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 الباب األول: التعريفات

 

 المادة األولى : 

 السنة الدراسية :

 فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد .  

 

 الفصل الدراسي : 

س على مداها المقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها فترتا  ً تُدَرَّ مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا

 التسجيل واالختبارات النهائية .

 

 الصيفي :الفصل 

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ، وتضاعف خاللها 

 المدة المخصصة لكل مقرر .

 

 المستوى الدراسي :

لخطط هو الدال على المرحلة الدراسية ، ويكون عدد المستويات الالزمة للتخرج ثمانية مستويات أو أكثر ، وفقا ل

 الدراسية المعتمدة .

 

 المقرر الدراسي :

مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص )برنامج(. ويكون لكل مقرر رقم 

ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته يّميزه من حيث المحتوى والمستوى عّما سواه من مقررات ، وملف خاص يحتفظ به 

 المتابعة والتقييم والتطوير .القسم لغرض 

 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 السريري الذي ال تقل مدته عن خمسين  

 ني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة .دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميدا

 اإلنذار األكاديمي :

 اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه الالئحة .

 

 درجة األعمال الفصلية :

ة تعليمية الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشط

 تتصل بالمقرر الدراسي .

 

 االختبار النهائي :

 اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي .
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 درجة االختبار النهائي :

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

 

 الدرجة النهائية :

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

 

 التقدير :

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

 

 تقدير غير مكتمل :

له في السجل  تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ، ويرمز 

 . (IC( أو )  ل األكاديمي بالحرف )

 تقدير مستمر :

( أو  م تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله ، ويرمز له بالرمز )

(IP) . 

 

 

 المعدل الفصلي :

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها 

وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب  في أي فصل دراسي ، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في 

 ، 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 مدّة دراسته في الجامعة .

 

 دراسي:الحد األدنى من العبء ال

ً لما يقرره  أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينبغي على الطالب تسجيلها بما يتناسب مع معدّله التراكمي وفقا

 مجلس الجامعة.
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 قبول الطالب المستجدينالباب الثانى : 
 

 المادة الثانية :
العالقة في الجامعة عدد الطالب الذين يمكن يحدد مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات  

 قبولهم في العام الدراسي القادم .

 

 المادة الثالثة :
 يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي :

 أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها. -أ   

ه على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز لمجلس أال يكون قد مضى على حصول -ب 

 الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .

 أن يكون حسن السيرة والسلوك .  -ج  

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

ً  -هـ   . أن يكون الئقاً طبيا

 أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة . -و  

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

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف

 

 يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي : 
 

 على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها .أن يكون حاصال   -أ    

ويجوز  سنوات  أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس    -ب  

 لمدير الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .

 والسلوك .أن يكون حسن السيرة   -ج  

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

 أن يكون الئقا طبيا . -هـ  

 أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .  -و   

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

 أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية.   -ح  

االستثناء  اليجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس او مايعادلها للحصول على بكالوريوس آخر و لمدير الجامعة  -ط  

 من ذلك.

 أو في غيرها.واء في نفس الجامعة اليجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها س -ي

 

 المادة الرابعة :
ً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة   تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقا

 والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت .
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 الباب الثالث : نظام الدراسة
 

 المادة الخامسة : نظام الدراسة 

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

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

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف

ً  الكلية تخصص ً  مرشدا  اختيار مثل الدراسية ومسيرته ةالدراس بنظام المتعلقة المسائل في يساعده طالب لكل أكاديميا

 .األكاديمية المسائل من وغيرها واالختيارية اإلجبارية المقررات وتسجيل التخصص

 .التخرج متطلبات ذلك في بما لها المنظّمة واللوائح الدراسة نظام ومتابعة معرفة مسؤولية الطالب يتحمل  -2

ً  الدراسة في الطالب يتدرج  -3  :للتالي وفقا

ً  الطالب تدرج يكون - أ  .المعتمدة الدراسة خطة ضمن بنجاح اجتازها التي المقررات حسب دراسيا

ً  ويكون المعتمدة الدراسية الخطة حسب العلمي تحصيله الطالب يواصل - ب  .التخرج متطلبات استوفى إذا للتخرج مرشحا

 إنهاء للطالب ويمكن ، الجامعية للمرحلة األقل على دراسية فصول ثمانية يعادل بما النموذجية الدراسية الخطط تصمم -4

 .ذلك من أقل في التخرج متطلبات

 . التأهيلية و االنتقالية البرامج وطالب الجامعية المرحلة طالب الدراسة نظام تحت يندرج  -5

 

 

 المادة السادسة : 
ً للقو  اعد واإلجراءات التي يقرها يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا

 مجلس الجامعة ، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين .

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد واإلجراءات في هذه الالئحة بعد 

 إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي" حيثما ورد ، مع مراعاة ما يأتي : 

( ثالثين أسبوعا ، وال تدخل من ضمنها فترات 30ه عن )تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي ال تقل مدت  -أ   

 التسجيل واالختبارات النهائية.

يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية ، ويجوز بالنسبة للمقررات العملية والسريرية ذات الطبيعة  -ب  

 التدريبية أن يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية .

يعقد اختبار دور ثان قبل بدء العام الدراسي بمدة ال تقل عن أسبوعين ، ويسمح بدخوله لمن رسب في مقررات يحدد  -ج   

مجلس الكلية طبيعتها ومجموع عدد وحداتها وترسل النتيجة لعمادة القبول والتسجيل قبل نهاية األسبوع الثالث من الدراسة. 

 ير ) د ( بدال من تقدير الرسوب السابق )هـ(.ويرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقد

 يبقى الطالب الراسب في اختبارات االعادة  في السنة نفسها ويعيد دراسة السنة بكامل مقرراتها حسب االتى: -د   

 اذا رسب الطالب في ثالثة مقررات او أكثر. -

 اذا رسب الطالب في مقررين و تجاوزت ساعات كل واحد منهما ساعتين. -

 لمجلس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية.و 
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 المادة السابعة : نظام المستويات 
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين ، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن  

لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية تحتسب مدّته بنصف مدة الفصل الرئيس ، وتوزع متطلبات التخرج 

 التي يقرها مجلس الجامعة .

 

 المادة الثامنة :
يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل، والحذف، واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن 

 تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي .

 

   نفيذية لجامعة الجوف :القاعدة الت

 ألكاديمي للجامعة.ايجب على الطالب االلتزام بحضور المحاضرات من اليوم األول من بدء الدراسة كما في التقويم 

 : المبكر التسجيل أوالً:
 يمكن إجراء عملية التسجيل المبكر حسب اآللية التي تضعها عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات

 : الرسمي التسجيل ثانياً:
 يتاح للطالب تسجيل المقررات التي يرغب بدراستها أو حذفها حسب اآلتي: - 1

يمكن للطالب إضافة المقررات التي يرغب بدراستها قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع وينتهي بنهاية األسبوع  -أ     

 األول منه.

 رغب بدراستها حسب الفترة المحددة بالتقويم الجامعى.يمكن للطالب حذف المقررات الدراسية التي ال ي -ب     

يجب أن ال يتجاوز التسجيل الحد األعلى للعبء الدراسي وال يقل عن الحد األدنى حسب ما يرد الحقامن هذه  -ج    

 القاعدة

ور أو تتم عملية تسجيل المقررات للطالب بعد التشاور مع مرشده األكاديمي ويتحمل الطالب مسؤولية أي قص - 2

 أخطاء تحدث نتيجة جهله بالتعليمات

 يجب على الطالب إجراء عملية التسجيل بنفسه وال يحق له تكليف من ينوب عنه إطالقاً. - 3

 يمكن إجراء عملية التسجيل آلياً لطلبة كلية معينه أو لطلبة مستوى معين إذا اقضت الحاجة لذلك . - 4

 فترة التسجيل النظامية يعتبر منقطعاً عن الدراسة .إذا لم يسجل الطالب أي مقرر خالل  - 5

   التسجيل اعتماد ثالثاً:

يجب على الطالب في حال التسجيل اآللي اعتماد جدوله الدراسي من خالل ملفه الشخصي في نظام الجامعة الحاسوبي  - 1

 خالل فترة الحذف واإلضافة.

