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 التعريفات/ الئحة الدراسات 

 املادة األوىل
 :السنة الدراسية

 .فصالن رئيسان، وفصل صيفي إن وجد
 :الفصل الدراسي

مدة زمنية ال تقل عن Ʀسة عشر أسبوعǔ تدرس على مداها املقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها فترتا 
 .التسجيل، واالختبارات ا لنهائية

 :الفصل الصيفي
 تزيد على ƣانية أسابيع، وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل، واالختبارات النهائية، وتضاعف مدة زمنية ال

 .خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر
 :املستوى الدراسي

 ǔانية مستويات، أو أكثر، وفقƣ ǯهو الدال على املرحلة الدراسية، ويكون عدد املستويات الالزمة للتخر
مادة دراسية تتبع مستوى حمددǓ ضمن خطة الدراسة املعتمدة يف : املقرر الدراسي. للخطط الدراسية املعتمدة

 ).برنامǰ(كل ختصص 
ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، ووصف مفصل ملفرداته ƹيزه من حيث اǂتوى، واملستوى عما سواه من 

ز أن يكون لبعض املقررات وجيو. مقررات، وملف خاص ƷتفȘ به القسم لغرض املتابعة، والتقييم، والتطوير
 .متطلǢ، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه

 :الوحدة الدراسية
اǂاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدهتا عن Ʀسƙ دقيقة، أو الدرس العملي، أو امليداƆ الذي ال تقل مدته 

اض معدله التراكمي عن احلد األدƅ اإلشعار الذي يوجه للطالǢ بسبǢ اƳف: اإلنذاراألكادƹي. عن مائة دقيقة
 .املوضح يف هذه الالئحة
 :درجة األعمال الفصلية

هي الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبƙ حتصيل الطالǢ خالل فصل دراسي من اختبارات، وƜوǫ، وأنشطة 
 .تعليمية تتصل باملقرر ا لدرا سي

 :االختبار النهائي
 .ة واحدة يف Œاية الفصل الدراسياختبار يف املقرر يعقد مر
 :درجة األختبار النهائي

 .هي الدرجة اليت Ʒصل عليها الطالǢ يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل الدراسي
 :الدرجة النهائية

 .جمموț درجات األعمال الفصلية مضافاǄ إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وحتسǢ الدرجة من مائة



 :التقدير
 .صف للنسبة املǞوية، أو الرمز األƛدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالǢ يف أي مقررو

 :تقدير غري مكتمل
تقدير يرصد مؤقتاǄ لكل مقرريتعذر على الطالǢ استكمال متطلباته يف املوعد اǂدد، ويرمز له يف السجل 

 )ic(أو ) ل(األكادƹي باحلرف 
 :تقدير مستمر

أو ) م(اǄ لكل مقررتقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله، ويرمز له بالرمز تقدير يرصد مؤقت
)ip( 

 :املعدل الفصلي
حاصل قسمة جمموț النقاȓ اليت حصل عليها الطالǢ على جمموț الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت 

التقدير الذي حصل عليه يف كل وحتسǢ النقاȓ بضرǡ الوحدة املقررة يف وزن . درسها يف أي فصل دراسي
Ǣمقرر درسه الطال . 
 :املعدل التراكمي

حاصل قسمة جمموț النقاȓ اليت حصل عليها الطالǢ يف مجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على 
 .جمموț الوحدات املقررة لتلك املقررات 

 :التقدير العام
 . ة دراسته يف اجلامعةقياس مستوى التحصيل العلمي للطالǢ خالل فتر

 



 قبول الطالǡ املستجدين/ الئحة الدراسات 

 املادة الثانية
Ʒدد جملس اجلامعة بناء على اقتراح جمالس الكليات، واجلهات ذات العالقة يف اجلامعة عدد الطالǡ الذين 

