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الباب األول  التعريفات

 المادة األولى

يقصد بالمصطلحات أدناه المعاني الموضحة أمامها:
السنة الدراسية: فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد.

الفصـل الدراسـي: 15أسـبوع ليـس مـن ضمنها فترات التسـجيل 
واإلختبار .

8 أسـابيع ليـس مـن ضمنهـا فتـرات التسـجيل  الفصل الصيفي: 
واإلختبار.

الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية
المستوى الدراسي: المرحلة الدراسية حسب  الخطة المعتمدة.
المقرر الدراسي: مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة.
الوحدة الدراسـية: محاضرة نظريه 50 دقيقه / درس سـريري 50 

دقيقة / درس عملي 100 دقيقة.
العـبء الدراسـي: مجمـوع الوحـدات الدراسـية فـي فصل دارسـي 

واحد.
اإلنـذار األكاديمـي: إشـعار يوجـه للطالب بسـبب إنخفاض معدله 

التراكمي.
درجـة األعمـال الفصليـة: حصيلـة الدرجـات الممنوحـة للطالـب 

خالل فصل دراسي.
إختبار  نهاية الفصل الدراسي . اإلختبار النهائي: 

درجـة اإلختبـار النهائـي: الدرجـة التـي حصـل عليهـا الطالـب فـي 
اإلختبار النهائي.

الدرجـة النهائيـة: مجمـوع درجـات األعمـال الفصليـة و مجمـوع 
درجات االختبار النهائي .

التقدير: نسبة مئوية أو رمز للدرجة النهائية .
تقديـر غيـر مكتمـل: تعـزر إسـتكمال المقـرر للطالـب فـي الموعـد 

المحدد.
تقديـر مسـتمر: تقتضـي طبيعـة الدراسـة أكثـر مـن فصل دراسـي 

إلستكمالها. 
حصيلـة قسـمة مجمـوع النقـاط علـى مجمـوع  المعدل الفصلي: 

الوحدات المقررة
منـذ  النقـاط  التراكمـي: هـي حصيلـة قسـمة مجمـوع  المعـدل 

إلتحاقه بالكليات على مجموع الوحدات المقررة .
التقديـر العـام: هـو وصف مسـتوى التحصيـل العلمي خالل مدة 

الدراسة .
متطلبـات كليـات الريـان األهليـة: هـي مقـررات إجباريـه لجميـع 

طلبة الكليات .
متطلبات البرنامج: مقررا لعدد محدد من الوحدات .

يحقـق  مـا  الطالـب  منهـا  يختـار  مقـررات  اإلختياريـة:  المقـررات 
المطلوب من الوحدات الدراسية .

المقررات المساعدة: مقررات  إجبارية من برنامج اخر .
المقررات الحرة: مقررات إختيارية متاحة على مستوى الكليات. 
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الباب الثاني I قبول الطالب المستجدين

المادة الثانية

ــام 	  ــراح مجالـــس األقسـ ــى اقتـ ــاء علـ ــة بنـ ــدد مجلـــس الكليـ يحـ
والجهـــات ذات العالقـــة فـــي الكليـــة عـــدد الطـــالب الذيـــن يمكـــن 

قبولهم في العام الدراسي القادم.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية:

مـــع 	  بالتنســـيق  والتســـجيل  للقبـــول  الكليـــة  وكالـــة  تقـــوم 
ـــى  ـــة بإعـــداد مذكـــرة عـــرض ترفـــع إل ـــة فـــي الكلي األقســـام العلمي
مجلـــس الكليـــة يقتـــرح فيهـــا عـــدد الطـــالب الذيـــن يمكـــن قبولهـــم 

في العام الدراسي التالي.

المادة الرابعة

تكـــون المفاضلـــة بيـــن المتقدميـــن ممـــن تنطبـــق عليهـــم جميـــع 
ـــة العامـــة  ـــار الشـــهادة الثانوي الشـــروط وفقـــًا لدرجاتهـــم فـــي اختب

والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة:

يفاضــل بيــن الطــالب المتقدميــن للدراســة فــي الكليــة وفــق 	 
النســبة الموزونــة لمعدالتهــم فــي الشــهادة الثانويــة ومعدالتهم 

في أي اختبارات أخرى تشترطها الكلية.
على الطالب اجتياز البرنامج التحضيري.	 

المادة الثالثة

يشترط لقبول الطالب المستجد في الكلية اآلتي:
أن يكـــون حاصـــاًل علـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة أو مـــا يعادلهـــا 	 

من داخل المملكة أو من خارجها.
أاّل يكـــون قـــد مضـــى علـــى حصولـــه علـــى الثانويـــة العامـــة أو 	 

مـــا يعادلهـــا مـــدة تزيـــد علـــى خمـــس ســـنوات، ويجـــوز لمجلـــس 
الكلية االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.       

