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التــعـريفـات
الـمـادة األولى:
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.
المستوى الدراسي:

هو الدال على المرحلة الدراسية ،وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.
الخطة الدراسية:
هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية ،واالختيارية ،والحرة ،والتي تشكل من مجموع
وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية

في التخصص المحدد.
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.
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الوحدة الدراسية:
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي
ال تقل مدته عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة

دقيقة.

اإلنذار األكاديمي:
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه

الالئحة.

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 للنسبة المئوية أو الرمز 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
تقدير مستمر:

تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله ،ويرمز له

بالرمز (م) أو (.)IP
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 ،انظر الملحق (ب).
المعدل التراكمي:

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

التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ،انظر الملحق (ب).
التقدير العام:
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي:

مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي ،ويتحدد الحد

األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
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تعريفات للمصطلحات الواردة في القواعد التنفيذية
التقديرات المستخدمة في جامعة حفر الباطن.
يوضح الملحق (ج) جميع التقديرات المستخدمة في الجامعة ،والنقاط المحددة لكل تقدير،

ويستخدم نظام النقاط ذو الحد األعلى (.)8033
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

واإلنذارات األكاديمية (إن وجـدت) باإلضـافة إلـى المقـررات التـي أُعفـي منهـا الطالـب المحـول ،

وذلك حتى تاريخ طباعة تلك الوثيقة.
معـدل التــخـصــص:

معدل التخصص هو معـدل التقـديرات التـي حصـل عليهـا الطالـب فـي مقـررات التخصـص حسـب

ويحســب معــدل التخصــص علــى أســاس آخــر تقــدير حصــل عليــه الطالــب فــي
الخطــة الدراســيةُ ،

المقرر.

الوحدة الدراسـية للدرس العـملي أو الـميـدانـي:
الدرس العمــلي أو المـيداني تعــادل مدتــه ( )733 -183دقـــــيقة بـحـــد أدنـــى ( )133دقــيقـــة
لبعض البرامج.

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.
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المرشد األكاديمي:
عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المكلـف باإلشـراف علـى الطالـب وتوجيهـه ومتابعتـه أثنـاء

دراسته بالجامعة.

الترقــيــة من مقررات السنة التحضيرية:
بناء على ضوابط تقرها إدارة الجامعة.
اجتياز كل مقررات السنة التحضيرية أو بعضها ً
الـبرنامـج التعاونــي:
فترة يقضيها الطالب في التدريب العملي قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة حسـب متطلبـات

تخصصه لمدة ال تزيد عن ( )74أسبوعاً.
التـدريـب الصـيفــي:

فترة يقضيها الطالب في التدريب العملي قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة حسـب متطلبـات

تخصصه لمدة ( )4أسابيع.
الـتربية العملية:

فترة يقضيها الطالب في التدريب العملي قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة حسـب متطلبـات

تخصصه لمدة ال تزيد عن ( )18أسبوعاً.
الـتربية الميدانية:

فتــرة يقضــيها الطالــب فــي التــدريب الميــداني قبــل آخــر فصــل دراســي لــه فــي الجامعــة حســب
متطلبات تخصصه لمدة ال تزيد عن ( )18أسبوعاً.

الدورة السريرية:
فترة زمنية يقوم الطالب خاللها بالتعلم والتدرب على حاالت سـريرية (مرضـية أو ريـر مرضـية)

في تخصص محدد ،بحيـث يقابـل كـل وحـدة دراسـية مقـرر أسـبوع تـدريب يعـادل وحـدة معتمـدة.
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االنقطاع:
عــدم تســجيل الطالــب أيـة مقــررات دراســية فــي الفصــل دراســي ،دون حصــوله علــى إذن بتأجيــل

الدراسة ،وال تحسب فترة اال نقطاع 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 ً

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية

-4-

قبول الطالب المستجدين
الـمادة الثـــانــيـة:

بناء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعـة عـدد
يحدد مجلس الجامعة ً
الطالب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية

.1

تقوم عمادة القبـول والتسـجيل وبالتنسـيق مـع الجهـات ذات العالقـة فـي الجامعـة بتقـديم

.7

يتم التنسـيق بـين عمـادة القبـول والتسـجيل وبـين الكليـات خـالل السـنة الدراسـية لتحديـد

توصية لمجلس الجامعة بأعداد الطالب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي.

تخصصــات الطــالب الــذين ســيكملون برنــامج الســنة التحضــيرية وذلــك حســب رربــة كــل
وبناء على الشروط التي تقرها الجامعة.
منهم
ً

المـادة الثـــالــثـــة:

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي :

أ)

أن يكون حاصالً علـى 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.

خمــس 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)

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.

أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثة

يشترط كذلك لقبول الطالب المستجد فـي الجامعـة أال يكـون مفصـوالً مـن جامعـة أخـرى ألسـباب

تأديبية.

المادة الرابـعـة:

تكون المفاضلة بين المتقـدمين ممـن تنطبـق علـيهم جميـع الشـروط وفقـاً لـدرجاتهم فـي اختبـار
الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.

.1

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة

تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بعــد انتهــاء اختبــارات القبــول بالمفاضــلة بــين المتقــدمين

ممن تنطبق عليهم جميع شروط القبول وفقاً للتقويم الكلي الذي يحصلون عليه وحسب

العــدد المحــدد مســبقاً لتلــك الســنة الدراســية .وبعــد اعتمــاد مــدير الجامعــة نتــائج هــذه
.7

.1
.2

.8

.1

.2

المفاضلة يتم إعالم الطالب بنتائج قبولهم.

تكون أفضلية القبول ممن تنطبق عليهم شروط القبول للحاصـلين علـى الثانويـة العامـة
في نفس العام فاألقدم حتى خمس سنوات ،باستثناء القبول في الكليات الصحية فتكـون

األفضلية لخريجي نفس العام والعام الذي قبله فقط.

يلغى قبول الطالب الذين تم إبالرهم بالقبول إذا لم يحضروا في الموعد المحدد.

علـى جميـع الطـالب المقبـولين إكمـال برنـامج السـنة التحضـيرية قبـل بدايـة الدراسـة فـي
المرحلــة الجامعيــة ويمكــن اجتيــاز هــذا البرنــامج أو جــزء منــه حســب القواعــد التنفيذيــة

الخاصة بذلك.

يمــنح كــل طالــب بطاقــة جامعيــة إل ثبــات شخصــيته ،ويتعــين علــى كــل طالــب حمــل هــذه

البطاقـة ،وتقــديمها عنـد الطلــب ،وبــاألخص عنـد حضــور المحاضـرات النظريــة والــدروس
العملية ،وعند أداء االختبارات واستالم المكافآت.

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

إن وجدت ،وأية أوراق أخرى خاصة به طيلة فترة دراسة الطالب في الجامعة.
برنامج السنة التحضيرية:
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أ)

تهـــدف الســـنة التحضـــيرية إلـــى تهيئـــة الطـــالب المســـتجدين للدراســـة والحيـــاة

الجامعية وزيادة فرص نجاحهم وتفوقهم في الجامعة من خالل:

 تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية لتمكينهم من الدراسة والتواصل
باللغة االنجليزية في مراحل الدراسة الجامعية.

 تعزيز فهم واستيعاب الطالب للمفاهيم الرياضية األساسية ،وتطوير القدرة
على التحليل والتفكير من خالل طرق حل المسائل والربط بين المفاهيم

الرياضية المختلفة.

 تزويد الطالب بالمعارف

والمهارات األساسية بهدف تهيئتهم للعمل

األكاديمي ،وتطوير أساليب التعلم الفعالة ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة

ب)

ج)

الجامعية واختيار التخصص وممارسة الحياة الصحية السليمة.

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

خاللهـا تـدريس مقـررات اللغـة اإلنجليزيــة والرياضـيات ،وأي مقـررات أخـرى تــرى
الجامعة إضافتها.

يتم إدراج التقديرات التي حصل عليها الطالب في مقررات السنة التحضيرية فـي

ســـجله األكـــاديمي مـــع المعـــدل الفصـــلي والمعـــدل التراكمـــي ،وال تحســـب هـــذه

التقديرات في المعدل التراكمي للدراسة الجامعية ،ويستمر تأثير الحالـة الدراسـية

للطالــب فــي المرحلــة الجامعيــة حســب مــا كانــت عليــه خــالل آخــر فصــل دراســي

د)

للطالب في برنامج السنة التحضيرية.

يجتاز الطالب السنة التحضيرية عند حصوله علـى تقـدير ال يقـل عـن جيـد (ج)

أو ( )Cفي جميع مقررات اللغة اإلنجليزية والرياضيات ،وحصوله على تقدير ال
يقل عن مقبول (د) أو ( )Dفي بقية مقررات السـنة التحضـيرية ،ويلتحـق بـأول
مســتوى فــي المرحلــة الجامعيــة ،ويحــق لــه اختيــار أي مــن التخصصــات التــي

ه)

قد ُمها الجامعة حسب الضوابط التي تقرها إدارة الجامعة.
تُ ّ
يمكن إعفاء الطالب من دراسة مقـرر أو أكثـر مـن مقـررات اللغـة االنجليزيـة إذا

و)

إذا اجتاز طالب السنة التحضيرية مقرري اللغة اإلنجليزية وتبقـى عليـه مقـررات

بناء على ضوابط تقرها
أظهر تفوقاً فيها قبل بدء الدراسة في السنة التحضيرية ً
إدارة الجامعة.
أخرى فإ ّن ُه يمكنه في هذه الحالة دراسة بعض مقررات المرحلـة الجامعيـة حسـب
الضوابط التي تقرها إدارة الجامعة.
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ز)

يفصل الطالب من برنامج السنة التحضيرية في إحدى الحالتين التاليتين:

 إذا حصــل الطالــب علــى تقــدير راســب أو محــروم أو انســحب بتقــدير راســب
مرتين متتاليتين في نفس المقرر من مقررات اللغـة اإلنجليزيـة أو مقـررات

الرياضيات.

 إذا لــم ينــه الطالــب جميــع مقــررات برنــامج الســنة التحضــيرية خــالل مــدة
أقصــاها نصــف المــدة المقــررة إلنهــاء الســنة التحضــيرية عــالوة علــى مــدة

البرنامج.

نظام الدراسة
المادة الخامســة:
أ)

ب)

.1

يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.

تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة

تقوم إدارة الجامعة بنشر كل ما يخص الدراسة ونظمها ومتطلباتها للطالب وتوعيتهم

بذلك بالوسائل المتاحة ،ويتحمل الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة،

أن توجيه المرشدين
واللوائح المنظمة لها بما في ذلك متطلبات التخرج ،كما ّ
األكاديميين ومساعدتهم للطالب في ذلك ال تعفيه من تحمل هذه المسؤولية ،لذا فإنه

ومتفَ ّهماً لتعليمات منح الشهادة
يلزم كل طالب أن يكون على معرفة بنظام الدراسة ُ
العلمية بدقة وشمول ،وأن يسعى باستمرار لإللمام بما يستجد من أنظمة أكاديمية،

.7

ويمكنه في ذلك استشارة رئيس القسم المختص أو المرشد األكاديمي.

