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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجات الطــاب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب اعتذار عن الدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  االعتذار.

من خال نظام سجات الطاب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االعتــذار عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي تســجيل المقــررات والحضــور 
لحيــن اعتمــاد طلبــه مــن قبــل الكليــة.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب االعتذار تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

التسجيل هو:
عمليه تسجيل المقررات الدراسية التي يجب على الطالب دراستها للفصل الحالي حسب الخطة الدراسية.

شروط التسجيل:
الحد االعلى للعبء الدراسي يحدد وفق المعدل التراكمي للطالب حسب الجدول التالي:

تسجيل المقررات

الحد االقصى للوحدات الدراسيةالمعدل التراكمي 
للنظام الفصلي

12 وحدةللنظام الفصلي

15 وحدةمن 2الى اقل 2,5

حسب المحدد في خطةمن 2,5 الى اقل 4

 23 وحدةمن 4 فأكثر
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تعليمات التسجيل:

قبل:
مراعــاة عــدم وجــود تعــارض فــي التوقيــت الزمنــي لاختبــارات النهائيــة للمقــررات المســجلة مــن خــال االطاع 	 

علــى الجــداول الفصليــة وجــداول االختبــارات النهائيــة فــي رابــط الجداول.
التقيــد بمقــررات الخطــة الدراســية والمقيــدة بهــا والتابعــة للكليــة، وكذلــك التقيــد بالقســم المســتفيد للشــعبة 	 

وللتأكــد يمكنــك الرجــوع الــى أرقــام الفصــول الصحيحــة المدرجــة فــي جــداول التســجيل فــي رابــط الجــداول.
الدخــول علــى رابــط الجــداول الخــاص بكليــة العلــوم ووضــع جــدول أساســي وجــدول بديــل فــي حــال اغــاق 	 

الشــعب.
الرجــوع الــى موقــع الجامعــة الرســمي لاطــاع علــى )التقويــم األكاديمــي ، الجــدول الخــاص بالخطــة الزمنيــة 	 

للتســجيل ، رابــط الجــدول(.

أثناء:
البدء بتسجيل مقررات من مستويات أدنى للتمكن من متابعة عملية التسجيل.	 
ــم يتــم التمكــن مــن تغييرهــا أو 	  ــه ل ــار الشــعبة المناســبة فــي حــال المقــرر أدنــى بمســتويين، ألن يجــب اختي

حذفهــا أو االنســحاب منهــا.
قراءة رسالة الخطأ جيدًا أثناء التسجيل لمعرفة المشكلة.	 
طلبات التسجيل اإللكترونية عن طريق الموقع.	 
وجود المقررات في عربة التسوق ال يعني تسجيلها ويجب انهاء خطوات التسجيل.	 
فــي حالــة تقديــم طلــب تســجيل يرجــى متابعــة الطلــب الــى أن يتــم الــرد عليــه بالرفــض أو القبــول وطباعــة 	 

جــدول التســجيل بعــد ذلــك.
عدم حذف المقررات من عربة التسوق لتستطيع الطالبة التقدم بطلب )تسجل( الحقًا.	 
فــي حالــة ظهــور رســالة : المقاعــد محجــوزة )يتــم اختيــار شــعبة أخــرى( ألنــه لــن يتــم توســعة الشــعبة أو طلبهــا 	 

مــن طلبــات التســجيل فــي حــال وجــود شــواغر فــي شــعب أخــرى.

بعد:
عدم حضور أي محاضرة لمقرر لم يتم تسجيلك به إلكتروني وادراج اسمك ضمن قوائمه بالنظام.	 
التقيد بالمقررات والشعب التي تم تسجيلها في النظام وتم ادراجها بالجدول.	 
التأكد من القاعات الدراسية حسب المدرج في النظام وجداول التسجيل في رابط الجداول.	 

اختيار التخصص:

في حال اجتياز الطالب المقررات في البرنامج العام في الكلية فإنه يتاح له اختيار التخصص وفق الشروط التالية: 

النجــاح فيمــا ال يقــل عــن %75 مــن مقــررات المســتوى العــام ، أي يجــب اجتيــاز 3مــن المقــررات علــى ان يكــون 	 
احــدى هــذه المقــررات مقــرر التخصــص  .

