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  بــســــم الـلـــه الـرحـمــن الـرحـيــم

  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التـعليم العالي

  
  

  
  
  
  
  

  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
لجامعة الملك فھد للبترول  القواعد التنفيذيةو

  والمعادن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھـ١٤٣٢/١٤٣٣
  م٢٠١١/٢٠١٢
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  امعيةــــرحلة الجـــارات للمـــة واالختبـــــسة الدراـــــالئح
  

لي ) المتخذ في الجلسة ( الثانية ) لمجلس التعليم العا ٥/٢الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( 
المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي ھـ، ١١/٦/١٤١٦المعقودة بتاريخ 

والتعديالت الصادرة بقرار مجلس .  ھـ٢٧/٦/١٤١٦وتاريخ  ٩٠٤٥/ب/٧م رقم بالتوجيه البرقي الكري
المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء )، ١٣/٢٧/١٤٢٣عليم العالي رقم (الت

ھـ، ٢٣/١١/١٤٢٣وتاريخ  ٤٥٨٨٨/ب/٧ الكريم رقم رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقــي
  ت في بعض مواد الالئحة في قرارات الحقة للمجلس.وماتبعھا من تعديال

  
  

  
  لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن القواعد التنفيذيةو

  
) المتخذ في جلسته الثانية للعام  ١٨ھـ اكا ، م١٤١٦/١٤١٧- ٢- ٤الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم ( 

-٥-١٧رقم (ار مجلس الجامعة والمعدلة بقرھـ، ٢٩/١/١٤١٦بتاريخ  ةالمعقود ھـ،١٤١٦/١٤١٧المالي 
 بتاريخ المعقودة ھـ١٤٣١/١٤٣٢ي الخامسة للعـام الدراس المتخذ في جلسته، ھـ)٣١/١٤٣٢
  .ھـ١١/٧/١٤٣٢

  

  
  
  
  

 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية مكتوبة باللون األخضرتظھر في ھذا الكتيب، ملحوظة: 
  .مكتوبة باللون األسودرول والمعادن لجامعة الملك فھد للبت القواعد التنفيذيةو
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  تعريفاتال
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  :  األولىالمادة 

  
  السنة الدراسية:
  ان وفصل صيفي إن وجد .يفصالن رئيس

  
   لدراسي:الفصل ا

ا  ،تقل عن خمسة عشر أسبوعاً ُتدرس على مداھا المقررات الدراسية مدة زمنية ال دخل من ضمنھا فترت وال ت
  النھائية. واالختباراتالتسجيل 

  
  الفصل الصيفي:

ا التسجيل  دخل من ضمنھا فترت ة أسابيع وال ت ى ثماني اراتمدة زمنية ال تزيد عل ة واالختب وتضاعف  ،النھائي
  مدة المخصصة لكل مقرر.خاللھا ال

  
  المستوى الدراسي:

  وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة. ھو الدال على المرحلة الدراسية،
  

  الخطة الدراسية:
ات  داتھا متطلب ھي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية، واإلختيارية، والحرة، والتي تشكل من مجموع وح

  للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد. التخرج التي يجب على الطالب اجتيازھا بنجاح
  

  المقرر الدراسي:
ميخطة الدراسال ضمن مادة دراسية رر رق  ،واسم ،ورمز ،ة المعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مق

ه  ،زه من حيث المحتوىيووصف مفصل لمفرداته يم والمستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ ب
ب، والتطوير ،والتقييم ،تابعةالقسم لغرض الم ات سابقة ،ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطل أو  ،أو متطلب

  متزامنة معه.
  

  الوحدة الدراسية:
ه عن المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتھا عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدت

  ال تقل مدته عن مائة دقيقة. أو الدرس العملي أو الميداني الذيخمسين دقيقة، 
  
  
  نذار األكاديمي:اإل

  اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في ھذه الالئحة.
  

  درجة األعمال الفصلية:
ارات ن اختب ب خالل فصل دراسي م ين تحصيل الطال ي تب ال الت ة لألعم ة الممنوح وأنشطة  ،وبحوث ،الدرج

  ية تتصل بالمقرر الدراسي.تعليم
  

  االختبار النھائي: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥ 

جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

  اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نھاية الفصل الدراسي.
  

    درجة االختبار النھائي:
  ختبار النھائي للفصل الدراسي.الدرجة التي يحصل عليھا الطالب في كل مقرر في اإل

  
  الدرجة النھائية:

  وتحسب الدرجة من مائة. ،ليھا درجة االختبار النھائي لكل مقررمجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إ
   

  التقدير: 
  أو الرمز األبجدي للدرجة النھائية التي حصل عليھا الطالب في أي مقرر. وصف للنسبة المئوية

  
  تقدير غير مكتمل:

ه في الموعد المحدد، وي ه في السجل تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلبات رمز ل
  ) . ICاألكاديمي بالحرف ( ل ) أو ( 

  
  تقدير مستمر:

الرمز ( م ) تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي إل ه ب ستكماله، ويرمز ل
  ). IPأو ( 

  
  المعدل الفصلي:

ى مجموع الوحدات المق ا الطالب عل ررات التي حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليھ ع المق ررة لجمي
ل  ،درسھا في أي فصل دراسي ه في ك وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل علي

  مقرر درسه الطالب، انظر الملحق ( ب ).
  
  

  المعدل التراكمي: 
ه ذ التحاق ررات التي درسھا من ع المق ة  حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليھا الطالب في جمي بالجامع

  انظر الملحق ( ب ). ،على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات
  

  التقدير العام: 
  دراسته في الجامعة . مدةمستوى التحصيل العلمي للطالب خالل  وصف

  
  العبء الدراسي:

ى واألدن ا في فصل دراسي، ويتحدد الحد األعل ى مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيھ
  للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.
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جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

    تعريفات للمصطلحات الواردة في القواعد التنفيذية :

  
  :للبترول والمعادن جامعة الملك فھد التقديرات المستخدمة في

ي  تخدمة ف ديرات المس ع التق ةيوضح الملحق (ج) جمي اط ،الجامع دد والنق تخدم  ةالمح دير، ويس ل تق ام لك نظ
  ).٤٫٠٠النقاط ذو الحد األعلى (

  
  السجل األكاديمي:

ع  من جمي مية تتض ة رس ب وثيق ھا الطال ي درس ررات الت ررةالمق داتھا المق دد وح ا وع ا وأرقامھ  برموزھ
ديراتوال ا  تق ي حصل عليھ يوالت دل التراكم دل الفصلي والمع ا  المع ي منھ ي أُعف ررات الت ى المق باإلضافة إل

  .حتى تاريخ طباعة تلك الوثيقة كوذل،  الطالب المحول
   
  :دل التــخـصــصـمع

ررات  ي مق ب ف ا الطال ل عليھ ي حص ديرات الت دل التق و مع ص ھ دل التخص صمع ة  التخص ب الخط حس
  ُيحسب معدل التخصص على أساس آخر تقدير حصل عليه الطالب في المقرر.والدراسية،

  
  :  العـملي أو الـميـدانـي لدرسلية ـالوحدة الدراس

ـدرس العمال ـيداني تعـلي أو المـ ـيق٢٠٠ـ ١٥٠ه (ـادل مدتـ ـحـب ة) دقـــ ـى ( أ دـ ـ ١٠٠دنـ بعض  ة) دقــيقـ ل
  البرامج.

    
  :  يكاديماأل مويوالتق قبولة الجنل

ات ا دراسة حاالت طلب ة مھمتھ دير الجامع ل لجنة استشارية يكونھا م د  التحوي ادة القي في حاالت والنظر وإع
 .ةالالئح تقـضي به ـب مايداً إلقرارھا حســوصيات الالزمة حيال ذلك تمھاإليقاف واتخاذ الت

 
  :  التحضيرية السنة الترقــيــة من مقررات

  إدارة الجامعة.ا اجتياز كل مقررات السنة التحضيرية أو بعضھا بناًء على ضوابط تقرھ
  

  :الـبرنامـج التعاونــي
ة  قبل آخرالتدريب العملي  فييقضيھا الطالب  فترة ات تخصصه فصل دراسي له في الجامع دة حسب متطلب لم

ً ٢٨(التزيد عن    .) أسبوعا
 

    :التـدريـب الصـيفــي
ات تخصصه التدريب العملي  يقضيھا الطالب في فترة ة حسب متطلب دة قبل آخر فصل دراسي له في الجامع لم

    .سابيع) أ٨(
            

  قبول الطالب المستجدين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  الثانية :المادة 

ذين  ة عدد الطالب ال ة في الجامع ات والجھات ذات العالق يحدد مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجالس الكلي
  دم.يمكن قبولھم في العام الدراسي القا
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جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

  القواعد التنفيذية للمادة الثانية :
  

ع١ يق م جيل وبالتنس ول والتس ادة القب وم عم ة ـ تق ي الجامع ة ف ات ذات العالق س  الجھ ية لمجل ديم توص بتق
  الطالب الذين يمكن قبولھم في العام الدراسي التالي.الجامعة بأعداد 

  

ات خال٢ ين الكلي ول والتسجيل وب ادة القب ين عم د تخصصات الطالب ـ يتم التنسيق ب ل السنة الدراسية لتحدي
  .وبناًء على الشروط التي تقرھا الجامعة رغبة كل منھم الذين سيكملون برنامج السنة التحضيرية وذلك حسب

  
  

  : الثالثةالمادة 
  طالب المستجد في الجامعة اآلتي :يشترط لقبول ال

  .ھا من داخل المملكة أو من خارجھاعلى شھادة الثانوية العامة أو ما يعادل أن يكون حاصالً أ.  
ا أالّ ب.  ى خمس سنوات يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو م د عل دة تزي ا م ، يعادلھ

 ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من ھذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .
  ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك .

  .لة شخصية يراھا مجلس الجامعةمقابد. أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو 
  ھـ.أن يكون الئقاً طبياً .

  أو خاصة .        و. أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جھة حكومية 
  ز. أن يستوفي أي شروط أخرى يحددھا مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .

  
  القواعد التنفيذية للمادة الثالثة :

  

ة السعودية أن تكون من يشترط لقبو ة العربي ل الطالب الحاصلين على شھادة الثانوية العامة من داخل المملك
  .ھاأو خارج المملكةداخل ما يعادلھا من أو  قسم العلوم الطبيعية

  
 
 

  : الرابعةالمادة 
ار الشھادتكون  درجاتھم في اختب اً ل ع الشروط وفق ة المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليھم جمي ة الثانوي

   العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
  

  القواعد التنفيذية للمادة الرابعة :
  

يھم  ـ١ دمين ممن تنطبق عل ين المتق ول بالمفاضلة ب ارات القب اء اختب د انتھ ول والتسجيل بع ادة القب تقوم عم
ك السنة الدراسية. جميع شروط القبول وفقاً للتقويم الكلي الذي يحصلون عليه وحسب  العدد المحدد مسبقاً لتل

  وبعد اعتماد مدير الجامعة نتائج ھذه المفاضلة يتم إعالم الطالب بنتائج قبولھم.
  

  يحضروا في الموعد المحدد.لم تم إبالغھم بالقبول إذا  ـ يلغى قبول الطالب الذين٢
  

امج السنة التحضيرية قب٣ ال برن ولين إكم ع الطالب المقب ى جمي ة ـ عل ة الجامعي ة الدراسة في المرحل ل بداي
  .بذلك حسب القواعد التنفيذية الخاصة ھذا البرنامج أو جزء منه اجتيازويمكن 

  

  ـ برنامج السنة التحضيرية :٤
ة و  ١-٤ اة الجامعي ة الطالب المستجدين للدراسة و الحي ى تھيئ ادةتھدف السنة التحضيرية إل  زي

  :فرص نجاحھم وتفوقھم في الجامعة من خالل
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جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

باللغة   تطوير مھارات الطالب في اللغة اإلنجليزية لتمكينھم من الدراسة والتواصل -١
  االنجليزية في مراحل الدراسة الجامعية.

