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التعـريفــــات

المـــادة األولى 

السنة الدراسية: 
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي:
مــدة زمنيــة ال تقــل عــن مخســة عشــر أســبوعاً  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، وفقاً  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 خــالل 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 الي حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل الدراسي.

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

التقـدير:
وصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية الي حصل عليها الطالب يف أي مقرر.

تقدير غير مكتمل:
تقديــر يرصــد مؤقتــاً  لــكل مقــرر يتعــذر علــي الطالــب اســتكمال متطلباتــه يف املوعــد املحــدد ويرمــز لــه يف الســجل 

.)IC( أو )األكادميــي بالرمــز )ل

تقدير مستمر:
تقديــر يرصــد مؤقتــاً  لــكل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن فصــل دراســي الســتكماله  ويرمــز لــه يف الســجل 

.)IP( أو )األكادميــي بالرمــز )م

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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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.
ولطــالب 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 
باجلامعــة. دراســته  أثنــاء  ومتابعتــه  وتوجيهــه 

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.

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

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.
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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. وفقــاً  للمــادة )1٥( مــن 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 ووفقاً  ملعايري حمددة.

املســتوى  خــالل  الطالــب  يســجلها  الــي  الدراســية  الوحــدات  عــدد  هــو  الدراســي:  للعــبء  األدىن  احلــد 
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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المــادة الثانيــة 

المادة الثالثــة 

حيــدد جملــس اجلامعــة بنــاًء علــى اقتــراح جمالــس الكليــات واجلهــات ذات العالقــة يف اجلامعــة عــدد الطــالب الذيــن 
ميكــن قبوهلــم يف العــام الدراســي القــادم.

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:

أن يكون حاصالً  على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أومن خارجها.أ. 
ســنواتب.  علــى مخــس  تزيــد  مــدة  يعادهلــا  مــا  أو  العامــة  الثانويــة  علــى  علــى حصولــه  قــد مضــى  يكــون   أال 

وجيوز ملجلس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
أن يكون حسن السرية والسلوك.ج. 
أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة.د. 
أن يكون الئقاً  طبياً .ه. 
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 التقدمي.ز. 

قبول الطالب المستجدين

املتقدمــن  واســتالم طلبــات  بــه   واإلجــراءات اخلاصــة  القبــول  والتســجيل مواعيــد  القبــول  حتــدد عمــادة 
القبــول  اختبــارات  آليــات  وكذلــك   ، املقبولــن  الطــالب  وإشــعار  النتائــج  إعــالن  وكذلــك  بينهــم  واملفاضلــة 
واملقابــالت الشــخصية وعــدد املقاعــد املتاحــة والتخصصــات املطروحــة للقبــول بنــاء علــى مــا تقترحــه جمالــس 

والكليــات. األقســام 

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :
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أوال: يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:

أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو خارجها.. 1
أن تكــون الطالبــة حاصلــة علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــن نفــس املحافظــة الــي . 2

تتقــدم عليهــا وجيــوز اســتثناء قبــول خرجيــات غــري املحافظــة )كمرحلــة ثانيــة( يف حــال توفــر مقاعــد 
وإثبــات انتقــال مــكان )ســكن/عمل( وىل أمرهــا.

أال يكــون قــد مضــى علــى حصولــه علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــدة تزيــد علــى مخــس ســنوات . 3
وجيــوز ملديــر اجلامعــة أو مــن يفوضــه االســتثناء مــن هــذا الشــرط إذا توافــرت أســباب مقنعــة.

أن يكون حسن السرية والسلوك.. 4
أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس القسم ويوافق عليها جملس الكلية.. ٥
أن يكون الئقاً  طبياً .. 6
أن يستويف أي شروط أخرى حتددها اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.. ٧
أال يكــون الطالــب مفصــواًل ألســباب أكادمييــة أو ســلوكية مــن أي جامعــة أو أي مؤسســة تعليميــة، . ٨

وإذا تبــن عــدم صحــة املعلومــات املقدمــة فيتــم إلغــاء قبولــه.
أداء اختبار القدرات العامة متطلب أساس جلميع املتقدمن.. 9

واهلندســة. 10 الصحيــة  الكليــات  علــى  املتقدمــن  أســاس جلميــع  متطلــب  التحصيلــي  االختبــار   أداء 
واحلاسب اآليل. 

إدارة . 11 بــن  بالتنســيق  قبولــه  يكــون  وإمنــا   ،ً انتظامــا  العمــل  رأس  علــى  هــو  مــن  قبــول   عــدم 
الوظيفــي مرجعــه  موافقــة  بعــد  مباشــرة،  باجلامعــة  والتســجيل  القبــول  وعمــادة   املوظــف 
االنتســاب برامــج  يف  قبولــه  أمــا  خاصــة،  أو  حكوميــة  جهــة  أي  يف  يعمــل  كان  إذا   بالدراســة 

فيعامل كغريه من املتقدمن مع إحضار موافقة اجلهة الي يعمل هبا . 
بنجــاح . 12 الطالــب  جيتــاز  أن  جيــب  التحضرييــة  الســنة  تتطلــب  الــي  الكليــات  يف   التخصيــص 

التعليميــة الشــؤون  كاملــة وحتــدد جلنــة  التحضرييــة  للســنة  الدراســية  اخلطــة  مقــررات   مجيــع 
ضوابط وشروط التخصيص يف كل كلية .

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :
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ثانيــا: يشترط لقبول الطالب يف التعليم املوازي باجلامعة مجيع الشروط الي وردت يف أوال.

ثالثـــا: يمنـــح كل طالـــب بعـــد قبولـــه بالجامعـــة بطاقـــة جامعيـــة إلثبـــات شـــخصيته، ويتعيـــن علـــى كل طالـــب 
حمـــل هـــذه البطاقـــة وتقديمهـــا عنـــد الطلـــب خاصـــة عنـــد أداء االختبـــارات واســـتالم المكافـــآت، وإثبـــات الهويـــة 
فـــي المدينـــة الجامعيـــة، وعنـــد االســـتعارة مـــن المكتبـــة وفـــي حالـــة فقـــد هـــذه البطاقـــة يمنـــح الطالـــب بطاقـــة 

أخـــرى بديلـــة وفقـــاً لمـــا يأتـــي:
لــه عنــد العثــور 	  الــي اســتخرجت  إقــرار بفقــدان البطاقــة، والتعهــد بإعــادة البطاقــة  توقيــع الطالــب 

علــى البطاقــة األصليــة مــع تعرضــه للجــزاء إذا مــا ثبــت اســتخدامه أو تســهيل اســتخدام غــريه 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 20 ريال .	 

المادة الرابعـــة 

تكــون املفاضلــة بــن املتقدمــن ممــن تنطبــق عليهــم مجيــع الشــروط وفقــاً  لدرجاهتــم يف اختبــار الشــهادة الثانويــة 
العامة واملقابلة الشــخصية واختبارات القبول إن وجدت. 

ـــق  ـــوازي وف ـــام والم ـــي االنتظ ـــياً  ف ـــن تنافس ـــن المتقدمي ـــة بي ـــق المفاضل ـــن طري ـــول ع ـــون القب  يك
ـــي: اآلت

للتخصصــات الصحيــة واهلندســـية واحلاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات تتــم املفاضلــة بينهــم يف اختبــار . 1
الثانويــة العامــة ودرجــة اختبــار القــدرات ودرجــة االختبــار التحصيلــي وفــق النســبة املركبــة التاليــة 
)40% مــن املعــدل التراكمــي العــام للثانويــة العامــة و30 % لدرجــة اختبــار القــدرات العامــة و30 % 

لدرجــة االختبــار التحصيلــي(.
لبقيــة الكليــات تتــم املفاضلــة بــن املتقدمــن يف اختبــار الثانويــة العامــة ودرجــة اختبــار القــدرات وفــق . 2

النســبة املكافئــة التاليــة )60% مــن املعــدل التراكمــي العــام يف الثانويــة العامــة، و40% مــن درجــة اختبــار 
القــدرات العامــة(. 

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

 يتدرج الطالب يف الدراسة وفقاً  للقواعد التنفيذية الي يقرها جملس اجلامعة.
تصمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية.

المادة الخامســة 

جيــوز أن تكــون الدراســة يف بعــض الكليــات علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة وفقــاً  للقواعــد واإلجــراءات 
الــي يقرهــا جملــس اجلامعــة وحتتســب الســنة الدراســية مبســتوين.