إذا لم يقم باعتماد جدوله   "التسجيل لعدم منقطعالنظام الحاسوبي عبارة "يعتبر الطالب موقفاً عن الدراسة ، ويوضع في  - 2

 الدراسي خالل فترة الحذف واإلضافة.

 



جامعة الجوف-كلية الهندسة  -  ميكانيكيةقسم الهندسة الالئحة   

 

 12 الصفحة

 

 الدراسي: العبء رابعاً:
العبء الدراسي هو مجموع الساعات )الوحدات( الدراسية للمقررات التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي ويحدد  - 1

 حسب القواعد التالية :

 :األدنى الحد –أ

 ساعة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي و ساعة دراسية واحدة في الفصل الصيفي . 12الحد األدنى للعبء الدراسي هو 

  : األعلى الحد –ب

 ساعات معتمده في الفصل الصيفي . 10و  ساعة معتمده في الفصل الدراسي 18الحد األعلى للعبء الدراسي هو      
 ساعة.12لب المنذر أكاديمياً أن يزيد العبء الدراسي لديه عن للطا  ال يحق - 2
 ساعة.14  ال يحق للطالب الحاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي لديه عن - 3
 يسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلى بما ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة . - 4

 األكاديمي: اإلنذار خامساً:

 .5.00 من  2.00إنذاراً أكاديمياً إذا قل معدله التراكمي عن يعطي الطالب 
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 المواظبة واالعتذار عن الدراسةالباب الرابع : 
 

 المادة التاسعة :
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة  

%( من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل 75النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على أال تقل عن )حضوره عن 

مقرر خالل الفصل الدراسي، ويُعدّ الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر، ويرصد له تقدير 

 (.DN( أو ) ح محروم )

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف : 

 

% (خمس وعشرين في المائة بدون 25يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه عن )  -1

 عذر من مجموع المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر .

وتثبت له درجة األعمال الفصلية ويرصد له  يعدّ الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر -2

 (.DN( أو ) ح تقدير محروم )

 يتم إقرار قوائم الطالب المحرومين من قبل مجلس الكلية التي تقدم المقرر . -3

  تعلن قوائم الحرمان في االسبوع االخير من الدراسة لكل فصل دراسي من قبل الكلية نفسها . -4

 

 المادة العاشرة :
رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار، شريطة أن يقدم  -استثناء  -الكلية أو من يفوضه يجوز لمجلس  

%( من المحاضرات والدروس العملية 50الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن )

  المحددة للمقرر .

 

 المادة الحادية عشرة:
عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك االختبار ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على الطالب الذي يتغيب  

 أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها .

 

 

 المادة الثانية عشرة :
 إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في حاالت 

الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً يتم عقده خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، 

 ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل .

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :

 التالية : يقبل العذر في الغياب عن االختبار النهائي في الحالت  -1

 . علي القسم الذي يتبع له الطالب  أ . أن يقدم العذر في وقت حصول سببه حتى أسبوع من زواله

 ب. األعذار القهرية التي يقبلها مجلس الكلية.

  يكون االختبار البديل ورصد النتيجة خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي. -2 

 المادة الثالثة عشرة :
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لطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يجوز ل - أ

يحددها مجلس الجامعة، وذلك خالل فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، ويرصد للطالب 

 الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .( ويحتسب هذا الفصل من المدّة Wتقدير )ع( أو )

 يجوز اإلنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة. - ب

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف : 

دون أن يعد راسبا إذا يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية او من يفوضه   االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي 

 انهى اجراءات االعتذار في الفترة النظامية.
 .تمتد الفترة النظامية لالعتذار عن الفصل الدراسي إلى ما قبل االختبارات النهائية بثالثة أسابيع حسب التقويم الجامعى 
دراسة إلى ما قبل االختبارات النهائية بستة الكليات التي تطبق نظام الدراسة السنوي تمتد الفترة النظامية فيها لالعتذار عن ال 

 .أسابيع حسب التقويم األكاديمي للجامعة
 .ويحتسب هذا الفصل ) أو السنة ( من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج ( W ) يرصد للطالب تقدير ) ع ( أو

ة  طيلة دراسة الطالب الجامعية ثم يطوى يجب أن ال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول متفرق 

بناًء على  –قيده بعد ذلك. أما طالب الكليات التي تطبق النظام السنوى فال يجوز االعتذار إال لسنة واحدة فقط و لمدير الجامعة 

 .االستثناء من ذلك –توصية مجلس الكلية في حاالت الضرورة القصوى 

 نتهاء فترة االعتذار وإال اعتبر منقطعايجب على الطالب المعتذر التسجيل بعد ا
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية أو من يفوضه االنسحاب عن مقرر أو أكثر خالل ثمانية أسابيع من بدء الدراسة وأربعة 

 أسابيع للفصل الصيفي بشرط أن ال يقل العبء الدراسي عن الحد األدنى.
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 التأجيل واالنقطاع عن الدراسة الباب الخامس :
 

 المادة الرابعة عشرة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على أالّ تتجاوز مدة التأجيل  

قيده بعد ذلك ، فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى 

ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك، وال تحتسب مدّة التأجيل ضمن المدّة الالزمة إلنهاء متطلبات 

 التخرج .

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف : 

 

،لعذر يقبله مجلس القسم و يعتمد يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية  -1

من مجلس الكلية أو من يفوضه، على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية 

 )أما طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين كما ال يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل

سنتين غير متتاليتين( كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوي قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة 

 االستثناء من ذلك، بعد توصية مجلس الكلية وتأييد اللجنة الدائمة لشؤون الطالب
 .ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج -2

ً  يجب -3  . على الطالب المؤجل التسجيل بعد انتهاء فترة التأجيل وإال اعتبر منقطعا

 

 المادة الخامسة عشرة :
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة  

للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة 

 لذلك الفصل دون عذر مقبول.

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :

 

 يطوى قيد الطالب "المنقطع لعدم التسجيل" اذا لم يقم بمعالجة وضعه األكاديمي قبل نهاية األسبوع الخامس من الدراسة.

 المادة السادسة عشرة :
 ال يُعدَ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى . 

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :

 

 أنظر المادة الخمسين وقاعدتها التنفيذية  عن الطالب الزائر .
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 إعادة القيد الباب السادس:
 

 المادة السابعة عشرة :
  :يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية 

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

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

ً مستجداً دون الرجوع إلى إذا مضى  -ج  على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا

سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقا 

 لضوابط يصدرها المجلس.

 االستثناء من ذلك. –في حال الضرورة  –ب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة ال يجوز إعادة قيد الطال -د  

ً  -هـ   .ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً أكاديميا

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف:

 ينظر في إعادة قيد الطالب في الحاالت التالية:  

 لكليته بطلب إعادة قيده برقمه و سجلّه السابق وفق الضوابط اآلتية :يمكن للطالب المطوي قيده التقدم  -1

أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية )أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة  - أ

 الدراسية( من تاريخ طي القيد.

ي يحددها خالل الفترة النظامية للتسجيل , أن يوافق مجلس الكلية المعنية على إعادة قيد الطالب وفق الضوابط الت - ب

وفي حال تأخر موافقة مجلس الكلية عن الفترة النظامية للتسجيل فإنه ال يحق للطالب التسجيل إال في الفصل 

  التالي.

إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر )أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة  -ج

ة( فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه الدراسي

 كافة شروط القبول المعلنة في حينه ، و لمجلس الجامعة االستثناء من ذلك بناء على توصية مجلس الكلية .

االستثناء من ذلك بناء   -في حال الضرورة  –لجامعة ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمدير ا -د  

 علي توصية مجلس الكلية .

 

 ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً أكاديميا .  -هـ

 

 المادة الثامنة عشرة :
جامعة أخرى ألسباب ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من  

 تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعدُّ قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.
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 التخرج الباب السابع:

 

 المادة التاسعة عشرة :
التراكمي عن مقبول، يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله  

ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في 

 حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل .

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :
الدراسية، على أال يقل تقديره عن مقبول )أي ال يقل  يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة -1

–بناًء على توصية مجلس القسم المختص  -أو من يفوضه  –(، ولمجلس الكلية5.00 من  2.00معدله التراكمي عن 

في حال نجاحه في المقررات و رويبه في المعدل  تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمى

 التراكمى.

