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ارات للمرحلة الجامعية الئحة الدراسة   وقواعد التنفيذية  واالختب

   بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
 

 

 

 

المعداي  المبيندة أمدام  دل  -أينمدا ورتت ف  ذدذا الحئحدة  -بداللفداو والعبدارات اة يدة يقصددددددد 

 منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

فصددحد تراسددياد أو أ فر وفصددل ندديف  أد ورد، أو أربت مسددتويات أو  العام الدراس :

 أ فر ومستوى نيف  أو مستويين نيفيين أد ورد.

أسددددددلوا الدراسددددددة المتبت ف   ليات ومعاذد الجامعة، سددددددوا  بنظام    النظام الدراس :

 المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.

ا ف  يظدام الفصددددددلين  مدد  ممنيدة ال  قدل عن خمسددددددة ع ددددددر أسددددددبوعد   الفصل الدراس :

ف  يظام الفصدول الدراسدية   االدراسديين، وال  قل عن انن  ع در أسدبوع  

الفحنددة، وال  دددخددل فددددددمنهددا فترات التسددددددجيددل والحددذ  واإلفدددددددافددة  

 واالختبارات النهائية.

أسدددلوا تراسددد ،  كود المد  الفمنية فيم أقل من الفصدددل الدراسددد ،  المستوى الدراس :

بحيد  ال يقدل عن أربعدة أسددددددابيت، وال يفيدد عن نمداييدة أسددددددابيت، وال يقدل 

 ا ف  العام.السابيت الدراسية عن أربعين أسبوع  أرمال  

ة   الدددراسددددديدد ة  السدددددندد

 :الكاملة

 ا ف  العام.مد  ممنية ال  قل عن أربعين أسبوع   

مد  ممنية ال  قل عن نمايية أسددددابيت لنظام الفصددددلين الدراسدددديين، وال  الفصل الصيف :

وُ ضداع  خحلها  قل عن سدتة أسدابيت لنظام الفصدول الدراسدية الفحنة،  

 المد  المخصصة لكل مقرر تراس .

مد  ممنية ال  قل عن أربعة أسابيت لنظام المستوى الدراس ، وُ ضاع    المستوى الصيف :

 المد  المخصصة لكل مقرر تراس .خحلها 

ات الفصل الول | التعريفدد  

 ىددددددات  الولدددالم
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ربارية، واالختيارية، والُحَر ، الت    دددكل  مجموعة المقررات الدراسدددية اإل الخطة الدراسية:

وحددا هدا متطلبدات التخرا، الت  يجدى على الطدالدى ارتيدامذدا بنجدا    مجموع  

 للحصول على الدررة العلمية ف  التخصص المحدت.

ا  ا وونددددددف  ا ورمف  المات  الدراسددددددية ف  خطة  ل بريامت، و  ددددددتمل رقم   المقرر الدراس :

للمحتوى، و خضدت ف   ل قسدم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوم أد 

 مستقلة، أو أد يكود لها متطلى سابق أو متطلى متفامن معها.ُ درس  

المحافددددر  النظرية السددددبوعية سأو الدرس السددددريرم أو ترس التمارين    الوحد  الدراسية:

الت  ال  قل مد ها عن خمسددددين تقيقة، أو الدرس العمل  الذم ال  قل  

 الدراسية.مد م عن مئة تقيقة، أو الدرس الميداي  المحدت ف  الخطة 

طرائق التعليم المختلفددة ومنهددا: التعليم الحضددددددورم، التعليم المدددمت،  أيماط التعليم:

 التعليم عن بعد، التعليم الذا  ، وغيرذا من أيماط التعليم الخرى.

ة   الدددتدددرقددديددد امدددت  بدددريددد

ة   ال اتيمية الدراسدددددي

 سالتجسير :

 س.البريامت المصمم إل مال الدراسة من الدبلوم ألى البكالوريو

ال   العددددددمدددددد ة  ترردددددد

 الفصلية:

الدررة الممنوحة لألعمال الت  يتحصدل عليها الطالى خحل الدراسدة ف   

أد  -مسدددتوى تراسددد ، أو فصدددل تراسددد ، أو السدددنة الدراسدددية الكاملة 

، و  ددمل االختبارات والبحوو والي ددطة التعليمية الت   تصددل  -وردت

 بالمقرر الدراس .

ار النهائ : المقرر الددراسدددددد ، يعقدد مر  واحدد  ف  يهدايدة  ددري  المقرر  اختبدار ف    االختب

الدراسددد  ف  المسدددتوى الدراسددد ، أو الفصدددل الدراسددد ، أو السدددنة 

 الدراسية الكاملة.

ار  االخدددددتدددددبددددد ة  تررددددد

 النهائ :

تراسدددددد    مدقدرر  فد   دددل  الدطدددالدددى  عدلديدهدددا  يدحصدددددددددل  الدتد    الددددرردددة 

 ف  االختبار النهائ .

الفصددددددلية، وُ ضددددددا  أليها تررة االختبار النهائ     مجموع تررات العمال الدررة النهائية:

 لكل مقرر تراس ، و حسى الدررة اإلرمالية من مئة.

بياد  فصدديل  يتضددمن رميت المقررات الدراسددية الت  ترسددها الطالى،   السجل ال اتيم :

الدددمدددعددددلددديدددن  عدددلددديدددهدددا، وي ددددددددمدددل:  حصدددددددددل  الدددتددد    والدددتدددقدددديدددرات 

 سالفصل  والترا م  .

الطالى الذم يقوم بدراسدددة بعض المقررات الدراسدددية ف  رامعة أخرى،   الطالى الفائر:

 أو ف  فرع من فروع الجامعة الت  ينتم  أليها تود  حويلم.

ونددد  للنسدددبة المئوية، أو الرمف البجدم للدررة النهائية، الت  حصدددل  التقدير:

 عليها الطالى ف  أم مقرر تراس .
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ر تراسددد  يتعذر على الطالى اسدددتكمال متطلبا م   قدير يرندددد لكل مقر  قدير غير مكتمل:

  .ICف  الموعد المحدت، ويرمف لم ف  السجل ال اتيم  بالرمف سل  أو س

 قدير ُيرند لكل مقرر تراس ، يتطلى أ فر من فصل تراس  الستكمال    قدير مستمر:

  .IPتراستم، ويرمف لم برمف سم  أو س

النقاط الت  حصددددل عليها الطالى على مجموع  حانددددل قسددددمة مجموع  المعدل الفصل :

الوحدات المقرر  لجميت المقررات الدراسددية الت  ترسددها ف  أم فصددل  

تراسدد ، أو مسددتوى تراسدد ، أو سددنة تراسددية  املة، و حسددى النقاط  

بضددددرا الوحد  المقرر  ف  ومد التقدير الذم حصددددل عليم ف   ل مقرر  

 تراس  ترسم الطالى.

نددددددل قسددددددمدة مجموع النقداط الت  حصددددددل عليهدا الطدالدى ف  رميت  حدا :المعدل الترا م 

المقررات الددراسدددددديدة، الت  ترسددددددهدا مندذ التحداقدم بدالجدامعدة على مجموع  

 الوحدات المقرر  لتلك المقررات الدراسية.

ونددددد  مسدددددتوى التحصددددديل العلم  للطالى خحل مد  تراسدددددتم ف    التقدير العام:

 الجامعة.

الوحدات الدراسدددددية، الت  يسدددددمل للطالى التسدددددجيل فيها ف   مجموع   العى  الدراس :

مسددتوى تراسدد ، أو فصددل تراسدد ، أو سددنة تراسددية  املة محدت  من  

 مجل  الجامعة.

 

 القواعد التنفيذية سللمات  الولى  

  عن  العبارات اة ية المعاي  الموفحة قرين  ل منها:

ُن  ونيقة رسمية  السجل ال اتيم :   .1 الطالى الدراس  شامح  اسم الكلية الت  وفت  ُ بيِّ

لها أو عوتلأ لم أو أعف    يدرس بها و خصددصددم وحالتم الدراسددية والمقررات الت  سددجع

السددددنوم والمعدل  /منها، وعدت وحدا ها الدراسددددية و قديرا م فيها والمعدل الفصددددل 

 ُوِرَدْت ،والتقدير العام.سأْد  الترا م  واإليذارات ال اتيمية

ف  حكمم المكلع  باإلشددددرا  على   وَمْن عضددددو ذيئة التدري   :  الم ددددر  ال اتيم  .2

 .أننا  تراستم بالجامعة ة  قدمم الدراس الطالى و وريهم ومتابع

داختبدار  اختبدار الددور الفداي :   .3  ح   دام  للطدالدى ف  محتوى المقرر الدذم يرسددددددى فيدم  ُيْعقدَ

ا أو مقررات سدددنوية، شدددريطة أال يتجاوم عدت وحدات  ا سدددنوي  للبرامت الت    دددمل يظام 

ف    50عن    ف  مقرر الرسددددوا  وحد  تراسددددية، أو ال  قل تررتم 15مقررات الرسددددوا  

 .الخطط ذات المقرر الواحد ف  السنة

ى عن االختبدار بعدذر مقبول،  اختبدار  االختبدار البدديدل:   .4 ُد للطدالدى الُمتبيدِّ ُد لدم  ُيْعقدَ وُيْرندددددددَ

ا   لذلك.الدررة الت  يحصل عليها، ويتم  عديل  قديرا وفق 
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را على حاالت سددريرية الدور  السددريرية:   .5 م والتدُّ فتر  ممنية يقوم خحلها الطالى بالتعلُّ

ت،  وحد  تراسدددددية مقرر   بحي  ُيقاِبل  ل  سمرفدددددية أو غير مرفدددددية  ف   خصدددددص ُمحدع

 أسبوع  دريى.

فتر  ممنية يقضديها الطالى ف  أحدى رهات سدوق العمل المر بطة  التدريى الميداي :  .6

 ُمَقرٍّ من مجل  الكليدة،   بدالتددريدىمدا ير بط  جميت  ل بتخصددددددصدددددددم وفق تليدل شدددددددامدل  

ُت  سداعات اال صدال والوحدات المعتمد  للتدريى، وفق خطة البريامت المعتمد  من  وُ حدع

 مجل  الجامعة.

المحافددر  النظرية السددبوعية أو الدرس السددريرم أو ترس التمارين  : الدراسددية  الوحد  .7

ئة االت  ال  قل مد ها عن خمسددددين تقيقة، أو الدرس العمل  الذم ال  قل مد م عن م

يدات    تقيقدة، أو الددرس الميدداي  المحددت ف  الخطدة الددراسدددددديدة، أو غير ذلدك من مكون

ر   من تليل قواعد احتسدداا العبا  ا صددالها فدد مد و  ،الت  ورت ونددفها  تموأي ددطالمقرن

  التدريسية المعتمد  ف  الجامعة.

 الطدالدى أم مقرر ف  فصددددددل تراسدددددد  أو سددددددندة تراسدددددديدة عددم  سددددددجيدل  االيقطداع:  .8

ى    فتر  االيقطداع فددددددمن مدد  تود حصددددددولدم على أذد بتدرريدل الددراسددددددة، وال ُ ْحسددددددَ

ا.   الدراسة للتخرُّ

ى  المتصدل  بيااااليقطاع بسدبى ال  .9 ت :  بين ، حسدى ما  نص  الطالى المتصدل لمدن  محدن

را م ، القواعد التنفيذية للمات  التاسدعة ع در  عليم ف  فصدل أو سدنة   بعد  سدجيل مقرن

ى    فتر  االيقطاع فددمن مد  تراسددية تود حصددولم على أذد اعتذار عن الدراسددة، وُ ْحسددَ

ا.  الدراسة للتخرُّ

السددنة الدراسددية /مقرر ف  الفصددل الدراسدد عدم  سددجيل الطالى أم   رريل الدراسددة:  .10

ى فتر  الترريل فدددددمن    ،المرات  رريل الدراسدددددة فيم فيها بطلى من الطالى وال ُ ْحسدددددَ

 المد  النظامية للتخرا.

بطلى عدم مواندددددلة الدراسدددددة   م الطالىقدُّ  َ الدراسدددددة:   عن االسدددددتمرار ف االعتذار  .11

ل  للفصدددل الدراسددد  أو السدددنة الدراسدددية  فيها مقررات، مت احتسددداا فتر  الت  سدددجع

 االعتذار فمن مد  الدراسة للتخرا.

ف  الفصل    أ فرو أالطالى بطلى عدم موانلة تراسة مقرر  م  قدُّ  َ االيسحاا من مقرر:   .12

  .للمات  السابعة ع رمنسحى بعذر وفق القواعد التنفيذية الدراس ، ويرند لم  قدير 

الطدالى بطلدى أيهدا  تراسددددددتدم ف  الجدامعدة قبدل أ مدال  م  قدُّ  َ االيسددددددحداا من الجدامعدة:     .13

  بريامجم الدراس .

حرمداد الطدالدى من تخول االختبدار النهدائ  بسددددددبدى  ددي  يسددددددبدة حضددددددورا الحرمداد:   .14

وفق القواعدد التنفيدذيدة   ا،مطلولللمحدافددددددرات والددروس العمليدة عن الحدد التيى  ا

  . ع ر  خامسةال و الرابعة ع ر  ات ينللم
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االيسدحاا أو  وأيها  عحقة الطالى بالجامعة سدوا  أ اد عن طريق الفصدل أط  القيد:   .15

  .االيقطاع بنوعيم

ُل بقرار من معدال  رئي  الجدامعدة لجندة  :  اللجندة الددائمدة للمتدابعدة ال داتيميدة .16   ،ُ  ددددددكدع

ل الكليدات   أو عمدات  القبول  مهمتهدا تراسددددددة حداالت الطحا ال داتيميدة المحدالدة من ِقبدَ

  .وقواعدذا التنفيذية وفق ما  قتضيم الئحة الدراسة واالختبارات ،والتسجيل

أيقا  الطالى عن الدراسة من خحل اللجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية    :أيقا  الدراسة .17

ُ ْحَتسددددددددى مددد  اإليقددا  فددددددمن مددد    ،أو اللجنددة الدددائمددة لضددددددبط السددددددلو   وال 

ا.   الدراسة للتخرُّ

م  :  ال اتيم  اإليذار .18 لطالى بسدددددبى ايخفال معدلم الترا م  ألى ااإلشدددددعار الذم ُيورع

ل ف  ذذا الحئحة.   عن الحد التيى الُموفع

يتيجة حصدولم على عدت محدت من اإليذارات   الطالى أيقا   سدجيلالفصدل ال اتيم :   .19

  ا.أو  ح السببين مع   تخراالحد القصى لل ال اتيمية أو  جاوما

يهائيا من الجامعة بسدبى نددور قرار  رتيب  بحقم من  الطالى  فصدل    الترتيب :الفصدل   .20

 . رهة االختصاص وفق ما يصأ عليم قواعد فبط السلو  الطحب  ف  الجامعة

 فض  ألى عد   ليات  السنة الدراسية الولى الت   السنة الولى الم تر ة للكليات:   .21

ا مجل  الجامعة، يجى  حقيقها  ولها شددددروط خانددددة، يقرذ  ،  ددددتر  ف  مجالها العام

 و كود رف ا من الخطددة الدددراسدددددديددة   ،للتندداف  على المقدداعددد المتدداحددة ف   ددل  ليددة

 ها.رميع لبرامت المر بطة بهال 

الت  لها شدروط  السدنة الدراسدية الولى ف  الكلية بالكلية:   الترسديسديةالسدنة الولى   .22

 خصددددددص ف  أحدد برامتتليخدانددددددة يقرذدا مجل  الجدامعدة يجدى على الطدالدى  حقيقهدا  

 .الكلية الكلية و كود رف ا من الخطة الدراسية لبرامت

دُّ الطددالددى خحل مددد    مقرراتعددد   من  مكود  بريددامت متكددامددل  البريددامت ال دداتيم :   .23 ُ عددِ

ا معرفي   ص  ي  ا ومهارمحدت  من السددنوات أعدات  ا لنيل الدررة العلمية الجامعية ف   خصددُّ

ت.  ُمحدع

مقرر أرشددددداتم يلتفم الطالى المنذر بتسدددددجيلم وحضدددددورا تود أد رشددددداتم:  البريامت اإل .24

لم  .يحتسى ف  معدن

ت  البريامت البين :  .25 م محددن ص بنوا ت  علن  بريامت تراسدددددد  ي ددددددتر  فيدم أ فر من  خصددددددن

م  ال يمكن  حقيقهدا من خحل  خصددددددص معرف  واحد، مسددددددتمددن  من  كدامل يوا ت  علن

ى أرمددال  مددا يسددددددتفددات منددم من المقررات القددائمددة    بريددامجين أو أ فر على أال يتعدددن

 %.10يسبة 

رس يقطدة الخروا .26 ا المبكن معتمدد من الجدامعدة لددرردة علميدة  توسددددددط البرامت مؤذدل  :   التخرن

ا معينا من المعار  والمهارات والقيم   طالىال اتيمية يتم منحها ال  أذا اسددددتوفى قدر 

ت . ذموال  عاتل الدررة العلمية للمؤذل ال  ،ف   خصص محدن ل فيم ابتدا    سجن
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سدددددية يدرسدددددها  مقررات أربارية معينة بعدت محدت من الوحدات الدرامتطلبات الجامعة:  .27

 .همرميع طلبة الجامعة

 مقررات أربداريدة معيندة بعددت محددت من الوحددات الددراسدددددديدة يددرسددددددهدا متطلبدات الكليدة:  .28

 .همرميع طلبة الكلية

مقررات أربارية معينة بعدت محدت من الوحدات الدراسدددددية المعتمد  متطلبات البريامت:  .29

  .همرميع يدرسها طلبة البريامت

ا  مجموعدة من المقررات يختدار منهدا الطدالدى مدا  المقررات االختيداريدة:   .30 ا مطلوبد  ُق عددت  ُيحقِّ

 من الوحدات الدراسية المعتمد  والمخصصة للمقررات االختيارية للبريامت الدراس .