المادة السادسة 

نظام الدراسة

جيــوز أن تكــون الدراســة يف بعــض الكليــات مثــل الكليــات الصحيــة علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة . 1
وفقاًًاللقواعد واإلجراءات يف هذه الالئحة بعد إحالل عبارة »الســنة الدراســية« حمل »الفصل الدراســي« 

حيثمــا ورد وحتتســب الســنة الدراســية مبســتوين دراســين مبــا ال يتعــارض مــع مــا يــأيت:
تقــدم املقــررات يف النظــام الســنوي طيلــة عــام دراســي ال تقــل مدتــه عــن )30( ثالثــن أســبوعاً ، وال تدخــل . 2

مــن ضمنهــا فتــرات التســجيل واالختبــارات النهائيــة.
حيــدد عــدد الســنوات الــي ميكــن تســجيل املقــررات فيهــا للطالــب بســنتن متتاليــن ومبــا ال يتعــارض مــع . 3

أنظمــة الكليــة. 
حتدد جمالس الكليات الصحية الضوابط الالزمة للدورات السريرية لطالب كلياهتم حبيث تشمل:. 4

طريقة تسجيل طالب هذه الدورات يف كل فصل دراسي بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.أ. 
شروط االنتقال من مستوى إىل آخر يف هذه الدورات.ب. 
شروط أداء االختبارات النهائية هلذه الدورات.ج. 
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المادة السابعــة

المادة الثامنـــة 

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 وفقــاً  

للخطــة الدراســية الــي يقرهــا جملــس اجلامعــة.

يضــع جملــس اجلامعــة قواعــد التســجيل واحلــذف واإلضافــة للمقــررات ضمــن مســتويات اخلطــة الدراســية املعتمــدة 
مبــا يضمــن تســجيل الطــالب للحــد األدىن مــن العــبء الدراســي. 

نظـــام المستويـــات

يمكـــن للطالـــب تعديـــل تســـجيله بإضافـــة أو حـــذف مقـــررات خـــالل األســـبوع األول مـــن الفصـــل الدراســـي )أو 
الصيفـــي( أو حـــذف بعـــض المقـــررات خـــالل األســـبوعين األولييـــن مـــن الفصـــل الدراســـي وفقـــاً  الضوابـــط 

التاليـــة:

1. أن يكـــون املقـــرر املـــراد تســـجيله ضمـــن اخلطـــة الدراســـية أو املقـــررات االختياريـــة أو احلـــرة املعتمـــدة إن 
وجـــدت.

2. أال يكـــون املقـــرر املـــراد تســـجيله متعارضـــا مـــع مقـــرر آخـــر يف اجلـــدول الدراســـي أو يف جـــدول االختبـــارات 
النهائيـــة.

3. أال يكون للمقرر املراد تسجيله متطلب سابق.
4. أن يتوفر مقاعد يف شعبة املقرر املطلوب التسجيل فيها.

٥. إذا كان املقـــرر املـــراد حذفـــه متطلبـــاً  مصاحبـــاً  مـــع مقـــرر آخـــر فـــال حيـــق للطالـــب حذفـــه إال حبـــذف 
املقرريـــن معـــاً .

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :
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6. احلـــد األدىن للعـــبء الدراســـي للطالـــب هـــو )12( وحـــدًة دراســـيًة واحلـــد األعلـــى )22( وحـــدًة دراســـيًة مبـــا 
يتناســـب مـــع معـــدل الطالـــب التراكمـــي مرفـــق )ج(.

٧. جيـــوز مبوافقـــة جملســـي القســـم والكليـــة زيـــادة احلـــد األعلـــى للعـــبء الدراســـي للطالـــب املتوقـــع خترجـــه 
مبـــا ال يتجـــاوز عـــن ثـــالث ســـاعات معتمـــدة فـــوق عـــبء الطالـــب مرفـــق )ج( .

ــاً  بـــدون حاجـــة إىل طلـــب مـــن الطالـــب إذا مل تكـــن عليـــه مالحظـــات قبـــل  ٨. تتـــم عمليـــة التســـجيل تلقائيـ
بدايـــة الفصـــل الدراســـي حســـب اخلطـــة املثاليـــة لربنامـــج الطالـــب الدراســـي بـــدًء مـــن املســـتويات الدنيـــا مـــن 

اخلطـــة الدراســـة مبـــا يســـمح بـــه وضـــع الطالـــب الدراســـي.
9. عنـــد تعـــذر تســـجيل الطالـــب للعـــبء الدراســـي مـــن مقـــررات املســـتوى الـــذي يليـــه )بســـبب التعـــارض أو عـــدم 
إهنـــاء املتطلـــب الســـابق أو إلهنائـــه مجيـــع مقـــررات ذلـــك املســـتوى( ُيســـمح للطالـــب أن يكمـــل عبئـــه الدراســـي 
مـــن مقـــررات املســـتويات التاليـــة املســـموح هبـــا.، ويفتـــح املجـــال للطالـــب بتســـجيل أي مـــواد يف اخلطـــة الدراســـية 
ــال  ــها الطالـــب، وإذا تعـــذر إكمـ ــا مل يدرسـ ــابقة هلـ ــواد سـ ــة مـ ــا مل تتطلـــب دراسـ ــتويات مـ ــار ترتيـــب املسـ باعتبـ

وحداتـــه الدراســـية يكتفـــي بالوحـــدات الدراســـية الـــي توافـــرت لـــه حـــى لـــو كان عددهـــا دون احلـــد األدىن.
10. ال يسمح للطالب حذف أي مقرر من املستوى الصفري.

11. حيدد عدد املستويات املسموح بتسجيل مقررات منها بثالثة مستويات دراسية متتالية.
12. يتـــم حـــذف التســـجيل املبدئـــي للطـــالب الذيـــن مل يقومـــوا بتأكيـــد تســـجيلهم خـــالل األســـبوع األول مـــن 

الفصـــل الدراســـي أو الصيفـــي ويعـــد منقطعـــاً  عـــن الدراســـة بســـبب عـــدم تأكيـــد التســـجيل.
13. طالب السنة التحضريية واملستوى األول يف باقي الكليات ال يسمح هلم باحلذف واالضافة.

14. ينقل الطالب من مستواه إىل املستوى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح مجيع مقررات ذلك املستوى.
التسجيل للفصل الصيفي

1٥. حيـــدد جملـــس الكليـــة املقـــررات الـــي ترغـــب الكليـــة يف تقدميهـــا يف الفصـــل الصيفـــي علـــى أن يكـــون ذلـــك 
قبـــل مخســـة أســـابيع مـــن انتهـــاء الفصـــل الدراســـي الثـــاين، ويتـــم التنســـيق مـــع عمـــادة القبـــول والتســـجيل يف 

ذلـــك.
16. احلـــد األعلـــى لعـــدد الوحـــدات الدراســـية املســـموح تســـجيلها خـــالل الفصـــل الصيفـــي هـــو )6( وحـــدات 

دراســـية معتمـــدة و )9( وحـــدات دراســـية معتمـــدة للطالـــب املتوقـــع خترجـــه.



16

المادة العاشرة

جيــوز ملجلــس الكليــة أو مــن يفوضــه - اســتثناًء رفــع احلرمــان والســماح للطالــب بدخــول االختبــار، شــريطة أن يقــدم 
الطالــب عــذراً  يقبلــه املجلــس، وحيــدد جملــس اجلامعــة نســبة احلضــور علــى أال تقــل عــن )٥0%( مــن املحاضــرات 

والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر.

جيــوز ملجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم الــي يتبعهــا الطالــب أو مــن يفوضــه - اســتثناًء - رفــع 
احلرمــان والســماح للطالــب بدخــول االختبــار، شــريطة أن يقــدم الطالــب عــذراً  يقبلــه املجلــس علــى أال تقــل 
نســبة احلضــور عــن )٥0%( مــن املحاضــرات والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر علــى أن يتــم التقــدم بالعــذر 

املقبــول قبــل بدايــة اختبــارات مــواد اإلعــداد العــام.

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

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 )٧٥%( مــن املحاضــرات والــدروس 
العمليــة املحــددة لــكل مقــرر خــالل الفصــل الدراســي، وُيعــّد الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب 

.)DN( أو )راســباً  يف املقــرر، ويرصــد لــه تقديــر حمــروم )ح

المواظبة واالعتذار عن الدراسة

علــى الطالــب املنتظــم حضــور املحاضــرات والــدروس العمليــة بأنواعهــا، وحيــرم مــن دخــول االختبــار النهائــي 
فيهــا إذا قلــت نســبة حضــوره عــن )٧٥%( مــن املحاضــرات والــدروس العمليــة بأنواعهــا املحــددة لــكل مقــرر 
خالل الفصل الدراســي أو الســنة الدراســية للمقررات الســنوية ويعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار 
.)DN( أو )بســبب الغيــاب راســباً  يف املقــرر وتثبــت درجــة األعمــال الفصليــة ويرصــد لــه تقديــر حمــروم )ح

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

المادة الحادية عشرة

الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــراً مــامل يقــدم عــذراً  مقبــواًل ويوصــي جملــس 
الكليــة بقبولــه، ويعتمــد مــن صاحــب الصالحيــة. 

