الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية

التعريفات
املادة ألاولى:
السنة الدراسية
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراس ي
ً
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرس على مداها املقررات الدراسية وال تدخل من
ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.
الفصل الصيفي
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع ،وال تدخل ضمنها فترتا التسجيل ،والاختبارات النهائية،
وتضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.
املستوى الدراس ي
ً
هو الدال على املرحلة الدراسية ،وفقا للخطط الدراسية املعتمدة.
الخطة الدراسية
هي مجموعة املقررات الدراسية إلاجبارية  ،والاختيارية  ،والحرة  ،والتي تشكل من مجموع
وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة
العلمية للتخصص املحدد.
املقرر الدراس ي
مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم،
ورمز ،واسم ،ووصف مفصل ملفرداته يميزه من حيث املحتوى ،واملستوى عما سواه من
مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض املتابعة ،والتقييم ،والتطوير ،ويجوز أن
يكون لبعض املقررات متطلب ،أو متطلبات سابقة ،أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية
املحاضرة النظرية ألاسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري ،التي
ال تقل مدته عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائة
دقيقة.
إلانذار ألاكاديمي
إلاشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد ألادنى املوضح في هذه
الالئحة.
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درجة ألاعمال الفصلية
الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراس ي من اختبارات وبحوث
وأنشطة تعليمية تتصل باملقرر الدراس ي.
الاختبار النهائي
اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.
درجة الاختبار النهائي
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراس ي.
الدرجة النهائية
ً
مجموع درجات ألاعمال الفصلية مضافا إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر ،وتحسب
الدرجة من مائة.
التقـدير
وصف للنسبة املئوية أو الرمز ألابجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
تقدير غير مكتمل
ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر علي الطالب استكمال متطلباته في املوعد املحدد ويرمز له
في السجل ألاكاديمي بالرمز (ل) أو ()IC
تقدير مستمر
ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتض ي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراس ي الستكماله ويرمز
له في السجل ألاكاديمي بالرمز (م) أو ()IP
املعدل الفصلي
هووو حاصوول قس وومة مجموووع النقوواا التووي حصوول عليهووا الطالووب عل ووى مجم وووع الوحوودات املق ووررة
لجميووع املقووررات التووي درسووها فووي أي فصوول دراس و ي ،وتحسووب النقوواا بضوور الوحوودة املقووررة فووي
وزن التقدير الذي يحصل عليه الطالب في كل مقرر درسه .أنظر امللحق ( )
املعدل التراكمي
هو حاصل قسمة مجموع النقاا التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي درسها منذ
التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات ،أنظر امللحق ( ).
التقدير العام
وصف مستوي التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الجامعة.
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العبء الدراس ي
مجمووع الوحوودات الدراسووية التوي يسوومل للطالووب التسووجيل فيهووا فوي فصوول دراسو ي ،ويتحوودد الحوود
ألاعلى وألادنى للعبء الدراس ي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

قبول الطال املستجدين
املادة الثانية:
يحدد مجلس الجامعة ً
بناء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعة
عدد الطال الذين يمكن قبولهم في العام الدراس ي القادم.
املادة الثالثة:
يشترا لقبول الطالب املستجد في الجامعة آلاتي:
ً
أ .أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة أومن
خارجها.
 .أال يكون قد مض ى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس
سنوات ويجوز ملجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرا إذا توافرت أسبا مقنعة.
ج .أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د .أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.
ً ً
ه .أن يكون الئقا طبيا.
و .أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
ز .أن يستوفي أي شروا أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
املادة الرابعة:
ً
تكون املفاضلة بين املتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروا وفقا لدرجاتهم في اختبار
الشهادة الثانوية العامة واملقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
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نظام الدراسة
املادة الخامسة:
ً
 .1يتدرج الطالب في الدراسة وفقا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
 .2تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على ألاقل للمرحلة الجامعية.
املادة السادسة:
ً
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد
وإلاجراءات التي يقرها مجلس الجامعة وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.
املادة السابعة:
نظام دراس ي يقسم فيه العام الدراس ي إلى فصلين رئيسين ،ويجوز أن يكون هناك فصل
دراس ي صيفي ،على أن تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيس ي ،وتوزع متطلبات التخرج
ً
لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقا للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.