مجموعة من المقررات من خارا الخطة الدراسدية للبريامت المتاحة فدمن  المقررات الحر :  .31

 البرامت الدراسية على مستوى الجامعة ولي  لها متطلى سابق. 

ارتيام الطالى لمقرر أو أ فر  م تراسدددددتم ف  بريامت    -و ونيق-احتسددددداا معاتلة المقرر:   .32

لى التكدافؤ بنسددددددبدة ال  قل  ع  بندا   بجدامعدة أخرى عن طريق التحويل أو الفيار  ألى الخدارا

   الجامعة.% ، مت مخررات التعلم المستهدفة لمحتوى  لك المقررات ف  75عن س

ر .33 ر أو أ فر مقابل تراسدتم أو :  اإلعفا  من تراسدة مقرن احتسداا و ونيق ارتيام الطالى لمقرن

م  التعلن المحتوى مت مخرردددات  على  كدددافؤ  بندددا    احتراف   أو  أ ددداتيم   اختبدددار  ارتيدددام 

رات.الم   ستهدفة لمحتوى  لك المقرن

لكل طالى ي ددتمل عمات  القبول والتسددجيل  بم   حتفظ  مل  ألكتروي   سددجل الطالى:   .34

وبياد برحوالم الدراسية ال اتيمية وسجلم ال اتيم  والعقوبات    قبولمعلى مستندات  

وأية مسدددتندات أخرى خاندددة بم طول فتر  تراسدددتم  ، سأْد ُوِرَدْت   الترتيبية الواقعة عليم

  ف  الجامعة.

 الخطددة الدددراسدددددديددة المعتمددد  من    -أو فصددددددول-ذ  عدددت سددددددنوات  مددد  البريددامت:   .35

  مجل  الجامعة.

ذ  عدت السنوات أو الفصول الدراسية الت   حتسى فمن المد  الت  مد  الدراسة:   .36

 جاوم عدم  حال  ف   لمكافر   ااسدددتحقاقم    :ويتر ى عليها  ،قضددداذا الطالى ف  الدراسدددة

من  والفداييدة والربعود  الحداتيدة والربعود    مدات ينا للسمدد  البريدامت  وفقد  النظداميدة   المدد 

لفصددل من الجامعة اأو اسددتحقاقم    ،لل ددؤود المالية ف  الجامعات""الحئحة المنظمة  

  حسى المات  الفايية والع رود من ذذا الحئحة.عند  جاوما للمد  المسمو  بها 

لدلدتدخدرا: .37 القصددددددى  لدلدطدددالدددى    الدحدددد  مدندل  الدتد   دُ ا  مدتدطدلدبددداتيدهدددا   إلالدمدددد    الدتدخدرُّ

 .المد ذذا يص  و ساوم مد  البريامت باإلفافة ألى 



 

  
 

 7 

 قواعد التنفيذية و  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية 

   الرحمـــــن بن فيصـــــــلبجامعــــة اإلمــــــام عبــد 

 

 

 
 

 

 هدد  ذدذا الحئحدة ألى  نظيم ةليدة وأررا ات الددراسددددددة واالختبدارات ف  الجدامعدة، بمدا يحقق رفت  

 مرحلة الفايوية العامة.  العملية التعليمية واإلررا ات ال اتيمية للمرحلة الت   ل فا   وروت  

 

 سددددددرم أحكدام ذدذا الحئحدة على الجدامعدات الت   طبق يظدام مجل  التعليم العدال  والجدامعدات  

ه، والجددامعددات الت   طبق يظدام  1414 06 04و دداري      8الصددددددداتر بددالمرسددددددوم الملك  رقم سم 

 ذد.1441 03 02  و اري  27الجامعات الصاتر بالمرسوم الملك  رقم سم 

 

 

 التر يى: تقيد الجامعة عند أقرار برامجها باة   حسى  .1

التصدددني  السدددعوتم الموحد للمسدددتويات والتخصدددصدددات التعليمية، الصددداتر  بقرار مجل   .أ

 ذد وما يطرأ عليم من  عديحت أو  حديفات. 1442 01 27  و اري   75الومرا  رقم س

اإلطار الوطن  للمؤذحت ف  المملكة العربية السددددعوتية، الصدددداتر بقرار مجل  أتار  ذيئة   . ا

ه،  1441 06 16دريدى ف  ارتمداعدم الول للددور  الفداييدة المنعقدد بتداري    قويم التعليم والتد 

 وما يطرأ عليم من  عديحت أو  حديفات.

 ا للنظدام الددراسدددددد  والخطدة الددراسدددددديدة المقر  من  يتددرا الطدالدى ف  الددراسدددددددة وفقد   .2

 مجل  الجامعة.

 الرابعة   تاالقواعد التنفيذية للم

 لتفم  ليدات الجدامعدة عندد أقرار برامجهدا الددراسدددددديدة بمدا ورت ف  التصددددددني  السددددددعوتم  .1

الموحد للمسدتويات والتخصدصدات التعليمية، واإلطار الوطن  للمؤذحت ف  المملكة  

 المؤذل والتخصص ورمفا وساعا م ومخررا م.  اسمالعربية السعوتية من حي  

اي  |   الحئحة أذدا  وسريادالفصل الف

 

ةات  الدددالم اييدددددد  فدد

ةات  الدددالم الفدددددد  فدد

ال  |  ةأالفصل الف ة الدراسدد  يظمدد

 

ات  الددددرابعددددة  المددد
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 ل خم  سدنوات أو بعد  خرا أول تفعة     لتفم الكليات بتحدي  خطط برامجها الدراسدية .2

  ددتمل الخطة الدراسددية بنا  على التلة الصدداتر  عن أتار  الخطط والبرامت الدراسددية، و

عةللبريامت على وند  للمقررات الدراسدية، وعدت وحدا ها،  العوام   على الفصدول  ُمومع

 الدراسية المختلفة ويتمُّ اعتماتذا من مجل  الجامعة.

البرامت  إي ددا بة الدائمة للخطط والنظم الدراسددية النظر ف  طلى الكليات   تولن  اللجن .3

 مجل  الجامعة. لحعتمات من رفعها و  افة الونائق أقرارنم  هاأو  حديف ال اتيمية

أما بنظام سدددنوم أو ا للبريامت الدراسددد  الذم أقرا مجل  الجامعة، يتدرا الطالى وفق   .4

  تضددددددمنددم من  مددا    مت مراعددا ا للخطددة الدددراسدددددديددة  وفقدد    يظددام الفصددددددول الدددراسدددددديددة

 .د أد وردت يقاط خروا

دراسدددددد  ألى الدذم يليدم بعدد أ مدام الوحددات الددراسدددددديدة الدفصددددددل ال نتقدل الطدالدى من ي .5

 المعتمد  لذلك الفصل.

ُت  .6 مجل  الكلية ال ددروط والضددوابط الحممة لحيتقال بين المراحل الدراسددية للبرامت ُيحدِّ

أو ألى الكلية،  السددنة الولى الم ددتر ة للكليات  خططها أ فر من مرحلة سالت   تضددمن  

ألى برامت الكلية، المرحلة العامة ألى التخصددددص،    السددددنة الولى الترسدددديسددددية بالكلية

ألى البكالوريوس     برامت الترقية الدراسيةالمرحلة قبل السريرية ألى المرحلة السريرية،  

 طط والنظم الدراسية.وُ عتَمُد من اللجنة الدائمة للخ

السنة الولى الم تر ة بريامت  أو    السنة الولى الترسيسية بالكليةيجتام الطالى بريامت   .7

 شريطة اة  : بااليتقال ألى السنة الفايية ف  الكليةلم وُيسَمُل  ،للكليات

خحل نحنة فصدددول تراسدددية    هارميعيجاحم ف  المقررات الدراسدددية المقدمة ف  البريامت     أس

 وفصل تراس  نيف  أد لفم.

     بنهددايددة الخطددة الدددراسدددددديددة لبريددامت 5من    3حصددددددولددم على معدددل  را م  ال يقددل عن س   اس

 السنة الولى.

ينتقل الطالى المجتام السددنة الولى الم ددتر ة للكليات أو السددنة الولى الترسدديسددية   .8

َل   بدددِ قدُ الدتدد   السدددددددندددة  لدتددلدددك  الدتدددابدعدددة  الدكددلدديدددات  بدرامدت  أحدددد  ألدى   هدددا  بددبدددالدكددلدديدددة 

ا للضوابط التالية:  وفق 

شدروط ارتيام بريامت السدنة الولى الم دتر ة للكليات أو السدنة الولى الترسديسدية بالكلية    أس

 أعحا. الفقر  السابعة   ف   المذ ور

ال دددروط الخاندددة بكل بريامت الُمقرع  من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسدددية حسدددى    اس

   بما يضمن استكمال الطالى للدراسة.   ونية مجال  الكليات المعنية 

المفددافددددددلددة بين الطحا بنددا   على المعدددل الترا م  وفق  ر يددى رغبددا هم ف  اختيددار     اس

 .ى حسى الطاقة االستيعابية لكل بريامت    لية التخصص المناس



 

  
 

 9 

 قواعد التنفيذية و  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية 

   الرحمـــــن بن فيصـــــــلبجامعــــة اإلمــــــام عبــد 

 

 

 

ل الطالى الملتحق ببريامت السددددنة الولى الم ددددتر ة للكليات أو السددددنة الولى  .9 يفصددددَ

    5من  3التدرسدددددديسدددددديدة بدالكليدة من الجدامعدة أذا حصددددددل على معددل  را م  أقدل من س

 .بنهاية البريامترميعها أو لم يجتف المقررات 

ل اللجنددة الدددائمددة للمتددابعددة ال دداتيميددة ف  معددالجددة   .10 الطحا    تحددااليتم النظر من ِقبددَ

المتعفرين ف  السددنة الولى الم ددتر ة للكليات أو السددنة الولى الترسدديسددية بالكلية  

ل  را م  أعلى من    ألى بطلى التحويل  بإ احة فرنددددددة التقدم  2الحدانددددددلين على معددن

 الكلية التطبيقية وفقا للمقاعد ال اغر .

ر ة للكليات أو السدددنة ُيمَنل الطالى الذم لم يجتف مقررات بريامت السدددنة الولى الم دددت .11

ْق الحددد التيى من المعدددل المطلوا ف    الولى التددرسدددددديسدددددديددة بددالكليددة أو لم يحقِّ

ا ي تمل على المقررات والتقديرات  أ اتيمي  التسكين بالكليات الت   تبت بريامجم، سجح  

 الت  حصل عليها

 

 ا للنظدام الددراسدددددد  ُيقسددددددم العدام الددراسدددددد ، و ومع متطلبدات التخرا لنيدل الددرردة العلميدة وفقد  

 والخطة الدراسية، الت  ُيقرذا مجل  الجامعة، على النحو التال :

فصدددلين تراسددديين أو أ فر، ويجوم أد يكود ذنا  فصدددل نددديف  على أد  حتسدددى مد م  .1

 .الدراس مد  الفصل  يص 

 أربعة مسدتويات تراسدية أو أ فر، بحي  ال يقل المسدتوى الدراسد  عن أربعة أسدابيت  حد   .2

أتيى، وال يفيد على نمايية أسدابيت  حد  اقصدى، وال يقل أرمال  السدابيت الدراسدية عن  

ا خحل العام، ويجوم أد يكود ذنا  مسدتوى نديف  أو مسدتويين نديفيين  أربعين أسدبوع  

 يص  مد  المستوى الدراس .أد ُ حتسى مد م  أد ورد، على

 للمات  الخامسة القواعد التنفيذية 

ا انحنة فصددددول مد   ل منها اننا ع ددددر أسددددبوع    ألى  قسددددم السددددنة الدراسددددية .1    تراسددددي 

 مد م ستة أسابيت.  ااختياري   انيفي   وفصح  

 رقم الفصددددول الدراسددددية حسددددى  سددددلسددددلها ف  الخطة الدراسددددية المقر  من مجل    .2

 البريامت.الجامعة وفقا لمد  

 

ةات  الدددالم امسدددد  دخد
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 يجوم أد  كود الدراسة ف  بعض الكليات والمعاذد على أساس السنة الدراسية الكاملة  

 ا للقواعد واإلررا ات الت  ُيقرذا مجل  الجامعة. وفق  

 
الجدامعدة بندا   على مت مراعدا  مدا يصدددددددر من مجل  شددددددؤود الجدامعدات من قرارات، يجوم لمجل   

اقترا  مجدال  الكليدات أو المعاذد، الخذ برحد أو بعض أيماط التعليم ف  البرامت، الت   سددددددمل 

 طبيعة الدراسة فيها بذلك.

 
من مجموع المقررات     ٪١٠ حتوم الخطة الدراسدية على مقررات تراسدية، ال  قل ف  مجموعها عن  

الدراسددية ُ قدم برحد أو بعض أيماط التعليم المختلفة عن يمط التعليم الحضددورم، ويحدت مجل   

 ضوابط المنظمة لذلك.ال الجامعة 

 للمات ين السابعة والفامنة  القواعد التنفيذية

أيمدداط التعليم المختلفددة ف  البرامت الت    -أو بعض-الخددذ بددرحددد    الكليددة،يحدددت مجل    .1

بذلك, و كود وفق الضددددوابط واإلررا ات المنظمة الت  يقرذا    تراسددددتها سددددمل طبيعة  

 مجل  الجامعة وبما ال يتعارل مت ذذا الحئحة وقواعدذا التنفيذية.

البرامت   من  صدميم  ارف    ل مقرر  البريامت و وندي   يحدت النمط التعليم  ف   وندي    .2

ه ذيئة  الدراسية  .لتدريى ف  يماذا االعتمات البرامج االتعليم و قويم وفق ما  قرن

 

 
 أقرار ما يل : -بنا   على اقترا  مجال  الكليات  -يجوم لمجل  الجامعة  .1

ا للضدوابط الت  ف  بعض التخصدصدات، وفق  التجسدير  برامت الترقية ال اتيمية الدراسدية س    أس

 يقرذا مجل  شؤود الجامعات.

     برامت بينية.   اس

قبول الطددالددى    -بنددا   على اقترا  مجددال  الكليددات أو المعدداذددد    -يجوم لمجل  الجددامعددة   .2

الحدانددددددل على ترردة البكدالوريوس ف   خصددددددص مدا  لددراسددددددة ترردة البكدالوريوس ف   

  خصص ةخر.

ةات  الدددالم اتسدددد  دسد

ةات  الدددالم ابدعدددد  سدد

ةات  الدددالم امنددد  ددفددد

اسعددات  الدددالم ةتد  دددد



 

  
 

 11 

 قواعد التنفيذية و  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية 

   الرحمـــــن بن فيصـــــــلبجامعــــة اإلمــــــام عبــد 

 

 

 

 للمات  التاسعة القواعد التنفيذية

 قواعدل واضددددددوابط  لل ا   قتر  الكليات برامت التجسددددددير للترقية ال اتيمية الدراسددددددية وفق   .1

لدلدخدطدط الدتدندظديدمديدددة   الددددائدمدددة  الدلدجدندددة  مدن  بدتدوندددددديدددة  الدجدددامدعدددة  مدجدلد   يدقدرذدددا   الدتد  

 والنظم الدراسية.