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

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 اختبــاراً  بديــاًل خــالل مــدة ال تتجــاوز هنايــة الفصــل 

الدراســي التــايل، ويعطــى التقديــر الــذي حيصــل عليــه بعــد أدائــه االختبــار البديــل.

المادة الثانية عشرة 

يقبـــل عـــذر الطالـــب عـــن الغيـــاب فـــي االختبـــار النهائـــي أو فـــي إحـــدى مقرراتـــه والســـماح لـــه بـــأداء اختبـــار بديـــل 
وفقـــاً لمـــا يلـــي:

أن يقدم العذر قبل انتهاء آخر يوم من اختبارات مقرراته.. 1
قبول مجلس الكلية للعذر المقدم من الطالب المستوفي للشروط.. 2
يكون االختبار البديل ورصد نتيجته خالل األسبوعين األولين من بداية الفصل الدراسي الذي يليه . 3

كحد أقصى.
يعطى الطالب التقدير الذي يحصل عليه متضمناً  درجاته في األعمال الفصلية.. 4

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

اجلامعــة.

المادة الثالثة عشرة 

األعذار القهرية وفي حاالت الضرورة القصوى التالية:. ٥
حاالت وفاة االقارب من الدرجة األولى والثانية والثالثة لمدة خمسة أيام من تاريخ الوفاة. *أ. 
الحوادث والحاالت المرضية الشديدة التي تلزم التنويم في المستشفى.ب. 
الوالدة وما في حكمها )خاص بالطالبات(.ج. 
بعـــض الحـــاالت األخـــرى التـــي تـــرى اللجنـــة المختصـــة بدراســـة األعـــذار بالكليـــة أنهـــا حـــاالت قهريـــة وال د. 

تنـــدرج تحـــت مـــا ذكـــر أعـــاله، ترفـــع لوكالـــة الجامعـــة للشـــؤون التعليميـــة للتوجيـــه فـــي ذلـــك.

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.* 

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

جيــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار يف دراســة فصــل دراســي دون أن يعــد راســباً  وذلــك قبــل بدايــة 	 
االختبــارات النهائيــة بثالثــة أســابيع علــى األقــل، أمــا طــالب 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 )w( وحتتســب فتــرة االعتــذار مــن املــدة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات التخــرج.
يســمح للطالــب باالعتــذار عــن الفصــل الصيفــي بشــكل كامــل خــالل األســابيع الثالثــة األوىل مــن بدايــة 	 

الفصــل بعــد تقــدمي عــذراً  مقبــواًل وموافقــة الكليــة وعمــادة القبــول والتســجيل عليــه.
جيــب أال تتجــاوز فصــول االعتــذار عــن فصلــن دراســين متتالــن أو ثالثــة فصــول غــري متتاليــة، أمــا 	 

طــالب الكليــات الــي تطبــق نظــام الســنة الدراســية فــال جيــوز االعتــذار لســنتن متتاليتــن، وجيــب أال 
تتجــاوز ســنوات االعتــذار ســنتن دراســيتن غــري متتاليتــن طيلــة بقــاء الطالــب يف اجلامعــة مث يطــوى 

قيــده بعــد ذلــك، ولعميــد القبــول والتســجيل االســتثناء مــن ذلــك.
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يجـــوز للطالـــب االنســـحاب مـــن مقـــرر دراســـي واحـــد أو أكثـــر فـــي الفصـــل الدراســـي دون أنٌ يعـــٌد راســـباً  وفقـــاً  
للضوابـــط التاليـــة:

يجوز للطالب االعتذار عن أربعة مقررات دراسية كحد أقصى طيلة مدة بقاءه في الجامعة.. 1
أال تقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية في الفصل الدراسي عن اثنتي عشرة وحدة.. 2
أن يتقدم بعذر مقبول قبل بداية االختبارات النهائية بثالثة أسابيع على األقل.. 3
طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية يجوز لهم االعتذار عن الدورات القصيرة قبل بداية . 4

االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة.
لمدير الجامعة أو من يفوضه - في حالة الضرورة القصوى االستثناء من ذلك على أال تتجاوز فترة . ٥

تقديم طلب االنسحاب بداية االختبارات النهائية لمقررات اإلعداد العام، و يرصد للطالب تقدير )ع( 
أو )W( في المقرر الذي انسحب منه.

ال يجوز لطالب السنة التحضيرية االعتذار عن مقرر دراسي طيلة دراسته في السنة التحضيرية.. 6
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التأجيل واالنقطاع عن الدراسة

جيــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة لعــذر تقبلــه اجلهــة الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة علــى أاّل تتجــاوز 
مــدة التأجيــل فصلــن دراســين متتاليــن أو ثالثــة فصــول دراســية غــري 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.

المادة الرابعة عشرة

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 دراســين متتالــن أو ثالثــة فصــول دراســية غــري 

متتالية.
* طالب الكليات الي تطبق نظام الســنة الدراســية ال جيوز التأجيل لســنتن متتاليتن كما ال جيوز أن تتجاوز 

مــدة التأجيــل ســنتن غــري 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 والطــالب املرافقــن لزوجاهتــم املبتعثــات خــارج اململكــة، 
يســمح للطالــب / الطالبــة اســتثناًء 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، ويعتــرب 
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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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. 

ال يعد الطالب منقطعاً  عن الدراسة للفصول الي يدرسها زائراً  يف جامعة أخرى.

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

المادة الخامسة عشرة

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
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يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط التالية:
1. أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
2. أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.

3. إذا مضـــى علـــى طـــي قيـــد الطالـــب أربعـــة فصـــول دراســـية فأكثـــر فبإمكانـــه التقـــدم للجامعـــة طالبـــاً  مســـتجداً  
دون الرجـــوع إىل ســـجله الدراســـي الســـابق علـــى أن تنطبـــق عليـــه كافـــة شـــروط القبـــول املعلنـــة يف حينـــه، وملجلـــس 

اجلامعـــة االســـتثناء مـــن ذلـــك وفقـــاً  لضوابـــط يصدرهـــا املجلـــس.
4. ال جيـــوز إعـــادة قيـــد الطالـــب أكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة، وملجلـــس اجلامعـــة - يف حالـــة الضـــرورة - االســـتثناء مـــن 

ذلـــك. 
٥. ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصواًل أكادميياً .

إعـــادة القيــــد

المادة السابعة عشرة

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يمكـــن للطالـــب المطـــوي قيـــده التقـــدم لكليتـــه بطلـــب إعـــادة قيـــده برقمـــه وســـجّله قبـــل االنقطـــاع وفـــق 
اآلتيـــة:  الضوابـــط 

1. أن يتقـــدم بطلـــب إعـــادة القيـــد خـــالل أربعـــة فصـــول دراســـية )أو ســـنتن دراســـيتن للكليـــات الـــي تطبـــق 
نظـــام الســـنة الدراســـية( مـــن تاريـــخ طـــي القيـــد، وملديـــر اجلامعـــة أو مـــن يفوضـــه االســـتثناء مـــن ذلـــك إذا 

ــة. ــباب مقنعـ توافـــرت أسـ
2. أن يوافق جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم الي يتبعها الطالب على إعادة قيده.

3. يتم إعادة قيد الطالب بعد فصل دراسي من تقدمي طلبه واملوافقة عليه.
4. إذا مضـــى علـــى طـــي قيـــد الطالـــب أربعـــة فصـــول دراســـية فأكثـــر )أو ســـنتن دراســـيتن للكليـــات الـــي تطبـــق 
نظـــام الســـنة الدراســـية(، فبإمكانـــه التقـــدم للجامعـــة طالبـــاً  مســـتجداً  دون الرجـــوع إىل ســـجله الدراســـي 
الســـابق علـــى أن تنطبـــق عليـــه كافـــة شـــروط القبـــول املعلنـــة يف حينـــه، وملجلـــس اجلامعـــة االســـتثناء مـــن ذلـــك.
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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. 

المادة الثامنة عشرة 

٥. ال جيـــوز إعـــادة قيـــد الطالـــب املطـــوي قيـــده أكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة، وملجلـــس اجلامعـــة يف حالـــة الضـــرورة 
االســـتثناء مـــن ذلـــك

6. أقصى موعد لتنفيذ إعادة القيد هو هناية األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي.
٧. يعامل الطالب املنسحب من اجلامعة معاملة الطالب املنقطع املطوي قيده.
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

1. يتخــرج 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.
2. جيــوز ملجلــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات مناســبة يدرســها الطالــب لرفــع 

معدلــه التراكمــي، وذلــك يف حالــة جناحــه يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل.

