آخر تحديث لالئحة بقرار مجلس الجامعة بجلسته الثامنة للعام
الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٣م
والمؤيد من معالي وزير التعليم بالخطاب رقم  ١٢٨٩٤٨وتاريخ
١٤٤٠/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٢م
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التعـريفــــات
المـــادة األولى
السنة الدراسية:

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي:

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن مخســة عشــر أســبوعا ً تــدرس علــى مداهــا املقــررات الدراســية وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا
التســجيل واالختبــارات النهائيــة.
الفصل الصيفي:

مــدة زمنيــة ال تزيــد علــي مثانيــة أســابيع ،وال تدخــل ضمنهــا فترتــا التســجيل ،واالختبــارات النهائيــة ،وتضاعــف
خالهلــا املــدة املخصصــة لــكل مقــرر.

المستوى الدراسي:

هو الدال على املرحلة الدراسية ،وفقا ً للخطط الدراسية املعتمدة.
الخطة الدراسية:

هــي جمموعــة املقــررات الدراســية اإلجباريــة ,واالختياريــة ,واحلــرة ,والــي تشــكل مــن جممــوع وحداهتــا متطلبــات
التخــرج الــي جيــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة للتخصــص املحــدد.

المقرر الدراسي:

مــادة دراســية ضمــن اخلطــة الدراســية املعتمــدة يف كل ختصــص (برنامــج) ويكــون لــكل مقــرر رقــم  ،ورمــز ،واســم ،
ووصــف مفصــل ملفرداتــه مييــزه مــن حيــث املحتــوى ،واملســتوى عمــا ســواه مــن مقــررات  ،وملــف خــاص حيتفــظ بــه
القســم لغــرض املتابعــة ،والتقييــم ،والتطويــر ,وجيــوز أن يكــون لبعــض املقــررات متطلــب ،أو متطلبــات ســابقة ،أو
متزامنــة معــه.

الوحدة الدراسية:

املحاضــرة النظريــة األســبوعية الــي ال تقــل مدهتــا عــن مخســن دقيقــة ،أو الــدرس الســريري الــذي ال تقــل مدتــه
عــن مخســن دقيقــة ،أو الــدرس العملــي أو امليــداين الــذي ال تقــل مدتــه عــن مائــة دقيقــة.
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اإلنذار األكاديمي:

اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض معدله التراكمي عن احلد األدىن املوضح يف هذه الالئحة.
درجة األعمال الفصلية:

الدرجــة املمنوحــة لألعمــال الــي تبــن حتصيــل الطالــب خــال فصــل دراســي مــن اختبــارات وحبــوث وأنشــطة
تعليميــة تتصــل باملقــرر الدراســي.
االختبار النهائي:

اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف هناية الفصل الدراسي.

درجة االختبار النهائي:

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

الدرجة النهائية:

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

التقـدير:

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

تقدير غير مكتمل:

تقديــر يرصــد مؤقتــا ً لــكل مقــرر يتعــذر علــي الطالــب اســتكمال متطلباتــه يف املوعــد املحــدد ويرمــز لــه يف الســجل
األكادميــي بالرمــز (ل) أو (.)IC
تقدير مستمر:

تقديــر يرصــد مؤقتــا ً لــكل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن فصــل دراســي الســتكماله ويرمــز لــه يف الســجل
األكادميــي بالرمــز (م) أو (.)IP
المعدل الفصلي:

هــو حاصــل قســمة جممــوع النقــاط الــي حصــل عليهــا الطالــب علــى جممــوع الوحــدات املقــررة جلميــع املقــررات الــي
درســها يف أي فصــل دراســي  ،وحتســب النقــاط بضــرب الوحــدة املقــررة يف وزن التقديــر الــذي حيصــل عليــه الطالــب
يف كل مقرر درســه.
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المعدل التراكمي:

هــو حاصــل قســمة جممــوع النقــاط الــي حصــل عليهــا الطالــب يف مجيــع املقــررات الــي درســها منــذ التحاقــه
باجلامعــة علــى جممــوع الوحــدات املقــررة لتلــك املقــررات .

التقدير العام :

وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته يف اجلامعة .

العبء الدراسي:

جممــوع الوحــدات الدراســية الــي يســمح للطالــب تســجيلها يف فصــل دراســي  ،ويتحــدد احلــد األعلــى واألدىن للعــبء
الدراســي حســب القواعــد التنفيذيــة للجامعــة.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :
تعني العبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

اخلطــة الدراســية :هــي جمموعــة املقــررات الدراســية اإلجباريــة ،واالختياريــة ،واحلــرة ،والــي تشــكل مــن
جممــوع وحداهتــا متطلبــات التخــرج الــي جيــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة
العلميــة للتخصــص املحــدد.
ولطــاب الســنة التحضرييــة هــي جمموعــة املقــررات الدراســية الــي جيــب اجتيازهــا بنجــاح للتخصيــص يف
إحــدى الكليــات املســتهدفة بعــد برنامــج الســنة التحضرييــة.
التعثر يف املادة الدراسية :ويقصد به عدم اجتياز املادة بسبب الرسوب أو احلرمان أو االنقطاع.
املرشــد األكادميــي :ويقصــد بــه عضــو هيئــة التدريــس ومــن يف حكمــه املكلــف باإلشــراف علــى الطالــب
وتوجيهــه ومتابعتــه أثنــاء دراســته باجلامعــة.
االعتــذار عــن الدراســة :يعــي عــدم مواصلــة الطالــب الدراســة للســنة الدراســية أو الفصــل الدراســي الــذي
ســجل فيــه بعــذر مقبــول مــع احتســاب فتــرة االعتــذار ضمــن املــدة النظاميــة للتخــرج.
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تأجيــل الدراســة :ويقصــد بــه عــدم تســجيل الطالــب مقــررات دراســية للســنة أو الفصــل الدراســي املــراد
تأجيــل الدراســة فيــه بطلــب مــن الطالــب وال حتســب فتــرة التأجيــل ضمــن املــدة النظاميــة للتخــرج.
االنقطــاع :ويقصــد بــه عــدم تســجيل الطالــب أي مقــررات دراســية ألي ســنة أو فصــل دراســي دون إشــعار
اجلامعــة بذلــك .وفقــا ً للمــادة ( )15مــن هــذه الالئحــة.
طــي القيــد :ويعــي إهنــاء عالقــة الطالــب باجلامعــة ســواء كان عــن طريــق الفصــل أو االنســحاب أو
االنقطــاع.
الربامــج االنتقاليــة :هــي نظــام دراســي يقبــل فيــه الطالــب يف إحــدى كليــات املجتمــع أو اجلهــة الــي حيددهــا
جملــس اجلامعــة ،يؤهــل الطالــب لالنتقــال إىل القســم املناظــرة يف برنامــج البكالوريــوس للحصــول علــى
الدرجة اجلامعية (البكالوريوس) بشرط اجتياز عدد من الساعات املحددة للتخرج ووفقا ً ملعايري حمددة.
احلــد األدىن للعــبء الدراســي :هــو عــدد الوحــدات الدراســية الــي يســجلها الطالــب خــال املســتوى
الدراســي.
الطالــب الزائــر :هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض املقــررات يف جامعــة أخــرى أو يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة
الــي ينتمــي إليهــا دون حتويلــه.
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قبول الطالب المستجدين
المــادة الثانيــة

حيــدد جملــس اجلامعــة بنــا ًء علــى اقتــراح جمالــس الكليــات واجلهــات ذات العالقــة يف اجلامعــة عــدد الطــاب الذيــن
ميكــن قبوهلــم يف العــام الدراســي القــادم.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

حتــدد عمــادة القبــول والتســجيل مواعيــد القبــول واإلجــراءات اخلاصــة بــه واســتالم طلبــات املتقدمــن
واملفاضلــة بينهــم وكذلــك إعــان النتائــج وإشــعار الطــاب املقبولــن  ،وكذلــك آليــات اختبــارات القبــول
واملقابــات الشــخصية وعــدد املقاعــد املتاحــة والتخصصــات املطروحــة للقبــول بنــاء علــى مــا تقترحــه جمالــس
األقســام والكليــات.
المادة الثالثــة
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:

 .أأن يكون حاصال ً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أومن خارجها.
.بأال يكــون قــد مضــى علــى حصولــه علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــدة تزيــد علــى مخــس ســنوات
وجيوز ملجلس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
 .جأن يكون حسن السرية والسلوك.
 .دأن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة.
 .هأن يكون الئقا ً طبيا ً.
 .وأن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.
 .زأن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

أوال :يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:
1 .1أن يكون الطالب حاص ً
ال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو خارجها.
2 .2أن تكــون الطالبــة حاصلــة علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــن نفــس املحافظــة الــي
تتقــدم عليهــا وجيــوز اســتثناء قبــول خرجيــات غــر املحافظــة (كمرحلــة ثانيــة) يف حــال توفــر مقاعــد
وإثبــات انتقــال مــكان (ســكن/عمل) وىل أمرهــا.
3 .3أال يكــون قــد مضــى علــى حصولــه علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــدة تزيــد علــى مخــس ســنوات
وجيــوز ملديــر اجلامعــة أو مــن يفوضــه االســتثناء مــن هــذا الشــرط إذا توافــرت أســباب مقنعــة.
4 .4أن يكون حسن السرية والسلوك.
5 .5أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس القسم ويوافق عليها جملس الكلية.
6 .6أن يكون الئقا ً طبيا ً.
7 .7أن يستويف أي شروط أخرى حتددها اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.
8 .8أال يكــون الطالــب مفصــو ًال ألســباب أكادمييــة أو ســلوكية مــن أي جامعــة أو أي مؤسســة تعليميــة،
وإذا تبــن عــدم صحــة املعلومــات املقدمــة فيتــم إلغــاء قبولــه.
9 .9أداء اختبار القدرات العامة متطلب أساس جلميع املتقدمني.
1010أداء االختبــار التحصيلــي متطلــب أســاس جلميــع املتقدمــن علــى الكليــات الصحيــة واهلندســة
واحلاسب اآليل.
1111عــدم قبــول مــن هــو علــى رأس العمــل انتظامــا ً ،وإمنــا يكــون قبولــه بالتنســيق بــن إدارة
املوظــف وعمــادة القبــول والتســجيل باجلامعــة مباشــرة ،بعــد موافقــة مرجعــه الوظيفــي
بالدراســة إذا كان يعمــل يف أي جهــة حكوميــة أو خاصــة ،أمــا قبولــه يف برامــج االنتســاب
فيعامل كغريه من املتقدمني مع إحضار موافقة اجلهة اليت يعمل هبا .
1212التخصيــص يف الكليــات الــي تتطلــب الســنة التحضرييــة جيــب أن جيتــاز الطالــب بنجــاح
مجيــع مقــررات اخلطــة الدراســية للســنة التحضرييــة كاملــة وحتــدد جلنــة الشــؤون التعليميــة
ضوابط وشروط التخصيص يف كل كلية .

