .1

د جـد    .2 دل التراكمي من     ذا  :(ا)جـي ان المـع ل   لى  2.75أو من    5.00من    4.50ل من  أـق   لى  3.75ـك   من  أـق

 .4.00من  3.50

د(  .3 دل التراكمي من     ذا  :)جـي ان المـع ل   لى  1.75أو من    5.00من    3.75ل من  أـق   لى  2.75ـك   2.75  من  أـق

 .4.00من 

  1.75 من  أـقل   لى  1.00أو من   5.00من   2.75ل من أـق  لى  2.00ـكان المـعدل التراكمي من    ذا  :)مقبول(  .4

 .4.00من 

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثون 

الحتسا  التقديرات التي يحصل عليها الطال  في المقررات،  (5تعتمد جامعة الحدود الشمالية وزن التقدير من )

 . واحتسا  التقدير العام للمعدل التراكمي 

 

 المادة الثامنة والثالثون 

 ( من هذه الالئحة.1للملحق )ا التقديرات التي يحصل عليها الطال  في كل مقرر دراسي وفق   احتسا  يتم 

 

 المادة التاسعة والثالثون 

 مرتبة الشرف:تقدير 

ــل على معدل تراكمي من )  .1 ــرف األولى للطال  الحاصـ ( أو 5.00( من )5.00(  لى )4.75تمن  مرتبة الشـ

( عند التخرج، وتمن  مرتبة الشــــرف الثانية للطال  الحاصــــل على معدل 4.00( من )4.00(  لى )3.75من )

ل من )4.25تراكمي من ) ل من )(  ل3.25( أو من )5.00( من )4.75(  لى أـق د  4.00( من )3.75ى أـق ( عـن

 التخرج.

 ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي: .2

 ،ويشــــمل الطال  الزائر  ،أو في جامعة أخرص  ،أال يكون الطال  قد رســــ  في أي مقرر درســــه في الجامعةأ.  

 والطال  المحول  لى الجامعة.

ــى  أن يكون الطال  قد أكمل  .   ــط المدة بين الحد األدنى والحد األقصـ ــاها متوسـ متطلبات التخرج في مدة أقصـ

 للبقاء في كليته أو معهده.
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 ( من متطلبات التخرج.٪60يقل عن ) ال أن يكون الطال  قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ماج. 

 

 المادة األربعون 

 قة مجلس شهون الجامعات.يجوز لمجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد مواف

 الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم

 المادة الحادية واألربعون 

ة من مجلس ريتخرج الطال  بعد  نهاء متطلبات التخرج بنجاح حســـ  النظام الدراســـي والخطة الدراســـية المقر

تخصـ ، على أال يقل في كل الجامعة، على أال يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل 

 األحوال عن تقدير "مقبول".

 القواعد التنفيذية للمادة الحادية وااربعون 

  بناء    الكلية   ، يحق لمجلس (D)د( )   متطلبات الخطة الدراسية بمعدل أقل عن تقدير مقبول  الطال    أنهي    ذا .1

 . التراكمي  معدله لرفع الطال   يدرسها  مناسبة مقررات  تحديد   المخت   القسم مجلس  توصية  على

الطال  المتوقع تخرجه هو الذي تكون )عدد الساعات المجتازة + عدد الساعات المسجلة له في الفصل(،   .2

 أكبر أو تساوي عدد ساعات البرنامج حس  الخطة الدراسية. 

 ال يتم تخريج الطال  من النظام اال بعد صدور قرار مجلس الجامعة.  .3

لب .4 للتخرج  المعدل األدنى  تماشي  يرفع  الكليات  لى تقدير "جيد" وذلك  مع متطلبات هيئات االعتماد    اعض 

   األكاديمي.

 

 المادة الثانية واألربعون 

يجوز لمجلس الكلية بناء  على توـصية مجلس القـسم المخت  تحديد مقررات دراـسية مناـسبة يدرـسها الطال  لرفع 

 الدراسية ورسوبه في المعدل.معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات 

 المادة الثالثة واألربعون 

 تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.

 المادة الرابعة واألربعون 

تعمل الجامعة على رفع مســتوص كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، بما يضــمن تميزهم ومنافســتهم في ســوق  

 العمل.

 تنفيذية للمادة الرابعة وااربعون القواعد ال
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تلتزم الكليات بتطبيق الممارسات التعليمية عالية التأثير لتحقيق الكفاءات األساسية للطلبة والمعتمدة من مجلس  

 الجامعة. 

 الفصل الحادي عشر: أحكام عامة 
 المادة الخامسة واألربعون 

والمسـتوص    ،والمسـتوص الدراسـي  ،والفصـل الصـيفي ،الدراسـييجوز لمجلس الجامعة تغيير المدة الزمنية للفصـل  

والـسنة الدراـسية الكاملة المحددة في المادة األولى من هذه الالئحة بعد ـصدور قرار بالموافقة من مجلس   ،الـصيفي

 أو من يفوضه. ،شهون الجامعات 

 المادة السادسة واألربعون 

ــى على    ،م هذه الالئحةامع عدم اإلخالل بأحك ــوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مضــ ــروط وضــ وشــ

أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سـنوات  ذا توافرت أسـبا  مقنعة، كما يجوز أن   ،حصـوله على الثانوية العامة

 يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شهون الجامعات.