التـخـــــــرج

المادة التاسعة عشرة 

يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية، علــى أال يقــل معدلــه . 1
التراكــــمي عــن )2,٧٥ مــن ٥( يف )كليــات اهلندســية واحلاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات( وعــن )2,٥ مــن ٥( 
يف )كليــات الطــب والصيدلــة والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة( لطــالب عــام 143٨/143٧ هـــ، ومــا يليــه والذيــن 

حيملــون الرقــم اجلامعــي 43٧.
يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية، علــى أال يـــــقل معدلــه . 2

التراكــــمي عــن )2 مــن ٥( لبقيــة كليــات اجلامعــة.
ملجلــس الكليــة - أو مــن يفوضــه - بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات مناســبة . 3

يدرســها الطالــب لرفــع معدلــه التراكمــي وذلــك يف حــال جناحــه يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل التراكمــي.
ال يعترب الطالب متخرجاً  إال بعد صدور موافقة جملس اجلامعة على منحه الدرجة العلمية.. 4
الطــالب الذيــن حيصلــون علــى تقديــر غــري مكتمــل )ل( أو الذيــن يســمح هلــم باختبــار بديــل يف مقــرر أو . ٥

أكثــر يف آخــر مســتوى دراســي لربنامــج التخــرج أو مــن يف حكمهــم ترفــع بشــأهنم مذكــرات ختــرج افراديــة 
حــال اســتكماهلم املتطلبــات ويعتــرب آخــر فصــل دراســي يف ســجل الطالــب هــو فصــل التخــرج.

الطــالب الذيــن تقتضــي خططهــم الدراســية إهنــاء متطلبــات التدريــب العملــي ترفــع أمساؤهــم ملجلــس . 6
اجلامعــة بطلــب املوافقــة علــى منحهــم الدرجــة يف هنايــة الفصــل الدراســي الــذي ينهــون فيــه هــذا املتطلــب.
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت التالية:
إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر الخنفــاض معدلــه التراكمــي عــن )2,0 مــن ٥ أو 1,0 مــن أ. 

4( وملجلــس اجلامعــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة ملــن ُيْمكنــه رفــع معدلــه التراكمــي 
بدراســته للمقــررات املتاحــة.

إذا مل ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــالوة علــى مــدة الربنامــج، ب. 
وملجلــس اجلامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلهنــاء متطلبــات التخــرج حبــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف 

املــدة األصليــة املحــددة للتخــرج. 
جيــوز ملجلــس اجلامعــة يف احلــاالت االســتثنائية معاجلــة أوضــاع الطــالب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام الفقرتــن ج. 

الســابقتن بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصلــن دراســين علــى األكثــر.

الفصــل مـن الجامعـــة 

المادة العشرون 

أواًل: يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت التالية:	 
إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر الخنفــاض معدلــه التراكمــي عــن احلــد األدىن إذا حصــل علــى ثالثــة      
    )2,00 / 2,٥0 / 2,٧٥( )*( وملجلسي القسم والكلية إعطاء الطالب فرصة ملن ميكنه رفع معدله التراكمي وفق       

    الشروط اآلتية:
أن يكون سبب التعثر مقبواًل ملجلس الكلية بناء على توصية جملس القسم.. 1
أن يكــون بإمــكان الطالــب رفــع معدلــه التراكمــي إىل )2,00 / 2,٥0 / 2,٧٥( )*( عنــد حصولــه علــى . 2

الفرصــة.
أن يكون هناك حتسن يف أداء الطالب يف الفصلن األخريين وال يدخل يف ذلك الفصل الصيفي.. 3

ثانيــا: إذا مل ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــالوة 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 بنــاًء علــى توصيــة جملســي القســم والكليــة إعطــاء الطــالب 	 
املفصولــن بســبب اســتنفاد ضعــف مــدة الربنامــج فرصــة ال تتجــاوز فصلــن دراســين علــى األكثــر وفــق 
الشــروط الــواردة يف أوال باإلضافــة إىل أن يكــون قــد بقــي علــى الطالــب للتخــرج مقــررات ميكــن اجتيازهــا 

يف مــدة ال تتعــدى فصلــن دراســين.

ثالثــا )ب(: جيــوز ملديــر اجلامعــة أو مــن يفوضــه إعطــاء الطــالب املفصولــن بســبب اإلنــذارات فرصــة ال 	 
تتجــاوز فصلــن دراســين وفــق التــايل: 

يعطــى الطالــب الفرصــة األوىل »الفصــل األول« بنــاًء علــى توصيــة جملســي القســم والكليــة ووفقــا ً . 1
للشــروط الــوردة يف أواًل.

يعطــى الطالــب الفرصــة الثانيــة واألخــرية »الفصــل الثــاين« بنــاًء علــى توصيــة جملســي القســم والكليــة . 2
وموافقــة جلنــة الشــؤون التعليميــة وتأييــد صاحــب الصالحيــة علــى ذلــك ، وفقــاً  للشــروط الــواردة يف 
أواًل ، باإلضافــة إىل أال يزيــد عــدد الســاعات املتبقيــة يف خطــة الطالــب علــى التخــرج عــن )20( ســاعة 

معتمــدة ، وعلــى أن يكــون إعــادة القيــد بعــد فصــل دراســي مــن تقــدمي طلبــه واملوافقــة عليــه.
على أن تقوم الكليات حبصر مجيع احلاالت وعرضها على جمالسها، وإبالغ عمادة القبول والتسجيل . 3

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 )2,٥0 مــن ٥( بعــد إنــذاره ومنحــه عامــا ً دراســيا ً كامــاًل.

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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يجـــوز لمجلـــس الجامعـــة بنـــاء علـــى اقتـــراح الكليـــات األخـــذ بمبـــدأ الدراســـة عـــن طريـــق االنتســـاب فـــي بعـــض الكليـــات 
والتخصصـــات التـــي تســـمح طبيعـــة الدراســـة فيهـــا بذلـــك، ويضـــع مجلـــس الجامعـــة القواعـــد واإلجـــراءات المنظمـــة 

لذلـــك وفـــق الضوابـــط اآلتيـــة:

أال يقـــل عـــدد الوحـــدات الدراســـية المطلوبـــة لتخـــرج الطالـــب المنتســـب عـــن عـــدد الوحـــدات الدراســـية المطلوبـــة أ. 
لتخـــرج الطالـــب المنتظـــم فـــي التخصصـــات المتاحـــة لالنتســـاب.

ــا ب.  ــد وغيرهـ ــادة القيـ ــل وإعـ ــل والفصـ ــرات والتحويـ ــد التقديـ ــول ورصـ ــث القبـ ــن حيـ ــب مـ ــب المنتسـ ــل الطالـ يعامـ
معاملـــة الطالـــب المنتظـــم عـــدا حضـــور المحاضـــرات.

لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب المنتسبين.ج. 
يثبت فـي السجل األكاديمي ووثيقة التخـرج والشهادة مـا يفيد بأن دراسة الطالب )باالنتساب(.د. 

المادة الحادية والعشرون 

االنتـســــــاب
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جيــوز ملجلــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم أن ُيَضّمــن االختبــار النهائــي يف أي مقــرر 
اختبــارات عمليــة أو شــفوية، وحيــدد الدرجــات الــي ختصــص هلــا مــن درجــات االختبــار النهائــي.

االختبــارات والتقديـــرات 

المادة الثانية والعشرون

المادة الثالثة والعشرون

حيــدد جملــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــّرر - بنــاء علــى اقتــراح جملــس القســم -  درجــة لألعمــال الفصليــة ال تقــل 
عــن )30%( مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

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

تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين التاليتين:
االختبــارات الشــفهية أو العمليــة أو البحــوث أو أنــواع النشــاط الصفــي األخــرى، أو منهــا مجيعــاً ، أو مــن بعضهــا 	 

واختبــار حتريــري واحــد علــى األقــل.
اختبارين حتريرين على األقل.	 

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
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جيــوز ملجلــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر بنــاء علــى توصيــة جملــس القســم أن ُيَضّمــن االختبــار النهائــي يف 
أي مقــرر اختبــارات عمليــة أو شــفوية علــى اال تزيــد درجــة العملــي والشــفهي عــن )٥0%( مــن إمجــايل درجــات 

االختبــار النهائــي.

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 غــري مكتمــل )ل( 
أو)IC( وال حيســب ضمــن املعــدل الفصلــي أو التراكمــي إال التقديــر الــذي حيصــل عليــه الطالــب بعــد اســتكمال 
متطلبات ذلك املقرر، وإذا مضى فصل دراســي واحد ومل ُيَغري تقدير غري مكتمل )ل( أو )IC( يف ســجل الطالب 

لعــدم اســتكماله فيســتبدل بــه تقديــر راســب )هـــ( أو )F( وحيســب ضمــن املعــدل الفصلــي والتراكمــي.