و تطوير القدرة على التحليل  ،تعزيز فھم واستيعاب الطالب للمفاھيم الرياضية األساسية -٢
  الرياضية المختلفة.والتفكير من خالل طرق حل المسائل والربط بين المفاھيم 

وتطوير  ،و المھارات األساسية بھدف تھيئتھم للعمل األكاديمي تزويد الطالب بالمعارف  -٣
أساليب التعلم الفعالة ومساعدتھم على التأقلم مع الحياة الجامعية و اختيار التخصص 

  وممارسة الحياة الصحية السليمة.

  
ر،  وفصل ،مدة برنامج السنة التحضيرية سنة دراسية ٢-٤ زم األم ا صيفي إن ل تم خاللھ دريسي  ت

 مقررات أخرى ترى الجامعة إضافتھا.، وأي الرياضيات ة، واللغة اإلنجليزي مقررات
 
تم إدراج الت ٣-٤ بي ا الطال ل عليھ ي حص ديرات الت ي  ق جله ف ي س يرية ف نة التحض ررات الس مق

ي دل التراكم لي والمع دل الفص ع المع اديمي م ديرات ،األك ذه التق ب ھ ي المع وال تحس دل ف
ة، و أثير ستمر يالتراكمي للدراسة الجامعي ة الدراسية للطالب في الت ةالحال ة الجامعي  مرحل

 حسب ما كانت عليه خالل آخر فصل دراسي للطالب في برنامج السنة التحضيرية.
  
يرية  ٤-٤ نة التحض ب الس از الطال وليجت د حص د (ج،ه عن ن جي ل ع دير اليق ى تق ع Cعل ي جمي ) ف

) في بقية مقررات Dة اإلنجليزية والرياضيات، وحصوله على تقدير اليقل عن مقبول (د، مقررات اللغ
ار أي من التخصصات أول مستوى في المرحلة الجامعية، بحق لتيو، السنة التحضيرية ه اختي ويحق ل

   .التي تقرھا إدارة الجامعةالتي ُتقّدُمھا الجامعة حسب الضوابط 
  
ررأكثر من سة مقرر أو الطالب من درايمكن إعفاء  ٥-٤ ة  اتمق ة االنجليزي اً فياللغ اإذا أظھر تفوق  ھ

 .ضوابط تقرھا إدارة الجامعةبناًء على السنة التحضيرية في بدء الدراسة قبل 
  

فإّنُه يمكنه وتبقى عليه مقررات أخرى اللغة اإلنجليزية  مقرريإذا اجتاز طالب السنة التحضيرية  ٦-٤
  .المرحلة الجامعية حسب الضوابط التي تقرھا إدارة الجامعةقررات في ھذه الحالة دراسة بعض م

  

  :تينالتالي تينيفصل الطالب من برنامج السنة التحضيرية في إحدى الحال ٧-٤  
  

    

اليتين في نفس ا أو أو محروم ـ إذا حصل الطالب على تقدير راسب١   رتين متت نسحب بتقدير راسب م
  الرياضيات.    أو مقررات اللغة اإلنجليزية المقرر من مقررات

  
  

ررة  اذـ إ٢ دة المق دة أقصاھا نصف الم لم ينه الطالب جميع مقررات برنامج السنة التحضيرية خالل م
  إلنھاء السنة التحضيرية عالوة على مدة البرنامج.
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  نظام الدراسة
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  :  الخامسةالمادة 

  للقواعد التنفيذية التي يقرھا مجلس الجامعة.يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً   ( أ )
  ( ب) تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية.

  
  : فيذية للمادة الخامسةالقواعد التن

  

اـ ١ ا ومتطلباتھ ة ونظمھ ا يخص الدراس ل م ر ك ة بنش وم إدارة الجامع ذلكلطالب ل تق وعيتھم ب ائل  وت بالوس
ات ؤويتحمل الطالب مسوالمتاحة،  ك متطلب ا في ذل ا بم ة لھ لية معرفة ومتابعة نظام الدراسة، واللوائح المنظم

، ليةؤوذلك ال تعفيه من تحمل ھذه  المسين ومساعدتھم للطالب في توجيه المرشدين األكاديمي التخرج، كما أنّ 
ذا ف ام الدراسة ومُ إل ة بنظ ى معرف ون عل ب أن يك ل طال زم ك ه يل ة ھّ تفَ ن ة بدق ھادة العلمي نح الش ات م اً لتعليم م

ك استشارة رئيس ال ،كاديميةأرار لإللمام بما يستجد من أنظمة وشمول، وأن يسعى باستم ه في ذل قسم ويمكن
  .لمختص أو المرشد األكاديميا

  
  الدراسي مثل: ـ تعّين الجامعة لكل طالب من طالبھا مرشداً أكاديمياً لمساعدته في المسائل المتعلقة بسيره٢

  ختيار التخصص األكاديمي الذي يالئم رغبة الطالب واستعداده.ا  . أ
 فھم وتفسير األنظمة األكاديمية.  . ب

ررات اإلِلز ة ج. تعريف الطالب بتسلسل المق ررات االختياري راح المق ى اقت ة إضافة إل ة واالختياري امي
  للطالب.

  د. متابعة مسيرة الطالب وتقدمه الدراسي.
  ھـ. المساعدة في التسجيل المبكر ومتابعة مراحل التسجيل المختلفة.

  و . المساعدة في تعويض بعض المقررات بأخرى عند الضرورة.

دريس ويتم اختيار المرشد األكاديمي من بين أع ة الت ا بالنسبة لطالب السنة في ضاء ھيئ ة، أم القسم أو الكلي
لسنة التحضيرية أو من شؤون االتحضيرية فمرشدھم األكاديمي ھو وكيل كلية الدراسات المساندة والتطبيقية ل

  . من أعضاء ھيئة التدريس ةمّ وكل له ھذه المھت
  
  ـ الخطة الدراسية :٣

ت ى المس ية عل ررات الدراس م المق ة تقس ررات اإلجباري توى المق ل مس دد لك ة، ويح ة علمي ل درج ويات لك
ا  ى الطالب اجتيازھ ي يجب عل ة وعدد الوحدات الدراسية الت ى بنجاح واالختياري ا للحصول عل حسب ترتيبھ

ررات والوحدات الدراسية "الخطة الدراسية "  ذا التقسيم للمق ك التخصص، ويسمى ھ الدرجة العلمية في ذل
ة وتحديث الخطط الدراسية ويتم اعتماد جمي ع الخطط الدراسية من قبل مجلس الجامعة، وعلى األقسام مراجع

تم تطبيق الخطط الدراسية حسب القواعد  د الطالب بأحدث التطورات في المجاالت الدراسية وي دورياً لتزوي
  اآلتية:

دة وعرضعلى األقسام األ )أ(  ة المعتم ررات االختياري ة المق ة كاديمية تحديد قائم ى مجلس الكلي ھا عل
  .لتنفيذھا عمادة القبول والتسجيل بھاوإحاطة 

ة ) ب( االت خاص ي ح الب وف بعض الط ن ل ات  يمك ي متطلب ريط ف رى دون التف ة أخ ى خط ول إل التح
  التخرج .
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ررات أو  دريس بعض المق ( ج ) عند إجراء أي تغيير في برنامج الخطة الدراسية فمن المتوقع عدم ت
أخرين دراسياً بوضع تدريس مقررات أخرى الزم للطالب المت اديمي الوقت ال ، لذلك يراعي القسم األك

ادة  ات تخرجھم حسب خطتھم األصلية وإحاطة عم خطة تنفيذية تمكن ھوالء الطالب من إنھاء متطلب
 القبول والتسجيل بھا لتنفيذھا.

ُه (د) إذا تطلب برنامج الخطة الدراسية الجديد العودة لتدريس مقرر محذوف، و اً، فإٌن لم يكن ذلك ممكن
ك  وى وعدد الوحدات الدراسية، وذل يمكن ـ وفي ھذه الحالة ـ التعويض بمقرر بديل ومماثل في المحت

ا بعد موافقة المرشد األ ول والتسجيل بھ ادة القب ة، وإحاطة عم كاديمي، ومجلس القسم، ومجلس الكلي
  لتنفيذھا.

ـ( ة  )ھ تئناف الدراس د أو اس ادة قي ت إع ة إذا تم ع للخط ه يخض ة فإن ن الدراس وف ع ب الموق للطال
الدراسية التي كان عليھا في آخر فصل دراسي له في الجامعة، وذلك في حالة عدم إلغاء ھذه الخطة ، 

بناًء على توصية القسم صلية لدراسته ويوضع على أحدث خطة في تخصصه في حالة إلغاء الخطة األ
  .األكاديمي

ات الخطه على الطالب أن يواصل ا )و(  لتحصيل العلمي في إطار الخطة الدراسية وإذا استوفى متطلب
  أصبح مرشحاً للتخرج.

  
  

  تقرير الحالة الدراسية : ـ٤
ل فصل در ة ك ي نھاي دد ف ي تبتح ية الت ب الدراس ة الطال هُ خُ  نُ يّ اسي حال ا حقق ته  الصة م ب خالل دراس الطال

الصيفي اليغير في الحالة  الفصلديمي، ھذا مع العلم بأن كاحالة الطالب الدراسية في سجله األوتظھر  ةبالجامع
  الدراسية، وفيما يلي توضيح ھذه الحاالت:

  

  ) Good Standingكاديمية الجيدة : ( الحالة األ
   

ه التراكمي أو الفصلي عن الحد األدنى ( ل معدل م يق دة إذا ل ة للطالب جي ومن  ،)٢٫٠٠تكون الحالة األكاديمي
   الب محافظاً على ھذه الحالة حتى التخرج.المفروض أن يظل الط

  
 

  )Academic Warning : (التحذير األكاديمي
اليتين  ( عدا الصيفي) بعد ظھور نتائجه مع نھاية كل فصل دراسي يحذر الطالب التين الت إذا تحققت أي من الح

:  

  ).١٫٠٠) وأكثر من (٢٫٠٠إذا كان معدله التراكمي أقل من ( ) ( أ  

  .)٢٫٠٠معدله الفصلي أقل من ( (ب ) إذا كان  
  

  ) Academic Probationكاديمي: (اإلنذار اال
كمي أقل نھاية كل فصل دراسي، إذا كان معدله الترا فيبعد ظھور نتائجه  يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي

  .)١٫٠٠من (
  
  ـ اإليقاف عن الدراسة :٥
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ة الجا ي المرحل ب ف ية للطال ة الدراس تمرار الحال ع اس ي يمعم ي آخر فصل دراسي ف ه ف ت علي ة حسب ماكان
ل إذا برنامج السنة التحضيرية،  ى األق دة فصل دراسي عل ة لم يوقف الطالب عن الدراسة في المرحلة الجامعي

  تحققت أي من الحاالت التالية:

  فصل دراسي.أي ) في  ١٫٠٠( أ ) إذا حصل الطالب على معدل فصلي أقل من ( 

الي ) إذا حصل الطالب ع ب(  دالً فصلياً في الفصل الت لى تحذير أو إنذار أكاديمي في فصل دراسي، وحقق مع
  ) . ١٫٧٥بما ھو أقل من ( 

  ( ج ) إذا حصل الطالب على ثالث تحذيرات أكاديمية متتالية.