  يعتبر الطالب متخرجا إال بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على منحه الدرجة العلمية.ال -2

ترفع عمادة القبول والتسجيل لمجلس الجامعة أو من يفوضه مذكرات التخرج لعرضها في أقرب جلسة بعد انتهاء  -3

حاصلين على تقدير غير االختبارات النهائية ورصد الدرجات، وترفع مذكرات تخرج إفرادية في حاالت الطالب ال

بديل في مقرر أو أكثر في أخر مستوى دراسي لبرنامج التخرج، أو من   أو الذين يسمح لهم باختبار (IC) مكتمل )ل(

في حكمهم  ترفع بشأنهم مذاكرات تخرج أو من في حكمهم  حال استكمالهم المتطلبات، ويعتبر آخر فصل دراسي في 

 سجل الطالب هو فصل التخرج.

 التخرج : وثيقة

تاريخ التخرج بالهجري   يمنح كل خريج وثيقة تخرج يوضح فيها باللغتين العربية واإلنجليزية المعلومات التالية: -أ

والميالدي , اسم الطالب رباعياً ، جنسيته ، رقم السجل المدني ، الكلية ، التخصص ، المسار )إن وجد( ، الدرجة 

 وجدت(، وتوقع الوثيقة وتختم من عميد القبول والتسجيل. العلمية ، التقدير، ومرتبة الشرف )إن

 يمكن إصدار وثيقة تخرج كبدل مفقود أو تالف وتوضع عليها عبارة " بدل مفقود " أو "بدل تالف" . - ت
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 الفصل من الجامعة الباب الثامن:

 

 المادة العشرون :
 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :

( ولمجلس 4من  1.0أو  5من  2.0على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن )إذا حصل   -أ 

الجامعة بناًء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُْمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات 

 المتاحة .

مدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج، ولمجلس إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف ال -ب 

الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى  ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة 

 للتخرج .

قرتين السابقتين ت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام الفيجوز لمجلس الجامعة في الحاال -ج 

 بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف : 

 

 و يظهر ذلك في السجل األكاديمي 5.00من 2.00ينذر الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن  -1
أكاديمياً ، حتي يصدر قرار مجلس الكلية بشأنه على إذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات متتالية فإنه يعتبر مفصوال  -2

 النحو التالي :

 3لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة رابعة  و اذا تحسن أداء الطالب في الفصل االخير بحيث ال يقل معدله الفصلي عن 
 فإن مجلس الكلية يوصي بشأنه إلي مجلس الجامعة إلعطائه فرصة أخيرة. 5من 

( 2.00لتي تطبق النظام السنوي فإن الطالب يعتبر مفصوال أكاديمياً إذا انخفض معدله التراكمي عن )بالنسبة للكليات ا -3

 اثنين لسنتين متتاليتين حتى يصدر قرار مجلس الكلية بشأنه على النحو التالي :

تلك الفرصة  لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة أولى, وإذا لم يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي بعد إعطائه - أ

 فيوصي مجلس الكلية بشأنه إلى مجلس الجامعة .

 لمجلس الجامعة إعطاء الطالب فرصة أخيرة بعد توصية مجلس الكلية. - ب

 -إذا لم ينه الطالب متطلبات التخرج خالل المدة المقررة لتخرجه فيعالج وضعه وفق اآلتي : -4

قررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج، فلمجلس الكلية إذا لم ينهي متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة الم

إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج 

 بشرط أن يكون سبب التعثر مقبوالً لمجلس الكلية.

س المختصة وإبالغ عمادة القبول والتسجيل تقوم الكلية بحصر جميع الحاالت التي تردها وعرضها على المجال -5

بالقرارات خالل مدة ال تزيد عن أسبوع من بدء الدراسة وفي حال التأخر عن ذلك فال يحق للطالب التسجيل إال في 

    التالي. الفصل 
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 االنتساب الباب التاسع:

 

 المادة الحادية والعشرون : 

الكليات األخذ بمبدأ الدراسة عن طريق االنتساب في بعض الكليات يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح  

والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ، ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط 

 اآلتية :

 

اسية المطلوبة لتخرج الطالب أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدر  - أ 

 المنتظم في التخصصات المتاحة لالنتساب .

يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب   - ب 

 المنتظم عدا حضور المحاضرات .

 مة لتقييم أداء الطالب المنتسبين .لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالز  - ج 

 يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب ) باالنتساب(.  - د 
 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف : 

 

 يكون االنتساب في األقسام التي يقرها مجلس الجامعة. -1
في أنظمة ولوائح الدراسة واالختبارات والقواعد التنفيذية الخاصة بجامعة يعامل الطالب المنتسب معاملة الطالب المنتظم  -2

 الجوف ما عدا حضور المحاضرات .

 يحدد مجلس الجامعة أعداد الطالب المنتسبين والشروط التي يراها . -3

 يحق للطالب تغيير نوع الدارسة من االنتساب إلى االنتظام وفق االتى: -4

 ربعة فصول الدراسية االولي. أن يكون التحويل خالل األ - أ
 (.5( من )2.75أن ال يقل المعدل التراكمى للطالب عن ) - ب

يثــــــــبت في السجـــل األكــــاديمي ووثيقة التخـــرج والشهادة مــــا يفيد بأن دراسة الطــالب باالنتساب ، إال أن يكون   -5

 ة .% من مجموع ساعات الخط 60مجموع ما درسه منتظماً ال يقل عن 
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 الباب العاشر: االختبارات النهائية

 المادة الثانية والعشرون :
%( 30درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن )  -بناء على اقتراح مجلس القسم  -يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقّرر  

 من الدرجة النهائية للمقرر .

 

  : الجوفالقاعدة التنفيذية لجامعة 
 

%( من الدرجة 30الكلية بناًء على توصية مجلس القسم إعالن درجة األعمال الفصلية لكل مقرر بحيث ال تقل عن  )لمجلس 

 النهائية للمقرر .

 

 المادة الثالثة والعشرون :
 تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين : 

ً أو من بعضها واختبار االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو   ــ أ   أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعا

 تحريري واحد على األقل .

 اختبارين تحريريين على األقل .  ــ ب  

 

 المادة الرابعة والعشرون :
أن يَُضّمن االختبار النهائي في أي مقرر  –بناء على توصية مجلس القسم  –يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر  

 ت عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.اختبارا

 

 المادة الخامسة والعشرون :
يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي 

( وال يحسب ضمن المعدل IC( أو) ل األكاديمي تقدير غير مكتمل )مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله 

الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر ، وإذا مضى فصل دراسي واحد 

( ويحسب F( أو ) هـ اسب )( في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير رIC( أو ) ل ولم يُغَير تقدير غير مكتمل )

 ضمن المعدل الفصلي والتراكمي .

 

 المادة السادسة والعشرون :
،  23،  22يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد ) 

لذي يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجلس ( أو بعضها ، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم ا24

 الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات .

 

 المادة السابعة والعشرون :
وبعد  ، (IP)إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر      )م( أو  

الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير 

 في سجل الطالب .  (IC)الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل )ل( أو المقرر للطالب الذي يتولى تدريس
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 المادة الثامنة والعشرون :
 تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :

 

 (4من ) تقديروزن ال

 (5من ) وزن التقدير

 رمز التقدير

 الدرجة المئوية التقدير

 100-95 ممتاز مرتفع أ+ 5.00 4.00

 95إلى أقل من  90 ممتاز أ 4.75 3.75

 90إلى أقل من  85 جيد جداً مرتفع ب + 4.50 3.50

 85إلى أقل من  80  جيد جداً  ب 4.00 3.00

 80أقل من إلى  75 جيد مرتفع ج + 3.50 2.50

 75إلى أقل من  70 جيد ج 3.00 2.00

 70إلى أقل من  65 مقبول مرتفع د + 2.50 1.50

 65إلى أقل من  60  مقبول د 2.00 1.00

 60أقل من   راسب  هـ 1.00 0

   

 

 

  : الجوفالقاعدة التنفيذية لجامعة 

 (5) من التقدير وزن أن أساس على مقرر كل في الطالب عليها يحصل التي التقديرات تحسب

 

 المادة التاسعة والعشرون :
 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي : 

 4.00من  3.50أو  5.00من  4.50إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  )ممتـاز( : -1

من  3.50إلى أقل من  2.75أو من  5.00من  4.50من إلى أقل  3.75إذا كان المعدل التراكمي من  )جيد جدا(: -2

4.00 . 

