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التــعـريفـات
الـمـادة األولى:
السنة التحضيرية:
يقبل الطالب المستجد في السنة التحضيرية ،وعلى جميع الطالب المقبولين إكمال برنامج

السنة التحضيرية قبل بداية الدراسة في المرحلة الجامعية.
السنة الدراسية:
فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي:

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تُدرس على مداها المقررات الدراسية ،وال تدخل من
ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات

النهائية ،وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.
المقرر الدراسي:

مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم،

ورمز ،واسم ،ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى ،والمستوى عما سواه من

مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة ،والتقييم ،والتطوير ،ويجوز أن يكون

لبعض المقررات متطلب ،أو متطلبات سابقة ،أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية:

المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو

الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
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اإلنذار األكاديمي:
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في

القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات بجامعة حفر الباطن.
التحذير األكاديمي:

اإلشعار الذي يوجه للطالب بعد ظهور نتائجه مع نهاية كل فصل دراسي (عدا الصيفي) إذا
تحققت أي من الحالتين التاليتين:


إذا كان معدله التراكمي (من  1،88إلى أقل من  4،88مـن  )5،88أو (مـن 6،88



إذا كـــان معدلـــه الفصـــلي (أقـــل مـــن  4،88مـــن  )5،88أو (أقـــل مـــن  1،88مـــن

إلى أقل من  1،88من .)4،88
.)4،88

درجة األعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات ،وبحوث،
وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.

االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.
الدرجة النهائية:
مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وتحسب

الدرجة من مائة.
التقدير:

وصف للرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
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تقدير غير مكتمل:
تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ،ويرمز

له في السجل األكاديمي بالحرف (ل) أو (. )IC
المعدل الفصلي:

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع
المقررات التي درسها في أي فصل دراسي ،وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن

التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب.
المعدل التراكمي للسنة التحضيرية:

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها في

برنامج السنة التحضيرية على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.
السجل األكاديمي:

وثيقة رسمية تبين وضع الطالب الدراسـي شـامالً اسـم الطالـب ورقمـه الجـامعي وسـجله المـدني

واسم كليته وتخصصه وحالته الدراسية وجميع المقررات التـي درسـها الطالـب برموزهـا وأرقامهـا
وعـــدد وحـــداتها المقـــررة والتقـــديرات التـــي حصـــل عليهـــا والمعـــدل الفصـــلي والمعـــدل التراكمـــي

واإلنــذارات األكاديميــة (إن وجــدت) باإلضــافة إلــى المقــررات التــي أُعفــي منهــا الطالــب المحــول،

وذلك حتى تاريخ طباعة تلك الوثيقة.

لجنة القبول والتقويم األكاديمي:
لجنة استشارية يكونها مدير الجامعة مهمتها دراسة حاالت طلبات التحويل واعادة القيد والنظر
في حاالت اإليقاف واتخاذ التوصـيات الالزمـة حيـال ذلـك تمهـــيداً إلقرارهـا حســب مـا تقــضي بـه

الالئحة.

الترقــيــة من مقررات السنة التحضيرية:
بناء على ضوابط تقرها إدارة الجامعة.
اجتياز كل مقررات السنة التحضيرية أو بعضها ً
الئحة الدراسة واالختبارت للسنة التحضيرية
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االنقطاع:
عــدم تســجيل الطالــب أيـة مقــررات دراســية فــي الفصــل دراســي ،دون حصــوله علــى إذن بتأجيــل

الدراسة ،وال تحسب فترة اإلنقطاع ضمن المدة النظامية للتخرج.
تأجيل الدراسة:

عدم تسجيل الطالب أي مقررات دراسـية فـي الفصـل الدراسـي ،المـراد تأجيـل الدراسـة فيـه بطلـب
من الطالب ،وال تحسب فترة التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.

االعتذار عن الدراسة:
عــدم مواصــلة الطالــب الدراســة للفصــل الدراســي ،ال ـذي ســجل فيــه مقــررات ،مــع احتســاب فتــرة

االعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج.
الحرمان:

حرمان الطالب من حضور االختبار النهـائي بسـبب تـدني نسـبة حضـوره المحاضـرات عـن الحـد

عد الطالب الذي حرم مـن دخـول االختبـار بسـبب الغيـاب راسـباً فـي المقـرر،
وي ّ
األدنى المطلوبُ .
ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (.)DN
طي القيد:
اء كان عن طريق الفصل أو االنسحاب أو االنقطاع.
إنهاء عالقة الطالب بالجامعة سو ً
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أهداف السنة التحضيرية
الـمـادة الثانيــــة:

تهدف السنة التحضيرية إلى تهيئة الطالب المستجدين للدراسة والحياة الجامعية وزيـادة فـرص

نجاحهم وتفوقهم في الجامعة من خالل:
أ.

تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية لتمكينهم من الدراسة والتواصل باللغة

ب.

تعزيز فهم واستيعاب الطالب للمفاهيم الرياضية األساسية ،وتطوير القدرة على التحليل

ج.

تزويد الطالب بالمعارف والمهارات األساسية بهدف تهيئتهم للعمل األكاديمي ،وتطوير

االنجليزية في مراحل الدراسة الجامعية.

والتفكير من خالل طرق حل المسائل والربط بين المفاهيم الرياضية المختلفة.

أساليب التعلم الفعالة ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة الجامعية واختيار التخصص

وممارسة الحياة الصحية السليمة.

قبول الطالب المستجدين
الـمادة الثـــالثـــــة:

بنـاء علـى اقتـراح عمـادة القبـول والتسـجيل ومجـالس الكليـات والجهـات
يحدد مجلـس الجامعـةً ،
ذات العالقــة فــي الجامعــة ،عــدد الطــالب الــذين يمكــن قبــولهم فــي العــام الدراســي القــادم .ويــتم

التنسيق بين عمـادة القبـول والتسـجيل وبـين الكليـات خـالل السـنة الدراسـية لتحديـد تخصصـات

ـاء علــى
الطــالب الــذين ســيكملون برنــامج الســنة التحضــيرية وذلــك حســب رءبــة كــل مــنهم وبنـ ً
الشروط التي تقرها الجامعة.
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المـادة الرابعـــــــة:

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي :
أ.

أن يكون حاصالً على شـهادة الثانويـة العامـة أو مـا يعادلهـا مـن داخـل المملكـة أو مـن

ب.

أالّ يكــون قــد مضــى علــى حصــوله علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مــدة تزيــد علــى

خارجها.

خمـس ســنوات ،ويجــوز لمجلــس الجامعــة االســتثناء مــن هــذا الشــرط إذا تـوافرت أســباب

مقنعة.

ج.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ه.

أن يكون الئقاً طبياً.

د.

و.
ز.

ح.

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

أن يحصــل علــى موافقــة مــن مرجعــه بالدراســة إذا كــان يعمــل فــي أي جهــة حكوميــة أو

خاصة.

أال يكون مفصوالً من جامعة أخرى ألسباب تأديبية.

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

المادة الخامسة:
.6

تكون المفاضلة بين المتقـدمين ممـن تنطبـق علـيهم جميـع الشـروط وفقـاً لـدرجاتهم فـي

اختبــار الشــهادة الثانويــة العامــة واالختبــار التحصــيلي واختبــار القــدرات .وتقــوم عمــادة
القبـول والتسـجيل بعـد انتهـاء اختبـارات القبـول بالمفاضـلة بـين المتقـدمين ممـن تنطبــق

علــيهم جميــع شــروط القبــول وفق ـاً للتقــويم الكلــي الــذي يحصــلون عليــه وحســب العــدد

المحدد مسبقاً لتلـك السـنة الدراسـية .وبعـد اعتمـاد مـدير الجامعـة نتـائج هـذه المفاضـلة
.1

.4

يتم إعالم الطالب بنتائج قبولهم.

تكون أفضلية القبول ممن تنطبق عليهم شروط القبول للحاصلين علـى الثانويـة العامـة

في نفس العام فاألقدم حتى خمس سنوات ،باستثناء القبول في الكليات الصحية فتكون

األفضلية لخريجي نفس العام والعام الذي قبله فقط.

يلغى قبول الطالب الذين تم إبالءهم بالقبول إذا لم يحضروا في الموعد المحدد.
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نظام الدراسة في السنة التحضيرية
الـمادة السادســة:
.6

على جميع الطـالب المقبـولين إكمـال برنـامج السـنة التحضـيرية قبـل بدايـة الدراسـة فـي

المرحلــة الجامعيــة ويمكــن اجتيــاز هــذا البرنــامج أو جــزء منــه حســب القواعــد التنفيذيــة

الخاصة بذلك.

.1

مدة برنامج السـنة التحضـيرية سـنة دراسـية ،وفصـل صـيفي إن لـزم األمـر ،يـتم خاللهـا

.4

يتم إدراج التقديرات التي حصل عليها الطالب في مقررات السـنة التحضـيرية فـي سـجله

تدريس مقر ارت اللغة اإلنجليزية والرياضيات ،وأي مقررات أخرى ترى الجامعة إضافتها.
األكاديمي مع المعدل الفصلي والمعدل التراكمـي ،وال تحسـب هـذه التقـديرات فـي المعـدل

التراكمي للدراسة الجامعية.