أن يكون حسن السيرة والسلوك.	 
ـــة شـــخصية يراهـــا مجلـــس 	  ـــار أو مقابل ـــاز بنجـــاح أي اختب أن يجت

الكلية.
أن يكون الئقًا طبيًا.	 
أن يحصـــل علـــى موافقـــة مـــن مرجعـــه بالدراســـة إذا كان يعمـــل 	 

في أي جهة حكومية أو خاصة.
أن يســـتوفي أي شـــروط أخـــرى يحددهـــا مجلـــس الكليـــة وتعلـــن 	 

وقت التقديم. 
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة:

الشروط اإلضافية للقبول في كليات الريان األهلية:	 
ــي 	  ــرى فـ ــة أخـ ــة علميـ ــجاًل ألي درجـ ــون الطالـــب مسـ أن ال يكـ

الكلية نفسها أو في جامعة أخرى.
 أن ال يكون الطالب قد فصل نهائيًا ألسباب تأديبية	 
يجـــوز قبـــول الطـــالب الحاصليـــن علـــى درجـــة الدبلـــوم أو مـــا 	 

يعادلهـــا فـــي برامـــج تكميليـــة مناظـــرة للحصـــول علـــى درجـــة 
البكالوريـــوس وفـــق الشـــروط التـــي تضعهـــا الكليـــات والمعتمـــدة 

من مجلس الكلية.
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الباب الثالث I نظام الدراسة

المادة الخامسة

ــي 	  ــة الت ــد التنفيذي ــًا للقواع ــب فــي الدراســة وفق ــدرج الطال يت
يقرها مجلس الكلية.

تصمــم الخطــط الدراســية بمــا يعــادل ثمانيــة فصــول دراســية 	 
على األقل للمرحلة الجامعية.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة:
يتحمــل الطالــب مســئولية معرفــة ومتابعــة نظــام الدراســة 	 

واللوائح المنظمة لها بما في ذلك متطلبات التخرج.
إلرشــاد 	  األكاديمــي  اإلرشــاد  منهجيــة  باتبــاع  الكليــة  تلتــزم 

ومتابعــة الطــالب أكاديميــًا خــالل مراحــل الدراســة فــي الكليــة 
إلى حين التخرج.

يجــوز للكليــة الســماح للطالــب قبــل تخرجــه بإعــادة دراســة أي 	 
مقــرر بغيــة رفــع معدلــه. وفــي حالــة رســوب الطالــب فــي المقــرر 
ــادة دراســته مــرة أخــرى، وتحســب  ــزم بإع ــاد دراســته، ال يل المع
جميــع التقديــرات فــي ســجل الطالــب األكاديمــي وضمــن معدلــه 

التراكمي.
يجــوز للكليــة إلــزام طالبهــا حســب تخصصاتهــم بقضــاء فتــرة 	 

تدريــب صيفــي فــي مجــال التخصــص علــى أن ال تزيــد عــن ثمانيــة 
أسابيع.

المادة السادسة

يجـــوز أن تكـــون الدراســـة فـــي بعـــض األقســـام علـــى أســـاس 
الســـنة الدراســـية الكاملـــة وفقـــًا للقواعـــد واإلجـــراءات التـــي 

يقرها مجلس الكلية, وتحسب السنة الدراسية بمستويين.
القواعد التنفيذية للمادة السادسة:

يجـــوز لألقســـام التـــي تكـــون فيهـــا الدراســـة علـــى أســـاس الســـنة 
الدراســـية أن تضـــع القواعـــد واإلجـــراءات المناســـبة والتـــي يقرهـــا 

مجلس الكلية بما ال يتعارض مع هذه الالئحة.
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المادة الثامنة

يضـــع مجلـــس الكليـــة قواعـــد التســـجيل والحـــذف واإلضافـــة 
للمقـــررات ضمـــن مســـتويات الخطـــة الدراســـية المعتمـــدة بمـــا 

يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي. 
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة:

الرئيـــس               	  للفصـــل  الدراســـي  العـــبء  مـــن  األدنـــى  الحـــد 
هو )12( وحدة دراسية والحد األعلى له )19( وحدة دراسية.

الصيفـــي          	  للفصـــل  الدراســـي  العـــبء  مـــن  األعلـــى  الحـــد   
هو )9( وحدات دراسية.

 الطـــالب الذيـــن اســـتكملوا دراســـة مســـتوى كامـــاًل بنجـــاح 	 
ــية  ــة الدراسـ ــق الخطـ ــم وفـ ــي لهـ ــتوى التالـ ــجيل المسـ ــم تسـ يتـ

المعتمدة.
 الطـــالب الذيـــن لـــم يســـتكملوا دراســـة المســـتوى كامـــاًل 	 

ــي  ــن العـــبء الدراسـ ــى مـ ــد األدنـ ــن الحـ ــا يضمـ ــم مـ ــجل لهـ يسـ
ــذف  ــجيل بالحـ ــتكمال التسـ ــب اسـ ــن للطالـ ــل، ويمكـ ــى األقـ علـ
واإلضافـــة حســـب متطلبـــات كل مقـــرر وبـــدون تعـــارض، ويجـــوز 
المرشـــد  توصيـــة  علـــى  بنـــاًء  ذلـــك  مـــن  االســـتثناء  للكليـــة 

األكاديمي.
ـــادة 	  ـــة الضـــرورة -إضافـــة مقـــرر واحـــد زي ـــة -فـــي حال يجـــوز للكلي

عن الحد األعلى للعبء الدراسي.

المادة السابعة

نظام المستويات :
إلـــى فصليـــن  الدراســـي  العـــام  نظـــام دراســـي يقســـم فيـــه 
رئيســـيين , ويجـــوز أن يكـــون هنـــاك فصـــل دراســـي صيفـــي, علـــى 
أن تحتســـب مدتـــه بنصـــف مـــدة الفصـــل الرئيـــس,  وتـــوزع 
ـــًا  ـــى مســـتويات وفق ـــة إل ـــل الدرجـــة العلمي ـــات التخـــرج لني متطلب

للخطة التي يقرها مجلس الكلية.
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الباب الرابع I المواظبة واالعتذار عن الدراسة

المادة التاسعة

على الطالب حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من 
دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة 
من   )75%( عن  تقل  أال  على  الكلية,  مجلس  يحددها  التي 
المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل 
بسبب  االختبار  دخول  من  حرم  الذي  الطالب  ويعد  الدراسي, 

.)DN( أو )الغياب راسبا في المقرر, ويرصد له تقدير محروم )ح
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة:

يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي في المقرر الذي تقل 	 
نسبة حضوره فيه عن %75 من المحاضرات والدروس العملية 

المحددة أساسًا للمقرر.
يسند رصد الغياب في نظام القبول والتسجيل ألستاذ المقرر، 	 

ويتم تحديد الطالب المحرومين آليًا حسب اللقاءات المعتمدة 
لكل مقرر.