 المادة السابعة واألربعون 

ــهون الجامعات من قرارات، لمجلس الجامعة بناء  مع مراعاة ما   ــدر من مجلس شـ على اقتراح مجلس الكلية   يصـ

على أن تكون مرخصة من جهة االختصا    ، قرار برنامج مشترك بين الجامعة ومهسسة تعليمية خارج المملكة

هيـئة تقويم التعليم    وـحاصــــــلة على االعتـماد البرامجي من  ـحدص الهيـئات اـلدولـية التي تعتـمدـها،  في بـلد اـلدراســـــة

 والتدري ، ويضع مجلس الجامعة الضوابط واإلجراءات الخاصة بذلك.

 المادة الثامنة واألربعون 

لمجلس الجامعة وضع شروط وضوابط و جراءات استقطا  الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين  

 في مجالهم.

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة وااربعون

  ج  عداد برنام  تتولى وحدة أكاديمية الموهوبين بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة شهون الطال   .1
والمبتكرين بالتنسيق مع الجهات ذات    ، والمبدعين  ، والمتميزين  ،الموهوبين  ،والطالبات   ،الستقطا  الطال  

 العالقة خارج الجامعة. 
 يعتمد البرنامج من مجلس الجامعة.  .2

 لتاسعة واألربعون المادة ا

أو    ، لدراسة  ؛الثانوية العامة  ةمع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة، للجامعة  تاحة الفرصة لطال  مرحل 

 حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة. 

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة وااربعون
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دراسة أو حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط  بيسم  لطلبة مرحلة الثانوية العامة  

 التالية: 

 .في الدراسة بالمرحلة الثانوية املتحق  أن يكون الطال   .1

 .أو ما يعادلها ، في اختبار القدرات العامة 90على درجة ال تقل عن    أن يكون الطال  حاصال   .2

 .تحديد مقررات برنامج التسجيل المزدوج بالتنسيق مع وكالة الجامعة للشهون األكاديمية  .3

التسجيل .4 ةلية  البرنامج عن  ،  تحدد  باالعتبار  ودراسة مقررات  القبول والتسجيل، مع األخذ  طريق عمادة 

 .وأوقات الدراسة للمتقدمين في المرحلة الثانوية  ، طبيعة

 .أو أكثر من مقررات برنامج التسجيل المزدوج شهادة باجتياز تلك المقررات   ،يمن  الطال  المجتاز لمقرر  .5

مقرر   .6 اجتاز  وقد  الجامعة  في  الطال /الطالبة  قبول  تم  حال  التسجيل  أ   ا،في  برنامج  مقررات  من  أكثر  و 

 المزدوج يتم احتسا  درجة المقرر في المعدل وتثبت بالسجل األكاديمي للطال . 

 

 المادة الخمسون 

 مجلس كل جامعة قواعد السلوك واالنضباط الطالبي في الجامعة.  مع مراعات األنظمة واللوائ  والقرارات، ي قر  

 

 المادة الحادية والخمسون 

 مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.  ي قر  

 المادة الثانية والخمسون 

 لمجلس شهون الجامعات تفسير هذه الالئحة. 

 المادة الثالثة والخمسون 

الالئحة   هذه  العالي رقم    تحل  التعليم  مجلس  بقرار  المعدلة  الجامعية  للمرحلة  واالختبارات  الدراسة  الئحة  محل 

 وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.   ،هـ1423/ 11/ 02( وتاريخ  1423/ 27/ 13)

 

 المادة الرابعة والخمسون 

 . هـ1444ي عمل بهذه الالئحة اعتبارا  من تاريخ بداية العام الدراسي 
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 ( 1الملحق )

 تحتس  التقديرات التي يحصل عليها الطال  في كل مقرر كما يلي: 

 وزن التقدير
 (4من )

 وزن التقدير
 (5من )

 الرمز
 بالعربي 

 الرمز  
 باإلنجليزي 

 التقدير
 بالعربي 

 التقدير
 باإلنجليزي 

 الدرجة المئوية

 100 الى Exceptional 95 ممتاز مرتفع  +A أ+ 5.00 4.00

 95 لى أقل من   Excellent 90 ممتاز  A أ 4.75 3.75

3.50 4.50  +  B+   مرتفع اجيد جد Superior 85   90 لى أقل من 

3.00 4.00   B   ا جيد جد Very Good 80   85 لى أقل من 

 80 لى أقل من   Above Average 75 جيد مرتفع  +C ج+  3.50 2.50

 75 لى أقل من   Good 70 جيد C ج 3.00 2.00

 70 لى أقل من   High Pass 65 مقبول مرتفع  +D د+ 2.50 1.50

 65 لى أقل من   Pass 60 مقبول  D د 2.00 1.00

 60أقل من   Fail راس  F هـ 1.00 0.00

 - In-Progress مستمر  IP م - -

 - In-Complete غير مكتمل  IC ل - -

 - Denial محروم DN ح 1.00 0.00

 أكثرو No grade-Pass 60 ناج  دون درجة  NP ند - -

 60أقل من   No grade-Fail راس  دون درجة  NF هد - -

- -   W منسح  بعذر Withdrawn - 

 - Exemption معفى  E عف  - -
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 ( 2الملحق )

