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  والقواعد التنفيذية الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية

 
 التعريفات  األوىل:املادة 

 

 الدراسية:السنة 

 وجد.فصالن رئيسان وفصل صيفي إن 

 

  الدراسي:الفصل 

مدة زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعًا ُتَدرَّس على مداها املقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها فرتتا  

 النهائية.التسجيل واالختبارات 

 

 الصيفي:الفصل 

وتضاعف  النهائية،مدة زمنية ال تزيد على مثانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل واالختبارات 

 مقرر.خالهلا املدة املخصصة لكل 

 

 الدراسي:املستوى 

وفقا للخطط  أكثر،ويكون عدد املستويات الالزمة للتخرج مثانية مستويات أو  الدراسية،هو الدال على املرحلة 

 املعتمدة.الدراسية 

 

 الدراسي:املقرر 

مادة دراسية تتبع مستوى حمددًا ضمن خطة الدراسة املعتمدة يف كل ختصص )برنامج(. ويكون لكل مقرر رقم 

وملف خاص  مقررات،ورمز واسم ووصف مفصل ملفرداته مّييزه من حيث احملتوى واملستوى عّما سواه من 

ررات متطلب أو متطلبات سابقة وجيوز أن يكون لبعض املق والتطوير.حيتفظ به القسم لغرض املتابعة والتقييم 

 معه.أو متزامنة 

 

 الدراسية:الوحدة 

أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن  دقيقة،احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدتها عن مخسني 

 دقيقة.أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائة  دقيقة،مخسني 

 

 األكادميي:اإلنذار 

 .د األدنى املوض  يف هذه الالئحةشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض معدله الرتاكمي عن احلاإل

 

 الفصلية:درجة األعمال 

الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وحبوث وأنشطة تعليمية 

 الدراسي.تتصل باملقرر 

 

 النهائي:االختبار 

 الدراسي.املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل اختبار يف 

 

 

 النهائي:درجة االختبار 

 الدراسي.الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل 
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 النهائية:الدرجة 

 وحتسب الدرجة من مائة . مقرر،جمموع درجات األعمال الفصلية مضافًا إليها درجة االختبار النهائي لكل 

 

 التقـديـر:

 وصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر .

 

 تقدير غري مكتمل :

له يف السجل لباته يف املوعد احملدد ، ويرمز تقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متط

 . (IC)ل( أو )  األكادميي باحلرف

 

 تقدير مستمر :

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

 . (IP)أو 

 

 الفصلي:املعدل 

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت درسها 

وزن التقدير الذي حصل عليه يف كل مقرر درسه النقاط بضرب الوحدة املقررة يف  ل دراسي ، وحتسبيف أي فص

 الطالب ، انظر امللحق )ب(.

 

 املعدل الرتاكمي :

حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على 

 انظر امللحق )ب(. املقررات،ك جمموع الوحدات املقررة لتل

 

 التقدير العام :

 اجلامعة.وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مّدة دراسته يف 

 

 احلد األدنى من العبء الدراسي:

أقل عدد من الوحدات الدراسية اليت ينبغي على الطالب تسجيلها مبا يتناسب مع معّدله الرتاكمي وفقًا ملا يقرره 

 جملس اجلامعة.
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  قبول الطالب املستجدين

 :الثانيةاملادة 

حيدد جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جمالس الكليات واجلهات ذات العالقة يف اجلامعة عدد الطالب الذين 

 القادم.ميكن قبوهلم يف العام الدراسي 

 

 :الثالثةاملادة 

 يشرتط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة اآلتي :

 حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها.أن يكون -أ  

   ا مدة تزيد على مخس سنوات، وجيوزأال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهل-ب  

 جمللس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .        

 سن السرية والسلوك .يكون ح أن-ج   

 أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة .-د     

 .أن يكون الئقًا طبيًا -هـ   
 أن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة .-و   

 ت التقديم .أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وق-ز   

 

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 يشرتط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة اآلتي :

 أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها . -أ       

 أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس  -ب       

 وجيوز ملدير اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة . سنوات              

 أن يكون حسن السرية والسلوك . - ج       

 يراها جملس اجلامعة . أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية -د       

 يكون الئقا طبيا . أن -هـ       

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

 أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقديم . -ز       

  . ألسباب تأديبيةأال يكون مفصوال من جامعة أخرى  -ح       

      أو ما يعادهلا للحصول على بكالوريوس  البكالوريوس،ال جيوز قبول احلاصلني على شهادة  -ط       

 ذلك.وملدير اجلامعة االستثناء من  اخرى،               

 غريها .وز قبول الطالب املسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها سواء يف نفس اجلامعة أو جيال  -ي       

 

 : املادة الرابعة

تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم مجيع الشروط وفقاً لدرجاتهم يف اختبار الشهادة الثانوية العامة 

 واملقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت .
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 نظام الدراسة 

 املادة اخلامسة : 

 التنفيذية اليت يقرها جملس اجلامعة .يتدرج الطالب يف الدراسة وفقًا للقواعد  -أ

 تصمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية . -ب

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 ختصص الكلية مرشداً أكادميياً لكل طالب يساعده يف املسائل املتعلقة بنظام الدراسة ومسريته الدراسية  -1       

 األكادميية.مثل اختيار التخصص وتسجيل املقررات اإلجبارية واالختيارية وغريها من املسائل               

 هلا مبا يف ذلك متطلبات التخرج  الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائ  املنظمة يتحمل -2       

 للتالي:الطالب يف الدراسة وفقًا  يتدرج -3       

 يكون تدرج الطالب دراسيًا حسب املقررات اليت اجتازها بنجاح ضمن خطة الدراسة املعتمدة .   –أ                 

     يواصل الطالب حتصيله العلمي حسب اخلطة الدراسية املعتمدة ويكون مرشحاً للتخرج إذا استوفى  –ب                

 التخرج.متطلبات                        

 اخلطط الدراسية النموذجية ما يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية ،  تصمم -4       

 وميكن للطالب إنهاء متطلبات التخرج يف أقل من ذلك .              

 يندرج حتت نظام الدراسة طالب املرحلة اجلامعية وطالب الربامج االنتقالية والتأهيلية. -5       

 

 :  املادة السادسة

جيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت يقرها 

 جملس اجلامعة ، وحتتسب السنة الدراسية مبستويني .

 

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

لقواعد واإلجراءات يف هذه لجيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا 

 ما يأتي : مراعاة الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" حمل "الفصل الدراسي" حيثما ورد ، مع 

 

( ثالثني أسبوعا ، وال تدخل من 33قل مدته عن )تقدم املقررات يف النظام السنوي طيلة عام دراسي ال ت  -أ        

 ضمنها فرتات التسجيل واالختبارات النهائية.

 

نهاية السنة الدراسية ، وجيوز بالنسبة للمقررات العملية  خالل أو يعقد اختبار نهائي لكل مقرر  -ب       

 والسريرية ذات الطبيعة التدريبية أن يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفرتة التدريبية .