ى توصية  يجوز اًء عل لمدير الجامعة إعطاء الطالب الموقوف عن الدراسة فرصة لالستمرار في الدراسة بن
  قبول والتقويم األكاديمي.لجنة ال

 
  يقاف :ـ إنھاء مفعول التحذير األكاديمي أو اإل٦

ك     ) أ( ه ذل ى توجي ادي عل ي اعتي ل دراس رور فص د م اديمي بع ذير األك ول التح اء مفع ن إنھ يمك
ل  ة أي فص ي نھاي ي ف لي والتراكم ب الفص دل الطال ون مع دما يك ه عن ي مفعول ذير، وينتھ التح

 ) أو أكثر.٢٫٠٠دراسي (

المحددة فترة الالدراسة التقدم بطلب الستئناف الدراسة في في  إذا رغبلطالب الموقوف على ا  ) ب(
ويم األمن قبل عمادة القبول والتسجيل ول والتق ة القب اديمي ، وتنظر لجن ة  -ك بالتنسيق مع الكلي

ت - ھا الطالب عند الحاجةالتي يتبع اف، وال ي رة اإليق د فت ادة الطالب للدراسة بع ة إع م في إمكاني
  احتساب مدة إيقاف الطالب من المدة المقررة إلنھاء متطلبات الدرجة العلمية.

 
  

  ـ منح الطالب درجتين علميتين :٧
ين في آن واحد شريطة أن ال يق ين علميت ه التراكمي عن يمكن للطالب التقدم بطلب للدراسة في درجت ل معدل

ه ، ٣٫٠٠ ة  ٣٢بعد إنھائ د موافق ل وبع ى األق ين وحدة دراسية عل ين ومجلسي الكليت مجلسي القسمين المعني
  المعنيتين، ويمنح الطالب الدرجتين العلميتين بعد استيفائه الشروط التالية :

ن  ل م وب لك ي المطل دل التراكم ى المع ل عل ية وحص ررات الدراس ل المق د أكم ون ق ( أ ) أن يك
  الدرجتين العلميتين .  

ن   ) ساعة زيادة ٢٨ة للدرجتين العلميتين عن ((ب) أال يقل مجموع الوحدات الدراسية المحتسب ع
  متطلبات الدرجة األكثر في عدد الوحدات الدراسية .

ى (ج) في حالة وجود برنامج تعاوني في كال التخصصين يجوز أن يكتفي الطالبُ  أن يعوض  بواحد عل
  علميتين .للدرجتين ال   اآلخر بمقررات يحددھا مجلسا الكليتين المعنيتين حسب الخطة الدراسية

دريب صيفي في كال التخصصين يجوز أن يكتفي الطالبُ  امج ت ة وجود برن اًء  ( د) في حال د بن بواح
  على توصية مجلسي الكليتين المعنيتين .  

  
 
ة بوقت ٨ ة الجامعي ادن للدراسة في المرحل رول والمع د للبت ك فھ ة المل وظفي جامع ول وتسجيل م ـ يجوز قب

  .ةالجامعجزئي حسب إجراءات يقرھا مدير 
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  ظام المستوياتن
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  ة :ادسالسالمادة 

اً  ة وفق للقواعد واإلجراءات التي يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكامل
  يقرھا مجلس الجامعة، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين .

  
  ة : عالسابالمادة 

ى  اك فصل دراسي صيفي، عل نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين، ويجوز أن يكون ھن
اً أن تحتسب مّدته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرج ى مستويات وفق ة العلمية إل

  للخطة الدراسية التي يقرھا مجلس الجامعة.
  

  : ةسابعالقواعد التنفيذية للمادة ال
وابط  ة الض س الجامع در مجل زأين، ويص ى ج ة إل رامج الجامع ي بعض ب ي ف ل الدراس م الفص وز أن يقس يج

  المنظمة لذلك.
  

  ة :الثامنالمادة 
لحذف، واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل، وا

  بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي.
  

  القواعد التنفيذية للمادة الثامنة :
  

  ـ إجراءات التسجيل:١
ا إدار ةموافقة المرشد األكاديمي إلزامي ١-١   اء إجراءات التسجيل حسب الضوابط التي تقرھ ة إلنھ

  الجامعة.
    
  التسجيل المبكر:  ٢-١  
في منتصف الفصل الدراسي األول يتم التسجيل المبكر للمقررات التي سيدرسھا الطالب في الفصل   

ر  تم التسجيل المبك اني ي ي منتصف الفصل الث اني، وف ام  للفصلالث ن الع الصيفي والفصل األول م
ام  عني مسجلين في ذلك الفصل، وال يغنب الالتالي.  والتسجيل المبكر إلزامي على جميع الطال القي

  .في بداية الفصل الدراسي بالتسجيل الرسمي
  
 
 

  التسجيل الرسمي:  ٣ـ١  
ك    د ذل تم تأكي امج  صيفي، وي ل فصل دراسي أو برن يتم التسجيل الرسمي لجميع الطالب في بداية ك

إجراءات ال ام ب ه كما ھو محدد في التقويم األكاديمي، وعلى كل طالب القي تسجيل بنفسه، وال يحق ل
  تكليف من ينوب عنه إطالقاً أو طلب التسجيل بأي طريقة أخرى.

  
  

  التسجيل المتأخر:   ٤ـ١  
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ب    ي حس ويم الدراس ي التق ددة ف رة المح الل الفت أخراً خ جيل مت رورة التس د الض ب عن ن للطال يمك
  .الضوابط التي تضعھا الجامعة ويتحمل الطالب جميع تبعات تسجيله المتأخر

  
  الحذف واإلضافة:  ٥ـ١  
ام    الل األي رى خ ررات أخ افة مق ي بإض ه الدراس ديل جدول ب تع وز للطال ويم يج ي التق ددة ف المح

اديمي ل ي األك ل الدراس ل أولفص دء  الفص ن ب بوعين م الل أول أس ذف خ ه الح ا يمكن يفي. كم الص
ي  بوع األول ف الل األس ي (خ ل الدراس ي الفص ة ف لالدراس يفي) دون أن الفص ي  الص ك ف ر ذل يظھ

  السجل األكاديمي، بالشروط التالية:
  

  أوالً : الحذف :  

ه للتسجيل   ة (أنظر القو ،( أ ) عدم تجاوز الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح ب اعدالتنفيذي
  للمادة الثامنة).

إال   ( ب ) إذا كان المقرر المراد حذفه متطلباً متزامناً مع مقرر آخر، فال يحق له حذفه   
  .(أنظر القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة)المقررين معاً، أو إبقائھما معاً، ف بحذ

    

  ثانياً : اإلضافة :  

د   ( أ ) عدم  تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي المسموح به للتسجيل (أنظر   القواع
  التنفيذية للمادة الثامنة).

  رات النھائية.( ب ) عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي واالختبا    

افؤ عدد الطالب    ار تك ( ج ) في حالة رغبة الطالب اإلضافة إلى شعبة مغلقة، وأخذاً في االعتب
ديم  رر، وتق اديمي للمق ة رئيس القسم األك في الشعب، فيجب على الطالب الحصول على موافق

  الموافقة خالل الفترة المحددة لعمادة القبول والتسجيل.
  

  مع:مستـ حضور مقرر بصفة ٢
د توصية مدرس  ك بع ى مستمع وذل رر إل ة المق ر حال رر بوحدات دراسية تغيي يجوز للطالب المسجل في مق
ى الطالب حين  ب، وعل المقرر وموافقة رئيس القسم الذي يقدم المقرر، إضافة إلى رئيس قسم تخصص الطال

  -تقديم الطلب األخذ باالعتبارات اآلتية:
  

  مستمع في فصله األخير فقط قبل تخرجه.فة بص( أ ) يسمح للطالب حضور مقرر   
  مستمع.للطالب حضور مقرر مطلوب لتخرجه بصفة  ( ب ) ال يمكن  
  ( ج ) ال يمكن تغيير حالة المقرر من مستمع إلى مقرر بوحدات دراسية بعد انتھاء فترة اإلضافة.  
الٍ ع فال يمكن إعادته بوحدات دراسيممستبصفة  مقررالطالب أي عند حضور ( د )     ة في أي فصل ت

اديمي  ما لم تكن اإلعادة في تخصص جديد وھذا المقرر متطلب أساسي فيھا بعد موافقة المرشد األك
  .ةين األكاديمؤوجامعة للشوعميد كليته ووكيل ال ورئيس قسمه

ن آخر يوم لقبول طلبات تغيير حالة المقرر إلى مستمع في عمادة القبول والتسجيل  ھو آخر ( ھـ ) إ  
  لالنسحاب من المقررات بدرجة (منسحب بعذر) كما ھو محدد في التقويم األكاديمي. يوم

  (أنظر القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين) 
  
  ـ التبديل أو التعويض في المقررات :٣
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ة المختص وإعالم  ل الجامع ة وكي ى موافق د الحصول عل ررات أخرى بع ررات بمق ديل أو تعويض مق يمكن تب
ر  عمادة ررات أو لتغيي دريس بعض المق ل عدم االستمرار في ت القبول والتسجيل بذلك في بعض الحاالت (مث

  المحتويات، أو في حالة إقرار برامج جديدة تتكون من مقررات لم يدرسھا الطالب).
  
  ـ إعادة مقرر دراسي :٤

ذل رر، ويمكن للطالب ك ك المق ادة ذل ه إع رر إلزامي فعلي رر إذا رسب الطالب في مق د دراسة أي مق ك أن يعي
ادة  ة إع رر ، وفي حال دير أداء الطالب في المق حصل فيه على تقدير مقبول أو مقبول مرتفع، ويعكس آخر تق

رر ً دراسي اً الطالب مق ه  ا دير راسب فعلي ى تق ه عل م حصل في ع ث ول مرتف ول أو مقب دير مقب ى تق ه عل حصل في
اً في خطة ا رراً إلزامي ه مق ديرات في سجل الطالب إعادتة في حالة كون ع التق لطالب الدراسية، وتحسب جمي

  كاديمي.األ
  
  ـ التسجيل في البرنامج التعاوني : ٥

ي في  دريب العمل رة من الت م الدراسية، قضاء فت يتعين على بعض طالب الجامعة حسب تخصصاتھم وخططھ
د عن مجال التخصص لمدة  ى اتصال د٢٨(التزي ا الطالب عل م مع قسمه األ) أسبوعاً يكون خاللھ اديمي. ائ ك

  ولكي يصبح الطالب مؤھالً للتسجيل في ھذا البرنامج ال بد من استيفاء الشروط التالية:
  

ه  ٨٥( أ ) أن يكون قد أكمل أكثر من   ا، وعلي ة المسجل فيھ امج الشھادة العلمي وحدة دراسية في برن
  أن ُيكمل البرنامج التعاوني قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة.

  له من القسم المختص. ةالمحدد( ب) أن يكون قد أكمل المقررات   
  ) أو أكثر.٢٫٠٠( ج ) أن يكون المعدل التراكمي ومعدل التخصص (  
  ال يكون موقوفاً عن الدراسة.ن ( د ) أ  
  (ھـ) ال يسمح للطالب التسجيل في أي مقرر آخر أثناء البرنامج التعاوني.  

  
  :ـ التسجيل في التدريب الصيفي ٦

يتعين على بعض طالب الجامعة حسب تخصصاتھم وحسب خططھم الدراسية، قضاء فترة للتدريب الصيفي في 
ه  ل آخر فصل دراسي ل مجال التخصص مدتھا ثمانية أسابيع، وعلى الطالب أن ُيكمل فترة التدريب الصيفي قب

  ن توفر الشروط التالية:في الجامعة، ولكي يصبح الطالب مؤھالُ للتسجيل في ھذا البرنامج فال ُبّد م
    

  وحدة دراسية في برنامج الشھادة العلمية المسجل فيھا.٦٥( أ ) أن يكون قد أكمل أكثر من   
  له من القسم المختص. ةالمحدد( ب) أن يكون قد أكمل المقررات   
  ) أو أكثر. ٢٫٠٠( ج ) أن يكون المعدل التراكمي ومعدل التخصص (  
  الدراسة.( د ) أال يكون موقوفاً عن   
  (ھـ) ال يسمح للطالب التسجيل في أي مقرر آخر أثناء التدريب الصيفي.  