 .ƹكن قبوهلم يف العام الدراسي القادم
 املادة الثالثة

źɇاملستجد يف اجلامعة ا Ǣلقبول الطال ȓيشتر:- 
 .يكون حاصالǄ على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادهلا من داخل اململكة، أو من خارجهاأن ) ١(
)ǡ ( س سنوات، وجيوزƦ أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة، أو ما يعادهلا مدة تزيد على

 . الشرȓ إذا توافرت أسباǡ مقنعةجمللس اجلامعة االستثناء من هذا
)ǯ (ȫأن يكون حسن السرية، والسلو. 
 .أن جيتاز بنجاح أي اختبار، أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة) د(
)øه (Ǆطبيا ǔأن يكون الئق. 

 .أن Ʒصل على موافقة من مرجعه بالدراسة، إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية، أو خاصة) و( 
 .شروȓ أخرى Ʒددها جملس اجلامعة، وتعلن وقت التقدƇأن يستويف أي ) ز(

 املادة الرابعة
تكون املفاضلة بƙ املتقدمư ƙن تنطبق عليهم مجيع الشروȓ، وفقاǄ لدرجاهتم يف اختبار الشهادة الثانوية العامة، 

 . واملقابلة الشخصية، واختبارات القبول إن وجدت



 نظام الدراسة/ الئحة الدراسات 

 نظام الدراسة:املادة اخلامسة
 . تسري الدراسة يف املرحلة اجلامعية على نظام املستويات) أ(
)ǡ (انية مستويا ت على األقلƣ تتكؤن الدراسة يف املرحلة اجلامعية من. 
)ǯ (Ǆدراسيا Ǆتكون مدة املستوى الدراسي فصال. 
 والنجاح يف مقررات املستويات الدراسية، وفقاǄ ألحكام االنتقال من مستوى يتدرǯ الطالǢ يف الدراسة،) د(

 .إىل Ǔخر
 املادة السادسة

جيوز أن تكون الدر اسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاǄ للقواعد، واإلجراءات اليت 
ƙستويƞ السنة الدراسية Ǣيقرها جملس اجلامعة، وحتتس. 

 نظام املستويات:ابعةاملادة الس
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إىل فصلƙ رئيسƙ، وجيوز أن يكون هناȫ فصل دراسي صيفي على أن 

وتوزț متطلبات التخرǯ لنيل الدرجة العلمية إىل مستويات وفقاǄ . حتتسǢ مدته بنصف مدة الفصل الرئيسي
 .للخطة الدراسية اليت يقرها جملس اجلامعة

 املادة الثامنة
źɇخر مع مراعاة اǓ يضع جملس اجلامعة القواعد التفصيلية املنظمة لالنتقال من مستوى إىل:- 

توزț املقررات الدراسية لكل ختصص على مستويات، وƷدد لكل مستوى عدد الوحدات الدراسية حسǢ ) أ(
 .ما تقتضيه اخلطط الدراسية املقرة

)ǡ (الذين مل يتعثروا بسب ǡمن الطال Ǆبدءا ǯيف املقررات يتم تسجيلهم يف مقررات املستوى بالتدر ǡالرسو Ǣ
 .املستويات الدنيا، وفق اخلطط الدراسية املعتمدة

)ǯ ( ء الدراسي يف كلǢمن الع ƅا يضمن هلم احلد األدƞ يتم تسجيلهم يف املقررات ،Ǆاملتعثرون دراسيا ǡالطال
 -:فصل على أن تراعى النقاȓ اɇتية

 .م التعارض يف اجلدول الدراسي عد- ١
 . استيفاء املتطلبات السابقة- ٢
 .  عدم السماح بأخذ مقررات من املستويات التالية إال إلكمال احلد األدƅ من العǢء الدراسي- ٣



 املواșبة واإلعتذارعن الدراسة/ الئحة الدراسات 

 املادة التاسعة
على الطالǢ املنتظم حضور اǂاضرات، والدروس العملية، وƷرم من االستمرار يف املادة، ودخول االختبار 