ا للقواعدد   .2 التنظيميدة والددليدل اإلرشدددددداتم المعتمدد من   قتر  الكليدات البرامت البينيدة وفقد 

 الجامعة.  مجل

 

ا من السدداعات الدراسددية ولم ُيكمل متطلبات  الذم أيهى عدت    -يجوم لمجل  الجامعة منل الطالى  

ا للضددددددوابط الت  ُيقرذدا  ترردة الددبلوم ف  التخصددددددص الدذم ترس فيدم، وفقد   :ترردة البكدالوريوس

مجل  الجامعة، و بما ال يتعارل مت التصدددني  السدددعوتم الموحد للمسدددتويات والتخصدددصدددات 

ذد وما يطرأ عليم من  عديحت  1442 01 27  و اري   75التعليمية الصاتر بقرار مجل  الومرا  رقم س

السددددددعوتيددة الصدددددددداتر بقرار    أو  حددديفددات، واإلطددار الوطن   للمؤذحت ف  المملكددة العربيددة 

المنعقدددد   الفددداييدددة  للددددور   ارتمددداعدددم الول  والتددددريدددى ف   التعليم  ذيئدددة  قويم  أتار    مجل  

 ذد وما يطرأ عليم من  عديحت أو  حديفات.1441 06 16بتاري  

 للمات  العاشر   القواعد التنفيذية

السددددددداعدات الددراسدددددديدة ولم ُيكمدل متطلبدات ترردة ا من  الدذم أيهى عددت  يمنل الطدالدى   .1

الت  الددراسدددددديدة  لخطط  ا  ترردة الددبلوم ف  التخصددددددص الدذم ترس فيدم  :البكدالوريوس

 .من  صميم البريامت ال اتيم  المعتمد من مجل  الجامعة ا تضمن يقطة خروا رف   

تعلم ال  حددت الكليدات البرامت ال داتيميدة الت  بهدا يقداط خروا مت مراعدا   وافق مخرردات   .2

  والتخصدصداتالتصدني  السدعوتم الموحد للمسدتويات  لنقطة الخروا ف   ل بريامت مت  

 التعليمية واإلطار الوطن  للمؤذحت ف  المملكة العربية السعوتية.

 لنظر فيما يل :جنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية ايحق للن  .3

دراسددة أو عدم مد  المعالجة وفددت الطالى المتعفر بسددبى اإليذارات أو  جاوم الحد القصددى ل   أس

قددر دم على اسددددددتكمدال متطلبدات التخرا لددرردة البكدالوريوس بمنحدم ترردة الددبلوم عندد  حقيقدم 

يقل معدل الطالى عن  أال  شدددددريطة _ أد وردت _   الدراسددددد للبريامت  يقطة الخروا   متطلبات

 معدل التخرا ف  التخصص.

اال  (ب)  أو  االيقطددداع  بعدددد  قيدددد  أعدددات   بطلدددى  م  المتقددددن الطدددالدددى   يسددددددحددداا معدددالجدددة وفددددددت 

القواعد   مت مراعا  ما ورت ف  ،الدبلوميقطة الخروا فرندة التخرا بدررة   لمتطلباتوالمحقق  

 من ذذا الحئحة.  21و  19لمات ين  التنفيذية ل

اشدددرات  الدددالم   دعدد
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 مت مراعدا  مدا يصددددددددر من مجل  شددددددؤود الجدامعدات من قرارات، ومتطلبدات التنميدة الوطنيدة، 

 سددددددوق العمدل،  ل ومدا  صددددددددرا الجهدات المختصدددددددة من  قدارير السددددددت ددددددرا  العرل والطلدى  

الجدددامعدددة   الجدددامعدددة    -ُيحددددت مجل   يمدددانلهدددا ف   مدددا  أو  الكليدددات،  اقترا  مجل      -بندددا   على 

 ا الذين يمكن قبولهم ف  العام الدراس .شروط وفوابط القبول وعدت الطح

      للمات  الحاتية ع رالقواعد التنفيذية 

 لقبول الطالى المستجد ف  الجامعة اة  : ُط  ترَ يُ  .1

 سعوتية.مواطنة  ل ابناأو    اسعوتي   امواطن  أد يكود الطالى    أس

 على شهات  الفايوية العامة أو ما يعاتلها من تاخل المملكة أو من خاررها. أد يكود حانح     اس

الفددايويددة العددامددة أو مددا يعدداتلهددا مددد   فيددد على     اس  أال يكود قددد مضددددددى على حصددددددولددم على 

 .خم  سنوات

 أد يجتام بنجا  أم اختبار أو مقابلة شخصية يراذا مجل  الجامعة.   تس

 .امت الصحية للمقبولين ف  البر اا طبي  أد يكود الئق     هس

 أذا  اد يعمل ف  رهة حكومية أو خانة.  ،  من مررعم   أد يحصل على موافقة بالدراسة    وس

الجددامعددة أال يكود مفصددددددوال   ددددددترَ يُ    مس المسددددددتجددد ف   لقبول الطددالددى  أخرى   ط  رددامعددة   من 

 .لسباا  رتيبية 

 وقأ التقديم.  ُن لَ عْ ذا مجل  الجامعة و ُ تُ حدِّ يُ الت   خرى ال روط  الأد يستوف       س

ي دددددترط لقبول المتقدم للمنحة الداخلية من غير السدددددعوتيين أو القبائل النامحة أد يكود عمر     ط س

   .نة   س25 - 17المتقدم ما بين س

المفعول   م س أقددامددة سددددددداريددة  الددداخليددة من غير السددددددعوتيين  لدددى المتقدددم للمنحددة    ،أد يكود 

 .بعد موافقة ومار  التعليم  ،و تم المفافلة حسى المقاعد المتاحة لكل رنسية 

أد يكود لدى المتقدم من القبائل النامحة أقامة سدددارية المفعول أو انبات مسدددتخرا من ومار        س

 .حسى المقاعد المتاحة من قبل ومار  التعليم و تم المفافلة   ،الداخلية 

اهارميع ال دددددروطالمفافدددددلة بين المتقدمين ممن  نطبق عليهم   كود   .2  لدررا هم  ، وفق 

وغيرذدا من اختبدارات ومعدايير القبول المقرن  من تبدار ال ددددددهدات  الفدايويدة العدامدة    اخف

 مجل  الجامعة.

 الفصل الرابت | القبدددددول

 

ة ع رات  الدالم  حاتيد
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بالتقدم للقبول ف  الجامعة لخريج  الفايوية العامة خحل خم  سددددددنوات من   لُ َم سددددددْ يُ  .3

ام والع  يفسدددم  التقديم عليها لخريج  العام  الصدددحية، فُيقتصدددرباسدددتفنا  الكليات   ،التخرا

االموموية  حسدى النسدىعلى المقاعد ال داغر  المفافدلة  و خضدت    ،الذم قبلم فقط   ، وفق 

   من مجل  الجامعة.رع قَ معايير المحدت  لكل بريامت ف  خطة القبول الُم لل

 قتر  عمدات  القبول والتسددددددجيدل بدالتنسدددددديق مت الكليدات واللجندة الددائمدة للخطط والنظم  .4

بحي    دددددمل شدددددروط التقديم ومعايير ،  تراسددددد الدراسدددددية خطة القبول ف   ل عام  

متضدمنة  مسدارات الكليات الم دتر ة والترسديسدية   والعدات المتاحة لكل بريامت  فافدلةالم

والخطة الفمنية لعمال القبول  وما يتبعها من  ليات والكليات الت  لديها قبول مباشددددر، 

ا للمعايير الُمَقرع  م يتم ن مجل  الجامعة، على أْد  والبرامت ذات الرسددوم الدراسددية، وفق 

  من مجل  الجامعة. خطة القبول اعتمات

 

من ذدذا الحئحدة، يجوم قبول الطدالدى     سالعداشددددددر   و  سالتداسددددددعدةمت مراعدا  مدا ورت ف  المدات ين  

 الحانل على:

 إل مددال الدددراسدددددددة للحصددددددول على تررددة البكددالوريوس مددا يعدداتلهددا     سأوتررددة الدددبلوم   .1

 ومعاتلة المقررات الدراسية الت  ترسها.

ف   خصدددص معين للحصدددول على تررة البكالوريوس  ما يعاتلها     أوسالبكالوريوس  تررة   .2

 ومعاتلة المقررات الدراسية الت  ترسها.ف   خصص ةخر 

و حدت القواعد التنفيذية لهذا الحئحة ال دددددروط واإلررا ات الخاندددددة بذلك، بما ف  ذلك أمكايية  

للطالى ف  سدددددجلم احتسددددداا المقررات الدراسدددددية الت   م معاتلتها فدددددمن المعدل الترا م   

 ال اتيم .

 

  

ايية ع رات  الدالم   ف
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يضددددددت مجل  الجدامعدة القواعدد المنظمدة لكررا ات ال داتيميدة بمدا فيهدا التسددددددجيدل، والحدذ ، 

المقر ، بما يضددمن  سددجيل الطحا الحد واإلفددافة للمقررات الدراسددية فددمن الخطة الدراسددية  

 التيى من العى  الدراس .

 الفالفة ع ر   للمات  القواعد التنفيذية 

ليلتفم الطالى بتسجيل مقررا م ذا ي   .1 را م المسجن  ة.ا وااليتظام  ف  مقرن

وفقا لكطار الوطن   الحد العلى للعى  الدراسدددد  للطالى وفق معدلم الترا م   ُط ربَ يُ  .2

شددددددريطة اسددددددتيفائم الحد التيى للعى  ، للمؤذحت الصدددددداتر من ذيئة  قويم التعليم

ا لآل ،تراسيةات   وحد8الدراس  س   : ما أمكن ذلك وفق 

المعدل التراكمي   الحد األقصى من الوحدات الدراسية 

 لباقي البرامج 

المعدل التراكمي  

لبرامج التي تشترط  ل 

 للتخرج   2.75

 الفئة 

   الفصلي   للنظام 

 

 الفصلي 

 للنظام السنوي

تحت اإلنذار   وحدة  20 وحدة  8

 األكاديمي 

تحت اإلنذار  

 كاديمي األ

1 

إلى أقل   2من  وحدة  25 وحدة  10

 2.5من 

قل  أإلى  2.75من 

 3.25من 

2 

حسب المحدد  

في الخطة أو  

 وحدة  12

حسب المحدد  

في الخطة أو  

 وحدة  30

إلى    2.5من 

 4أقل من  

إلى أقل   3.25من 

 4من 

3 

 4 فأكثر  4من  فأكثر  4من  وحدة  40 وحدة 16

 أعحام االسدددتفنا  من الحد القصدددى لعدت الوحدات المذ ور فدددُ فوِّ يُ   ْن لعميد الكلية أو َم  .3

 :اة يتين ف  أحدى الحالتين

ين     أس ُرم خحل ةخر فصددلين تراسددين ت  خرُّ أفددافة أربت وحدات ألى الحد القصددى للطالى الُمتوقع

  .2بالجدول المذ ور بالفقر  س 4و    3 و 2 ات:للفئ

ا ألى  أفدددافة وحد ين     اس  عى  الطالى ف  الفصدددل الول من العام الدراسددد  المتوقت للتخرُّ

 أد لفم.

   وحدات تراسية لكافة الفئات أعحا أد لفم.3-2سفافة من  مكايية أأ (ج) 

 ال اتيمية تالفصل الخام  | اإلررا ا

 

الفة ع ر ات  الدالم  ف
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  ت عمدات  القبول والتسددددددجيدل التقويم الفمن  لفتر  التسددددددجيدل والحدذ  واإلفددددددافدةحددِّ  ُ  .4

 تراس .لكل فصل وسائر أعمالها  واإلررا ات ال اتيمية

ا  للطالى خحل السدبوع الول من الفصدل الدراسد   عديل  سدجيلم بما يتناسدى مت  تَ يُ  .5

لم   ْن وَم ،الخطة الدراسددددية المعتمد  للكلية وف  حدوت العى  الدراسدددد  المسددددمو  بم  

 عن الدراسة.  امنقطع   عدن يسجل خحل ذذا السبوع يُ 

ررات بريامت السنة الولى الم تر ة أو الترسيسية طول  ال يحق للطالى حذ  أم من مق .6

 فتر  تراستم.

 الخطدة الددراسدددددديدة  سددددددجيدل مقررات من سددددددندة تراسدددددديدة   ف ُيتدا  للطدالدى غير المنتظم   .7

ا خحل المد   سنحنة فصدددول  أتيى أو أعلى السدددتيفا  العى  الدراسددد  ومتطلبات التخرن

 تيى وارتيام المتطلى.الحممة شرط البد  بمقررات الفصول الدراسية ال

أذا رسددى الطالى ف  مقرر أو أ فر ف  يظام الفصددول الدراسددية فإيم ُيلفم بإعات  تراسددة   .8

 مقررات الرسوا.

للبرامت التدريى العمل   تراسددية مت مقرر  الجمت بين  سددجيل مقررات  بللطالى    لُ َم سددْ ال يُ  .9

،  الخطط الددراسدددددديدة المعتمدد    هتُ حددِّ مدا      وفقغ الطدالدى  يتطلدى التددريدى فيهدا  فرُّ   الت 

 ولمجل  الكلية االستفنا  ف  ذلك.

أخرى من  ألى يتم معالجة  سدجيل الطحا الذين لم يسدتوفوا شدروط االيتقال من مرحلة  .10

ِقَبل أتار  الكلية بالتنسديق مت عمات  القبول والتسدجيل  وذلك السدتيفا  الحد التيى من  

 .الوحدات الدراسية، ما أمكن

 ،  مجل  الكليدة المقررات الت   رغدى الكليدة ف   قدديمهدا ف  الفصددددددل الصدددددديف  ت حددِّ يُ  .11

 .ل سابيت من بداية الفصل الدراس  الفاأ أربعةعلى أد يكود ذلك خحل 

سددأ الحد العلى لعدت الوحدات الدراسددية المسددمو   سددجيلها خحل الفصددل الصدديف    .12

 وحدات تراسية.   نحوتفنى الخريجود بما ال يفيد على ْس وحدات تراسية، ويُ 

الخطة الفمنية لعمات  القبول    وفقللطالى بالحذ  واإلفافة خحل فتر  التسجيل    لُ َم ْس يُ  .13

أعحا. ويمكن للطالى حذ  مقرر خحل  السابقة    قر  قتضيم الف مت مراعا  ما، والتسجيل

 فم.فوِّ يُ  ْن بعد موافقة عميد الكلية أو َم ، من الدراسة السبوع الول

  حاالت  سدددحاا من مقرر أال ف اليو اباالعتذار عن الفصدددل الصددديف  أ  للطالى لُ َم سدددْ يُ ال   .14

فم. ْن الكلية أو َم  من عميد بموافقةالضرور  القصوى   ُيفوِّ
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ا ليماط التعليم المحدت  ف   وفق    -  اا أو افترافدي  حضدوري    -يلتفم الطالى بحضدور الوحد  الدراسدية 

حدتذا  يأ يسبة حضورا عن النسبة الت   الخطة الدراسية، وُيحرم من تخول االختبار النهائ  أذا قلن 

امجل  الجدامعدة، وُيعدد الطدالدى الدذم ُحرم من تخول االختبدار بسددددددبدى البيداا   ف  المقرر    راسددددددبد 

  .DNالدراس ، وُيرند لم  قدير محروم س   أو س

 

للطدالدى بددخول االختبدار  يجوم لمجل  الكليدة أو المعهدد أو من يفوفددددددم رفت الحرمداد والسددددددمدا   

 الكليددة أو المعهددد أومن يفوفدددددددم،  مجل   ا يقبلددم  النهددائ ، شددددددريطددة أد يقدددم الطددالددى عددذر  

ية أو التدريى ملالع والدروسويحدت مجل  الجامعة يسددددبة الحد التيى من حضددددور المحافددددرات  

ط التعليم ا أو بحسدى أيماا أو افترافدي  من مجموع سداعات اال صدال للمقرر الدراسد  سدوا  حضدوري  

 الخرى المحدت  ف  الخطة الدراسية.