من  2.75إلى أقل من  1.75أو من  5.00من  3.75إلى أقل من  2.75إذا كان المعدل التراكمي من   )جيــد(: -3

4.00 . 

من  1.75إلى أقل من  1.00أو من  5.00من  2.75إلى أقل من  2.00إذا كان المعدل التراكمي من   )مقـبول(: -4

4.00 . 
 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :

 ( 5)  من التقدير وزن أن أساس على التراكمي معدله على بناء الطالب تخرج عند التراكمي للمعدل العام التقدير يكون

 

 المادة الثالثون :
( 3.75) ( أو من5.00( من )5.00( إلى )4.75تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) 

( إلى أقل 4.25( عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )4.00( من )4.00إلى )

 ( عند التخرج .4.00( من )3.75( إلى أقل من )3.25( أو من )5.00( من )4.75من )
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 ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية مايلي : 

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

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته  -ب 

. 

 رج .%( من متطلبات التخ60أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن ) -ج 

 

 

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :
 

( عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف 5.00( إلى )4.75تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )

 ( عند التخرج .4.75( إلى أقل من   )4.25الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )

 الشرف األولى أو الثانية مايلي :ويشترط للحصول على مرتبة 

 أن ال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.   - أ 

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في   - ب 

 كليته .

 %( من متطلبات التخرج .60عن ) ما ال يقل الجامعةأن يكون الطالب قد درس في   - ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 إجراءات االختبار النهائيالباب الحادى عشر : 
 

 المادة الحادية والثالثون: 
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف 

 المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.رصد الدرجات وتسليمها للجنة 

 : الجوف لجامعة التنفيذية القاعدة

الصادرة منها في  يقوم مجلس الكلية بتنظيم سير االمتحانات وتسليم النتائج لعمادة القبول والتسجيل حسب التعليمات

 مقرر .مدة ال تزيد عن ثمان وأربعون ساعة من تاريخ اختبار أي 

 

 المادة الثانية والثالثون:
 يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.

 

 المادة الثالثة والثالثون:
يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار، ويجوز عند االقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس 

 الكلية.
 

 الرابعة والثالثون:المادة 
يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم )عند الحاجة( أن يشرك معه متخصصا 

 أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
 

 المادة الخامسة والثالثون:
هائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك يرصد من يقوم بتصحيح االختبار الن

 ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم.
 

 المادة السادسة والثالثون:
 ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.

 

 الماة السابعة والثالثون:
لطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له بالخروج من االختبار قبل ال يسمح ل

 مضي نصف ساعة من بدايته.
 

 المادة الثامنة والثالثون:
ة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة فالغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخال

 تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.
 

 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.
 

 المادة األربعون:
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ية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري النهائي على أال تقل عن ساعة وال يحدد مجلس الكلية بناء على توص

 تزيد على ثالث ساعات.
 

 المادة الحادية واألربعون:

( يضع مجاس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات 40-31مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من )

 االختبارات النهائية.

  :الجوف لجامعة التنفيذية القاعدة

 ما للكليات يوكل( 40-31) من المواد في الواردة باألحكام اإلخالل عدم مع النهائية االختبارات بإجراءات الخاصة التنظيمات
 : يأتي

 بدء قبل المالحظين من الكافية االعداد وتوافر األسئلة ووجود المقرات تهيئة يكفل بما النهائية لالختبارات اإلعداد  -1
 . كافي بوقت االختبارات

 . بالجامعة العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق الطالب إشكاالت وحل االختبارات سير متابعة  -2
 ال بما القسم رئيس من النتيجة اعتماد بعد النظام على الدرجات ورصد االجابات أوراق بتسليم المقرر استاذ قيام من التأكد  -3

 . الالئحة وفق المحددة المدة يتجاوز
 . عليها تشرف التي المقررات نتائج ومراجعة الرصد في األقسام مع التنسيق  -4
 . قسم كل لدى الدرجات رصد كشوف أصول حفظ  -5
 . المقرر يتبعها التي الكلية لدى دراسيين فصلين عن تقل ال بمدة الورقية الطالب إجابات حفظ  -6
عمادة القبول و  مع ومعالجتها الالئحة وفق المحددة المدة عن النتائج رصد في التأخر حاالت متابعة الكلية عمادة على -7

 التسجيل.
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 التحويلشروط و اجراءات الباب الثانى عشر : 
 

 المادة الثانية واألربعون :
 يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :

 كلية أو جامعة معترف بها .أن يكون الطالب قد درس في  -أ 

 أال يكون مفصوال من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية . -ب 

 أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة . -ج 

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :

 : التالية للضوابط ا وفق الجامعة خارج من الطالب تحويل قبول يجوز : أوال
  واحد دراسي فصل عن يقل ال ما العالي التعليم وزارة لدى بها معترف جامعة أو كلية في درس دق الطالب يكون أن -1
 . التراكمي المعدل في ا راسب الطالب يكون ال أن -2
 . تأديبية ألسباب منها المحول الجامعة من مفصوال يكون ال أن  -3
 منها أعلى علمية درجة إلى علمية درجة من التحويل يكون ال نأ -4
 من %( 60)  عن الجوف جامعة في دراستها المحول الطالب من يطلب التي المقررة الوحدات عدد يقل ال أن يجب  -5

 . الجامعة من البكالوريوس درجة على للحصول المطلوبة المقررة الوحدات عدد
 عن تزيد ال مدة الجوف جامعة في عليه بقي وما منها المحول الجامعة في مدة من الطالب أمضاه ما مجموع يكون أن -6

 . الكلية في للبقاء األقصى والحد األدنى الحد بين المدة متوسط
 . إليه التحويل يرغب الذي القسم في القبول شروط عليه تنطبقأن  -7
 (.5( من )2.75)  عن للطالب التراكمي المعدل يقل ال نأ -8
 تطبق التي للكليات الدراسي العام أو الدراسي الفصل بدابة من األول األسبوع نهاية قبل التحويل إجراءات تنتهي نأ -9

 . التالي الدراسي للفصل التحويل فيكون المدة هذه تجاوزت وإذا السنوي النظام
 . للطالب األكاديمي السجل في التحويل حركة تثبت نأ -10

 التحضيرية السنة تشترط التي الكليات إحدى إلى الجامعة خارج من الطالب تحويل قبول يجوز : ثانيا
 : التالية للضوابط ا وفق

 بعد يرغبها التي للكلية مباشرة التحويل يمكنه ، منها المحول الجامعة في التحضيرية السنة اجتاز قد الطالب كان إذا -1
  التخصص لها ينتمي التي الكلية عميد موافقة

 ا وفق معادلتها  فيجوز منها المحول الجامعة في التحضيرية السنة في دراسي فصل دراسة المحول للطالب سبقإذا  -2
 المعادالت لضوابط

 المادة الثالثة واألربعون :
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام التي تقدم هذه  

 لتراكمي .المقررات ، وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ، وال تدخل في احتساب معدله ا

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :
 

 .إليه المحول للتخصص المعتمدة الخطة ساعات من %(40) يتجاوز ال بما المحول الطالب يعادل -1

 .التراكمي معدله احتساب في له عودلت التي المقررات في الطالب عليها حصل الي التقديرات تدخل ال -2
 . الوحدات عدد في ا ومكافئ " جيد " عن يقل ال معادلته المراد المقرر تقدير يكون أن -3
 . الجامعة في المقرر محتوى من%70 عن يقل ال معادلته المراد المقرر محتوى يكون أن -4
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 المادة الرابعة واألربعون :
 إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيعدّ قيده ُمْلغًى من تاريخ قبول 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 .