  
  ھـ)١٤٣٦شعبان  ٦خ (تم التعديل بواسطة مجلس الجامعة بتاري ـ العبء الدراسي :٧

ي الفصل الدراسي أو  جلھا ف ي يس ررات الت ية للمق دات الدراس وع الوح و مجم ب ھ بء الدراسي ألي طال الع
  -الفصل الصيفي، ويختلف من تخصص آلخر، وُيحدد حسب القواعد اآلتية :

  
ة   )  ( أ   ه األكاديمي ذي حالت ب ال بء الدراسي للفصل الدراسي للطال ى للع د األعل ى والح د األدن الح

  جيدة:
 ) ذا الحد ١٢يبلغ الحد األدنى لعدد الوحدات الدراسية ) وحدة في الفصل الدراسي ويستثنى من ھ

  األدنى الطالب في فصله الدراسي األخير.
 ) وحدة دراسية.١٩يبلغ الحد األعلى (  
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  وحدة  دراسية  ٢١للطالب بعد الحصول على موافقة رئيس قسمه األكاديمي أن يسجل ( يجوز (
ل عن  ٢٨إذا كان معدله التراكمي في الفصول الدراسية التي تضم آخر (  ) وحدة دراسية ال يق

)٣٫٠٠.( 
  ) وحدات دراسية للفصل الصيفي. ٨يبلغ الحد األعلى (  

  
  الدراسي للطالب المحذر أو المنذر أكاديمياً :الحد األدنى والحد األعلى للعبء   ( ب)
  ) وحدة للفصل الدراسي ويستثنى من ھذا الحد األدنى الطالب في فصله  ١٢يبلغ الحد األدنى (

  الدراسي األخير.
 ) وحدة دراسية للفصل الدراسي.١٥يبلغ الحد األعلى (  
  ) وحدات دراسية للفصل الصيفي. ٧يبلغ الحد األعلى (  

  
  األدنى والحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في فصله األخير : الحد  ( ج ) 

 ) وحدة دراسية في الفصل الدراسي٢٠يبلغ الحد األعلى (  
 ) وحدات دراسية في الفصل الصيفي ٩يبلغ الحد األعلى ( 

   ).٢٫٠٠) وحدة دراسية ال يقل عن (٢٨بشرط أن يكون معدله التراكمي في الفصول التي تضم آخر (
  

  ـجل األكـاديــمــي :ـ السـ٨
تم  ١ـ ٨   تسليم أو إصدار أو يتاح للطالب نسخة من سجله األكاديمي في نھاية كل فصل دراسي، وال ي

بأو أي شخص آخر جھة خارج الجامعةأي سجل أكاديمي إلى إرسال    .، إال بتفويض خطي من الطال
ة كما ال يتم إصدار أي سجالت أكاديمية جزئية بل ال بد أن تكون شام لة لجميع مسيرة الطالب االكاديمي

  بالجامعة من تاريخ قبوله حتى تاريخ اإلصدار. 
  

كاديمي، وفي حالة وجود أية أخطاء في يحرص على دقة وسرية المعلومات في سجل الطالب األ ٢ـ ٨  
    السجل االكاديمي للطالب، فإنه من الواجب إشعار عمادة القبول والتسجيل بذلك مباشرة.
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  واالعتذار عن الدراسةالمواظبة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : التاسعةالمادة 

ائي  ار النھ ة ويحرم من دخول االختب دروس العملي ا إذا قلت على الطالب المنتظم حضور المحاضرات وال فيھ
دروس ٧٥نسبة حضوره عن النسبة التي يحددھا مجلس الجامعة ، على أال تقل عن ( %) من المحاضرات وال

اب  ار بسبب الغي ذي حرم من دخول االختب ّد الطالب ال رر خالل الفصل الدراسي، وُيع العملية المحددة لكل مق
  ). DNراسباً في المقرر، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (

  
  قواعد التنفيذية للمادة التاسعة :ال

ة المحددة ٢٠إذا زادت نسبة غياب الطالب في المقرر بدون عذر عن (  % ) من المحاضرات والدروس العملي
ه  على الفور،لطالب االستمرار في المقرر ال يحق لللمقرر،  ه وال يحق ل ائي ويرصد ل ار النھ في دخول االختب

  بناًء على قرار مدرس المقرر وموافقة رئيس قسمه. في المقرر )DN(ح،تقدير محروم سجله األكاديمي 
  

  اشرة :العالمادة 
ار، شريطة أن  دخول  االختب ان والسماح للطالب ب ع الحرم يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه ـ استثناء ـ رف

ن (  ل ع ى أال تق بة الحضور عل ة نس دد مجلس الجامع س، ويح ه المجل ذراً يقبل ب ع دم الطال ن  % )٥٠يق م
  المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.

  
  القواعد التنفيذية للمادة العاشرة :

رر، ال يحق ت لَّ قـ إذا ١ ة المحددة للمق دروس العملي نسبة حضور الطالب في المقرر عن ثلثي المحاضرات وال
ائي ويرصد  على الفور،للطالب االستمرار في المقرر  ار النھ اديمي وال يحق له دخول االختب ه في سجله األك ل

  ) في المقرر بناًء على قرار مدرس المقرر وموافقة رئيس قسمه.DNتقدير محروم (ح،
  
عذراً  على الفور) إذا قدم الطالب DNيجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه ـ استثناء ـ رفع درجة الحرمان ( -٢

ل يقبله المجلس والسماح للطالب باالستمرار في المقرر ودخول االختب ار النھائي، على أن يكون حضوره ال تق
د جاوز نسبة  دون عذر ق ه ب رر، وال يكون غياب ة المحددة للمق دروس العملي نسبته عن ثلثي المحاضرات وال

  %) حيث تنطبق على حالته القواعد التنفيذية للمادة التاسعة.٢٠(
  

  : الحادية عشرةالمادة 
رر فراً في ذلك االختباردرجته صالطالب الذي يتغيب عن االختبار النھائي تكون  ك المق ، ويحسب تقديره في ذل

  على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليھا.
  

  الثانيــة عشــرة :المادة 
ة، في  ذر قھري جاز لمجلس الكلي إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النھائي في أي من مواد الفصل لع

ذر ول ع االت الضرورة القصوى، قب ة الفصل ح اوز نھاي دة ال تتج الل م ديالً خ اراً ب ه اختب ماح بإعطائ ه والس
  الدراسي التالي ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

  

  
  القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشرة :
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ة يقوم الطالب بتقديم العذر لمدرس المقرر طالباً السماح له بإعطائه اختباراً بدي ـ١ دة ال تتجاوز نھاي الً خالل م
  الفصل الدراسي التالي.

  يتم إعداد تقرير من مدرس المقرر إلى رئيس القسم لعرضه على مجلس القسم ومن ثم على مجلس الكلية. ـ٢

ديالً  ـ٣ اراً ب ه اختب ب، والسماح بإعطائ ول عذر الطال يجوز لمجلس الكلية ـ في حاالت الضرورة القصوى ـ قب
  جاوز نھاية الفصل الدراسي التالي، وُيعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.خالل مدة التت

  

  
  : الثالثة عشرة المادة
ً يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في در  ( أ ) ، إذا تقدم بعذر مقبول اسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا

ا مجلس لدى الجھة التي يحددھا مجلس الجامعة، وذلك خال ة التي يقرھ ل فترة زمنية تحددھا القواعد التنفيذي
دير ( ع ) أو (  ب تق د للطال ة، ويرص ات  Wالجامع اء متطلب ة إلنھ دة الالزم ن الم ل م ذا الفص ب ھ ) ويحتس

  التخرج.
ا مجلس   (ب) يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرھ

  الجامعة.
  
  

  القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة :

ادة  طلبـ يتم دراسة ١ ل عم شؤون الطالب وتستكمل االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي من قب
  .قيده بعد ذلك ى، ثم يطوفي عمادة القبول والتسجيل - في حال قبوله - إجراءات االعتذار

ديرات ف االنسحاب من مقرر أو أكثرلبه ـ في حالة حصول الطالب على تقديرات قبل ط٢ ذه التق ع ھ يحتفظ بجمي
  .كاديميفي سجله األ

ذراالعتذار عن االستمرار في الدراسة بيجوز للطالب ال  -٣ ر من  ع ة  ألكث اليين أو ثالث فصلين دراسيين متت
ة لمدير افصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة، ويجوز  في حال  يفوضهأو من لجامع

  ضمن المّدة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج. االعتذارالضرورة االستثناء من ذلك، وتحتسب مّدة 

اديمي االنسحاب من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي ـ يجوز للطالب ٤ حسب الفترات المحددة في التقويم األك
  التالي:بالترتيب  المقر من مجلس الجامعة

  خالل األسبوعين األولين من الفصل الدراسي.من مقرر أو أكثر ير بدون تقداالنسحاب 
 ) االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر بتقدير منسحبW.خالل األسابيع األربعة التالية ( 
 ) االنسحاب بعذر من جميع المقررات بتقدير منسحبW.خالل األسابيع األربعة التالية ( 
 دير م ررات بتق ع المق ذر من جمي أداء مرٍض (االنسحاب بع دير WPنسحب ب دير منسحب بتق )، أو تق

ة. WF)راسب ( ة التالي ة رئيس  خالل األسابيع األربع ادة، وموافق ل مدّرس الم دير من قِب ويحدد التق
 القسم المختص بناًء على تحصيل الطالب الدراسي قبل طلبه االعتذار عن االستمرار في الدراسة.

  مس عشر فيطبق عليه المادة الحادية عشر.إذا انسحب الطالب في األسبوع الخا -٥

امج السنة التحضيرية. وفي أي اليجوز لطالب السنة التحضيرية االنسحاب من   -٦ ررات برن رر من مق مق
ع  ه االنسحاب من جمي ك الحالة رغبت اديمي تل ويم األك واردة في التق ة االنسحاب ال ه أنظم ررات يطبق علي مق
  سنة التحضيرية.المقر من مجلس الجامعة لبرنامج ال
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    التأجيل واالنقطاع عــن الدراسـة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  المادة الرابعة عشرة :

دة يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقب ى أالّ تتجاوز م ة عل له الجھة التي يحددھا مجلس الجامع
م  ة ث ه في الجامع ة بقائ داً أقصى طيل ة ح ر متتالي التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غي
ل  ّدة التأجي ك، وال تحتسب م يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذل

  ة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.ضمن المدّ 
  

  القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة :
  
  .، ثم يطوى قيدهـ يتم دراسة طلب تأجيل الدراسة لفصل دراسي والبت فيه من قبل عمادة القبول والتسجيل١
 
  

  المادة الخامسة عشرة :
ة، ولمجلس إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب ال تأجيل يطوى قيده من الجامع

الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن 
  جميع االختبارات النھائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

 
  

  المادة السادسة عشرة :
  ي يدرسھا زائراً في جامعة أخرى.ال ُيعّد الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول الت
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٢١ 

جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

  ادة القيدإع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : السابعة عشرةالمادة 

  ه وسجلّه قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية :يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقم
  من تاريخ طي القيد. هأن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسي  -  أ
 أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجھات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.  - ب
أكثر ف-ج اً مستجداً دون بإإذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية ف ة طالب دم للجامع ه التق مكان

ه ي حين ة ف ول المعلن روط القب ة ش ه كاف ق علي ى أن تنطب ابق عل ي الس جله الدراس ى س وع إل ، الرج
  ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرھا المجلس.