  الرابعة ع ر ، والخامسة ع ر س للمات ينالقواعد التنفيذية 

ر رندددددي .1 ى أسددددتاذ المقرن البياا من خحل يظام سددددجحت الطحا خحل أسددددبوع من    تولن

 . موعد المحافر 

م من تخول االختبارات  حرَ على الطالى المنتظم حضدور المحافدرات والدروس العملية ويُ  .2

  سدددداعات اال صددددال للمقرر  من  %15س  لىفيم ع  غيابميسددددبة   ماتت  مقرر أذاالنهائية لم  

 .خحل الفصل الدراس  أو السنة الدراسية للمقررات السنوية

َم  .3 أو  الكليدددة  لمجل   بددددخول  فوِّ يُ   ْن يجوم  للطدددالدددى  والسددددددمدددا   الحرمددداد  رفت   فددددددددم 

ا مقبوال  م  متى قدع ،  االختبار النهائ   خحل أسددبوع من    -ف  يظام سددجحت الطحا-  عذر 

 سددددددداعددات    من  %25س  لىع  غيدداا الطددالددىيسددددددبددة    أالن  فيدددشددددددريطددة   دداري  البيدداا  

 .اال صال للمقرر

يتم أتراا مؤشر الحرماد ب كل فورم من قبل أستاذ المقرر ف  يظام سجحت الطحا   .4

مل  25لمن  تجاوم يسدبة غيابم   للطالى بالحضدور ف  المقرر بعد ههور مؤشدر %، وال ُيسدْ

 الحرماد لعضو ذيئة التدري  ف  قائمة الطحا المسجلين ف  المقرر.

ها-يتوقن  نددددر  المكافر  ال ددددهرية  .5    رنددددد للطالى  قدير "محروم"أذا    -لمن يسددددتحقن

لة  . افة ف  مقررا م المسجن

لكتروي  المتفامن الحضدور اإلعلى    5ى سأل    2سينطبق ماورت ف  القواعد التنفيذية من   .6

 من خحل الفصول االفترافية.

المقررات ذات    تُ حدددِّ يُ  .7 الحضددددددور المطلوبددة ف   التيى لنسددددددبددة  الحددد  الكليددة   مجل  

 الصببة العملية.

 رابعة ع ر ات  الدالم

 خامسة ع ر ات  الدالم



 

  
 

 17 

 قواعد التنفيذية و  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية 

   الرحمـــــن بن فيصـــــــلبجامعــــة اإلمــــــام عبــد 

 

 

  

يجوم للطالى االعتذار عن االسدتمرار ف  الدراسدة لمسدتوى تراسد ، أو لفصدل تراسد ، أو لسدنة 

اتراسية  املة، تود أد يعد   م  راسب  ا، وذلك أذا قدن للجهة الت  يحدتذا مجل  الجامعة،   مقبوال    عذر 

فيذية  على أد يحتسددددى االعتذار فددددمن المد  الحممة إليها  متطلبات التخرا، و حدت القواعد التن

 لهذا الحئحة ال روط واإلررا ات الخانة بذلك.

 للمات  الساتسة ع ر  القواعد التنفيذية 

ال يحق للطالى ف  السدددنة الولى الم دددتر ة للكليات أو السدددنة الولى الترسددديسدددية  .1

الدراسدة ف  أم فصدل من فصدول السدنة الدراسدية االسدتمرار ف   عن  االعتذار  بالكلية  

جنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية النظر ف  الحاالت االسدددتفنائية وفق ال دددروط  ،ويجوم للن

 .المعتمد  لدى اللجنةوالضوابط 

ا فيم  راسددب    دع عَ فصددل تراسدد  تود أد يُ   ةاالسددتمرار ف  تراسدد  عنجوم للطالى االعتذار ي .2

وذلك  بتونددية من الم ددر  ال اتيم ،    فددمفوِّ يُ   ْن كلية أو َم عميد ال   موافقةبنا   على  

 الفامن.سبوع قبل يهاية ال

الددراسددددددة ف  النظدام  االسددددددتمرار ف   عن  االعتدذار  يكود  ف  الحداالت االسددددددتفندائيدة:   .3

بموافقة  الفصدددل  بعد السدددبوع الفامن وقبل بد  االختبارات النهائية للفصدددل يفسدددم  

فم.  اللجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية بتونية من عميد الكلية أو من يفون

  موافقةف  الدراسدة بنا   على    االسدتمرارعن  االعتذار السدنوم  يجوم للطالى ف  النظام   .4

قبل يهاية االسدددددبوع بتوندددددية من الم دددددر  ال اتيم     فدددددمفوِّ يُ   ْن َم  عميد الكلية أو

  قرراتى احتسدددداا يتائت المراعَ السدددداتس والع ددددرين من السددددنة الدراسددددية على أد يُ 

 أد ُوردت. ترسها الطالى الت الفصلية 

الدراسة ف  النظام السنوم االستمرار ف  عن  االعتذار يكود    ف  الحاالت االستفنائية: .5

بموافقة    قبل بد  االختبارات النهائية لذلك العامالسدددبوع السددداتس والع دددرين وبعد  

فم.  اللجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية بتونية  من عميد الكلية أو من يفون

ت الحد القصى لمرات  .6  الدراسة  ما يل :االستمرار ف  عن االعتذار يتحدن

 

 المسمو  بها عدت المرات  الدررة النظام الدراس 

 فصول تراسية ةنحن البكالوريوس الفصل  

 اد تراسي دفصح التجسير-الدبلوم الفصل  

 سنة تراسية واحد   البكالوريوس السنوم 

 ساتسة ع ر ات  الدالم
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 فددددددمن المدد  ف  الفصددددددل الددراسدددددد  أو العدام الددراسدددددد   فتر  االعتدذار   حتسددددددى  .7

 .اللتخرُّ حممة ال 

الفصدددل الصددديف  ف  حاالت الضدددرور    تراسدددةاالسدددتمرار ف   عن  االعتذار ال يحتسدددى   .8

ات االعتذار عن الدراسة.  فمن عدت مرن

فدددددددم   .9 يجوم للجندة الددائمدة للمتدابعدة ال داتيميدة بتوندددددديدة من عميدد الكليدة أو من يفون

 الموافقة على منل الطالى فرنة اعتذار استفنائية واحد  فقط.

ف  مقررا م     Wسع  أو سمنسحى بعذر   قدير    لم دُ رَن يُ يفبأ االعتذار ف  سجل الطالى و .10

لة   ف  فصل االعتذار. افة المسجن

الدراسددددددة ف  فصددددددل  االسددددددتمرار ف   عن  االعتدذار يجدى على الطدالى المتقددم بطلدى   .11

 .مففوِّ يُ  ْن عميد الكلية أو َم  ِقَبلتراس  الحضور لحين اعتمات طلبم من 

الكلية أو من يفوفدم خحل أسدبوع من  عميد  قبل من  االعتذار  طلى   خاذ القرار ف   يتم ا .12

  اري   قديم الطلى ف  يظام سجحت الطحا.

 

يجوم للطالى االيسددحاا من مقرر تراسدد  أو أ فر، و حدت القواعد التنفيذية لهذا الحئحة ال ددروط  

 واإلررا ات الخانة بذلك.

    للمات  السابعة ع رالقواعد التنفيذية 

ال يحق للطالى ف  السدددنة الولى الم دددتر ة للكليات أو السدددنة الولى الترسددديسدددية  .1

 بالكلية االيسحاا من أم مقرر.

أ فر   .2 أو  للطدددالدددى االيسددددددحددداا من مقرر  ال ددداتيم   يجوم  الم ددددددر    بتوندددددديدددة من 

 :اة يةوفق الضوابط 

 أال يكود المقرر فددددددمن بريددامت السددددددنددة الولى الم ددددددتر ددة للكليددات أو السددددددنددة الولى     أس

 الترسيسية بالكلية.

  والسددبوعمن بداية الفصددل الدراسدد  للمقررات الفصددلية  السددابت    أال يتجاوم يهاية السددبوع   اس

  .Wللطالى  قدير سع  أو س دُ رَن الع رين من بداية السنة الدراسية للمقررات السنوية ويُ 

من     2سورت ف  الفقر     مدا  وفقأال يقدل عددت الوحددات الددراسدددددديدة المتبقيدة عن الحدد التيى     اس

 .13   القواعد التنفيذية للمات

 سابعة ع ر ات  الدالم
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يقدل عبؤا    ْن َم فددددددم النظر ف  حداالت االيسددددددحداا من مقرر أو أ فر لِ فوِّ يُ   ْن لعميدد الكليدة أو َم    تس

لم يتمكن من  سدددجيل الحد التيى    ْن َم  لكو ذ، الدراسددد  عن الحد التيى سبعد االيسدددحاا 

 بتونية من الم ر  ال اتيم .  من العى  الدراس 

 .ال يسمل للطالى بااليسحاا من مقرر سبق لم االيسحاا منم أو الحرماد فيم    هس

  ف  طور التبيير خطة تراسدية  ن  من مقرر لن يتم طرحم لكويم مال يسدمل للطالى بااليسدحاا    وس

 .المستمر  وال يورد ما يعاتلم ف  الخطط

فحنة فصدددول من الفصدددل بف  فصدددل تراسددد  أتيى   طر ال يسدددمل بااليسدددحاا من مقرر ي   مس

 ف  خطتم الدراسية.الطالى  الذم ونل أليم 

ال يحق لم االيسدددحاا من ذذا    اأو سدددنوي    افصدددلي   اواحد    اتراسدددي   اف  حال سدددجل الطالى مقرر      س

الدراسدددد  حسددددى ما ورت ف     العام الفصددددل قديم طلى االعتذار عن  الحق ف     لم المقرر، و

   وقواعدذا التنفيذية.16المات  س

 ال يسمل للطالى االيسحاا من مقرر ف  الفصل الصيف .   ط س

 يجدى على الطدالى المتقددم بطلدى االيسددددددحداا من مقرر أو أ فر الحضددددددور لحين اعتمدات   .3

 .فمفوِّ يُ  ْن عميد الكلية أو َم  ِقَبلطلبم من 

عميد الكلية أو من يفوفدددم خحل أسدددبوع من  اري   قبل  ف  الطلى من   ا خاذ القراريتم   .4

  . قديم الطلى ف  يظام سجحت الطحا

 

يجوم للطالى التقدم بطلى  رريل الدراسدة لمسدتوى تراسد ، أو لفصدل تراسد ، أو لسدنة تراسدية 

 داملدة، لعدذر  قبلدم الجهدة، الت  يحددتذدا مجل  الجدامعدة و حددت القواعدد التنفيدذيدة لهدذا الحئحدة 

 ال روط واإلررا ات الخانة بذلك.

 الفامنة ع ر  للمات القواعد التنفيذية 

ال يحق للطالى  رريل الدراسدة ف  السدنة الولى الم دتر ة للكليات أو السدنة الولى  .1

 الترسيسية بالكلية.

 الدراسة فمن المد  الحممة للتخرا. ال يحتسى  رريل .2

ت الحد القصى لمرات  رريل الدراسة  ما يل : .3  يتحدن

 عدت المرات المسمو  بها الدررة النظام الدراس  

 فصول تراسية  ةنحن  البكالوريوس الفصل 

 ادد تراسيفصح التجسير -الدبلوم الفصل 

 سنة تراسية واحد  البكالوريوس السنوم

 فامنة ع ر ات  الدالم
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م بطلى  رريل الدراسدددددة بما ال يتجاوم يهاية  للطالى ف  النظام الفصدددددل  التقدُّ  يجوم .4

 من الفصل الدراس . ولالسبوع ال

م بطلى  رريل الدراسدة بما ال يتجاوم السدبوع يجوم للطالى ف  النظام السدنوم التقدُّ  .5

 من العام الدراس . فال ال 

بتونددددية الم ددددر   عميد الكلية أو من يفوفددددم  قبل  ف  الطلى من   ا خاذ القراريتم   .6

 .خحل أسبوع من  اري   قديم الطلى ف  يظام سجحت الطحاال اتيم  

اسدددددتفنا   وبعد  –الطالبات المرافقات لموارهن المبتعفين خارا المملكة، يسدددددمل لهن   .7

أقصدى بعد االيتها  من   احد  سدنتين   بترريل الدراسدة   –موافقة مجل  الكلية المختص  

نحنة فصدول  وذ      المد  المسدمو  بها ف  الترريل من خحل يظام سدجحت الطحا

الطحا المرافقين لفوردا هم، مت  قدديم مدا يفبدأ المرافقدة   على وينطبق ذدذا متتداليدة،

   ر الخطدة الددراسدددددديدة أو أغحق البريدامتبعين االعتبدار  بيُّ  والخدذ  ،من الجهدات الرسددددددميدة

 .باستمرارية الخطة الدراسية للبريامت رذينة    عدن أمكايية عوت  الطالى أذ

 

تود  قددمم  -  ُيطوى قيدد الطدالى من الجدامعدة أذا ايقطت عن الدراسددددددة مد  يحددتذا مجل  الجدامعدة

ويمكن للطدالدى المطوم قيددا التقددم بطلدى أعدات  قيددا   -الددراسددددددةعن  االعتدذار بطلدى التدرريدل أو  

 قبددل االيقطدداع، و حدددت القواعدد التنفيددذيدة لهددذا الحئحددة ال ددددددروط واإلررا ات   مبرقمددم وسددددددجلدد

 الخانة بذلك.

 ات  التاسعة ع ر  القواعد التنفيذية للم

ل أم مقرر ف  فصدددل تراسددد  أو سدددنة تراسدددية منقطع   .1 ا عن يعد الطالى الذم لم يسدددجن

 الدراسة ف  ذلك الفصل أو  لك السنة ويطوى قيدا.

  طلدى أعدات  قيددا برقمدم وسددددددجلدم قبدل االيقطداعللمر  الولى بيتقددم الطدالدى المنقطت  .2

فدددددددم قبددل بدددايددة االختبددارات فوِّ يُ   ْن ل عميددد الكليددة أو َم بددَ النظر ف  الطلددى من ِق يتم  و

 ، وفقا للضوابط التالية:النهائية للفصل الدراس  الذم يسبق أعات  قيدا

ى سدَ حْ و ُ   ،للنظام الفصدل  وسدنتين للنظام السدنوم  سدتة فصدول  لىأال  فيد فتر  االيقطاع ع   أس

 م بطلى أعات  القيد.ألى  اري   قدمُّ الطالى الدراس  الذم ايقطت فيم   العام من الفصل

أد يتقدم بطلبم من خحل يظام سدددددجحت الطحا وفق التقويم ال اتيم  المعلن من عمات      اس

 القبول والتسجيل.

ا بعد أعات  القيد خحل ي ددددترط للموافقة على     اس الطلى  مكنن الطالى من أ مال متطلبات التخرُّ

 المد  المسمو  بها يظاما.

ي ددترط للموافقة اسددتمرارية الخطة الدراسددية للبريامت من الفصددل الدراسدد  الذم ونددل أليم     تس

 الطالى.

 ا. أ اتيمي  ال يجوم أعات  قيد الطالى المطوم قيدا أذا  اد مفصوال     هس

 تاسعة ع ر ات  الدالم
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أعات  قيد الطالى أذا   ،-مجل  الكلية على  وندديةبنا    -ة للمتابعة ال اتيمية  للجنة الدائم .3

سددتة فصددول تراسددية للنظام الفصددل  وسددنتين للنظام السددنوم،  جاومت فتر  االيقطاع  

 :اة يةوفق ال روط 

ونحو سددنوات للنظام   ، سددعة فصددول تراسددية للنظام الفصددل  فيد فتر  االيقطاع على   أال   أس

م بطلى ألى  اري   قدمُّ الطالى  الدراس  الذم ايقطت فيم    العام ى من الفصلَس حْ و ُ  ،السنوم

 أعات  القيد.

 ه مجل  الكلية.رُ قدِّ أد يكود االيقطاع بنا   على سبى م روع يُ     اس

يكود     اس سالطدددالدددى  أد  بنجدددا   ارتدددام  المطلوبدددة  %50قدددد  للوحددددات  الكل   المجموع   ا للتخرُّ   من 

 ف  البريامت.

ا أو  5  من س2  للبرامت الت    ددددددترط س5  من س2.5يقل معدلم الترا م  عن س أال   تس    3.25س  للتخرُّ

 ا.  للتخرُّ 2.75  للبرامت الت    ترط معدل س5من س

ا بعد أعات  القيد خحل    هس ي ددددترط للموافقة على الطلى  مكنن الطالى من أ مال متطلبات التخرُّ

   بها يظاما.المد  المسمو

 ي ددددترط للموافقة اسددددتمرارية الخطة الدراسددددية للبريامت من الفصددددل الدراسدددد  الذم ونددددل     وس

 أليم الطالى.

أعدات  قيدد الطدالدى بعدد االيقطداع للمر  الفداييدة للجندة الددائمدة للمتدابعدة ال داتيميدة  يجوم   .4

ا للضدوابط الت   ضدعها اللجنة و طبيق ال دروط الوارت   ،بتوندية من مجل  الكلية وفق 

ا لمد  االيقطاع. 3 و 2أعحا ف  البندين    بع 

 بعددد االيقطدداع    بددإعددات  قيددد الطددالددى  الجددامعددة االسددددددتفنددا  ف  حددالددة الضددددددرور لمجل    .5

 للمر  الفالفة، بنا   على  ونية اللجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية.