.4

يمكن إعفـاء الطالـب مـن دراسـة مقـرر أو أكثـر مـن مقـررات اللغـة االنجليزيـة إذا أظهـر

.5

إذا اجتاز طالب السنة التحضـيرية مقـرري اللغـة اإلنجليزيـة وتبقـى عليـه مقـررات أخـرى

.6

تسجيل المقررات الدراسية:

ــاء علـــى ضـــوابط تقرهـــا إدارة
تفوقـــاً فيهـــا قبـــل بـــدء الدراســـة فـــي الســـنة التحضـــيرية بنـ ً
الجامعة.
فإ ّن ُه يمكنه في هذه الحالة دراسة بعض مقررات المرحلة الجامعية حسب الضـوابط التـي
تقرها إدارة الجامعة.
أ)

تتم عملية التسجيل ووضع الجدول الدراسي لطالب السنة التحضيرية مـن قبـل

ب)

ال يسمح للطالب بإجراء عمليات الحذف أو اإلضافة أو تغيير الشـعبة المسـجل

ج)

يجب على الطالب الحضور في الشعبة المعتمدة له في جدوله الدراسـي ،حيـث

عمادة القبول والتسجيل طبقا للخطة الدراسية للسنة التحضيرية.

فيها.

أن حضــوره فــي شــعبة أخــرى ســيؤدي إلــى تســجيله ءائبـاً فــي شــعبته األصــلية
التي في جدوله الدراسي وبالتالي حرمانه من دخول االختبار انهائي.

الئحة الدراسة واالختبارت للسنة التحضيرية
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د)
.1

.0

يجــب علــى الطالــب التأكــد مــن وجــود اســمه فــي كشــف الحضــور الرســمي فــي

جميع المقررات المسجلة له ،وال يجوز إضافة اسمه يدوياً في كشف الحضور.

يفصل الطالب من برنامج السنة التحضيرية في إحدى الحالتين التاليتين:
أ)

إذا حصل الطالب على تقدير راسب أو محروم أو انسحب بتقدير راسـب مـرتين

ب)

إذا لم ينه الطالب جميع مقررات برنامج السـنة التحضـيرية خـالل مـدة أقصـاها

متتاليتين في نفس المقرر من مقررات اللغة اإلنجليزية أو مقررات الرياضيات.
نصف المدة المقررة إلنهاء السنة التحضيرية عالوة على مدة البرنامج.

يجتـــاز الطالـــب الســـنة التحضـــيرية عنـــد حصـــوله علـــى تقـــديرات التقـــل عـــن التقـــديرات

الموضحة في الجدول التـالي ،حسـب الضـوابط التـي تضـعها إدارة الجامعـة ،ومنهـا عـدد

الطالب الذين يمكن استيعابهم في تخصص معـين والمعـدل التراكمـي للسـنة التحضـيرية
وأي شروط أخرى.
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التقديرات المطلوبة إلنهاء السنة التحضيرية ومن ثم االلتحاق بالبرامج المختلفة في كليات

(الهندسة والعلوم وادارة األعمال وعلوم وهندسة الحاسب والعلوم الطبية التطبيقية والمجتمع)
الحد األدنى للتقدير في مقرر
تسلسل

إنجليزي 886

إنجليزي 881

رياضيات 886

رياضيات 881

6

C

C

C

C

1

C

C

التأهل لاللتحاق بالبرامج األكاديمية التالية:



يحق

للطالب

االلتحاق

بأي

برنامج

بكالوريوس حسب ميوله في كليات الهندسة

والعلوم وادارة األعمال وعلوم وهندسة
الحاسب.


يحق

للطالبة

االلتحاق

بأي

برنامج

بكالوريوس حسب ميولها في كليات العلوم

وادارة األعمال وعلوم وهندسة الحاسب وكلية
العلوم الطبية التطبيقية.


يحق

للطالب

االلتحاق

بأي

برنامج

بكالوريوس في كلية إدارة األعمال ،كما يحق
للطالب االلتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم
في الكيمياء وبرنامج بكالوريوس العلوم في

ال يقل التقدير في أحد المقررين عن ، C
وال يقل التقدير في المقرر اآلخر عن D

األحياء في كلية العلوم.