 

 المادة السادسة واألربعون :
 ابط التي يقرها مجلس الجامعة .يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا للضو 

 
 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :

 

 : التالية للضوابط ا وفق يكون الجامعة داخل أخرى إلى كلية من الطالب تحويل : أوال
 للبرامج الدراسية الفصول تحتسب ال أن على دراسية فصول أربع عن تزيد مدة أمضى قد الطالب يكون أال -1

 . المدة من ) اإلنجليزية للغة المكثفة والدورة التحضيرية السنة مثل ( التحضيرية
 النظام تطبق التي للكليات الدراسي العام أو الدراسي الفصل من األول األسبوع خالل التحويل إجراءات تنتهي أن -2

  التالي الدراسي للفصل التحويل فيكون المدة هذه اإلجراءات تجاوزت وإذا. السنوي
 . منها المحول الكلية في األقل على واحد دراسي فصل مضي بعد إال الطالب يحول ال -3
 الدورة أو التحضيرية السنة إحداهما كانت إذا مرتين أو الجامعية دراسته خالل واحدة مرة بالتحويل للطالبيسمح  -4

 . المكثفة
 لمرة وذلك لها اجتيازه عدم حال في السابق قسمه إلى يعاد المكثفة الدورة أو التحضيرية السنة إلى المحول طالبال -5

 . فقط واحدة
 . التحويل حركات ضمن تحتسب ال التحضيرية البرامج اجتياز بعد تخصيصال -6

 للضوابط وفقا يكون الجامعة داخل البكالوريوس برنامج في المناظرة الكلية إلى االنتقالية البرامج من الطالب تحويل : ثانيا
 : التالية
 نظام حسب المقررات معادلة مع التأهيلية أو االنتقالية البرامج أحد إلى البكالوريوس درجة من التحويل للطالب يحق -1

 . المعادالت
 (.5) من ( 2) عن يقل ال بتقدير االنتقالي البرنامج مواد جميع أنهى إذا المناظرة الكلية إلى الطالبينتقل  -2

 

 المادة السابعة واألربعون : 
المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ، ويشمل ذلك تثبت في السجل األكاديمي للطالب  

 التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة .
 

 التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية 
 

 المادة الثامنة واألربعون :
صص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخ 

 الجامعة .

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :
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 . واألربعون السادسة للمادة التنفيذية القاعدة في الواردة الضوابط الكلية داخل ألخر قسم من التحويل في تراعى -1
 . إليه المحول القسم افقةمو -2

 

 المادة التاسعة واألربعون :
السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها ، ويشمل ذلك تثبت في  

 التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة .
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 الطالب الزائرالباب الثالث عشر : 
 المادة الخمسون :

بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب الزائر هو الذي يقوم  

 دون تحويله ، وتعادل له المواد التي درسها وفقا للضوابط اآلتية :

 موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة .  -أ   

 أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها .  -ب  

يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادالً أو ) مكافئاً ( في مفرداته ألحد المقررات التي تتضمنها  أن  -ج  

 متطلبات التخرج .

 ( .47إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً للمادة )  -د  

 امعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر .يحدد مجلس الج -هـ 

ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدله التراكمي ، وتثبت  -و  

 المقررات في سجله األكاديمي.

 الجامعة .أي شروط أخرى يضعها مجلس  -ز  

 

  القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف :

 فروع من فرع في أو أخرى كلية أو أخرى جامعة في المقررات بعض بدراسة يقوم الذي هو الزائر الطالب
 : اآلتية للضوابط وفقا درسها التي المقررات له وتعادل تحويله دون )وجدت إن(إليها ينتمي التي الجامعة

 : أخرى كلية أو جامعة في ا زائر الدراسة في ويرغب الجوف جامعة لطالب : أوال
 .زائر كطالب الدراسة طلبه قبل الجامعة في األقل على واحد لفصل )تراكمي بمعدل ( دراسي سجل للطالب يكون أن   - أ 

 التي المقررات تحديد مع زائر كطالب بالدراسة له للسماح الطالب كلية من المسبقة الموافقة على الحصوليجب   - ب 
 ويوجه .المقرر لمعادلة معين معدل على الحصول اشتراط وللكلية ، بدراستها سيقوم

 .والتسجيل القبول عمادة من رسمي بخطاب للدراسة

  . بها معترف جامعة أو كلية في الدراسة تكون نأ  - ج 

 تقل وال مفرداته في % 70 عن يقل ال بما) مكافئا( أو معادال الجامعة خارج الطالب سيدرسه الذي المقرر يكون أن  - د 
 . التخرج متطلبات تتضمنها التي المقررات أحد عن الدراسية وحداته

% 20 هو زائر  كطالب الجامعة خارج من احتسابها يمكن التي الدراسية الوحدات لمجموع األقصى الحد يكون  - ه 

 من ) أوال ( الفقرة من( 6) البند مراعاة مع الجوف جامعة من التخرج وحدات مجموع من المائة في عشرون
 (42) للمادة التنفيذية القاعدة

 وتثبت التراكمي، معدله ضمن أخرى جامعة في الزائر للطالب معادلتها تتم التي المقررات معدالت تحتسب ال  - و 
 . األكاديمي سجله في المقررات

 أول في الدراسة بدء من أسبوع خالل عليها حصل التي بنتائجه والتسجيل القبول عمادة تزويد الطالب علىيجب   - ز 
 )الصيفية الفصول عدا ( الفصول  تلك عن منقطعا يعتبر نتائجه يقدم لم وإذا ، كزائر دراسته فترة يلي دراسي فصل

 (.15) المادة حسب ويعامل
  . دراسيان فصالن ا زائر دراستها للطالب يسمح التي الدراسية للفصول األقصى حدال  - ح 

 
 .الجوف جامعة في ا زائر اطالب الدراسة ويرغب أخرى جامعة لطالب : ثانيا
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 الخطاب في يذكر أن ويجب ، الجوف جامعة في زائرا طالبا للدراسة جامعته من مسبقة خطية موافقة على يحصل أن  - أ 
 . بدراستها الطالب سيقوم التي الجوف جامعة مقررات

 ا.زائر بها الدراسة يرغب التي الكلية موافقة على يحصل أن  - ب 
  المقررات في التسجيل ضوابط كافة مراعاة مع المختصة الجهة قبل من للطالب المقررات تسجل  - ج 
 . درسها التي المقررات نتائج يوضح بخطاب دراسته نهاية في الطالب زودي  - د 
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 أحكام عامةالباب الرابع عشر : 

 

 المادة الحادية والخمسون :
 من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية .تلغي هذه الالئحة ما سبقها 

 

 المادة الثانية والخمسون :
 لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

 

 المادة الثالثة والخمسون :
 لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة .
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 المالحـق                                                                      

 ملحق ) أ (

 السجل األكاديمي ورموز التقديرات

 
 السجل األكاديمي:

هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد  

المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل  وحداتها

 التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول.

 

 المدلول

 باإلنجليزية

 بالعربية المدلول

 حدود الدرجة النقاط

 الرمز

 باإلنجليزية
 الرمز

بالعرب

 ية

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

Excellent 95أقل  90 4.75 3.75 ممتاز A أ 

Superior 90أقل من  85 4.50 3.50 جيد جداً مرتفع B+ +ب 

Very Good  ً85أقل من  80 4.00 3.00 جيد جدا B ب 

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

Good 75أقل من  70 3.00 2.00 جيد C ج 

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

Pass 65أقل من  60 2.00 1.00 مقبول D د 

Fail 60أقل من  1.00 0 راسب F هـ 

In-Progress مستمر - - ----- IP م 

In-Complete غير مكتمل - - ----- IC ل 

Denile 1.00 0 محروم ----- DN ح 

Nograde-Pass وأكثر 60 - - ناجح دون درجة NP ند 

Nograde-Fail 60أقل من  - - راسب دون درجة NF هد 

Withdrawn منسحب بعذر - - ----- W ع 
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 ملحق )ب(

 مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي 
 

 الفصل األول :

 وزن التقدير عدد النقاط
 رمز التقدير

 المقرر عدد الوحدات المئويةالدرجة 

 سلم 301 2 85 ب+ 4.50 9.00

 كيم 324 3 70 ج 3.00 9.00

 ريض 235 3 92 أ 4.75 14.25

 فيز 312 4 80 ب  4.00 16.00

 المجموع 12    48.25

   
 

 = معدل الفصل األول
  (48.25مجموع النقاط )

 (12مجموع الوحدات ) 4.02= 

 الفصل الثاني :

 النقاطعدد 

 وزن التقدير

 رمز التقدير

 الدرجة المئوية

 المقرر عدد  الوحدات

 سلم 104 2 96 أ+ 5.00 10

 كيم 327 3 83 ب  4.00 12

 ريض 314 4 71 ج 3.00 12

 فيز 326 3 81 ب  4.00 12

46    12 
 المجموع

 