11

ثانيــا :يشترط لقبول الطالب يف التعليم املوازي باجلامعة مجيع الشروط اليت وردت يف أوال.
ثالث ــا :يمن ــح كل طال ــب بع ــد قبول ــه بالجامع ــة بطاق ــة جامعي ــة إلثب ــات ش ــخصيته ،ويتعي ــن عل ــى كل طال ــب
حمــل هــذه البطاقــة وتقديمهــا عنــد الطلــب خاصــة عنــد أداء االختبــارات واســتالم المكافــآت ،وإثبــات الهويــة
فــي المدينــة الجامعيــة ،وعنــد االســتعارة مــن المكتبــة وفــي حالــة فقــد هــذه البطاقــة يمنــح الطالــب بطاقــة
أخــرى بديلــة وفق ـاً لمــا يأتــي:
•توقيــع الطالــب إقــرار بفقــدان البطاقــة ،والتعهــد بإعــادة البطاقــة الــي اســتخرجت لــه عنــد العثــور
علــى البطاقــة األصليــة مــع تعرضــه للجــزاء إذا مــا ثبــت اســتخدامه أو تســهيل اســتخدام غــره إلحــدى
البطاقتــن أثنــاء دراســته أو بعــد خترجــه.
•أخذ إفادة خطية من الطالب عن أسباب وظروف فقدان البطاقة.
•دفع رسوم بدل اصدار بطاقة جامعية مفقودة بقيمة  20ريال .
المادة الرابعـــة

تكــون املفاضلــة بــن املتقدمــن ممــن تنطبــق عليهــم مجيــع الشــروط وفقــا ً لدرجاهتــم يف اختبــار الشــهادة الثانويــة
العامة واملقابلة الشــخصية واختبارات القبول إن وجدت.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يك ــون القب ــول ع ــن طري ــق المفاضل ــة بي ــن المتقدمي ــن تنافس ــيا ً ف ــي االنتظ ــام والم ــوازي وف ــق
اآلت ــي:

1 .1للتخصصــات الصحيــة واهلندس ــية واحلاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات تتــم املفاضلــة بينهــم يف اختبــار
الثانويــة العامــة ودرجــة اختبــار القــدرات ودرجــة االختبــار التحصيلــي وفــق النســبة املركبــة التاليــة
( %40مــن املعــدل التراكمــي العــام للثانويــة العامــة و % 30لدرجــة اختبــار القــدرات العامــة و% 30
لدرجــة االختبــار التحصيلــي).
2 .2لبقيــة الكليــات تتــم املفاضلــة بــن املتقدمــن يف اختبــار الثانويــة العامــة ودرجــة اختبــار القــدرات وفــق
النســبة املكافئــة التاليــة ( %60مــن املعــدل التراكمــي العــام يف الثانويــة العامــة ،و %40مــن درجــة اختبــار
القــدرات العامــة).
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نظام الدراسة

المادة الخامســة

يتدرج الطالب يف الدراسة وفقا ً للقواعد التنفيذية اليت يقرها جملس اجلامعة.
تصمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية.
المادة السادسة

جيــوز أن تكــون الدراســة يف بعــض الكليــات علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة وفقــا ً للقواعــد واإلجــراءات
الــي يقرهــا جملــس اجلامعــة وحتتســب الســنة الدراســية مبســتويني.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

1 .1جيــوز أن تكــون الدراســة يف بعــض الكليــات مثــل الكليــات الصحيــة علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة
وفقا ًًاللقواعد واإلجراءات يف هذه الالئحة بعد إحالل عبارة «الســنة الدراســية» حمل «الفصل الدراســي»
حيثمــا ورد وحتتســب الســنة الدراســية مبســتويني دراســيني مبــا ال يتعــارض مــع مــا يــأيت:
2 .2تقــدم املقــررات يف النظــام الســنوي طيلــة عــام دراســي ال تقــل مدتــه عــن ( )30ثالثــن أســبوعا ً  ،وال تدخــل
مــن ضمنهــا فتــرات التســجيل واالختبــارات النهائيــة.
3 .3حيــدد عــدد الســنوات الــي ميكــن تســجيل املقــررات فيهــا للطالــب بســنتني متتاليــن ومبــا ال يتعــارض مــع
أنظمــة الكليــة.
4 .4حتدد جمالس الكليات الصحية الضوابط الالزمة للدورات السريرية لطالب كلياهتم حبيث تشمل:
 .أطريقة تسجيل طالب هذه الدورات يف كل فصل دراسي بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
.بشروط االنتقال من مستوى إىل آخر يف هذه الدورات.
 .جشروط أداء االختبارات النهائية هلذه الدورات.
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نظـــام المستويـــات
المادة السابعــة

نظــام دراســي يقســم فيــه العــام الدراســي إىل فصلــن رئيســن وجيــوز أن يكــون هنــاك فصــل دراســي صيفــي علــى أن
حتتســب مدتــه بنصــف مــدة الفصــل الرئيســي وتــوزع متطلبــات التخــرج لنيــل الدرجــة العلميــة إىل مســتويات وفقــا ً
للخطــة الدراســية الــي يقرهــا جملــس اجلامعــة.
المادة الثامنـــة

يضــع جملــس اجلامعــة قواعــد التســجيل واحلــذف واإلضافــة للمقــررات ضمــن مســتويات اخلطــة الدراســية املعتمــدة
مبــا يضمــن تســجيل الطــاب للحــد األدىن مــن العــبء الدراســي.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يمكــن للطالــب تعديــل تســجيله بإضافــة أو حــذف مقــررات خــال األســبوع األول مــن الفصــل الدراســي (أو
الصيف ــي) أو ح ــذف بع ــض المق ــررات خ ــال األس ــبوعين األوليي ــن م ــن الفص ــل الدراس ــي وفق ــا ً الضواب ــط
التاليــة:
 .١أن يك ــون املق ــرر امل ــراد تس ــجيله ضم ــن اخلط ــة الدراس ــية أو املق ــررات االختياري ــة أو احل ــرة املعتم ــدة إن
وج ــدت.
 .٢أال يك ــون املق ــرر امل ــراد تس ــجيله متعارض ــا م ــع مق ــرر آخ ــر يف اجل ــدول الدراس ــي أو يف ج ــدول االختب ــارات
النهائي ــة.
 .٣أال يكون للمقرر املراد تسجيله متطلب سابق.
 .٤أن يتوفر مقاعد يف شعبة املقرر املطلوب التسجيل فيها.
 .٥إذا كان املق ــرر امل ــراد حذف ــه متطلب ــا ً مصاحب ــا ً م ــع مق ــرر آخ ــر ف ــا حي ــق للطال ــب حذف ــه إال حب ــذف
املقرري ــن مع ــا ً.
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 .٦احلــد األدىن للعــبء الدراســي للطالــب هــو ( )12وحــد ًة دراســي ًة واحلــد األعلــى ( )22وحــد ًة دراســي ًة مبــا
يتناســب مــع معــدل الطالــب التراكمــي مرفــق (ج).
 .٧جي ــوز مبوافق ــة جملس ــي القس ــم والكلي ــة زي ــادة احل ــد األعل ــى للع ــبء الدراس ــي للطال ــب املتوق ــع خترج ــه
مب ــا ال يتج ــاوز ع ــن ث ــاث س ــاعات معتم ــدة ف ــوق ع ــبء الطال ــب مرف ــق (ج) .
 .٨تت ــم عملي ــة التس ــجيل تلقائي ــا ً ب ــدون حاج ــة إىل طل ــب م ــن الطال ــب إذا مل تك ــن علي ــه مالحظ ــات قب ــل
بدايــة الفصــل الدراســي حســب اخلطــة املثاليــة لربنامــج الطالــب الدراســي بــد ًء مــن املســتويات الدنيــا مــن
اخلط ــة الدراس ــة مب ــا يس ــمح ب ــه وض ــع الطال ــب الدراس ــي.
 .٩عنــد تعــذر تســجيل الطالــب للعــبء الدراســي مــن مقــررات املســتوى الــذي يليــه (بســبب التعــارض أو عــدم
إهنــاء املتطلــب الســابق أو إلهنائــه مجيــع مقــررات ذلــك املســتوى) ُيســمح للطالــب أن يكمــل عبئــه الدراســي
مــن مقــررات املســتويات التاليــة املســموح هبــا ،.ويفتــح املجــال للطالــب بتســجيل أي مــواد يف اخلطــة الدراســية
باعتب ــار ترتي ــب املس ــتويات م ــا مل تتطل ــب دراس ــة م ــواد س ــابقة هل ــا مل يدرس ــها الطال ــب ،وإذا تع ــذر إكم ــال
وحداتــه الدراســية يكتفــي بالوحــدات الدراســية الــي توافــرت لــه حــى لــو كان عددهــا دون احلــد األدىن.
 .١٠ال يسمح للطالب حذف أي مقرر من املستوى الصفري.
 .١١حيدد عدد املستويات املسموح بتسجيل مقررات منها بثالثة مستويات دراسية متتالية.
 .١٢يتــم حــذف التســجيل املبدئــي للطــاب الذيــن مل يقومــوا بتأكيــد تســجيلهم خــال األســبوع األول مــن
الفصــل الدراســي أو الصيفــي ويعــد منقطعــا ً عــن الدراســة بســبب عــدم تأكيــد التســجيل.
 .١٣طالب السنة التحضريية واملستوى األول يف باقي الكليات ال يسمح هلم باحلذف واالضافة.
 .١٤ينقل الطالب من مستواه إىل املستوى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح مجيع مقررات ذلك املستوى.
التسجيل للفصل الصيفي
 .١٥حيــدد جملــس الكليــة املقــررات الــي ترغــب الكليــة يف تقدميهــا يف الفصــل الصيفــي علــى أن يكــون ذلــك
قبــل مخســة أســابيع مــن انتهــاء الفصــل الدراســي الثــاين ،ويتــم التنســيق مــع عمــادة القبــول والتســجيل يف
ذلــك.
 .١٦احل ــد األعل ــى لع ــدد الوح ــدات الدراس ــية املس ــموح تس ــجيلها خ ــال الفص ــل الصيف ــي ه ــو ( )6وح ــدات
دراس ــية معتم ــدة و ( )9وح ــدات دراس ــية معتم ــدة للطال ــب املتوق ــع خترج ــه.
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المواظبة واالعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة

علــى الطالــب املنتظــم حضــور املحاضــرات والــدروس العمليــة ،وحيــرم مــن دخــول االختبــار النهائــي فيهــا إذا قلــت
نســبة حضــوره عــن النســبة الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة ،علــى أال تقــل عــن ( )%75مــن املحاضــرات والــدروس
العمليــة املحــددة لــكل مقــرر خــال الفصــل الدراســي ،و ُيعـ ّد الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب
راســبا ً يف املقــرر ،ويرصــد لــه تقديــر حمــروم (ح) أو (.)DN
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

علــى الطالــب املنتظــم حضــور املحاضــرات والــدروس العمليــة بأنواعهــا ،وحيــرم مــن دخــول االختبــار النهائــي
فيهــا إذا قلــت نســبة حضــوره عــن ( )%75مــن املحاضــرات والــدروس العمليــة بأنواعهــا املحــددة لــكل مقــرر
خالل الفصل الدراســي أو الســنة الدراســية للمقررات الســنوية ويع ّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار
بســبب الغيــاب راســبا ً يف املقــرر وتثبــت درجــة األعمــال الفصليــة ويرصــد لــه تقديــر حمــروم (ح) أو (.)DN

المادة العاشرة

جيــوز ملجلــس الكليــة أو مــن يفوضــه  -اســتثنا ًء رفــع احلرمــان والســماح للطالــب بدخــول االختبــار ،شــريطة أن يقــدم
الطالــب عــذرا ً يقبلــه املجلــس ،وحيــدد جملــس اجلامعــة نســبة احلضــور علــى أال تقــل عــن ( )%50مــن املحاضــرات
والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

جيــوز ملجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم الــي يتبعهــا الطالــب أو مــن يفوضــه  -اســتثنا ًء  -رفــع
احلرمــان والســماح للطالــب بدخــول االختبــار ،شــريطة أن يقــدم الطالــب عــذرا ً يقبلــه املجلــس علــى أال تقــل
نســبة احلضــور عــن ( )%50مــن املحاضــرات والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر علــى أن يتــم التقــدم بالعــذر
املقبــول قبــل بدايــة اختبــارات مــواد اإلعــداد العــام.

16

المادة الحادية عشرة

الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرا ً يف ذلــك االختبــار ،وحيســب تقديــره يف ذلــك املقــرر
علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة الــي حصــل عليهــا.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرا ًمــامل يقــدم عــذرا ً مقبــو ًال ويوصــي جملــس
الكليــة بقبولــه ،ويعتمــد مــن صاحــب الصالحيــة.

المادة الثانية عشرة

إذا مل يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي يف أي مــن مــواد الفصــل لعــذر قهــري جــاز ملجلــس الكليــة ،يف
حــاالت الضــرورة القصــوى ،قبــول عــذره والســماح بإعطائــه اختبــارا ً بدي ـ ً
ا خــال مــدة ال تتجــاوز هنايــة الفصــل
الدراســي التــايل ،ويعطــى التقديــر الــذي حيصــل عليــه بعــد أدائــه االختبــار البديــل.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يقبــل عــذر الطالــب عــن الغيــاب فــي االختبــار النهائــي أو فــي إحــدى مقرراتــه والســماح لــه بــأداء اختبــار بديــل
وفقـاً لمــا يلــي:
1 .1أن يقدم العذر قبل انتهاء آخر يوم من اختبارات مقرراته.
2 .2قبول مجلس الكلية للعذر المقدم من الطالب المستوفي للشروط.
3 .3يكون االختبار البديل ورصد نتيجته خالل األسبوعين األولين من بداية الفصل الدراسي الذي يليه
كحد أقصى.
4 .4يعطى الطالب التقدير الذي يحصل عليه متضمنا ً درجاته في األعمال الفصلية.
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5 .5األعذار القهرية وفي حاالت الضرورة القصوى التالية:
 .أحاالت وفاة االقارب من الدرجة األولى والثانية والثالثة لمدة خمسة أيام من تاريخ الوفاة* .
.بالحوادث والحاالت المرضية الشديدة التي تلزم التنويم في المستشفى.
 .جالوالدة وما في حكمها (خاص بالطالبات).
 .دبعــض الحــاالت األخــرى التــي تــرى اللجنــة المختصــة بدراســة األعــذار بالكليــة أنهــا حــاالت قهريــة وال
تنــدرج تحــت مــا ذكــر أعــاه ،ترفــع لوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة للتوجيــه فــي ذلــك.
	*الدرجة األولى :اآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات ،وإن علوا.
	*الدرجة الثانية :األوالد ،وأوالدهم ،وإن نزلوا.
	*الدرجة الثالثة :اإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم ،وأوالدهم ،وأوالد أوالدهم.

المادة الثالثة عشرة

جيــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار يف دراســة فصــل دراســي دون أن يعــد راســبا ً ،إذا تقــدم بعــذر مقبــول لــدى
اجلهــة الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة ،وذلــك خــال فتــرة زمنيــة حتددهــا القواعــد التنفيذيــة الــي يقرهــا جملــس
اجلامعــة ،ويرصــد للطالــب تقديــر (ع) أو ( )Wوحيتســب هــذا الفصــل مــن املـدّة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات التخــرج.
جيــوز االنســحاب بعــذر مــن مقــرر أو أكثــر يف الفصــل الدراســي وفــق القواعــد التنفيذيــة الــي يقرهــا جملــس
اجلامعــة.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

•جيــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار يف دراســة فصــل دراســي دون أن يعــد راســبا ً وذلــك قبــل بدايــة
االختبــارات النهائيــة بثالثــة أســابيع علــى األقــل ،أمــا طــاب الكليــات الــي تطبــق نظــام الســنة الدراســية
فيجــوز هلــم االعتــذار عــن الســنة الدراســية قبــل هنايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الســنة الدراســية علــى
األقــل  ،علــى أن يراعــى احتســاب نتائــج املــواد الــي تكــون فصليــة وجنــح فيهــا الطالــب ويرصــد للطالــب
تقديــر (ع) أو ( )wوحتتســب فتــرة االعتــذار مــن املــدة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات التخــرج.
•يســمح للطالــب باالعتــذار عــن الفصــل الصيفــي بشــكل كامــل خــال األســابيع الثالثــة األوىل مــن بدايــة
الفصــل بعــد تقــدمي عــذرا ً مقبــو ًال وموافقــة الكليــة وعمــادة القبــول والتســجيل عليــه.
•جيــب أال تتجــاوز فصــول االعتــذار عــن فصلــن دراســيني متتالــن أو ثالثــة فصــول غــر متتاليــة ،أمــا
طــاب الكليــات الــي تطبــق نظــام الســنة الدراســية فــا جيــوز االعتــذار لســنتني متتاليتــن ،وجيــب أال
تتجــاوز ســنوات االعتــذار ســنتني دراســيتني غــر متتاليتــن طيلــة بقــاء الطالــب يف اجلامعــة مث يطــوى
قيــده بعــد ذلــك ،ولعميــد القبــول والتســجيل االســتثناء مــن ذلــك.
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يجــوز للطالــب االنســحاب مــن مقــرر دراســي واحــد أو أكثــر فــي الفصــل الدراســي دون أن ٌ يع ـ ٌد راســبا ً وفقــا ً
للضوابــط التاليــة:
1 .1يجوز للطالب االعتذار عن أربعة مقررات دراسية كحد أقصى طيلة مدة بقاءه في الجامعة.
2 .2أال تقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية في الفصل الدراسي عن اثنتي عشرة وحدة.
3 .3أن يتقدم بعذر مقبول قبل بداية االختبارات النهائية بثالثة أسابيع على األقل.
4 .4طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية يجوز لهم االعتذار عن الدورات القصيرة قبل بداية
االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة.
5 .5لمدير الجامعة أو من يفوضه  -في حالة الضرورة القصوى االستثناء من ذلك على أال تتجاوز فترة
تقديم طلب االنسحاب بداية االختبارات النهائية لمقررات اإلعداد العام ،و يرصد للطالب تقدير (ع)
أو ( )Wفي المقرر الذي انسحب منه.
6 .6ال يجوز لطالب السنة التحضيرية االعتذار عن مقرر دراسي طيلة دراسته في السنة التحضيرية.
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التأجيل واالنقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشرة

جيــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة لعــذر تقبلــه اجلهــة الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة علــى أ ّال تتجــاوز
مــدة التأجيــل فصلــن دراســيني متتاليــن أو ثالثــة فصــول دراســية غــر متتاليــة حــدا ً أقصــى طيلــة بقائــه يف
اجلامعــة مث يطــوى قيــده بعــد ذلــك ،وجيــوز ملجلــس اجلامعــة يف حــال الضــرورة االســتثناء مــن ذلــك وال حتتســب
مــدة التأجيــل ضمــن املــدة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات التخــرج.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

* جيــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة قبــل بــدء الفصــل الدراســي لعــذر يقبلــه عميــد الكليــة الــي يتبعهــا
الطالــب أو مــن يفوضــه ،علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصلــن دراســيني متتالــن أو ثالثــة فصــول دراســية غــر
متتالية.
* طالب الكليات اليت تطبق نظام الســنة الدراســية ال جيوز التأجيل لســنتني متتاليتني كما ال جيوز أن تتجاوز
مــدة التأجيــل ســنتني غــر متتاليتــن كحــد أقصــى طيلــة بقائــه يف اجلامعــة مث يطــوي قيــده بعــد ذلــك.
* جيــوز ملديــر اجلامعــة أو مــن يفوضــه يف حــال الضــرورة االســتثناء مــن ذلــك وال حتتســب مــدة التأجيــل ضمــن
املــدة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات التخــرج.
* الطالبــات املرافقــات ألزواجهــن املبتعثــن خــارج اململكــة والطــاب املرافقــن لزوجاهتــم املبتعثــات خــارج اململكــة،
يســمح للطالــب  /الطالبــة اســتثنا ًء بنــاء علــى موافقــة جملــس الكليــة بعــد توصيــة جملــس القســم املختــص تأجيــل
الدراســة كحــد أقصــى مخــس ســنوات متتاليــة علــى أن يتقــدم الطالــب  /الطالبــة بذلــك قبــل بدايــة كل فصــل
دراســي وفقــا للتقــومي األكادميــي ،وعلــى أن حيضــر مــا يثبــت مرافقــة املبتعــث مــن اجلهــات الرمسيــة ،ويعتــر
الطالــب  /الطالبــة الــذي يزيــد فتــرة تأجيلــه علــى مخــس ســنوات بســبب مرافقــة املبتعــث يف حكــم املنقطــع عــن
الدراســة ،وال حيتســب لــه مــا ســبق دراســته مــن وحــدات دراســية ،وإذا رغــب يف الدراســة يتقــدم للجامعــة كطالــب
مســتجد وفــق شــروط القبــول.
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المادة الخامسة عشرة

إذا انقطــع الطالــب املنتظــم عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون طلــب التأجيــل يطــوى قيــده مــن اجلامعــة وملجلــس
اجلامعــة طــي قيــد الطالــب إذا أنقطــع عــن الدراســة ملــدة أقــل ,وبالنســبة للطالــب املنتســب يتــم طــي قيــده إذا تغيــب
عــن مجيــع االختبــارات النهائيــة لذلــك الفصــل دون عــذر مقبــول.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

إذا انقطــع الطالــب املنتظــم عــن الدراســة مــدة أربعــة أســابيع مــن بدايــة الفصــل الدراســي دون طلــب اعتــذار
يطــوى قيــده مــن اجلامعــة ،وبالنســبة للطالــب املنتســب يتــم طــي قيــده إذا تغيــب عــن مجيــع االختبــارات
النهائيــة لذلــك الفصــل دون عــذر مقبــول.

المادة السادسة عشرة

ال يعد الطالب منقطعا ً عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائرا ً يف جامعة أخرى.
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إعـــادة القيــــد
المادة السابعة عشرة

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسج ّله قبل االنقطاع وفق الضوابط التالية:
 .١أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
 .٢أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
 .٣إذا مض ــى عل ــى ط ــي قي ــد الطال ــب أربع ــة فص ــول دراس ــية فأكث ــر فبإمكان ــه التق ــدم للجامع ــة طالب ــا ً مس ــتجدا ً
دون الرج ــوع إىل س ــجله الدراس ــي الس ــابق عل ــى أن تنطب ــق علي ــه كاف ــة ش ــروط القب ــول املعلن ــة يف حين ــه ،وملجل ــس
اجلامع ــة االس ــتثناء م ــن ذل ــك وفق ــا ً لضواب ــط يصدره ــا املجل ــس.
 .٤ال جي ــوز إع ــادة قي ــد الطال ــب أكث ــر م ــن م ــرة واح ــدة ،وملجل ــس اجلامع ــة  -يف حال ــة الض ــرورة  -االس ــتثناء م ــن
ذلــك.
 .٥ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصو ًال أكادمييا ً.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يمك ــن للطال ــب المط ــوي قي ــده التق ــدم لكليت ــه بطل ــب إع ــادة قي ــده برقم ــه وس ــج ّله قب ــل االنقط ــاع وف ــق
الضواب ــط اآلتي ــة:
 .١أن يتق ــدم بطل ــب إع ــادة القي ــد خ ــال أربع ــة فص ــول دراس ــية (أو س ــنتني دراس ــيتني للكلي ــات ال ــي تطب ــق
نظ ــام الس ــنة الدراس ــية) م ــن تاري ــخ ط ــي القي ــد ،وملدي ــر اجلامع ــة أو م ــن يفوض ــه االس ــتثناء م ــن ذل ــك إذا
تواف ــرت أس ــباب مقنع ــة.
 .٢أن يوافق جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم اليت يتبعها الطالب على إعادة قيده.
 .٣يتم إعادة قيد الطالب بعد فصل دراسي من تقدمي طلبه واملوافقة عليه.
 .٤إذا مضــى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر (أو ســنتني دراســيتني للكليــات الــي تطبــق
نظ ــام الس ــنة الدراس ــية) ،فبإمكان ــه التق ــدم للجامع ــة طالب ــا ً مس ــتجدا ً دون الرج ــوع إىل س ــجله الدراس ــي
الســابق علــى أن تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول املعلنــة يف حينــه ،وملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن ذلــك.
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 .٥ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب املطــوي قيــده أكثــر مــن مــرة واحــدة ،وملجلــس اجلامعــة يف حالــة الضــرورة
االســتثناء مــن ذلــك
 .٦أقصى موعد لتنفيذ إعادة القيد هو هناية األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي.
 .٧يعامل الطالب املنسحب من اجلامعة معاملة الطالب املنقطع املطوي قيده.
المادة الثامنة عشرة

ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب الــذي فصــل مــن اجلامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة أو الــذي فصــل مــن جامعــة
أخــرى ألســباب تأديبيــة وإذا اتضــح بعــد إعــادة قيــده أنــه ســبق فصلــه ملثــل هــذه األســباب فيعــد قيــده ملغــى مــن تاريــخ
إعــادة القيــد.

23

التـخـــــــرج
المادة التاسعة عشرة

 .١يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية ،علــى أال يقــل معدلــه التراكمــي
عــن املعــدل الــذي حيــدده جملــس اجلامعــة املعنيــة لــكل ختصــص ،علــى أال يقــل يف كل األحــوال عــن تقديــر مقبــول.
 .٢جيــوز ملجلــس الكليــة بنــا ًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات مناســبة يدرســها الطالــب لرفــع
معدلــه التراكمــي ،وذلــك يف حالــة جناحــه يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

1 .1يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية ،علــى أال يقــل معدلــه
التراكـ ــمي عــن ( 2,75مــن  )5يف (كليــات اهلندســية واحلاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات) وعــن ( 2.5مــن )5
يف (كليــات الطــب والصيدلــة والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة) لطــاب عــام  1438/1437هــ ،ومــا يليــه والذيــن
حيملــون الرقــم اجلامعــي .437
2 .2يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية ،علــى أال ي ـ ــقل معدلــه
التراكـ ــمي عــن ( 2مــن  )5لبقيــة كليــات اجلامعــة.
3 .3ملجلــس الكليــة  -أو مــن يفوضــه  -بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات مناســبة
يدرســها الطالــب لرفــع معدلــه التراكمــي وذلــك يف حــال جناحــه يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل التراكمــي.
4 .4ال يعترب الطالب متخرجا ً إال بعد صدور موافقة جملس اجلامعة على منحه الدرجة العلمية.
5 .5الطــاب الذيــن حيصلــون علــى تقديــر غــر مكتمــل (ل) أو الذيــن يســمح هلــم باختبــار بديــل يف مقــرر أو
أكثــر يف آخــر مســتوى دراســي لربنامــج التخــرج أو مــن يف حكمهــم ترفــع بشــأهنم مذكــرات ختــرج افراديــة
حــال اســتكماهلم املتطلبــات ويعتــر آخــر فصــل دراســي يف ســجل الطالــب هــو فصــل التخــرج.
6 .6الطــاب الذيــن تقتضــي خططهــم الدراســية إهنــاء متطلبــات التدريــب العملــي ترفــع أمساؤهــم ملجلــس
اجلامعــة بطلــب املوافقــة علــى منحهــم الدرجــة يف هنايــة الفصــل الدراســي الــذي ينهــون فيــه هــذا املتطلــب.
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الفصــل مـن الجامعـــة
المادة العشرون

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت التالية:
 .أإذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر الخنفــاض معدلــه التراكمــي عــن ( 2.0مــن  5أو  1.0مــن
 )4وملجلــس اجلامعــة بنــا ًء علــى توصيــة جملــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة ملــن ُي ْمكنــه رفــع معدلــه التراكمــي
بدراســته للمقــررات املتاحــة.
.بإذا مل ينــه متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــاوة علــى مــدة الربنامــج،
وملجلــس اجلامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلهنــاء متطلبــات التخــرج حبــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف
املــدة األصليــة املحــددة للتخــرج.
 .ججيــوز ملجلــس اجلامعــة يف احلــاالت االســتثنائية معاجلــة أوضــاع الطــاب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام الفقرتــن
الســابقتني بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصلــن دراســيني علــى األكثــر.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