تحقيق معدل تراكمي ال يقل عن 2 من 5.	 
المفاضلة على المقاعد حسب المعدل التراكمي	 

التـخـصـيـص
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

حســب التقويــم الزمنــي لإلجــراءات الرســمية بنظــام ســجات الطــاب الذي تحــدده عمادة القبول والتســجيل 
للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

مــن الصفحــة الرئيســية لنظــام ســجات الطــاب << اختيــار الخدمــات االلكترونيــة << اختيــار الرغبــات << 
خيــارات التخصصــات فــي الكليــة << إضافــة قيمــة جديــدة << انتــج << ترتيــب الرغبــات مــن خــال اختيــار 

القســم  <<  حفــظ.

من خال نظام سجات الطاب.

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

يعطــى الطالــب تقديــر مســتمر )م( أو )IP(  للمــادة التــي تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي علــى أن يقســم 	 
العــبء الدراســي علــى فصليــن )مثــل مقــرر األبحــاث(.

يعطى الطالب تقدير غير مكتمل )ل( أو )IC(  إذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد.	 

التقديرات 

الدرجة المئويةالتقديررمز التقديروزن التقدير من )5(

5,0+A100-95ممتاز مرتفع

4,75A90الى اقل من 95ممتاز

4,5+B85الى اقل من 90جيد جدا مرتفع

4,0B80الى اقل من 85جيد جدا

3,5+C75الى اقل من 80جيد مرتفع

3,0C70الى اقل من 75جيد

2,5+D65الى اقل من 70مقبول مرتفع

2,0D60الى اقل من 65مقبول

1,0Fاقل من 60راسب

1,0DNمحروم-
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معدل الفصل األول =                                                  = 4.02         

معدل الفصل الثاني =                                                  = 3,83         

المعدل التراكمي =                                                  = 3,93         

مجموع النقاط )48.25(

مجموع الوحدات )12(

مجموع النقاط )46(

مجموع الوحدات )12(

مجموع النقاط )48.25+46(

مجموع الوحدات )12+12(

الفصل األول

المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقدير من )5(النقاط

9.004.50+B852301 سلم

9.003.00C703324كيم 

14.254.75A923235ريض

16.004.00B804213 فيز

المجموع48.2512

الفصل الثاني

المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقدير من )5(النقاط

105.00+A962104 سلم

124.00B833327كيم 

123.00C714314ريض

124.00B813326 فيز

المجموع4612

حساب المعدل الفصلي والتراكمي 
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجات الطــاب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب اعتذار عن الدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  االعتذار.

من خال نظام سجات الطاب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االعتــذار عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي تســجيل المقــررات والحضــور 
لحيــن اعتمــاد طلبــه مــن قبــل الكليــة.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب االعتذار تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

األعتذار عن الدراسة هو:
االعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل الدراسي الذي سجل فيه المقررات دون ان يعد راسبا. 

ما يترتب عليه:
حصــول الطالــب علــى تقديــر )w( فــي جميــع المقــررات المســجلة فــي جدولــه الدراســي دون ان تدخــل فــي   	 

احتســاب المعــدل التراكمــي.
تحسب فصول االعتذار ضمن المدة الازمة إلنهاء متطلبات التخرج.	 

التأجيل هو: 
عدم تسجيل الطالب اي مقرر دراسي في الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة وذلك بطلب من الطالب.

شروطه:
عدم تسجيل اي مقرر دراسي في الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه.	 
أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين او ثاثة فصول متفرقة كحد اقصى.	 

ما يترتب عليه:
ال تحسب فصول التأجيل ضمن المدة الازمة إلنهاء متطلبات التخرج.	 
يطوى قيده في حال تجاوزت مدة التأجيل 3 فصول دراسية.	 

االعتذار عن الدراسة 

تأجيل الدراسة 
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ــراءات  ــي لإلج ــم الزمن ــك حســب التقوي ــة الفصــل الدراســي وذل خــال مــدة ال تتجــاوز اســبوعين مــن بداي
ــط العامــة. ــول والتســجيل وفقــا للضواب ــذي تحــدده عمــادة القب الرســمية  بنظــام ســجات الطــاب ال

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب التأجيل للدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  التأجيل.