 الثانى =معدل الفصل 
  (46مجموع النقاط )

 (12مجموع الوحدات ) 3.83= 
 
 

 التراكمى =معدل ال
  ( 46+  48.25مجموع النقاط )

 (12+ 12مجموع الوحدات ) 3.93= 
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 البند الثانى: المكافآت 
 

 المكافآت وطريقة صرفها
 

 تصرف المكافآت لجميع الطالب والطالبات السعوديين المنتظمين في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا -1

والذين اليعملون في أي جهة حكومية ,وكذلك طالب المنح الخارجية والطالب الذين من أمهات سعوديات ,ويتم 

إيداع مكافآت الطالب في حساباتهم في البنك وتسلم لهم بطاقات الصراف اآللي عن طريق الكلية ومقدار المكافأة 

 .( لاير850ة )( لاير ولطالب األقسام األدبي1000لطالب الدراسات العلمية )
يستمر صرف المكافأة خالل المدة النظامية وهي مدة البرنامج المقررة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من  -2

مجلس الجامعة ) مثال:المدة النظامية لكلية اآلداب هي أربع سنوات ( وتحتسب المدة النظامية من الفصل الذي تم 

 .فصول االعتذار والتحويل وال يدخل ضمنها فصول التأجيل فيه قبول الطالب في الجامعة بما في ذلك
 .التصرف المكافأة للطالب المعتذرين والمؤجلين للفصل الدراسي -3
 (.2)التصرف المكافأة للطالب المنذر الذي يقل معدلة عن  -4
اخرى ال يتم صرف المكافأة لطالب جامعة الجوف الذي حصل على موافقة العمادة على دراسته زائرا في جامعة  -5

 .حتى تصل نتائجة ويتم رصد نتيجته على النظام األكاديمي
 .(رياالت من المكافأة لصندوق الطالب شهريا10يتم خصم ) -6

 

 تسليم المكافاة
تحرص جامعة الجوف ممثلة في عمادة القبول والتسجيل على صرف مكافآت الطالب في موعدها المحدد.ويتم اإلعالن عن 

 .دةصرف المكافأة على موقع العما
يمكن للطالب استعراض موقف المكافأة على حسابه على بوابة النظام األكاديمي بالضغط على رابط المكافآت  -1

ويستطيع استعراض سجل المكافأت التي لديه ومبالغها المالية .وعند الضغط على رابط تفاصيل تظهر تفاصيلها 

 .المالية
 .ادة الكليةيجب عليه المبادرة باستالم بطاقة الصرف االلي من عم -2
 .عليه التواصل مع العمادة في حال استحقاقه المكافأة وعدم نزولها على حسابه على البوابة -3

 

 

 

 المكان
 .الطالب )قسم المكافآت ( عمادة القبول والتسجيل المدينة الجامعية

 
 

 مكافأة التفوق
 .المنح الخارجيةيقتصر صرف مكافأة التفوق على طالب مرحلة البكالوريوس من السعوديين وطالب  -1

 
لاير للطالب الحاصلين على تقدير امتياز لفصلين دراسيين خالل السنة الواحدة  1000تصرف مكافأة تفوق قدرها  -2

  و يتم إيداع مكافأة التفوق في حساب الطالب

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AdmissionRecordsDeanship/RulesAndRegulations/Documents/regulations_study.pdf
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 البند الثالث: الئحة تأديب الطلبة  
 

 التعريفات الباب األول:
 

  :المادة األولى
 :منها كل أمام المدونة المعاني على الالئحة هذه في وردت حيثما التالية المصطلحات تدل

 .الجوف جامعة :الجامعة -1

ً  طالب من بالجامعة للدراسة الملتحقين جميع :الطالب -2  .جنسياتهم أو التعليمية مستوياتهم كانت أيا

 .الجامعة وتعليمات ولوائح أنظمة يخالف ما كل هي :المخالفة -3

 .الالئحة هذه في عليها المنصوص التأديبية العقوبة هي :العقوبة -4

ً  االختبارات كل : االختبار -5  .الجامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة حددتها التي لألحكام وفقا

  .الالئحة هذه في التأديبية العقوبات من اأي توقيع صالحية الالئحة هذه منحته من كل :التأديب لجنة -6

 

 :المادة الثانية
ً كان نوعها ومستواها ، و كذلك الطالب المسموح لهم  يخضع لهذه الالئحة جميع الطالب المقيدين للدراسة  بالجامعة، أيا

 بالدراسة من الخارج كطالب زائرين وفقا لالئحة الدراسة و االختبارات.

 

 (:تأديب الطالب أهداف الئحةالمادة الثالثة ) 
 ضبط سلوك الطالب و من في حكمهم داخل الجامعة او فى أي من مرافقها. -1

 استصالح الطالب المخالفين ومعالجة سلوكهم باألساليب التربوية المتاحة في الجامعة. -2

 اقرار العقوبات التأديبية على الطالب المخالفين لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة. -3

 

 :المادة الرابعة
الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة هي لجنة التأديب الفرعية في الكلية المعنية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 

 .بالجامعة و اللجنة الدائمة للتأديب بالجامعة

 

 

 

 :المادة الخامسة
المخالفات التي تقع من الطالب خارج الجامعة، وال تمس يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة: 

 الجامعة و أنظمتها المختلفة، فهذه من اختصاص الجهات العامة في الدولة، ما لم تحيلها الجهة المعنية للجامعة.

 

 :المادة السادسة 
ة وماتصدره من تعليمات من أجل عدم اليجوز للطالب أن يحتج بالجهل أو بعدم العلم بأنظمة الجامعة ولوائحها وقراراتها النافذ

إيقاع العقوبات المقررة بهذه الالئحة وعلي الجامعة نشر هذه الالئحة و إعالنها بكافة وسائل االعالن المعمول بها و المعترف 

 بها في الجامعة.
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 :المادة السابعة
 ً بوقائع ومالبسات ارتكابها، ويرفق به  في حال وقوع إحدى المخالفات التأديبية، يُحرر من ضبط الواقعة محضراً تفصيليا

المستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن ُوجدت، ويُرفع المحضر والمستندات التوثيقية إلى صاحب الصالحية المختص بإحالة 

 الطالب المخالف إلى لجنة التأديب المختصة وذلك وفقاً لما هو محدد بهذه الالئحة

 

 :المادة الثامنة
المخالفة المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية فإن للجنة التأديب أن ترفع لمدير الجامعة توصياتها  في حال ثبوت أن

بإحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات إلى الجهات المختصة نظامياً بنظر الجريمة، وللجنة التأديب أن تُوقف 

 .ئيإجراءاتها التأديبية إلى أن يصدر بحقه حكم نها

 

 :المادة التاسعة
ال يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه الالئحة أن ينسحب من الجامعة أو يُخلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق معه، 

كما يتعين على لجنة التأديب المختصة عند إحالة أّي طالب للتحقيق إخطار عمادة القبول والتسجيل إليقاف إجراءات تخرجه أو 

 .طرفه من الجامعة لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب إلية ارتكابهاإخالء 
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 المخالفات التأديبية -الباب الثاني 
 

 :المادة العاشرة
 كل إخالل بأحكام الشريعة وآدابها أو باألنظمة و اللوائح و التقاليد الجامعيةيعتبر مخالفات تأديبية و على األخص: 

 كل فعل أو قول يمس الدين داخل الجامعة أو خارجها. -1

ل فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك واآلداب المرعية داخل ك -2

 الجامعة أو خارجها.

رتكاب أي فعل ينافي صفات طالب العلم  ، وعدم االلتزام بالزي المناسب أو الزي المناسب لطلبة العلم داخل الحرم ا -3

 الجامعى.

األعمال المخلة  بنظام الكليات والمراكز العلمية  والوحدات السكنية الجامعية وسائر األمكنة الجامعية األخرى وكذلك  -4

حضور المحاضرات والتمرينات والدروس العملية وغيرها من األعمال التي تقتضى نظم الجامعة االمتناع عن 

 المواظبة عليها.

 كل مساس بسمعة الجامعة في الداخل والخارج -5

 اإلخالل بنظام االمتحان والهدوء المطلوب فيه, أو إدخال الطالب بديال عنه في االمتحان. -6

ا الغش في التقارير و الواجبات ومشاريع التخرج و رسائل الماجستير و كل غش أومحاولة غش في االمتحان و كذ -7

 الدكتوراه. 