لدراسدددددة الحممة إليها  ال  حتسدددددى مد  االيقطاع تود  سدددددجيل مقررات فدددددمن المد  ا .6

ا.   متطلبات التخرن

ى الطالى عن الدراسة ف  المقررات المسجلة .7 لمد   أربعة أسابيت متصلة   رميعها  أذا  بيع

ف  بداية العام الدراس  أسابيت  بعة  أو س  بداية الفصل الدراس  ف  النظام الفصل ،

ا عن الدراسددددددة  النظام السددددددنوم م و  ،وُيْطوى قيدا ،، ُيَعدُّ منقطع  يرنددددددد لم ف  سددددددجلن

ى  ويرندددددددد لددم  قدددير   رات ويتم DN) سال دداتيم  حددالددة سمنقطت متبيددن ف   لددك المقرن

ا  و توقن  المكافر  لمن  ،احتسدددداا ذذا الفصددددل السددددنة من فددددمن المد  الحممة للتخرن

ها، وال ُيَعاُت للدراسددددددة أال بموافقة اللجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية بنا  على  يسددددددتحقن

  ونية مجل  الكلية.

ف  حدال عددم  قدديم يتدائت مقررات  ا عن الددراسددددددة  منقطعد   الفائر لجدامعدة أخرى  الطدالدى عددُّ يُ  .8

 التال  الدراسدددد  من بداية الفصددددل    فاي موعد أقصدددداا السددددبوع ال ف   فصددددل الفيار   

 .لفصل الفيار 
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قيد الطالى الذم ُفصددل من الجامعة لسددباا  رتيبية أال بعد مضدد  نحو سددنوات ال يجوم أعات  

 من ندور قرار الفصل، و حدت القواعد التنفيذية لهذا الحئحة ال روط واإلررا ات الخانة بذلك.

 ات  الع رودالقواعد التنفيذية للم

مضددد  نحو سدددنوات من  يجوم أعات  قيد الطالى المفصدددول  رتيبيا للدراسدددة ف  الجامعة بعد 

 وفقا للضوابط التالية: ندور قرار الفصل

 موافقة مجل  الجامعة بنا  على  ونية مجل  الكلية واللجنة الدائمة لضبط السلو . .1

ا   من المجموع الكل  للوحددات المطلوبدة للتخرُّ %75قدد ارتدام بنجدا  سالطدالدى  أد يكود   .2

 ف  البريامت.

ا أو   5  من س2  للبرامت الت    ترط س5  من س3يقل معدلم الترا م  عن س  أال .3    3.75س  للتخرُّ

 ا.  للتخرُّ 2.75  للبرامت الت    ترط معدل س5من س

 أد  كود الخطة الدراسية للبريامت المقيد عليم الطالى قبل الفصل متاحة ومستمر . .4

 

لعذر   –السددددابق    -يجوم للطالى المنسددددحى من الجامعة التقدم بطلى أعات  قيدا برقمم وسددددجلم 

 قبلددم الجهددة الت  يحدددتذدا مجل  الجددامعددة، و حدددت القواعدد التنفيددذيدة لهددذا الحئحددة ال ددددددروط 

 واإلررا ات الخانة بذلك.

 ن يات  الحاتية والع رالقواعد التنفيذية للم

 :اة يةا للضوابط وفق  من الجامعة قيد الطالى المنسحى  أعات يجوم  .1

 .اا أ اتيمي  ر  ذَ نْ يكود الطالى ُم  أال   أس

أ فر من سددتة فصددول تراسددية للنظام الفصددل  وسددنتين  يكود قد مضددى على ايسددحابم   أال   اس

 تراسيتين للنظام السنوم.

من الخطة الدراسددددية وحقق شددددروط  ها  رميعأد يكود الطالى قد ارتام مقررات السددددنة الولى     اس

 .      االيتقال للسنة الفايية أد وردت

 مجل  الكلية على أعات  قيدا بعد االيسحاا.أد يوافق     تس

 .يسحاا فمن المد  النظامية لبريامت الطالىاليحتسى فصل ا .2

 الع دددرودات  دالم

 لحاتية والع رودات  ادالم
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 يفصل الطالى من الجامعة ف  الحاالت اال ية:

أيددذارات متتدداليددة اليخفددال معدددلددم الترا م  المحدددت للتخرا،  .1  أذا حصددددددددل على نحنددة 

ا والربدعد  وفدقددد  سالدحددداتيدددة  والربدعديدلدلدمدددات ديدن  سالدفدددايديدددة  و  الدحئدحدددة،  يدن   ذدددذا   ن  مدن 

 الطالى فرنة أفافية لرفت معدلم الترا م .ولمجل  الجامعة منل 

  فضددددح  عن  ،أذا لم ينم متطلبات التخرا خحل مد  أقصدددداذا يصدددد  المد  المقرر  لتخررم .2

 مد  البريامت.

ويجوم لمجل  الجدامعدة ف  الحداالت االسددددددتفندائيدة معدالجدة أوفدددددداع الطحا الدذين  نطبق عليهم    

 ا.تراسي   ااؤذم فرنة استفنائية ال  تجاوم عام  أحكام الفقر ين السابقتين ف  ذذا المات ، أعط

 نيات  الفايية والع رالقواعد التنفيذية للم

ل فيها أيذارات للطالى حال  نَ ْم سددددى الفصددددل الصدددديف  فددددمن الفصددددول الت   ُ تَ حْ ال يُ  .1

 عن الحدِّ الم روط للتخرا. ايخفال المعدل

  والتصدددددداميم   ليدات طدى السددددددنداد والهنددسددددددة والعمدار   ف ي ددددددترط لتخرا الطدالدى  .2

 درط حصدولم على بولباق  الكليات    5من    2.75حصدولم على معدل  را م  ال يقل عن  

 . 5من  2معدل  ر م  ال يقل عن 

أيذارات متتالية   ةحصدددددولم على نحنعند ل الطالى المقيد ف  النظام الفصدددددل   صدددددَ فْ يُ  .3

 أعحا.  2 لمنصوص عليم ف  الفقر   تيىاليخفال معدلم الترا م  عن الحد ال

ت معدلم ل الطالى المسددددجل للمقررات ف  النظام السددددنوم أذا لم يتمكن من رْف صددددَ فْ يُ  .4

 .ا  امح  ا تراسي  الترا م  ألى الحد التيى بعد أيذارا ومنحم عام  

 يجوم للجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية أعطا  الطالى فرندددة أفدددافية بعد اإليذار الفال ،  .5

 وفق ما يل :

الحددد التيى     أس ألى  الترا م   المعدددل  لرفت  المطلوا  الفصددددددل   يفيددد المعدددل  أالن  ترط   ُي ددددددْ

   وذلددك عنددد  سددددددجيددل الطددالددى للحددد القصددددددى من السددددددداعددات 5من    4س  عن  لتجدداوم اإليددذار

 تراسية .  وحدات 8س

مت مراعا  ما ورت ف  الفقر  سأ  أعحا ُيْمِكن أعطا  الطالى الفرندددددة اإلفدددددافية ف  الفصدددددل    اس

ا   التدال  للفصددددددل الدذم حصددددددل فيدم على اإليدذار الفدالد  للبرامت الت    ددددددترط معددال   را ميد 

  ا را ميد      ومعددال  5من    2ال يقدل عن س  افصددددددليد      للتخرا وذلدك ف  حدال  حقيقدم معددال  5من    2س

  وف  حال لم يحقق أحد ال ددرطين أو  ليهما ُيْمَنل الفرنددة بعد أيقافم 5من    1.8ال يقل عن س

 الدراسددددية  باسددددتفنا  الخطط  - لفصددددل تراسدددد  واحد مت االلتفام بحضددددور البريامت اإلرشدددداتم

 .-الت  ف  طور اإلغحق

ة والع درودات  ادالم اييد  لف
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ا  أعحا، ُيْمكن أعطدا  الطدالدى الفرنددددددة اإلفددددددافيدة ف  مت مراعدا  مدا ورت ف  الفقر ين سأ،     اس

ا الفصدل التال  للفصدل الذم حصدل فيم على اإليذار الفال  للبرامت الت    دترط معدال   را مي  

من    2.75ا ال يقدل عن س  للتخرا، وذلدك ف  حدال  حقيقدم معددال  فصددددددليد  5من    2.75ال يقدل عن س

ق أحدد ال ددددددرطين أو  ليهمدا ُيْمَنل  5من    2.5سا ال يقدل عن    ومعددال   را ميد  5   وف  حدال لم ُيحقِّ

   مت االلتفام بحضددددددور البريددامت اإلرشددددددداتم   ،الفرندددددددة بعددد أيقددافددم لفصدددددددل تراسدددددد  واحددد

 .-باستفنا  الخطط الدراسية الت  ف  طور اإلغحق-

ى فرنددددددة  ا  أعحا، ُيْمكن لمجل  الجدامعدة أعطدا  الطدالد   سأ، ا،  اتمت مراعدا  مدا ورت ف  الفقر   تس

خامسددة ف  الفصددل التال  للفصددل الذم حصددل فيم على الفرنددة الرابعة بتونددية من اللجنة 

 الدائمة للمتابعة ال اتيمية.

عند للجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية مْنُل الطالى فرندة اسدتفنائية لفصدل تراسد  واحد   .6

 بنا   على  ونية الكلية.لتخرا ا الحد القصى لمد جاوما  

، منل الطدالدى -بندا   على  وندددددديدة اللجندة الددائمدة للمتدابعدة ال داتيميدة-  لمجل  الجدامعدة .7

الحد جاوما  عند أعحا،    6لفصدددل الممنو  ف  الفقر   ألى افصدددلين تراسددديين، أفدددافة  

 .تخرامد  ال ل  القصى
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 يجوم قبول  حويل الطالى من خارا الجامعة وفق الضوابط اة ية: 

أد يكود الطدالدى قدد ترس ف  ردامعدة أو  ليدة محليدة، أو ردامعدة أو  ليدة أو مؤسددددددسددددددة  .1

  عليمية أرنبية على أد  كود مرخصة من رهة االختصاص ف  بلد الدراسة.

 ن الجامعة المحول منها لسباا  رتيبية.م أال يكود مفصوال   .2

 أم فوابط أخرى يضعها مجل  الجامعة. .3

 ن يات  الفالفة والع رالقواعد التنفيذية للم

 لى رامعة اإلمام عبدأتحويل من رامعة أخرى  ال طلى  على  م  يال دددروط الت  يجى  وفرذا للتقد

 :الرحمن بن فيصل

ا  والأال يكود الطالى مفصوال   .1 ا من رامعتم. والمنقطع   منسحب 

ا ف  الددرردة العلميدة يفسددددددهدا الت  يطلدى التحويدل أليهدا أو  .2 د   أد يكود الطدالدى ُمقيدع

 أعلى منها.

ا ف  رامعة حكومية ف  المملكة .3 د   .أد يكود الطالى ُمقيع

أد  كود حانددددلة    ةطيشددددر  ،المملكةن التقدم للتحويل من الجامعات الخانددددة ف  مكِ يُ  .4

  ذيئة  قويم التعليم والتدريى.من الكامل   المؤسس  االعتماتعلى 

خارا المملكدة ب ددددددرط أد  من   الحكوميدة والخدانددددددةم للتحويل من الجدامعدات  دن التقدكِ ْم يُ  .5

 .ونى بها ف  قائمة ومار  التعليميكود ُم 

م على برامت   .6 % للكليات الصدددحية  90عن    سالبكالوريوأال  قل النسدددبة الموموية للمتقدن

للكليات التطبيقية   % 75% للكليات النظرية، و80% للكليات الهندسية والعلمية و85و

 ستررة الدبلوم . 

وحد    24وارتام ما ال يقل عن    ،أد يكود الطالى قد ترس عاما تراسديا  امح ف  رامعتم .7

 .تراسية مفبتم ف  سجلم

ة  الفصل الساتس | التحويدل والمعاتلددد

 

ة والع درات  ادالم الفد  دولف
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ف   برامت السددنة الولى الم ددتر ة والسددنة الترسدديسددية  من  أد يكود الطالى قد ارتام  .8

 عاتل  الت   مقررات  ، وال  افة  المقررات السددددنويةالرحمن بن فيصددددل   مام عبدرامعة اإل

الحدد التيى الت   حددتذدا اللجندة الددائمدة للخطط والنظم الددراسدددددديدة بندا  على  وندددددديدة  

 الكلية.

التقويم    وفقأد يتقدددم الطددالددى بطلددى التحويددل من خحل يظددام سددددددجحت الطحا   .9

ى خارا الفتر  المحدت  ل أم طلبَ قْ وال يُ   ،ه عمات  القبول والتسددددجيلتُ حدِّ الذم  ُ  ،الفمن 

ا بتداري  حدديد  من عمدات   ويجدى على المتقددم أرفداق سددددددجدل أ داتيم  رسددددددم  مختومد  

 الة الطالى ةخر فصل تراس .ا بم حالقبول والتسجيل بجامعتم موفح  

 ذا مجل  الكلية.تُ حدِّ شروط أخرى يُ  ةق الطالى أيحقِّ أد يُ  .10

ل لجندة برئداسددددددة عميدد الكليدة أو و يدل بدَ يتم النظر ف  طلبدات التحويدل والرت عليهدا من ِق  .11

 عضوين ةخرين من أنحاا الخبر  ف  الكلية.م ار ة  اتيمية ود ال ؤوالكلية لل

 بن فيصل. نعبد الرحميكود للطالى المتقدم سجل سابق ف  رامعة اإلمام  أال .12

 ا أو غير سدددددعوتم من أم سدددددعوتية سابن مواطنة   ُي دددددتَرط أد يكود المتقدم سدددددعوتي   .13

بطددداقدددات   أنددددددحددداا  أو  السددددددعوتيين  غير  المتقددددمود من   الخم   سددددددنوات  ال أمدددا 

ق عليهم اإلررا ا  وأو مواطن ت المعمول بهدا ف  يظدام  مجل  التعداود الخليج   فُيطبع

 المنل الدراسية المعتمد من ومار  التعليم.

بريدامت السددددددندة الولى الم ددددددتر دة للكليدات أو السددددددندة الولى بدل التحويدل ألى  قْ يُ   ال .14

 الترسيسية بالكلية.

ا ف   ليدة منداهر  للكليدة الت  يُ قيدع أد يكود الطدالدى ُم  .15 ويتم  حدديدد أليهدا،    ات التحويدلرَ د 

 حسى المقاعد ال اغر . من قبل الكليةالتخصص المناسى للطالى 

ا تراسددي   .16 بعد تراسددة مقررات    السددنادا ف   ليت  الطى أو طى  أد يمضدد  الطالى عام 

رنددد لم تررات فيما ال  ويُ   ،أو المقررات العامةبريامت السددنة الولى الم ددتر ة للكليات  

 التخصصية. السنادى وطى   وحد  تراسية من مقررات  ليت  الط24يقل عن س

  أو 5.0  من س3.75س  عند  قديم طلى التحويل عن   يجى أال يقل معدل الطالى الترا م .17

  لباق   4  من س2.5  أو س5.0  من س3.5س، و  سناد  لكليت  الطى وطى ال4  من س2.75س

 .الكليات

من    2.5أو   5من    3.5سم االسددتفنا  من شددرط المعدل  فددُ فوِّ يُ   ْن يجوم لمجل  الكلية أو َم  .18

ا للضوابط   4  اة ية:وفق 
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بن فيصددددل مت  قديم   نعبد الرحموروت أسددددباا  ضددددطر الطالى لحيتقال ألى رامعة اإلمام    أس

الت   فبددأ ذلددك   خددارا مقر   –الفواا    –الطحق    –ول  المر  سوفددا الونددائق  يقددل ول  المر 

 .الدراسة 

     .                                                                                                                             4من    2  أو س5من   3الترا م  عند  قديم طلى التحويل عن س يقل معدل الطالى أال   اس

 .  الكلية على  حويل الطالىلموافقة مج   اس

بدددد   .19 قبدددل  ا  سددددددنويددد  واحدددد   مر   الجدددامعدددة  خدددارا  من  التحويدددل  على  التقدددديم   يكود 

 العام الدراس .

ى من  قيدا ُمْلبَ   دُّ عَ ضدددل بعد  حويل الطالى أيم سدددبق فصدددلم لسدددباا  رتيبية فيُ ا ع أذا  .20

  اري  قبول  حويلم للجامعة.