نظام املستويات
املادة الثامنة:
يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل ،والحذف ،وإلاضافة للمقررات ضمن مستويات
الخطة الدراسية املعتمدة بما يضمن تسجيل الطال للحد ألادنى من العبء الدراس ي.

املواظبة والاعتذار عن الدراسة
املادة التاسعة:
على الطالب املنتظم حضور املحاضرات والدروس العملية ،ويحرم من دخول الاختبار النهائي
فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة ،على أال تقل عن
( )%57من املحاضرات والدروس العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الد اس يُ ،وي ّ
عد
ر
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ً
الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغيا راسبا في املقرر ،ويرصد له تقدير محروم
(ح) أو (.)DN
املادة العاشرة:
ً
يجوز ملجلس الكلية أو من يفوضه -استثناءا  -رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار،
ً
شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله املجلس ،ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال
تقل عن ( )%75من املحاضرات والدروس العملية املحددة للمقرر.
املادة الحادية عشرة:
ً
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفرا في ذلك الاختبار ،ويحسب تقديره
في ذلك املقرر على أساس درجات ألاعمال الفصلية التي حصل عليها.
املادة الثانية عشرة:
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز
ً
ً
ملجلس الكلية ،في حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديال خالل
مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراس ي التالي ،ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه
الاختبار البديل.
املادة الثالثة عشرة:
ً
أ .يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراس ي دون أن يعد راسبا،
إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة ،وذلك خالل فترة
زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة ،ويرصد للطالب
تقدير (ع) أو ( )Wويحتسب هذا الفصل من ّ
املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
 .يجوز الانسحا بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراس ي وفق القواعد
التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
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التأجيل والانقطاع عن الدراسة
املادة الرابعة عشرة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة
ّ
على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية
ً
حدا أقص ى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ،ويجوز ملجلس الجامعة في حال
الضرورة الاستثناء من ذلك ،وال تحتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات
التخرج.
املادة الخامسة عشرة:
إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراس ي دون طلب التأجيل يطوى قيده من
الجامعة ،وملجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة ملدة أقل ،وبالنسبة
للطالب املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر
مقبول.
املادة السادسة عشرة:
ً
ً
ال يعد الطالب منقطعا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرا في جامعة أخرى.

إعادة القيد
املادة السابعة عشرة:
ّ
يمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق
الضوابط آلاتية:
أ) أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
) أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
ً
ج) إذا مض ى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا
ً
مستجدا دون الرجوع إلى سجله الدراس ي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروا القبول
ً
املعلنة في حينه ،وملجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها املجلس.
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د) ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،وملجلس الجامعة – في حالة الضرورة –
الاستثناء من ذلك.
ً
ً
ه) ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال أكاديميا.
املادة الثامنة عشرة:
ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسبا تعليمية ،أو تأديبية ،أو الذي
فصل من جامعة أخرى ألسبا تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله ملثل هذه
ألاسبا فيعد قيده ملغى من تاريخ إعادة القيد.

التخرج
املادة التاسعة عشرة:
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،على أال يقل معدله
التراكمي عن مقبول ،وملجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم املختص تحديد مقررات
مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حال نجاحه في املقررات ورسوبه في
املعدل.

الفصل من الجامعة
املادة العشرون:
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت آلاتية:
أ  -إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على ألاكثر النخفاض معدله التراكمي عن (2.5
من  7أو  1.5من  )4وملجلس الجامعة ً
بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة
رابعة ملن ُي ْمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات املتاحة.
 إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوةعلى مدة البرنامج ،وملجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات
التخرج بحد أقص ى ال يتجاوز ضعف املدة ألاصلية املحددة للتخرج.
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ج  -يجوز ملجلس الجامعة في الحاالت الاستثنائية معالجة أوضاع الطال الذين تنطبق
عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين
دراسيين على ألاكثر.

الانتسا
املادة الحادية والعشرون:
يجوز ملجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات ألاخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتسا في
بعض الكليات والتخصصات التي تسمل طبيعة الدراسة فيها بذلك ،ويضع مجلس الجامعة
القواعد وإلاجراءات املنظمة لذلك وفق الضوابط آلاتية:
أ -أال يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتسب عن عدد الوحدات
الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتظم في التخصصات املتاحة لالنتسا .
ب -يعامل الطالب املنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل
وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب املنتظم عدا حضور املحاضرات.
ج -ملجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء
الطال املنتسبين.
د -يثبت ف و وي الس و وجل ألاكادي و ومي ووثيقة التخو ورج والشهو و وادة م و وا يفيد بأن دراسو وة الطالب
(باالنتسا ).