يحق

للطالبة

االلتحاق

بأي

برنامج

بكالوريوس في كلية إدارة األعمال ،كما يحق
للطالبة االلتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم

في الكيمياء وبرنامج بكالوريوس العلوم في
األحياء في كلية العلوم .ويحق للطالبات

االلتحاق بكلية العلوم الطبية التطبيقية.
ال يقل التقدير في أحد المقررين عن
 ، Cوال يقل التقديره في المقرر اآلخر
عن D

4

D

D

C

C

D

D



يحق للطالبة االلتحاق ببرنامج بكالوريوس

العلوم في الرياضيات.


يحق للطالب االلتحاق فقط ببرامج كلية



يحق للطالبة االلتحاق ببرنامج بكالوريوس

المجتمع (درجة المشاركة).

العلوم في الكيمياء.
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المواظبة واالعتذار عن الدراسة
المادة الــسـابعــة :
.6

إذا زادت نسـبة ءيـاب طالـب السـنة التحضــيرية فـي المقـرر بـدون عـذر عــن  ،%68أو
زادت نســـبة الغيـــاب الكلـــي بعـــذر رســـمي وبـــدون عـــذر فـــي المقـــرر عـــن  %65مـــن
المحاضـرات والــدروس العمليـة المحــددة للمقـرر ،ال يحــق للطالـب االســتمرار فـي المقــرر
على الفور ،وال يحق له دخول االختبار النهائي ويرصد له فـي سـجله األكـاديمي تقـدير

بناء على قـرار مـدرس المقـرر وموافقـة رئـيس قسـمه.
محروم (ح) أو) (DNفي المقرر ً
ويوضح الجدول التالي طريقة التعامل مع حاالت الغياب في مقررات السنة التحضيرية:
عدد الغيابات بدون عذر رسمي
المقرر

اإلنذار

اإلنذار

DN

إنجليزي 881 ،886

68

18

48

45

إنجليزي 884 ،884

0

61

60

11

رياضيات 884 ،881 ،886

4

4

6

9

إحصاء 886

4

4

5

1

6

1

4

5

هندسة ميكانيكية 884

6

1

4

5

تربية بدنية 881 ،886

6

1

4

5

تحضيري ،886 ،885 ،884 ،884 ،881 ،886

889 ،880 ،881

.4

رسمي وبدون عذر)
DN

األول

.1

عدد الغيابات الكلي (بعذر

الثاني

يتم تسجيل الطالب الذي ال يصل إلى المحاضرة فـي الوقـت المحـدد (فـي ءضـون  5دقـائق
متأخر .إذا تم تسجيل الطالـب متـأخ اًر  4مـرات ،فـإن ذلـك يعـادل ءيـاب
من بداية المحاضرة)
اً
محاضرة واحدة .الطالب الذي يصل متأخ اًر أكثر من  5دقائق يعتبر ءائبا بدون عذر.

ــتثناء  -رفـــع درجـــة
يجـــوز لمجلـــس عمـــادة الســـنة التحضـــيرية أو مـــن يفوضـــه  -اسـ ً
الحرمـــان ( )DNإذا قـــدم الطالـــب علـــى الفـــور عـــذ ارً يقبلـــه المجلـــس والســـماح للطالـــب
باالستمرار في المقـرر ودخـول االختبـار النهـائي ،علـى أن ال تكـون نسـبة حضـوره تقـل

عن ثلثي المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر ،وال يكون ءيابه بدون عذر قـد
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جاوز نسبة ( %68لطالب السنة التحضيرية) حيـث ينطبـق علـى حالتـه البنـد رقـم ()6
.4

.5

من هذه المادة.

ال يجوز لطالب السنة التحضـيرية االنسـحاب مـن أي مقـرر مـن مقـررات برنـامج السـنة

التحضـيرية .وفـي حالـة رءبتـه االنسـحاب مـن جميـع تلـك المقـررات يطبـق عليـه أنظمـة
االنسحاب الواردة في التقويم األكاديمي المقر من مجلس الجامعة.

يتم إشعار ولي األمر عند الموافقة على انسحاب الطالبة من الجامعة ،أو اعتذارها عـن

الدراسة ،أو التأجيل.

تقرير الحالة الدراسية
المادة الــثـامنــة :
.6

تقرير الحالة الدراسية:

حققـه
تبـي ُن ُخالصـة مـا
ُ
تحدد فـي نهايـة كـل فصـل دراسـي حالـة الطالـب الدراسـية التـي ّ
الطالب خالل دراسته بالجامعة وتظهر حالة الطالب الدراسية في سجله األكاديمي ،هـذا
مــع العلــم بــأن الفصــل الصــيفي ال يغيــر فــي الحالــة الدراســية ،وفيمــا يلــي توضــيح هــذه

الحاالت:

الحالة األكاديمية الجيدة (:)Good Standing

تكون الحالة األكاديمية للطالب جيدة إذا لـم يقـل معدلـه التراكمـي أو الفصـلي عـن

الحـــد األدنـــى ( 4،88مـــن  )5،88أو ( 1،88مـــن  ،)4،88ومـــن المفـــروض أن
يظل الطالب محافظاً على هذه الحالة حتى التخرج.