قبل بدء العام الدراسي مبدة ال تقل عن أسبوعني ، ويسم  بدخوله ملن رسب يف مقررات  إعادة يعقد اختبار   -ج       

(  بدال من تقدير  2لس الكلية طبيعتها وجمموع عدد وحداتها . ويرصد ملن ينج  تقدير ) دحيدد جم

 . الرسوب السابق )هـ(

يبقى الطالب الراسب يف اختبارات االعادة يف السنة نفسها ، ويعيد دراسة السنة بكامل مقرراتها حسب  -د       

 اآلتي :

 إذا رسب الطالب يف ثالثة مقررات أو أكثر . *                     

 .إذا رسب الطالب يف مقررين وجتاوزت ساعات كل واحد منهما ساعتني   *                     

 .. وجمللس الكلية أو من يفوضه أن يسم  له بدراسة مقررات من السنة التالية 

 
 املادة السابعة : نظام املستويات 

العام الدراسي إىل فصلني رئيسني ، وجيوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن نظام دراسي يقسم فيه 

حتتسب مّدته بنصف مدة الفصل الرئيس ، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إىل مستويات وفقًا 

 للخطة الدراسية اليت يقرها جملس اجلامعة .
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 :الثامنةاملادة 

يضع جملس اجلامعة قواعد التسجيل واحلذف واإلضافة للمقررات ضمن مستويات اخلطة الدراسية املعتمدة 

 الدراسي.مبا يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء 

 

 اجلوف:القاعدة التنفيذية جلامعة 

جيب على الطالب االلتزام حبضور احملاضرات من اليوم األول من بدء الدراسة كما يف التقويم األكادميي 

 للجامعة.

 

 التسجيل املبكر : أواًل:

 كن إجراء عملية التسجيل املبكر حسب اآللية اليت تضعها عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات.مي

 

 الرمسي:ثانيًا التسجيل 

 يتاح للطالب تسجيل املقررات اليت يرغب بدراستها أو حذفها حسب اآلتي : -1       

  للطالب تسجيل املقررات اليت يرغب بدراستها قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع وينتهي بنهاية  ميكن -أ              

 سبوع األول منه األ                  

 لفرتة احملددة بالتقويم املقررات الدراسية اليت ال يرغب بدراستها حسب ا ميكن للطالب حذف -ب              

 اجلامعي                      

      جيب أن ال يتجاوز التسجيل احلد األعلى للعبء الدراسي وال يقل عن احلد األدنى حسب ما يرد الحقًا  -ج              

 من هذه القاعدة .                     

 تتم عملية تسجيل املقررات للطالب بعد التشاور مع مرشده األكادميي ويتحمل الطالب مسؤولية أي  -2       

 قصور أو أخطاء حتدث نتيجة جهله بالتعليمات .              

 جيب على الطالب إجراء عملية التسجيل بنفسه وال حيق له تكليف من ينوب عنه إطالقًا . -3       

 ميكن إجراء عملية التسجيل آليًا لطلبة كلية معينة أو لطلبة مستوى معني إذا قضت احلاجة لذلك . -4       

 إذا مل يسجل الطالب أي مقرر خالل فرتة التسجيل النظامية يعترب منقطعًا عن الدراسة . -5       

 

 التسجيل: ثالثًا: اعتماد

 .  ماد جدوله الدراسي من خالل ملفه الشخصي يف نظام جيب على الطالب يف حالة التسجيل اآللي اعت -1       

 اجلامعة احلاسوبي خالل فرتة احلذف واإلضافة .             

  يعترب الطالب موقوفًا عن الدراسة ، ويوضع يف النظام احلاسوبي عبارة " منقطع لعدم التسجيل " إذا مل  -2       

 خالل فرتة احلذف واإلضافة .يقم باعتماد جدوله الدراسي              

 

 الدراسي:العبء  رابعًا:

 العبء الدراسي هو جمموع الساعات ) الوحدات ( الدراسية للمقررات اليت يسجلها الطالب يف الفصل  – 1       

 الدراسي وحيدد حسب القواعد التالية :                 

  ساعة دراسية معتمدة يف الفصل الدراسي وساعة  12احلد األدنى للعبء الدراسي هو   احلد األدنى : -أ                

 دراسية واحدة يف الفصل الصيفي .                       

 ساعات  13ساعة معتمدة يف الفصل الدراسي و  23احلد األعلى للعبء الدراسي هو  األعلى:احلد  -ب                

 معتمدة يف الفصل الصيفي .                       

 ساعة . 14ال حيق للطالب املنذر أكادمييًا أن يزيد العبء الدراسي لديه عن  – 2       

 ساعة . 11ال حيق للطالب احلاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي لديه عن  – 3       

 ساعة . 11ال حيق للطالب احلاصل على تقدير جيد أن يزيد العبء الدراسي لديه عن  – 4       

 ساعة معتمدة  يف الفصل الدراسي و  24يسم  للطالب اخلريج بتجاوز احلد األعلى مبا ال يزيد عن  – 5       

 ساعة معتمدة يف الفصل الصيفي . 12             

 

 األكادميي:اإلنذار  خامسًا:

  . 5033من  2033يعطى الطالب إنذارًا أكادمييًا إذا قل معدله الرتاكمي عن                                   
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  املواظبة واالعتذار عن الدراسة 

 : املادة التاسعة

على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية، وحيرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة 

( من احملاضرات والدروس العملية %55حضوره عن النسبة اليت حيددها جملس اجلامعة، على أال تقل عن )

احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، وُيعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبًا يف 

 (.DNاملقرر، ويرصد له تقدير حمروم )ح( أو )

 

 عة اجلوف : القاعدة التنفيذية جلام

 ( مخس وعشرين يف  % 25حيرم الطالب من دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه عن )  -1       

 .املائة بدون عذر من جمموع احملاضرات والدروس العلمية احملددة للمقرر                 

  راسبًا يف املقرر وتثبت له درجة اإلعمال الفصلية بعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب  -2       

 ( .  DNويرصد له تقدير حمروم ) ح ( أو )                

 يتم إقرار قوائم الطالب احملرومني من قبل جملس الكلية اليت تقدم املقرر  -3       

 تعلن قوائم احلرمان يف االسبوع االخري من الدراسة لكل فصل دراسي من قبل الكلية نفسها . -4       

 

 : املادة العاشرة

رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار، شريطة أن يقدم  -استثناء  -جيوز جمللس الكلية أو من يفوضه 

( من احملاضرات %53ضور على أال تقل عن )الطالب عذرًا يقبله اجمللس، وحيدد جملس اجلامعة نسبة احل

 والدروس العملية احملددة للمقرر .

 

 :املادة احلادية عشرة

الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرًا يف ذلك االختبار ، وحيسب تقديره يف ذلك املقرر 

 على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها .

 

 : عشرة املادة الثانية

إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز جمللس الكلية، يف حاالت 

 جاوز نهاية الفصل الدراسي التاليقبول عذره والسماح بإعطائه اختبارًا بدياًل خالل مدة ال تت القصوى،الضرورة 

 ختبار البديل .ويعطى التقدير الذي حيصل عليه بعد أدائه اال

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

 يقبل العذر يف الغياب عن االختبار النهائي يف احلاالت التالية :  -1       

 أن يقدم العذر من وقت حصول سببه حتى اسبوع من زواله على القسم الذي يتبع له الطالب .  -أ                 

 األعذار القهرية اليت يقبلها جملس الكلية . -ب                

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

 
 املادة الثالثة عشرة :

جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبًا إذا تقدم بعذر مقبول لدى أ ( 

خالل مدة زمنية حتددها القواعد التنفيذية اليت يقرها جملس اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة وذلك 

 الزمة إلنهاء متطلبات التخرج .( وحيتسب هذا الفصل من املّدة الWويرصد للطالب تقدير )ع( أو ) اجلامعة ،

ب ( جيوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر يف الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية اليت يقرها جملس 

 اجلامعة .
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 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

 جيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية أو من يفوضه ، االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي   -1       

 دون أن يعد راسبًا إذا أنهى إجراءات االعتذار يف الفرتة النظامية .               

 متتد الفرتة النظامية لالعتذار عن الفصل الدراسي إىل ما قبل االختبارات النهائية بثالثة أسابيع حسب  -2       

 التقويم اجلامعي .              

 الكليات اليت تطبق نظام الدراسة السنوي متتد الفرتة النظامية فيها لالعتذار عن الدراسة إىل ما قبل  -3       

 ارات النهائية بستة أسابيع حسب التقويم األكادميي للجامعة .االختب              

 ( وحيتسب هذا الفصل ) أو السنة ( من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات  Wيرصد للطالب تقدير ) ع ( أو )  -4       

 التخرج .               

 جيب أن ال تتجاوز فصول االعتذار فصلني دراسيني متتالني أو ثالثة فصول متفرقة  طيلة دراسة الطالب  -5       

 اجلامعية ثم يطوى قيده بعد ذلك . أما طالب الكليات اليت تطبق النظام السنوي فال جيوز االعتذار إال               

 اء االستثنلى توصية جملس الكلية يف حاالت الضرورة القصوى بناًء علسنة واحدة فقط وملدير اجلامعة               

 من ذلك               

 جيب على الطالب املعتذر التسجيل بعد انتهاء فرتة االعتذار وإال اعترب منقطعًا  -1       

 نية أسابيع جيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية أو من يفوضه ، االنسحاب عن مقرر أو أكثر خالل مثا -5       

 من بدء الدراسة وأربعة أسابيع للفصل الصيفي بشرط أن ال يقل العبء الدراسي عن احلد األدنى .             

 

 

  التأجيل واالنقطاع عن الدراسة 

 

 :عشرةاملادة الرابعة 

جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة على أاّل تتجاوز مدة 

التأجيل فصلني دراسيني متتالني أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية حدًا أقصى طيلة بقائه يف اجلامعة ثم 

تثناء من ذلك، وال حتتسب مّدة التأجيل وجيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة االس ذلك،يطوى قيده بعد 

 التخرج.ضمن املّدة الالزمة إلنهاء متطلبات 

 

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

  بداية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية لعذر يقبله جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل  -1       

 على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني الكلية أو من يفوضه ،  جملس القسم ويعتمد من جملس             

      )أما طالب الكليات اليت تطبق نظام السنة الدراسية فال  متتالني أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية             

    كحد سنتني غري متتاليتني(جيوز أن تتجاوز مدة التأجيل  التأجيل لسنتني متتاليتني كما ال جيوز              

 اجلامعة يف حال الضرورة  جمللسأقصى طيلة بقائه يف اجلامعة ثم يطوي قيده بعد ذلك ، وجيوز              

 بعد توصية جملس الكلية وتأييد اللجنة الدائمة لشؤون الطالب االستثناء من ذلك             

 لقبول والتسجيل ( ملدة ال من يعوهلا شرعًا املبتعث إيقاف دراستها ) اجيوز للطالبة املرافقة لزوجها أو  -2       

 اخلمس سنوات ويف حال رغبت الطالبة العودة للدراسة يعاجل وضعها كالتالي :تتجاوز             

 

    يف حال تغري اخلطط الدراسية تعادل املقررات املماثلة أو املكافئة اليت سبق للطالبة أو الطالب دراستها  -أ              

 وتكمل متطلبات التخرج للخطة احلالية .                      

 يف حال عدم تغري اخلطط الدراسية تعود الطالبة لوضعها األكادميي السابق . -ب              

 بعد مرور أكثر من مخس سنوات حيفظ مقعد الطالبة يف القسم وتبدأ كطالبة مستجدة .  -ج              

 

 ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج . واالنقطاعال حتتسب مدة التأجيل  -3       

 جيب على الطالب املؤجل التسجيل بعد انتهاء فرتة التأجيل وإال اعترب منقطعًا.  -4       
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 : ملادة اخلامسة عشرةا

إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من اجلامعة، وجمللس 

للطالب املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن اجلامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل، وبالنسبة 

 مجيع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

يطوى قيد الطالب " املنقطع لعدم التسجيل " إذا مل يقم مبعاجلة وضعه األكادميي قبل نهاية األسبوع 

 اخلامس من الدراسة .

 

 : عشرةاملادة السادسة 

 ال ُيعَد الطالب منقطعًا عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائرًا يف جامعة أخرى .

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

 انظر املادة اخلمسني وقاعدتها التنفيذية عن الطالب الزائر .

 

 

 إعادة القيد

 : املادة السابعة عشرة

  :ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية 

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

 أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب . -ب 

مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر،  فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا إذا  -ج    

، دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة يف حينه 

 وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها اجمللس.

االستثناء من  –يف حال الضرورة  –الطالب أكثر من مرة واحدة،  وجمللس اجلامعة ال جيوز إعادة قيد  -د 

 ذلك.

 .ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان منذرًا أكادمييًا  -هـ 
 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف ::

 التالية:ينظر يف إعادة قيد الطالب يف احلاالت  

  اآلتية:وفق الضوابط  السابق التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجّلهميكن للطالب املطوي قيده    
 

   )أو سنتني دراسيتني للكليات اليت أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية  -أ       

 من تاريخ طي القيد. تطبق نظام السنة الدراسية(            

  وفق الضوابط اليت حيددها خالل الفرتة  املعنية على إعادة قيد الطالبأن يوافق جملس الكلية  -ب      

   الزمنية للتسجيل ويف حال تأخر موافقة جملس الكلية عن الفرتة النظامية للتسجيل فإنه ال             

 التالي.حيق للطالب التسجيل إال يف الفصل             

  ني دراسيتني للكليات اليتت)أو سن أربعة فصول دراسية فأكثرإذا مضى على طي قيد الطالب  -ج       

 فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع  فأكثر،تطبق نظام السنة الدراسية(              

 ، إىل سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة يف حينه              

  وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك بناء على توصية جملس الكلية  .            
 الستثناء ااجلامعة يف حال الضرورة   لسال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، وجمل-د       

 . ، بناء على  توصية جملس الكلية من ذلك            

 . أكادمييًاجيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصواًل  ال -هـ       
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 : املادة الثامنة عشرة

ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من اجلامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى 

األسباب فيعدُّ قيده ُملغى من تاريخ إعادة ألسباب تأديبية، وإذا اتض  بعد إعادة قيده أنه سبق فصله ملثل هذه 

 القيد.