من %) ٧٥(النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة اليت Ʒددها جملس اجلامعة، على أال تقل عن 
ضرات، والدروس العملية اǂددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، ويعتƎ الطالǢ الذى حرم من دخول اǂا

 .االختبار بسبǢ الغياǡ راسباǄ يف املقرر
 املادة العاشرة

 رفع احلرمان، والسماح للطالǢ بدخول االختبار شريطة أن يقدم - استثناء-جيوز جمللس الكلية، أو من يفوضه
من اǂاضرات، %) ٥ċ(قبله اجمللس، وƷدد جملس اجلامعة نسبة احلضور على أال تقل عن الطالǢ عذراǄ ي

 .والدروس العملية اǂددة للمقرر
 املادة احلادية عشرة

 يف ذلك املقرر الطالǢ الذي يتغيǢ عن االختبار النهائي، تكون درجته صفراǄ يف ذلك االختبار، وƷسǢ تقديره
 .على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها

 املادة الثانية عشرة
 يف -إذا مل يتمكن الطالǢ من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز جمللس الكلية

تتجاوز Œاية الفصل  قبول عذره، والسماح بǚعطائه اختباراǄ بديالǄ خالل مدة ال -حاالت الضرورة القصوى
 .الدراسي التايل، ويعطى التقدير الذي Ʒصل عليه بعد أدائه االختبار البديل

 املادة الثالثة عشرة
جيوز للطالǢ االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباǄ، إذا تقدم بعذر مقبول لدى 

 . ختبارات النهائية Ɲمسة أسابيع على األقلاجلهة اليت Ʒددها جملس اجلامعة، وذلك قبل بداية اال



 التأجيل واالنقطاț عن الدراسة/ الئحة الدراسات 

 املادة الرابعة عشرة
 ƙتأجيل الدراسة لعذر يقبله جملس الكلية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصل Ǣالتقدم بطل Ǣجيوز للطال
ه بعد دراسيƙ متتاليƙ، أوثالثة فصول دراسية غري متتالية، حداǄ أقصى، طيلة بقائه يف اجلامعة، Ż يطوى قيد

 .ذلك، وجيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة االستثناء من ذلك
 املادة اخلامسة عشرة

إذا انقطع الطالǢ عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلǢ التأجيل يطوى قيده من اجلامعة، وجمللس اجلامعة 
 .طي قيد الطالǢ إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل

 املادة السادسة عشرة
 . ال يعتƎ الطالǢ منقطعاǄ عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائراǄ يف جامعة أخرى



 إعادةالقيد/ الئحة الدراسات 

 املادة السابعة عشرة
 -:ƹكن للطالǢ املطوي قيده، التقدم بطلǢ إعادة قيده برقمه، وسجله قبل االنقطاț وفق الضوابط اɇتية

 .أن يتقدم بطلǢ إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تار يǸ طي القيد) ١(
)ǡ (أن يوافق جملس الكلية املعنية، واجلهاǢت ذات العالقة على إعادة قيد الطال. 
)ǯ ( دون Ǆمستجدا Ǆمكانه التقدم للجامعة طالباǚسة فصول دراسية، أوأكثر، فبƦ Ǣإذا مضى على طي قيد الطال

 .هالرجوț إىل سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروȓ القبول املعلنة يف حين
 .ال جيوز إعادة قيد الطالǢ أكثر من مرة واحدة) د(
)øه ( Ǆياƹأكاد Ǆاملطوي قيده إذا كان منذرا Ǣال جيوز إعادة قيد الطال 

 املادة الثامنة عشرة
ال جيوز إعادة قيد الطالǢ الذي فصل من اجلامعة ألسباǡ تعليمية، أوتأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى 

 اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله ملثل هذه األسباǡ فيعتƎ قيده ملغي من تاريǸ إعادة ألسباǡ تأديبية وإذا
 . القيد