 

لمجل  الكلية أو المعهد معاتلة مقرر تراسددد  أو مجموعة من المقررات الدراسدددية، الت  سدددبق 

للطالى تراسدددددتها خارا الجامعة، بنا   على  وندددددية مجال  القسدددددام الت   قدم ذذا المقررات  

الدراسدددددديدة، على أد  كود مفرتا هدا مت ددددددابهدة أو متكدافئدة، و فبدأ المقررات الدراسددددددية الت   م 

معاتلتها ف  السددجل ال اتيم  للطالى، ويحدت مجل  الجامعة الضددوابط المنظمة لها، بما ف   

 يية احتسابها فمن المعدل الترا م  للطالى ف  سجلم ال اتيم .ذلك أمكا

 ات  الرابعة والع رودالقواعد التنفيذية للم

ا للضوابط   تم معاتلة المقررات .1  اة ية:وفق 

قسدم بمعاتلة المقررات الت   م تراسدتها بمؤسدسدة  عليمية أو الاللجنة المختصدة ف    قوم    أس

 الموافقة على طلى التحويل ألى الجامعة.ف  بريامت أ اتيم  ةخر بعد 

ل من رددامعددة أخرى بتقدددير    اس ْأ للطددالددى المحون    "معدداتل"    فبددأ المقررات المجتددام  الت  ُعوِتلددَ

رات     Cس  "ريدد"  ف  السددددددجدل ال داتيم  شددددددريطدة أال يقدل  قدديرا عن   TRسمت،   ف  المقرن

المعاتلة الت  ترسدها بجامعتم السدابقة، وفق أررا ات وفدوابط المعاتلة والمقارية المسدتند  

م البريامت ال اتيم %  40  وحدات المقررات المعاتلة   تجاوم  على أالوالمقرر    ألى مخررات  علُّ

 من الوحدات المعتمد  للخطة الدراسية.

مت  الطالى  ترسددددم ذم ال المقرر محتوى خضددددت فددددوابط معاتلة المقررات لمطابقة  ونددددي      اس

%  75ردامعدة االمدام عبدد الرحمن بن فيصددددددل بمدا ال يقدل عن    ف مقرر بريدامت الطدالدى  حتوىم

 سأيجام مخررات التعلم للطالى المتوسط .  

ة والع درودات  ادالم  لرابعد
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محول من الخارا  وحدات أ اتيمية معاتلة من رامعة أخرى ف  سدددددجل الطالى ال  10 كافئ  ل     تس

 لفصل تراس  واحد وُيحتسى فمن المد  الحممة إل مام متطلبات التخرا ف  الجامعة.   

 اسددددددتحقداق الطدالدى من المكدافدر  واحتسددددددداا الفرص    تالوارت ف  سحتسددددددداا  اليتضددددددمن ا   هس

 ومر بة ال ر .

الت  ارتدامذدا الطدالدى  مدا ورتت ف  السددددددجدل الددراسدددددديدة   تم معداتلدة  وندددددديفدات المقررات     وس

الت  مقررات   قديرات ال، تود النظر ألى  الصداتر من رامعتم المحول منهاال اتيم  الرسدم   

 .غير المحول منها  رامعة أخرىترسها ف  أم 

 .ت مجل  الكلية شروط معاتلة المقررات الت  ترسها الطالى خارا الجامعةحدِّ يُ  .2

ل من ردامعدة أخرى المطدالبدة بمعداتلدة أيدال يحقُّ للطدالدى   .3  مقررات بعدد ُمضددددددِ    ةالُمحون

 فصدددددددل تراسدددددد  من أ مددام  حويلددم و قددديم طلددى معدداتلددة المقررات من خحل يظددام  

 سجحت الطحا.

  لتفم الكلية بإيها  أررا ات المعاتلة خحل أسبوعين من  اري  استحم طلى المعاتلة. .4

 

 

خر تاخل الكلية، ومن  خصص  ةيجوم  حويل الطالى من  لية ألى أخرى تاخل الجامعة، ومن قسدم  

اةخر تاخل القسم، ألى   للضوابط الت  يقرذا مجل  الجامعة أو من يفوفم. وفق 

 

 فبأ و حتسدى المقررات الدراسدية للطالى المحول من  لية ألى أخرى تاخل الجامعة، ومن قسدم 

ةخر تاخل الكلية، ومن  خصددص ةخر تاخل القسددم، الت  سددبق للطالى تراسددتها و مأ معاتلتها 

 ف  السجل ال اتيم ، وفق فوابط يضعها مجل  الجامعة.

 نين والساتسة والع ريالخامسة والع ر ات ينالقواعد التنفيذية للم

 :  بن فيصل: نعبد الرحمالتحويل بين  ليات رامعة اإلمام أوال 

الدكدلديدددة     لدمدجدلد   فد يدجدوم  مدن  دلديددد  الدندظدر  الدتدحدويدددل  الدجدددامدعدددة وفدقددد    ةطدلدبدددات  تاخدددل   ا  أخدرى 

 ة:اة يللضوابط 

 لخامسة والع درودات  ادالم

 والع درودلساتسة ات  ادالم
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ا تراسدددي    الطالى قد ترسأد يكود   .1 على القل ف   وحد  تراسدددية   24بما ال يقل عن   اعام 

بعد ارتيام بريامت السددددددنة الولى الم ددددددتر ة للكليات أو   الكلية الت  يرغى التحويل منها

 السنة الولى الترسيسية بالكلية.

 ا عن الدراسة ف  الكلية الت  يرغى التحويل منها.يكود منقطع   أال .2

ويستفنى من ذلك من يرغى    5من    3.5ل عن  يقل معدل الطالى الترا م  عند التحوي  الأ .3

 . 5من  2 عن ترا م ال معدل ال ال يقل  حي ب التحويل ألى الكلية التطبيقيةف  

 .جامعة ال تراسة الطالى ف   مد ، يكود التحويل بين  ليات الجامعة لمر  واحد  فقط .4

التقويم الفمن    وفقأد يتقدم الطالى بطلى التحويل من خحل يظام سددددجحت الطحا   .5

 الذم  حدتا عمات  القبول والتسجيل. 

الواحدد   والمجداليتدا  لطدالدى الجدامعدة أد يتقددم بطلدى التحويدل للكليدات ذات المؤذدل   .6

 اتيمية  ، ويجوم للجنة الدائمة للمتابعة الالصددح  أو الهندسدد  أو العلم  أو اإليسدداي 

مت اعتبار  وافق يوع شدددهات  الفايوية العامة   ،االسدددتفنا  من ذلك بتوندددية مجل  الكلية

ل أليها  .مت الكلية المحون

ى .7 عضددوين  م ددار ة  و  ، اتيميةد ال ددؤولجنة برئاسددة عميد الكلية أو و يل الكلية لل   تولن

الدكدلديدددة فد   الدخدبدر   أنددددددحددداا  مدن  عدلديدهدددا   ةخدريدن  والدرت  الدتدحدويدددل  طدلدبدددات  فد    الدندظدر 

 بذلك. مجل  الكلية وُيحاط

 .المرات التحويل أليها شروط أخرى يحدتذا مجل  الكلية ةيأد يحقق الطالى أ .8

 .الت  يرغى التحويل منها%  من خطتم الدراسية ف  الكلية 60أال يكود قد ارتام س .9

لمتطلبات التخرا خحل المد  المسددمو  بها    ئمقبول  حويل الطالى أمكايية أيها ددترط ل يُ  .10

ل أليم.  يظاما ف  البريامت المحون

ا قبل بد  العام الدراس .ل يكود التقديم  .11  لتحويل بين  ليات الجامعة مر  واحد  سنوي 

 المعدداتلددة   هددارميعالمقررات الدددراسدددددديددة  التقددديرات و فبددأ ف  السددددددجددل ال دداتيم    .12

 قدديرات المقررات المعداتلدة  و ددخدل  ،  أخرى  ألى    للطدالدى المحول من  ليدةوغير المعداتلدة  

بينمدا ال  حتسددددددى  قدديرات المقررات غير المعداتلدة فددددددمن    ف  المعددل الترا م  فقط  

ل الترا م    .المعدن

  لتفم الكلية بإيها  أررا ات المعاتلة خحل أسبوعين من  حويل الطالى. .13

ا:   التحويل من  خصص ألى ةخر تاخل الكلية:نايي 

فدم    لمجل  الكليةيجوم  .1 طلبات التحويل   النظر ف بتوندية القسدام العلمية  أو من يفون

 ا للضوابط التالية:من  خصص ألى ةخر تاخل الكلية وفق  

 ت  من مجل  الكلية.  حدع استيفا  شروط االلتحاق بالتخصص المرات التحويل أليم الُم    أس
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 .ف   لك الكلية  ة الطالىيكود التحويل لمر  واحد  مد  تراس   اس

 عام تراس  على القل ف   خصصم الذم يرغى التحويل منم. ترط تراسة  يُ    اس

 %  من الخطة الدراسدددددية لتخصدددددصدددددم الدقيق ف  البريامت الذم يرغى 60أال يكود قد ارتام س    تس

 .التحويل منم 

ص ألى ةخر تاخدل الكليدة مر  واحدد  سددددددنويد  ليكود التقدديم     هس العدام  ا قبدل بدد  لتحويدل من  خصددددددُّ

 الدراس .

للطالى المحول من  خصدددص    هارميع  فبأ ف  السدددجل ال اتيم  المقررات الدراسدددية .2

 ةخر و دخل ف  المعدل الترا م  و فبأ ف  سجل الطالى ال اتيم .ألى 

ى .3 عضدددوين  م دددار ة  اتيمية ود ال دددؤولجنة برئاسدددة عميد الكلية أو و يل الكلية لل   تولن

بعدد عرل النظر ف  طلبدات التحويدل والرت عليهدا    ليدةةخرين من أنددددددحداا الخبر  ف  الك

 .التونيات على مجل  الكلية

 

يضدددت مجل  الجامعة شدددروط وفدددوابط أعفا  الطالى من تراسدددة مقرر تراسددد  أو مجموعة من  

% من مجموع الوحدات الدراسددية للخطة الدراسددية، 25  عن  المقررات الدراسددية وبنسددبة ال  تجاوم

  .Eويرند للطالى  قدير معفى سع   أو س

 ني  السابعة والع رالقواعد التنفيذية للمات

الت   الدراسية  المقرراتبلمجل  الكلية الرفت للجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية  يجوم .1

  لهذا المقررات. ةلية التقييم المحئمة مت  حديد ،يمكن اإلعفا  منها

 :يتم أعفا  الطالى، المستجد أو المحول أو المنتظم، من تراسة مقرر ف  الحاالت التالية .2

 .للمقرر المعفى منم مانلمقرر متراسة وارتيام    أس

 .المعفى منم حقيق شهات  احترافية معتمد   عاتل المقرر    اس

 التيى للدررة الت    ترطها الكلية.ارتيام تررة اختبار معيارم معتمد بالحد    اس

 سنتين لىمنم ما يفيد ع عفا طلوا اإليكود قد مضى على ارتيام ما يعاتل المقرر الم أال .3

 والموافقة من مجل  الكلية بنا   بإعفا  الطالى من قبل القسدم المختص  التوندية أد  تم   .4

 على ال روط المقرن  من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية.

 .من مجموع الوحدات للبريامت%   10 عفى منهاتجاور عدت وحدات المقررات الميأال  .5

ة والع درودسابعلات  ادالم  د
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تراسة مقرر تراس  أو أ فر ف  رامعة أخرى   -بعد موافقة الكلية الت  يدرس فيها    -يجوم للطالى  

تاخدل المملكدة أو خداررهدا، أو ف  فرع من فروع الجدامعدة الت  ينتم  أليهدا تود  حويلدم، على أد 

الت     كود تراسددتم متفامنة مت تراسددتم ف  رامعتم أو  طالى مائر، و عاتل لم المقررات الدراسددية

 ترسددددددهددا، و فبددأ المقررات الدددراسدددددديددة الت   م معدداتلتهددا ف  السددددددجددل ال دداتيم  للطددالددى،  

بما فيها أمكايية احتسددددابها فددددمن المعدل    ،ويحدت مجل  الجامعة الضددددوابط المنظمة ف  ذلك

 الترا م  للطالى ف  سجلم ال اتيم .

 ن ريالفامنة والع القواعد التنفيذية للمات  

الدذم يقوم بددراسدددددددة بعض المقررات ف  ردامعدة أخرى أو ف  فرع من فروع   الطدالدى الفائر ذو

 للضوابط اة ية: ال لم الموات الت  ترسها وفق  اتَ عَ و ُ  الجامعة،

 :   من خارا الجامعةالفيار  أوال 

ا.ا د طالب  عْ يتم قبول طالى التعليم عن بُ  ال .1  مائر 

 سعوتية.ا أو من أم أد يكود الطالى الفائر سعوتي   .2

ا  أمضدددددىترط لقبول الطالى الفائر من خارا الجامعة أد يكود قد  دددددْ يُ    .3 ا ف  تراسدددددي    عام 

 بجامعتم.فيها  ِبَل ُق   ف  الكلية الت لن   بريامت ايتظام

 أال يكود الطالى الفائر منذرا أ اتيميا ف  رامعتم. .4

من خحل يظام    تم أررا ات الفيار  من خارا الجدامعدة عن طريق عمدات  القبول والتسددددددجيدل .5

ت، التقويم الفمن     وفقسددددجحت الطحا   وي ددددترط ف   قديم طلبات الفيار  من الُمحدع

 ردامعدة الطدالدىمن عميدد القبول والتسددددددجيدل ف     موافقدة  خدارا الجدامعدة أرفداق خطداا

الرحمن بن فيصدل وأرفاق  عبدجامعة اإلمام  ب  تراسدتهاف     يرغىيتضدمن المقررات الت  

 رسم  بتاري  حدي  من عمات  القبول والتسجيل بجامعتم.سجل أ اتيم  

َمل بالدراسدددة  فائريُ   ال .6 بريامت السدددنة الولى الم دددتر ة   ف  الجامعة برم من مقررات سدددْ

 للكليات أو السنة الولى الترسيسية بالكلية.

ل بم يعم  اأ اتيمي    ارقم السدددددجل المدي  الخاص بالطالى الفائر من خارا الجامعة رقم   ُيَعدُّ  .7

 خحل فتر  تراستم بالجامعة.

ى على الجامعة أي .8  حقوق مالية للفائر من الخارا. ةال يتر ن

 ا عدا الفصل الصيف .يتا   قديم طلى الفيار  الخاررية فصلي   .9

 الفائرود والتباتل الطحب الطلبة الفصل السابت | 

 

ة والع درودات  ادالم  لفامند
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  الداخليةالفيار  ا: نايي  

ا.ا د طالب  عْ يتم قبول طالى التعليم عن بُ  ال .1  مائر 

مت  حدديدد المقررات الت    ،الفيدار  بين  ليدات الجدامعدةترط موافقدة  ليدة الطدالدى على  ددددددْ يُ  .2

المقيد يجدى أد  كود معاتلة لمقررات ف  خطة الكلية    الت يدرسددددددهدا ف  الكليدة الخرى  

 بها الطالى.

ا  أمضدددددىأد يكود قد    بين  ليات الجامعةترط لقبول الطالى الفائر   دددددْ يُ  .3 ا ف  تراسدددددي   عام 

  ليتم الت  يرغى الفيار  منها.

مل لطالى الجامعة بالدراسدددددة  فائريُ   ال .4 بريامت السدددددنة   تاخل الجامعة برم من مقررات سدددددْ

 الولى الم تر ة للكليات أو السنة الولى الترسيسية بالكلية.

التقويم   وفقمن خحل يظدام سددددددجحت الطحا    بين  ليدات الجدامعدة تم أررا ات الفيدار    .5

 المحدت.الفمن  

  لية من  ليات الجامعة خارا مقر  ليتم. ةلها ف  أيسجِّ ت  يُ ا للموات ال الطالى مائر   ُيَعدُّ  .6

 .يفسها يجى أد  كود الفيار  ف  المرحلة الجامعية .7

ل الطدالدى الترا م  و فبدأ ف   .8  حتسددددددى  قدديرات مقررات الفيدار  الدداخليدة فددددددمن معددن

 السجل ال اتيم .

يتدم  يمكن للطدالدى الفيدار   فامنيد   .9 والكليدة المفار  لضددددددمداد عددم  عدارل  ا بدالتنسدددددديق بين  لن

 .أوقات المحافرات السبوعية واالختبارات الفصلية والنهائية

 ألى خارا الجامعة ا: الفيار نالف  

الجامعات   للفيار  ألىُيمِكن التقديم  ، وأد  كود الدراسة ف  رامعة حكومية ف  المملكة .1

شدددريطة أد  كود حاندددلة على االعتمات المؤسدددسددد    ،الخاندددة ف  المملكةأو الكليات  

 أحدددى، ويجوم التقدددم بطلددى الفيددار  ألى  الكددامددل من ذيئددة  قويم التعليم والتدددريددى

الجامعات الحكومية والخاندددة من خارا المملكة ب دددرط أد يكود ُموندددى بها ف  قائمة  

 ومار  التعليم.