 دخول الطالب الحرم الجامعى بدال عن غيره. -8

 التدخين داخل مبانى الكليات و مرافقها وعدم المحافظة على النظافة الجامعة و مرافقها. -9

  عبث باألجهزة و نحوها(االخالل بالنظام خالل المحاضرات أو الدروس العملية مثل ) ال -11

 االعتداء على منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس و موظفين  وطالب أو اهانتهم. -11

 تعطيل برامج النشاط داخل الجامعة أو الوحدات السكنية  بطريق مباشر أو غير مباشر. -12

الثابتة و المنقولة كالمبانى اإلتالف أوالتخريب أو إساءة  استعمال ممتلكات ومنشات الجامعة والسكن الداخلي  -13

و األثاث و محتويات المراكز العلمية و الفصول الدراسية و المعامل من أجهزة و أدوات وو سائل تعليمية و خرائط و 

مقتنيات المكتبة المركزية و المكتبات الفرعية و المتاحف و المعارض و المالعب  و الحدائق و الصحف الحائطية و 

 ات اإلرشادية.االعالنات و الملصق

االحتفاظ بمواد قابلة لالشتعال أو االنفجار أو حمل السالح األبيض أو الناري و كذلك األفالم والصور  -14

  والمجالت المنافية لآلداب واألخالق اإلسالمية داخل غرف السكن الداخلي أو احضارها داخل الجامعة.

 

 

 
ا أو أجهزة التصوير  داخل مقر الطالبات أو السكن حيازة  أو إساءة استخدام أجهزة الجوال المزودة بكامير -15

 الداخلى بالجامعة وكذلك سوء استخدامها بمقر الطالب بالجامعة أواسكانهم بالجامعة.

التأخر عن المواعيد المحددة لحضور الطالب ليال إلى السكن أو المبيت خارجه دون إذن مسبق أو استقبال  -16

ة لذلك أو السماح لهم بالمبيت داخل غرف السكن، وكذلك كل إخالل زوار  في غير األماكن واألزمنة المخصص

 بلوائح اإلسكان و قواعد اإلقامة بالسكن الداخلي التي تحددها العامة.

 إجراء أي تعديل أو تغير أ و نقل ألثاث السكن الداخلي أو محتوياته بغير موافقة الجهات المختصة. -17

إصدار نشرات أو صحف أو مجالت وتوزيعها أو جمع أموال أو كل تنظيم للجان أو مؤتمرات أو جمعيات أو  -18

تبرعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة، وكذلك إبالغ معلومات أو أخبار غير 

 صحيحة للصحف أو المجالت أو وسائل اإلعالم األخرى.
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و إتباع طرق غير مشروعة للحصول إجراء تعديل أو تغيير في المحررات الرسمية الصادرة من الجامعة أ -19

عليها .. كذلك اإلدالء ببيانات أو معلومات غير صحيحة خاصة في ما يتعلق بأعمال القبول والتسجيل وشؤون 

 الطالب.

 امتناع الطالب عن االمتثال للعقوبة التي توقع من الجهات المختصة  بهذه المخالفات. -21
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 العقوبات التأديبية -الثالث الباب 
 

 :المادة الحادية عشرة
( من المادة العاشرة المختصة بنظام االمتحان و الغش  7، 6كل طالب يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البندين )

 يخضع للقواعد التالية:  

من درجة ذلك االمتحان و يحرم  من  ثبت عليه الغش أو محاولته الغش في امتحان من امتحانات أعمال السنة يحرم -1

 من المادة كل من يكرر منه ذلك.

 غش أو ثبت عليه محاولة الغش في االمتحان النهائي:من  -2

كل طالب  يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط معه كل ما له عالقة بالمقرر يعتبر امتحانه ملغيا في المقرر  - أ

لمقرر السابق و التالي نا لم يكن متطلب سابق فيلغى الذي الذي ارتكب فيه المخالفة و يمنح درجة )صفر( في ا

 يسبقه أو يليه.

فصل من الجامعة لمدة سنة دراسية واحدة الطالب الذي يدان بالغش في االمتحان النهائي للمرة الثانية و فى حالة ي - ب

 التكرار للمرة الثالثة يتم فصله من الجامعة نهائيا. 

 :الغش في االمتحان النهائي من يضبط متلبسا بالغش أو محاولة -3

 يخرجه رئيس اللجنة أو مراقب االمتحان من قاعة االمتحان. - أ

حرر محضراً بتفاصيل ما وقع و يقدمه مع المستندات  إلى عميد الكلية أو من ينيبه ليحيله فورا إلى لجنة التحقيق ي - ب

 ثم ترفع التقارير للجنة الدائمة للتأديب بالجامعة. 

ي داخل أماكن االمتحان ينذره مراقب االمتحان وفي حالة تكرار المخالفة يخرجه رئيس من يرتكب مخالفات أخر -4

اللجنة أو مراقب االمتحان من القاعة ويحرر محضراً بما وقع ويقدمه إلى عميد الكلية أو من ينيبه ليحيله إلى لجنة 

 متحان في تلك المادة.التحقيق و في حالة إخراج الطالب من قاعة االمتحان تلغى الدرجة المخصصة لال

 من يدخل طالبا بديال عنه في االمتحان: -5

 يعتبر راسبا في المادة.  - أ 

 يفصل من الجامعة في الفصل الدراسي التالى  - ب 

 ال يسمح له بالتسجيل في الفصل الصيفى.  - ج 

 كل طالب  يدخل بديال عن طالب  في االمتحان: -6

 يفصل من الجامعة في الفصل الدراسي التالى - أ

 بالتسجيل في الفصل الصيفى.يسمح له ال  - ب

 

 المادة الثانية  عشرة:  
 : ( من المادة العاشرة يخضع للقواعد التالية3كل طالب يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند )

 المرة االولى : تعهد إنذار يشعر به ولي األمر

 المرة الثانية: الفصل لمدة خمسة ايام و يبلغ ولى االمر

ثة:إيقاف عن الدراسة لمد فصل دراسي واحد و يعاد النظر في وضع الطالب من قبل لجنة التأديب في حال تكرار المرة الثال

 المخالفة.
 

 :المادة الثالثة عشر
( من المادة العاشرة المختصة بحيازة أو إساءة استخدام أجهزة الجوال 15كل من يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند )

بكاميرا أو أجهزة التصوير داخل مقر الطالبات أو السكن الداخلى بالجامعة و كذلك سوء استخدامها بمقر الطالب أو المزودة 

 اسكانهم بالجامعة يخضع للقواعد التالية:
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 فى حالة حيازة جهاز جوال مزودة بكاميرا داخل مقر الطالبات  بالجامعة أو السكن الداخلى : - أ

 يعاد أن على الطالبات شطر في الجهاز على التحفظ ويتم المخالفة الطالبة على هدتع يؤخذ مرة ألول الضبط عند -1

 .ذلك على المترتبة الالحقة العقوبات بيان مع , المخالفة تكرار بعدم الطالبة أمر ولي التعهد على اخذ بعد الجهاز

 التعهد اخذ بعد يعاد أن على دراسي فصل لمدة الطالبات شطر في الجوال على التحفظ يتم ثانية مرة سبق ما تكرر اذا -2

 ذلك. على المترتبة الالحقة العقوبات بيان مع , المخالفة تكرار الطالبة بعدم أمر ولي على

 الطالبة وإيقاف ذلك تعذر اذا الجهاز إتالف او صور أي من الهاتف محتويات إزالة يتم الثالثة للمرة سبق ما تكرر ذاا -3

 .واحد فصل دراسي لمدة الدراسة عن

 

 الداخلي السكن أو الجامعي الحرم داخل  -اللوحي والحاسوب   ipad-مثل بكاميرا مزود جهاز استخدام إساءة حالة في – ب
 مشابه هو ما وكل  )فيديو تسجيل  ,العام والنظام باآلداب مخلة مقاطع عرض  ,الغير تصوير (مثل ال الحصر المثال سبيل على
 : الحاالت لتلك

ً  الفصل -1  وإتالف مصادرة يتم ذلك تعذر وإذا صور أي من الهاتف محتويات إزالة مع واحد دراسي فصل لمدة تأديبا

 .األولى المرة في , ذلك على المترتبة الالحقة العقوبة بيان مع التصوير أجهزة بكاميرا أو المزود الجوال الجهاز