من 	  المقدمة  األعذار  قبول  يفوضه  من  أو  الكلية  لمجلس 
الطالب على أن يرصد لحضور الطالب )غائب بعذر( وال يحسب 
العاشرة  المادة  في  ورد  ما  مراعاة  مع  الحرمان  نسبة  من 

وقواعدها التنفيذية.

المادة العاشرة

الحرمان  -رفع  استثناًء   – يفوضه  من  أو  الكلية  لمجلس  يجوز 
والسماح للطالب بدخول االختبار شريطة أن يقدم الطالب عذرًا 
أال  الحضور على  الكلية نسبة  , ويحدد مجلس  المجلس  يقبله 

تقل عـن ) %50 ( من المحاضرات 
والدروس العملية المحددة للمقرر.	 

القواعد التنفيذية للمادة العاشرة:
ال يســمح للطالــب بدخــول االختبــار فــي المقــرر إذا قلــت نســبة 	 

حضوره فيه عن 50 %.

المادة الحادية عشر

الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرا في 
أساس  على  المقرر  ذلك  في  تقديره  ويحسب  االختبار,  ذلك 

درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها



9

المادة الثالثة عشر

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي 	 
دون أن يعد راسبًا، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها 
مجلس الكلية، وذلك خالل فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية 
 )w(أو )ع(  تقدير  للطالب  ويرصد  الكلية،  مجلس  يقرها  التي 
ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

الدراسي 	  الفصل  أكثر في  أو  بعذر من مقرر  االنسحاب  يجوز 
وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الكلية.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشر:
يتقدم الطالب بطلب االعتذار عن االستمرار في الدراسة قبل 	 

بدء االختبارات النهائية بأسبوعين على األقل.
لمجلس الكلية أو من يفوضه البت في طلبات االعتذار عن 	 

االستمرار في الدراسة مع مراعاة المدة الالزمة إلنهاء متطلبات 
التخرج الواردة في المادة العشرين.

 يتقدم الطالب بطلب االنسحاب من مقرر قبل بدء االختبارات 	 
النهائية بأسبوعين على األقل، على أن ال يكون قد تجاوز نسبة 
 )w( أو  )ع(  التاسعة ويرصد للطالب تقدير  المادة  الغياب وفق 

في المقرر

المادة الثانية عشر

من  أي  في  النهائي  االختبار  الطالب من حضور  يتمكن  لم  إذا 
مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية, في حاالت الضرورة 
القصوى , قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارًا بدياًل خالل مدة 
الذي  التقدير  ويعطى  التالي,  الدراسي  الفصل  نهاية  تتجاوز  ال 

يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشر:

لمجلس الكلية أو من يفوضه – في حاالت الضرورة القصوى   	 
ال  مدة  في  بدياًل  اختبارًا  بإعطائه  والسماح  الطالب  عذر  قبول 

تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي. 



10

الباب الخامس I التأجيل واالنقطاع عن الدراسة 

المادة الرابعة عشر

الجهة  تقبله  لعذر  الدراسة  تأجيل  بطلب  التقدم  للطالب  يجوز 
التي يحددها مجلس الكلية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين 
دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى 
طيلة بقائه في الكلية ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس 
الكلية في حال الضرورة االستثناء من ذلك، وال تحتسب مدة 

التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة:

التأجيل مع 	  البت في طلبات  أو من يفوضه  الكلية  لمجلس 
مراعاة المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج الواردة في المادة 

العشرين.
آخر موعد لتقديم طلبات التأجيل للفصل الدراسي، هو قبل 	 

نهاية الفصل الذي يسبق فصل التأجيل.

المادة الخامسة عشر

دون طلب  دراسي  مدة فصل  الدراسة  عن  الطالب  انقطع  إذا 
قيد  طي  الكلية  ولمجلس  الكلية،  من  قيده  يطوى  التأجيل 

الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.

المادة السادسة عشر

ال يعـــد الطالـــب منقطعـــًا عن الدراســـة للفصول التي يدرســـها 
زائرًا في جامعة أخرى.
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الباب السادس I إعادة القيد

المادة الثامنة عشر

ال يجـــوز إعـــادة قيـــد الطالـــب الذي فصـــل من الكلية ألســـباب 
تعليميـــة أو تأديبيـــة، أو الـــذي فصل من جامعة أخرى ألســـباب 
تأديبيـــة، وإذا اتضـــح بعـــد إعـــادة قيده أنه ســـبق فصلـــه لهذه 

األسباب فيعّد قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.

المادة السابعة عشر

يمكـــن للطالـــب المطـــوي قيـــده التقـــدم بطلـــب إعـــادة قيده 
برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

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

أن يوافق مجلس القسم المعني والجهات ذات العالقة على 	 
إعادة قيد الطالب.

إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، 	 
إلى سجله  الرجوع  للكلية طالبًا مستجدًا دون  التقدم  فبإمكانه 
القبول  شروط  كافة  عليه  تنطبق  أن  على  السابق  الدراسي 
وفقًا  ذلك  من  االستثناء  الكلية  ولمجلس  حينه،  في  المعلنة 

لضوابط يصدرها المجلس.
ولمجلس 	  واحدة،  مرة  من  أكثر  الطالب  قيد  إعادة  يجوز  ال 

الكلية -في حال الضرورة – االستثناء من ذلك.
مفصواًل 	  كان  إذا  قيده  المطوي  الطالب  قيد  إعادة  يجوز  ال 

أكاديميا.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة:

يعاد قيد الطالب بسجله القديم إذا مضى على طي قيده أكثر 	 
من   25% من  أكثر  له  يتبق  ولم  دراسية  فصول  أربعة  من 

الوحدات الالزمة إلكمال متطلبات التخرج.
يعاد قيد الطالب الذي سحب ملفه من الكلية بسجله القديم 	 

إذا تقدم بطلب إعادة قيده في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي 
لسحب الملف على أن ال يكون مفصواًل أكاديميًا.
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الباب السابع I التخرج

المادة التاسعة عشر

 يتخـــرج الطالـــب بعد إنهـــاء متطلبـــات التخرج بنجاح حســـب 	 
الخطة الدراســـية، علـــى أاّل يقـــل معدله التراكمي عـــن المعدل 
الـــذي يحدده مجلس القســـم المعنـــي لكل تخصـــص، على أاّل 

يقل في كل األحوال عن تقدير “مقبول”.
يجـــوز لمجلـــس الكليـــة بنـــاًء علـــى توصيـــة مجلـــس القســـم 	 

المختص تحديد مقررات مناســـبة يدرســـها الطالب لرفع معدله 
التراكمـــي، وذلـــك في حالة نجاحـــه في المقررات ورســـوبه في 

المعدل.
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الباب الثامن I الفصل من الكلية

المادة العشرون

يفصل الطالب من الكلية في الحاالت اآلتية:
إذا حصـــل علـــى ثالثة إنـــذارات متتالية علـــى األكثر النخفاض 	 

معدلـــه التراكمـــي عـــن المعـــدل المحدد للتخـــرج وفقـــًا للمادة 
)19( مـــن هـــذه الالئحـــة، ولمجلـــس القســـم بناًء علـــى توصية 
مجلـــس الكليـــة إعطـــاء فرصـــة رابعة لمـــن يمكنه رفـــع معدله 

التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
 إذا لـــم ينـــه متطلبـــات التخـــرج خـــالل مـــدة أقصاهـــا نصف 	 

المـــدة المقـــررة لتخرجه عـــالوة على مـــدة البرنامـــج، ولمجلس 
الكليـــة إعطـــاء فرصـــة اســـتثنائية للطالـــب إلنهـــاء متطلبـــات 
التخـــرج بحـــد أقصى ال يتجـــاوز ضعف المدة األصليـــة المحددة 

للتخرج.
 يجـــوز لمجلـــس الكليـــة فـــي الحـــاالت االســـتثنائية معالجـــة 	 

الفقرتيـــن  أحـــكام  عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن  الطـــالب  أوضـــاع 
الســـابقتين بإعطائهـــم فرصـــة اســـتثنائية ال تتجـــاوز فصليـــن 

دراسيين على األكثر.
القواعد التنفيذية للمادة العشرون:

ال يحســـب انخفـــاض المعـــدل التراكمي في الفصـــل الصيفي 
ضمن اإلنذارات المتتالية التي يفصل بموجبها الطالب.
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الباب التاسع I االختبارات والتقديرات

المادة الثالثة والعشرون

يجـــوز لمجلس القســـم الذي يتبعـــه المقـــررـ  أن ُيَضّمن االختبار 
النهائـــي فـــي أي مقـــرر اختبـــارات عمليـــة أو شـــفوية، ويحـــدد 

الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.

المادة الخامسة والعشرون

يجـــوز اســـتثناء مقـــررات النـــدوات واألبحـــاث والمقـــررات ذات 
الصبغـــة العمليـــة أو الميدانية من أحكام المـــواد )22، 23، 24( 
أو بعضهـــا، وذلـــك بقـــرار من مجلـــس الكلية بناء علـــى توصية 
مجلـــس القســـم الذي يتولـــى تدريـــس المقرر، ويحـــدد مجلس 

الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات

المادة الرابعة والعشرون

يجـــوز لمجلـــس القســـم الـــذي يتولى تدريـــس المقرر بنـــاء على 
توصية مـــدرس المادة الســـماح للطالب باســـتكمال متطلبات 
أي مقـــرر فـــي الفصـــل الدراســـي التالـــي ويرصـــد للطالب في 
ســـجله األكاديمـــي تقديـــر غير مكتمـــل )ل( أو )IC( وال يحســـب 
ضمـــن المعـــدل الفصلـــي أو التراكمي إال التقديـــر الذي يحصل 
عليـــه الطالـــب بعـــد اســـتكمال متطلبـــات ذلـــك المقـــرر، وإذا 
ر تقدير غيـــر مكتمل )ل( أو  مضـــى فصل دراســـي واحد ولـــم ُيَغيَّ
)IC( فـــي ســـجل الطالب لعدم اســـتكماله فيســـتبدل بـــه تقدير 

راسب )هـ( أو )F( ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون:

يجـــوز لمجلس القســـم أو من يفوضه بناًء علـــى توصية مدرس 
المقـــرر الســـماح للطالـــب باســـتكمال متطلبات المقـــرر الذي 
حصـــل فيه علـــى تقدير غير مكتمـــل وتعديل الدرجـــة قبل نهاية 

الفصل الدراسي التالي.