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 )IC( وال حيســب ضمــن املعــدل الفصلــي أو التراكمــي إال التقديــر الــذي حيصــل عليــه الطالــب 

بعــد اســتكمال متطلبــات ذلــك املقــرر كحــد أقصــى هنايــة الفصــل الــذي يليــه وإال يعتــرب الطالــب راســبا.
حتــدد اخلطــة الدراســية الضوابــط الالزمــة للمقــررات الــي ال تتطلــب تقــدمي اختبــارات ويرمــز هلــا   	 

.)NF,NP( )نــد )هــد، 

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

المادة الخامسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون
جيوز استثناء مقررات الندوات واألحباث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام املواد )22، 23، 24( 
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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 )IP( أو )إذا كانــت دراســة مقــررات األحبــاث تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي فريصــد للطالــب تقديــر مســتمر)م
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 غــري مكتمــل )ل( أو)IC( يف ســجل الطالــب.

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

وزن التقدير من رمز التقديرالتقديرالدرجة المئوية
)٥(

وزن التقدير من 
)4(

٥,004,00+أممتاز مرتفع100-9٥
4,٧٥3,٧٥أممتاز90 إلى أقل من 9٥
4,٥03,٥0+ بجيد جداً  مرتفع٨٥ إلى أقل من 90
4,003,00ب جيد جدا٨0ً إلى أقل من ٨٥
3,٥02,٥0+ ججيد مرتفع٧٥ إلى أقل من ٨0
3,002,00ججيد٧0 إلى أقل من ٧٥
2,٥01,٥0+ دمقبول مرتفع6٥ إلى أقل من ٧0
2,001,00دمقبول60 إلى أقل من 6٥

1,000هـ راسبأقل من 60

المادة السابعة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون



31

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
وزن التقدير من )٥(رمز التقديرالتقديرالدرجة المئوية

٥,00+أممتاز مرتفع100-9٥
4,٧٥أممتاز90 إلى أقل من 9٥
4,٥0+ بجيد جداً  مرتفع٨٥ إلى أقل من 90
4,00بجيد جدا٨0ً إلى أقل من ٨٥
3,٥0+ ججيد مرتفع٧٥ إلى أقل من ٨0
3,00ججيد٧0 إلى أقل من ٧٥
2,٥0+ دمقبول مرتفع6٥ إلى أقل من ٧0
2,00دمقبول60 إلى أقل من 6٥

1,00هـراسبأقل من 60

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالتالي: 

)ممتـاز(: إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن 4,٥0 من ٥,00 أو 3,٥0 من 4,00.. 1
)جيـــد جـــداً (: إذا كان المعـــدل التراكمـــي مـــن 3,٧٥ إلـــى أقـــل مـــن 4,٥0 مـــن ٥,00 أو مـــن 2,٧٥ إلـــى أقـــل مـــن . 2

3,٥0 مـــن 4,00.
)جيـــــد(: إذا كان المعـــدل التراكمـــي مـــن 2,٧٥ إلـــى أقـــل مـــن 3,٧٥ مـــن ٥,00 أو مـــن 1,٧٥ إلـــى أقـــل مـــن ٧٥,2 . 3

مـــن 4,00.
)مقــــبول(: إذا كان المعـــدل التراكمـــي مـــن 2,00 إلـــى أقـــل مـــن 2,٧٥ مـــن ٥,00 أو مـــن 1,00 إلـــى أقـــل مـــن ٧٥,1 . 4

مـــن 4,00.

المادة التاسعة والعشرون
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

تمنـــح مرتبـــة الشـــرف األولـــى للطالـــب الحاصـــل علـــى معـــدل تراكمـــي مـــن )4,٧٥( إلـــى )٥,00( مـــن )٥,00( أو 
مـــن )3,٧٥( إلـــى )4,00( مـــن )4,00( عنـــد التخـــرج، وتمنـــح مرتبـــة الشـــرف الثانيـــة للطالـــب الحاصـــل علـــى معـــدل 
تراكمـــي مـــن )4,2٥( إلـــى أقـــل مـــن )4,٧٥( مـــن )٥,00( أو مـــن )3,2٥( إلـــى أقـــل مـــن )3,٧٥( مـــن )4,00( عنـــد 

التخـــرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:

أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.أ. 
أن يكـــون الطالـــب قـــد أكمـــل متطلبـــات التخـــرج فـــي مـــدة أقصاهـــا متوســـط المـــدة بيـــن الحـــد األدنـــى والحـــد ب. 

األقصـــى للبقـــاء فـــي كليتـــه.
أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن )60%( من متطلبات التخرج.ج. 

المادة الثالثون 

يكـــون التقديـــر العـــام للمعـــدل التراكمـــي عنـــد تخـــرج الطالـــب بنـــاء علـــى معدلـــه التراكمـــي مـــن أصـــل )00,٥( 
وفـــق التالـــي:

)ممتاز(: إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ٥0,4.. 1
)جيد جداً (: إذا كان المعدل التراكمي من 3,٧٥ إلى أقل من ٥0,4.. 2
)جيد(: إذا كان المعدل التراكمي من 2,٧٥ إلى أقل من ٧٥,3.. 3
)مقبول(: إذا كان المعدل التراكمي من 2,00 إلى أقل من ٧٥,2. . 4

تمنـــح مرتبـــة الشـــرف األولـــى للطالـــب الحاصـــل علـــى معـــدل تراكمـــي مـــن )4,٧٥( إلـــى )٥,00( عنـــد التخـــرج، 
وتمنـــح مرتبـــة الشـــرف الثانيـــة للطالـــب الحاصـــل علـــى معـــدل تراكمـــي مـــن )4,2٥( إلـــى أقـــل مـــن )4,٧٥( عنـــد 

التخـــرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:

أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى. أ. 
ــا متوســـط المـــدة بيـــن الحـــد األدنـــى ب.  ــات التخـــرج فـــي مـــدة أقصاهـ  أن يكـــون الطالـــب قـــد أكمـــل متطلبـ

ــاء فـــي كليتـــه. والحـــد األقصـــى للبقـ
أن يكون الطالب قد درس في جامعة شقراء ما ال يقل عن )60%( من متطلبات التخرج.ج. 
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ــا  ــار النهائـــي، وتكـــون مهامهـ ــام فـــي تنظيـــم أعمـــال االختبـ ــاون مـــع األقسـ يجـــوز لمجلـــس الكليـــة تكويـــن لجنـــة تتعـ
ــخ  ــن تاريـ ــام مـ ــة أيـ ــد عـــن ثالثـ ــدة ال تزيـ ــة خـــالل مـ ــة المختصـ ــليمها للجنـ ــات وتسـ ــد الدرجـ ــة كشـــوف رصـ مراجعـ

اختبـــار أي مقـــرر.

ــا مـــن  ــم أن يضعهـ ــراح رئيـــس القسـ ــى اقتـ ــاء علـ ــاء بنـ ــد االقتضـ ــوز عنـ ــار، ويجـ ــئلة االختبـ ــرر أسـ ــع مـــدرس المقـ يضـ
ــة. ــاره مجلـــس الكليـ يختـ

يصحـــح مـــدرس المقـــرر أوراق االختبـــار النهائـــي لمقـــرره، ويجـــوز لرئيـــس القســـم )عنـــد الحاجـــة( أن يشـــرك معـــه 
متخصصـــاً أو أكثـــر فـــي التصحيـــح، ويجـــوز لمجلـــس الكليـــة عنـــد الضـــرورة أن يســـند التصحيـــح إلـــى مـــن يـــراه. 

يرصـــد مـــن يقـــوم بتصحيـــح االختبـــار النهائـــي الدرجـــات التـــي يحصـــل عليهـــا الطـــالب فـــي كشـــوف رصـــد الدرجـــات المعـــدة 
لذلـــك ويوقـــع عليهـــا، ثـــم يصـــادق عليهـــا رئيـــس القســـم.

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

إجـــراءات االختبـــارات  النهائية

المادة الحادية والثالثون

المادة الثانية والثالثون

المادة الثالثة والثالثون

المادة الرابعــة والثالثــون

المادة الخامسة والثالثون

المادة السادسة والثالثون

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك. 
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لمجلـــس الكليـــة التـــي تتولـــى تدريـــس المقـــرر، فـــي حـــاالت الضـــرورة، الموافقـــة علـــى إعـــادة تصحيـــح أوراق 
اإلجابـــة وفـــق الضوابـــط التاليـــة:

أن يتقـــدم الطالـــب بطلـــب إعـــادة تصحيـــح أوراق اإلجابـــة إلـــى القســـم الـــذي يـــدرس المقـــرر مـــع ذكـــر . 1
مبـــررات طلـــب إعـــادة التصحيـــح، ثـــم يرفـــع الطلـــب إلـــى مجلـــس الكليـــة علـــى أال يتجـــاوز تقديـــم الطلـــب 
شـــهراً  مـــن نهايـــة فتـــرة االختبـــارات النهائيـــة للفصـــل الـــذي يرغـــب الطالـــب مراجعـــة أوراق إجابـــة أحـــد 

مقرراتـــه.
أال يكون الطالب قد سبق أن تقدم بطلب إعادة تصحيح أحد االختبارات وثبت عدم صحة طلبه. . 2
ال يجـــوز أن يتقـــدم الطالـــب بطلـــب إعـــادة تصحيـــح أكثـــر مـــن مقـــرر واحـــد فـــي الفصـــل الدراســـي، وثالثـــة . 3

مقـــررات طيلـــة فتـــرة دراســـته.
فـــي حـــال الموافقـــة علـــى إعـــادة التصحيـــح، يشـــكل مجلـــس الكليـــة لجنـــة مـــن ثالثـــة أعضـــاء مـــن هيئـــة . 4

التدريـــس علـــى األقـــل إلعـــادة تصحيـــح أوراق اإلجابـــة وترفـــع اللجنـــة تقريـــراً  بذلـــك لمجلـــس الكليـــة للبـــت 
فيـــه، ويعتبـــر قـــرار المجلـــس نهائيـــاً.