 
 

 التخرج 

 

 : املادة التاسعة عشرة

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية، على أال يقل معدله الرتاكمي عن 

الطالب لرفع مقبول، وجمللس الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات مناسبة يدرسها 

 معدله الرتاكمي وذلك يف حال جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل .

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

  معدل  يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية ، على أال يقل  -1       

 . (  5033من  2033اكمي عن ) أي ال يقل معدله الرتعن مقبول تقديره             

 حتديد مقررات مناسبة يدرسها لقسم املختص ابناء على توصية جملس  -أو من يفوضه  – وجمللس الكلية            

 الطالب لرفع معدله الرتاكمي يف حال جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل الرتاكمي .             

 إال بعد صدور موافقة جملس اجلامعة على منحه الدرجة العلمية .ال يعترب الطالب متخرجا  -2       

 ترفع عمادة القبول والتسجيل جمللس اجلامعة أو من يفوضه مذكرات التخرج لعرضها يف أقرب جلسة  -3       

 الذين  الطالببعد انتهاء االختبارات النهائية ورصد الدرجات ، وترفع مذكرات خترج افرادية يف حاالت             

 أو الذين يسم  هلم باختبار بديل يف مقرر أو أكثر يف أخر (  IC) حيصلون على تقدير غري مكتمل )ل(            

 حال  أو من يف حكمهم مستوى دراسي لربنامج التخرج ، أو من يف حكمهم ، ترفع بشأنهم مذكرات خترج             

 آخر فصل دراسي يف سجل الطالب هو فصل التخرج.استكماهلم املتطلبات ، ويعترب             

  

 : وثيقة التخرج

تاريخ التخرج  التالية:مين  كل خريج وثيقة خترج يوض  فيها باللغتني العربية واإلجنليزية املعلومات 

باهلجري وامليالدي ، اسم الطالب رباعيًا جنسيته ، رقم السجل املدني ، الكلية ، التخصص و املسار) إن وجد ( ، 

الدرجة العلمية ، املعدل الرتاكمي، ، التقدير ، ومرتبة الشرف ) إن وجدت ( ، وتوقع الوثيقة وختتم من عميد 

 القبول التسجيل .

 ج كبدل مفقود أو تالف وتوضع عليها عبارة " بدل مفقود "أو " بدل تالف "ميكن إصدار وثيقة ختر

 

 
 الفصل من اجلامعة 

 

 : املادة العشرون

 اآلتية:يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت 

من  103أو  5من  203إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي عن ) -أ 

( وجمللس اجلامعة بناءً على توصية جملس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن ُيْمكنه رفع معدله الرتاكمي 4

 املتاحة.بدراسته للمقررات 

نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربنامج،  إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها -ب 

وجمللس اجلامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصى  ال يتجاوز ضعف 

 املدة األصلية احملددة للتخرج .

كام جيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أح -ج 

 الفقرتني السابقتني بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.
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 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

 ويظهر ذلك يف سجله األكادميي . 5033من  2033ينذر الطالب إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن  -1       

 حتى يصدر قرار جملس  متتالية فإنه يعترب مفصواًل أكادمييًا إنذارات ثالثة على  الطالب إذا حصل -2       

 الكلية بشأنه على النحو التالي :             

  جمللس الكلية إعطاء الطالب أو الطالبة  فرصة رابعة ويتم تفويض عمادة القبول والتسجيل لتنفيذ   -أ                   

 ذلك.                          

  إذا مل يستطع الطالب رفع معدله الرتاكمي بعد الفرصة الرابعة فإن جملس الكلية يوصي إىل   -ب                   

 جملس اجلامعة بإعطائه فرصة خامسة ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي باقرتاح حصوله على                         

 وحدة دراسية . 14دراسة  ( نقطة من51)                         

 إذا مل يستطع الطالب رفع معدله الرتاكمي بعد الفرصة اخلامسة فإن جملس الكلية يوصي إىل  -ج                   

 جملس اجلامعة بإعطائه فرصة سادسة ملن مل ميكنه رفع معدله الرتاكمي باقرتاح حصوله على                        

 وحدة دراسية . 14( نقطة من دراسة  44)                        

 للكليات اليت تطبق النظام السنوي فإن الطالب يعترب مفصواًل أكادمييًا إذا اخنفض معدله  بالنسبة -3       

 لسنتني متتاليتني، حيث يصدر قرار جملس الكلية بشأنه على النحو التالي : 2033الرتاكمي عن                

 جمللس الكلية إعطاء الطالب فرصة أوىل و إذا مل يتمكن الطالب من رفع معدله الرتاكمي بعد  -أ                   

 إعطائه تلك الفرصة فيوصي جملس الكلية بشأنه إىل جملس اجلامعة  .                        

 .جمللس اجلامعة إعطاء الطالب فرصة أخرية بعد توصية جملس الكلية  -ب                   

 إذا مل ينه الطالب متطلبات التخرج خالل املدة املقررة لتخرجه فيعاجل وضعه وفق اآلتي : -4       

 إذا مل ينهي متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة  -أ                   

 صة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصى ال الربنامج ، فلمجلس الكلية إعطاء فر                       

 يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج ، بشرط أن يكون سبب التعثر مقبواًل جمللس الكلية .                       

  جمللس اجلامعة وبتوصية من جملس الكلية إعطاء الطالب املفصولني أكادمييًا بسبب استنفاد  -ب                   

   ضعف مدة الربنامج فرصة أخرية ال تتجاوز فصلني دراسيني على أن تكون هذه املدة كافية                          

 للتخرج . للطالب                         

 تقوم الكلية حبصر مجيع احلاالت اليت تردها وعرضها على اجملالس املختصة ، وإبالغ عمادة القبول  -5       

 والتسجيل بالقرارات خالل مدة ال تزيد عن أسبوع من بدء الدراسة ، ويف حال التأخر عن ذلك فال حيق               

 للطالب التسجيل إال يف الفصل التالي .              

 

 

 االنتساب

 

 :  املادة احلادية والعشرون

جيوز جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح الكليات األخذ مببدأ الدراسة عن طريق االنتساب يف بعض الكليات 

والتخصصات اليت تسم  طبيعة الدراسة فيها بذلك ، ويضع جملس اجلامعة القواعد واإلجراءات املنظمة لذلك 

 وفق الضوابط اآلتية :

 

   أال يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتسب عن عدد الوحدات  -أ

 الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتظم يف التخصصات املتاحة لالنتساب .     