من خال نظام سجات الطاب.

يجب على الطالب المتقدم بطلب التأجيل عن الدراسة في الفصل الدراسي تسجيل المقررات والحضور لحين اعتماد 
طلبــه من قبل الكلية.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب التأجيل تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

تخضـــع جميع طلبـــات االعتذار والتأجيل  إلـــى مراجعـــة وإقـــرار مـــن قبـــل الكليـــة التـــي يـــدرس فيهـــا الطالب وال ينصـــح الطالـب 
باللجـوء إلـى أي منهمـا إال فـي حـال عـدم المقـدرة نهائيـًا علـى االنتظـام فـي الدراسـة ألن ذلـك سـيؤدي حتمـًا لتأخيـر تخرجه. 

أوجه االختالفأوجه االتفاق

كاهما يعني أنك ستوقف دراستك بشكل مؤقت ثم 
العودة إليها في فصول الحقة.

تأجيل الدراسة يكون قبل فترة تسجيل المقررات.	 
االعتذار فيجب أن تكون الطالبة مسجلة.	 

كاهما يمكن تنفيذه إما فصلين متتاليين أو ثاثة فصول 
متفرقة كحد أقصى.

التأجيل ال يتم احتسابه ضمن المدة النظامية للتخرج.	 
االعتذار فيتم احتسابه  ضمن المدة النظامية للتخرج.	 

كاهما يحتاج إلى أن تقدم الطالبة بنفسها طلبًا رسميًا 

موعد تأجيل الدراسة  قبل بداية الفصل الدراسي 	 
وإلى نهاية األسبوع الثاني.

موعد االعتذار عن الدراسة من بداية الدراسة إلى 	 
نهاية األسبوع العاشر.

تتوقف المكافاة عند تأجيل أو االعتذار عن الدراسة، منذ 
ال يمكن تأجيل مقرر ويمكن االعتذار )االنسحاب( عن مقرر. تنفيذ الطلب.

عند عدم انتظام الطالبة في الفصل التالي تعتبر منقطعة ويطوى قيدها.
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجات الطــاب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب االنسحاب من مقرر من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  طلبات التسجيل << نموذج االنسحاب.

من خال نظام سجات الطاب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االنســحاب عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي الحضــور لحيــن اعتمــاد 
طلبــه مــن قبــل الكليــة                    

  

االنسحاب من مقرر:
هو اعتذار الطالب عن دراسة مقرر او أكثر دون ان يعد راسبا في المقرر.

شروطه:
أال يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن الحد األدنى 12 وحدة دراسية.

ما يترتب عليه:
حصول الطالب على تقدير )w( دون ان تدخل المقررات المنسحبة في احتساب المعدل.

التحويل الداخلي بين كليات الجامعة:
شروطه:

ان يكــون الطالــب قــد أمضــي فصليــن دراســيين علــى االقــل فــي الكليــة التــي يرغــب بالتحويــل منهــا اي مــا 	 
ال يقــل عــن 24وحــدة دراســية.

ان ال يكون منقطعا عن الدراسة.	 
اال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن )2 من 5(.	 
ــع 	  ــه تتب يشــترط فــي التحويــل الــى الكليــات التــي تتبــع الســنة التحضيريــة ان يكــون الطالــب مقيــد فــي كلي

نفــس المســار.
يكون التحويل بين كليات الجامعة لمره واحدة فقط طيلة دراسة الطالب في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل	 
أي شروط اخرى يحددها مجلس الكلية.	 
تعامــل طلبــات التحويــل مــن كليــة الــى أخــرى للكليــات التابعــة للســنة التحضيريــة بعــد التســكين فــي الكليــة 	 

المعنيــة وفقــًا لمــا ورد فــي الفقــرة )1(.

االنسحاب من المقرر

التحويل بين كليات الجامعة
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حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول  
والتسجيل وفقا للضوابط   العامة.       

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب تحويل داخلي بين كليات الجامعة من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  << التحويل بين كليات الجامعة. 

من خال نظام سجات الطاب.