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.

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

ملجلــس الكليــة الــي تتــوىل تدريــس املقــرر، يف حــاالت الضــرورة، املوافقــة علــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة خــالل 
فتــرة ال تتعــدى بدايــة اختبــارات الفصــل التــايل.

المادة السابعة والثالثون

المادة الثامنة والثالثون

المادة التاسعة والثالثون

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

المادة األربعون

حيــدد جملــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص مــدة االختبــار التحريــري النهائــي علــى أال تقــل عــن 
ســاعة وال تزيــد علــى ثــالث ســاعات.

مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام الــواردة يف املــواد مــن )31-40( يضــع جملــس اجلامعــة التنظيمــات اخلاصــة بإجــراءات 
االختبــارات النهائيــة

المادة الحادية واألربعون

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من )40-31(
تعقد االختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الجامعي المعتمد.. 1
تلتـــزم الكليـــة بعقـــد االختبـــارات النهائيـــة فـــي المواعيـــد المحـــددة فـــي فتـــرة التســـجيل لـــكل مقـــرر، ويجـــوز . 2

لمجلـــس الكليـــة بنـــاء علـــى توصيـــة القســـم االســـتثناء مـــن ذلـــك.
يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية كل فصل دراسي.. 3
الكليات التي تطبق النظام السنوي تكون وفقاً للتالي:. 4

أ. يعقـــد اختبـــار نهائـــي لـــكل مقـــرر فـــي نهايـــة الســـنة الدراســـية، ويجـــوز بالنســـبة للمقـــررات العلميـــة والتـــي 
ــا  ــي فيهـ ــار النهائـ ــم االختبـ ــة التدريبيـــة أن يتـ ــريرية ذات الطبيعـ ــرة أو السـ ــدورات القصيـ ــام الـ ــدرس بنظـ تـ

بنهايـــة الفتـــرة التدريبيـــة.
ب. يعقـــد اختبـــار دور ثـــان قبـــل بـــدء العـــام الدراســـي بمـــدة ال تقـــل عـــن أســـبوعين، ويســـمح بدخولـــه لمـــن 
رســـب فـــي مقـــررات ويحـــدد مجلـــس الكليـــة بنـــاء علـــى توصيـــة مجلـــس القســـم طبيعتهـــا ومجمـــوع عـــدد 
ــابق )هــــ(،      ــوب السـ ــر الرسـ ــن تقديـ ــدال مـ ــر )د2( بـ ــي تقديـ ــدور الثانـ ــي الـ ــح فـ ــن ينجـ ــد لمـ ــا ويرصـ وحداتهـ

)د2 : ناجـــح فـــي الـــدور الثانـــي بتقديـــر مقبـــول(.
ج. ال يســـمح للطالـــب الراســـب فـــي الـــدور األول مـــن االختبـــار النهائـــي األول فـــي مقـــررات تزيـــد عمـــا قـــرره 
مجلـــس الكليـــة بنـــاء علـــى توصيـــة مجلـــس القســـم فـــي الفقـــرة الســـابقة بدخـــول اختبـــار الـــدور الثانـــي ويبقـــى 

فـــي نفـــس الســـنة الدراســـية، ويعيـــد دراســـة المقـــررات التـــي رســـب فيهـــا.
د. يبقـــى الطالـــب الراســـب فـــي الـــدور الثانـــي، أو فـــي مقـــررات ليـــس لهـــا دور ثانـــي فـــي نفـــس الســـنة، ويعيـــد 
دراســـة المقـــررات التـــي رســـب فيهـــا، ولمجلـــس الكليـــة بنـــاء علـــى توصيـــة مجلـــس القســـم أو مـــن يفوضـــه 

الســـماح لـــه بدراســـة مقـــررات مـــن الســـنة التاليـــة التـــي ليـــس لهـــا متطلـــب.
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يتولـــى مـــدرس المقـــرر إعـــداد أســـئلة االختبـــار ونموذجـــاً  لإلجابـــة النموذجيـــة، ويســـلم لرئيـــس القســـم أو . ٥
رئيـــس لجنـــة االختبـــارات نســـخة مغلقـــة منهـــا قبـــل موعـــد عقـــد االختبـــار النهائـــي بمـــا ال يقـــل عـــن خمســـة 

أيـــام.
يوضـــع للمقـــرر ذو الشـــعب المتعـــددة أســـئلة موحـــدة لالختبـــار النهائـــي ويشـــارك فـــي إعـــداد األســـئلة . 6

أســـاتذة المقـــرر، ولمجلـــس الكليـــة الـــذي يقـــدم المقـــرر وبنـــاء علـــى توصيـــة مجلـــس القســـم وضـــع أســـئلة 
غيـــر موحـــدة.

يلتـــزم عضـــو هيئـــة التدريـــس بالحضـــور والتواجـــد فـــي القســـم أثنـــاء عقـــد اختبـــار المقـــرر الـــذي يتولـــى . ٧
تدريســـه.

فـــي حـــال تعـــذر عقـــد االختبـــار لجميـــع الطـــالب فـــي موعـــده المحـــدد لعـــذر قهـــري، يحـــدد القســـم موعـــداً . ٨
بديـــال لعقـــد االختبـــار النهائـــي يعتمـــده عميـــد الكليـــة أو مـــن يفوضـــه بمـــا ال يتعـــارض مـــع مـــا ورد فـــي 

المـــادة السادســـة والثالثيـــن.
يتـــم رصـــد الدرجـــات رصـــًدا تفصيليـــاً  مشـــتمالً  علـــى درجـــة األعمـــال الفصليـــة ودرجـــة االختبـــار النهائـــي . 9

والتقديـــر النهائـــي مـــن قبـــل أســـتاذ المقـــرر أو مـــن قـــام بالتصحيـــح وعـــدم التأخـــر فيهـــا.
ثـــم. 10 لالعتمـــاد،  الكليـــة  عميـــد  إلـــى  المختـــص  القســـم  مـــن  عليهـــا  المصـــادق  الدرجـــات  رفـــع   يتـــم 

رفعها إلى عمادة القبول والتسجيل للتثبيت.
تتولى عمادة القبول والتسجيل إعالن النتائج بعد نهاية فترة االختبارات النهائية.. 11
ثـــم . 12 دراســـية  فصـــول  أربعـــة  لمـــدة  الورقيـــة  اإلجابـــة  بـــأوراق  المقـــرر  يقـــدم  الـــذي  القســـم   يحتفـــظ 

يحق له التخلص منها بالطريقة المناسبة.
يعد دخول الطالب لالختبار النهائي شرطاً اساسياً الجتياز المقرر.. 13
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط التالية:
أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.أ. 
أال يكون مفصواًل من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية.ب. 
أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.ج. 

التحـويـــــــل

المادة الثانية واألربعون

يجـــوز للطالـــب بعـــد موافقـــة رئيـــس القســـم وعميـــد الكليـــة التـــي يرغـــب الطالـــب التحويـــل إليهـــا قبـــول تحويلـــه 
مـــن خـــارج الجامعـــة وفـــق الضوابـــط اآلتيـــة:

ــباً  أو . 1 ــون منتسـ ــا، وأال يكـ ــة معتـــرف بهـ ــة أو جامعـ ــي كليـ ــم فـ ــد درس كطالـــب منتظـ ــون الطالـــب قـ أن يكـ
يـــدرس عـــن بعـــد.

أال يكون مفصواًل من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.. 2
أن يكـــون قـــد أمضـــى فصليـــن دراســـيين علـــى األقـــل فـــي الجامعـــة التـــي يرغـــب التحويـــل منهـــا، علـــى أال . 3

تقـــل عـــدد الوحـــدات الدراســـية المســـجلة فـــي ســـجله الدراســـي للفصليـــن عـــن )24( وحـــدة.
أن يكون الطالب مجتازاً للسنة التحضيرية للتخصصات التي تتطلب السنة التحضيرية.. 4

أال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن:ه. 
 )4,٥0( من )٥,00( لكلية الطب.