•أو ًال :يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت التالية:
إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر الخنفــاض معدلــه التراكمــي عــن احلــد األدىن
( )*( )2.75 / 2.50 / 2.00وملجلسي القسم والكلية إعطاء الطالب فرصة ملن ميكنه رفع معدله التراكمي وفق
الشروط اآلتية:
1 .1أن يكون سبب التعثر مقبو ًال ملجلس الكلية بناء على توصية جملس القسم.
2 .2أن يكــون بإمــكان الطالــب رفــع معدلــه التراكمــي إىل ( )*( )2.75 / 2.50 / 2.00عنــد حصولــه علــى
الفرصــة.
3 .3أن يكون هناك حتسن يف أداء الطالب يف الفصلني األخريين وال يدخل يف ذلك الفصل الصيفي.
•ثانيــا :إذا مل ينــه متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــاوة علــى مــدة
الربنامــج ،وملجلســي القســم والكليــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلهنــاء متطلبــات التخــرج حبــد
أقصــى ال يتجــاوز ضعــف املــدة األصليــة املحــددة للتخــرج وفــق الشــروط الــواردة يف أوال.
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•ثالثــا (أ) :جيــوز ملديــر اجلامعــة أو مــن يفوضــه بنــا ًء علــى توصيــة جملســي القســم والكليــة إعطــاء الطــاب
املفصولــن بســبب اســتنفاد ضعــف مــدة الربنامــج فرصــة ال تتجــاوز فصلــن دراســيني علــى األكثــر وفــق
الشــروط الــواردة يف أوال باإلضافــة إىل أن يكــون قــد بقــي علــى الطالــب للتخــرج مقــررات ميكــن اجتيازهــا
يف مــدة ال تتعــدى فصلــن دراســيني.
•ثالثــا (ب) :جيــوز ملديــر اجلامعــة أو مــن يفوضــه إعطــاء الطــاب املفصولــن بســبب اإلنــذارات فرصــة ال
تتجــاوز فصلــن دراســيني وفــق التــايل:
1 .1يعطــى الطالــب الفرصــة األوىل «الفصــل األول» بنــا ًء علــى توصيــة جملســي القســم والكليــة ووفقــا ً
للشــروط الــوردة يف أو ًال.
2 .2يعطــى الطالــب الفرصــة الثانيــة واألخــرة «الفصــل الثــاين» بنــا ًء علــى توصيــة جملســي القســم والكليــة
وموافقــة جلنــة الشــؤون التعليميــة وتأييــد صاحــب الصالحيــة علــى ذلــك  ،وفقــا ً للشــروط الــواردة يف
أو ًال  ،باإلضافــة إىل أال يزيــد عــدد الســاعات املتبقيــة يف خطــة الطالــب علــى التخــرج عــن ( )20ســاعة
معتمــدة  ،وعلــى أن يكــون إعــادة القيــد بعــد فصــل دراســي مــن تقــدمي طلبــه واملوافقــة عليــه.
3 .3على أن تقوم الكليات حبصر مجيع احلاالت وعرضها على جمالسها ،وإبالغ عمادة القبول والتسجيل
بالقرار قبل بدء الدراســة بأســبوع على األقل.
•رابعــا :يفصــل طالــب الكليــات الصحيــة املســجل للمقــررات يف النظــام الســنوي إذا مل يتمكــن مــن رفــع
معدلــه التراكمــي إىل ( 2.50مــن  )5بعــد إنــذاره ومنحــه عامــا ً دراســيا ً كام ـ ً
ا.
•خامســا :ال حيتســب الفصــل الصيفــي ضمــن الفصــول الــي متنــح فيهــا إنــذارات للطالــب حــال اخنفــاض
املعــدل.
(*) مع مراعاة وتطبيق القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشر المتعلقة بالمعدل.
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االنتـســــــاب
المادة الحادية والعشرون

يجــوز لمجلــس الجامعــة بنــاء علــى اقتــراح الكليــات األخــذ بمبــدأ الدراســة عــن طريــق االنتســاب فــي بعــض الكليــات
والتخصصــات التــي تســمح طبيعــة الدراســة فيهــا بذلــك ،ويضــع مجلــس الجامعــة القواعــد واإلجــراءات المنظمــة
لذلــك وفــق الضوابــط اآلتيــة:
 .أأال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية المطلوبــة لتخــرج الطالــب المنتســب عــن عــدد الوحــدات الدراســية المطلوبــة
لتخــرج الطالــب المنتظــم فــي التخصصــات المتاحــة لالنتســاب.
.بيعام ــل الطال ــب المنتس ــب م ــن حي ــث القب ــول ورص ــد التقدي ــرات والتحوي ــل والفص ــل وإع ــادة القي ــد وغيره ــا
معامل ــة الطال ــب المنتظ ــم ع ــدا حض ــور المحاض ــرات.
 .جلمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب المنتسبين.
 .ديثبت فـي السجل األكاديمي ووثيقة التخـرج والشهادة مـا يفيد بأن دراسة الطالب (باالنتساب).
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االختبــارات والتقديـــرات
المادة الثانية والعشرون

حيــدد جملــس الكليــة الــي يتبعهــا املقـ ّرر  -بنــاء علــى اقتــراح جملــس القســم  -درجــة لألعمــال الفصليــة ال تقــل
عــن ( )%30مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

حيــدد جملــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر بنــاء علــى اقتــراح جملــس القســم درجــة لألعمــال الفصليــة مــا بــن
( %40إىل  )%60مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر ،وتتضمــن أيــة اختبــارات عمليــة أو شــفهية أو غريمهــا.
المادة الثالثة والعشرون

تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين التاليتين:

•االختبــارات الشــفهية أو العمليــة أو البحــوث أو أنــواع النشــاط الصفــي األخــرى ،أو منهــا مجيعــا ً  ،أو مــن بعضهــا
واختبــار حتريــري واحــد علــى األقــل.
•اختبارين حتريريني على األقل.

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

حتتســب درجــة األعمــال الفصليــة للمقــرر باختباريــن حتريريــن ،أو اختبــار حتريــري واحــد علــى األقــل مــع
اختبــار شــفهي أو عملــي أو حبــث أو أي مــن أنــواع األنشــطة الصيفيــة األخــرى.
المادة الرابعة والعشرون

جيــوز ملجلــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم أن ُي َض ّمــن االختبــار النهائــي يف أي مقــرر
اختبــارات عمليــة أو شــفوية ،وحيــدد الدرجــات الــي ختصــص هلــا مــن درجــات االختبــار النهائــي.
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

جيــوز ملجلــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم أن ُي َض ّمــن االختبــار النهائــي يف
أي مقــرر اختبــارات عمليــة أو شــفوية علــى اال تزيــد درجــة العملــي والشــفهي عــن ( )%50مــن إمجــايل درجــات
االختبــار النهائــي.
المادة الخامسة والعشرون

جيــوز ملجلــس القســم الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر بنــاء علــى توصيــة أســتاذ املقــرر الســماح للطالــب باســتكمال
متطلبــات أي مقــرر يف الفصــل الدراســي التــايل ،ويرصــد للطالــب يف ســجله األكادميــي تقديــر غــر مكتمــل (ل)
أو( )ICوال حيســب ضمــن املعــدل الفصلــي أو التراكمــي إال التقديــر الــذي حيصــل عليــه الطالــب بعــد اســتكمال
متطلبات ذلك املقرر ،وإذا مضى فصل دراســي واحد ومل ُيغَري تقدير غري مكتمل (ل) أو ( )ICيف ســجل الطالب
لعــدم اســتكماله فيســتبدل بــه تقديــر راســب (هــ) أو ( )Fوحيســب ضمــن املعــدل الفصلــي والتراكمــي.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

•جيوز ملجلس القســم الذي يتوىل تدريس املقرر بناء على توصية أســتاذ املقرر الســماح للطالب باســتكمال
متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراســي التايل ،ويرصد للطالب يف ســجله األكادميي تقدير غري مكتمل
(ل) أو ( )ICوال حيســب ضمــن املعــدل الفصلــي أو التراكمــي إال التقديــر الــذي حيصــل عليــه الطالــب
بعــد اســتكمال متطلبــات ذلــك املقــرر كحــد أقصــى هنايــة الفصــل الــذي يليــه وإال يعتــر الطالــب راســبا.
•حتــدد اخلطــة الدراســية الضوابــط الالزمــة للمقــررات الــي ال تتطلــب تقــدمي اختبــارات ويرمــز هلــا
(هــد ،نــد) (.)NF,NP
المادة السادسة والعشرون

جيوز استثناء مقررات الندوات واألحباث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام املواد ()24 ،23 ،22
أو بعضهــا ،وذلــك بقــرار مــن جملــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر ،وحيــدد
جملــس الكليــة قيــاس حتصيــل الطالــب يف هــذه املقــررات.
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المادة السابعة والعشرون

إذا كانــت دراســة مقــررات األحبــاث تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي فريصــد للطالــب تقديــر مســتمر(م) أو ()IP
وبعــد انتهــاء الطالــب مــن دراســة املقــرر مينــح التقديــر الــذي حصــل عليــه ،وإذا مل يســتكمل املقــرر يف الوقــت املحــدد
فيجــوز ملجلــس القســم الــذي يتــوىل تدريســه املوافقــة علــى رصــد تقديــر غــر مكتمــل (ل) أو( )ICيف ســجل الطالــب.
المادة الثامنة والعشرون

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

التقدير

رمز التقدير

100-95
 90إلى أقل من 95
 85إلى أقل من 90
 80إلى أقل من 85
 75إلى أقل من 80
 70إلى أقل من 75
 65إلى أقل من 70
 60إلى أقل من 65
أقل من 60

ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جدا ً مرتفع
جيد جداً
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول
راسب

+أ
أ
+ب
ب
+ج
ج
+د
د
هـ
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وزن التقدير من
()٥
5.00
4.75
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.00

وزن التقدير من
()٤
4.00
3.75
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

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

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من ()٥

100-95
 90إلى أقل من 95
 85إلى أقل من 90
 80إلى أقل من 85
 75إلى أقل من 80
 70إلى أقل من 75
 65إلى أقل من 70
 60إلى أقل من 65
أقل من 60

ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جدا ً مرتفع
جيد جداً
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول
راسب

+أ
أ
+ب
ب
+ج
ج
+د
د
هـ

5.00
4.75
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.00

المادة التاسعة والعشرون

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالتالي:
(1 .1ممتـاز) :إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن  4.50من  5.00أو  3.50من .4.00
(2 .2جي ــد ج ــدا ً) :إذا كان المع ــدل التراكم ــي م ــن  3.75إل ــى أق ــل م ــن  4.50م ــن  5.00أو م ــن  2.75إل ــى أق ــل م ــن
 3.50م ــن .4.00
(3 .3جيـ ــد) :إذا كان المع ــدل التراكم ــي م ــن  2.75إل ــى أق ــل م ــن  3.75م ــن  5.00أو م ــن  1.75إل ــى أق ــل م ــن 2.75
م ــن .4.00
(4 .4مق ــبول) :إذا كان المعــدل التراكمــي مــن  2.00إلــى أقــل مــن  2.75مــن  5.00أو مــن  1.00إلــى أقــل مــن 1.75
مــن .4.00
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يكــون التقديــر العــام للمعــدل التراكمــي عنــد تخــرج الطالــب بنــاء علــى معدلــه التراكمــي مــن أصــل ()5,00
وفــق التالــي:
(1 .1ممتاز) :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن .4.50
(2 .2جيد جدا ً) :إذا كان المعدل التراكمي من  3.75إلى أقل من .4.50
(3 .3جيد) :إذا كان المعدل التراكمي من  2.75إلى أقل من .3.75
(4 .4مقبول) :إذا كان المعدل التراكمي من  2.00إلى أقل من .2.75
المادة الثالثون