 تعريفات

ارية تـشكل من مجلس الجامعةاللجنة الدائمة للقبو  والتـسجي :   - تـش أو من يفوضـه، مهمتها    ،هي لجنة اـس

حس  ما تقضيه    أو من عمادة القبول والتسجيل  ،دراسة الحاالت الطالبية المرفوعة من الكليات المختصة

 وما يحدده مجلس الجامعة من مهام أخرص. ،الالئحة

في تفاصـيل التقويم للعام الدراسـي  ونهايتها بدايتها تحدد  زمنية مدة  :النهائيةالنصـفية و  االختبارات فترة -

 الجامعة.الذي يقره مجلس 

في  الـسابق الدراـسي لـسجله الرجو  دون علمية، لدرجة الجامعة في يقبل الذي الطال    :المـستجد الطالب -

 .الجامعة في القبول له سبق ممن كان و نحتى  الدرجة نفس

 الئحة عليها نصــت  ألســبا   الدراســة االســتمرار فيعن    يقافه يتم الذي الطال    :قيده المطوي الطالب -

 ة.التنفيذي وقواعدها واالختبارات  الدراسة

 اإلنذارات  من محدد  عدد  على لحصوله نتيجة   تسجيله  يقاف يتم الذي الطال  ا:  أكاديمي   المفصو  الطالب -

  ا.مع   السببين بكال أو للدراسة، القصوص النظامية المدة لتجاوزه أو ،األكاديمي

 جهة من بحقه تأديبي قرار ـصدور بـسب   الجامعة من فـصله يتم الذي الطال  ا:  تأديبي   المفـصو  الطالب -

 .الئحة ضبط سلوك الطال  )الئحة التأدي ( بجامعة الحدود الشمالية نصت عليه ما وفق االختصا  

  .الدراسي برنامجه  كمال قبل الجامعة في دراسته بإنهاء يقوم الذي الطال   :المنسحب الطالب -

 .دراسية سنوات  أو ات،مستوي على الدراسية الخطة متطلبات  توزيع هي :االسترشادية الخطة -

 لعدد  ق اوف دراسـي لبرنامج التخرج متطلبات  السـتكمال المحددة الزمنية الفترةة: للدراسـ النظامية المدة -

 .البرنامج لذلك االسترشادية الخطة في المحددة الدراسية المستويات  أو ت،السنوا

 اجتياز الشـرط يتضـمن وقد  مقرر، تسـجيل من التمكن قبل تحقيقه يلزم الذي الشـرط  :السـابق المتطلب -

  ة.الدراسي الوحدات  من محدد   لعدد   أو المقررات، من عدد   أو لمقرر   الطال  

 اجتيازه، له يسـبق لم الدراسـية خطته ضـمن لمقرر   امجتاز   الطال   اعتبار بموجبه يتم  جراء  :المعادلة -

 للمقرر امكافئ   أو  معادال   ويكون خارجها أو،  الـجامـعة داخل درســـــه ةخر مقرر في نـجاحه حال في

 .الالئحة وقواعدها التنفيذية هذه عليها نصت  التي الضوابط وفق خطته في المطلو  

مـستمدة من تكامل وتناغم نواتج تعلم فرعين  هو برنامج دراـسي جديد بنواتج تعلم جديدة  :  البرنام  البيني -

 .من فرو  المعرفة )أو برنامجين( أو أكثر
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 المقررات  بعض   دراســــة  في  المتفوقين والراغبين  الثانوية المرحلة  لطلبة  الســــماح  التســــجي  المزدو : -

ية جل  أن  ،الجامعة  في الدراـس ي فصـل كل  في  وايـس يين  مقررين  دراـس كل(  األكثر  على)  جامعيين  دراـس  بـش

ــته  أثناء  متزامن ــجيل  لبةط  ويمن   الثانوية،  المرحلة في  مدراس ــهادة  المزدوج  التس ــة  معتمدة  ش  تلك  بدراس

 .الجامعة في مقبوله حال للطلبة معتمدة دراسية كوحدات  المقررات  تلك احتسا   يتم كما المقررات،
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 عضوا   عميد كلية الط   عودة بن مسعود الحازمي / األستاذ الدكتور

 عضوا   مدير وحدة النظم والخطط الدراسية بالجامعة  عمرو بن حسن تمام   / راألستاذ الدكتو
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