التحذير األكاديمي (:)Academic Warning

يحذر الطالب بعد ظهور نتائجه مع نهاية كل فصل دراسي (عدا الصيفي) إذا

تحققت أي من الحالتين التاليتين:


إذا كــان معدلــه التراكمــي (مــن  1،88إلــى أقــل مــن  4،88مــن  )5،88أو

(من  6،88إلى أقل من  1،88من .)4،88
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إذا كــان معدلــه الفصــلي (أقــل مــن  4،88مــن  )5،88أو (أقــل مــن 1،88
من .)4،88

اإلنذار األكاديمي (:)Academic Probation

يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي بعد ظهور نتائجه في نهاية كل فصل

دراسي ،إذا كان معدله التراكمي (أقل من  1،88من  )5،88أو (أقل من 6،88

من .)4،88
.1

إنهاء مفعول التحذير األكاديمي أو اإليقاف:
(أ)

يمكن إنهاء مفعول التحذير األكاديمي بعد مرور فصـل دراسـي اعتيـادي علـى

توجيــه ذلــك التحــذير ،وينتهــي مفعولــه عنــدما يكــون معــدل الطالــب الفصــلي

والتراكمي في نهاية أي فصل دراسـي ( 4،88أو أكثـر مـن  )5،88أو (1،88

(ب)

أو أكثر من .)4،88

على الطالب الموقوف إذا رءب في الدراسة التقدم بطلب الستئناف الدراسة فـي
الفترة المحددة من قبل عمادة القبول والتسـجيل ،وتنظـر لجنـة القبـول والتقـويم
األكاديمي في إمكانية إعادة الطالب للدراسة بعد فترة اإليقاف ،وال يتم احتساب

.4

مدة إيقاف الطالب من المدة المقررة إلنهاء متطلبات الدرجة العلمية.

إعادة مقرر دراسي

إذا رســب الطالــب فــي مقــرر فعليــه إعــادة ذلــك المقــرر ،ويمكــن للطالــب كــذلك أن يعيــد
دراسة أي مقرر حصـل فيـه علـى تقـدير مقبـول أو مقبـول مرتفـع ،ويعكـس رخـر تقـدير

أداء الطالب في المقرر  ،وفي حالة إعادة الطالب مقر ارً دراسياً حصـل فيـه علـى تقـدير
مقبول أو مقبول مرتفع ثم حصل فيه على تقدير راسب فعليـه إعادتـه ،وتحسـب جميـع

التقديرات في سجل الطالب األكاديمي.

المادة التاسعة:
.6

الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صف ارً في ذلك االختبار ،ويحسـب

.1

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي فـي أي مـن مـواد الفصـل لعـذر قهـري

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

جــاز لمجلــس عمــادة الســنة التحضــيرية ،فــي حــاالت الضــرورة القصــوى ،قبــول عــذره
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والســماح بإعطائــه اختبــا ارً بــديالً خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التــالي

ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

التأجيل واالنقطاع عــن الدراسـة
المادة العاشرة:

ال يحق لطالب السنة التحضيرية تأجيل الدراسة أو االعتذار عن الفصل الحالي ،إال لعـذر قـاهر

تقبله إدارة الجامعة.

المادة الحادية عشرة:

إذا انقطع الطالـب المنـتظم عـن الدراسـة مـدة فصـل دراسـي دون طلـب التأجيـل يطـوى قيـده مـن
الجامعة ،ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل ،وبالنسـبة للطالـب

المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

إعـــــــادة الــقـــــــيـــــد
الـــمـــادة الثانية عــشــــرة:
.6

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل االنقطاع وفق

الضوابط اآلتية :

(أ)

(ب)
(ج)

أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.

إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه التقدم

للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق
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عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ،ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك

(د)

وفقاً لضوابط يصدرها المجلس.

ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولمجلس الجامعة -في حال

الضرورة  -االستثناء من ذلك.

(ه) ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً أكاديمياً.