 )4,00( من )٥,00( لكلية الصيدلة أو الهندسة.
 )4,00( من )٥,00( لكلية العلوم الطبية التطبيقية.

 )3,٧٥( من )٥,00( لكلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
 )3,00( من )٥,00( لكليات العلوم واآلداب، والتربية، والعلوم والدراسات اإلنسانية، وإدارة األعمال.

 )2,00( من )٥,00( لكلية المجتمع.
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أن يكون تخصص الطالب مناظراً للتخصص المراد التحول إليه.. 6
أن يدرس الطالب في جامعة شقراء ماال يقل عن 60% من متطلبات التخرج.. ٧
أن يتقـــدم الطالـــب بطلـــب التحويـــل قبـــل بـــدء الفصـــل الدراســـي الـــذي يرغـــب التحويـــل فيـــه وفقـــا للتقويـــم . ٨

األكاديمـــي للجامعـــة.
يقـــدم كافـــة الوثائـــق للطالـــب المســـتجد باإلضافـــة إلـــى أصـــل الســـجل األكاديمـــي للطالـــب مـــن الجامعـــة . 9

المحـــول منهـــا.
توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وفق الطاقة االستيعابية.. 10
أال يكـــون طالـــب التحويـــل منســـحباً ، أو منقطعـــاً عـــن الدراســـة، أو مفصـــواًل ألســـباب تعليميـــة أو تأديبيـــة . 11

فـــي جامعتـــه. 
أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية أوعمادة القبول والتسجيل.. 12

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.

المادة الثالثة واألربعون

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

يقـــوم مجلـــس الكليـــة بمعادلـــة المقـــررات التـــي درســـها الطالـــب خـــارج الجامعـــة والمحـــول إلـــى جامعـــة شـــقراء 
بنـــاء علـــى توصيـــة األقســـام التـــي تقـــدم هـــذه المقـــررات، وتثبـــت فـــي الســـجل األكاديمـــي للطالـــب المقـــررات 

التـــي عودلـــت لـــه، وال تدخـــل فـــي احتســـاب معدلـــه التراكمـــي وفقـــاً للضوابـــط اآلتيـــة:

يجب أن يكون معدل الطالب في المقررات الدراسية المطلوب معادلتها ال يقل عن تقدير جيد. 1
يجـــب أن تكـــون عـــدد الســـاعات فـــي المقـــرر الدراســـي المـــراد معادلتـــه مســـاوياً أو أكثـــر مـــن عـــدد ســـاعات . 2

الدراســـية فـــي جامعـــة شـــقراء، وللكليـــة النظـــر فـــي االســـتثناء مـــن هـــذا الشـــرط علـــى أن يكـــون المقـــرر أقـــل 
بحـــد أقصـــى )ســـاعة واحـــدة(.

يجـــب أن يكـــون محتـــوى المقـــرر الدراســـي المـــراد معادلتـــه مطابقـــا لمحتـــوى المقـــرر فـــي جامعـــة شـــقراء . 3
بمـــا ال يقـــل عـــن )٧0%(.  

للكلية التوصية بتقييم نسبة محتوى المقرر بما يناسب الجامعة.. 4
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إذا اتضــح بعــد حتويــل الطالــب أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبيــة فيعــّد قيــده ُمْلغــًى مــن تاريــخ قبــول حتويلــه 
للجامعــة.

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

جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفقاً  للضوابط الي يقرها جملس اجلامعة. 

القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

المادة الرابعة واألربعون

المادة الخامسة واألربعون

المادة السادسة واألربعون

أوال: يجـــوز للطالـــب بعـــد موافقـــة رئيـــس القســـم وعميـــد الكليـــة المحـــول إليهـــا، التحويـــل مـــن كليـــة إلـــى أخـــرى 
وفقـــاً  الضوابـــط التاليـــة: 

أن يكـــون الطالـــب قـــد أمضـــى فصـــاًل دراســـياً علـــى األقـــل ، وأال تقـــل عـــدد الوحـــدات الدراســـية المســـجلة . 1
فـــي ســـجله الدراســـي عـــن )16( وحـــدة دراســـية.

أال يكون الطالب منقطعاً أو مؤجاَل أو معتذراً عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل منها.. 2
أن يقـــدم الطالـــب طلـــب التحويـــل اليكترونيـــا فـــي المواعيـــد التـــي تحددهـــا عمـــادة القبـــول والتســـجيل وفقـــا . 3

للتقويـــم األكاديمـــي للجامعـــة.
يسمح بالتحويل بين كليات الجامعة لمرتين فقط طيلة مدة الدراسة الجامعية.. 4
توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وفق الطاقة االستيعابية. . ٥
في حال التحويل إلى تخصص آخر مختلف يجب مراعاة استيفاء شروط االلتحاق.. 6
أن يكون الطالب مجتازاً للسنة التحضيرية للتخصصات التي تتطلب السنة التحضيرية.. ٧
أال يقـــل معـــدل الطالـــب التراكمـــي عنـــد التحويـــل عـــن )3,00( مـــن )٥,00(، ويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــن يرغـــب . ٨

التحويـــل لكليـــة المجتمـــع.
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ثانيـــا: تحويـــل الطـــالب المتعثريـــن فـــي الســـنة التحضيريـــة الذيـــن لـــم يحققـــوا معـــدل التخصيـــص إلـــى 
ــادة  ــا عمـ ــا والشـــروط التـــي تحددهـ إحـــدى كليـــات الجامعـــة األخـــرى يتـــم بعـــد موافقـــة الكليـــة المحـــول إليهـ

القبـــول والتســـجيل ولمديـــر الجامعـــة االســـتثناء مـــن ذلـــك إذا توافـــرت أســـباب مقنعـــة.

ثالثـــا: تحويـــل الطـــالب مـــن كليـــات المجتمـــع إلـــى كليـــات تمنـــح البكالوريـــوس يشـــترط باإلضافـــة لمـــا ذكـــر فـــي 
أوال حصـــول الطالـــب علـــى معـــدل ) 4,00( فأعلـــى.

رابعـــا: تحويـــل الطـــالب مـــن البرامـــج االنتقاليـــة إلـــى الكليـــة المناظـــرة فـــي برنامـــج البكالوريـــوس داخـــل 
الجامعـــة يتـــم وفقـــاً للضوابـــط التاليـــة: 

ينتقـــل الطالـــب إلـــى الكليـــة المناظـــرة إذا أنهـــى جميـــع مقـــررات البرنامـــج االنتقالـــي بمعـــدل ال يقـــل عـــن . 1
)3 مـــن ٥(.

إذا أنهـــى الطالـــب البرنامـــج االنتقالـــي وبقـــي عليه)6ســـاعات( فيمكنـــه التحويـــل إلـــى الكليـــة المناظـــرة . 2
بشـــرط ال يقـــل معدلـــه التراكمـــي عـــن )3,٥ مـــن ٥( .

إذا أنهـــى الطالـــب ٥0% مـــن مجمـــوع ســـاعات الخطـــة الدراســـية فـــي البرنامـــج االنتقالـــي فيمكنـــه التحويـــل . 3
إلـــى الكليـــة بشـــرط ال يقـــل معدلـــه التراكمـــي عـــن )4 مـــن ٥(.

فـــي حـــال قصـــور الطالـــب عـــن تحقيـــق المعـــدل المطلـــوب النتقالـــه يتـــم توجيهـــه إلـــى البرنامـــج التأهيلـــي . 4
وفـــق تخصصـــه.

خامســـا: تحويـــل طـــالب التعليـــم المـــوازي إلـــى التعليـــم الصباحـــي يشـــترط باإلضافـــة لمـــا ذكـــر فـــي أواًل مـــا 
يلـــي:
أن تنطبـــق علـــى الطالـــب شـــروط القبـــول للطالـــب المســـتجد كمـــا نصـــت عليـــه القاعـــدة التنفيذيـــة فـــي . 1

المـــادة الثالثـــة.
أال يكون الطالب قد اجتاز أكثر من 60% من الساعات المقررة للخطة عند طلب التحويل. . 2
يحق للطالب التقدم بطلب التحويل إلى التخصصات المناظرة لتخصصه فقط. . 3
أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية وعمادة القبول والتسجيل.. 4
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

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.

المادة التاسعة واألربعون

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.

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.

جيــوز للطالــب بعــد موافقــة عميــد الكليــة التحويــل مــن ختصــص إىل ختصــص آخــر داخــل الكليــة وفــق ضوابــط 
يضعهــا جملــس اجلامعــة.