ة ـ في حال الض-د رة واحدة، ولمجلس الجامع رورة ـ االستثناء من ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من م
  ذلك.

  أكاديمياً. فصوالً ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مـ  ھـ
  

  القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة :

ذي  قيده ـ يتقدم الطالب المطوي١ ة الفصل الدراسي ال ل بداي ول والتسجيل قب ادة القب بطلب إعادة قيده إلى عم
  .لفترة التي تحددھا العمادةحسب ا يرغب التسجيل فيه

  ـ تنسق عمادة القبول والتسجيل مع مجلس الكلية المعنية التخاذ قرار حيال إعادة القيد.٢

اً ٣ ة طالب دم للجامع ه التق ر فبإمكان ـ إذا زادت مدة انقطاع الطالب عن الدراسة عن أربعة فصول دراسية أو أكث
  تحسب تقديراته السابقة ولكنھا تظھر في سجله األكاديمي. مستجداً إذا انطبقت عليه كافة شروط القبول، وال

  ـ ال تنطبق ھذه المادة على الطلبة المفصولين من الجامعة.٤
  
  

  : الثامنة عشرةالمادة 
ة أخرى  ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامع

ادة  حاتضألسباب تأديبية، وإذا  اريخ إع بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل ھذه األسباب فيعّد قيده ُملغى من ت
  القيد.
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٢٢ 

جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

  تخرجال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : التاسعة عشرةالمادة 

يتخرج الطالب بعد إنھاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أالّ يقل معدله التراكمي عن  ـ١
  المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص، على أالّ يقل في كل األحوال عن تقدير "مقبول".

ع ـ يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررا٢ ت مناسبة يدرسھا الطالب لرف
  معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.

  

  

  القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة :

  ـ على الطالب إنھاء جميع متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية لتخصصه.١

ى (٢ ه الحصول عل دل التراكمي ٤،٠٠( ) من٢،٠٠ـ لكي يتخرج الطالب يجب علي ل من المع ر في ك ) أو أكث
  ومعدل التخصص.

 فيھاـ يشترط إلعطاء أي درجة علمية من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن أن يكون الطالب قد درس فعلياً ٣
ررات في تخصصه  ،من مقررات المرحلة الجامعية بحد أدنى) وحدة دراسية ٦٥( ذه الوحدات مق وأن تشمل ھ

  ) وحدة دراسية.٢٥(ال تقل عن 

ة شامالً الطالب المرشحين للتخرج تقرير يـ تقوم عمادة القبول والتسجيل بإعداد ٤ عرض على مجلس الجامع
  بنھاية كل فصل دراسي.

إبالغ األ٥ ول والتسجيل ب ادة القب وم عم ة والخطط الدراسية ـ تق ة السجالت األكاديمي ة لمراجع قسام األكاديمي
ول  للطالب المرشحين للتخرج، ادة القب د عم ات التخرج بتزوي ع متطلب د استيفاء الطالب لجمي ويقوم القسم بع

  والتسجيل بأسماء الخريجين. 

ات التخرج ٦ ع متطلب د من أن جمي ع سجالت الطالب للتأك ـ على عمادة القبول والتسجيل مراجعة وتدقيق جمي
  مكتملة.

ى مجتقرير يـ تقوم عمادة القبول والتسجيل بإعداد ٧ ع  ةلس الجامععرض عل وا جمي ذين أنھ شامالً الطالب ال
  متطلبات التخرج وتخرجوا فعلياً.

ادة ش٨ ات ؤوـ يلزم الطالب المتخرج الحصول على نموذج إخالء طرف من عم ى توقيع ن الطالب للحصول عل
  المعنيين في األقسام التالية:

ز الطبي ـ إسكان ا ة ـ مستودع الكتب ـ األمن ـ المرك ة المركزي اديمي ـ لطالب ـ قسم التخصص األالمكتب ك
  الطالب.ن ؤوشصندوق الطالب ـ عمادة القبول والتسجيل ـ المحاسبة، وأي أقسام أخرى تحددھا عمادة 

  ـ تقوم عمادة القبول والتسجيل بإعداد وإصدار الوثائق والشھادات الرسمية للخريجين وحفظ صور منھا.٩

  كاديمي بعد إصدار وثيقة التخرج.ل األال يجوز بأي حال من األحوال تعديل السج -١٠

  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٣ 

جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

  فصل من الجامعةال
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  : العشرونالمادة 

  يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
حصل على ثالث إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن المعدل  المحدد للتخرج  إذا  -  أ

ة إعطاء فرصة ١٩وفقاً للمادة ( ى توصية مجلس الكلي اًء عل ة بن ) من ھذه الالئحة، ولمجلس الجامع
 رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.

امج،  إذا لم ينه متطلبات  - ب دة البرن ى م التخرج خالل مدة أقصاھا نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة عل
ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنھاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف 

 المدة األصلية المحددة للتخرج.
الب ا-ج اع الط ة أوض تثنائية معالج االت االس ي الح ة ف س الجامع وز لمجل ام يج يھم أحك ق عل ذين تنطب ل

  الفقرتين السابقتين بإعطائھم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.
 

  ن :القواعد التنفيذية للمادة العشري

  ـ ُيفصل الطالب إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية.١

ـ إعطاء فرصة ـ لمجلس الجامعة ـ بناًء على توصية عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق م٢ ع مجلس الكلية
  رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي.

ى ٣ ررة لتخرجه عالوة عل دة المق ـ يفصل الطالب إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا نصف الم
ة  امج، ولمجلس الجامع دة البرن ول والتسجيل بالتنسيق مع مجلس م ادة القب ى توصية عم اًء عل ـ بن

ـ  اء فرالكلية دة إعط اوز ضعف الم د أقصى ال يتج ات التخرج بح اء متطلب ب إلنھ تثنائية للطال صة اس
  األصلية المحددة للتخرج.

ررة لتخرجه، ٤ دة األصلية المق دة أقصاھا ضعف الم ات التخرج خالل م ه متطلب م ين ـ يفصل الطالب إذا ل
ول والتسجيل بالتنسيق مع مجل ادة القب ى توصية عم اًء عل ة ـ بن ةولمجلس الجامع ـ إعطاء  س الكلي

  .تجاوز فصلين دراسيين على األكثريال فرصة استثنائية للطالب إلنھاء متطلبات التخرج بحد أقصى 

  ـ تقوم عمادة القبول والتسجيل بإبالغ الطالب المفصول وطي قيده.٥

ادة ٦ ى نموذج إخالء طرف من عم ى ن ؤوشـ يلزم الطالب المفصول الحصول عل الطالب والحصول عل
  قسام المحددة في المادة التاسعة عشرة.ات المعنيين في األتوقيع

 

  
  اباالنتس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  لمادة الحادية والعشرون :ا
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ات يجوز لمجلس الجامعة بناًء على اق دأ الدراسة عن طريق االنتساب في بعض الكلي ات األخذ بمب تراح الكلي
ذلك  ة ل والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيھا بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات المنظم

  وفق الضوابط اآلتية :
  

دات   -  أ دد الوح ب المنتسب عن ع رج الطال ة لتخ ية المطلوب دات الدراس دد الوح ل ع ية أال يق الدراس
  المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لالنتساب.

ا   - ب د وغيرھ ادة القي يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإع
 معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.

وابط -ج ع الض ات وض الس الكلي راح مج ى اقت اًء عل ة بن س الجامع الب لمجل يم أداء الط ة لتقي الالزم
  المنتسبين.

  يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشھادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (باالنتساب).-د
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  ختبارات والتقديراتاال
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  المادة الثانية والعشرون :

ل عن (  ال الفصلية ال تق يحدد مجلس الكلية التي يتبعھا المقّرر ـ بناًء على اقتراح مجلس القسم ـ درجة لألعم
  % ) من الدرجة النھائية للمقرر.٣٠

  
  

  الثالـثة والعشـرون : المادة
  إحدى الطريقتين اآلتيتين:تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر ب

ن   -  أ اً أو م ا جميع رى أو منھ اط الصفي األخ واع النش وث أو أن ة أو البح فھية أو العملي ارات الش االختب
  بعضھا واختبار تحريري واحد على األقل.

 اختبارين تحريرين على األقل.  - ب
  
  

  رون :ـة والعشـالمادة الرابع
ائي في أي يجوز لمجلس الكلية التي يتبعھا المقّرر ـ بناًء  ار النھ ّمن االختب على توصية مجلس القسم ـ أن ُيَض

  .مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لھا من درجات االختبار النھائي
  
  

  المادة الخامسة والعشرون :
ادة السماح للطالب  ى توصية مدرس الم اء عل رر بن دريس المق ولى ت ذي يت  كمالباستيجوز لمجلس القسم ال

ل  ر مكتم دير غي اديمي تق جله األك ي س ب ف د للطال الي ويرص ي الت ل الدراس ي الفص رر ف ات أي مق متطلب
د استكمال IC(ل)أو( ه الطالب بع ذي يحصل علي دير ال ) وال يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التق

ر مكتمل دير غي ر تق م ُيَغي ) في سجل الطالب IC(ل)أو( متطلبات ذلك المقر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ول
 ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي .F)أو(ـلعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب (ھ

 
  

  القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين :

الي في الحاالت  ١ ـ يجوز لمدرس المقرر السماح للطالب باستكمال متطلبات المقرر خالل الفصل الدراسي الت
  نائية الخارجه عن نطاق سيطرة الطالب.االستث

ل ( ٢ ر مكتم دير غي د تق رر برص درس المق وم م ر ICـ يق ة تقري باب إ) وكتاب مل األس م يش يس القس ى رئ ل
  والمبررات التي تم على أساسھا رصد التقدير والعمل الالزم الستكمال متطلبات المقرر والمدة المحددة لذلك.

الي، ويجوز االستثناء ـ على الطالب أن ُينھي متطلبات  ٣ المقرر خالل مدة التتجاوز نھاية الفصل الدراسي الت
  في الحاالت التالية :

د ICفي حالة حصول الطالب على تقدير غير مكتمل (( أ )  اوني، يجوز تمدي امج التع رر البرن ) في مق
  فترة إنھاء متطلبات ھذا المقرر لمدة فصل دراسي آخر بموافقة رئيس القسم المختص.

ا في الفصل السابق مباشرة ICفي حالة حصول الطالب على تقدير غير مكتمل ( ب )( رر م ) في مق
ات -بموافقة رئيس القسم المختص  -لتسجيله مقرر البرنامج التعاوني، يجوز   تمديد فترة إنھاء متطلب

  مدة أقصاھا فصل دراسي بعد عودته من البرنامج التعاوني.ل ذلك المقرر
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دير للطالب من ـ عند إكمال ال ٤ ر التق رر تغيي طالب متطلبات المقرر في الفترة المحددة لذلك فعلى مدرس المق
ذلك ، وإ) إلى التقدير الذي يستحقه في ذلك المقررICتقدير غير مكتمل ( خالل شعار عمادة القبول والتسجيل ب

  من خالل رئيس القسم األكاديمي المعني.تلك الفترة 

ديإـ  ٥ ر تق تم تغيي م ي ر مكتمل (ذا ل ادة ICر غي وم عم ذلك، تق رة المحددة ل رر في الفت ل مدرس المق ) من قب
  ، وإشعار الطالب ومدرس المقرر ورئيس القسم بذلك.)F( القبول والتسجيل بتغيير التقدير إلى راسب

  ) قبل تغيير ھذا التقدير.ICاليجوز للطالب إعادة تسجيل مقرر حصل فيه على تقدير غير مكتمل (ـ  ٦

ك  ICالتقدير غير مكتمل ( ـ  ٧ ) ينتج عنه تعليق الحالة الدراسية للطالب في ذلك الفصل الدراسي، ويشمل ذل
  مراتب التميز.