المــادة الثــالثــــــة عــشـــــرة:

ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليميـة أو تأديبيـة ،أو الـذي فصـل

مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة ،واذا اتضــح بعــد إعــادة قيــده أنــه ســبق فصــله لمثــل هــذه

فيعد قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.
األسباب ّ

االختـــبـــارات والـتــقـــديـــرات
المادة الرابعة عشرة:

بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القسـم  -درجـة لألعمـال
يحدد مجلـس الكليـة التـي يتبعهـا
المقـرر ً -
ّ
الفصلية ال تقل عن ( )%48من الدرجة النهائية للمقرر.

المـادة الخامسة عشرة:

تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين:
أ.

ب.

االختبــارات الشــفهية أو العمليــة أو البحــوث أو أن ـواع النشــاط الصــفي األخــرى أو منهــا

جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على األقل.

اختبارين تحريرين على األقل.
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المادة السادسة عشرة:

ضـ ّـمن
ـاء علــى توصــية مجلــس القســم  -أن ُي َ
يجــوز لمجلــس الكليــة التــي يتبعهــا المقـ ّـرر  -بنـ ً
االختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عمليـة أو شـفوية ،ويحـدد الـدرجات التـي تخصـص لهـا
من درجات االختبار النهائي.

المادة السابعة عشرة:
.6

يجوز لمدرس المقرر السماح للطالب باستكمال متطلبات المقرر خـالل الفصـل الدراسـي

.1

ال يدخل في تطبيق هذه المادة من ءاب عن االختبار النهائي بدون عذر.

.4

.4
.5

التالي في الحاالت االستثنائية الخارجة عن نطاق سيطرة الطالب.

يقوم مدرس المقرر برصد تقدير ءير مكتمل ( )ICوكتابة تقرير إلى رئيس القسم يشمل
األسباب والمبررات التي تم على أساسها رصد التقدير والعمل الالزم الستكمال متطلبـات

المقرر والمدة المحددة لذلك.

علــى الطالــب أن ُينهــي متطلبــات المقــرر خــالل مــدة ال تتج ـاوز نهايــة الفصــل الدراســي
التالي.
عند إكمال الطالب متطلبات المقرر في الفترة المحددة لـذلك فعلـى مـدرس المقـرر تغييـر

التقدير للطالب من تقدير ءير مكتمل ( )ICإلى التقدير الذي يستحقه في ذلـك المقـرر،

واشعار عمادة القبول والتسجيل بذلك خالل تلك الفترة من خالل رئيس القسم األكاديمي

.6

المعني.

إذا لــم يــتم تغييــر تقــدير ءيــر مكتمــل ( )ICمــن قبــل مــدرس المقــرر فــي الفتــرة المحــددة

لــذلك ،تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بتغييــر التقــدير إلــى راســب ( ،)Fواشــعار الطالــب
ومدرس المقرر ورئيس القسم بذلك.

.1

ال يجوز للطالب إعادة تسجيل مقرر حصل فيه على تقدير ءير مكتمل ( )ICقبل تغيير

.0

التقــدير ءيــر مكتمــل ( )ICينــتج عنــه تعليــق الحالــة الدراســية للطالــب فــي ذلــك الفصــل

.9

ال يجوز للطالب التسجيل في أي مقرر يكون المقرر الذي حصـل فيـه علـى تقـدير ءيـر

هذا التقدير.

الدراسي ،ويشمل ذلك مراتب التميز.
مكتمل ( )ICمتطلباً له.
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المادة الثامنة عشرة:

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

الرمز

الرمز

المدلول بالعربية

المدلول باإلنجليزية

النقاط

حدود الدرجة

5،88

4،88

ممتاز مرتفع

Exceptional

4،15

ممتاز

Excellent

جيد جداً مرتفع

Superior

بالعربية

باإلنجليزية

أ+

A+

 95ـ 688

أ

A

 98أقل من 95

4،15

ب+

B+

 05أقل من 98

4،58

4،58

ب

B

 08أقل من 05

4،88

4،88

ج+

C+

 15أقل من 08

4،58

1،58

جيد جداً

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

 18أقل من 15

4،88

1،88

جيد

Good

د+

D+

 65أقل من 18

1،58

6،58

مقبول مرتفع

High Pass

د

D

 68أقل من 65

1،88

6،88

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 68

6،88

8،88

راسب

Fail

م

IP

--------

-

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

--------

-

-

ءير مكتمل

In-Complete

ح

DN

--------

6،88

8،88

محروم

Denial

ند

NP

 68وأكثر

-

-

ناجح دون درجة

Nograde-Pass

هد

NF

أقل من 68

-

-

راسب دون درجة

Nograde-Fail

ع

W

--------

-

-

منسحب بعذر

Withdrawn

عج

WP

--------

-

-

منسحب بأداء مرض

Withdrawn with Pass

ع هـ

WF

--------

6،88

8،88

منسحب بتقدير راسب

Withdrawn with Fail

مع

AU

--------

-

-

مستمع

Audit
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المادة التاسعة عشرة:
.6