التحويل من تخصص الى آخر داخل الكلية:
شروطه:

استيفاء شروط االلتحاق بالتخصص المراد التحويل اليه المحددة من مجلس الكلية.	 
ان يكون التحويل مره واحده فقط طيلة مده دراسته في تلك الكلية.	 
أي شروط اخرى يحددها مجلس الكلية.	 

التحويل بين أقسام الكلية 

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب التأجيل للدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  تغيير التخصص.

من خال نظام سجات الطاب.

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول جميع المواد التي سبق له دراستها 
)التقديرات - المعدالت الفصلية والتراكمية(  
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التحويل من جامعة الى جامعة اخرى: 

أ (   الشروط العامة للتقديم والنظر في طلبات التحويل: 
ان يكون الطالب منتظما في جامعة حكومية او عالميه معترف بها.	 
يمكن التقديم للتحويل من الجامعات الخاصة في المملكة او خارجها شريطة ان تكون الجامعة معترف بها.	 
اال يكون منقطعا أو مفصوال من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبيه.	 
ان تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.	 
اال يكون الطالب منقطعا عن الدراسة.	 
اال يكون للطالب سجل سابق في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل.	 
ان يحقق الطالب أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.	 

ب (   الشروط الخاصة بالكليات التي تتبع السنة التحضيرية:
ان يكــون الطالــب قــد اجتــاز مقــررات معادلــة للســنة التحضيريــة فــي جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 	 

وال يقبــل التحويــل اليهــا.
ان يكــون الطالــب مقيــدًا فــي كليــة مناظــرة للكليــة التــي يــراد التحويــل اليهــا )كليــة هندســية لكليــة المســار 	 

ــات المســار الصحــي( ويجــوز للمجلــس االســتثناء مــن هــذا الشــرط. ــة لكلي ــة صحي الهندســي وكلي
ان يمضــي الطالــب عامــا دراســيًا فــي كليتــي الطــب او طــب االســنان بعــد دراســة مقــررات الســنة التحضيريــة 	 

او المقــررات العامــة ويرصــد لــه درجــات فيمــا ال يقــل عــن )24( وحــده دراســية.
ان يحقــق الطالــب المعــدل التراكمــي الــذي توقــف عنــده التســكين بعــد الســنة التحضيريــة للكليــة التــي يــراد 	 

التحويــل اليهــا فــي حــال تقــدم للتحويــل بعــد انهــاء الســنة التحضيريــة مباشــرة دون الدراســة فــي الكليــة 
ــه. المناظــرة فــي جامعت

يحدد مجلس الكلية شروط معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج جامعته.	 
يجب ان ال يقل معدل الطالب التراكمي عن 3 من 5.	 

التحويل من جامعة الى جامعة أخرى

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   <<  التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب االنسحاب من مقرر من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<   التحويل من خارج الجامعة.

من خال عمادة القبول والتسجيل.

معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة تثبت في السجل األكاديمي وال تدخل في احتساب   
معدله التراكمي على اال تزيد عن %50 من متطلبات التخرج.           
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الطالب الزائر هو: 
هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض المقــررات فــي جامعــة أخــرى او فــي فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي اليهــا 

دون تحويلــه، وتعــادل لــه المــواد التــي درســها وفقــا للضوابــط التاليــة:

موافقة الكلية التي يدرس بها مسبقًا على الدراسة.	 
ان تكون الدراسة في كلية او جامعة معترف بها.	 
ان يكــون المقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج الجامعــة معــادال فــي مفرداتــه الحــد المقــررات التــي تتضمنهــا 	 

متطلبــات التخــرج.
يحــدد مجلــس الجامعــة الحــد األقصــى لنســبة الوحــدات الدراســية التــي يمكــن احتســابها مــن خــارج الجامعــة 	 

للطالــب الزائــر.
ال تحتســب معــدالت المقــررات التــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن الجامعــة األخــرى ضمــن معدلــه 	 

المقــررات فــي ســجله األكاديمــي. التراكمــي وتثبــت 
ان يكــون الطالــب قــد درس فصــا دراســيا منتظمــا بالكليــة التــي ينتمــي اليهــا بمــا ال يقــل عــن )12( وحــدة 	 