 التخرǯ/ الئحة الدراسات 

 املادة التاسعة عشرة
يتخرǯ الطالǢ بعد إŒاء متطلبات التخرǯ بنجاح حسǢ اخلطه الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن 

املختص حتديد مقررات مناسبة يدرسها الطالǢ لرفع مقبول، وجمللس الكليه بناء على توصية جملس القسم 
 . معدله التراكمي، وذلك يف حال Ʊاحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل



 الفصل من اجلامعة/ الئحة الدراسات 

 املادة العشرون
 -:يفصل الطالǢ من اجلامعة يف احلاالت اɇتية

 ١، ċ، أو ٥ من ٢. ċ(إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الƳفاض معدله التراكمي عن ) ١(
ƹكنه رفع معدله التراكمي بدراسته وجمللس اجلامعة بناء على توصية جملس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن ) ٤من 

 .للمقررات املتاحة
)ǡ ( ،ǰنامƎخالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة ال ǯإذا مل ينه متطلبات التخر

رƜ ǯد أقصى ال يتجاوز ضعف املدة وجمللس اجلامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالǢ إلŒاء متطلبات التخ
ǯددة للتخرǂاألصلية ا . 



 اإلنتساǡ / الئحة الدراسات 

 املادة احلادية والعشرون
جيوز جمللس اجلامعة بناء على اقتراح الكليات األخذ ƞبدأ الدراسة عن طريق االنتساǡ يف بعض الكليات، 

ويضع جملس اجلامعة القواعد، واإلجراءات املنظمة لذلك، . والتخصصات اليت تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك
  -:اɇتيةوفق الضوابط 

أال يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرǯ الطالǢ املنتسǢ عن عدد الوحدات الدراسية املطلوبة ) أ(
ǡاملنتظم يف التخصصات املتاحة لالنتسا Ǣالطال ǯلتخر. 

)ǡ (من ح Ǣاملنتس Ǣيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، وغريها، يعامل الطال
 .معاملة الطالǢ املنتظم عدا حضور اǂاضرات

)ǯ (ƙاملنتسب ǡجمللس اجلامعة بناء على اقتراح جمالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطال. 
 ".باالنتساǡ "ادة، ما يفيد بأن دراسة الطالǢ يثبت يف السجل األكادƹي، ووثيقة التخرǯ، والشه) د(



 االختبارات والتقديرات/ الئحة الدراسات 

 املادة الثانية والعشرون
 درجة لألعمال الفصلية ال تقل - بناء على اقتراح جملس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر-Ʒدد جملس الكلية

 .من الدرجة النهائية للمقرر%) ٣ċ(عن 
 املادة الثالثة والعشرون

 أن يضمن االختبار النهائي يف أي مقرر، اختبارات -لس القسم املختص بناء على توصية جم-جيوزجمللس الكلية
 .عملية، أو شفوية، وƷدد الدرجات اليت ختصص هلا من درجات االختبار النهائي

 املادة الرابعة والعشرون
 السماح للطالǢ باستكمال - بناء على توصية مدرس املادة-جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر

أو ) ل(بات أي مقرر يف الفصل الدراسي التايل، ويرصد للطالǢ يف سجله األكادƹي تقدير غري مكتمل متطل
)ic( بعد استكمال Ǣصل عليه الطالƷ ضمن املعدل الفصلي، أو التراكمي إال التقدير الذي ǢسƷ وال ،

يف سجل الطالic ( Ǣ (أو) ل(وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل يغريتقدير غريمكتمل . متطلبات ذلك املقرر
 Ǣلعدم استكماله، فيستبدل به تقديرراس)ø(أو ) هf(ضمن املعدل الفصلي، والتراكمي ǢسƷو ،. 