تحدد مجالس الكليات الضوابط الالزمة لالنتقال بين المراحل الدراسية (المرحلة العامة

إلى التخصص ،المرحلة قبل السريرية إلى المرحلة السريرية ،البرنامج التأهيلي إلى
البكالوريوس) لطالب كلياتهم ،بحيث تشمل شروط االنتقال من مرحلة إلى أخرى ومن

مستوى إلى آخر داخل المرحلة).
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.1

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

اختيار التخصص األكاديمي الذي يالئم رربة الطالب واستعداده.

ج)

تعريف الطالب بتسلسل المقررات ِ
اإل لزامية واالختيارية إضافة إلى اقتراح المقررات

د)

متابعة مسيرة الطالب وتقدمه الدراسي.

و)

المساعدة في تعويض بعض المقررات بأخرى عند الضرورة.

ب) فهم وتفسير األنظمة األكاديمية.
االختيارية للطالب.

ه) المساعدة في التسجيل المبكر ومتابعة مراحل التسجيل المختلفة.

ويتم اختيار المرشد األكاديمي من بين أعضاء هيئة التدريس في القسـم أو الكليـة ،أمـا

بالنســـبة لطــــالب الســـنة التحضــــيرية فمرشــــدهم األكـــاديمي هــــو وكيـــل عمــــادة الســــنة

.2

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

تقســـم المقـــررات الدراســـية علـــى المســـتويات لكـــل درجـــة علميـــة ،ويحـــدد لكـــل مســـتوى
المقـــررات اإلجباريـــة واالختياريـــة وعـــدد الوحـــدات الدراســـية التـــي يجـــب علـــى الطالـــب
اجتيازهــا بنجــاح حســب ترتيبهــا للحصــول علــى الدرجــة العلميــة فــي ذلــك التخصــص،

ويسمى هذا التقسيم للمقررات والوحدات الدراسية "الخطة الدراسـية" ويـتم اعتمـاد جميـع

الخطــط الدراســية مــن قبــل مجلــس الجامعــة ،وعلــى األقســام مراجعــة وتحــديث الخطــط

الدراســية دوريـاً لتزويــد الطــالب بأحــدث التطــورات فــي المجــاالت الدراســية ويــتم تطبيــق
الخطط الدراسية حسب القواعد اآلتية:
أ)

على األقسام األكاديمية تحديد قائمة المقررات االختيارية المعتمدة وعرضها على

مجلس الكلية واحاطة عمادة القبول والتسجيل بها لتنفيذها.

ب) يمكن لبعض الطـالب وفـي حـاالت خاصـة التحـول إلـى خطـة أخـرى دون التفـريط
في متطلبات التخرج.

ج) عند إجراء أي تغيير في برنامج الخطة الدراسية فمن المتوقع عدم تدريس بعض
المقررات أو تدريس مقـررات أخـرى ،لـذلك يراعـي القسـم األكـاديمي الوقـت الـالزم

للطالب المتـأخرين دراسـياً بوضـع خطـة تنفيذيـة تمكـن هـؤالء الطـالب مـن إنهـاء
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متطلبات تخـرجهم حسـب خطـتهم األصـلية واحاطـة عمـادة القبـول والتسـجيل بهـا

لتنفيذها.

إذا تطلب برنامج الخطة الدراسية الجديد العودة لتدريس مقرر محذوف ،ولم يكن

د)

ذلــك ممكنـاً ،فإن ـ ُه يمكــن ،وفــي هــذه الحالــة ،التعــويض بمقــرر بــديل ومماثــل فــي
المحتوى وعدد الوحدات الدراسية ،وذلك بعد موافقة المرشـد األكـاديمي ،ومجلـس
القسم ،ومجلس الكلية ،واحاطة عمادة القبول والتسجيل بها لتنفيذها.

ه) إذا تمــت إعــادة قيــد أو اســتئناف الدراســة للطالــب الموقــوف عــن الدراســة فإن ـه
يخضع للخطة الدراسية التي كان عليها فـي آخـر فصـل دراسـي لـه فـي الجامعـة،
وذلك في حالة عدم إلغاء هـذه الخطـة ،ويوضـع علـى أحـدث خطـة فـي تخصصـه

بناء على توصية القسم األكاديمي.
في حالة إلغاء الخطة األصلية لدراسته ً
على الطالب أن يواصل التحصيل العلمي في إطـار الخطـة الدراسـية واذا اسـتوفى

و)
.8

متطلبات الخطة أصبح مرشحاً للتخرج.

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 ( 1،33مـــن  )8،33أو ( 7،33مـــن  ،)2،33ومـــن 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  7،33إلــى أقــل مــن  1،33مــن  )8،33أو

(من  1،33إلى أقل من  7،33من .)2،33
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إذا كــان معدلــه الفصــلي (أقــل مــن  1،33مــن  )8،33أو (أقــل مــن 7،33
من .)2،33

اإلنذار األكاديمي (:)Academic Probation

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

دراسي ،إذا كان معدله التراكمي (أقل من  7،33من  )8،33أو (أقل من 1،33

من .)2،33
.1

اإليقاف عن الدراسة:

مع اسـتمرار الحالـة الدراسـية للطالـب فـي المرحلـة الجامعيـة حسـب مـا كانـت عليـه فـي

آخــر فصــل دراســي فــي برنــامج الســنة التحضــيرية ،يوقــف الطالــب عــن الدراســة فــي
المرحلة الجامعية لمدة فصل دراسي على األقل إذا تحققت أي من الحاالت التالية:

 إذا حصل الطالب على معدل فصـلي أقـل مـن ( 7،33مـن  )8،33أو ( 1،33مـن
 )2،33في أي فصل دراسي.

 إذا حصــل الطالــب علــى تحــذير أو إنــذار أكــاديمي فــي فصــل دراســي ،وحقــق معــدالً
فصلياً في الفصل التالي بما هو (أقل مـن  7،28مـن  )8،33أو (أقـل مـن 1،28

من .)2،33

 إذا حصل الطالب على ثالثة تحذيرات أكاديمية متتالية.
ويجــوز لمــدير الجامعــة إعطــاء الطالــب الموقــوف عــن الدراســة فرصــة لالســتمرار فــي

بناء على توصية لجنة القبول والتقويم األكاديمي.
الدراسة ً
.2

إنهاء مفعول التحذير األكاديمي أو اإليقاف:
أ)

يمكــن إنهــاء مفعــول التحــذير األكــاديمي بعــد مــرور فصــل دراســي اعتيــادي علــى

توجيـــه ذلـــك التحـــذير ،وينتهـــي مفعولـــه عنـــدما يكـــون معـــدل الطالـــب الفصـــلي

والتراكمي في نهاية أي فصل دراسي ( 1،33أو أكثـر مـن  )8،33أو ( 7،33أو

أكثر من .)2،33

ب) على الطالب الموقـوف إذا ررـب فـي الدراسـة التقـدم بطلـب السـتئناف الدراسـة فـي
الفتــرة المحــددة مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل ،وتنظــر لجنــة القبــول والتقــويم
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األكاديمي  -بالتنسيق مع الكلية التي يتبعها الطالب عند الحاجـة  -فـي إمكانيـة

إعادة الطالب للدراسة بعد فترة اإليقاف ،وال يـتم احتسـاب مـدة إيقـاف الطالـب مـن
.4

المدة المقررة إلنهاء متطلبات الدرجة العلمية.

منح الطالب درجتين علميتين:

يمكن للطالب التقدم بطلب للدراسة في درجتين علميتين في آن واحد شريطة أن ال يقل

معدلـــه التراكمـــي عـــن ( 2،33مـــن  )8،33أو ( 1،33مـــن  ،)2،33بعـــد إنهائـــه 17
وحــدة دراســية علــى األقــل وبعــد موافقــة مجلســي القســمين المعنيــين ومجلســي الكليتــين

المعنيتين ،ويمنح الطالب الدرجتين العلميتين بعد استيفائه الشروط التالية :
أ)

أن يكون قد أكمل المقررات الدراسية وحصل علـى المعـدل التراكمـي المطلـوب لكـل

من الدرجتين العلميتين .

ب) أال يقل مجموع الوحدات الدراسية المحتسبة للدرجتين العلميتين عن ( )74سـاعة
زيادة عن متطلبات الدرجة األكثر في عدد الوحدات الدراسية.

الطالب بواحـد
ج) في حالة وجود برنامج تعاوني في كال التخصصين يجوز أن يكتفي
ُ
على أن يعوض اآلخر بمقررات يحـددها مجلسـا الكليتـين المعنيتـين حسـب الخطـة
الدراسية للدرجتين العلميتين.

.1

الطالب
د) في حالة وجود برنامج تدريب صيفي في كال التخصصين يجوز أن يكتفي
ُ
بناء على توصية مجلسي الكليتين المعنيتين.
بواحد ً

يجوز قبول وتسجيل موظفي جامعـة حفـر البـاطن للدراسـة فـي المرحلـة الجامعيـة بوقـت

جزئي حسب إجراءات يقرها مدير الجامعة.

المادة السادسة:

يجوز أن تكـون الدراسـة فـي بعـض الكليـات علـى أسـاس السـنة الدراسـية الكاملـة وفقـاً للقواعـد
واإلجراءات التي يقرها مجلس الجامعة ،وتحتسب السنة الدراسية بمستويين .
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نـظـام المســـتــويــات
المادة السابعة:

نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين ،ويجوز أن يكون هنـاك فصـل دراسـي

مدتــه بنصــف مــدة الفصــل الــرئيس ،وتــوزع متطلبــات التخــرج لنيــل
صــيفي ،علــى أن تحتســب ّ
الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.

المادة الثامنة:

يضـع مجلــس الجامعـة قواعــد التسـجيل ،والحــذف ،واإلضـافة للمقــررات ضـمن مســتويات الخطــة

الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي.

1ـ

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة

إجراءات التسجيل:

أ)

موافقــة المرشــد األكــاديمي إلزاميــة إلنهــاء إج ـراءات التســجيل حســب الض ـوابط

ب)

التسجيل المبكر:

التي تقرها إدارة الجامعة.

فـــي منتصـــف الفصـــل الدراســـي األول يـــتم التســـجيل المبكـــر للمقـــررات التـــي
سيدرسها الطالب في الفصل الثاني ،وفي منتصف الفصل الثـاني يـتم التسـجيل

المبكـــر للفصـــل الصـــيفي والفصـــل األول مـــن العـــام التـــالي .والتســـجيل المبكـــر

إلزامــي علــى جميــع الطــالب المســجلين فــي ذلــك الفصــل ،وال يغنــي عــن القيــام
ج)

بالتسجيل الرسمي في بداية الفصل الدراسي.

التسجيل الرسمي:

يــتم التســجيل الرســمي لجميــع الطــالب فــي بدايــة كــل فصــل دراســي أو برنــامج

صيفي ،ويتم تأكيد ذلك كما هو محدد في التقـويم األكـاديمي ،وعلـى كـل طالـب

القيام بإجراءات التسجيل بنفسه ،وال يحق له تكليف مـن ينـوب عنـه إطالقـاً أو

طلب التسجيل بأي طريقة أخرى.
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التسجيل المتأخر:

د)

يمكن للطالب عند الضـرورة التسـجيل متـأخ ارً خـالل الفتـرة المحـددة فـي التقـويم

الدراســي حســب الضـوابط التــي تضــعها الجامعــة ويتحمــل الطالــب جميــع تبعــات

تسجيله المتأخر.