تقســم درجــات الطــالب علــى المســتويات التســعة المــذكورة فــي نــص المــادة الســابقة،
وتحسب التقديرات على أساس هذا التقسيم ،ويجوز لمدرس المقـرر األخـذ فـي االعتبـار

طـــرق تقـــويم أخـــرى متعـــارف عليهـــا مثـــل المتوســـط الحســـابي ،واالنحـــراف المعيـــاري

( )Standard Deviationلــدرجات الطــالب النهائيــة للمقــرر التــي تعكــس تحصــيل
الطالب الدراسي.

.1

يعطى الطالب تقدير منسحب بأداء مرض (ع ج) أو ) ،)WPأو تقدير منسحب بتقدير

.4

فـــي نهايـــة كـــل فصـــل دراســـي تقـــوم عمـــادة القبـــول والتســـجيل بـــإدراج أســـماء الطـــالب

راســب (ع هـــ) أو ) )WFإذا انســحب خــالل الفتــرة الموضــحة فــي التقــويم األكــاديمي.
ِ
بناء على تحصيل
مدرس المادة ،وموافقة رئيس القسم المختص ً
ويحدد التقدير من قبل ّ
الطالب الدراسي قبل طلبه االعتذار عن االستمرار في الدراسة.
المتفوقين في قائمة التميز للسنة التحضيرية على النحو التالي:

أ) مرتبة التميز األولى  :المعدل الفصلي بين ( )5،88( - )4،15من (،)5،88
وعلـــى أال يقـــل عـــدد النقـــاط عـــن ( )16نقطـــة ،أو ( )4،88( - )4،15مـــن

( ،)4،88وعلى أال يقل عدد النقاط عن ( )68نقطة.

ب) مرتبة التميز الثانيـة  :المعـدل الفصـلي مـن ( )4058وأقـل مـن ( )4015وعلـى
أال يقــل عــدد النقــاط عــن ( )11نقطــة ،أو ( )4،88( - )4،58مــن (،)4،88
وعلى أال يقل عدد النقاط عن ( )56نقطة.

ج) مرتبة التميز الثالثـة  :المعـدل الفصـلي مـن ( )4088وأقـل مـن ( )4058وعلـى
أال يقــل عــدد النقــاط عــن ( )64نقطــة ،أو ( )4،49( - )4،88مــن (،)4،88
وعلى أال يقل عدد النقاط عن ( )40نقطة.

د) يحسب عدد النقاط بضرب عدد الوحدات الدراسية المسجلة في الفصل الدراسـي
.4

بالمعدل الفصلي.

يحصل الطالب على مكافأة التفـوق فـي الفصـل الدراسـي فـي حالـة حصـوله علـى إحـدى
مراتب التميز حسب الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات.

الئحة الدراسة واالختبارت للسنة التحضيرية

- 19 -

المادة العشرون:

ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته ،كما ال يسمح له

بالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الواحدة والعشرون:
.6

الغش عمـل مشـين وءيـر أخالقـي ويجـب علـى أعضـاء هيئـة التـدريس والطـالب مراعـاة

.1

إن جميع األعمال والمتطلبات األكاديمية يجب أن تعمل من قبل الطالب الذي تم تكليفـه

.4

علـــى مـــدرس المقـــرر الحـــرص علـــى مراقبـــة وتـــدقيق األعمـــال والمتطلبـــات األكاديميـــة

.4

على مدرس المقرر إذا ثبت لديه أن طالباً ءش أو ساعد على الغش فـي أي عمـل مـن

األمانة والصدق لضمان شرعية التقديرات الدراسية.

بهذه األعمال أو المتطلبات بدون أية مساعدة ءير مجازة من أي نوع.
لتشجيع الطالب على تحري األمانة والصدق في تنفيذ هذه األعمال.