 املادة اخلامسة والعشرون
ƙتيتɇا ƙحدى الطريقتǚدرجة األعمال الفصلية للمقرر ب Ǣحتتس:- 

في األخرى، أو منها مجيعاǄ، أو من االختبارات الشفهية، أو العملية، أو البحوǫ، أو أنواț النشاȓ الص) أ(
 .بعضها، واختبار حتريري واحد على األقل

)ǡ (اختبارين حتريرين على األقل. 
 املادة السادسة والعشرون

، ٢٢(جيوز استثناء مقررات الندوات، واألƜاǫ، واملقررات ذات الصبغة العملية، أو امليدانية، من أحكام املواد 
قرارمن جملس الكلية، بناء على توصية جملس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر، ، أو بعضها، وذلك ب)٢٥، ٢٣

 .وƷدد جملس الكلية قياس حتصيل الطالǢ يف هذه املقررات
 املادة السابعة والعشرون

، ) ip) (م(إذا كانت دراسة مقررات األƜاǫ تتطلǢ أكثر من فصل دراسي فريصد للطالǢ تقدير مستمر 
Ǣدد وبعد انتهاء الطالǂنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا مل يستكمل املقرر يف الوقت اƹ من دراسة املقرر 

 .يف سجل الطالic (Ǣ) (ل(فيجوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريسه املوافقة على رصد تقدير غريمكتمل 
 
 
 
 
 
 



 املادة الثامنة والعشرون
 :حتسǢ التقديرات اليت Ʒصل عليها الطالǢ يف كل مقرركما يلي

 )٤(وزن التقدير من  )٥(وزن التقدير من  رمز ا لتقدير  التقدير  الدرجة املǞوية

١ċċ-Ĕتازمرتفع  ٥ư  ٥  +أ,ċ  ٤,ċ  

Ĕċ  إىل أقل من
Ĕ٥  

  ٣,٧٥  ٤,٧٥  أ  ưتاز

إىل أقل من  ٨٥
Ĕċ  

جيدجدا 
  مرتفع

ǡ+  ٣,٥  ٤,٥  

٨ċ  إىل أقل من
٨٥  

  ċ,٣  ċ,٤  ǡ  جيدجدا

إىل أقل من  ٧٥
٨ċ  

  ٢,٥  ٣,٥  +ǯ  جيد مرتفع

٧ċ  إىل أقل من
٧٥  

  ċ,٢  ċ,٣  ǯ  جيد

إىل أقل من  ٦٥
٧ċ  

  ١,٥  ٢,٥  +د مقبول مرتفع

٦ċ  إىل أقل من
٦٥  

  ċ,١  ċ,٢  د  مقبول

  ċ  ċ,١  هø  راس٦ċ  Ǣأقل من 

 
 العشروناملادة التاسعة و

 :التقدير العام للمعدل التراكمي عند خترǯ الطالǢ بناء على معدله التراكمي كاźɇ. يكون
 . ٤. ċċ من ٣,٥ċ، أو ٥. ċċ من ٤. ٥ċإذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن ): ưتاز (- ١
٢ -) Ǔ٥ إىل أقل من ٣. ٧٥إذا كان املعدل التراكمي من ): جيد جدċ .من ٤ ċċ .إىل ٢. ٧٥، أومن ٥ 

 ċċ,٤ من ٣,٥ċأقل من 
 إىل أقل من ١,٧٥، أومن ċċ,٥ من ٣,٧٥ إىل أقل من ٢. ٧٥إذا كان املعدل التراكمي من ): جيد (- ٣

  .ċċ,٤ من ٢,٧٥
 إىل أقل من ċċ,١، أومن ċċ,٥ من ٢,٧٥ إىل أقل من ٢. ċċإذا كان املعدل التراكمي من ): مقبول (- ٤

  .ċċ,٤ من ١,٧٥
 



 املادة الثالثون
 ) ٤، ٧٥(Ƣنح مرتبة الشرف األوىل للطالǢ احلاصل على معدل تراكمي من 

، عند التخرǯ، وƢنح مرتبة الشرف )ċċ,٤(من ) ٤، ċċ(إىل ) ٣، ٧٥(، أو من )٥، ċċ(من ) ٥، ċċ(إىل 
. ٢٥(، أومن )٥، ċċ(من ) ٤. ٧٥(إىل أقل من ) ٤. ٢٥(الثانية للطالǢ احلاصل على معدل تراكمي من 