الحذف واإلضافة:

ه)

يجـــوز للطالـــب تعـــديل جدولـــه الدراســـي بإضـــافة مقـــررات أخـــرى خـــالل األيـــام
المحددة في التقويم األكاديمي للفصل الدراسي أو الفصل الصـيفي .كمـا يمكنـه

الحـــذف خـــالل أول أســـبوعين مـــن بـــدء الدراســـة فـــي الفصـــل الدراســـي (خـــالل
األسبوع األول في الفصل الصيفي) دون أن يظهر ذلك في السـجل األكـاديمي،

بالشروط التالية:
أوالً :الحذف :
أ)

عــدم تجــاوز الحــد األدنــى للعــبء الدراســي المســموح بــه للتســجيل (أنظــر

ب)

إذا كــان المقــرر المـراد حذفــه متطلبـاً متزامنـاً مــع مقــرر آخــر ،فــال يحــق لــه

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة الفقرة السابعة).

حذفه إال بحـذف المقـررين معـاً ،أو إبقائهمـا معـاً( .أنظـر القواعـد التنفيذيـة

للمادة الثالثة عشرة).
ثانياً :اإلضافة :
أ)

عــدم تجــاوز الحــد األعلــى للعــبء الدراســي المســموح بــه للتســجيل (أنظــر

ب)

عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي واالختبارات النهائية.

ج)

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة الفقرة السابعة).

في حالة رربة الطالب اإلضافة إلى شعبة مغلقة ،وأخذاً فـي االعتبـار تكـافؤ
عدد الطالب في الشعب ،فيجب علـى الطالـب الحصـول علـى موافقـة رئـيس

القســم األكــاديمي للمقــرر ،وتقــديم الموافقــة خــالل الفتــرة المحــددة لعمــادة

القبول والتسجيل.
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7ـ

حضور مقرر بصفة مستمع

يجوز للطالب المسجل في مقرر بوحدات دراسية تغيير حالة المقرر إلـى مسـتمع وذلـك
بعد توصية مدرس المقرر وموافقة رئيس القسم الذي يقدم المقـرر ،إضـافة إلـى رئـيس

قسم تخصص الطالب ،وعلى الطالب حين تقديم الطلب األخذ باالعتبارات اآلتية-:
أ)

يسمح للطالب حضور مقرر بصفة مستمع في فصله األخير فقط قبل تخرجه.

ب) ال يمكن للطالب حضور مقرر مطلوب لتخرجه بصفة مستمع.

ج) ال يمكن تغيير حالة المقرر من مستمع إلى مقرر بوحدات دراسية بعد انتهاء فترة
اإلضافة.

د) عند حضور الطالب أي مقرر بصفة مستمع فال يمكن إعادته بوحدات دراسية في
أي فصل س
تال ما لم تكن اإلعادة في تخصص جديـد وهـذا المقـرر متطلـب أساسـي
فيها بعـد موافقـة المرشـد األكـاديمي ورئـيس قسـمه وعميـد كليتـه ووكيـل الجامعـة

ه)

1ـ

للشؤون األكاديمية.

إن آخــر يــوم لقبــول طلبــات تغييــر حالــة المقــرر إلــى مســتمع فــي عمــادة القبــول
والتسجيل هو آخر يوم لالنسحاب من المقررات بدرجة (منسحب بعـذر) كمـا هـو

محدد في التقويم األكاديمي( .أنظر القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين).

التبديل أو التعويض في المقررات

يمكن تبديل أو تعويض مقررات بمقررات أخرى بعد الحصول على موافقة وكيل الجامعة

للشؤون األكاديمية واعالم عمادة القبول والتسجيل بذلك في بعض الحاالت (مثـل عـدم
االستمرار في تدريس بعـض المقـررات أو لتغييـر المحتويـات ،أو فـي حالـة إقـرار بـرامج

2ـ

جديدة تتكون من مقررات لم يدرسها الطالب).

إعادة مقرر دراسي

إذا رسب الطالب فـي مقـرر إلزامـي فعليـه إعـادة ذلـك المقـرر ،ويمكـن للطالـب كـذلك أن
يعيــد دراســة أي مقــرر حصــل فيــه علــى تقــدير مقبــول أو مقبــول مرتفــع ،ويعكــس آخــر

تقدير أداء الطالب في المقرر  ،وفي حالة إعادة الطالب مقر ارً دراسـياً حصـل فيـه علـى
تقدير مقبول أو مقبول مرتفع ثم حصل فيه على تقـدير راسـب فعليـه إعادتـه فـي حالـة

كونــه مقــر ارً إلزامي ـاً فــي خطــة الطالــب الدراســية ،وتحســب جميــع التقــديرات فــي ســجل
الطالب األكاديمي.
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8ـ

التسجيل في البرنامج التعاوني

يتعين علـى بعـض طـالب الجامعـة حسـب تخصصـاتهم وخططهـم الدراسـية ،قضـاء فتـرة

من التدريب العملي في مجال التخصص لمدة ال تزيد عن ( )74أسبوعاً يكـون خاللهـا

الطالب على اتصال دائم مع قسمه األكاديمي .ولكي يصبح الطالب مؤهالً للتسجيل في
هذا البرنامج ال بد من استيفاء الشروط التالية:
أ)

أن يكون قد أكمل أكثر من ( )48وحـدة دراسـية فـي برنـامج البكـالوريوس ،وأكثـر
مــن ( )28وحــدة دراســية فــي برنــامج درجــة المشــاركة للشــهادة العلميــة المســجل

فيها ،وعليه أن ُيكمل البرنامج التعاوني قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة.
ب) أن يكون قد أكمل المقررات المحددة له من القسم المختص.

ج) أن يكـــون المعـــدل التراكمـــي ومعـــدل التخصـــص ( 1،33أو أكثـــر مـــن  )8،33أو
( 7،33أو أكثر من .)2،33

د) أن ال يكون موقوفاً عن الدراسة.
1ـ

ه) ال يسمح للطالب التسجيل في أي مقرر آخر أثناء البرنامج التعاوني.

التسجيل في التدريب الصيفي :

يتعين على بعض طالب الجامعة حسب تخصصاتهم وحسـب خططهـم الدراسـية ،قضـاء

فتــرة للتــدريب الصــيفي فــي مجــال التخصــص مــدتها ثمانيــة أســابيع ،وعلــى الطالــب أن

ُيكمل فترة التدريب الصيفي قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة ،ولكي يصبح الطالب
مؤهالُ للتسجيل في هذا البرنامج فال ُب ّد من توفر الشروط التالية:
أ)

أن يكون قد أكمل أكثر من ( )18وحدة دراسية في برنامج البكالوريوس للشـهادة
العلمية المسجل فيها.

ب) أن يكون قد أكمل المقررات المحددة له من القسم المختص.

ج) أن يكـــون المعـــدل التراكمـــي ومعـــدل التخصـــص ( 1،33أو أكثـــر مـــن  )8،33أو
( 7،33أو أكثر من .)2،33

د) أال يكون موقوفاً عن الدراسة.

ه) ال يسمح للطالب التسجيل في أي مقرر آخر أثناء التدريب الصيفي.

8ـ

التسجيل في التربية العملية
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يتعين علـى بعـض طـالب الجامعـة حسـب تخصصـاتهم وخططهـم الدراسـية ،قضـاء فتـرة

من التدريب العملي في مجال التخصص لمدة ال تزيد عن ( )18أسبوعاً يكـون خاللهـا

الطالب على اتصال دائم مع قسمه األكاديمي .ولكي يصبح الطالب مؤهالً للتسجيل في
هذا البرنامج ال بد من استيفاء الشروط التالية:
أ)

أن يكون قد أكمل أكثر من ( )48وحدة دراسية في برنامج البكالوريوس ،وعليـه

ج)

أن يكــون المعــدل التراكمــي ومعــدل التخصــص ( 1،33أو أكثــر مــن  )8،33أو

د)

أن ال يكون موقوفاً عن الدراسة.

أن ُيكمل التربية العملية قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة.
ب) أن يكون قد أكمل المقررات المحددة له من القسم المختص.
( 7،33أو أكثر من .)2،33

ه) ال يسمح للطالب التسجيل في أي مقرر آخر أثناء التربية العملية.

2ـ

العبء الدراسي :

العبء الدراسـي ألي طالـب هـو مجمـوع الوحـدات الدراسـية للمقـررات التـي يسـجلها فـي

ويحدد حسب القواعـد
الفصل الدراسي أو الفصل الصيفي ،ويختلف من تخصص آلخرُ ،
اآلتية -:
أ)

الحد األدنى والحـد األعلـى للعـبء الدراسـي للفصـل الدراسـي للطالـب الـذي حالتـه
األكاديمية جيدة:

 يبلــا الحــد األدنــى لعــدد الوحــدات الدراســية ( )12وحــدة فــي الفصــل الدراســي
ويستثنى من هذا الحد األدنى الطالب في فصله الدراسي األخير.

 يبلا الحد األعلى ( )11وحدة دراسية.

 يجوز للطالب بعد الحصـول علـى موافقـة رئـيس قسـمه األكـاديمي أن يسـجل
( )71وحــدة دراســية إذا كــان معدلــه التراكمــي فــي الفصــول الدراســية التــي

تضم آخر (  ) 74وحدة دراسية ال يقل عن ( 2،33من  )8،33أو (1،33
من .)2،33

ب)

 يبلا الحد األعلى ( )4وحدات دراسية للفصل الصيفي.

الحد األدنى والحد األعلى للعبء الدراسي للطالب المحذر أو المنذر أكاديمياً :




يبلا الحد األدنى ( )17وحدة للفصل الدراسي.

يبلا الحد األعلى ( )18وحدة دراسية للفصل الدراسي.
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يبلا الحد األعلى ( )2وحدات دراسية للفصل الصيفي.


ج)

الحد األدنى والحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في فصله األخير :


يبلــا الحــد األعلــى ( )73وحــدة دراســية فــي الفصــل الدراســي ،بشــرط أن
يكون معدله التراكمي في الفصول التي تضم آخر ( )74وحدة دراسـية ال

يقل عن ( 1،33من  )8،33أو ( 7،33من .)2،33


يبلــا الحــد األعلــى ( )1وحــدات دراســية فــي الفصــل الصــيفي ،بشــرط أن

يكون معدله التراكمي في الفصول التي تضم آخر ( )74وحدة دراسـية ال

4ـ

يقل عن ( 1،33من  )8،33أو ( 7،33من .)2،33

الســجل األكـاديــمــي
أ)

يتــاح للطالــب نســخة مــن ســجله األكــاديمي فــي نهايــة كــل فصــل دراســي ،وال يــتم

تســليم أو إصــدار أو إرســال ســجل أكــاديمي إلــى أي جهــة خــارج الجامعــة أو أي

شــخص آخــر ،إال بتفــويض خطــي مــن الطالــب .كمــا ال يــتم إصــدار أي ســجالت
أكاديميـــة جزئيـــة بـــل ال بـــد أن تكـــون شـــاملة لجميـــع مســـيرة الطالـــب األكاديميـــة

بالجامعة من تاريخ قبوله حتى تاريخ اإلصدار.