خارا  ألى الفائر  تها للطالىمعاتل الحد القصددددى لمجموع الوحدات الدراسددددية الت  يمكن   .2

 بن فيصل. نعبد الرحم  من مجموع وحدات التخرا من رامعة اإلمام % 20س ذو الجامعة

يقوم القسدددددم المختص بتحديد المقررات الت  يدرسدددددها الطالى خارا الجامعة بنا  على  .3

م للدراسددة بخطاا رسددم  من عمات    معاتلتها مت مقررات خطتم الدراسددية، القبول  ويورن

 والتسجيل ألى الجامعة الخرى بنا  على موافقة الكلية.

  ،للطدالدى الفائر ألى خدارا الجدامعدة   TRسمت،    "معداتل"   رنددددددد المقررات المعداتلدة بتقددير .4

شدددددريطة أال يقل   ،وال  دخل فدددددمن المعدل الترا م  ف  السدددددجل ال اتيم  للطالى

 . Cريد س قديرا ف  المقرر عن 
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للطالى عند الموافقة على عدت وحدات المقررات    الفصددددل  يتم اعتبار العى  الدراسدددد  .5

 ا ف  رامعة أخرى.الت  سيدرسها الطالى مائر  

مت   الطالى  ترسدمذم  ال  المقرر محتوى خضدت فدوابط معاتلة المقررات لمطابقة  وندي    .6

مدام عبدد الرحمن بن فيصددددددل بمدا ال يقدل عن ردامعدة اإل  ف  بريدامت الطدالدىمقرر  حتوىم

 % سأيجام مخررات التعلم للطالى المتوسط . 75

  قوم الكليدة بتونيق رسددددددوا الطدالدى ف  أم من المقررات الت  ترسددددددهدا خدارا الجدامعدة .7

 لعدددم منحددم   ا  مؤشددددددر  NFف  يظددام سددددددجحت الطحا بتقدددير سذددد |    ورسدددددددى فيهددا

 ،  ما ورت ف  الئحة الدراسة واالختبارات." مر بة ال ر"

 من خحل يظام سجحت الطحا. تم أررا ات الفيار  ألى خارا الجامعة  .8

ال يسددمل لطالى الجامعة ف  بريامت السددنة الولى الم ددتر ة للكليات أو السددنة الولى  .9

 .برم من مقررا ها ف  رامعة أخرى االترسيسية بالكلية بالدراسة مائر  

ال  صدددر  المكافر  ال دددهرية للطالى الفائر أد  اد مسدددتحقا لها أال أذا أنبأ ما يدل على  .10

الجدامعدة الت  مارذدا و قدديم يتدائت المقررات الموافق عليهدا بددايدة بدايتظدامدم ف  تراسددددددتدم 

 يعد منقطعا عن الدراسة عدا الفصول الصيفية.فالفصل الدراس  التال  للفيار  وأال 

يتم والكلية المفار      فامني  يمكن للطالى الفيار .11 لضددماد  ف  رامعة أخرى  ا بالتنسدديق بين  لن

 عدم  عارل أوقات المحافرات السبوعية واالختبارات الفصلية والنهائية.

يمكن أد يدرس الطالى مقررات متفامنة مت رامعة أخرى ب دددرط الموافقة المسدددبقة من  .12

 .مت  حديد المقررات الت  سيقوم بدراستها وأمكايية معاتلتها ، ليتم
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بنا   على  ونددية مجل  الكلية أو المعهد واقترا  مجل  القسدم    -يحدت مجل  الجامعة   .1

ةلية احتسدددداا تررة العمال الفصددددلية، واالختبار النهائ     -يتبعها المقرر الدراسدددد  الت  

 وأسلوا التقييم وفق طبيعة المقرر الدراس .

يعقدد االختبدار النهدائ  للمقرر الددراسدددددد  مر  واحدد ، ويجوم لمجل  الجدامعدة بندا  على  .2

ة المقرر   وندددية مجل  الكلية واقترا  مجل  القسدددم االسدددتفنا  من ذلك حسدددى طبيع

 الدراس .

 نيالتاسعة والع ر ات  القواعد التنفيذية للم

لكل بريامت الدررات المخصددصددة  ف  الخطة الدراسددية ت  ونددي  المقررات الدراسدديةحدِّ يُ  .1

و تضددددددمن االختبدارات العمليدة أو ال ددددددفهيدة وغيرذدا وترردة االختبدار    لألعمدال الفصددددددليدة

% من الددرردة النهدائيدة للمقرر،  60 قدل ترردة العمدال الفصددددددليدة عن    أالالنهدائ ، على  

، و ذلك مقررات    أتياا5لفقر  ستفنى من ذلك المقررات الم دددمولة ف  اسدددْ يُ يجوم أد  و

 د.عْ برامت طحا التعليم عن بُ 

وفق ماورت ف   ونددددي  المقرر المعتمد من  العمال الفصددددلية للمقرر  سددددى تررة  تَ حْ  ُ  .2

قبل مجال  القسددام المعنية مت مراعا  ما ورت ف  تليل سددياسددات وأررا ات التقويم 

 واالختبارات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

للمقررات الت   حددددِّ  ُ  .3 الحممدددة  للبريدددامت الضددددددوابط  الددددراسدددددديدددة  الخطدددة  لهدددايُ ت    رنددددددددد 

  .NFسذد  س "راسى تود تررة"أو ،  NPسسيد   "تود تررة يارل"دير  ق

ن    –بنا   على  ونددية مجل  القسددم  –يجوم لمجل  الكلية الت  يتبعها المقرر   .4 من أد ُيضددَ

ص  صدددع خَ ت الدررات الت   ُ حدِّ االختبار النهائ  ف  أم مقرر اختبارات عملية أو شدددفوية، ويُ 

 النهائ .لها من تررات االختبار 

والمقررات ذات الصدببة العملية أو   والم داريت،  يجوم اسدتفنا  مقررات الندوات والبحاو .5

، وذلدك بقرار من مجل  فقرات السددددددابقدةأحكدام ال عقدد اختبدار يهدائ  ومن الميدداييدة من 

الكلية مجل    تُ حدِّ الكلية بنا   على  وندية مجل  القسدم الذم يتولى  دري  المقرر، ويُ 

   حصيل الطالى ف  ذذا المقررات. ةلية قياس

 قوم عمدات  القبول والتسددددددجيدل بداإلعحد عن الجددول الفمنى لحختبدارات النهدائيدة ف   .6

 التقويم ال اتيم  بالجامعة ف  بداية  ل فصل تراس .

ارات|  لفامنالفصل ا  االختبددددددد

 

 لتاسعة والع درودات  ادالم
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أعمال االختبارات النهائية، بما يضددمن حسددن سددير العملية  يتولى مجل  الكلية أو المعهد  نظيم  

ة، على أد  رندددددددد ترردة االختبدار النهدائ  والددرردة النهدائيدة خحل مدد   حددتذدا القواعدد يدالتعليم

 التنفيذية لهذا الحئحة.

 ن يات  الفددحنددالقواعد التنفيذية للم

ل .1 يدة  ُ  ددددددكدع وأتار  و نظيم االختبدارات بدالكليدة  لمتدابعدة  االختبدارات  سددددددير    وحدد   ف   دل  لن

 العلمية. عاود مت القسامبالت

 أررا ات االختبارات النهائية. افة طبق السرية ف   ُ  .2

   -بتدددري  المقرر     ددافددة  بددالتعدداود مت العضدددددددا  الم دددددددار ين-المقرر    نسددددددقيضددددددت م .3

يختارا    ْن بنا   على اقترا  رئي  القسددم أد يضددعها َم   االقتضددا أسددئلة االختبار، ويجوم عند 

 مجل  الكلية.

ل مدرس المقرر أوراق االختبار النهائ  لمقررا، ويجوم لرئي  القسددم سعند الحارة  أد صددحِّ يُ  .4

ند سدْ ا أو أ فر ف  التصدحيل، ويجوم لمجل  الكلية عند الضدرور  أد يُ   معم متخصدصد  رِ  دْ يُ 

ايراا  ْن التصحيل ألى َم   .مناسب 

مقررين ف  يوم واحدد، ولمجل  الجدامعدة االسددددددتفندا  ال يجوم اختبدار الطدالدى ف  أ فر من   .5

 من ذلك.

  يصدددد  سدددداعة من بدايتم،  ما ال ضددددِ ل للطالى بدخول االختبار النهائ  بعد ُم َم سددددْ ال يُ  .6

   يص  ساعة من بدايتم.ِض ل لم بالخروا من االختبار قبل ُم َم ْس يُ 

ى  اقَ عَ االختبار أمور يُ البش ف  االختبار أو ال دروع فيم أو مخالفة التعليمات وقواعد أررا    .7

ب  بالجامعة والمعتمد  منالئحة  ما ورت ف   وفق    ،عليها الطالى   فددددبط السددددلو  الطحن

 مجل  الجامعة.

مد  االختبار التحريرم   –على  ونددددية مجل  القسددددم المختص    بنا    –ت مجل  الكلية  حدِّ يُ  .8

 على أال  قل عن ساعة وال  فيد على نحو ساعات. ،النهائ 

تخدال الددرردات الفصددددددليدة والنهدائيدة واعتمداتذدا ف  يظدام سددددددجحت أأررا ات    يتم  نظيم .9

 الطحا وفقا لما يل :

 ،وتررة االختبار النهائ   ، على تررة العمال الفصدلية م دتمح   اا  فصديلي  يتم رندد الدررات رندد     أس

ا   تَ ف  يظام سدددجحت الطحا على أد يُ  المقرر أو منسدددقم،أسدددتاذ   ِقَبلوالتقدير النهائ  من  

 أتخال الدررات النهائية ف  يظام سجحت الطحا من أول يوم ف  االختبارات النهائية.  

نحنة    علىعلى أسدددا ذ  المقررات رندددد الدررات ف  يظام سدددجحت الطحا خحل مد  ال  فيد     اس

 أيام من  اري  االختبار ويتولى رئي  القسم متابعة ذلك.

 الفدددحنددددودات  دالم
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مدجد    اس االخدتدبدددارات  يدطدلدت  يدتدددائدت  عدلدى  الدقسددددددم  الدتدحسدددددديدن لد لد   خدطدط  ووفددددددت     مدنددداق ددددددتدهدددا 

 إلغحق توائر الجوت  ال اتيمية.

القسددددم المختص ألى عميد الكلية أو و يل الكلية  رئي   من   اتق عليهاصددددَ يتم رفت الدررات الُم    تس

 .لحعتمات  ف  يظام سجحت الطحالل ؤود ال اتيمية  

متدابعدة أتخدال الددرردات ف  النظدام والتدر دد من أ مدام ذلدك قبدل أغحق  على أتار  الكليدة المعنيدة     هس

 ل عمات  القبول والتسجيل.  بَ ت من ِق حدع الموعد الُم   وفق ،النظام

بدددعدددد    يدددتدددم   وس الددددرردددات  أتخدددال  ويدددتدددوقددد   الدددندددظدددام  مدددن  أغدددحق  أيدددام  اخدددتدددبدددارندددحندددة   ، ةخدددر 

 .الجدول المعلن لحختبارات  وفق

المتاحة لتعديل تررة طالى ف  يظام سجحت الطحا الفصل الدراس   ال  تجاوم الفتر  الفمنية    مس

   التال  للفصل الذم رندت فيم الدررة.

عدلدى  يدطدلدت    س الدكدلديدددة  لد   مدجدلد   اإلحصدددددددددائديدددة  ومدنددداق ددددددتدهدددا   يدتدددائدتكدددافدددة  الدتدقددداريدر   الدطدحا 

 نياغة التونيات الحممة.و

 

الددددراسدددددد   المقرر  البدددائدددى عن االختبدددار النهدددائ   كود تررتدددم نددددددفرا ف  االختبدددار   الطدددالدددى 

الذم يبيى عنم، ويحسدى  قديرا ف  ذلك المقرر الدراسد  على أسداس تررات العمال الفصدلية  

 الت  حصل عليها.

 

تا  االختبدار النهدائ  لعدذر، يجوم لمجل   ليدة أو معهدد الطدالدى قبول  أأذا لم يتمكن الطدالدى من  

عذرا، والسدددما  لم برتا  اختبار بديل، بما ال يتجاوم يهاية المسدددتوى الدراسددد  التال  أو الفصدددل 

يظام السددنة الدراسددية   أو المعهد الت   طبق الدراسدد  التال  أو السددنة الدراسددية التالية للكلية  

الكاملة، ويعطى التقدير الذم يحصل عليم الطالى بعد أتائم االختبار البديل أو  قدير راسى سذدددددد   

   ف  حال عدم أتائم االختبار البديل.Fأو س

 ن ين والفايية والفحنيالحاتية والفحن ات ينالقواعد التنفيذية للم

من حضددددور االختبار النهائ  ف  أم من موات الفصددددل لعذر قهرم،    أذا لم يتمكن الطالى .1

فددم،  ْن َم أو   رام لمجل  الكلية ف  حاالت الضددرور  القصددوى، قبول عذرا والسددما    ُيفوِّ

ابديح   ابإعطائم اختبار    .خحل مد  ال  تجاوم يهاية الفصل الدراس  التال   مكافئ 

ة ات  دالم  والفدحندودالحاتيد

ة ات  دالم اييد  والفدحندودالف
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 سددددددجحت الطحا ل يظددام  حمن خ  ئ بعددذر البيدداا عن االختبددار النهددا  الطددالددىقدددم  تي .2

  اري   من اواحد    اأسدددبوع   مال  تجاو مد   خحل  االختبارسدددبى التبيى عن  متضدددمنا ما يفبأ  

 النهائ . االختبار عقد

ى التقددير الدذم يحصددددددل عليدم بعدد َط عْ ويُ يتم  بيير ترردة الطدالدى المتبيدى بعدذر مقبول  .3

 .أتائم االختبار البديل

بتقدديم طلدى  بيير ترردة ف  يظدام سددددددجحت الطحا ويوافق عليدم يقوم مددرس المقرر   .4

 رئي  القسم ويعتمدا العميد او من يفوفم.

 . F قدير راسى سذد  أو سبدود عذر يرند لم  االختبار البديلأذا  بيى الطالى عن  .5

 
بنا  على  وندددددية أسدددددتاذ المقرر  -يتولى  دري  المقرر الدراسددددد   يجوم لمجل  القسدددددم الذم  

مقرر تراسد  ف  المسدتوى الدراسد  التال ،   السدما  للطالى اسدتكمال متطلبات أمن   -الدراسد  

أو الفصددددل الدراسدددد  التال ، أو السددددنة الدراسددددية التالية للكليات أو المعاذد الت   طبق يظام  

  ،  ICالى ف  سدددجلم ال اتيم   قدير غير مكتمل سل  أو سالسدددنة الدراسدددية الكاملة، ويرندددد للط

وال يحسددددى فددددمن المعدل الفصددددل  أو الترا م  أال ف  حال اسددددتكمال متطلبات ذلك المقرر  

   ICر  قدير غير مكتمل سل  أو سبين الدراسد ، وأذا مضدأ المد  الم دار أليها ف  ذذا المات  ولم يُ 

  ويحسدى فدمن المعدل  Fبتقدير راسدى سذددددددد  أو سف  سدجل الطالى لعدم اسدتكمالم، فيسدتبدل  

 الفصل  والترا م .

   نيالفالفة والفحن ات  القواعد التنفيذية للم

ى  ْن من الئحدة الددراسددددددة واالختبدارات َم   33ال يددخدل ف   طبيق المدات    .1 عن االختبدار   بيدع

 سى تررتم بمجموع أعمال السنة.تَ حْ النهائ  و ُ 

  اسددتكمال الطالى متطلبات لعدم   IC قدير س  يَبير ولم واحد  تراسدد   فصددل  مضددى أذا .2

مكتمدددل     قددددير  فيسددددددتبددددل  الفصدددددددددل،  لدددذلدددك  مؤرح  يكن  ولم  المقرر،  " IC"غير 

 والترا م . الفصل  المعدل فمن ويحسى" F  "راسى بتقدير
   

 
 أذا  دايدأ تراسددددددة المقررات الددراسدددددديدة ذات الطبيعدة البحفيدة  تطلدى أ فر من فصددددددل تراسدددددد ، 

 ، وبعد ايتها  الطالى من تراسدددة المقرر الدراسددد  يمنل  IPيرندددد للطالى  قدير مسدددتمر سم  أو س

التقدير الذم حصددددل عليم، وأذا لم يسددددتكمل المقرر الدراسدددد  ف  الوقأ المحدت يجوم لمجل   

   ف   ICالددذم يتولى  دددريسددددددددم الموافقددة على رنددددددددد  قدددير غير مكتمددل سل  أو سالقسددددددم  

 سجل الطالى.