تمن ــح مرتب ــة الش ــرف األول ــى للطال ــب الحاص ــل عل ــى مع ــدل تراكم ــي م ــن ( )4.75إل ــى ( )5.00م ــن ( )5.00أو
مــن ( )3.75إلــى ( )4.00مــن ( )4.00عنــد التخــرج ،وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى معــدل
تراكم ــي م ــن ( )4.25إل ــى أق ــل م ــن ( )4.75م ــن ( )5.00أو م ــن ( )3.25إل ــى أق ــل م ــن ( )3.75م ــن ( )4.00عن ــد
التخ ــرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
 .أأال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
.بأن يك ــون الطال ــب ق ــد أكم ــل متطلب ــات التخ ــرج ف ــي م ــدة أقصاه ــا متوس ــط الم ــدة بي ــن الح ــد األدن ــى والح ــد
األقص ــى للبق ــاء ف ــي كليت ــه.
 .جأن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن ( )4.75إلــى ( )5.00عنــد التخــرج،
وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن ( )4.25إلــى أقــل مــن ( )4.75عنــد
التخــرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
 .أأال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
.ب أن يك ــون الطال ــب ق ــد أكم ــل متطلب ــات التخ ــرج ف ــي م ــدة أقصاه ــا متوس ــط الم ــدة بي ــن الح ــد األدن ــى
والح ــد األقص ــى للبق ــاء ف ــي كليت ــه.
 .جأن يكون الطالب قد درس في جامعة شقراء ما ال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج.
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إجـــراءات االختبـــارات النهائية
المادة الحادية والثالثون

يج ــوز لمجل ــس الكلي ــة تكوي ــن لجن ــة تتع ــاون م ــع األقس ــام ف ــي تنظي ــم أعم ــال االختب ــار النهائ ــي ،وتك ــون مهامه ــا
مراجع ــة كش ــوف رص ــد الدرج ــات وتس ــليمها للجن ــة المختص ــة خ ــال م ــدة ال تزي ــد ع ــن ثالث ــة أي ــام م ــن تاري ــخ
اختب ــار أي مق ــرر.
المادة الثانية والثالثون

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

يض ــع م ــدرس المق ــرر أس ــئلة االختب ــار ،ويج ــوز عن ــد االقتض ــاء بن ــاء عل ــى اقت ــراح رئي ــس القس ــم أن يضعه ــا م ــن
يخت ــاره مجل ــس الكلي ــة.
المادة الرابعــة والثالثــون

يصحــح مــدرس المقــرر أوراق االختبــار النهائــي لمقــرره ،ويجــوز لرئيــس القســم (عنــد الحاجــة) أن يشــرك معــه
متخصص ـاً أو أكثــر فــي التصحيــح ،ويجــوز لمجلــس الكليــة عنــد الضــرورة أن يســند التصحيــح إلــى مــن يــراه.
المادة الخامسة والثالثون

يرصــد مــن يقــوم بتصحيــح االختبــار النهائــي الدرجــات التــي يحصــل عليهــا الطــاب فــي كشــوف رصــد الدرجــات المعــدة
لذلــك ويوقــع عليهــا ،ثــم يصــادق عليهــا رئيــس القســم.
المادة السادسة والثالثون

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

ال يســمح للطالــب بدخــول االختبــار النهائــي بعــد مضــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه ،كمــا ال يســمح لــه باخلــروج مــن
االختبــار قبــل مضــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه.
المادة الثامنة والثالثون

الغــش يف االختبــار أو الشــروع فيــه أو خمالفــة التعليمــات وقواعــد إجــراء االختبــار أمــور يعاقــب عليهــا الطالــب وفــق
الئحــة تأديــب الطــاب الــي يصدرهــا جملــس اجلامعــة.
المادة التاسعة والثالثون

ملجلــس الكليــة الــي تتــوىل تدريــس املقــرر ،يف حــاالت الضــرورة ،املوافقــة علــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة خــال
فتــرة ال تتعــدى بدايــة اختبــارات الفصــل التــايل.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

لمجل ــس الكلي ــة الت ــي تتول ــى تدري ــس المق ــرر ،ف ــي ح ــاالت الض ــرورة ،الموافق ــة عل ــى إع ــادة تصحي ــح أوراق
اإلجاب ــة وف ــق الضواب ــط التالي ــة:
1 .1أن يتق ــدم الطال ــب بطل ــب إع ــادة تصحي ــح أوراق اإلجاب ــة إل ــى القس ــم ال ــذي ي ــدرس المق ــرر م ــع ذك ــر
مبــررات طلــب إعــادة التصحيــح ،ثــم يرفــع الطلــب إلــى مجلــس الكليــة علــى أال يتجــاوز تقديــم الطلــب
شــهرا ً مــن نهايــة فتــرة االختبــارات النهائيــة للفصــل الــذي يرغــب الطالــب مراجعــة أوراق إجابــة أحــد
مقررات ــه.
2 .2أال يكون الطالب قد سبق أن تقدم بطلب إعادة تصحيح أحد االختبارات وثبت عدم صحة طلبه.
3 .3ال يجــوز أن يتقــدم الطالــب بطلــب إعــادة تصحيــح أكثــر مــن مقــرر واحــد فــي الفصــل الدراســي ،وثالثــة
مقــررات طيلــة فتــرة دراســته.
4 .4ف ــي ح ــال الموافق ــة عل ــى إع ــادة التصحي ــح ،يش ــكل مجل ــس الكلي ــة لجن ــة م ــن ثالث ــة أعض ــاء م ــن هيئ ــة
التدريــس علــى األقــل إلعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة وترفــع اللجنــة تقريــرا ً بذلــك لمجلــس الكليــة للبــت
فيــه ،ويعتبــر قــرار المجلــس نهائي ـاً.
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المادة األربعون

حيــدد جملــس الكليــة بنــا ًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص مــدة االختبــار التحريــري النهائــي علــى أال تقــل عــن
ســاعة وال تزيــد علــى ثــاث ســاعات.
المادة الحادية واألربعون

مــع عــدم اإلخــال باألحــكام الــواردة يف املــواد مــن ( )40-31يضــع جملــس اجلامعــة التنظيمــات اخلاصــة بإجــراءات
االختبــارات النهائيــة
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من ()40-31
1 .1تعقد االختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الجامعي المعتمد.
2 .2تلتــزم الكليــة بعقــد االختبــارات النهائيــة فــي المواعيــد المحــددة فــي فتــرة التســجيل لــكل مقــرر ،ويجــوز
لمجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة القســم االســتثناء مــن ذلــك.
3 .3يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية كل فصل دراسي.
4 .4الكليات التي تطبق النظام السنوي تكون وفقاً للتالي:
أ .يعقــد اختبــار نهائــي لــكل مقــرر فــي نهايــة الســنة الدراســية ،ويجــوز بالنســبة للمقــررات العلميــة والتــي
ت ــدرس بنظ ــام ال ــدورات القصي ــرة أو الس ــريرية ذات الطبيع ــة التدريبي ــة أن يت ــم االختب ــار النهائ ــي فيه ــا
بنهاي ــة الفت ــرة التدريبي ــة.
ب .يعق ــد اختب ــار دور ث ــان قب ــل ب ــدء الع ــام الدراس ــي بم ــدة ال تق ــل ع ــن أس ــبوعين ،ويس ــمح بدخول ــه لم ــن
رس ــب ف ــي مق ــررات ويح ــدد مجل ــس الكلي ــة بن ــاء عل ــى توصي ــة مجل ــس القس ــم طبيعته ــا ومجم ــوع ع ــدد
وحداته ــا ويرص ــد لم ــن ينج ــح ف ــي ال ــدور الثان ــي تقدي ــر (د )2ب ــدال م ــن تقدي ــر الرس ــوب الس ــابق (هــ)،
(د : 2ناج ــح ف ــي ال ــدور الثان ــي بتقدي ــر مقب ــول).
ج .ال يســمح للطالــب الراســب فــي الــدور األول مــن االختبــار النهائــي األول فــي مقــررات تزيــد عمــا قــرره
مجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم فــي الفقــرة الســابقة بدخــول اختبــار الــدور الثانــي ويبقــى
فــي نفــس الســنة الدراســية ،ويعيــد دراســة المقــررات التــي رســب فيهــا.
د .يبقــى الطالــب الراســب فــي الــدور الثانــي ،أو فــي مقــررات ليــس لهــا دور ثانــي فــي نفــس الســنة ،ويعيــد
دراس ــة المق ــررات الت ــي رس ــب فيه ــا ،ولمجل ــس الكلي ــة بن ــاء عل ــى توصي ــة مجل ــس القس ــم أو م ــن يفوض ــه
الســماح لــه بدراســة مقــررات مــن الســنة التاليــة التــي ليــس لهــا متطلــب.
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5 .5يتولــى مــدرس المقــرر إعــداد أســئلة االختبــار ونموذجــا ً لإلجابــة النموذجيــة ،ويســلم لرئيــس القســم أو
رئيــس لجنــة االختبــارات نســخة مغلقــة منهــا قبــل موعــد عقــد االختبــار النهائــي بمــا ال يقــل عــن خمســة
أيــام.
6 .6يوض ــع للمق ــرر ذو الش ــعب المتع ــددة أس ــئلة موح ــدة لالختب ــار النهائ ــي ويش ــارك ف ــي إع ــداد األس ــئلة
أســاتذة المقــرر ،ولمجلــس الكليــة الــذي يقــدم المقــرر وبنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم وضــع أســئلة
غي ــر موح ــدة.
7 .7يلت ــزم عض ــو هيئ ــة التدري ــس بالحض ــور والتواج ــد ف ــي القس ــم أثن ــاء عق ــد اختب ــار المق ــرر ال ــذي يتول ــى
تدريس ــه.
8 .8فــي حــال تعــذر عقــد االختبــار لجميــع الطــاب فــي موعــده المحــدد لعــذر قهــري ،يحــدد القســم موعــداً
بدي ــا لعق ــد االختب ــار النهائ ــي يعتم ــده عمي ــد الكلي ــة أو م ــن يفوض ــه بم ــا ال يتع ــارض م ــع م ــا ورد ف ــي
الم ــادة السادس ــة والثالثي ــن.
9 .9يتــم رصــد الدرجــات رصـدًا تفصيليــا ً مشــتمال ً علــى درجــة األعمــال الفصليــة ودرجــة االختبــار النهائــي
والتقديــر النهائــي مــن قبــل أســتاذ المقــرر أو مــن قــام بالتصحيــح وعــدم التأخــر فيهــا.
1010يت ــم رف ــع الدرج ــات المص ــادق عليه ــا م ــن القس ــم المخت ــص إل ــى عمي ــد الكلي ــة لالعتم ــاد ،ث ــم
رفعها إلى عمادة القبول والتسجيل للتثبيت.
1111تتولى عمادة القبول والتسجيل إعالن النتائج بعد نهاية فترة االختبارات النهائية.
1212يحتف ــظ القس ــم ال ــذي يق ــدم المق ــرر ب ــأوراق اإلجاب ــة الورقي ــة لم ــدة أربع ــة فص ــول دراس ــية ث ــم
يحق له التخلص منها بالطريقة المناسبة.
1313يعد دخول الطالب لالختبار النهائي شرطاً اساسياً الجتياز المقرر.
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التحـويـــــــل
المادة الثانية واألربعون