 يعامل الطالب املنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة  -ب

 الطالب املنتظم عدا حضور احملاضرات .القيد وغريها معاملة        

 ة لتقييم أداء جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح جمالس الكليات وضع الضوابط الالزم -ج

 الطالب املنتسبني       

 يثبت يف السجل األكادميي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة  -د

 الطالب ) باالنتساب(.      
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 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف : 

 يكون االنتساب يف األقسام اليت يقرها جملس اجلامعة .  -1       

 يعامل الطالب املنتسب معاملة الطالب املنتظم يف أنظمة ولوائ  الدراسة واالختبارات والقواعد التنفيذية  -2       

 رات .اخلاصة جبامعة اجلوف ما عدا حضور احملاض             

 حيدد جملس اجلامعة أعداد الطالب املنتسبني والشروط اليت يراها. -3       

 حيق للطالب تغيري نوع الدراسة من االنتساب إىل االنتظام وفق اآلتي : -4       

 أن يكون التحويل خالل األربعة فصول الدراسية األوىل . -أ              

 ( . 5( من )  2055الرتاكمي للطالب عن ) أن ال يقل املعدل -ب              

 يثبت يف السجل األكادميي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب باالنتساب إال أن يكون  -5       

 من جمموع ساعات اخلطة . %13جمموع ما درسه منتظمًا ال يقل عن            

 

 

 االختبارات النهائية
 

 : والعشروناملادة الثانية 

( %33حيدد جملس الكلية اليت يتبعها املقّرر بناء على اقرتاح جملس القسم درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن )

 من الدرجة النهائية للمقرر .

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 ال تقل عنجمللس الكلية بناًء على توصية جملس القسم إعالن درجة األعمال الفصلية لكل مقرر حبيث 

 ( % من الدرجة النهائية للمقرر . 33) 

 

 : املادة الثالثة والعشرون

 حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني اآلتيتني :

 واع النشاط الصفي األخرى أو منهااالختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أن -1

 األقل .مجيعًا أو من بعضها واختبار حتريري واحد على 

 اختبارين حتريريني على األقل . -2

 

 : املادة الرابعة والعشرون

ر أن ُيَضّمن االختبار النهائي يف أي مقر –بناء على توصية جملس القسم  –جيوز جمللس الكلية اليت يتبعها املقرر 

 اختبارات عملية أو شفوية، وحيدد الدرجات اليت ختصص هلا من درجات االختبار النهائي.

 

 

 : املادة اخلامسة والعشرون

جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة السماح للطالب باستكمال متطلبات 

( وال ICأي مقرر يف الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل )ل( أو)

 التقدير الذي حيصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال

( يف سجل الطالب لعدم استكماله ICاملقرر ، وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل ُيَغري تقدير غري مكتمل )ل( أو )

 ( وحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي .Fفيستبدل به تقدير راسب )هـ( أو )
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 : املادة السادسة والعشرون

( 24،  23،  22وز استثناء مقررات الندوات واألحباث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام املواد )جي

أو بعضها ، وذلك بقرار من جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر ، وحيدد 

 جملس الكلية قياس حتصيل الطالب يف هذه املقررات .

 

 : املادة السابعة والعشرون

 (IP)إذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير مستمر      )م( أو 

وبعد انتهاء الطالب من دراسة املقرر مين  التقدير الذي حصل عليه ، وإذا مل يستكمل املقرر يف الوقت احملدد 

 يف سجل الطالب .  (IC)يسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل )ل( أوفيجوز جمللس القسم الذي يتوىل تدر

 

 املادة الثامنة والعشرون
 حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي : -1

 

 وزن التقدير

 (4من )
 وزن التقدير

 (5من )
 الدرجة املئوية التقدير رمز التقدير

 133-45 ممتاز مرتفع أ+ 5033 4033
 45إىل أقل من  43 ممتاز أ 4055 3055
 43إىل أقل من  15 جيد جدًا مرتفع ب + 4053 3053
 15إىل أقل من  13  جيد جدًا  ب 4033 3033
 13إىل أقل من  55 جيد مرتفع ج + 3053 2053
 55إىل أقل من  53 جيد ج 3033 2033
 53إىل أقل من  15 مقبول مرتفع د + 2053 1053
 15إىل أقل من  13  مقبول د 2033 1033
 13أقل من   راسب  هـ 1033 3

 

( عند انسحاب الطالب الرمسي من مجيع املقررات بعد فرتة WP يعطى تقدير )منسحب بادآء مرٍض(، )عج،  -2

الطالب كان مرضيًا، وإن غيابه بدون عذر  االنسحاب بعذر، ويعطى التقدير بعد مصادقة مدرس املقرر بان ادآء

من احملاضرات واملختربات حتى تاريخ انسحابه، واليؤثر هذا التقدير على املعدل الرتاكمي  %23مل يتجاوز نسبة 

 للطالب.

( إذا انسحب الطالب رمسيًا من مجيع املقررات بعد فرتة WFيعطى تقدير )منسحب بتقدير راسب( )ع هـ،  -3

 ر وكان أداُؤه مرٍض، ويعترب الطالب الذي حصل على هذا التقدير راسبًا يف املقرر. االنسحاب بعذ

 

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 ( 5033على أساس أن وزن التقدير من )  حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر
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 : املادة التاسعة والعشرون

 يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناء على معدله الرتاكمي كاآلتي : 

 4033من  3053أو  5033من  4053إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن       )ممتـاز( : -1

 . 4033من  3053إىل أقل من  2055أو من  5033من  4053إىل أقل من  3055إذا كان املعدل الرتاكمي من   )جيد جدا(: -2

 . 4033من  2055إىل أقل من  1055أو من  5033من  3055إىل أقل من  2055إذا كان املعدل الرتاكمي من        )جيــد(:  -3

 . 4033من  1055إىل أقل من  1033أو من  5033من  2055إىل أقل من  2033إذا كان املعدل الرتاكمي من     )مقـبول(:  -4

 

 اجلوف : القاعدة التنفيذية جلامعة

على أساس أن وزن التقدير  يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناء على معدله الرتاكمي

  5033من 

 

 

 : املادة الثالثون

( إىل 3055( أو من )5033( من )5033( إىل )4055متن  مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

( إىل 4025عند التخرج ، ومتن  مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )( 4033( من )4033)

 ( عند التخرج .4033( من )3055( إىل أقل من )3025( أو من )5033( من )4055أقل من )

 

 

 ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية مايلي :

 درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى .أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر   -أ

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد  -ب

 األدنى واحلد األقصى للبقاء يف كليته .
 ( من %13أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال يقل عن ) -ج

 متطلبات التخرج        

 

 التنفيذية جلامعة اجلوف :القاعدة 

ومتن  مرتبة  التخرج،( عند 5033( إىل )4055متن  مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

 ( عند التخرج .4055( إىل أقل من   )4025الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

 : يما يلويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية 

 أن ال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.  –أ        

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد األقصى  -ب       

 ه .للبقاء يف كليت

 ( من متطلبات التخرج .%13ما ال يقل عن ) اجلامعةأن يكون الطالب قد درس يف  -ج        
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 إجراءات االختبار النهائي

 

 : املادة احلادية والثالثون

جيوز جمللس الكلية تكوين جلنة تتعاون مع األقسام يف تنظيم أعمال االختبار النهائي ، وتكون مهامها مراجعة 

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

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

يقوم جملس الكلية بتنظيم سري االمتحانات وتسليم النتائج لعمادة القبول والتسجيل حسب التعليمات الصادرة 

 ساعة من تاريخ اختبار أي مقرر . منها يف مدة ال تزيد عن مثان وأربعون

 

 : املادة الثانية والثالثون

 جيوز جمللس الكلية أن يقرر تطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية .

 

 : املادة الثالثة والثالثون

خيتاره يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار ، وجيوز عند االقتضاء بناء على اقرتاح رئيس القسم أن يضعها من 

 جملس الكلية .

 

 

 : املادة الرابعة والثالثون

أن يشرك معه  يصح  مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره ، وجيوز لرئيس القسم )عند احلاجة(

 متخصصًا أو أكثر يف التصحي  ، وجيوز جمللس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحي  إىل من يراه . 

 

 

 : ثوناملادة اخلامسة والثال

يرصد من يقوم بتصحي  االختبار النهائي الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف كشوف رصد الدرجات املعدة 

 لذلك ويوقع عليها ، ثم يصادق عليها رئيس القسم .

 

 

 : املادة السادسة والثالثون

 من ذلك .ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد ، وجمللس اجلامعة االستثناء 

 

 

 : املادة السابعة والثالثون

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

 االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .

 

 

 : املادة الثامنة والثالثون

إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعليمات وقواعد 

 الئحة تأديب الطالب اليت يصدرها جملس اجلامعة.

 

 

 : املادة التاسعة والثالثون

جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر ، يف حاالت الضرورة ، املوافقة على إعادة تصحي  أوراق اإلجابة خالل 

 تالي .فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل ال
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 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 ضوابط إعادة تصحي  أوراق إجابات االختبارات:

 تقتصر مراجعة أوراق االجابة على ما يلي : -1       

 الظواهر العامة . -أ               

  احلاالت الفردية غري العادية اليت تقتضي الضرورة إعادة النظر فيها . -ب              

 يتقدم الطالب إىل عميد الكلية اليت تقدم املقرر بطلب إعادة تصحي  ورقة اإلجابة خالل أسبوع من  -2       

   احتساب املعدالت الرتاكمية حسب التقويم اجلامعي أو إعالن النتائج متضمنًا مربرات طلب إعادة               

 ات اليت قدمها .التصحي  وتعهد من الطالب بصحة املعلوم              

 تعد عمادة القبول والتسجيل استمارة تتضمن البيانات التالية : اسم الطالب ، ورقمه اجلامعي ، ورقم املقرر  -3       

   ورمزه وامسه ، ورقم الشعبة ودرجة األعمال الفصلية والفصل الدراسي ، واملعدل الرتاكمي وعدد               

 كادميية إن وجدت واسم مدرس املقرر وتاريخ االختبار .األ تاإلنذارا             

 جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر اختاذ القرار يف حالة الطلب املقدم من الطالب . -4       

 جيب أن تتم إعادة التصحي  خالل أسبوع من بداية الفصل الدراسي التالي .   -5       

 إعادة التصحي  يشكل جملس الكلية جلنة إلعادة التصحي  من ثالثة من أعضاء يف حالة املوافقة على  -1       

  هيئة التدريس يف القسم املختص  إلعادة تصحي  أوراق اإلجابة وترفع اللجنة تقريرًا بذلك جمللس              

 الكلية للبت فيه ويعترب رأي اجمللس نهائيًا .             

  تبلغ الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر عمادة القبول والتسجيل بنتيجة التعديل وفق النموذج املعتمد يف  -5       

 موعد أقصاه نهاية االسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي التالي .           

 

 

 

 : املادة األربعون

ر التحريري النهائي على أال تقل عن حيدد جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص مدة االختبا

 ساعة وال تزيد على ثالث ساعات .

 

 

 املادة احلادية واألربعون :
( يضع جملس اجلامعة التنظيمات اخلاصة بإجراءات 43-31مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من )

 االختبارات النهائية .

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 (43-31مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من )التنظيمات اخلاصة بإجراءات االختبارات النهائية 

 يوكل للكليات ما يأتي :

 اإلعداد لالختبارات النهائية مبا يكفل تهيئة املقرات ووجود األسئلة وتوافر االعداد الكافية من املالحظني   -1       

 ء االختبارات بوقت كايف .قبل بد               

 متابعة سري االختبارات وحل إشكاالت الطالب بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة باجلامعة . -2       

   التأكد من قيام استاذ املقرر بتسليم أوراق االجابات ورصد الدرجات على النظام بعد اعتماد النتيجة من  -3       

 ال يتجاوز املدة احملددة وفق الالئحة .رئيس القسم مبا              

 التنسيق مع األقسام يف الرصد ومراجعة نتائج املقررات اليت تشرف عليها . -4       

 حفظ أصول كشوف رصد الدرجات لدى كل قسم . -5       

 حفظ إجابات الطالب الورقية مبدة ال تقل عن فصلني دراسيني لدى الكلية اليت يتبعها املقرر . -1       

 على عمادة الكلية متابعة حاالت التأخر يف رصد النتائج عن املدة احملددة وفق الالئحة ومعاجلتها مع  -5       

 عمادة القبول والتسجيل .            
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  التحويل

 

 التحويل من جامعة إىل جامعة أخرى 

 

 : املادة الثانية واألربعون

 جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية :

 أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف بها . -أ

 أال يكون مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية . -ب

 تحويل اليت حيددها جملس اجلامعة أن تنطبق عليه شروط ال -ج

 
 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 أواًل : جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفقًا للضوابط التالية :

  أن يكون الطالب مقيدًا يف كلية أو جامعة معرتف بها لدى وزارة التعليم العالي ما ال يقل عن فصل  -1       

 دراسي واحد .              

 أن ال يكون الطالب راسبًا يف املعدل الرتاكمي . -2       

 أن ال يكون مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية. -3       

 أن ال يكون التحويل من درجة علمية إىل درجة علمية أعلى منها . -4       

               قررة اليت يطلب من الطالب احملول دراستها يف جامعة اجلوف عنجيب أن ال يقل عدد الوحدات امل -5       

 ( من عدد الوحدات املقررة املطلوبة للحصول على الدرجة العلمية من اجلامعة . % 13)               

 اجلوف مدة  أن يكون جمموع ما أمضاه الطالب من مدة يف اجلامعة احملول منها وما بقي عليه يف جامعة-1       

 ال تزيد عن متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد األقصى للبقاء يف الكلية .             