ر مكتمل ( يكونمقرر ـ اليجوز للطالب التسجيل في أي  ٨ دير غي ى تق ه عل ذي حصل في اً  )ICالمقرر ال متطلب
  .له
  
  

 المادة السادسة والعشرون :
ررات  تثناء مق وز اس واد ( يج ام الم ن أحك ة م ة أو الميداني ررات ذات الصبغة العملي اث والمق دوات واألبح الن

دريس  ٢٤،٢٣،٢٢ ولى ت ذي يت ) أو بعضھا، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم ال
  المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في ھذه المقررات.

  
  

 المادة السابعة والعشرون :
دير مستمر (م) أو ( ر من فصل دراسي فيرصد للطالب تق ) ، IPإذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكث

ي الوقت  رر ف م يستكمل المق ه، وإذا ل ذي حصل علي دير ال نح التق رر يم ب من دراسة المق اء الطال د انتھ وبع
ر دير غي ى رصد تق ة عل ولى تدريسه الموافق ذي يت ) في ICمكتمل ( ل ) أو ( المحدد فيجوز لمجلس القسم ال

  سجل الطالب.
  
  

  المادة الثامنة والعشرون :
  تحسب التقديرات التي يحصل عليھا الطالب في كل مقرر كما يلي:

  

  التقدير  الدرجة المئوية
رمز 
  التقدير

وزن التقدير 
  )٥من (

وزن التقدير 
  )٤من (

  ٤٫٠  ٥٫٠  أ+  ممتاز مرتفع  ١٠٠ــ  ٩٥

  ٣٫٧٥  ٤٫٧٥  أ  ممتاز  ٩٥إلى أقل من  ٩٠

  ٣٫٥  ٤٫٥  ب+  جيد جداً مرتفع  ٩٠إلى أقل من  ٨٥

  ٣٫٠  ٤٫٠  ب  جيد جداً   ٨٥إلى أقل من  ٨٠

  ٢٫٥  ٣٫٥  ج+  جيد مرتفع  ٨٠إلى أقل من  ٧٥
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٢٧ 
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  ٢٫٠  ٣٫٠  ج  جيد  ٧٥إلى أقل من  ٧٠

  ١٫٥  ٢٫٥  د+  مقبول مرتفع  ٧٠إلى أقل من  ٦٥

  ١٫٠  ٢٫٠  د  مقبول  ٦٥إلى أقل من  ٦٠

  ٠  ١٫٠  ھـ  راسب  ٦٠أقل من 

   
  : نالثامنة والعشريالقواعد التنفيذية للمادة 

ذا ـ ١ ى أساس ھ تقسم درجات الطالب على المستويات التسعة المذكورة في نص المادة وتحسب التقديرات عل
ل التقسيم، ويجوز لمدرس المقرر األخذ في االعتبار  ا مث ارف عليھ المتوسط الحسابي، طرق تقويم أخرى متع

راف المعي ي تعكس تحصيل الطالب Standard Deviationاري (واالنح رر الت ة للمق درجات الطالب النھائي ) ل
  .الدراسي

ع،٢ تمع (م دير مس ررات AUـ يعطى تق ذين يحضرون المق ى بصفة ) للطالب ال ب عل تمعين دون أن يترت مس
دل الطالب ال ى مع دير عل ذا التق أثير ھ ل أدائھم سلباً أو إيجاباً منح أي تقديرات، ويكون ت فصلي والتراكمي مث

)، وعلى المدرس إشعار عمادة القبول والتسجيل إذا تغيب الطالب عن  NPتأثير تقدير ناجح بدون درجة ( ند،
  نظر القواعد التنفيذية للمادة الثامنة.ا أكثر من ثلث المحاضرات إلسقاط المقرر عنه.

د ،٣ اجح دون درجة (ن دير ن د  NPـ يعطى تق تم دراستھا  NF،) أو راسب دون درجة ( ھ ررات التي ي ) للمق
  على أساس النجاح أو الرسوب فقط.

دير مستمر (م -٤ ى تق تم IP،إذا سجل الطالب في مقرر البرنامج التعاوني في الفصل الصيفي وحصل عل )، ي
  تحويل ھذا التقدير إلى:

 ) في حالة نجاح الطالب في البرنامج التعاوني، NP،تقدير ناجح بدون تقدير (ند أ. 
  ) في حالة رسوب الطالب في البرنامج التعاوني. F، تقدير راسب (ھـ ب. 

دير ٥ ى تق رٍض ـ يعط أداء م حب ب ج ،  منس ـ ،WP(ع ب (ع ھ دير راس حب بتق دير منس ب WF)، أو تق ) حس
  القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة.

  
  

 المادة التاسعة والعشرون :
د تخرج الطالب الئحة ال ) من ھذه١٩مع مراعاة ما تقضي به المادة ( دل التراكمي عن ام للمع يكون التقدير الع

  بناًء على معدله التراكمي كاآلتي:
  ٤٫٠٠٫من  ٣٫٥٠أو  ٥٫٠٠من  ٤٫٥٠ـ ( ممتاز ) : إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ١
إلى أقل من  ٢٫٧٥من أو  ٥٫٠٠من  ٤٫٥٠إلى أقل من  ٣٫٧٥ـ ( جيد جداً ) : إذا كان المعدل التراكمي من ٢

  .٤٫٠٠من  ٣٫٥٠
دل التراكمي من ٣ ل من  ٢٫٧٥ـ ( جـيد ) : إذا كان المع ى أق ل من  ١٫٧٥أو من  ٥٫٠٠من  ٣٫٧٥إل ى أق إل

  ٤٫٠٠٫من  ٢٫٧٥
ل من  ١٫٠٠أو من  ٥٫٠٠من  ٢٫٧٥إلى أقل من  ٢٫٠٠ـ ( مقبول ) : إذا كان المعدل التراكمي من ٤ ى أق إل

  .٤٫٠٠من  ١٫٧٥
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 : المادة الثالثون

) أو من ٥٫٠٠) من (٥٫٠٠) إلى (٤٫٧٥تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( 
ى (٣٫٧٥( ن (٤٫٠٠) إل دل ٤٫٠٠) م ى مع ب الحاصل عل ة للطال ة الشرف الثاني نح مرتب رج، وتم د التخ ) عن

  عند التخرج. )٤٫٠٠) من (٣٫٧٥) إلى (٣٫٢٥) أو من (٥٫٠٠) من (٤٫٧٥) إلى (٤٫٢٥تراكمي من ( 
  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 )
د   ( ب) ى والح د األدن ين الح دة ب اھا متوسط الم دة أقص ي م رج ف ات التخ ل متطلب د أكم ب ق ون الطال أن يك

  ه.األقصى للبقاء في كليت
ن (   (ج ) ل ع ا ال يق ا م يتخرج منھ ي س ة الت ي الجامع د درس ف ب ق ون الطال ات ٦٠أن يك ن متطلب % ) م

  التخرج.
  
  
  

  :الثالثينالقواعد التنفيذية للمادة 

دل تراكمي (ـ ١ ى مع ب الحاصل عل د التخرج للطال ة عن ة الشرف الثالث نح مرتب أكثر ) ٣٫٠٠تم ق ف وال تنطب
ة  ى مرتب ةعليھم شروط الحصول عل ى أو الثاني ة  ،الشرف األول ة الشرف الثالث ى مرتب ويشترط للحصول عل

  ن).، ج) الواردة في (المادة الثالثيالفقرة ( ب

امج السنة (أ) الواردة في (المادة الثالثي التنطبق الفقرةـ ٢ رر في برن ن) على الطالب إذا كان راسباً في أي مق
  التحضيرية.

ز ـ في نھاية كل فصل دراسي تقوم عما٣ ة التمي وقين في قائم دة القبول والتسجيل بإدراج أسماء الطالب المتف
  للمرحلة الجامعية وفق معدالتھم الفصلية وعدد النقاط التي حصلوا عليھا في ذلك الفصل على النحو التالي:

اط عن (٤٫٠٠( ـ )٣٫٧٥مرتبة التميز األولى : المعدل الفصلي بين ( -أ  ) ٦٠) وعلى أاليقل عدد النق
  طة.نق

دل الفصلي -ب  ل من  )٣٫٥٠( من مرتبة التميز الثانية : المع اط ٣٫٧٥(وأق ل عدد النق ى أاليق ) وعل
  ) نقطة.٥٦عن (

دل الفصلي -ج  ة : المع ل من )٣٫٠٠( من مرتبة التميز الثالث اط ٣٫٥٠( وأق ل عدد النق ى أاليق ) وعل
  ) نقطة.٤٨عن (

ى إلعام الدراسـ يحصل الطالب على تقدير ممتاز في ا٤ ل من  ىحدي في حالة حصوله عل ز في ك مراتب التمي
  الفصل األول والفصل الثاني من ذلك العام الدراسي.

ز حسب ٥ ى إحدى مراتب التمي ة حصوله عل ـ يحصل الطالب على مكافأة االمتياز في الفصل الدراسي في حال
  .لمنظمة للشؤون المالية في الجامعاتالالئحة ا
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 يإجراءات االختبار النھائ
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 المادة الحادية والثالثون :

ة يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النھائي، وتكون مھام ھا مراجع
  كشوف رصد الدرجات وتسليمھا للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

  
  

 المادة الثانية والثالثون :
  يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النھائية.

  
  : الثانية والثالثينالقواعد التنفيذية للمادة 

  على مدرس المقرر أو منسق المقرر أخذ الحذر والسرية الكاملة في إجراءات االختبار.يجب 
  
  

 المادة الثالثة والثالثون :
ن  م أن يضعھا م يس القس راح رئ ى اقت اء عل د االقتضاء بن وز عن ار، ويج ئلة االختب رر أس درس المق يضع م

  يختاره مجلس الكلية.
  
  

 المادة الرابعة والثالثون :
ه يصحح مدرس  د الحاجة) أن يشرك مع رئيس القسم (عن رره، ويجوز ل ائي لمق ار النھ رر أوراق االختب المق

  متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه. 
  

  : الرابعة والثالثينالقواعد التنفيذية للمادة 
ا، يجوز أن تسند مھمة تصحيح االختبار النھائي إلى مدرسي في حالة وجود اختبار عام لجميع شعب مقرر م

  المقرر بصرف النظر عن الشعبة التي يدرسھا كل منھم.
  
  

 المادة الخامسة والثالثون :
يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النھائي الدرجات التي يحصل عليھا الطالب في كشوف رصد الدرجات التي 

  ات المعدة لذلك ويوقع عليھا، ثم يصادق عليھا رئيس القسم. يحصل عليھا الطالب في كشوف الدرج
  

  : الخامسة والثالثينالقواعد التنفيذية للمادة 
  
تحدد عمادة القبول والتسجيل إجراءات رصد التقديرات النھائية حسب المواعيد المحددة في التقويم  -١

   األكاديمي، ويقوم مدرس المقرر برصد التقديرات المستحقة للطالب.
  

أي تقدير دراسي بعد تسليم بيانات التقديرات الدراسية إلى عمادة القبول أو تعديل ـ ال يمكن إعادة تصحيح ٢
 ً ، مؤيداً من رئيس القسم األكاديمي، التغييرذلك  مبرراتوالتسجيل إال بطلب خطي من مدرس المقرر مبينا

رات الفصل التالي، ويظھر في السجل األكاديمي وتبلغ عمادة القبول والتسجيل خالل فترة التتعدى بداية اختبا
  للطالب التقدير األخير.
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 المادة السادسة والثالثون :

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

  القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثين :

ررين ـ تقوم عمادة القبول والتسجي١ ر من مق ل بجدولة اختبارات الطالب بحيث ال يتم اختبار أي طالب في أكث
  في يوم دراسي واحد .