ً  فصلال -2  المرة في , ذلك على المترتبة الالحقة العقوبة بيان مع وإتالفه الجهاز مصادرة مع دراسيين فصلين لمدة تأديبا

 .الثانية

 الثالثة. المرة في , الجامعة من النهائي فصلال -3

 

 المادة الرابعة عشر:
 العقوبة التأديبية هي : 

 التنبيه مشافهة أو كتابة  -1

 اإلنذار  -2

 % من عالمات مادة أو أكثر  21حرمان الطالب من  -3

 الحرمان المؤقت من بعض الخدمات و المزايا بالجامعة لمدة ال تتجاوز فصال دراسي كامل.  -4

 حرمان الطالب من مادة أو أكثر واعتباره راسبا فيها . -5

 الحرمان من اإلقامة بالسكن الجامعي لمدة ال تتجاوز سنة دراسية.  -6

 الفصل لمدة خمسة أيام. -7

 راسيين. الفصل من الجامعة لمدة ال تتجاوز فصلين د -8

 الحرمان النهائي من اإلقامة بالسكن الجامعي أو من بعض الخدمات األخرى أو األنشطة الطالبية  -9

 إلغاء تسجيل الطالب في مواد فصل دراسي واعتباره راسبا فيها.  -11

 الفصل النهائي من الجامعة.  -11

 

 المادة الخامسة عشر:
 ,المالبسة والظروف السوابق اعتبار مع المخالفة درجة مع العقوبة ناسبت السابقة المادة في المبينة العقوبات توقيع في يراعى 

 في الطالب حضور عدم حالة وفي وإدانته، إليه منسوب هو فيما أقواله وسماع كتابة الطالب مع بعد التحقيق إال العقوبة توقع وال
 .أقواله سماع في يسقط حقه به والمعلن للتحقيق المحدد الموعد
 .ذلك األمر لزم إذا اللجنة رئيس الجامعة وكيل ينتدبه من أو المخالفة فيها وقعت التي ) الكلية ( الجهة التحقيق ويتولى

 

 :عشر السادسة المادة
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 وتتكون الطالبية المخالفات في للتحقيق للطالبات وأخرى للطالب فرعية تاديب لجنة بتشكيل كلية كل مجلس يقوم  - أ 

 هذه جلسات تصح وال ، الكلية مجلس يختارهم التدريس هيئة أعضاء من اثنتين أو وعضوية اثنين رئيس من

 المخالفات في التحقيق اللجنة هذه مهام تكون وأن , الثالثة األعضاء من األقل على عضوين بحضور إال اللجان

 .بالجامعة للتأديب اللجنة الدائمة الى التحقيق نتائج وترفع طالباتها أو طالبها من تصدر التي

 . فيها للنظر بالجامعة والطالبات للطالب لتأديب الدائمة للجنة ترفع الالئحة هذه في ترد لم التي لمخالفاتا  - ب 

 

 

 

 :عشر السابعة المادة
 وتحفظ الجامعة كليات من كلية أي في لالمتحانات التقدم أو بالقيد للطالب السماح عدم الجامعة من النهائي الفصل على يترتب

 التي الجهات وإلى األمر ولي إلى إبالغها ويجب الطالب ملف في الشفوي التنبيه عدا التأديبية بالعقوبات القرارات الصادرة
 بالجامعة األمر يعنيها
 داخل في بالعقوبة الصادر القرار إعالن ويجوز ، والكليات والبعثات الطالب شؤون وعمادة والتسجيل القبول عمادة خاصة

 .الجامعة

 

 :عشر الثامنة المادة
 األمن منسوبات من العميدة تحددها أكثر أو مندوبة بمشاركة الكاميرا جوال حيازة عدم من للتأكد الطالبات بتفتيش القيام للجامعة

 شكوى أو شكوك هناك تكن لم ما ,الجهاز محتويات في الدخول دون فقط الحيازة عدم من التأكد على التفتيش والسالمة ويقتصر
 الفرعية التأديب لجنة رئيسة الي الطالبة تحال بكاميرا المزود الجوال حيازة حالة وفي تحمله، الجوال الذي بخصوص خاصة
 .عشر الثالثة المادة ورد في ما وفق معها اإلجراءات الستكمال بالكلية

 

 :عشر التاسعة المادة
 الرابعة المادة في المبينة العقوبات جميع توقيع ولها بالجامعة الدائمة التأديب لجنة هي التأديبية العقوبات بتوقيع المختصة الجهة
 الجامعة وكيل يتولى السكن في اإلقامة أو االمتحان أو الدراسة انتظام عدم عنه يتسبب بالنظام حدوث إخالل حالة وفي ، عشر

 شهرين أقصاها مدة في التأديبي القرار إصدار يتم الحاالت جميع وفي ، الدائمة بالجامعة التأديب للجنة المخولة االختصاصات
 .التأديب لجنة إلى اإلحالة أو المخالفة وقوع من

 

 :العشرون المادة
ً  الجامعة وكيل من بالجامعة الدائمة التأديب لجنة تتالف  والتسجيل القبول وعميد الطالب شؤون عميد من كل وعضوية رئيسا
 أو الشريعة أساتذة من التدريس هيئة أعضاء من وعضو الطالبة أو الطالب لها ينتمي التي الكلية أو وكيلة وكيل أو وعميد

 . األنظمة بدراسة من المتخصصين وعضو اإلسالمية بالجامعة الدراسات
 ثلثي بحضور إال الدائمة التأديب جلسات تصح وال , للتجديد قابلة عام لمدة الجامعة مدير من اللجنة تشكيل قرار ويصدر

 .لألعضاء صواتاأل قراراتها بأغلبية وتصدر أعضائها

 

 :والعشرون الحادية المادة
 الصادر القرار من بالجامعة والطالبات الطالب لتأديب الدائمة اللجنة رئيس الجامعة لوكيل التظلم والطالبات للطالب يجوز

ً  ثالثون خالل التأديبية بالعقوبات المختصة عشر الرابعة المادة من 11 ، 10  البنود في المبنية العقوبات التأديبية بإحدى  يوما
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 يحتج أن للطالب يجوز وال نهائيا ويعتبرقراره الجامعة مجلس إلى التظلم يحيل أن ولوكيل الجامعة القرار، صدور تاريخ من
 .تعليمات من تصدره وبما الجامعة ولوائح بأنظمة علمه بعدم

 

 :والعشرون الثانية المادة
 المخالف حالة كانت ما متى التأديبية، العقوبات مادة في عليها المنصوص العقوبات كل او بعض إيقاع في الحق الجامعة لمدير

 .االستثنائية الظروف أو السرية أو تستوجب الخصوصية المخالفة أو

 

 :والعشرون الثالثة المادة
 تكلفة ذلك إلى مضافا الجامعة ممتلكات من أتلف ما قيمة والطالبة الطالب تحميل في الحق للجامعة فإن األحوال جميع في

 .المكافأة من بالخصم تبعات من عليه وما يترتب والتركيب اإلصالح

 

 :والعشرون الرابعة المادة
 أن العقوبات في ويراعى ، ارتكابها الطالبة أو للطالب المنسوب الواحدة المخالفة في تأديبيتين عقوبتين من اكثر توقيع يجوز ال

 .وبمرتكبها بالمخالفة المتعلقة والمالبسات والظروف السوابق مراعاة يجب كما ، المخالفة مع جسامة متناسبة تكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة الجوف-كلية الهندسة  -  ميكانيكيةقسم الهندسة الالئحة   

 

 42 الصفحة

 

 عامة احكام: الرابع الباب

 
 :والعشرون الخامسة المادة
 بقرار ابالغهما بعد والتسجيل والقبول الطالب شؤون عمادتا وتختص االئحة هذه بتفسير المختصة الجهة هو الجامعة مجلس
 وذلك ، الفور على تنفيذها إجراءات باتخاذ ، المخالف الطالبة أو الطالب على المختصة التأديب لجنة الصادرة من العقوبة توقيع
 ً  . الجامعية واالنظمة في اللوائح منهما لكل المقررة للصالحيات وفقا

 

 :والعشرون السادسة المادة
ً  الالئحة بهذه يعمل  توالطالبا الطالب بتأديب خاصة لوائح من سبقها ما وتلغي الجامعة مجلس من اعتمادها تاريخ من اعتبارا
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