الاختب و و و و و و ووارات النهائية
املادة الثانية والعشرون:
يحدد مجلس الكلية التي يتبعها ّ
املقرر  -بناء على اقتراح مجلس القسم  -درجة لألعمال
الفصلية ال تقل عن ( )%05من الدرجة النهائية للمقرر.
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املادة الثالثة والعشرون:
تحتسب درجة ألاعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين آلاتيتين:
أــ الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاا الصفي ألاخرى ،أو منها
ً
جميعا ،أو من بعضها واختبار تحريري واحد على ألاقل.
بــ اختبارين تحريريين على ألاقل.
املادة الرابعة والعشرون:
َ
يجوز ملجلس الكلية التي يتبعها املقرر – بناء على توصية مجلس القسم – أن ُيض ّمن الاختبار
النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية ،ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات
الاختبار النهائي.

املادة الخامسة والعشرون:
يجوز ملجلس القسم الذي يتولى تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة السماح للطالب
باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراس ي التالي ،ويرصد للطالب في سجله ألاكاديمي
تقدير غير مكتمل (ل) أو( )ICوال يحسب ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي
يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر ،وإذا مض ى فصل دراس ي واحد ولم
َ
ُيغير تقدير غير مكتمل (ل) أو ( )ICفي سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب
(هو) أو ( )Fويحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي.
املادة السادسة والعشرون:
يجوز استثناء مقررات الندوات وألابحاث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من
أحكام املواد ( )24 ،20 ،22أو بعضها ،وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس
القسم الذي يتولى تدريس املقرر ،ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه
املقررات.
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التق و و و و و ووديرات
املادة السابعة والعشرون:
إذا كانت دراسة مقررات ألابحاث تتطلب أكثر من فصل دراس ي فيرصد للطالب تقدير
مستمر(م) أو ) ،(IPوبعد انتهاء الطالب من دراسة املقرر يمنل التقدير الذي حصل عليه ،وإذا
لم يستكمل املقرر في الوقت املحدد فيجوز ملجلس القسم الذي يتولى تدريسه املوافقة على
رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو )(ICفي سجل الطالب.
املادة الثامنة والعشرون:
تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
الدرجة املئوية
044-55
 54إلى أقل من 55
 55إلى أقل من 54
 54إلى أقل من 55
 .5إلى أقل من 54
 .4إلى أقل من .5
 55إلى أقل من .4
 54إلى أقل من 55
أقل من 54