ب) يحــرص علــى دقــة وســرية المعلومــات فــي ســجل الطالــب األكــاديمي ،وفــي حالــة
وجود أية أخطاء في السـجل األكـاديمي للطالـب ،فإنـه مـن الواجـب إشـعار عمـادة

القبول والتسجيل بذلك مباشرة.
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المواظبة واالعتذار عن الدراسة
المادة الــتــــاســعــة :

على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحـرم مـن دخـول االختبـار النهـائي

فيهــا إذا قلــت نســبة حضــوره عــن النســبة التــي يحــددها مجلــس الجامعــة  ،علــى أال تقــل عــن

ويعـ ّـد
( )%28مــن المحاضـرات والــدروس العمليــة المحــددة لكــل مقــرر خــالل الفصــل الدراســيُ ،
الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر ،ويرصد له تقـدير محـروم
(ح) أو (.)DN

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة

إذا زادت نســبة ريــاب الطالــب فــي المقــرر بــدون عــذر عــن  %73مــن المحاض ـرات والــدروس
العملية المحددة للمقرر ،ال يحق للطالب االستمرار في المقرر علـى الفـور ،وال يحـق لـه دخـول

بنـاء
االختبار النهائي ويرصد له في سجله األكـاديمي تقـدير محـروم (ح) أو) (DNفـي المقـرر ً
على قرار مدرس المقرر وموافقة رئيس قسمه.

المادة العــاشــــــرة :

يجــوز لمجلــس الكليــة أو مــن يفوضــه  -اســتثناء  -رفــع الحرمــان والســماح للطالــب بــدخول

االختبار ،شريطة أن يقدم الطالب عذ ارً يقبله المجلس ،ويحـدد مجلـس الجامعـة نسـبة الحضـور

على أال تقل عن ( )%83من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.

.1

القواعد التنفيذية للمادة العاشرة

إذا قلَّــت نســبة حضــور الطالــب فــي المقــرر عــن ثلثــي المحاض ـرات والــدروس العمليــة
المحددة للمقرر ،ال يحق للطالب االستمرار في المقرر علـى الفـور ،وال يحـق لـه دخـول

االختبــار النهــائي ويرصــد لــه فــي ســجله األكــاديمي تقــدير محــروم (ح) أو) (DNفــي

بناء على قرار مدرس المقرر وموافقة رئيس قسمه.
المقرر ً
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.7

اسـتثناء  -رفـع درجـة الحرمـان ( )DNإذا قـدم
يجوز لمجلس الكليـة أو مـن يفوضـه -
ً
الطالب على الفور عذ ارً يقبله المجلس والسماح للطالب باالستمرار فـي المقـرر ودخـول
االختبار النهائي ،على أن ال تكون نسبة حضوره تقـل عـن ثلثـي المحاضـرات والـدروس

العملية المحددة للمقرر ،وال يكون ريابه بدون عذر قد جاوز نسبة  %73حيث تنطبق
على حالته القواعد التنفيذية للمادة التاسعة.

ويلخــص الجــدول التــالي تطبيــق القواعــد التنفيذيــة للمــادتين التاســعة والعاشــرة ،موضــحاً عــدد
الغيابات بعذر رسمي وبدون عذر ،حسب عدد الوحدات الدراسية للمقرر:

المقرر
مقرر عدد محاضراته في الفصل

الدراسي ( )28محاضرة

مقرر عدد محاضراته في الفصل

الدراسي ( )13محاضرة

مقرر عدد محاضراته في الفصل
الدراسي ( )18محاضرة
درس معمل

عدد الغيابات الكلي (بعذر

عدد الغيابات بدون عذر رسمي

رسمي وبدون عذر)

اإلنذار األول

اإلنذار الثاني

DN

DN

2

2

13

18

1

8

2

13

7

1

2

8

1

7

1

2

المادة الحـاديــة عشـرة:

الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صف ارً في ذلك االختبـار ،ويحسـب تقـديره
في ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.

المادة الثانيــة عشــرة:

إذا لـم يـتمكن الطالـب مـن حضـور االختبـار النهــائي فـي أي مـن مـواد الفصـل لعـذر قهـري جــاز

لمجلس الكلية ،في حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره والسماح بإعطائه اختبـا ارً بـديالً خـالل
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مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التــالي ويعطــى التقــدير الــذي يحصــل عليــه بعــد أدائــه

االختبار البديل.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشرة

.1

يقوم الطالب بتقديم العذر لمدرس المقرر طالباً السماح له بإعطائـه اختبـا ارً بـديالً خـالل

.7

يتم إعداد تقرير من مدرس المقرر إلى رئـيس القسـم لعرضـه علـى مجلـس القسـم ومـن

.1

يجوز لمجلس الكلية  -فـي حـاالت الضـرورة القصـوى  -قبـول عـذر الطالـب ،والسـماح

مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي.

ثم على مجلس الكلية.

ويعطــى
بإعطائــه اختبــا ارً بــديالً خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التــاليُ ،

التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

المــــادة الـثالــثـة عشـــرة:
أ.

يجوز للطالب االعتذار عن االسـتمرار فـي دراسـة فصـل دراسـي دون أن يعـد راسـباً ،إذا
تقدم بعـذر مقبـول لـدى الجهـة التـي يحـددها مجلـس الجامعـة ،وذلـك خـالل فتـرة زمنيـة

تحــددها القواعــد التنفيذيــة التــي يقرهــا مجلــس الجامعــة ،ويرصــد للطالــب تقــدير (ع) أو

ب.

.1

.7

( )Wويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

يجوز االنسـحاب بعـذر مـن مقـرر أو أكثـر فـي الفصـل الدراسـي وفـق القواعـد التنفيذيـة

التي يقرها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة

يتم دراسة طلب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي مـن قبـل عمـادة شـؤون

الطالب وتستكمل إجراءات االعتذار  -في حـال قبولـه  -فـي عمـادة القبـول والتسـجيل،
ثم يطوى قيده بعد ذلك.

في حالة حصول الطالب على تقديرات قبل طلبـه االنسـحاب مـن مقـرر أو أكثـر فيحـتفظ

بجميع هذه التقديرات في سجله األكاديمي.
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.1

ال يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في الدراسـة بعـذر ألكثـر مـن فصـلين دراسـيين

متتــاليين أو ثالثــة فصــول دراســية ريــر متتاليــة حــداً أقصــى طيلــة بقائــه فــي الجامعــة،
ويجوز لمدير الجامعة أو من يفوضه فـي حـال الضـرورة االسـتثناء مـن ذلـك ،وتحتسـب

.2

المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
مدة االعتذار ضمن ّ
ّ
يجوز للطالب االنسحاب من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسـي حسـب الفتـرات المحـددة
في التقويم األكاديمي المقر من مجلس الجامعة بالترتيب التالي:

 االنســحاب بــدون تقــدير مــن مقــرر أو أكثــر خــالل األســبوعين األولــين مــن الفصــل
الدراسي.

 االنســحاب بعــذر مــن مقــرر أو أكثــر بتقــدير منســحب ( )Wخــالل األســابيع األربعــة
التالية.

 االنسحاب بعـذر مـن جميـع المقـررات بتقـدير منسـحب ( )Wخـالل األسـابيع األربعـة
التالية.

س
مـرض ( ،)WPأو تقـدير
 االنسحاب بعذر من جميع المقررات بتقدير منسحب بـأداء
منسحب بتقدير راسب ( (WFخالل األسابيع األربعة التالية .ويحدد التقدير من ِقبـل

.8
.1
.2

.4

بنـاء علـى تحصـيل الطالـب الدراسـي
مدرس المادة ،وموافقة رئـيس القسـم المخـتص ً
ّ
قبل طلبه االعتذار عن االستمرار في الدراسة.

إذا انسحب الطالب في األسبوع الخامس عشر فيطبق عليه المادة الحادية عشر.

إذا انســحب الطالــب مــن مقــرر أو أكثــر فإنــه يجــب أن ال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية

المتبقية عن الحد األدنى الموضح في المادة الثامنة الفقرة السابعة.

لمجلــس الكليــة المخــتص ،أو مــن يفوضــه ،النظــر فــي حــاالت االنســحاب مــن المقــررات

لمــن يقــل عبئــه الدراســي عــن الحــد األدنــى (بعــد االنســحاب) ،وكــذا مــن لــم يــتمكن مــن
تسجيل الحد األدنى من العبء الدراسي.

ال يجوز لطالب السنة التحضيرية االنسـحاب مـن أي مقـرر مـن مقـررات برنـامج السـنة
التحضيرية .وفـي حالـة رربتـه االنسـحاب مـن جميـع تلـك المقـررات يطبـق عليـه أنظمـة

االنســحاب ال ـواردة فــي التقــويم األكــاديمي المقــر مــن مجلــس الجامعــة لبرنــامج الســنة

.1

التحضيرية.

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

الدراسة ،أو التأجيل.
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التأجيل واالنقطاع عــن الدراسـة
المادة الرابعة عشرة:

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعـة علـى

أالّ تتجــاوز مــدة التأجيــل فصــلين دراســيين متتــاليين أو ثالثــة فصــول دراســية ريــر متتاليــة حــداً
أقصــى طيلــة بقائــه فــي الجامعــة ثــم يطــوى قيــده بعــد ذلــك ،ويجــوز لمجلــس الجامعــة فــي حــال

الضــرورة االســتثناء مــن ذلــك ،وال تحتســب مـ ّـدة التأجيــل ضــمن المـ ّـدة الالزمــة إلنهــاء متطلبــات
التخرج.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة

.1

يــتم دراســة طلـــب تأجيــل الدراســة لفصـــل دراســي والبـــت فيــه مــن قبـــل عمــادة القبـــول

.7

تأجيل الدراسة يكون متاحاً حتى نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي.

.2

وبنـاء
اسـتثناء
الطالبات المرافقات ألزواجهـن المبتعثـين خـارج المملكـة ،يسـمح لهـن –
ً
ً
علــى موافقــة مجلــس الكليــة المخــتص – بتأجيــل الدراســة وبحــد أقصــى لمــدة ســنتين

.1

والتسجيل ،ثم يطوى قيده.

ال يحق لطالب السنة التحضيرية تأجيل الدراسة ،إال لعذر قاهر تقبله إدارة الجامعة.

متتاليتين على أن تتقدم بذلك قبـل بدايـة الفصـل المطلـوب لبدايـة التأجيـل ،وأن تحضـر
الطالبة ما يثبت مرافقتها لزوجها المبتعـث مـن الجهـات الرسـمية .وتعتبـر الطالبـة التـي

تزيد فترة تأجيلها عن سنتين بسبب مرافقتها لزوجهـا المبتعـث فـي حكـم المنقطعـة عـن

الدراســة ،وال يحتســب لهــا مــا ســبق أن درســـته مــن وحــدات دراســية ،واذا رربــت فـــي
الدراسـة تتقــدم كطالبــة مســتجدة .وتســري هــذه الحالــة علــى الطلبــة المـرافقين لزوجــاتهم

المبتعثات.
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المادة الخامسة 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.

المادة السادسة عشرة:

عد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائ ارً في جامعة أخرى.
ال ُي ّ

إعـــــــادة الــقـــــــيـــــد
الـــمـــادة الســـابــعـــة عــشــــرة:

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
عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ،ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك

وفقاً لضوابط يصدرها المجلس.

د)

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

ه)

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

الضرورة  -االستثناء من ذلك.
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.1

.7
.1

.2

القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة

يتقدم الطالب المطـوي قيـده بطلـب إعـادة قيـده إلـى عمـادة القبـول والتسـجيل قبـل بدايـة

االختبارات النهائية للفصل الدراسي الـذي يسـبق إعـادة قيـده حسـب الفتـرة التـي تحـددها

العمادة.