ارات ٢ د االختب ـ ُتعد عمادة القبول والتسجيل جدول االختبارات النھائية والذي يشمل تاريخ وأوقات وأماكن عق
  في كل فصل دراسي ، وذلك لتحقيق ما يلي :

  ئي لالختبارات خاٍل من التعارض قدر اإلمكان .( أ ) الوصول إلى جدول نھا  
  (ب ) القيام بحجز القاعات والفصول التي تقدم فيھا االختبارات .  
ن   (ج   ل ع دة ال تق ل م دول قب ر الج ق نش ن طري ة ع ارات النھائي دول االختب ام والطالب بج الم األقس ) إع

  الدراسي للجامعة . أسبوع من بداية فترة االختبارات النھائية المحددة في التقويم 

  ـ على جميع مدرسي المقررات والطالب التقيد بجدول االختبارات المعد من قِبل عمادة القبول والتسجيل. ٣

ة عن ٤ ارات بديل ائي اختب ار النھ ديھم تعارض في جدول االختب ذين ل ـ يقوم مدرس المقرر بإعطاء الطالب ال
ك االختبار النھائي في تلك المقررات بعد موافقة ع ين ، وذل ميد القبول والتسجيل ورؤساء األقسام  المعني

  على أن يكون موعد االختبار البديل خالل فترة االختبارات النھائية .

ا٥ رر م ائي لمق ار النھ ر جدول االختب ا ـ  في ضوء وجود مبررات مقبولة يجوز طلب تغيي راح ء ً ، بن ى اقت عل
ادة ة المختص البت في الموضوع وبالتولمجلس الكلي ،مدرس المقرر وتوصية رئيس القسم نسيق مع عم

  أن يكون الموعد المقترح خالل فترة االختبارات النھائية .على القبول والتسجيل 

ً نھائي اختباراً تطلب يي ال ذاليجوز لمدرس المقرر ـ  ٦ إعطاء الطالب اختبارات أو واجبات  )وفقاً لوصفه( ا
  بديلة عن االختبار النھائي .

  
 سابعة والثالثون :المادة ال

ال يسمح للطالب بدخول االختبار النھائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له بالخروج من 
  االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

  
  

 المادة الثامنة والثالثون :
اقب عليھا الطالب وفق الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يع

  الئحة تأديب الطالب التي يصدرھا مجلس الجامعة.
  

  القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثالثين :

ة والصدق ١ اة األمان دريس والطالب مراع ة الت ى أعضاء ھيئ ي ويجب عل ر أخالق ل مشين وغي ـ الغش عم
  لضمان شرعية التقديرات الدراسية.
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ع األ٢ ال والمتطـ إن جمي ال أو عم ذه األعم ه بھ م تكليف ذي ت ل الطالب ال ة يجب أن تعمل من قب ات األكاديمي لب
  المتطلبات بدون أية مساعدة غير مجازة من أي نوع.

ى ٣ ة لتشجيع الطالب عل ات األكاديمي ال والمتطلب دقيق األعم ة وت ى مراقب رر الحرص عل درس المق ى م ـ عل
  تحري األمانة والصدق في تنفيذ ھذه األعمال.

رر ـ ٤ درس المق ى م هعل ت لدي ب إذا ثب ى الغش غش  طال اعد عل ي أي أو س ن ف ل م ال عم رر اأعم أو لمق
وم االختبارات القصيرة  م يق ل، ث ك العم رالأن يقوم بإعطائه درجة صفر في ذل ع تقري ة  مدرس برف ان الحال ببي

دير وتوصياته ة وحسب تق ة، ولمجلس الكلي د الكلي ى عمي ه إل ذي يرفع ى رئيس القسم ال ادة النظر في ه إل إع
رر،) F،(ھـأو إعطاء تقدير راسب  االكتفاء بالعقابالعقوبة أو ك المق ه في ذل ة  ول ى لجن ة إل ع الحال  شؤونرف

ق  ة وف دير الجامع ى م ع توصياتھا إل ة ورف دورھا ببحث الحال وم ب ي تق ةتأديبالالئحة الالطالب الت لطالب، ل ي
  طالب في غضون أسبوع من إبالغه بالقرار.الن ؤوشاستئناف القرار لدى عميد  للطالبويجوز 

أو يساعد يغش أو يشرع في الغش  طالب إذا ثبت لديه مقررالالمشرف على اختبار  ـ على مدرس المقرر أو٥
ويستحق الطالب  االختباربحرمانه من االستمرار في ذلك في أي من االختبارات التحريرية أن يقوم على الغش 

رر ببيان الحالةتقريراً المدرس يرفع لمقرر، وا ) في ذلكF،تقدير راسب (ھـ دم المق ذي يق ، إلى رئيس القسم ال
  البت في الحالة حسب التالي: وعلى رئيس القسم رفع تقريره إلى عميد الكلية. ولمجلس الكلية

  ) ويعيد مدرس المقرر االختبار للطالب.Fھـ،عدم استحقاق الطالب لتقدير راسب (   ) أ(
ة  ھاو رفع) Fھـ،راسب (استحقاق الطالب لتقدير    ) ب( ى لجن دورھا  شؤونإل وم ب الطالب التي تق

استئناف  للطالبويجوز  لطالب.ل يةتأديبالالئحة الببحث الحالة ورفع توصياتھا إلى مدير الجامعة وفق 
  الطالب في غضون أسبوع من إبالغه بالقرار.ن ؤوشالقرار لدى عميد 

  
  

 المادة التاسعة والثالثون :
لتي تتولى تدريس المقرر، في حاالت الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة لمجلس الكلية ا

  خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.
   

  القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثالثين :

رر،  يحق للطالب الذي يشعر بغبن في تقدير عالماته في أي مقرر أن يناقش ھذه المسألة فوراً  مع مدرس المق
يس  ى رئ دم بطلب استئناف رسمي إل ى حل مرٍض يجوز للطالب أن يتق م يتوصل المدرس والطالب إل وإذا ل
رئيس القسم التحقق من  الي، ول القسم الذي يقدم المقرر في مدة أقصاھا نھاية األسبوع الرابع من الفصل الت

ال الفصلية، ودرجات مبررات تقديم الطلب بالرجوع إلى تقويم مدرس المقرر للط ه لألعم ى درجات الب بناًء عل
وم بعرض استئناف  االختبار النھائي، وعليه القيام باإلجراءات الالزمة في حالة وجود ضرورة لذلك ، حيث يق

  .للبت في الحالة الطالب على مجلس الكلية
  
  

 المادة األربعون :
االختبار التحريري النھائي على أال تقل عن يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة 

  ساعة وال تزيد على ثالث ساعات.
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٢ 
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 المادة الحادية واألربعون :
) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة  ٤٠ـــ  ٣١مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من ( 

  بإجراءات االختبارات النھائية.

  لالتحوي
 ة أخرىالتحويل من جامعة إلى جامع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 المادة الثانية واألربعون :
  يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :

  درس في كلية أو جامعة معترف بھا. أن يكون الطالب قد  ( أ )   
  أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منھا ألسباب تأديبية.  ( ب)   
  أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددھا مجلس الجامعة.  ( ج)  

  
  القواعد التنفيذية للمادة الثانية واألربعين :

يمي والتي بدورھا تقوم بدراسة الطلب والتأكد تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة القبول والتقويم األكاد
  .ةوبالتنسيق مع الكليات المعني ةباإلضافة إلى أي شروط أخرى تراھا اللجن ةمن استيفاء شروط ھذه الماد

  
  

 المادة الثالثة واألربعون :
التي تقدم يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسھا الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام 

ھذه المقررات، وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، وال تدخل في احتساب معدله 
  التراكمي.

  

  القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واألربعين :

  يشترط لمعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج الجامعة التالي:
  .المرحلة الجامعيةمستوى أول ة أو تم قبوله في أنھى السنة التحضيريقد الطالب ـ أن يكون ١
  قد حصل على تقدير جيد أو أفضل في ذلك المقرر.الطالب ـ أن يكون ٢
  ـ أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بھا.٣
ي تتضمنھا ٤ ررات الت د المق ه ألح ي مفردات اً ف ة مطابق ارج الجامع ب خ ذي درسه الطال رر ال ون المق ـ أن يك

ات  رج.متطلب ة  التخ دم المطابق ة ع ي حال م وف س القس ة مجل اري بموافق رر اختي ديل لمق ابه كب وز احتس يج
  األكاديمي ومجلس الكلية.

  ـ ال يحتسب التقدير الذي حصل عليه الطالب ضمن معدله التراكمي.٥
  .آن واحدفي جھتين تعليميتين في  ھا الطالبال تقبل معادلة مقررات درس -٦
ة مع دراسته في فصل دراسي في ال تقبل معادلة مق -٧ ة أخرى متزامن ررات درسھا الطالب في جھة تعليمي

  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن.
  

 المادة الرابعة واألربعون :
  إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيعّد قيده ُمْلغًى من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
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٣٣ 
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 ألربعون :المادة الخامسة وا
ً لإلجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة  يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقا

  المحول إليھا في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
  
  

  

 التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المادة السادسة واألربعون :
  يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرھا مجلس الجامعة .

  
  القواعد التنفيذية للمادة السادسة واألربعين :

  .رابع مستوى في المرحلة الجامعيةب التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة قبل إنھائه للطال جوزـ ي١

د بقواعد ٢ ل مع التقي ل التحوي ـ على الطالب االستمرار في جميع المقررات المسجل فيھا في ذلك المستوى قب
  الحذف واالضافة.

الي من ـ تثبت عملية التحويل في السجل األكاديمي للطالب المحول من كل٣ ة من الفصل الت ى أخرى بداي ية إل
  التحويل.

  ـ يسمح للطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى بحد أقصى مرتين.٤
  
  
  

 المادة السابعة واألربعون :
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستھا، ويشمل ذلك 

  ية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.التقديرات والمعدالت الفصل
  
  

 التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 المادة الثامنة واألربعون :
للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعھا يجوز 

  مجلس الجامعة.
  

  القواعد التنفيذية للمادة الثامنة واألربعين :

ع للطالب التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية في أي فترة قبل إنھائه  جوزـ ي١ في مستوى راب
  المستوى.ذلك ولمجلس الكلية البت في الحاالت االستثنائية بعد  المرحلة الجامعية،

  ـ تثبت عملية التحويل في السجل األكاديمي للطالب بداية من الفصل التالي من التحويل.٢

االت ٣ ي الح ت ف ة الب س الكلي ة ولمجل ل الكلي ر داخ ى آخ ن تخصص إل رتين م ل م ب بالتحوي مح للطال ـ يس
  االستثنائية.
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٣٤ 
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 سعة واألربعون :المادة التا
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستھا، ويشمل 

  ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
  
  

 الطالب الزائر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـون الـمـادة الــخـــمـــس
الطالب الزائر ھو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي 

  :فقاً للضوابط اآلتيةينتمي إليھا دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسھا و
  

  .موافقة الكلية التي يدرس فيھا مسبقاً على الدراسة  )أ( 
  .أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بھا  )ب(
ادالً أو   )ج( ة مع ً (أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامع ا ررات ) مكافئ ه ألحد المق في مفردات

  .التي تتضمنھا متطلبات التخرج
اً  إذا  )د( ة طبق كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليھا الطالب فتتم المعامل

  ).٤٧(للمادة 
ة   )ھـ( يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابھا من خارج الجامع

  .للطالب الزائر
تم معاد  )و( ي ت ررات الت دالت المق ه ال تحتسب مع من معدل رى ض ة األخ ن الجامع ر م ب الزائ ا للطال لتھ

  .التراكمي وتثبت المقررات في سجله األكاديمي
  .   أي شروط أخرى يضعھا مجلس الجامعة  )ز(
  

ـين  ادة الخمـس ة للم د التنفيذي اري :القواع ة بت س الجامع طة مجل ديل بواس م التع عبان  ٦خ (ت ش
  ھـ)١٤٣٦

  
  طالب زائر من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن إلى جامعة أخرى :  أوالً : 

  

وي يتقدم الطا  )أ( ررات التي ين رر أو المق ه المق اً ب اديمي بطلب خطي مبين رئيس قسمه األك لب ل
ا دراسة كوّ يُ ودراستھا خارج الجامعة،  ة مھمتھ ك ن مجلس القسم لجن ررات، وتل راحالمق  اقت

  المواد المطابقة لھا في ھذه الجامعة.