 أن تنطبق عليه شروط القبول يف القسم الذي يرغب التحويل إليه . -5       

 من هذا الشرط إذا ملدير اجلامعة االستثناء ( ، و 5( من )  2055أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن ) -1       

 .توافرت أسباب مقنعة             

 أن تنتهي إجراءات التحويل قبل نهاية األسبوع األول من بدابة الفصل الدراسي أو العام الدراسي للكليات -4       

 اليت تطبق النظام السنوي وإذا جتاوزت هذه املدة فيكون التحويل للفصل الدراسي التالي .            

 أن تثبت حركة التحويل يف السجل األكادميي للطالب . -13       

 

فقًا و األوىل املشرتكةثانيًا : جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة إىل إحدى الكليات اليت تشرتط السنة 

 للضوابط التالية :

 يف اجلامعة احملول منها ، ودرس فصل دراسي مبعدل  األوىل املشرتكةإذا كان الطالب قد اجتاز السنة  -1       

 تراكمي يف التخصص ، ميكنه التحويل مباشرة للكلية اليت يرغبها بعد موافقة عميد الكلية اليت ينتمي              

 .األوىل املشرتكةاجتيازه للسنة  تهلا التخصص وإحضار ما يثب             

  األوىل املشرتكةالضوابط الالزمة ملعادلة مقررات السنة  األوىل املشرتكةيضع جمالس عمادة السنة  -2       

 للدارسني خارج جامعة اجلوف .             

  يف اجلامعة احملول منها فيجوز  األوىل املشرتكةإذا سبق للطالب احملول دراسة فصل دراسي  يف السنة  -3       

 معادلتها وفقًا لضوابط املعادالت.             
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 : املادة الثالثة واألربعون

يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بناء على توصية األقسام اليت تقدم هذه 

  له الرتاكميتدخل يف احتساب معد املقررات ، وتثبت يف السجل األكادميي للطالب املقررات اليت عودلت له ، وال

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 ( من ساعات اخلطة املعتمدة للتخصص احملول إليه . %43يعادل الطالب احملول مبا ال يتجاوز )  -1       

 ال تدخل التقديرات الي حصل عليها الطالب يف املقررات اليت عودلت له يف احتساب معدله الرتاكمي. -2       

 أن يكون تقدير املقرر املراد معادلته ال يقل عن " جيد " ومكافئًا يف عدد الوحدات . -3       

 من حمتوى املقرر يف اجلامعة . %53أن يكون حمتوى املقرر املراد معادلته ال يقل عن   -4       

 

 : املادة الرابعة واألربعون

 قيده ُمْلغًى من تاريخ قبول حتويله للجامعة . إذا اتض  بعد حتويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيعّد

 

 : املادة اخلامسة واألربعون

يتم حتويل الطالب يف أي فصل دراسي من جامعة إىل أخرى وفقًا لإلجراءات واملواعيد املعلنة يف اجلامعة احملول 

 إليها يف ضوء الضوابط العامة للتحويل .

 

 التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة

 

 : املادة السادسة واألربعون

 جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفقا للضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة .

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 أواًل : حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة يكون وفقًا للضوابط التالية :

 أمضى مدة تزيد عن أربع فصول دراسية على أن ال حتتسب الفصول الدراسية أال يكون الطالب قد  -1       

 والدورة املكثفة للغة اإلجنليزية ( من املدة . األوىل املشرتكة) مثل السنة  األوىل املشرتكةللربامج               

 أن تنتهي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي أو العام الدراسي للكليات اليت تطبق  -2       

 النظام السنوي .وإذا جتاوزت اإلجراءات هذه املدة فيكون التحويل للفصل الدراسي التالي .               

 األقل يف الكلية احملول منها ولديه معدل تراكمي.ال حيول الطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على  -3       

 األوىل يسم  للطالب بالتحويل مرة واحدة خالل دراسته اجلامعية أو مرتني إذا كانت إحداهما السنة  -4       

 أو الدورة املكثفة . املشرتكة              

 ثفة يعاد إىل قسمه السابق يف حال عدم اجتيازه أو الدورة املك األوىل املشرتكةالطالب احملول إىل السنة  -5       

 هلا وذلك ملرة واحدة فقط .              

 ال حتتسب ضمن حركات التحويل . األوىل املشرتكةالتخصيص بعد اجتياز الربامج  -1       

 فق يكون و كةاألوىل املشرتتشرتط السنة  كليات ال إىل األوىل املشرتكةحتويل طالب وطالبات السنة  -5       

 مل ميكن هناك قبول وفق املقاعد الشاغرة لدى الكليات، إنالسابق  أومعيار القبول للفصل الدراسي احلالي              

 

ثانياً : حتويل الطالب من الربامج االنتقالية إىل الكلية املناظرة يف برنامج البكالوريوس داخل اجلامعة يكون وفقًا 

 للضوابط التالية :

 حيق للطالب التحويل من درجة البكالوريوس إىل أحد الربامج االنتقالية أو التأهيلية مع معادلة املقررات -1       

 حسب نظام املعادالت .        

 . 5من  2ينتقل الطالب إىل الكلية املناظرة إذا أنهى مجيع مواد الربنامج االنتقالي بتقدير ال يقل عن  -2       

 األوىل من جمموع ساعات خطة الربنامج االنتقالي أو أنهى مجيع مقررات السنة  %53ا أنهى الطالب إذ -3       

 فيمكنه التحويل إىل الكلية املناظرة. 5من  4يقل عن  يف الربنامج االنتقالي مبعدل تراكمي ال املشرتكة        

 االنتقالي فيمكن حتويله إىل الكلية املناظرة  ساعات فأقل على إنهائه الربنامج 1إذا بقي على الطالب  -4       

 .5من  205أال يقل معدله الرتاكمي عن  بشرط               

 يدخل من ضمن حركات التحويل. الكلية املناظرة من الربنامج االنتقالي ال إىلالتحويل  -5       
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 ثالثًا: التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة يف نفس التخصص:

من  %13جيوز التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة يف نفس التخصص مامل يتجاوز الطالب / الطالبة 

متطلبات التخرج للربنامج على أن تكون خطة الربنامج املراد التحويل إليها مطابقة خلطة الربنامج األساسي ، 

 واألربعون.ويتم احتساب هذه من ضمن حركات التحويل املقرة يف املادة السادسة 

 

 

 : املادة السابعة واألربعون

تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من كلية إىل أخرى مجيع املواد اليت سبق له دراستها ، ويشمل ذلك 

 التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة .

 

 التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية

 : واألربعوناملادة الثامنة 

جيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من ختصص إىل ختصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها 

 جملس اجلامعة .

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

 تراعى يف التحويل من قسم ألخر داخل الكلية الضوابط الواردة يف القاعدة التنفيذية للمادة السادسة  -1       

 واألربعون .             

 موافقة القسم احملول إليه . -2       

  جيوز التحويل بني مسارات نفس القسم مرة واحدة فقط بعد موافقة عميد الكلية املعنية على أال حتتسب  -3       

 هذه من ضمن حركات التحويل املقرة يف املادة السادسة واألربعون.              