المادة السابعة واألربعون

المادة الثامنة واألربعون

سادســـاً: يجـــوز لمجلـــس الكليـــة بنـــاء علـــى توصيـــة مجلـــس القســـم تحويـــل الطالـــب مـــن برنامـــج )االنتســـاب( 
إلـــى االنتظـــام بالشـــروط اآلتيـــة:

أال يقل معدل الطالب عن )2( من )٥(.. 1
أن يتفـــرغ الطالـــب تفرغـــاً كامـــاًل للدراســـة ويعامـــل فـــي حضـــوره المحاضـــرات معاملـــة الطالـــب المنتظـــم . 2

تماماً. 
إحضار ما يثبت تفرغه من جهة عمله إن كان موظفا.. 3
أن يحول الطالب على نفس التخصص الذي كان منتسباً إليه.. 4
توفر مقاعد شاغرة في التخصص المراد التحويل إليه وفق الطاقة االستيعابية.. ٥
أال يكون الطالب قد أنهى ٥0% من الساعات المقررة له.. 6
أن يتقـــدم بطلـــب التحويـــل للفصـــل الدراســـي القـــادم قبـــل مـــدة ال تقـــل عـــن ثالثـــة أســـابيع مـــن نهايـــة . ٧

الفصـــل الـــذي يـــدرس فيـــه. 
أي شروط أخرى تنظيمية يحددها مجلس الكلية أو عمادة القبول والتسجيل.. ٨
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الطالــب الزائـــر

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 وفقــاً  للضوابــط التاليــة:

موافقة الكلية الي يدرس فيها مسبقاً  على الدراسة.أ. 
أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معترف هبا.ب. 
أن يكــون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج اجلامعــة معــاداًل أو )مكافئــاً ( يف مفرداتــه ألحــد املقــررات الــي ج. 

تتضمنهــا متطلبــات التخــرج.
إذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة الــي ينتمــي إليهــا الطالــب فتتــم املعاملــة طبقــاً  د. 

للمــادة )4٧(.
حيــدد جملــس اجلامعــة احلــد األقصــى لنســبة الوحــدات الدراســية الــي ميكــن احتســاهبا مــن خــارج اجلامعــة ه. 

للطالــب الزائــر.
ال حتتســب معــدالت املقــررات الــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن اجلامعــة األخــرى ضمــن معدلــه التراكمــي، و. 

وتثبــت املقــررات يف ســجله األكادميــي.
أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة.ز. 

المــادة الخمســـون
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القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء :

أواًل: طالــب جامعــة شــقراء الــذي يرغــب يف الدراســة زائــراً  يف جامعــة أخــرى خــالل الفصــل الدراســي األول 
أو الثــاين أو الصيفــي، يشــترط مــا يلــي:

أن يكون الطالب قد أمضى فصاًل دراسياً  على األقل، وأال تقل عدد الوحدات الدراسية املسجلة يف . 1
سجله الدراسي عن )16( وحدة دراسية قبل طلبه الدراسة كطالب زائر.

موافقة القسم والكلية الي يتبعها الطالب، وعمادة القبول والتسجيل للسماح له بالدراسة كطالب . 2
زائر مع حتديد املقررات الي سيقوم بدراستها، وللكلية احلق يف اشتراط احلصول على معدل معن 

ملعادلة املقرر، ويوجه للدراسة خبطاب رمسي من عمادة القبول والتسجيل للجامعة املراد الدراسة هبا. 
أال تكون املقررات املراد دراستها خارج اجلامعة متاحة للتسجيل يف نفس كلية الطالب، ويستثىن من . 3

ذلك من لديه عذر يقبله جملس الكلية.
ال جيوز لطالب السنة التحضريية دراسة أي مقرر لربنامج السنة التحضريية كطالب زائر يف أي . 4

جامعة أخرى أو فرع من فروع اجلامعة.
احلد األقصى ملجموع الوحدات الدراسية الي ميكن احتساهبا من خارج اجلامعة هو )2٥%( من . ٥

جمموع وحدات التخرج من جامعة شقراء. 
جيب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه الي حصل عليها بعد هناية االختبارات . 6

مباشرة وصدور النتائج، وإذا مل يقدم نتائجه يعترب منقطعاً  ويستثىن من ذلك الفصل الصيفي.
تصرف املكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقاً  هلا بعد تقدمي نتائجه للكلية ومعادلة . ٧

املقررات الي درسها والرفع هبا لعمادة القبول والتسجيل. 
أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معترف هبا.. ٨
يراعى ما ورد يف القاعدة التنفيذية للمادة )الثالثة واألربعون( فيما يتعلق مبعادلة املقررات. . 9

ثانياً : طالب جامعة أخرى ويرغب يف الدراسة طالباً  زائراً  يف جامعة شقراء:
أن يكــون الطالــب قــد أمضــى فصــال دراســيا علــى األقــل، وأال تقــل عــدد الوحــدات الدراســية املســجلة يف . 1

ســجله الدراســي عــن )16( وحــدة دراســية قبــل طلبــه الدراســة كطالــب زائــر.
أن حيصــل الطالــب علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن جامعتــه للدراســة طالبــاً  زائــراً  يف جامعــة شــقراء، . 2

مــع حتديــد املقــررات الــي ســيقوم الطالــب بدراســتها جبامعــة شــقراء.
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أن حيصــل الطالــب علــى موافقــة عمــادة القبــول والتســجيل والكليــة الــي يرغــب الدراســة هبــا زائــرا ً . 3
جبامعــة شــقراء.

احلــد األقصــى للفصــول الدراســية الــي يســمح للطالــب دراســتها زائــراً  فصــالن دراســيان وجيــوز لعميــد . 4
القبــول والتســجيل االســتثناء مــن ذلــك.

تســجل املقــررات للطالــب مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل مــع مراعــاة كافــة ضوابــط التســجيل يف . ٥
املقــررات. 

ال حيق للطالب الزائر طلب السكن يف جامعة شقراء.. 6
ال تصرف للطالب الزائر مكافأة من جامعة شقراء.. ٧
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تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول هبا يف املرحلة اجلامعية.

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

ملجلس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة.

أحكــــام عامـــــة

المادة الحادية والخمسون

المادة الثانية والخمسون

المادة الثالثة والخمسون



46

المــالحـــق

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

هــو بيــان يوضــح ســري 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 أُعفــًي منهــا الطالــب املحــول.

المدلول باإلنجليزية المدلول بالعربية النقاط حدود الدرجة الرمز باإلنجليزية الرمز بالعربية
Exceptional ممتاز مرتفع 4,00 ٥,00 100-9٥ A+ +أ

Excellent ممتاز 3,٧٥ 4,٧٥ 90 أقل 9٥ A أ
Superior جيد جداً مرتفع 3,٥0 4,٥0 ٨٥ أقل من 90 B+ +ب

Very Good جيد جداً 3,00 4,00 ٨0 أقل من ٨٥ B ب
Above Average جيد مرتفع 2,٥0 3,٥0 ٧٥ أقل من ٨0 C+ +ج

Good جيد 2,00 3,00 ٧0 أقل من ٧٥ C ج
High Pass مقبول مرتفع 1,٥0 2,٥0 6٥ أقل من ٧0 D+ +د

Pass مقبول 1,00 2,00 60 أقل من 6٥ D د
Fail راسب 0 1,00 أقل من 60 F هـ

In-Progress مستمر - - - IP م
In-Complete غير مكتمل - - - IC ل

Denile محروم 0 1,00 - DN ح
Nograde-Pass ناجح دون درجة - - 60 وأكثر NP ند
Nograde-Fail راسب دون درجة - - أقل من 60 NF هد
Withdrawn منسحب بعذر - - - W ع
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ملحق )ب(: مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي 

معدل الفصل األول  = 

املعدل التراكمي =

معدل الفصل الثاين  = 

4,02 =

3,93 =

3,٨3 =

جمموع النقاط )2٥,4٨(

جمموع النقاط )2٥,4٨ + 46(

46

جمموع الوحدات )12(

جمموع الوحدات )12 + 12(

12

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر
9,00 4,٥0 +ب ٨٥ 2 301 سلم
9,00 3,00 ج ٧0 3 324 كيم
14,2٥ 4,٧٥ أ 92 3 23٥ ريض
16,00 4,00 ٨0 ب 4 312 فيز
4٨,2٥ 12 املجموع

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر
10 ٥,00 +أ 96 2 104 سلم
12 4,00 ب ٨3 3 32٧ كيم
12 3,00 ج ٧1 4 314 ريض
12 4,00 ب ٨1 3 326 فيز
46 12 املجموع

الفصـــل األول 

الفصــل الثانــي 
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ملحق )ج( : العبء الدراسي للطالب 

الخريج ) + 3 (
العب المعدل التراكمي

أقصى أدنى إلى من

1٧ 14 12 2 0

19 16 12 2,٥ 2,01

20 1٧ 12 3 2,٥1

21 1٨ 12 3,٥ 3,01

22 19 12 4 3,٥1

23 20 12 4,٥ 4,01

2٥ 22 12 ٥ 4,٥1
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