تنسق عمادة القبول والتسجيل مع مجلس الكلية المعنية التخاذ قرار حيال إعادة القيد.

إذا زادت مدة انقطـاع الطالـب عـن الدراسـة عـن أربعـة فصـول دراسـية أو أكثـر فبإمكانـه

التقدم للجامعة طالباً مستجداً إذا انطبقت عليه كافة شروط القبول ،وال تحسـب تقديراتـه
السابقة ولكنها تظهر في سجله األكاديمي.

ال تنطبق هذه المادة على الطلبة المفصولين من الجامعة.

المــادة الثــامـــنـــة 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 ّ

الــــتـــخـــــــرج
المـــــادة التــاســعــة عـشــــرة :
.1

.7

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،على أالّ يقل

معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص ،على

أالّ يقل في كل األحوال عن تقدير "مقبول".

بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة
يجوز لمجلس الكلية ً
يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي ،وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في

المعدل.
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.1
.7

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة

على الطالب إنهاء جميع متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية لتخصصه.

لكي يتخرج الطالب يجب أن يكون المعدل التراكمي ومعـدل التخصـص ( 1،33أو أكثـر

من  )8،33أو ( 7،33أو أكثر من .)2،33

.1

عند نجاح الطالب في المقررات وحصوله على معدل أقـل مـن المعـدل المشـروط للتخـرج

.2

يشترط إلعطاء أي درجة علمية من جامعة حفر الباطن أن يكون الطالب قد درس فعلياً

ـاء علــى موافقــة مجلــس القســم أو مــن يفوضــه
يتعــين عليــه تســجيل بعــض المقــررات بنـ ً
حتى يتمكن من رفع المعدل إلى الحد المطلوب.
فيهــا ( )18وحــدة دراســية مــن مقــررات المرحلــة الجامعيــة بحــد أدنــى ،وأن تشــمل هــذه
الوحدات مقررات في تخصصه ال تقل عن ( )78وحدة دراسية.

.8

تقوم عمادة القبول والتسجيل بإعداد تقرير يعرض على مجلس الجامعة شـامالً الطـالب

.1

تقوم عمادة القبـول والتسـجيل بـإبالأل األقسـام األكاديميـة لمراجعـة السـجالت األكاديميـة

المرشحين للتخرج بنهاية كل فصل دراسي.

والخطط الدراسية للطالب المرشحين للتخرج ،ويقوم القسـم بعـد اسـتيفاء الطـالب لجميـع

متطلبات التخرج بتزويد عمادة القبول والتسجيل بأسماء الخريجين.

.2

علــى عمــادة القبــول والتســجيل مراجعــة وتــدقيق جميــع ســجالت الطــالب للتأكــد مــن أن

.4

تقوم عمادة القبول والتسجيل بإعداد تقرير يعرض على مجلس الجامعة شـامالً الطـالب

.1

يلــزم الطالــب المتخــرج الحصــول علــى نمــوذج إخــالء طــرف مــن عمــادة شــؤون الطــالب

جميع متطلبات التخرج مكتملة.

الذين أنهوا جميع متطلبات التخرج وتخرجوا فعلياً.

للحصول على توقيعات المعنيين في األقسام التالية :المكتبة المركزية ـ مستودع الكتـب
ـ األمن ـ المركز الطبي ـ إسكان الطالب ـ قسم التخصص األكاديمي .صندوق الطـالب ـ

عمادة القبول والتسجيل ـ المحاسبة ،وأي أقسام أخرى تحددها عمادة شؤون الطالب.

 .13تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بإعــداد واصــدار الوثــائق والشــهادات الرســمية للخــريجين
وحفظ صور منها.

 .11ال يجوز بأي حال من األحوال تعديل السجل األكاديمي بعد إصدار وثيقة التخرج.
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الــــفــصـل مـن الـجــامــعــة
الــمـــادة الـعــشـــرون:

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :

إذا حصل على ثالث إنذارات متتاليـة علـى األكثـر النخفـاض معدلـه التراكمـي عـن

أ)

المعــدل المحــدد للتخــرج وفق ـاً للمــادة ( )11مــن هــذه الالئحــة ،ولمجلــس الجامعــة

ب)

ج)

ـاء علــى توصــية مجلــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة لمــن يمكنــه رفــع معدلــه
بنـ ً
التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عـالوة
علــى مــدة البرنــامج ،ولمجلــس الجامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلنهــاء
متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج.

يجــوز لمجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطــالب الــذين
تنطبــق علــيهم أحكــام الفقــرتين الســابقتين بإعطــائهم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز

فصلين دراسيين على األكثر.

القواعد التنفيذية للمادة العشرين

.1

ُيفصل الطالب إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية.
ال يحسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال إنخفاض

.1

ـاء علـى توصــية عمــادة القبـول والتســجيل بالتنسـيق مــع مجلــس
لمجلـس الجامعــة ـ بنـ ً
الكليةـ إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي.

.7

.2

.8

المعدل.

يفصــل الطالــب إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصــاها نصــف المــدة المقــررة

بناء على توصية عمـادة القبـول
لتخرجه عالوة على مدة البرنامج ،ولمجلس الجامعة ـ ً
والتسجيل بالتنسيق مع مجلس الكليةـ إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبـات
التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج.

يفصــل الطالــب إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصــاها ضــعف المــدة األصــلية

بنــاء علــى توصــية عمــادة القبــول والتســجيل
المقــررة لتخرجــه ،ولمجلــس الجامعــة -
ً
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بالتنسيق مع مجلس الكلية  -إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخـرج

بحد أقصى ال يتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.

.1

تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بــإبالأل الطالــب المفصــول وطــي قيــده ،ويبلــا ولــي أمــره

.2

يلزم الطالب المفصـول الحصـول علـى نمـوذج إخـالء طـرف مـن عمـادة شـؤون الطـالب

بذلك.

والحصول على توقيعات المعنيين في األقسام المحددة في المادة التاسعة عشرة.

االنــتـــســـــاب
المادة الحادية والعشرون:

بناء على اقتراح الكليات األخذ بمبـدأ الدراسـة عـن طريـق االنتسـاب فـي
يجوز لمجلس الجامعة ً
بعــض الكليــات والتخصصــات التــي تســمح طبيعــة الدراســة فيهــا بــذلك ،ويضــع مجلــس الجامعــة

القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية :
أ)

أال يقـــل عـــدد الوحـــدات الدراســـية المطلوبـــة لتخـــرج الطالـــب المنتســـب عـــن عـــدد

الوحــدات الدراســية المطلوبــة لتخــرج الطالــب المنــتظم فــي التخصصــات المتاحــة

لالنتساب.

ب)

يعامــل الطالــب المنتســب مــن حيــث القبــول ورصــد التقــديرات والتحويــل والفصــل

ج)

بناء على اقتراح مجالس الكليات وضـع الضـوابط الالزمـة لتقيـيم
لمجلس الجامعة ً
أداء الطالب المنتسبين.

د)

واعادة القيد وريرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.

يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخـرج والشـهادة مـا يفيـد بـأن دراسـة الطالـب

(باالنتساب).
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االختـــبـــارات والـتــقـــديـــرات
المادة الثانية والعشرون:

بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القسـم  -درجـة لألعمـال
يحدد مجلـس الكليـة التـي يتبعهـا
المقـرر ً -
ّ
الفصلية ال تقل عن ( )%13من الدرجة النهائية للمقرر.

المـادة الثالـثة والعشـرون:

تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين:
أ)

االختبــارات الشــفهية أو العمليــة أو البحــوث أو أن ـواع النشــاط الصــفي األخــرى أو
منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على األقل.

ب) اختبارين تحريرين على األقل.

المادة الرابعـة والعشـرون:

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 الخامسة والعشرون:

يجــوز لمجلــس القســم الــذي يتــولى تــدريس المقــرر بنــاء علــى توصــية مــدرس المــادة الســماح

للطالــب باســتكمال متطلبــات أي مقــرر فــي الفصــل الدراســي التــالي ويرصــد للطالــب فــي ســجله

األكــاديمي تقــدير ريــر مكتمــل (ل) أو( )ICوال يحســب ضــمن المعــدل الفصــلي أو التراكمــي إال

التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعـد اسـتكمال متطلبـات ذلـك المقـر ،واذا مضـى فصـل دراسـي
واحد ولم ُي َغير تقـدير ريـر مكتمـل (ل) أو ( )ICفـي سـجل الطالـب لعـدم اسـتكماله فيسـتبدل بـه
تقدير راسب (هـ) أو ( )Fويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي .
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القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين

.1

يجوز لمدرس المقرر السماح للطالب باستكمال متطلبات المقرر خالل الفصل الدراسـي

.7

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

.1

.2

التالي في الحاالت االستثنائية الخارجة عن نطاق سيطرة الطالب.

يقــوم مــدرس المقــرر برصــد تقــدير ريــر مكتمــل ( )ICوكتابــة تقريــر إلــى رئــيس القســم
يشمل األسباب والمبررات التي تم علـى أساسـها رصـد التقـدير والعمـل الـالزم السـتكمال

متطلبات المقرر والمدة المحددة لذلك.

علــى الطالــب أن ُينهــي متطلبــات المقــرر خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي
التالي ،ويجوز االستثناء في الحاالت التالية :
 فــي حالــة حصــول الطالــب علــى تقــدير ريــر مكتمــل ( )ICفــي مقــرر البرنــامج
التعاوني ،يجوز تمديد فترة إنهاء متطلبات هذا المقرر لمدة فصـل دراسـي آخـر

بموافقة رئيس القسم المختص.

 في حالة حصول الطالب على تقدير رير مكتمل ( )ICفي مقرر ما في الفصـل
الســابق مباشــرة لتســجيله مقــرر البرنــامج التعــاوني ،يجــوز  -بموافقــة رئــيس
القسم المختص  -تمديد فترة إنهـاء متطلبـات ذلـك المقـرر لمـدة أقصـاها فصـل

.8

دراسي بعد عودته من البرنامج التعاوني.

عند إكمال الطالب متطلبات المقرر في الفترة المحددة لذلك فعلى مـدرس المقـرر تغييـر

التقدير للطالب من تقدير رير مكتمل ( )ICإلى التقدير الذي يستحقه في ذلك المقـرر،

واشـــعار عمـــادة القبـــول والتســـجيل بـــذلك خـــالل تلـــك الفتـــرة مـــن خـــالل رئـــيس القســـم

.1

األكاديمي المعني.

إذا لـم يــتم تغييـر تقــدير ريـر مكتمــل ( )ICمـن قبــل مـدرس المقــرر فـي الفتــرة المحــددة

لـذلك ،تقـوم عمـادة القبـول والتسـجيل بتغييـر التقـدير إلـى راسـب ( ،)Fواشـعار الطالـب
ومدرس المقرر ورئيس القسم بذلك.

.2

ال يجــوز للطالــب إعــادة تســجيل مقــرر حصــل فيــه علــى تقــدير ريــر مكتمــل ( )ICقبــل

.4

التقدير رير مكتمل (  ) ICينـتج عنـه تعليـق الحالـة الدراسـية للطالـب فـي ذلـك الفصـل

.1

ال يجوز للطالب التسجيل في أي مقرر يكون المقرر الذي حصل فيه علـى تقـدير ريـر

تغيير هذا التقدير.