 

 : التاسعة واألربعوناملادة 

تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من ختصص إىل آخر مجيع املواد اليت سبق له دراستها ، ويشمل ذلك 

 التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة .
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  الطالب الزائر

 : املادة اخلمسون

بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي الطالب الزائر هو الذي يقوم 

 إليها دون حتويله ، وتعادل له املواد اليت درسها وفقا للضوابط اآلتية :

 موافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقًا على الدراسة . -أ

 ن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها .أ -ب

املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة معاداًل أو ) مكافئًا ( يف مفرداته ألحد املقررات اليت أن يكون   - ج        

 تتضمنها متطلبات التخرج .

إذا كانت دراسة الطالب الزائر يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليها الطالب فتتم املعاملة طبقًا   -د        

 ( .45للمادة )

لس اجلامعة احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها من خارج اجلامعة حيدد جم -هـ       

 للطالب الزائر .

ال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة األخرى ضمن معدله  -و        

 الرتاكمي ، وتثبت املقررات يف سجله األكادميي.

 أخرى يضعها جملس اجلامعة . أي شروط -ز        

 
 

 القاعدة التنفيذية جلامعة اجلوف :

أو يف فرع من فروع اجلامعة  أو كلية أخرى الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى

 دون حتويله وتعادل له املقررات اليت درسها وفقا للضوابط اآلتية : )إن وجدت(اليت ينتمي إليها

 

 :ويرغب يف الدراسة زائرًا يف جامعة أو كلية أخرى أوال : لطالب جامعة اجلوف 

قبل طلبه الدراسة  اجلامعة على األقل يف واحد أن يكون للطالب سجل دراسي ) مبعدل تراكمي( لفصل  -أ       

 كطالب زائر.

جيب احلصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع حتديد  -ب       

املقررات اليت سيقوم بدراستها ، وللكلية اشرتاط احلصول على معدل معني ملعادلة املقرر. ويوجه للدراسة 

 خبطاب رمسي من عمادة القبول والتسجيل. 

 ية أو جامعة معرتف بها .أن تكون الدراسة يف كل   -ج       

يف مفرداته وال  %53مبا ال يقل عن يدرسه الطالب خارج اجلامعة معادال أو )مكافئًا(سأن يكون املقرر الذي  -د        

 تقل وحداته الدراسية عن أحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج .

هو  كطالب زائر  ميكن احتسابها من خارج اجلامعةيكون احلد األقصى جملموع الوحدات الدراسية اليت -هـ        

( من الفقرة )  1مع مراعاة البند )  ( عشرون يف املائة من جمموع وحدات التخرج من جامعة اجلوف23%)

 ( . 42أواًل ( من القاعدة التنفيذية للمادة ) 

ضمن معدله الرتاكمي،  معة أخرىيف جا ال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر -و       

 وتثبت املقررات يف سجله األكادميي .

جيب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه اليت حصل عليها خالل أسبوع من بدء الدراسة  -ز       

دا عيف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته كزائر ، وإذا مل يقدم نتائجه يعترب منقطعا عن تلك الفصول ) 

 ( .15الفصول الصيفية( ويعامل حسب املادة )

 .احلد األقصى للفصول الدراسية اليت يسم  للطالب دراستها زائرًا فصالن دراسيان  -ح        

 

 : لطالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة طالبًا زائرًا يف جامعة اجلوف. ثانيًا

للدراسة طالبًا زائرًا يف جامعة اجلوف ، وجيب أن أن حيصل على موافقة خطية مسبقة من جامعته  - أ       

 يذكر يف اخلطاب مقررات جامعة اجلوف اليت سيقوم الطالب بدراستها .

 أن حيصل على موافقة الكلية اليت يرغب الدراسة بها زائرًا . - ب       

 سجيل يف املقررات مع مراعاة كافة ضوابط التاجلهة املختصة تسجل املقررات للطالب من قبل  - جـ       

 . يزود الطالب يف نهاية دراسته خبطاب يوض  نتائج املقررات اليت درسها   -د       
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  أحكام عامة

 : املادة احلادية واخلمسون

 تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائ  لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول بها يف املرحلة اجلامعية .

 

 : واخلمسوناملادة الثانية 

 جمللس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

 

 : املادة الثالثة واخلمسون

 جمللس التعليم العالي حق تفسري هذه الالئحة .

 

 

 املالحـق

 

 ملحق ) أ (

 السجل األكادميي ورموز التقديرات

 

 السجل األكادميي:

ويشمل املقررات اليت يدرسها يف كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد  هو بيان يوض  سري الطالب الدراسي ،

وحداتها املقررة والتقديرات اليت حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ، كما يوض  السجل املعدل الفصلي 

 واملعدل الرتاكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إىل املقررات اليت أعفي منها الطالب احملول.

 

 دلولامل

 باإلجنليزية
 املدلول

 حدود الدرجة النقاط بالعربية
 الرمز

 باإلجنليزية
 الرمز

بالعربي

 ة

Exceptional 133-45 5033 4033 ممتاز مرتفع A+ +أ 

Excellent 45أقل  43 4055 3055 ممتاز A أ 

Superior 43أقل من  15 4053 3053 جيد جدًا مرتفع B+ +ب 

Very Good 15أقل من  13 4033 3033 جيد جدًا B ب 

Above Average 13أقل من  55 3053 2053 جيد مرتفع C+ +ج 

Good 55أقل من  53 3033 2033 جيد C ج 

High Pass 53أقل من  15 2053 1053 مقبول مرتفع D+ +د 

Pass 15أقل من  13 2033 1033 مقبول D د 

Fail 13أقل من  1033 3 راسب F هـ 

In-Progress مستمر - - ----- IP م 

In-Complete غري مكتمل - - ----- IC ل 

Denile 
 ح DN ----- 1033 3 حمروم

Nograde-Pass وأكثر 13 - - ناج  دون درجة NP ند 

Nograde-Fail 13أقل من  - - راسب دون درجة NF هد 

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

  الفصلي والرتاكميمثال حلساب املعدل 

 

 : الفصل األول

 املقرر عدد الوحدات الدرجة املئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط
 سلم 331 2 15 ب+ 4053 4033
 كيم 324 3 53 ج 3033 4033
 ريض 235 3 42 أ 4055 14025
 فيز 312 4 13 ب  4033 11033
 اجملموع 12    41025

   

  (41025)جمموع النقاط    

 ـــــــــــــ 4032=   
  = معدل الفصل األول 

  (12جمموع الوحدات )   
       

 : الفصل الثاني

 املقرر عدد  الوحدات الدرجة املئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط
 سلم 134 2 41 أ+ 5033 13
 كيم 325 3 13 ب  4033 12
 ريض 314 4 51 ج 3033 12
 فيز 321 3 11 ب  4033 12
 اجملموع 12    41

 

   41  

 ـــــــــــــ 3013=   
  = معدل الفصل الثاني 

   12  
 

  (41+  41025جمموع النقاط )   

 املعدل الرتاكمي = ـــــــــــــــ 3043=   

  (12+  12جمموع الوحدات )   
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