المادة الحادية والعشرون

يحــدد مجلــس الكليــة التــي يتبعهــا المقــرر بنــاء علــى اقتــراح 
مجلس القسم درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن

 )%30 ( من الدرجة النهائية للمقرر. 
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرون:

ال تزيــد درجــة األعمــال الفصليــة عــن %60 مــن الدرجــة النهائيــة 
للمقرر.

المادة الثانية والعشرون

تحتســـب درجـــة األعمـــال الفصليـــة للمقـــرر بإحـــدى الطريقتيـــن 
اآلتيتين:

االختبـــارات الشـــفهية أو العمليـــة أو البحـــوث أو أنـــواع النشـــاط 	 
الصفـــي األخـــرى أو منهـــا جميعـــًا أو مـــن بعضهـــا واختبـــار تحريـــري 

واحد على األقل.
 اختبارين تحريريين على األقل.	 
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المادة السادسة والعشرون

إذا كانـــت دراســـة مقـــررات األبحـــاث تتطلـــب أكثـــر مـــن فصل 
دراســـي فيرصد للطالب تقدير مســـتمر )م( أو )IP(، وبعد انتهاء 
الطالـــب من دراســـة المقـــرر يمنح التقديـــر الذي حصـــل عليه، 
وإذا لـــم يســـتكمل المقرر فـــي الوقت المحدد فيجـــوز لمجلس 
القســـم الـــذي يتولى تدريســـه الموافقـــة على رصـــد تقدير غير 

مكتمل )ل( أو )IC( في سجل الطالب

المادة السابعة والعشرون

النقاط رمز التقدير التقدير   الدرجة 
المئوية

5,00 +A أ+ EXCEPTIONL   
95-100 ممتاز مرتفع

4,75 A أ EXCELLENT    
ممتاز

94-90

4,50 +B ب+ SUPERIOR  
85-89  جيد جدا مرتفع

4,00 B ب VERGOOD 
  جيدجدا

84-80

3,50 +C ج+ ABOVE AVERAGE   
جيد مرتفع 79-75

3,00 C ج           GOOD     
جيد

74-70

   2,50 +D د+ HIGH-PASS 
مقبول مرتفع 69-65

2,00 D د PASS  

 مقبول

64-60

1 F هـ FAIL 

  راسب
أقل من 60

القواعد التنفيذية للمادة السابعة والعشرون:
تحسب التقديرات في الكلية من خمسة.
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المادة التاسعة والعشرون

تمنـــح مرتبـــة الشـــرف األولـــى للطالـــب الحاصـــل علـــى معدل 
تراكمـــي مـــن )4.75( إلى )5.00( مـــن )5.00( أو من )3.75( إلى 
)4.00( مـــن )4.00( عنـــد التخـــرج. وتمنح مرتبة الشـــرف الثانية 
للطالـــب الحاصل علـــى معدل تراكمي مـــن )4.25( إلى اقل من 
)4.75(مـــن )5.00( أو مـــن )3.25( إلـــى أقـــل مـــن )3.75( مـــن 
)4.00( عنـــد التخـــرج. ويشـــترط للحصـــول على مرتبة الشـــرف 

األولى أو الثانية ما يلي:
أال يكـــون الطالب قد رســـب في أي مقرر درســـه فـــي الكلية 	 

أو في جامعة أخرى.
أن يكـــون الطالـــب قـــد أكمـــل متطلبـــات التخـــرج فـــي مـــدة 	 

أقصاهـــا متوســـط المـــدة بيـــن الحـــد األدنـــى والحـــد األقصى 
للبقاء في كليته.

أن يكـــون الطالـــب قـــد درس في الكليـــة التي ســـيتخرج منها 	 
ماال يقل عن )%60( من متطلبات التخرج.

المادة الثامنة والعشرون

مـــع مراعـــاة ما تقضـــي به المـــادة )19( من هـــذه الالئحة يكون 
التقديـــر العـــام للمعـــدل التراكمي عنـــد تخرج الطالـــب بناًء على 

معدله التراكمي كاآلتي:
ممتـــاز: إذا كان المعـــدل التراكمي ال يقل عـــن  4.5 من 5.00 	 

أو 3.5 من 4.00
جيـــد جـــدًا: إذا كان المعـــدل التراكمي مـــن 3.75 إلى أقل من 	 

4.5 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.5 من 4.00 
جيـــد: إذا كان المعـــدل التراكمي مـــن 2.75 إلى أقل من 3.75 	 

من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00 
مقبـــول: إذا كان المعـــدل التراكمـــي مـــن 2.00 إلـــى أقل من 	 

2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00
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الباب العاشر I إجراءات االختبار النهائي

المادة الرابعة والثالثون

ــي  ــات التـ ــي الدرجـ ــار النهائـ ــح االختبـ ــوم بتصحيـ ــن يقـ ــد مـ يرصـ
يحصـــل عليهـــا الطـــالب فـــي كشـــوف رصـــد الدرجـــات المعـــدة 

لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها عميد الكلية.
القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والثالثون:

يتولـــى مـــدرس المقـــرر رصـــد الدرجـــات النهائيـــة فـــي نظـــام 
القبـــول والتســـجيل وتعتمـــد الدرجـــات مـــن عميـــد الكليـــة فـــي 

مدة ال تزيد على ثالثة أيام من تاريخ عقد االختبار.

المادة الخامسة والثالثون

ال يجـــوز اختبـــار الطالـــب فـــي أكثر مـــن مقررين في يـــوم واحد، 
ولمجلس الكلية االستثناء من ذلك.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والثالثون:
يفـــوض مجلـــس الكليـــة عميـــد الكليـــة المختـــص إقـــرار اختبار 

الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد استثناًء.