الدراسي ،ويشمل ذلك مراتب التميز.
مكتمل ( )ICمتطلباً له.

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية

- 12 -

المادة السادسة والعشرون:

يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام

الم ـواد ( )72،71،77أو بعضــها ،وذلــك بق ـرار مــن مجلــس الكليــة بنــاء علــى توصــية مجلــس
القســم الــذي يتــولى تــدريس المقــرر ،ويحــدد مجلــس الكليــة قيــاس تحصــيل الطالــب فــي هــذه

المقررات.

المادة السابعة والعشرون:

إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م)

أو ( ، )IPوبعــد انتهــاء الطالــب مــن دراســة المقــرر يمــنح التقــدير الــذي حصــل عليــه ،واذا لــم
يستكمل المقـرر فـي الوقـت المحـدد فيجـوز لمجلـس القسـم الـذي يتـولى تدريسـه الموافقـة علـى

رصد تقدير رير مكتمل (ل) أو ( )ICفي سجل الطالب.

المادة الثامنة والعشرون:

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

وزن التقدير
203

الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

 18ــ 133

ممتاز مرتفع

أ+

803

 13إلى أقل من 18

ممتاز

أ

2028

1028

 48إلى أقل من 13

جيد جداً مرتفع

ب+

208

108

 43إلى أقل من 48

جيد جداً

ب

203

103

 28إلى أقل من 43

جيد مرتفع

ج+

108

708

 23إلى أقل من 28

جيد

ج

103

703

 18إلى أقل من 23

مقبول مرتفع

د+

708

108

 13إلى أقل من 18

مقبول

د

703

103

أقل من 13

راسب

هـ

103

3
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من ()2
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.1

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين

تقســـم درجـــات الطـــالب علـــى المســـتويات التســـعة المـــذكورة فـــي نـــص المـــادة وتحســـب

التقـديرات علـى أسـاس هـذا التقسـيم ،ويجـوز لمـدرس المقـرر األخـذ فـي االعتبـار طـرق

تقويم أخرى متعارف عليها مثل المتوسط الحسـابي ،واالنحـراف المعيـاري ( Standard

.7

 )Deviationلدرجات الطالب النهائية للمقرر التي تعكس تحصيل الطالب الدراسي.

يعطى تقدير مستمع (مع) أو ) )AUللطالب الذين يحضرون المقررات بصفة مستمعين

دون أن يترتب على أدائهم سلباً أو إيجاباً منح أي تقـديرات ،ويكـون تـأثير هـذا التقـدير
علــى معــدل الطالــب الفصــلي والتراكمــي مثــل تــأثير تقــدير نــاجح بــدون درجــة ( نــد) أو

) ،)NPوعلى المدرس إشعار عمـادة القبـول والتسـجيل إذا تغيـب الطالـب عـن أكثـر مـن
ثلث المحاضرات إلسقاط المقرر عنه .انظر القواعد التنفيذية للمادة الثامنة.

.1

يعطــى تقــدير نــاجح دون درجــة ( نــد) أو ) )NPأو راســب دون درجــة درجــة ( ه ـد) أو

.2

إذا سجل الطالب في مقـرر البرنـامج التعـاوني فـي الفصـل الصـيفي وحصـل علـى تقـدير

) )NFللمقررات التي يتم دراستها على أساس النجاح أو الرسوب فقط.
مستمر (م) أو ) ،)IPيتم تحويل هذا التقدير إلى:

أ)

.8

تقــدير نــاجح بــدون تقــدير ( نــد) أو ) )NPفــي حالــة نجــاح الطالــب فــي البرنــامج

التعاوني،

ب) تقدير راسب (هـ) أو ) )Fفي حالة رسوب الطالب في البرنامج التعاوني.

س
مـرض (عـج) أو ) ،)WPأو تقـدير منسـحب بتقـدير راسـب
يعطى تقدير منسحب بأداء

(ع هـ) أو ) )WFحسب القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )11من هذه الالئحة يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند

بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
تخرج الطالب ً
 ( .1ممتـــاز)  :إذا كـــان المعـــدل التراكمـــي ال يقـــل عـــن  2،83مـــن  8،33أو  1،83مـــن
.2،33

 ( .7جيد جـداً)  :إذا كـان المعـدل التراكمـي مـن  1،28إلـى أقـل مـن  2،83مـن  8033أو
من  7،28إلى أقل من  1،83من .2،33
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 ( .1جـيد)  :إذا كـان المعـدل التراكمـي مـن  7،28إلـى أقـل مـن  1،28مـن  8،33أو مـن
 1،28إلى أقل من  7،28من .2،33

 ( .2مقبول) :إذا كان المعدل التراكمي من  7،33إلـى أقـل مـن  7،28مـن  8،33أو مـن
 1،33إلى أقل من  1،28من .2،33

المادة الثالثون:

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معـدل تراكمـي مـن ( )2،28إلـى ( )8،33مـن

( )8،33أو من ( )1،28إلى ( )2،33من ( )2،33عند التخرج ،وتمنح مرتبة الشرف الثانيـة
للطالـب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مـن ( )2،78إلــى أقــل مــن ( )2،28مــن ( )8،33أو مــن

( )1،78إلى أقل من ( )1،28من ( )2،33عند التخرج.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي :

أ) أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

ب) أن يكون الطالب قـد أكمـل متطلبـات التخـرج فـي مـدة أقصـاها متوسـط المـدة بـين الحـد
األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته.

ج) أن يكون الطالب قـد درس فـي الجامعـة التـي سـيتخرج منهـا مـا ال يقـل عـن ( ) %13
من متطلبات التخرج.

.1

القواعد التنفيذية للمادة الثالثين

تمنح مرتبـة الشـرف الثالثـة عنـد التخـرج للطالـب الحاصـل علـى معـدل تراكمـي ()2،33

فأكثر من ( )8،33أو ( )1،33فأكثر من ( ،)2،33وال تنطبق عليهم شروط الحصـول
علــى مرتبــة الشــرف األولــى أو الثانيــة ،ويشــترط للحصــول علــى مرتبــة الشــرف الثالثــة

الفقرة ( ب ،ج) الواردة في (المادة الثالثين).

.7

ال تنطبــق الفقــرة (أ) ال ـواردة فــي (المــادة الثالثــين) علــى الطالــب إذا كــان راســباً فــي أي

.1

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

مقرر في برنامج السنة التحضيرية.

المتفوقين في قائمة التميز للمرحلة الجامعية وفق معدالتهم الفصلية وعدد النقاط التـي

حصلوا عليها في ذلك الفصل على النحو التالي:
الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية
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أ) مرتبة التميز األولى  :المعدل الفصلي بين ( )8،33( - )2،28من (،)8،33
وعلـــى أال يقـــل عـــدد النقـــاط عـــن ( )21نقطـــة ،أو ( )2،33( - )1،28مـــن

( ،)2،33وعلى أال يقل عدد النقاط عن ( )13نقطة.

ب) مرتبة التميز الثانيـة  :المعـدل الفصـلي مـن ( )2083وأقـل مـن ( )2028وعلـى
أال يقــل عــدد النقــاط عــن ( )27نقطــة ،أو ( )2،33( - )1،83مــن (،)2،33
وعلى أال يقل عدد النقاط عن ( )81نقطة.

ج) مرتبة التميز الثالثـة  :المعـدل الفصـلي مـن ( )2033وأقـل مـن ( )2083وعلـى
أال يقــل عــدد النقــاط عــن ( )12نقطــة ،أو ( )1،21( - )1،33مــن (،)2،33
وعلى أال يقل عدد النقاط عن ( )24نقطة.

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

.2

يحصل الطالب على تقدير ممتاز في العام الدراسي في حالة حصوله على إحدى مراتـب

.8

يحصل الطالب على مكافأة التفـوق فـي الفصـل الدراسـي فـي حالـة حصـوله علـى إحـدى

التميز في كل من الفصل األول والفصل الثاني من ذلك العام الدراسي.
مراتب التميز حسب الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات.

إجراءات االختبار النهائي
المادة الحادية والثالثون:

يجــوز لمجلــس الكليــة تكــوين لجنــة تتعــاون مــع األقســام فــي تنظــيم أعمــال االختبــار النهــائي،
وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيـد عـن

ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

المادة الثانية والثالثون:

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

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية
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القواعد التنفيذية للمادة الثانية والثالثين

يجب على مدرس المقرر أو منسق المقرر أخذ الحذر والسـرية الكاملـة فـي إجـراءات االختبـار،

واتباع سياسة الجامعة في االختبارات والتعامل مع الغش.

المادة الثالثة والثالثون:

يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار ،ويجـوز عنـد االقتضـاء بنـاء علـى اقتـراح رئـيس القسـم أن

يضعها من يختاره مجلس الكلية.

المادة الرابعة والثالثون:

يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره ،ويجـوز لـرئيس القسـم (عنـد الحاجـة) أن

يشــرك معــه متخصصـاً أو أكثــر فــي التصــحيح ،ويجــوز لمجلــس الكليــة عنــد الضــرورة أن يســند

التصحيح إلى من يراه.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والثالثين

في حالة وجود اختبار عام لجميع شعب مقرر ما ،يجوز أن تسند مهمة تصحيح االختبار

النهائي إلى مدرسي المقرر بصرف النظر عن الشعبة التي يدرسها كل منهم.

المادة الخامسة والثالثون:

يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد

الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها ،ثم يصادق عليها رئيس القسم.

.1

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والثالثين

تحدد عمادة القبول والتسجيل إجراءات رصد التقديرات النهائية حسب المواعيد

المحددة في التقويم األكاديمي ،ويقوم مدرس المقرر برصد التقديرات المستحقة

للطالب.

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية

- 11 -

.7

ال يمكن إعادة تصحيح أو تعديل أي تقدير دراسي بعد تسليم بيانات التقديرات الدراسية

إلى عمادة القبول والتسجيل ،إال بطلب خطي من مدرس المقرر مبيناً مبررات ذلك

التغيير ،مؤيداً من رئيس القسم األكاديمي ،وتبلا عمادة القبول والتسجيل خالل فترة ال
تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي ،ويظهر في السجل األكاديمي للطالب التقدير

األخير.

المادة السادسة والثالثون:

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ،ولمجلس الجامعة االستثناء من

ذلك.

القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثين

.1

تقوم عمادة القبول والتسجيل بجدولة اختبـارات الطـالب بحيـث ال يـتم اختبـار أي طالـب

.7

تُعــد عمــادة القبــول والتســجيل جــدول االختبــارات النهائيــة والــذي يشــمل تــاريخ وأوقــات

في أكثر من مقررين في يوم دراسي واحد .

وأماكن عقد االختبارات في كل فصل دراسي  ،وذلك لتحقيق ما يلي :

أ) الوصول إلى جدول نهائي لالختبارات س
خال من التعارض قدر اإلمكان .
ب) القيام بحجز القاعات والفصول التي تقدم فيها االختبارات .

ج) إعـالم األقســام والطـالب بجــدول االختبـارات النهائيــة عـن طريــق نشـر الجــدول قبــل
مــدة ال تقــل عــن أســبوع مــن بدايــة فتــرة االختبــارات النهائيــة المحــددة فــي التقــويم

الدراسي للجامعة .