أعمال المقرر أو االختبارات القصيرة أن يقوم بإعطائـه درجـة صـفر فـي ذلـك العمـل ،ثـم
يقــوم المــدرس برفــع تقريــر ببيــان الحالــة وتوصــياته إلــى رئــيس القســم الــذي يرفعــه إلــى

عميد السنة التحضيرية ،ولمجلس عمادة السنة التحضيرية وحسب تقديره إعادة النظـر
في العقوبة أو االكتفاء بالعقـاب أو إعطـاء تقـدير راسـب (هــ) أو ) )Fفـي ذلـك المقـرر،
وله رفع الحالة إلى لجنة شؤون الطالب التي تقوم بدورها ببحث الحالة ورفع توصياتها

إلى مدير الجامعة وفق الالئحة التأديبية للطـالب ،ويجـوز للطالـب اسـتئناف القـرار لـدى

.5

مدير الجامعة في ءضون أسبوعين من إبالءه بالقرار.

علــى مــدرس المقــرر أو المشــرف علــى اختبــار المقــرر إذا ثبــت لديــه أن طالبـاً يغــش أو
يشــرع فــي الغــش أو يســاعد علــى الغــش فــي أي مــن االختبــارات التحريريــة أن يقــوم
بحرمانه من االستمرار في ذلك االختبار ويستحق الطالب تقدير راسـب (هــ) أو ) )Fفـي

ذلك المقرر ،ويرفع المـدرس تقريـ ارً ببيـان الحالـة إلـى رئـيس القسـم الـذي يقـدم المقـرر،
وعلــى رئــيس القســم رفــع تقريــره إلــى عميــد الســنة التحضــيرية .ولمجلــس عمــادة الســنة

التحضيرية البت في الحالة حسب التالي:

(أ)

عدم استحقاق الطالب لتقدير راسـب (هــ) أو ( )Fويعيـد مـدرس المقـرر االختبـار

للطالب.
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(ب) استحقاق الطالـب لتقـدير راسـب (هــ) أو ) (Fورفعهـا إلـى لجنـة شـؤون الطـالب
التي تقوم بدورها ببحث الحالة ورفع توصياتها إلى مـدير الجامعـة وفـق الالئحـة

التأديبية للطالب .ويجوز للطالب استئناف القرار لدى مدير الجامعة في ءضـون

أسبوعين من إبالءه بالقرار.

أحــكـــام عــــامـــة
المادة الثانية والعشرون:
.6

تعين الجامعة لكل طالب من طالبها مرشداً أكاديمياً لمساعدته في المسائل المتعلقة
ّ
بسيره الدراسي مثل:

أ)

اختيار التخصص األكاديمي الذي يالئم رءبة الطالب واستعداده.

ب) فهم وتفسير األنظمة األكاديمية.

ج) متابعة مسيرة الطالب وتقدمه الدراسي.

وبالنســـبة لطـــالب الســـنة التحضـــيرية فمرشـــدهم األكـــاديمي هـــو وكيـــل عمـــادة الســـنة

المهمة من أعضاء هيئة التدريس.
التحضيرية ،أو من توكل له هذه
ّ

.1

الســجل األكـاديــمــي

 يتاح للطالب نسخة من سجله األكاديمي في نهاية كل فصل دراسي ،وال يـتم تسـليم
أو إصــدار أو إرســال ســجل أكــاديمي إلــى أي جهــة خــارج الجامعــة أو أي شــخص
رخــر ،إال بتفــويض خطــي مــن الطالــب .كمــا ال يــتم إصــدار أي ســجالت أكاديميــة
جزئيــة بــل ال بــد أن تكــون شــاملة لجميــع مســيرة الطالــب األكاديميــة بالجامعــة مــن

تاريخ قبوله حتى تاريخ اإلصدار.
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 يحرص على دقة وسرية المعلومات في سجل الطالـب األكـاديمي ،وفـي حالـة وجـود
أيـة أخطـاء فـي السـجل األكـاديمي للطالـب ،فإنـه مـن الواجـب إشـعار عمـادة القبـول

.4

.4

.5

والتسجيل بذلك مباشرة.

يمــنح كــل طالــب بطاقــة جامعيــة إلثبــات شخصــيته ،ويتعــين علــى كــل طالــب حمــل هــذه

البطاقة ،وتقـديمها عنـد الطلـب ،وبـاألخص عنـد حضـور المحاضـرات النظريـة والـدروس

العملية ،وعند أداء االختبارات واستالم المكافآت.

تحتفظ عمادة القبـول والتسـجيل بملـف لكـل طالـب مشـتمل علـى مسـتندات قبولـه وبيـان
بأحواله الدراسية األكاديمية ،وكذلك سجله األكاديمي ،والعقوبات التأديبية الموقعة عليه

إن وجدت ،وأية أوراق أخرى خاصة به طيلة فترة دراسة الطالب في الجامعة.

تطبق (الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لها) فيما لـم يـرد

بشأنه نص مخالف في هذه الالئحة.

(انتهت بحمد اهلل)...
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