المادة الثالثة والثالثون

يصحـــح مدرس المقـــرر أوراق االختبـــار النهائي لمقـــرره، ويجوز 
لعميـــد الكلية )عنـــد الحاجة( أن يشـــرك معه متخصصـــًا أو أكثر 
فـــي التصحيح، ويجوز لمجلس القســـم عند الضرورة أن يســـند 

التصحيح إلى من يراه.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والثالثون:

فـــي حالـــة وجود اختبـــار عـــام لجميع شـــعب مقرر مـــا, يجوز أن 
تســـند مهمـــة تصحيـــح االختبـــار النهائي إلـــى مدرســـي المقرر 

بصرف النظر عن الشعبة التي يدرسها كل منهم.

المادة االثانية والثالثون

يضـــع مدرس المقرر أســـئلة االختبار، ويجوز عنـــد االقتضاء بناء 
على اقتراح عميد الكلية أن يضعها من يختاره مجلس القسم.

المادة الثالثون

يجـــوز لمجلـــس الكليـــة تكوين لجنة تتعاون مع األقســـام في تنظيم أعمـــال االختبار النهائـــي، وتكون مهامها مراجعة كشـــوف رصد 
الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

المادة الحادية والثالثون

يجـــوز لمجلـــس الكليـــة أن يقـــرر تطبيـــق الســـرية في إجـــراءات 
االختبارات النهائية.

المادة السادسة والثالثون

ال يســمح للطالــب بدخــول االختبــار النهائــي بعــد مضــي نصــف 
ســاعة مــن بدايتــه، كمــا ال يســمح لــه بالخــروج مــن االختبــار قبــل 

مضي نصف ساعة من بدايته.
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الباب العاشر I إجراءات االختبار النهائي

المادة السابعة والثالثون

الغـش فـي االختبـار أو الشـروع فيـه أو مخالفـة التعليمـات وقواعـد إجـراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفـق الئحة تأديب الطالب 
التي يصدرها مجلس الكلية.

المادة الثامنة والثالثون

لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، في حاالت الضرورة، 
الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة ال تتعدى 

بداية اختبارات الفصل التالي.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثالثون:

اإلجابات 	  أوراق  من  التخلص  المختص  للقسم  يجوز  ال 
لالختبارات النهائية قبل نهاية الفصل الدراسي التالي لالختبار.

ثالثية 	  لجنة  قرار  على  بناًء  مقرر  في  طالب  درجة  تعديل  يتم 
واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الكلية  وكيل  برئاسة  مشكلة 
وعضوية كل من عميد الكلية المختص وأستاذ المقرر، موضحًا 

فيه سبب طلب تعديل الدرجة.
تعديل درجات الطالب في أي فصل دراسي يجب أن ال يتجاوز 	 

بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الذي يليه.
درجات 	  على  واالطالع  المقرر  أستاذ  مراجعة  للطالب  يحق 

والنهائية  الدورية  لالختبارات  اإلجابة  وأوراق  الفصلية  األعمال 
للتأكد من درجته خالل مدة ال تتجاوز شهر من بدء الفصل التالي، 
فإذا اتضح أن هناك حاجة إلى تعديل الدرجة، يرفع أستاذ المقرر 
إلى عميد الكلية للعرض على اللجنة المختصة في إطار البنود 
)2،3( أما في حالة عدم الحاجة إلى تعديل، فيتم إفادة الطالب 

بذلك.
في حالة عدم اقتناع الطالب، يتقدم بطلب إلى عميد الكلية 	 

أستاذ  أصر  فإذا  المقرر.  أستاذ  مع  الطلب  لدراسة  المختص 
المقرر على صحة درجة الطالب، يجوز لعميد الكلية تكليف عضو 
هيئة تدريس آخر في التخصص نفسه )وفقًا للمادة 34( لمراجعة 
من  مكونة  لجنة  على  الموضوع  يعرض  ثم  الطالب،  درجات 
في  للبت  المختص  الكلية  وعميد  ووكيلها  الكليات  رئيس 

الموضوع.
في حالة ثبوت عدم صحة شكوك الطالب يجوز للكلية الرفع 	 

إلى لجنة تأديب الطالب التخاذ ما يلزم بحق الطالب وفق الئحة 
التأديب.

المادة التاسعة والثالثون

يحــدد مجلــس الكليــة بنــاء علــى توصية مجلس القســم المختص 
مــدة االختبــار التحريــري النهائــي علــى أال تقــل عــن ســاعة وال تزيــد 

على ثالث ساعات.

المادة األربعون

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من )40-31( يضع 
مجلس الكلية التنظيمات الخاصة بإجراءات االختبارات النهائية.

القواعد التنفيذية للمادة األربعون:
تقوم الكليات بوضع واعتماد آلية لمراجعة عينات عشوائية من 
اختبارات الطلبة واالستعانة في ذلك بأعضاء هيئة تدريس من 
داخل الكلية وخارجها وذلك لمرة واحدة على األقل سنويًا لكل 

مقرر.