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط التالية:
 .أأن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
.بأال يكون مفصو ًال من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية.
 .جأن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يجــوز للطالــب بعــد موافقــة رئيــس القســم وعميــد الكليــة التــي يرغــب الطالــب التحويــل إليهــا قبــول تحويلــه
مــن خــارج الجامعــة وفــق الضوابــط اآلتيــة:
1 .1أن يك ــون الطال ــب ق ــد درس كطال ــب منتظ ــم ف ــي كلي ــة أو جامع ــة معت ــرف به ــا ،وأال يك ــون منتس ــبا ً أو
ي ــدرس ع ــن بع ــد.
2 .2أال يكون مفصو ًال من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.
3 .3أن يكــون قــد أمضــى فصليــن دراســيين علــى األقــل فــي الجامعــة التــي يرغــب التحويــل منهــا ،علــى أال
تق ــل ع ــدد الوح ــدات الدراس ــية المس ــجلة ف ــي س ــجله الدراس ــي للفصلي ــن ع ــن ( )24وح ــدة.
4 .4أن يكون الطالب مجتازاً للسنة التحضيرية للتخصصات التي تتطلب السنة التحضيرية.
 .هأال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن:
( )4,50من ( )5.00لكلية الطب.
( )4,00من ( )5.00لكلية الصيدلة أو الهندسة.
( )4,00من ( )5.00لكلية العلوم الطبية التطبيقية.
( )3.75من ( )5.00لكلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
( )3,00من ( )5,00لكليات العلوم واآلداب ،والتربية ،والعلوم والدراسات اإلنسانية ،وإدارة األعمال.
( )2.00من ( )5.00لكلية المجتمع.
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6 .6أن يكون تخصص الطالب مناظراً للتخصص المراد التحول إليه.
7 .7أن يدرس الطالب في جامعة شقراء ماال يقل عن  %60من متطلبات التخرج.
8 .8أن يتقــدم الطالــب بطلــب التحويــل قبــل بــدء الفصــل الدراســي الــذي يرغــب التحويــل فيــه وفقــا للتقويــم
األكاديمــي للجامعــة.
9 .9يقــدم كافــة الوثائــق للطالــب المســتجد باإلضافــة إلــى أصــل الســجل األكاديمــي للطالــب مــن الجامعــة
المحــول منهــا.
1010توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وفق الطاقة االستيعابية.
1111أال يكــون طالــب التحويــل منســحبا ً ،أو منقطع ـاً عــن الدراســة ،أو مفصــو ًال ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة
فــي جامعتــه.
1212أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية أوعمادة القبول والتسجيل.

المادة الثالثة واألربعون

يقــوم جملــس الكليــة مبعادلــة املقــررات الــي درســها الطالــب خــارج اجلامعــة بنــاء علــى توصيــة األقســام الــي تقــدم
هــذه املقــررات ،وتثبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املقــررات الــي عودلــت لــه ،وال تدخــل يف احتســاب معدلــه
التراكمــي.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يقــوم مجلــس الكليــة بمعادلــة المقــررات التــي درســها الطالــب خــارج الجامعــة والمحــول إلــى جامعــة شــقراء
بن ــاء عل ــى توصي ــة األقس ــام الت ــي تق ــدم ه ــذه المق ــررات ،وتثب ــت ف ــي الس ــجل األكاديم ــي للطال ــب المق ــررات
التــي عودلــت لــه ،وال تدخــل فــي احتســاب معدلــه التراكمــي وفق ـاً للضوابــط اآلتيــة:
1 .1يجب أن يكون معدل الطالب في المقررات الدراسية المطلوب معادلتها ال يقل عن تقدير جيد
2 .2يجــب أن تكــون عــدد الســاعات فــي المقــرر الدراســي المــراد معادلتــه مســاوياً أو أكثــر مــن عــدد ســاعات
الدراســية فــي جامعــة شــقراء ،وللكليــة النظــر فــي االســتثناء مــن هــذا الشــرط علــى أن يكــون المقــرر أقــل
بحــد أقصــى (ســاعة واحــدة).
3 .3يجــب أن يكــون محتــوى المقــرر الدراســي المــراد معادلتــه مطابقــا لمحتــوى المقــرر فــي جامعــة شــقراء
بمــا ال يقــل عــن (.)%70
4 .4للكلية التوصية بتقييم نسبة محتوى المقرر بما يناسب الجامعة.
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المادة الرابعة واألربعون

إذا اتضــح بعــد حتويــل الطالــب أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبيــة فيع ـ ّد قيــده ُم ْلغـ ًـى مــن تاريــخ قبــول حتويلــه
للجامعــة.
المادة الخامسة واألربعون

يتــم حتويــل الطالــب يف أي فصــل دراســي مــن جامعــة إىل أخــرى وفقــا ً لإلجــراءات واملواعيــد املعلنــة يف اجلامعــة
املحــول إليهــا يف ضــوء الضوابــط العامــة للتحويــل.
المادة السادسة واألربعون

جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفقا ً للضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

أوال :يجــوز للطالــب بعــد موافقــة رئيــس القســم وعميــد الكليــة المحــول إليهــا ،التحويــل مــن كليــة إلــى أخــرى
وفقــا ً الضوابــط التاليــة:
1 .1أن يكــون الطالــب قــد أمضــى فصـ ًـا دراســياً علــى األقــل  ،وأال تقــل عــدد الوحــدات الدراســية المســجلة
فــي ســجله الدراســي عــن ( )16وحــدة دراســية.
2 .2أال يكون الطالب منقطعاً أو مؤج َ
ال أو معتذراً عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل منها.
3 .3أن يقــدم الطالــب طلــب التحويــل اليكترونيــا فــي المواعيــد التــي تحددهــا عمــادة القبــول والتســجيل وفقــا
للتقويــم األكاديمــي للجامعــة.
4 .4يسمح بالتحويل بين كليات الجامعة لمرتين فقط طيلة مدة الدراسة الجامعية.
5 .5توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وفق الطاقة االستيعابية.
6 .6في حال التحويل إلى تخصص آخر مختلف يجب مراعاة استيفاء شروط االلتحاق.
7 .7أن يكون الطالب مجتازاً للسنة التحضيرية للتخصصات التي تتطلب السنة التحضيرية.
8 .8أال يقــل معــدل الطالــب التراكمــي عنــد التحويــل عــن ( )3,00مــن ( ،)5,00ويســتثنى مــن ذلــك مــن يرغــب
التحويــل لكليــة المجتمــع.
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ثاني ــا :تحوي ــل الط ــاب المتعثري ــن ف ــي الس ــنة التحضيري ــة الذي ــن ل ــم يحقق ــوا مع ــدل التخصي ــص إل ــى
إح ــدى كلي ــات الجامع ــة األخ ــرى يت ــم بع ــد موافق ــة الكلي ــة المح ــول إليه ــا والش ــروط الت ــي تحدده ــا عم ــادة
القب ــول والتس ــجيل ولمدي ــر الجامع ــة االس ــتثناء م ــن ذل ــك إذا تواف ــرت أس ــباب مقنع ــة.
ثالثــا :تحويــل الطــاب مــن كليــات المجتمــع إلــى كليــات تمنــح البكالوريــوس يشــترط باإلضافــة لمــا ذكــر فــي
أوال حصــول الطالــب علــى معــدل (  )4,00فأعلــى.
رابع ــا :تحوي ــل الط ــاب م ــن البرام ــج االنتقالي ــة إل ــى الكلي ــة المناظ ــرة ف ــي برنام ــج البكالوري ــوس داخ ــل
الجامع ــة يت ــم وفقـ ـاً للضواب ــط التالي ــة:
1 .1ينتقــل الطالــب إلــى الكليــة المناظــرة إذا أنهــى جميــع مقــررات البرنامــج االنتقالــي بمعــدل ال يقــل عــن
( 3مــن .)5
2 .2إذا أنه ــى الطال ــب البرنام ــج االنتقال ــي وبق ــي عليه(6س ــاعات) فيمكن ــه التحوي ــل إل ــى الكلي ــة المناظ ــرة
بش ــرط ال يق ــل معدل ــه التراكم ــي ع ــن ( 3,5م ــن . )5
3 .3إذا أنهــى الطالــب  %50مــن مجمــوع ســاعات الخطــة الدراســية فــي البرنامــج االنتقالــي فيمكنــه التحويــل
إلــى الكليــة بشــرط ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن ( 4مــن .)5
4 .4فــي حــال قصــور الطالــب عــن تحقيــق المعــدل المطلــوب النتقالــه يتــم توجيهــه إلــى البرنامــج التأهيلــي
وفــق تخصصــه.
خامســا :تحويــل طــاب التعليــم المــوازي إلــى التعليــم الصباحــي يشــترط باإلضافــة لمــا ذكــر فــي أو ًال مــا
يلــي:
1 .1أن تنطبــق علــى الطالــب شــروط القبــول للطالــب المســتجد كمــا نصــت عليــه القاعــدة التنفيذيــة فــي
المــادة الثالثــة.
2 .2أال يكون الطالب قد اجتاز أكثر من  %60من الساعات المقررة للخطة عند طلب التحويل.
3 .3يحق للطالب التقدم بطلب التحويل إلى التخصصات المناظرة لتخصصه فقط.
4 .4أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية وعمادة القبول والتسجيل.
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سادس ـاً :يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم تحويــل الطالــب مــن برنامــج (االنتســاب)
إلــى االنتظــام بالشــروط اآلتيــة:
1 .1أال يقل معدل الطالب عن ( )2من (.)5
2 .2أن يتفــرغ الطالــب تفرغـاً كامـ ًـا للدراســة ويعامــل فــي حضــوره المحاضــرات معاملــة الطالــب المنتظــم
تماماً.
3 .3إحضار ما يثبت تفرغه من جهة عمله إن كان موظفا.
4 .4أن يحول الطالب على نفس التخصص الذي كان منتسباً إليه.
5 .5توفر مقاعد شاغرة في التخصص المراد التحويل إليه وفق الطاقة االستيعابية.
6 .6أال يكون الطالب قد أنهى  %50من الساعات المقررة له.
7 .7أن يتقــدم بطلــب التحويــل للفصــل الدراســي القــادم قبــل مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أســابيع مــن نهايــة
الفصــل الــذي يــدرس فيــه.
8 .8أي شروط أخرى تنظيمية يحددها مجلس الكلية أو عمادة القبول والتسجيل.
المادة السابعة واألربعون

تثبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املحــول مــن كليــة إىل أخــرى مجيــع املــواد الــي ســبق لــه دراســتها ويشــمل ذلــك
التقديــرات واملعــدالت الفصليــة والتراكميــة طــوال دراســته يف اجلامعــة.
المادة الثامنة واألربعون

جيــوز للطالــب بعــد موافقــة عميــد الكليــة التحويــل مــن ختصــص إىل ختصــص آخــر داخــل الكليــة وفــق ضوابــط
يضعهــا جملــس اجلامعــة.
القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

جيــوز للطالــب بعــد موافقــة رئيــس القســم املحــول منــه ،وموافقــة رئيــس القســم املحــول إليــه ،وعميــد الكليــة
التحويــل مــن ختصــص إىل ختصــص آخــر داخــل الكليــة وفــق الشــروط الــواردة يف القاعــدة التنفيذيــة للمــادة
السادســة واالربعــن.
المادة التاسعة واألربعون

تثبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املحــول مــن ختصــص إىل آخــر مجيــع املــواد الــي ســبق لــه دراســتها ويشــمل
ذلــك التقديــرات واملعــدالت الفصليــة والتراكميــة طــوال دراســته يف اجلامعــة.
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الطالــب الزائـــر
المــادة الخمســـون

الطالــب الزائــر هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض املقــررات يف جامعــة أخــرى ،أو يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة الــي ينتمــي
إليهــا دون حتويلــه ،وتعــادل لــه املــواد الــي درســها وفقــا ً للضوابــط التاليــة:
 .أموافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقا ً على الدراسة.
.بأن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معترف هبا.
 .جأن يكــون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج اجلامعــة معــاد ًال أو (مكافئــا ً) يف مفرداتــه ألحــد املقــررات الــي
تتضمنهــا متطلبــات التخــرج.
 .دإذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة الــي ينتمــي إليهــا الطالــب فتتــم املعاملــة طبقــا ً
للمــادة (.)47
 .هحيــدد جملــس اجلامعــة احلــد األقصــى لنســبة الوحــدات الدراســية الــي ميكــن احتســاهبا مــن خــارج اجلامعــة
للطالــب الزائــر.
 .وال حتتســب معــدالت املقــررات الــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن اجلامعــة األخــرى ضمــن معدلــه التراكمــي،
وتثبــت املقــررات يف ســجله األكادميــي.
 .زأي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة.
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

أو ًال :طالــب جامعــة شــقراء الــذي يرغــب يف الدراســة زائــرا ً يف جامعــة أخــرى خــال الفصــل الدراســي األول
أو الثــاين أو الصيفــي ،يشــترط مــا يلــي:
1 .1أن يكون الطالب قد أمضى فص ً
ال دراسيا ً على األقل ،وأال تقل عدد الوحدات الدراسية املسجلة يف
سجله الدراسي عن ( )16وحدة دراسية قبل طلبه الدراسة كطالب زائر.
2 .2موافقة القسم والكلية اليت يتبعها الطالب ،وعمادة القبول والتسجيل للسماح له بالدراسة كطالب
زائر مع حتديد املقررات اليت سيقوم بدراستها ،وللكلية احلق يف اشتراط احلصول على معدل معني
ملعادلة املقرر ،ويوجه للدراسة خبطاب رمسي من عمادة القبول والتسجيل للجامعة املراد الدراسة هبا.
3 .3أال تكون املقررات املراد دراستها خارج اجلامعة متاحة للتسجيل يف نفس كلية الطالب ،ويستثىن من
ذلك من لديه عذر يقبله جملس الكلية.
4 .4ال جيوز لطالب السنة التحضريية دراسة أي مقرر لربنامج السنة التحضريية كطالب زائر يف أي
جامعة أخرى أو فرع من فروع اجلامعة.
5 .5احلد األقصى ملجموع الوحدات الدراسية اليت ميكن احتساهبا من خارج اجلامعة هو ( )%25من
جمموع وحدات التخرج من جامعة شقراء.
6 .6جيب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه اليت حصل عليها بعد هناية االختبارات
مباشرة وصدور النتائج ،وإذا مل يقدم نتائجه يعترب منقطعا ً ويستثىن من ذلك الفصل الصيفي.
7 .7تصرف املكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقا ً هلا بعد تقدمي نتائجه للكلية ومعادلة
املقررات اليت درسها والرفع هبا لعمادة القبول والتسجيل.
8 .8أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معترف هبا.
9 .9يراعى ما ورد يف القاعدة التنفيذية للمادة (الثالثة واألربعون) فيما يتعلق مبعادلة املقررات.
ثانيا ً :طالب جامعة أخرى ويرغب يف الدراسة طالبا ً زائرا ً يف جامعة شقراء:
1 .1أن يكــون الطالــب قــد أمضــى فصــا دراســيا علــى األقــل ،وأال تقــل عــدد الوحــدات الدراســية املســجلة يف
ســجله الدراســي عــن ( )16وحــدة دراســية قبــل طلبــه الدراســة كطالــب زائــر.
2 .2أن حيصــل الطالــب علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن جامعتــه للدراســة طالبــا ً زائــرا ً يف جامعــة شــقراء،
مــع حتديــد املقــررات الــي ســيقوم الطالــب بدراســتها جبامعــة شــقراء.
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3 .3أن حيصــل الطالــب علــى موافقــة عمــادة القبــول والتســجيل والكليــة الــي يرغــب الدراســة هبــا زائــرا ً
جبامعــة شــقراء.
4 .4احلــد األقصــى للفصــول الدراســية الــي يســمح للطالــب دراســتها زائــرا ً فصــان دراســيان وجيــوز لعميــد
القبــول والتســجيل االســتثناء مــن ذلــك.
5 .5تســجل املقــررات للطالــب مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل مــع مراعــاة كافــة ضوابــط التســجيل يف
املقــررات.
6 .6ال حيق للطالب الزائر طلب السكن يف جامعة شقراء.
7 .7ال تصرف للطالب الزائر مكافأة من جامعة شقراء.
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أحكــــام عامـــــة

المادة الحادية والخمسون

تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول هبا يف املرحلة اجلامعية.
المادة الثانية والخمسون

ملجلس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
المادة الثالثة والخمسون

ملجلس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة.
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المــالحـــق

ملحق (أ) :السجل األكاديمي ورموز التقديرات
السجل األكادميي:

هــو بيــان يوضــح ســر الطالــب الدراســي ،ويشــمل املقــررات الــي يدرســها يف كل فصــل دراســي برموزهــا ،وأرقامهــا
وعــدد وحداهتــا املقــررة ،والتقديــرات الــي حصــل عليهــا ،ورمــوز وقيــم تلــك التقديــرات ،كمــا يوضــح الســجل املعــدل
الفصلــي ،واملعــدل التراكمــي وبيــان التقديــر العــام باإلضافــة إىل املقــررات الــي أُعفـ ًـي منهــا الطالــب املحــول.
الرمز بالعربية الرمز باإلنجليزية حدود الدرجة
+أ
أ
+ب
ب
+ج
ج
+د
د
هـ
م
ل
ح
ند
هد
ع
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A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
IP
IC
DN
NP
NF
W

100-95
 90أقل 95
 85أقل من 90
 80أقل من 85
 75أقل من 80
 70أقل من 75
 65أقل من 70
 60أقل من 65
أقل من 60
 60وأكثر
أقل من 60
-

النقاط
5.00
4.75
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.00
1.00
-

4.00
3.75
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
0
-

المدلول بالعربية المدلول باإلنجليزية
ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جداً مرتفع
جيد جداً
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول
راسب
مستمر
غير مكتمل
محروم
ناجح دون درجة
راسب دون درجة
منسحب بعذر

Exceptional
Excellent
Superior
Very Good
Above Average
Good
High Pass
Pass
Fail
In-Progress
In-Complete
Denile
Nograde-Pass
Nograde-Fail
Withdrawn

ملحق (ب) :مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
الفصـــل األول

المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

 301سلم
 324كيم
 235ريض
 312فيز
املجموع

2
3
3
4
12

85
70
92
80

+ب
ج
أ
ب

4.50
3.00
4.75
4.00

9.00
9.00
14.25
16.00
48.25

جمموع النقاط ()48.25
معدل الفصل األول =
جمموع الوحدات ()12

= 4.02

الفصــل الثانــي

المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

 104سلم
 327كيم
 314ريض
 326فيز
املجموع

2
3
4
3
12

96
83
71
81

+أ
ب
ج
ب

5.00
4.00
3.00
4.00

10
12
12
12
46

46
معدل الفصل الثاين =
١٢
جمموع النقاط ()46 + 48.25
املعدل التراكمي =
= 3.93
جمموع الوحدات ()12 + 12
= 3.83
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ملحق (ج)  :العبء الدراسي للطالب
المعدل التراكمي
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العب

الخريج ( ) 3 +

من

إلى

أدنى

أقصى

0

2

12

14

17

2.01

2.5

12

16

19

2.51

3

12

17

20

3.01

3.5

12

18

21

3.51

4

12

19

22

4.01

4.5

12

20

23

4.51

5

12

22

25
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