التقدير

رمز
التقدير

وزن التقدير من
()5

وزن التقدير من
()4

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

أ+
أ
ب+
ب
ج+
ج
د+
د
هـ

5044
40.5
4054
4044
5054
5044
0054
0044
0044

4044
50.5
5054
5044
0054
0044
0054
0044
4
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املادة التاسعة والعشرون:
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن  4.75من  7.55أو  0.75من .4.55
( -1ممتواز):
ً
( -2جيد جدا) :إذا كان املعدل التراكمي من  0.57إلى أقل من  4.75من  7.55أو من
 2.57إلى أقل من  0.75من .4.55
إذا كان املعدل التراكمي من  2.57إلى أقل من  0.57من  7.55أو من
( -3جيوود):
 1.57إلى أقل من  2.57من .4.55
إذا كان املعدل التراكمي من  2.55إلى أقل من  2.57من  7.55أو من
( -4مقوبول):
 1.55إلى أقل من  1.57من .4.55
املادة الثالثون:
تمنل مرتبة الشرف ألاولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.57إلى ( )7.55من
( )7.55أو من ( )0.57إلى ( )4.55من ( )4.55عند التخرج ،وتمنل مرتبة الشرف الثانية للطالب
الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.27إلى أقل من ( )4.57من ( )7.55أو من ( )0.27إلى أقل
من ( )0.57من ( )4.55عند التخرج.
ويشترا للحصول على مرتبة الشرف ألاولى أو الثانية ما يلي:
أ -أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب -أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بين الحد
ألادنى والحد ألاقص ى للبقاء في كليته.
ج -أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن ( )%05من
متطلبات التخرج.
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إجراءات الاختبار النهائي
املادة الحادية والثالثون:
يجوز ملجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع ألاقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي ،وتكون
مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة املختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة
أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
املادة الثانية والثالثون:
يجوز ملجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
املادة الثالثة والثالثون:
يضع مدرس املقرر أسئلة الاختبار ،ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن
يضعها من يختاره مجلس الكلية.
املادة الرابعة والثالثون:
يصحح مدرس املقرر أوراق الاختبار النهائي ملقرره ،ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن
ً
يشرك معه متخصصا أو أكثر في التصحيل ،ويجوز ملجلس الكلية عند الضرورة أن يسند
التصحيل إلى من يراه.
املادة الخامسة والثالثون:
يرصد من يقوم بتصحيل الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطال في كشوف رصد
الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها ،ثم يصادق عليها رئيس القسم.
املادة السادسة والثالثون:
ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ،وملجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
املادة السابعة والثالثون:
ال يسمل للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مض ي نصف ساعة من بدايته ،كما ال يسمل له
بالخروج من الاختبار قبل مض ي نصف ساعة من بدايته.
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املادة الثامنة والثالثون:
الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب
عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطال التي يصدرها مجلس الجامعة.
املادة التاسعة والثالثون:
ملجلس الكلية التي تتولى تدريس املقرر ،في حاالت الضرورة ،املوافقة على إعادة تصحيل أوراق
إلاجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.
املادة ألاربعون:
يحدد مجلس الكلية ً
بناء على توصية مجلس القسم املختص مدة الاختبار التحريري النهائي
على أال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات.
املادة الحادية وألاربعون:
مع عدم إلاخالل باألحكام الواردة في املواد من ( )45-01يضع مجلس الجامعة التنظيمات
الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.
التحويل
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى:
املادة الثانية وألاربعون:
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط آلاتية:
أ -أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
ً
ب -أال يكون مفصوال من الجامعة املحول منها ألسبا تأديبية.
ج -أن تنطبق عليه شروا التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.

13

املادة الثالثة وألاربعون:
يقوم مجلس الكلية بمعادلة املقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية
ألاقسام التي تقدم هذه املقررات ،وتثبت في السجل ألاكاديمي للطالب املقررات التي عودلت له،
وال تدخل في احتسا معدله التراكمي.
املادة الرابعة وألاربعون:
ْ
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسبا تأديبية ّ
فيعد قيده ُملغ ًى من تاريخ قبول
تحويله للجامعة.
املادة الخامسة وألاربعون:
ً
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراس ي من جامعة إلى أخرى وفقا لإلجراءات واملواعيد املعلنة في
الجامعة املحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة:
املادة السادسة وألاربعون:
ً
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا للضوابط التي يقرها مجلس
الجامعة.
املادة السابعة وألاربعون:
تثبت في السجل ألاكاديمي للطالب املحول من كلية إلى أخرى جميع املواد التي سبق له دراستها،
ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية:
املادة الثامنة وألاربعون:
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية
وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.
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املادة التاسعة وألاربعون:
تثبت في السجل ألاكاديمي للطالب املحول من تخصص إلى آخر جميع املواد التي سبق له
دراستها ،ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

الطالب الزائر
املادة الخمسون:
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات في جامعة أخرى ،أو في فرع من فروع
ً
الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله ،وتعادل له املواد التي درسها وفقا للضوابط آلاتية:
ً
أ) موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقا على الدراسة.
) أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
ً
ً
ج) أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادال أو (مكافئا) في مفرداته ألحد
املقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
د) إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب ،فتتم
ً
املعاملة طبقا للمادة (.)45
ه) يحدد مجلس الجامعة الحد ألاقص ى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من
خارج الجامعة للطالب الزائر.
و) ال تحتسب معدالت املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة ألاخرى ضمن
معدله التراكمي ،وتثبت املقررات في سجله ألاكاديمي.
ز) أي شروا أخرى يضعها مجلس الجامعة.
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أحكام عامة
املادة الحادية والخمسون:
تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائل لتنظيم الدراسة والاختبارات املعمول بها في املرحلة
الجامعية.
املادة الثانية والخمسون:
ملجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
املادة الثالثة والخمسون:
ملجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
******
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