 .عند التخرǯ) ٤، ċċ(من ) ٣. ٧٥(قل من إىل أ) ٣
 -:ويشترȓ للحصول على مرتبة الشرف األوىل، أو الثانية

 .أال يكون الطالǢ قد رسǢ يف أي مقرر درسه يف اجلامعة، أو يف جامعة أخرى) أ(
)ǡ (واحلد األق ،ƅاحلد األد ƙيف مدة أقصاها متوسط املدة ب ǯقد أكمل متطلبات التخر Ǣصى أن يكون الطال

 للبقاء يف كليته
)ǯ ( منها ما ال يقل عن ǯقد درس يف اجلامعة اليت سيتخر Ǣأن يكون الطال)٦ċ (%ǯمن متطلبات التخر.  
 



 إجراءات االختبار النهائي/ الئحة الدراسات 

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

 .ي مقرركشوف رصد الدرجات، وتسليمها للجنة املختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريǸ اختبار أ
 املادة الثانية والثالثون

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

يضع مدرس املقررأسǞلة االختبار، وجيوزعند االقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من Ƹتاره جملس 
 .الكلية

 ثالثوناملادة الرابعة وال
 أن يشرȫ معه - عند احلاجة-يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره، وجيوز لرئيس القسم

 .  أن يسند التصحيح إىل من يراه- عند الضرورة-متخصصاǄ، أو أكثر يف التصحيح، وجيوز جمللس الكلية
 املادة اخلامسة والثالثون

جات اليت Ʒصل عليها الطالǡ يف كشوف رصد الدرجات يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدر
 . املعدة لذلك، ويوقع عليها، Ż يصادق عليها رثيس القسم

 املادة السادسة والثالثون
 . ال جيوز اختبار الطالǢ يف أكثر من مقررين يف يوم واحد، وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك

 املادة السابعة والثالثون
ال يسمح للطالǢ بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له باخلروǯ من 

 . االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته
 املادة الثامنة والثالثون

 Ǣعليها الطال Ǣالفة التعليمات، وقواعد إجراء االختبار، أمور يعاقƯ فيه، أو țيف االختبار أو الشرو Ȉالغ
 . فق الئحة تأديǢ الطالǡ اليت يصدرها جملس اجلامعةو

 املادة التاسعة والثالثون
 املوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل - يف حاالت الضرورة-جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر

 . فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التايل
 املادة األربعون

 مدة االختبار التحريري النهائي، على أال تقل عن - على توصية جملس القسم املختص بناء-Ʒدد جملس الكلية
 . ساعة، وال تزيد على ثالǫ ساعات

 
 



 املادة احلادية واألربعون
يضع جملس اجلامعة التنظيمات اخلاصة بǚجراءات ) ٤ċ -٣١(مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من 

 . االختبارات النهائية



 التحويل من جامعة إىل جامعة أخرى/ الئحة الدراسات 

 املادة الثانية واألربعون
 -:جيوز قبول حتويل الطالǢ من خارǯ اجلامعة وفق الضوابط اɇتية

 .أن يكون الطالǢ مقيدǓ يف كلية، أو جامعة معترف هبا) أ(
)ǡ (تأديبية ǡول منها ألسباǂأال يكون مفصوأل من اجلامعة ا. 
)ǯ (ددها جملس اجلامعةأن تنƷ التحويل اليت ȓطبق عليه شرو . 