دراســية فــي ســجله األكاديمــي.
أي شروط أخرى يضعها المجلس.	 
إذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر فــي فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي اليهــا الطالــب فيتــم تثبيــت المــواد 	 

التــي تقــدم بطلــب الزيــارة فيهــا فــي ســجله األكاديمــي ويشــمل ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة 
ــة. والتراكمي

ــة او 	  ــة الســعودية، الدراســة فــي كلي ــة العربي ــارج المملك ــب القــادم مــن خ ــارة للطال ــول الزي يشــترط فــي قب
.)C( جامعــة معتــرف بهــا فــي وزارة التعليــم تعمــل بنظــام االنتظــام. وان ال يقــل التقديــر الحاصــل عليــه عــن

الزيارة

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للطالب من خارج الجامعة: 
للتقدم بطلب زيارة من خارج الجامعة من خال ايقونة القبول والتسجيل بإتباع الخطوات التالية:

 القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<  الزيارة من خارج الجامعة   

من خال نظام سجات الطاب.

للطالب من داخل الجامعة: 
للتقدم بطلب زيارة من داخل الجامعة من خال سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:

سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  الزيارة.
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االنقطاع هو: 
انهاء عاقة الطالب بالجامعة سواء عن طريق الفصل او االنقطاع او االنسحاب.

أسباب طي القيد:                      
إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي ولم يتقدم بطلب التأجيل.	 
إذا تقدم بطلب تأجيل وتجاوزت مدة التأجيل 3 فصول دراسية.	 
المفصول أكاديميا أو تأديبيا. 	 
المنسحب.	 

شروط إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية:
أن يتقدم بطلب إعادة القيد خال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.	 
ــد، 	  ــادة القي ــط إع ــه ضواب ــم تتوفــر في ــر، ول ــب أربعــة فصــول دراســية فأكث ــد الطال ــى طــي قي إذا مضــى عل

فيمكنــه    التقــدم للجامعــة طالبــًا مســتجدًا، دون الرجــوع إلــى ســجله الدراســي الســابق، علــى أن تنطبــق عليــه 
كافــة شــروط القبــول المعلنــة فــي حينــه.

ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مره.	 
ال يجوز إعادة قيد الطالب المفصول أكاديميا أو تأديبيا. 	 
ان يوافق مجلس الكلية على إعادة القيد.	 

شروط إعادة القيد إذا تجاوزت فترة االنقطاع أربعة فصول دراسية )عامين دراسيين(:
اال تزيد فترة االنقطاع على المدة النظامية للبرنامج.	 
ان يكون االنقطاع بناء على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية.	 
ان يكون قد اجتاز الطالب %50 من المجموع الكلي للوحدات المطلوبة للتخرج.	 
اال يقل معدله التراكمي عن 2.5-5.	 

شروط إعادة قيد الطالب المنسحب:
أال يكون الطالب منذرا أكاديميا.	 
أ ن يتقدم بطلب إعادة القيد خال اربعة فصول دراسية من تاريخ االنسحاب.	 
موافقة مجلس الكلية على إعادة قيد الطالب.	 
ان يكون قد اجتاز %50 من المجموع الكلي للوحدات المطلوبة للتخرج.	 

االنقطاع عن الدراسة 

يتقــدم الطالــب المنقطــع او المنســحب بطلــب إعــادة القيــد فــي أي وقــت اثنــاء الفصــل الدراســي ويتــم 
النظــر  فــي الطلــب مــن قبــل عميــد الكليــة او مــن يفوضــه قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة للفصــل الدراســي 

الــذي  يســبق إعــادة قيــده.  

للتقدم بطلب تحويل داخلي بين كليات الجامعة من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<   إعادة القيد.

من خال نظام سجات الطاب.
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يفصل الطالب في الحاالت التالية:
إذا أخل الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها.	 
إذا حصــل علــى ثــاث إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر النخفــاض معدلــه التراكمــي عــن المعــدل المحــدد للتخــرج 	 

)ال يقــل عــن 2 مــن 5( ولمجلــس الجامعــة بنــاًء علــى توصيــة مجلــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة لمــن ُيمكنــه 
رفــع معدلــه التراكمــي بدراســته للمقــررات المتاحــة.

إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف المــدة المقــررة لتخرجــه عــاوة علــى مــدة البرنامــج، 	 
ولمجلــس الجامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف 

المــدة األصليــة المحــددة للتخــرج.
يجــوز لمجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطــاب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام 	 

الفقرتيــن      الســابقتين بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصليــن دراســيين علــى األكثــر. 
ال يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل.	 

ــار النهائــي بســبب تدنــي نســبة حضــوره للمحاضــرات والــدروس العلميــة عــن  حرمــان الطالــب مــن دخــول االختب
الحــد المطلــوب. )85%( 

ما يترتب عليه:
ترصد له تقدير محروم ) DN( ويعتبر راسبا في المقرر.

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.	 
ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له بالخروج	 
من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.	 
الغــش فــي االختبــار او الشــروع فيــه او مخالفــة التعليمــات وقواعــد اجــراء االختبــار امــور يعاقــب عليهــا الطالــب 	 

وفــق الئحــة تأديــب الطــاب التــي يصدرهــا مجلــس الجامعــة.
يحدد مدة االختبار التحريري النهائي على ان ال تقل عن ساعة وال تزيد عن ثاث ساعات.	 
الموافقة على اعادة تصحيح اوراق االجابة خال فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.	 
الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرا فــي ذلــك االختبــار ويحســب تقديــره فــي ذلــك 	 

المقــرر علــى أســاس درجــات االعمــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.
إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي لعــذر قهــري جــاز لمجلــس الكليــة فــي حــاالت الضــرورة 	 

القصــوى قبــول عــذره والســماح بإعطائــه اختبــارا بديــا خــال مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التالــي، 
ويعطــى التقديــر الــذي يحصــل عليــه بعــد اداءه االختبــار البديــل.

الفصل من الجامعة 

الحرمان 

إجراءات االختبارات
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

مرتبة الشرف األولى:
تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي 4.75 الى 5 عند التخرج.

مرتبة الشرف الثانية: 
تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي 4.25الى اقل من 4.75 من 5 .

شروطها:
أال يكون الطالب قد رسب في اي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.	 
ان يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة اقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد االدنــى والحــد 	 

االقصــى للبقــاء فــي كليتــه.
ان يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ماال يقل عن )%60( من متطلبات التخرج.	 

التخرج هو: 
عملية إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية.

شروط التخرج:
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن مقبول.	 
عنــد حصــول الطالــب علــى معــدل تراكمــي اقــل مــن المعــدل المشــروط للتخــرج يتعيــن عليــه تســجيل بعــض 	 

المقــررات مــن خــارج خطتــه الدراســية حتــى يتمكــن مــن رفــع معدلــه الــى المعــدل المشــروط وحصولــه علــى 
الدرجــة العلميــة وفــق خطتــه الدراســية.

يشترط لتخرج الطالب حصوله على معدل تراكمي ال يقل عن )2( من )5(.	 
يمنح كل خريج شهادة بالغتين العربية واالنجليزية 	 
يجوز اصدار شهادة تخرج بدل فاقد وفقا لما يلي:	 
ان يتقــدم الطالــب الــى عمــادة القبــول والتســجيل بطلــب منحــه شــهادة تخــرج بــدل مفقــود بعــد اســتكمال 	 

النمــوذج الخــاص بذلــك.
يوضع ختم بعبارة )بدل مفقود( من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل شهادة تصدر بعد الفقد.	 

مرتبة الشرف

التخرج 

ان يتقدم الطالب بطلب إعادة التصحيح الى عميد الكلية او من يفوضه خال أسبوعين من تاريخ اعان النتيجة.	 
يحدد المجلس عضو هيئة التدريس الذي يتولى إعادة التصحيح.	 
بعد إعادة تصحيح ورقة اإلجابة يتولى المجلس النظر في النتيجة ويكون قراره في ذلك نهائيًا.	 
عنــد وجــود خطــأ فــي الدرجــة يتــم تعديلهــا الكترونيــًا مــن خــال نظــام ســجات الطــاب بنفــس اليــة اعتمــاد 	 

النتائــج االصليــة علــى ان يتــم التعديــل قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة للفصــل التالــي.

إجراءات إعادة التصحيح









وحـدة