د اسي  )ب( ررات بع ة المق ب معادل ول والتسجيل بطل ادة القب ب لعم دم الطال تم تكمال دراستھا، تق وي
   حسب القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واألربعين.البت في قبول المقرر أو عدمه 

) مع عدم اإلخالل بمتطلبات التخرج يكون الحد األقصى لمجموع عدد الوحدات الدراسية التي ج( 
دير الطالأ) وحدة دراسية على ٤٨يمكن احتسابھا من خارج الجامعة ھي ( ل ال يقل تق ب في ك

  التخصص. معدل) . وال تدخل ھذه التقديرات في حساب المعدل التراكمي وCمقرر عن (جيد، 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٥ 

جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

ة فصول   )د(  ة ثالث ارج الجامع ب خ ي يدرسھا الطال ية الت وع الفصول الدراس د األقصى لمجم الح
  .(عدا الفصول الصيفية) دراسية متتالية كانت أم غير متتالية

ة الملك فھد للبترول والمعادن صرف المكافأة من جامعة (ھـ) ت للطالب الزائر حسب الضوابط المنظم
  لذلك.

  بالضوابط التالية: یفي جامعة آخر فيي) يسمح للطالب بدراسة الفصل الصو(

  إذا كان الطالب ضمن برنامج التبادل الدولي , أو  •

ل الص إذا ك الفص ي ذل ا ف ب خريج ان الطال ذي  فييك ل ال م  هيليأو الفص رض  تميول ع
  في الجامعة. فييلمقررالمتطلب لتخرجه ضمن مقررات الفصل الصا

اً ألحد   • ادن مطابق رول والمع د للبت ك فھ ة المل أن يكون المقرر الذي درسه الطالب خارج جامع
  مقررات الجامعة في مفرداته و عدد الوحدات الدراسية و طريقة التدريس.

  أن يكون سبب تأخير الطالب دراسة المقرر مبرراً.  •

  

  
  أخرى إلى جامعة الملك فھد للبترول والمعادن أوكلية طالب زائر من جامعة   ثانياً :

  
  

ررات دراسة يجب على الطالب   ( أ )  إحضار موافقة من الجھة التعليمية التي يدرس فيھا توضح مب
  متطلبات المقررات المراد التسجيل فيھا.الطالب لاستيفاء تلك المقررات خارج الجھة، و

  فر مكان في المقررات التي يراد التسجيل فيھا.(ب ) تو  

ررات التي  ع المق (ج ) تسجل جميع المقررات في سجل أكاديمي واحد ويشمل السجل األكاديمي جمي
  درسھا في ھذه الجامعة سواًء كان زائراً أم منتظماً.

ادن  كتب دراسيةأو  صرف مكافأةال يتم  ( د )   رول والمع ر ل من جامعة الملك فھد للبت من لطالب الزائ
  أخرى.أوكلية جامعة 
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٣٦ 
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  ةأحــكـــام عــــامـــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  المادة الحادية والخمسون :

  ئح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بھا في المرحلة الجامعية.تلغي ھذه الالئحة ما سبقھا من لوا
  
  
  

  المادة الثانية والخمسون :
  لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام ھذه الالئحة.

  
  القواعد التنفيذية للمادة الثانية والخمــســـين :

  ة المصاحبة لھذه الالئحة.لمجلس الجامعة حق تفسير وتعديل القواعد التنفيذي
  
  

  المادة الثالثة والخمسون :
  لمجلس التعليم العالي حق تفسير ھذه الالئحة.
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  ( الـمـالحــق )

  مـــلـــحـــــــــق ( أ )
  السجل األكاديمي ورموز التقديرات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  السجل األكاديمي:
ا  ا وأرقامھ ھو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسھا في كل فصل دراسي برموزھ
دل  ا يوضح السجل المع ديرات، كم ك التق يم تل وعدد وحداتھا المقررة والتقديرات التي حصل عليھا ورموز وق

  ل التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إلى المقررات التي أُعفي منھا الطالب المحول.الفصلي والمعد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رمـوز التقديـرات          

  

الرمز 
 بالعربية

الرمز 
  باإلنجليزية

  المدلول باإلنجليزية  المدلول بالعربية  النقاط  حدود الدرجة

  Exceptional  ممتاز مرتفع  ٤٫٠٠  ٥٫٠٠  ١٠٠ ـ ٩٥  +A  أ+
  Excellent  ممتاز  ٣٫٧٥  ٤٫٧٥  ٩٥أقل من  ٩٠  A  أ

  Superior  جيد جداً مرتفع  ٣٫٥٠  ٤٫٥٠  ٩٠أقل من  ٨٥  +B  ب+
  Very Good  جيد جداً   ٣٫٠٠  ٤٫٠٠  ٨٥أقل من  ٨٠  B  ب
  Above Average  جيد مرتفع  ٢٫٥٠  ٣٫٥٠  ٨٠أقل من  ٧٥  +C  ج+
  Good  جيد  ٢٫٠٠  ٣٫٠٠  ٧٥أقل من  ٧٠  C  ج
  High Pass  مقبول مرتفع  ١٫٥٠  ٢٫٥٠  ٧٠أقل من  ٦٥  +D  د+
  Pass  مقبول  ١٫٠٠  ٢٫٠٠  ٦٥أقل من  ٦٠  D  د
  Fail  راسب  ٠  ١٫٠٠  ٦٠أقل من   F  ھـ
  In-Progress  مستمر  ـ  ـ  --------   IP  م
  In-Complete  غير مكتمل  ـ  ـ  --------   IC  ل
  Denial  محروم  ٠  ١٫٠٠  --------   DN  ح
  Nograde-Pass  ناجح دون درجة  ـ  ـ  وأكثر ٦٠  NP  ند
  Nograde-Fail  راسب دون درجة  ـ  ـ   ٦٠أقل من   NF  ھد
  Withdrawn  منسحب بعذر  ـ  ـ  --------   W  ع

 
 
 
  
  

  
  مـــلـــــحـــــق ( ب )

  مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  الفصل األول :

  النقاط  وزن التقدير  رمز التقدير  الدرجة المئوية  عدد الوحدات  المقرر
  ٧٫٠٠  ٩٫٠٠  ٣٫٥٠  ٤٫٥٠  ب+  ٨٥  ٢  سلم ٣٠١
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٣٨ 
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  ٦٫٠٠  ٩٫٠٠  ٢٫٠٠  ٣٫٠٠  ج  ٧٠  ٣  كيم ٣٢٤
  ١١٫٢٥  ١٤٫٢٥  ٣٫٧٥  ٤٫٧٥  أ  ٩٢  ٣  ريض ٢٣٥
  ١٢٫٠٠  ١٦٫٠٠  ٣٫٠٠  ٤٫٠٠  ب  ٨٠  ٤  فيز ٣١٢

  ٣٦٫٢٥  ٤٨٫٢٥          ١٢  المجموع
  

  )٣٦٫٢٥مجموع النقاط (                        )٤٨٫٢٥مجموع النقاط (         
أو       ٤٫٠٢ــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الفصل األول = ـــــــ

  ٣٫٠٢ــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٢مجموع الوحدات (                 )١٢مجموع الوحدات (          

  
  

  الفصل الثاني :
  النقاط  وزن التقدير  رمز التقدير  الدرجة المئوية  عدد الوحدات  المقرر
  ٨  ١٠  ٤٫٠٠  ٥٫٠٠  أ+  ٩٦  ٢  سلم ١٠٤
  ٩  ١٢  ٣٫٠٠  ٤٫٠٠  ب  ٨٣  ٣  كيم ٣٢٧
  ٨  ١٢  ٢٫٠٠  ٣٫٠٠  ج  ٧١  ٤  ريض ٣١٤
  ٩  ١٢  ٣٫٠٠  ٤٫٠٠  ب  ٨١  ٣  فيز ٣٢٦

  ٣٤  ٤٦          ١٢  المجموع
  

              ٣٤                 ٤٦  
  ٢٫٨٣أو   ــــــــ =               ٣٫٨٣معدل الفصل الثاني = ــــــــ = 

       ١٢         ١٢  
  

  )٣٤+٣٦٫٢٥(                 )٤٦+٤٨٫٢٥( مجموع النقاط        
  ٢٫٩٢ـــــــــــــــــــــ = ــــــــأو ـــــ        ٣٫٩٣ــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــالمعدل التراكمي= ــــــــــــــــــــــــ

  )١٢+١٢(            )١٢+١٢مجموع الوحدات (        
 
 
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٩ 

جامعة الملك فھد للبترول                                                     القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  والمعادن

  مـــلـــــحـــــق ( ج )
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  فھد للبترول والمعادنالمـلك  جامعةفي  المستخدمةالتقديرات 
  

  رمـوز التقديـرات
  

  

الرمز 
 بالعربية

الرمز 
  باإلنجليزية

  المدلول باإلنجليزية  المدلول بالعربية  طالنقا  حدود الدرجة

  Exceptional  ممتاز مرتفع  ٤٫٠٠  ١٠٠ـ  ٩٥  +A  أ+
  Excellent  ممتاز  ٣٫٧٥  ٩٥أقل من  ٩٠  A  أ

  Superior  جيد جداً مرتفع  ٣٫٥٠  ٩٠أقل من  ٨٥  +B  ب+
  Very Good  جيد جداً   ٣٫٠٠  ٨٥أقل من  ٨٠  B  ب
  Above Average  جيد مرتفع  ٢٫٥٠  ٨٠أقل من  ٧٥  +C  ج+
  Good  جيد  ٢٫٠٠  ٧٥أقل من  ٧٠  C  ج
  High Pass  مقبول مرتفع  ١٫٥٠  ٧٠أقل من  ٦٥  +D  د+
  Pass  مقبول  ١٫٠٠  ٦٥أقل من  ٦٠  D  د
  Fail  راسب  ٠  ٦٠أقل من   F  ھـ
  In-Progress  مستمر  ـ  --------   IP  م
  In-Complete  غير مكتمل  ـ  --------   IC  ل
  Denial  محروم  ٠  --------   DN  ح
  Nograde-Pass  ناجح دون درجة  ـ  وأكثر ٦٠  NP  ند
  Nograde-Fail  راسب دون درجة  ـ  ٦٠أقل من   NF  ھد
  Withdrawn  منسحب بعذر  ـ  --------   W  ع
 Withdrawn with Pass  منسحب بأداء مرٍض   ـ  --------  WP  ع ج
 Withdrawn with Fail  منسحب بتقدير راسب  صفر  --------  WF  ع ھـ
 Audit  مستمع  ـ  --------  AU  م ع

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تم بحمد هللا ،،،،،
 

  
  

  