19

الباب الحادي عشر I التحويل من جامعة الى أخرى

المادة الرابعة واألربعون

يتــم تحويــل الطالــب فــي أي فصــل دراســي مــن جامعــة إلــى 
أخــرى وفقــًا لإلجــراءات والمواعيــد المعلنــة فــي الكليــة المحــول 

إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

المادة الثانية واألربعون

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج 
المقررات،  هذه  تقدم  التي  األقسام  توصية  على  بناء  الكلية 
عودلت  التي  المقررات  للطالب  األكاديمي  السجل  في  وتثبت 

له، وال تدخل في احتساب معدله التراكمي.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية واألربعون:

لمعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج الكلية، يشترط ما يلي:
أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.	 
الكلية 	  الطالب خارج  الذي درسه  )المقررات(  المقرر  أن يكون 

تتضمنها  التي  المقررات  ألحد  مفرداته  معظم  في  مطابقًا 
متطلبات التخرج.

أن ال يقل تقدير المقرر المعادل عن جيد.	 
المقرر 	  وحدات  عن  المعادل  المقرر  وحدات  عدد  تقل  ال  أن 

المعادل له في الكلية.

المادة الحادية واألربعون

ــة وفــق الضوابــط  ــل الطالــب مــن خــارج الكلي يجــوز قبــول تحوي
اآلتية:

أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.	 
أال يكون مفصواًل من الكلية المحول منها ألسباب تأديبية.	 
أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية.	 

القواعد التنفيذية للمادة الحادية واألربعون:
أن تنطبـــق علـــى الطالب شـــروط التحويل التـــي تقرها الكلية 	 

التي يرغب في التحويل إليها.
أال يقـــل معدلـــه التراكمـــي عن 3 من 5 أو 2 مـــن 4 وأن يكون 	 

مســـتوفيًا لشـــروط التحويـــل المعتمـــدة مـــن مجلـــس الكليـــة 
المحول إليها.

أن تســـتكمل إجـــراءات التحويـــل فـــي مـــدة ال تتجـــاوز نهايـــة 	 
األسبوع األول من بداية الدراسة.

أن يكـــون قد أمضى على األقل فصلين دراســـيين واكتســـب 	 
على األقل 24 وحدة دراسية في الكلية المحول منها.

أن يـــدرس الطالـــب المحـــول مـــا ال يقـــل عـــن %50 مـــن 	 
متطلبات التخرج في الكلية المحول إليها.

تقـــدم طلبـــات التحويـــل لوكالـــة الكليـــة للقبول والتســـجيل 	 
خـــالل الفتـــرة المعلنـــة فـــي التقويـــم الجامعـــي، وتعلـــن نتائج 
المقبـــول تحويلهـــم طبقـــًا للمفاضلـــة بيـــن الطـــالب واألعداد 

التي تحددها الكلية.

المادة الثالثة واألربعون

إذا اتضــح بعــد تحويــل الطالــب أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبية 
فيعدُّ قيده ُمْلغى من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
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الباب الثاني عشر I التحويل من تخصص آلخر داخل الكلية

المادة الخامسة واألربعون

وفقًا  الكلية  داخل  آخر  إلى  تخصص  من  الطالب  تحويل  يجوز 
للضوابط التي يقرها مجلس الكلية.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة واألربعون:
أن يكـــون الطالـــب قد أمضـــى فصلين دراســـيين على األقل 	 

واكتســـب على األقل 24 وحدة دراســـية في التخصص المحول 
منه.

أن ال يكـــون قـــد درس فـــي التخصـــص المحول منـــه ما يزيد 	 
عن نصف متطلبات التخرج.

أن تســـتكمل إجـــراءات التحويـــل فـــي مدة ال تتجاوز األســـبوع 	 
األول من الفصل الدراسي الذي يلي طلب التحويل.

أن ال يقـــل المعـــدل التراكمي للطالب عـــن ) 2.75 من 5 (، و 	 
أن يكـــون مســـتوفيًا لشـــروط التحويـــل المعتمدة مـــن مجلس 

القسم المحول إليه.
أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.	 
تقـــدم طلبـــات التحويـــل لوكالـــة الكليـــة للقبول والتســـجيل 	 

خـــالل الفتـــرة المعلنـــة فـــي التقويـــم الجامعـــي، وتعلـــن نتائج 
المقبـــول تحويلهـــم طبقـــًا للمفاضلـــة بيـــن الطـــالب واألعداد 

التي تحددها الكلية المحول إليها.

المادة السادسة واألربعون

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى 
آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات 

والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلي

المادة السابعة واألربعون

التحويل من تخصص آلخر داخل الكلية:
يجوز للطالب بعد موافقة رئيس الكليات التحويل من تخصص 
مجلس  يضعها  ضوابط  وفق  الكلية  داخل  آخر  تخصص  إلى 

الكلية.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة واألربعون:

القسم 	  في  التحويل  لشروط  مستوفيًا  الطالب  يكون  أن 
المحول إليه والمعتمدة من مجلس الكلية.

أن يكون الطالب قد أمضى فصل دراسي على األقل واكتسب 	 
12 وحدة دراسية على األقل في القسم المحول منه.

أن تستكمل إجراءات التحويل في مدة ال تتجاوز نهاية األسبوع 	 
األول من الفصل الدراسي للتحويل.

المادة الثامنة واألربعون

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى 
آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات 

والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية.
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الباب الثالث عشر I الطالب الزائر

المادة التاسعة واألربعون

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة 
أخرى. وتعادل له المواد التي درسها وفقًا للضوابط اآلتية:

موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على الدراسة.	 
أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.	 
أن يكـــون المقرر الذي يدرســـه الطالب خـــارج الكلية معاداًل أو 	 

)مكافئـــًا( في مفرداته ألحد المقررات التـــي تتضمنها متطلبات 
التخرج.

يحدد مجلس الكلية الحد األقصى لنســـبة الوحدات الدراســـية 	 
التي يمكن احتسابها من خارج الكلية للطالب الزائر. 