.1

على جميع مدرسي المقررات والطـالب التقيـد بجـدول االختبـارات المعـد مـن ِقبـل عمـادة

.2

يقوم مدرس المقرر بإعطاء الطـالب الـذين لـديهم تعـارض فـي جـدول االختبـار النهـائي

القبول والتسجيل.

اختبــارات بديلــة عــن االختبــار النهــائي فــي تلــك المقــررات بعــد موافقــة عميــد القبــول
والتسجيل ورؤساء األقسام المعنيين ،وذلك على أن يكون موعد االختبار البديل خالل

.8

فترة االختبارات النهائية .

في ضوء وجود مبررات مقبولة يجوز طلب تغييـر جـدول االختبـار النهـائي لمقـرر مـا ،
بناءً على اقتراح مدرس المقرر وتوصية رئيس القسم ،ولمجلس الكلية المختص البت
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في الموضوع وبالتنسـيق مـع عمـادة القبـول والتسـجيل علـى أن يكـون الموعـد المقتـرح

.1

خالل فترة االختبارات النهائية.

يجــوز لمــدرس المقــرر الــذي ال يتطلــب اختبــا ارً نهائي ـاً (وفق ـاً لوصــفه) إعطــاء الطــالب
اختبارات أو واجبات بديلة عن االختبار النهائي .

المادة السابعة والثالثون:

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 الثامنة والثالثون:

الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب

عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثالثين

.1

الغش عمل مشين وريـر أخالقـي ويجـب علـى أعضـاء هيئـة التـدريس والطـالب مراعـاة

.7

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

.1

علـــى مـــدرس المقـــرر الحـــرص علـــى مراقبـــة وتـــدقيق األعمـــال والمتطلبـــات األكاديميـــة

.2

على مدرس المقرر إذا ثبـت لديـه طالـب رـش أو سـاعد علـى الغـش فـي أي عمـل مـن

األمانة والصدق لضمان شرعية التقديرات الدراسية.

بهذه األعمال أو المتطلبات بدون أية مساعدة رير مجازة من أي نوع.

لتشجيع الطالب على تحري األمانة والصدق في تنفيذ هذه األعمال.

أعمال المقرر أو االختبارات القصيرة أن يقوم بإعطائه درجة صـفر فـي ذلـك العمـل ،ثـم

يقـوم المـدرس برفـع تقريـر ببيـان الحالـة وتوصـياته إلـى رئـيس القسـم الـذي يرفعـه إلــى

عميــد الكليــة ،ولمجلــس الكليــة وحســب تقــديره إعــادة النظــر فــي العقوبــة أو االكتفــاء
بالعقاب أو إعطاء تقدير راسب (هـ) أو ) )Fفي ذلك المقرر ،وله رفع الحالة إلى لجنـة

شؤون الطالب التي تقوم بدورها ببحث الحالة ورفع توصياتها إلى مدير الجامعـة وفـق
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(الئحة ضبط السلوك الطالبي) ،ويجوز للطالب استئناف القرار لدى مدير الجامعـة فـي

.8

رضون أسبوعين من إبالره بالقرار.

على مدرس المقرر أو المشرف على اختبار المقرر إذا ثبت لديه طالب يغش أو يشرع

في الغش أو يساعد على الغش في أي من االختبارات التحريرية أن يقوم بحرمانه مـن
االستمرار في ذلك االختبار ويستحق الطالب تقدير راسب (هـ) أو ) )Fفي ذلك المقـرر،

ويرفع المدرس تقري ارً ببيان الحالـة إلـى رئـيس القسـم الـذي يقـدم المقـرر ،وعلـى رئـيس

القسم رفع تقريره إلى عميد الكلية .ولمجلس الكلية البت في الحالة حسب التالي:

أ) عــدم اســتحقاق الطالــب لتقــدير راســب (هـــ) أو ( )Fويعيــد مــدرس المقــرر االختبــار
للطالب.

ب) استحقاق الطالب لتقدير راسب (هـ) أو ) (Fورفعها إلى لجنة شؤون الطالب التي
تقوم بدورها ببحث الحالة ورفع توصياتها إلى مدير الجامعة وفق الالئحة التأديبية

للطالب .ويجوز للطالب استئناف القرار لدى مـدير الجامعـة فـي رضـون أسـبوعين
من إبالره بالقرار.

المادة التاسعة والثالثون:

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر ،في حاالت الضرورة ،الموافقة على إعادة تصحيح

أوراق اإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

.1

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثالثين

يحــق للطالــب الــذي يشــعر ب ـالظلم فــي تقــدير عالماتــه فــي أي مقــرر أن ينــاقش هــذه

س
مرض يجـوز
المسألة فو ارً مع مدرس المقرر ،واذا لم يتوصل المدرس والطالب إلى حل

للطالب أن يتقدم بطلب استئناف رسـمي إلـى رئـيس القسـم الـذي يقـدم المقـرر فـي مـدة

أقصاها نهاية األسبوع الثـاني مـن الفصـل التـالي ،ولـرئيس القسـم التحقـق مـن مبـررات

ـاء علــى درجاتــه لألعمــال
تقــديم الطلــب بــالرجوع إلــى تقــويم مــدرس المقــرر للطالــب بنـ ً
الفصلية ،ودرجات االختبار النهـائي ،وعليـه القيـام بـاإلجراءات الالزمـة فـي حالـة وجـود

.7

ضرورة لذلك  ،حيث يقوم بعرض استئناف الطالب على مجلس الكلية للبت في الحالة.

إجراءات إعادة تصحيح أوراق اإلجابة:
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أ)

يتقدم الطالب بطلب إعادة التصحيح إلى عميد الكلية أو من يفوضه خالل

أسبوعين من تاريخ إعالن النتيجة.

ب) يشترط موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه على الطلب.

ج) يحدد المجلس ،أو من يفوضه ،عضو هيئة التدريس الذي يتولى إعادة
التصحيح.

د) بعد إعادة تصحيح ورقة اإلجابة ،يتولى المجلس ،أو من يفوضه ،النظر في
.1

النتيجة ويكون قراره نهائياً.

ال يمكن إعادة تصحيح أو تعديل أي تقدير دراسي بعد تسليم بيانات التقديرات الدراسية

إلى عمادة القبول والتسجيل إال بطلب خطي من مدرس المقرر مبيناً مبررات ذلك

التغيير ،مؤيداً من رئيس القسم األكاديمي ،وتبلا عمادة القبول والتسجيل خالل فترة ال
تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي ،ويظهر في السجل األكاديمي للطالب التقدير

األخير.

المادة األربعون:

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري النهائي

على أال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات.

المادة الحادية واألربعون:

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من (  11ـــ  ) 23يضع مجلس الجامعة

التنظيمات الخاصة بإجراءات االختبارات النهائية.

التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
المادة الثانية واألربعون:

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :
أ) أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.

ب) أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية.
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ج) أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.

.1

.7

القواعد التنفيذية للمادة الثانية واألربعين

تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة القبول والتقويم األكاديمي والتي بدورها تقوم
بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء شروط هذه المادة باإلضافة إلى أي شروط أخرى

تراها اللجنة وبالتنسيق مع الكليات المعنية.

شروط التحويل إلى جامعة حفر الباطن:

أوالً :الشروط التي يجب توفرها للتقدم بطلب تحويل من جامعة أخرى إلى جامعة
حفر الباطن:

أ) يشترط اجتياز الطالب لمقررات السنة التحضيرية ،وال يقبل تحويل الطالب
للسنة التحضيرية.

ب) أن يكون الطالب درس ما ال يقل عن فصلين دراسيين في جامعته،
ورصدت له تقديرات ما ال يقل عن  72وحدة دراسية .ويشترط لقبول

التحويل إلى كليتي الطب وطب األسنان أن يكون الطالب قد أنهى سنة
دراسية في كلية مناظرة (طب أو طب أسنان) ،ورصدت له تقديرات ما ال

يقل عن  72وحدة دراسية.

ج) أن ال يكون منقطعاً عن الدراسة في الجامعة التي يررب التحويل منها،
وأن ال يكون مفصوالً تأديبياً.

د) أن ال يقل معدل الطالب التراكمي ومعدل التخصص عند تقديم طلب
التحويل عن:

 1،83( من  )8،33أو ( 7،83من  )2،33لكليتي الطب وطب
األسنان.

 1،33( من  )8،33أو ( 7،33من  )2،33لبقية الكليات.

ه) أن يتقدم الطالب بطلب التحويل حسب الجدول الزمني الذي تحدده عمادة
القبول والتسجيل.

و) موافقة مجلس الكلية على تحويل الطالب.
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ثانياً :لمجلس الكلية االستثناء من شرط المعدل لقبول طلبات التحويل الخاصة

بالطالبات للكليات المشار إليها في الفقرة  )7من البند (د) أعاله وفقاً

للضوابط التالية:

 وجود أسباب تضطر الطالبة لالنتقال إلى جامعة حفر الباطن مع تقديم
الوثائق التي تثبت ذلك (وفاة ولي األمر ،تقاعد ولي األمر ،زواج ،طالق،
نقل ولي األمر خارج مقر الدراسة ،ونحوها).

 أن ال يقل معدل الطالبة عند تقديم طلب التحويل عن ( )7،83من
( )8،33أو ( )1،83من (.)2،33

 أن ال تكون الطالبة قد درست في جامعة حفر الباطن سابقاً.
 موافقة مجلس الكلية على تحويل الطالبة.

المادة الثالثة واألربعون:

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية

األقسام التي تقدم هذه المقررات ،وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت

له ،وال تدخل في احتساب معدله التراكمي.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واألربعين

يشترط لمعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج الجامعة التالي:

.1

أن يكــون الطالــب قــد أنهــى الســنة التحضــيرية أو تــم قبولــه فــي أول مســتوى المرحلــة

.7

أن يكون الطالب قد حصل على تقدير جيد أو أفضل في ذلك المقرر.

.2

أن يكون المقرر الذي درسه الطالب خارج الجامعة مطابقاً فـي مفرداتـه ألحـد المقـررات

.1

.8
.1

الجامعية.

أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.

التي تتضمنها متطلبات التخرج .وفي حالة عدم المطابقة يجوز احتسابه كبـديل لمقـرر
اختياري بموافقة مجلس القسم األكاديمي ومجلس الكلية.

ال يحتسب التقدير الذي حصل عليه الطالب ضمن معدله التراكمي.

ال تقبل معادلة مقررات درسها الطالب في جهتين تعليميتين في آن واحد.
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.2

ال تقبل معادلة مقررات درسها الطالب في جهة تعليميـة أخـرى متزامنـة مـع دراسـته فـي

فصل دراسي في جامعة حفر الباطن.

المادة الرابعة واألربعون:

غى من تاريخ قبول
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية ّ
فيعد قيده ُم ْل ً
تحويله للجامعة.

المادة الخامسة واألربعون:

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

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
المادة السادسة واألربعون:

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

الجامعة .

القواعد التنفيذية للمادة السادسة واألربعين

.1

يجوز للطالب التحويل من كلية إلـى أخـرى داخـل الجامعـة قبـل إنهائـه رابـع مسـتوى فـي

.7

على الطالب االستمرار في جميع المقررات المسجل فيها في ذلك المستوى قبل التحويـل

.1

تثبت عملية التحويل في السـجل األكـاديمي للطالـب المحـول مـن كليـة إلـى أخـرى بدايـة

المرحلة الجامعية.