 املادة الثالثة واألربعون
يقوم جملس الكلية ƞعادلة املقررات اليت درسها الطالǢ خارǯ اجلامعة بناء على توصية األقسام اليت تقدم هذه 

تدخل يف احتساǡ معدله املقررات، وتثبت يف السجل األكادƹي للطالǢ املقررات اليت عودلت له، وال 
 . التراكمي

 املادة الرابعة واألربعون
 . إذا اتضح بعد حتويل الطالǢ أنه سبق فصله ألسباǡ تأديبية فيعتƎقيده ملغى من تاريǸ قبول حتويله للجامعة

 املادة اخلامسة واألربعون
عيد املعلنة يف اجلامعة اǂول يتم حتويل الطالǢ يف أي فصل دراسي من جامعة إىل أخرى وفقǔ لɌجراءات، واملوا

 . إليها يف ضوء الضوابط العامة للتحويل
 



 التحويل من كلية إىل كلية أخرى داخل اجلامعة/ الئحة الدراسات 

 املادة السادسة واألربعون
 . جيوز حتويل الطالǢ من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفقǔ للضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة

 املادة السابعة واألربعون
تثبت يف السجل األكادƹي للطالǢ اǂول من كلية إىل أخرى مجيع املواد اليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك 

 . التقديرات، واملعدالت الفصلية، والتراكمية طوال دراسته يف اجلامعة



 التحويل من ختصص إىل ختصص Ǔخر داخل الكلية/ الئحة الدراسات 

 املادة الثامنة واألربعون
جيوز للطالǢ بعد موافقة عميد الكلية التحويل من ختصص إىل ختصص Ǔخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها 

 . جملس اجلامعة
 املادة التاسعة واɇربعون

تثبت يف السجل األكادƹي للطالǢ اǂول من ختصص إىل Ǔخر مجيع املواد اليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك 
 . التقديرات، واملعدالت الفصلية، والتراكمية طوال دراسته يف اجلامعة



 الطالǢ الزائر/ الئحة الدراسات 

 املادة اخلمسون
الطالǢ الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى، أو يف فرț من فروț اجلامعة اليت ينتمي 

 -:إليها دون حتويله، وتعادل له املواد اليت درسها وفقأ للضوابط اɇتية
 .الدراسةموافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقǔ على ) أ(
)ǡ (أن تكون الدراسة يف كلية، أو جامعة معترف هبا. 
)ǯ ( يف مفرداته ألحد املقررات اليت تتضمنها ǔاجلامعة مطابق ǯخار Ǣأن يكون املقرر الذي يدرسه الطال

ǯمتطلبات التخر. 
روț اجلامعة اليت ينتمي إليها الطالǢ فتتم املعاملة طبقǔ للمادة إذا كانت دراسة الطالǢ الزائر يف فرț من ف) د(
)٤٧.( 
)øه ( ǯكن احتساهبا من خارƹ عدد الوحدات من الدراسية اليت țدد جملس اجلامعة احلد األقصى جملموƷ

 .اجلامعة للطالǢ الزائر
 .لتراكميال حتتسǢ معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالǢ الزائر ضمن معدله ا) و(
 . أى شروȓ أخرى يضعها جملس اجلامعة) ز(



 أحكام عامة/ الئحة الدراسات 

 املادة احلادية واخلمسون
 . تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة، واالختبارات املعمول هبا يف املرحلة اجلامعية

 املادة الثانية واخلمسون
 . جمللس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية ƞا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة

 املادة الثالثة واخلمسون
 . جمللس التعليم العايل حق تفسريهذه الالئحة



 السجل األكادƹي/ الئحة الدراسات 

هو بيان يوضح سري الطالǢ الدراسي، ويشمل املقررات اليت يدرسها يف كل فصل دراسي برموزها، وأرقامها، 
وعدد وحداهتا املقررة، والتقديرات اليت حصل عليها، ورموز، وقيم تلك التقديرات، كما يوضح السجل 

 . التراكمي، وبيان التقدير العام، باإلضافة إىل املقررات اليت أعفي منها الطالǢ اǂولاملعدل الفصلي، واملعدل 
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