ال تحتســـب معـــدالت المقـــررات التي تتـــم معادلتها للطالب 	 
الزائـــر مـــن الكليـــة األخـــرى ضمـــن معدلـــه التراكمـــي، وتثبـــت 

المقررات في سجله األكاديمي.
أي شروط أخرى يضعها مجلس الكلية. 	 

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة واألربعون:
ال يزيـــد الحـــد األقصـــى للوحـــدات الدراســـية التـــي يســـمح 	 

للطالـــب بدراســـتها كطالب زائر خارج الكلية عـــن %25 من عدد 
الوحدات المطلوبة للتخرج.

الســـابق 	  المتطلـــب  اســـتيفاء شـــرط  الطالـــب  علـــى  يجـــب 
للمقررات التي سيدرسها خارج الكلية

أن ال تقـــل عـــدد وحـــدات المقرر الذي يدرســـه الطالـــب كزائر 	 
عـــن عـــدد وحـــدات المقـــرر المكافـــئ له فـــي الخطة الدراســـية 

للطالب.
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الباب الرابع عشر I أحكام عامة

المادة الثانية والخمسون

لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية والخمسون:

التنفيذيـــة  القواعـــد  وتعديـــل  تفســـير  حـــق  الكليـــة  لمجلـــس 
المصاحبة لهذه الالئحة

المادة الخمسون

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

المادة الحادية والخمسون

لمجلس الكلية وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام 
هذه الالئحة.

القواعد التنفيذية للمادة الحادية والخمسون: التقارير الطبية:
يعتمد قبول األعذار المرضية , بشرط تقديم تقرير طبي صادر 	 

المستشفى  أو  الكلية,  ب  الطبية  اإلدارة  من  عليه  أو مصدق 
الجامعي.

تقدم التقارير الطبية لوكيل الكلية المختص في فترة ال تزيد 	 
عن أسبوعين فقط من تاريخ الحالة المرضية التي ُأصدر بشأنها 

التقرير.
تعامل الفترة المحددة في التقرير الطبي المعتمد وفق البند 	 

الثالث من القواعد التنفيذية للمادة التاسعة.
إذا كانت فترة التقرير الطبي المعتمد تشمل اختبارًا دوريًا أو 	 

فيتم  والعشرين،  الثالثة  المادة  في  وردت  كما  فصلية  أعمااًل 
أو  االختبار  إلعادة  المقرر  وأستاذ  الكلية  عميد  مع  التنسيق 
بدء  تتجاوز  ال  مدة  في  للطالب  الفصلية  األعمال  استكمال 

االختبارات النهائية.
نهائيًا 	  اختبارًا  تشمل  المعتمد  الطبي  التقرير  فترة  كانت  إذا 

للمقرر فيتم إعادة االختبار النهائي للطالب وفق المادة الثانية 
عشرة.

تعامل األعذار القهرية األخرى الموثقة معاملة التقرير الطبي 	 
كما ورد في الفقرات: 5،4،3



23

الباب الخامس عشر I المالحق

ملحق ) أ ( : السجل األكاديمي ورموز التقديرات:
هــو بيــان يوضــح ســير الطالــب الدراســي، ويشــمل المقــررات التــي يدرســها فــي كل فصــل دراســي برموزهــا وأرقامهــا وعــدد وحداتهــا 
المقــررة والتقديــرات التــي حصــل عليهــا ورمــوز وقيــم تلــك التقديــرات، كمــا يوضــح الســجل المعــدل الفصلــي والمعــدل التراكمــي 

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

النقاط رمز التقدير التقدير   الدرجة المئوية

5,00 +A أ+ EXCEPTIONL   95-100 ممتاز مرتفع

4,75 A أ EXCELLENT    ممتاز 94-90

4,50 +B ب+ SUPERIOR  85-89  جيد جدا مرتفع

4,00 B ب VERGOOD 80-84  جيدجدا

3,50 +C ج+ ABOVE AVERAGE   جيد مرتفع 79-75

3,00 C ج           GOOD     جيد 74-70

   2,50 +D د+ HIGH-PASS مقبول مرتفع 69-65

2,00 D د PASS  60-64 مقبول

1 F هـ FAIL أقل من 60  راسب

- IP م IN PROGRESS  مستمر  -  

-  IC ل IN -CMPLETE     غير مكتمل - 

1 DN ح DENILE  محروم -

- NP ند  NON GRADE-PASS    ناجح دون درجة 100 - 60

- NF هد NON GRADE-FALL    راسب صفر - 59

-  W ع WITHDRAW   منسحب بعذر -
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النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

7.00 9.00 3.50 4.50 ب + 85 2 300 سلم

6.00 9.00 2.00 3.00 ج 70 3 324 كيم

11.25 14.25 3.75 4.75 أ 92 3 235 راض

12.00 16.00 3.00 4.00 ب 80 4 312 فز 

36.25 48.25 12 المجموع 

مجموع النقاط )48.25(

مجموع الوحدات )12(

مجموع النقاط )36.25(

مجموع الوحدات )12(
= 3.02 = 4.02   أو معدل الفصل األول =

ملحق )ب(: مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
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النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

8 10 4.00 5.00 أ + 96 2 104 سلم

9 12 3.00 4.00 ب 83 3 327 كيم

8 12 2.00 3.00 ج 71 3 314 راض

9 12 3.00 4.00 ب 81 4 326 فز 

34 46 12 المجموع 

46

12

34

12
= 3.02 = 3.83    معدل الفصل الثاني =

الفصل الثاني 
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