مع التقيد بقواعد الحذف واإلضافة.
من الفصل التالي من التحويل.
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.2
.8
.1

يسمح للطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى بحد أقصى مرتين.

أن يتقــدم الطالــب بطلــب التحويـــل حســب الجــدول الزمنــي الـــذي تعلنــه عمــادة القبـــول

والتسجيل.

أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.

المادة السابعة واألربعون:

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له

دراستها ،ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
المادة الثامنة واألربعون:

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية

وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.

.1

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة واألربعين

يجوز للطالب التحويـل مـن تخصـص إلـى تخصـص آخـر داخـل الكليـة فـي أي فتـرة قبـل

إنهائـــه رابـــع مســـتوى فـــي المرحلـــة الجامعيـــة ،ولمجلـــس الكليـــة البـــت فـــي الحـــاالت

االستثنائية بعد ذلك المستوى.

.7

تثبـــت عمليـــة التحويـــل فـــي الســـجل األكـــاديمي للطالـــب بدايـــة مـــن الفصـــل التـــالي مـــن

.1

يسمح للطالب بالتحويل مرتين من تخصص إلى آخر داخل الكلية ولمجلس الكلية البـت

التحويل.

في الحاالت االستثنائية.
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المادة التاسعة واألربعون:

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له

دراستها ،ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

الطالب الزائر
الـمـادة الــخـــمـــسـون:

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع

الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله ،وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط اآلتية:
أ) موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة.
ب) أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.

ج) أن يكـــون المقـــرر الـــذي يدرســـه الطالـــب خـــارج الجامعـــة معـــادالً أو (مكافئـــاً) فـــي
مفرداته ألحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.

د) إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمـي إليهـا الطالـب
فتتم المعاملة طبقاً للمادة السابعة واألربعين.

ه) يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التـي يمكـن احتسـابها
من خارج الجامعة للطالب الزائر.

و) ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالـب الزائـر مـن الجامعـة األخـرى
ضمن معدله التراكمي وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.

ز) أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
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القواعد التنفيذية للمادة الخمــــســــين

أوالً  :طالب زائر من جامعة حفر الباطن إلى جامعة أخرى :
الدراسة خالل فصل دراسي :



أ) يتقدم الطالب لـرئيس قسـمه األكـاديمي بطلـب خطـي مبينـاً بـه المقـرر أو المقـررات
كون مجلس القسم لجنة مهمتهـا دراسـة تلـك
التي ينوي دراستها خارج الجامعةُ ،
وي ّ
المقــررات ،واقتـراح المـواد المطابقــة لهــا فــي هــذه الجامعــة .ويجــوز للطالــب التقــدم
بطلبه بعد إنهاء المقرر أو المقررات إذا لم يتمكن من الحصول على الموافقـة قبـل

ذلك.

ب) يتقـــدم الطالـــب لعمـــادة القبـــول والتســـجيل بطلـــب معادلـــة المقـــررات بعـــد اســـتكمال
دراســتها ،ويــتم البــت فــي قبــول المقــرر أو عدمــه حســب القواعــد التنفيذيــة للمــادة

الثالثة واألربعين.

ج) مــع عــدم اإلخــالل بمتطلبــات التخــرج يكــون الحــد األقصــى لمجمــوع عــدد الوحــدات
الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة هي ( )24وحدة دراسـية علـى أال
يقل تقدير الطالب في كل مقرر عن (جيـد) أو ) . )Cوال تـدخل هـذه التقـديرات فـي

حساب المعدل التراكمي ومعدل التخصص.

د) الحد األقصى لمجموع الفصول الدراسية التي يدرسها الطالب خـارج الجامعـة ثالثـة
فصول دراسية متتالية كانت أم رير متتالية (عدا الفصول الصيفية).

ه) تصــرف المكافــأة مــن جامعــة حفــر البــاطن للطالــب الزائــر حســب الضـوابط المنظمــة
لذلك.

ثانياً  :طالب زائر من جامعة أو كلية أخرى إلى جامعة حفر الباطن


الدراسة خالل فصل دراسي أو فصل صيفي :

أ) يجب علـى الطالـب إحضـار موافقـة مـن الجهـة التعليميـة التـي يـدرس فيهـا توضـح
مبـررات دراسـة تلــك المقـررات خــارج الجهـة ،واسـتيفاء الطالــب لمتطلبـات المقــررات

المراد التسجيل فيها.

ب) توفر مكان في المقررات التي يراد التسجيل فيها.

ج) تسجل جميـع المقـررات فـي سـجل أكـاديمي واحـد ويشـمل السـجل األكـاديمي جميـع

اء كان زائ ارً أم منتظماً.
المقررات التي درسها في تلك الجامعة سو ً
د) يجوز صرف الكتب الدراسية للطالب الزائر حسب األنظمة المتبعة.
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ه) ال يــتم قبــول طالــب التعلــيم عــن بعــد إال إذا تــم تحويلــه فــي جامعتــه كطالــب منـتظم
ودرس ما ال يقل عن ( )17وحدة دراسية.

و) تتم إجراءات الزيارة من والى الجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل ،ويشترط
في طلبات الزيـارة إرفـاق خطـاب مـن عميـد القبـول والتسـجيل فـي الجامعـة األخـرى

يتضمن المقررات التي يراد أن يدرسها الطالب في جامعة حفر الباطن.

ز) يعتبر رقم السجل المدني الخاص بالطالب الزائر رقماً أكاديمياً يعمـل بـه خـالل فتـرة
دراسته بالجامعة.

ح) يشترط في قبول طلب الزيارة للطالب القـادم مـن خـارج المملكـة العربيـة السـعودية،
الدراسة في جامعة أو كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم تعمـل بانتظـام ،وأن ال
يقل التقدير الحاصل عليه عن جيد (ج) أو ).(C

أحــكـــام عــــامـــة
المادة الحادية والخمسون:

تلغي هذه الالئحة مـا سـبقها مـن لـوائح لتنظـيم الدراسـة واالختبـارات المعمـول بهـا فـي المرحلـة

الجامعية.

المادة الثانية والخمسون:

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

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والخمــســـين

لمجلس الجامعة حق تفسير وتعديل القواعد التنفيذية المصاحبة لهذه الالئحة.

المادة الثالثة والخمسون:

لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
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( الـمـالحــق )
مـــلـــحـــــــــق ( أ )

السجل األكاديمي ورموز التقديرات
السجل األكاديمي:

هـو بيــان يوضــح ســير الطالــب الدراســي ،ويشــمل المقــررات التــي يدرســها فــي كــل فصــل دراســي
برموزهـــا وأرقامهـــا وعـــدد وحـــداتها المقـــررة والتقـــديرات التـــي حصـــل عليهـــا ورمـــوز وقـــيم تلـــك

التقديرات ،كما يوضح السجل المعـدل الفصـلي والمعـدل التراكمـي وبيـان التقـدير العـام باإلضـافة

إلى المقررات التي أُعفي منها الطالب المحول.

رمـوز التقديـرات
الرمز

الرمز

المدلول بالعربية

المدلول باإلنجليزية

النقاط

حدود الدرجة

8،33

2،33

ممتاز مرتفع

Exceptional

1،28

ممتاز

Excellent

جيد جداً مرتفع

Superior

بالعربية

باإلنجليزية

أ+

A+

 18ـ 133

أ

A

 13أقل من 18

2،28

ب+

B+

 48أقل من 13

2،83

1،83

ب

B

 43أقل من 48

2،33

1،33

ج+

C+

 28أقل من 43

1،83

7،83

جيد جداً

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

 23أقل من 28

1،33

7،33

جيد

Good

د+

D+

 18أقل من 23

7،83

1،83

مقبول مرتفع

High Pass

د

D

 13أقل من 18

7،33

1،33

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 13

1،33

3،33

راسب

Fail

م

IP

--------

-

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

--------

-

-

رير مكتمل

In-Complete

ح

DN

--------

1،33

3،33

محروم

Denial

ند

NP

 13وأكثر

-

-

ناجح دون درجة

Nograde-Pass

هد

NF

أقل من 13

-

-

راسب دون درجة

Nograde-Fail

ع

W

--------

-

-

منسحب بعذر

Withdrawn

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية

Very Good

- 81 -

مـــلـــــحـــــق ( ب )
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

الفصل األول :
المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

النقاط

وزن التقدير

سلم 113

7

48

ب+

2،83

1،83

1،33

2،33

كيم 172

1

23

ج

1،33

7،33

1،33

1،33

ريض 718

1

17

أ

2،28

1،28

12،78

11،78

فيز 117

2

43

ب

2،33

1،33

11،33

17،33

المجموع

17

24،78

11،78

مجموع النقاط ()24،78

معدل الفصل األول = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 2،37
مجموع الوحدات ()17

مجموع النقاط ()11،78

أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 1،37
مجموع الوحدات ()17

الفصل الثاني :
المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

النقاط

وزن التقدير

سلم 132

7

11

أ+

8،33

2،33

13

4

كيم 172

1

41

ب

2،33

1،33

17

1

ريض 112

2

21

ج

1،33

7،33

17

4

فيز 171

1

41

ب

2،33

1،33

17

1

المجموع

17

21

12

مجموع النقاط ()21

معدل الفصل الثاني = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 1،41
مجموع الوحدات ()17

مجموع النقاط ()21+24،78

مجموع النقاط ()12

أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 7،41
مجموع الوحدات ()17

مجموع النقاط ()12+11،78

المعدل التراكمي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  1،11أو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 7،11
مجموع الوحدات ()17+17
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مـــلـــــحـــــق ( ج )
رموز التقديرات المســتخــدمة في جامعـــة حفر الباطن
الرمز

الرمز

المدلول بالعربية

المدلول باإلنجليزية

النقاط

حدود الدرجة

8،33

2،33

ممتاز مرتفع

Exceptional

1،28

ممتاز

Excellent

جيد جداً مرتفع

Superior

بالعربية

باإلنجليزية

أ+

A+

 18ـ 133

أ

A

 13أقل من 18

2،28

ب+

B+

 48أقل من 13

2،83

2،83

ب

B

 43أقل من 48

2،33

1،33

ج+

C+

 28أقل من 43

1،83

7،83

جيد جداً

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

 23أقل من 28

1،33

7،33

جيد

Good

د+

D+

 18أقل من 23

7،83

1،83

مقبول مرتفع

High Pass

د

D

 13أقل من 18

7،33

1،33

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 13

1،33

3،33

راسب

Fail

م

IP

--------

-

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

--------

-

-

رير مكتمل

In-Complete

ح

DN

--------

1،33

3،33

محروم

Denial

ند

NP

 13وأكثر

-

-

ناجح دون درجة

Nograde-Pass

هد

NF

أقل من 13

-

-

راسب دون درجة

Nograde-Fail

ع

W

--------

-

-

منسحب بعذر

Withdrawn

عج

WP

--------

-

-

Very Good

س
مرض
منسحب بأداء

Withdrawn with Pass

ع هـ

WF

--------

1،33

3،33

منسحب بتقدير راسب

Withdrawn with Fail

مع

AU

--------

-

-

مستمع

Audit

تم بحمد اهلل ،،،
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