ة والفدحندودات  دالم الفد  الف

ةالات  دالم  والفدحندود رابعد
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الت   تبت يظدام السددددددندة   -بندا  على  وندددددديدة مجل  الكليدة أو المعهدد    -يجوم لمجل  الجدامعدة  

وحدات الرسدددوا ف  المقررات الدراسدددية الت  يمكن للطالى أررا   الدراسدددية الكاملة،  حديد عدت  

 اختبار يهائ  ستور ناي   ف  المقرر الدراس  الذم رسى فيم.

 نيات  الخامسة والفحنالقواعد التنفيذية للم

أو مقررات سدددنوية عقد اختبارات تور ناد ف     اسدددنوي    االت   تضدددمن خططها يظام    ،يجوم للكلية

 15تجاوم عدت وحدات مقررات الرسدوا  ي  أالشدريطة    امح  لذم رسدى فيم الطالىمحتوى المقرر ا

ل تررة  دع عَ ف  الخطط ذات المقرر الواحد ف  السدددنة، و ُ  50وحد  تراسدددية، أو ال  قل تررتم عن  

  .60مقبول ستررة  لىالرسوا ف  حال يجا  الطالى ف  الدور الفاي  بحي  ال يفيد  قديرا ع

 

ا الدررة النهائية للمقرر الدراسدد  خحل مد  ال  تجاوم خمسددة ع ددر يوم    علىيجوم للطالى التظلم 

من اعتمدات النتيجدة، و حددت القواعدد التنفيدذيدة لهدذا الحئحدة اةليدة واإلررا ات لتظلم الطدالدى على 

 الدراس .الدررة النهائية للمقرر 

 ن يات  الساتسة والفحنالقواعد التنفيذية للم

 من  دداري    اأسددددددبوعدد    مال  تجدداو  مددد   ُيمكن للطددالددى أد يتقدددم بطلددى التظلم خحل .1

 أعحد النتيجة.

لمجل  الكلية الت   تولى  دري  المقرر، ف  حاالت الضددددرور ، الموافقة على أعات   .2

 ن، على أد يخطر الطالى برت الكلية.يأسبوع صحيل أوراق اإلرابة خحل فتر  ال  تعدى 

 ف  يظددام سددددددجحت الطحا بعددد التعددديددل    واعتمدداتذددا  يتم رنددددددددد تررددة الطددالددى .3

 .اختبارات الفصل الدراس  التال  ةخحل مد  ال  تجاوم بداي

م بطلبين لمرارعدة  صددددددحيل ترردة االختبدار النهدائ  ولم  فبدأ  .4 ال يحق للطدالدى الدذم  قددن

م بطلى ر لمد  عام  ةخر نحتهما أد يتقدن   .تراسف  أم مقرن

وفق اإلررا ات والسياسات المذ ور  ف  تليل   أررا ات أعات   صحيل أوراق اإلرابة تم   .5

 ت التقويم واالختبارات.سياسات وأررا ا

 

 

ة والفدحندودخامسالات  دالم  د

 والفدحندود ساتسةالات  دالم
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 يكود التقدير العام للمعدل الترا م  عند  خرا الطالى بنا  على معدلم الترا م   اة  :

 .4.00من  3.50أو  5.00من  4.50أذا  اد المعدل الترا م  ال يقل عن   ام:ددددددممت .1

ردد   .2  2.75أو من    5.00من    4.50ألى أقدل من    3.75ذا  داد المعددل الترا م  من  أ  ا:ريدد 

 .4.00من  3.50ألى أقل من 

ألى   1.75أو من    5.00من   3.75ألى أقل من    2.75أذا  اد المعدل الترا م  من    د:دددددددددري .3

 .4.00من  2.75أقل من 

 1.00أو من    5.00من    2.75ألى أقددل من    2.00أذا  دداد المعدددل الترا م  من    مقبول: .4

 .4.00من  1.75ألى أقل من 

 

    1ا للملحق سيتم احتسدددددداا التقدديرات الت  يحصددددددل عليهدا الطدالدى ف   دل مقرر تراسدددددد  وفقد  

 من ذذا الحئحة.

 ن يات  الفامنة والفحنالقواعد التنفيذية للم

 حسدددى التقديرات الت  يحصدددل عليها الطالى ف   ل مقرر على أسددداس ومد التقدير  .1

   يقاط.5من س

بدتدقدددديدر   .2 لدلدطدددالدددى  مدعددداتلدتدهدددا  يدتدم  الدتد   الدمدقدررات     TRسمدت،  أو    "مدعددداتل" درندددددددددد 

 وال يتم احتسابها ف  المعدل الترا م .

 

  قدير مر بة ال ر :

   5.00  ألى س4.75 منل مر بة ال ددر  الولى للطالى الحانددل على معدل  را م  من س .1

  عند التخرا، و منل مر بة ال در  الفايية 4.00  من س4.00  ألى س3.75  أو من س5.00من س

  أو من  5.00  من س4.75  ألى أقل من س4.25للطالى الحاندددددل على معدل  را م  من س

   عند التخرا.4.00من س  3.75  ألى أقل من س3.25س

 التقدديدددرات|  لتاستالفصل ا

 

 السابعة والفدحندودات  دالم

ة والفدحندودات  دالم  الفامند

 التاسعة والفدحندودات  دالم
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 وي ترط للحصول على مر بة ال ر  الولى أو الفايية ما يل : .2

أخرى     أس رددامعددة  أو ف   الجددامعددة  أم مقرر ترسددددددددم ف   الطددالددى قددد رسددددددددى ف    أال يكود 

 وي مل الطالى الفائر والطالى المحول ألى الجامعة.

  بين الحد التيى  أد يكود الطالى قد أ مل متطلبات التخرا ف  مد  أقصدداذا متوسددط المد   اس

 والحد القصى للبقا  ف   ليتم أو معهدا.

الت  سدددددديتخرا     اس الجدددامعدددة  ترس ف   قدددد  الطدددالدددى  يكود  سمنأد  عن  يقدددل  ال  مدددا   %   60هدددا 

 من متطلبات التخرا.

 ن يات  التاسعة والفحنالقواعد التنفيذية للم

  د لدم فنددددددَ رْ يُ   فيدمخرى ورسددددددى أبنظدام الفيدار  ف  ردامعدة  اأذا ترس الطدالدى مقرر   .1

 وال ُيْمَنل مر بة ال ر . NF" راسى بدود تررة" قدير سجلم ال اتيم  

ل من خارا الجامعة رسددددوُا  .2 ف  أم من المقررات بسددددجلم   أذا  اد لدى الطالى الُمحون

 ال اتيم  ف  رامعتم السابقة فإيم ال ُيْمَنل مر بة ال ر .

أالن يكود ندددر بحق الطالى قرار  رتيب  خحل ي ددترط للحصددول على مر بة ال ددر    .3

 ة.فتر  تراستم بالجامع

 

  قديم يظام  قديرات مختل  بعد موافقة مجل  شؤود الجامعات.يجوم لمجل  الجامعة 

  

 الربعدددودات  دددالم
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المقر   يتخرا الطالى بعد أيها  متطلبات التخرا بنجا  حسدددى النظام الدراسددد  والخطة الدراسدددية  

من مجل  الجدامعدة، على أال يقدل معددلدم الترا م  عن المعددل الدذم يحددتا مجل  الجدامعدة لكدل 

  خصص، على أال يقل ف   ل الحوال عن  قدير "مقبول".

 نيات  الحاتية والربعالقواعد التنفيذية للم

لتخرُّ ترَ ي ددددددْ  .1 الطددالددى حصددددددولددم على معدددل  را م  الط      5  من س2.75يقددل عن س  ا 

 ،  رميعهدا   للبرامت التدابعدة لكليدات العمدار  والهنددسدددددددة والتصددددددداميم وطدى السددددددنداد

   لباق   ليات الجامعة. 5  من س2ومعدل  را م  ال يقل عن س

ا ورقمم   ل خريت شددددهات  سباللبتين العربية واإليجليفية  يوفددددل فيها اسددددمم رباعي    لُ نَ ْم يُ    .2

 ،والددرردة  ،والكليدة  ،و داري  الميحت  اإلقدامدة ومكداد  /الجدامع  ورقم السددددددجدل المددي 

 ،و اري  أنددار ال دهات  ،التخرا  التخرا، و اري و قديرا عند   ،والتخصدص الذم حصدل عليم

التصدني  والمجال وفق التصدني  السدعوتم الموحد للمسدتويات والتخصدصدات    اورقم

 و عتمد من عميد القبول والتسجيل. ،العلمية

 :ير  ا لما يجوم أندار شهات   خرا بدل مفقوت وفق    .3

 يتقددم الطدالدى ألى عمدات  القبول والتسددددددجيدل بطلدى منحدم شددددددهدات   خرا بددل مفقوت     أس

 بعد استكمال النموذا الخاص بذلك.

ل عمات  القبول والتسدجيل على  ل شدهات   صددر  بَ ت ختم بعبار  سبدل مفقوت  من ِق وفدَ يُ  (ب) 

 بعد الفقد.

 

يجوم لمجل  الكلية بنا   على  وندددية مجل  القسدددم المختص  حديد مقررات تراسدددية مناسدددبة  

الطالى لرفت معدلم الترا م ، وذلك ف  حال يجاحم ف  المقررات الدراسددددية ورسددددوبم  يدرسددددها  

 ف  المعدل.

 

 الخريت ومخررات التعلم|  لعاشرالفصل ا

 

الحاتية والربعود ات  دالم

 والفدحندود

ة والربعددود ات  دالم اييدد الف

 والفدحندود
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 ن يات  الفايية والربعالقواعد التنفيذية للم

 ا وحصددددددولدم على معددل  را م  أقدل من المعددل الم ددددددروط للتخرُّ   ،عندد يجدا  الطدالدى ف  المقررات

 ن  سددددددجيددل بعض المقررات  يتعيع   ،41فيددذيددة للمددات   الولى من القواعددد التنورت ف  الفقر     مددا  وفق

 وموافقة من  مجل  القسدددم    بتوندددية منمن خارا خطتم الدراسدددية بما يخدم أذدا  مخررات البريامت 

 الم ددددددروط وحصددددددولدم على    حتى يتمكن من رفت المعددل ألى الحددِّ    فدددددددمفوِّ يُ   ْن الكليدة أو َم   مجل 

 الدراسية.وفق خطتم ، الدررة العلمية

 

  لتفم الجامعة بتطبيق الممارسات الت   ضمن روت  عملية التعليم والتعلم.

 ن يات  الفالفة والربعالقواعد التنفيذية للم

عملية التعلم والتعليم للبرامت  لتفم الكليات بوفدددت اإلررا ات الحممة الت   ضدددمن روت   .1

 الت    ر  عليها ف  فو  يظام الجوت  المعتمد بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

 سددعى الكليات للحصددول على االعتمات البرامج  ف  فددو  المعايير الصدداتر  عن المر ف  .2

 المر ف.المونى بها من جهات ال أو غيرذا من  ال اتيم الوطن  للتقويم واالعتمات 

 

 عمددل الجددامعددة على رفت مسددددددتوى  فددا   ومهددارات الطلبددة قبددل التخرا، بمددا يضددددددمن  ميفذم  

 ومنافستهم ف  سوق العمل.

 ن يات  الرابعدة والربعالقواعد التنفيذية للم

والدبدرامدت   .1 الدكدلديدددات  عدلدى  ضددددددمديدن دعدمدددل  وا  ال ددداتيدمديدددة  الدمديددددايد      لدعدمدلدالدتددددريدددى 

 ف  الخطط الدراسية، وعقد ال را ات مت رهات التدريى لتوفير التدريى الحمم للطحا.

  تبنى الكليدات ال ددددددهداتات المهنيدة واالحترافيدة من خحل برامجهدا ال داتيميدة لضددددددمداد   .2

 . ومنافستهم ف  سوق العمل الطلبة قبل التخرا فا   

 

  

ة والربعددود ات  دالم الفدد الف

 والفدحندود

ة والربعددود ات  دالم الرابعدد

 والفدحندود
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لمجل  الجامعة  بيير المد  الفمنية للفصددددل الدراسدددد  والفصددددل الصدددديف  والمسددددتوى  يجوم 

الدراسددد  والمسدددتوى الصددديف  والسدددنة الدراسدددية الكاملة المحدت  ف  المات  الولى من ذذا  

 الحئحة بعد ندور قرار بالموافقة من مجل  شؤود الجامعات أو من يفوفم.

 

القبول ف  الجامعة، للجامعة قبول من  وفدددددوابط  مت عدم اإلخحل برحكام ذذا الحئحة وشدددددروط  

 مضددددددى على حصددددددولددم على الفددايويددة العددامددة أو مددا يعدداتلهددا مددد   فيددد على خم  سددددددنوات 

 ط يضددددددعهددا  فرت أسددددددبدداا مقنعددة،  مددا يجوم أد يكود ذلددك بمقددابددل مددال  وفق فددددددواباأذا  و

 مجل  شؤود الجامعات.

 

مت مراعا  ما يصددددددر من مجل  شدددددؤود الجامعات من قرارات، لمجل  الجامعة بنا  على اقترا  

المملكة على أد  كود  مجل  الكلية أقرار بريامت م دددتر  بين الجامعة ومؤسدددسدددة  عليمية خارا 

مرخصدة من رهة االختصداص ف  بلد الدراسدة وحاندلة على االعتمات البرامج  من أحدى الهيئات  

الدولية الت   عتمدذا ذيئة  قويم التعليم والتدريى، ويضت مجل  الجامعة الضوابط واإلررا ات 

 الخانة بذلك.

 ن يات  السابعة والربعالقواعد التنفيذية للم

 الجامعة.قر من مجل  يات باإلطار العام إلرشاتات ومعايير ال را ات التعليمية الم لتفم الكل

 

سددددتقطاا الطلبة الموذوبين والمتميفين  اللمجل  الجامعة وفددددت شددددروط وفددددوابط وأررا ات 

 مجالهم.والمبدعين والمبتكرين ف  

ة|  لحاتم ع رالفصل ا ام العامدد  الحكددد

 

ة والربعددود خامسالات  دالم

 والفدحندود

الساتسة والربعددود ات  دالم

 والفدحندود

السابعة والربعددود ات  دالم

 والفدحندود

امندالات  دالم ة والربعددود ف

 والفدحندود
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مت مراعا  ما يصدددددر من الجهات المختصددددة، للجامعة أ احة الفرنددددة لطحا مرحلة الفايوية العامة 

لدراسددة أو حضددور بعض المقررات الدراسددية العامة ف  الجامعة وفق شددروط وفددوابط يضددعها  

 الجامعة.مجل  

 

واللوائل والقرارات، ُيقر مجل   ددل رددامعددة قواعددد السددددددلو  وااليضددددددبدداط    اليظمددة   مت مراعددا

 الطحب  ف  الجامعة.

 

 التنفيذية لهذا الحئحة.ُيقر مجل   ل رامعة القواعد 

 نيات  الحاتية والخمسالقواعد التنفيذية للم

 ر القواعد التنفيذية لهذا الحئحة.فسيلمجل  الجامعة  

 

 لمجل  شؤود الجامعات  فسير ذذا الحئحة.

 

 حل ذذا الحئحُة محل الئحة الدراسددددة واالختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجل  التعليم 

 ذد، و لب  ما يتعارل معها من أحكام.1423 11 02  و اري  1423 27 13العال  رقم س

 

 ذد.1444من  اري  بداية العام الدراس   بتدا   ُيعمل بهذا الحئحة ا

 

  

ة والربعددود تاسعددالات  دالم

 والفدحندود

 الخمسدددودات  دالم

ةاتدالم  والخمسدددود   الحاتيدد

اي  الاتدالم ةف  والخمسدددود يدد

الفد  الاتدالم ةف  والخمسدددود د

ة  الاتدالم  والخمسدددود رابعدد
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 المححق 

 راتدد التقدياحتسدداا  :  1ملحق س

 ل الفصل  والترا م عدع مفال لحساا الُم   :2ملحق س

  صني  الحاالت ال اتيمية على يظام سجحت الطحا  :3ملحق س
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 التقديراتاحتساا :  1ملحق س

  حتسى التقديرات الت  يحصل عليها الطالى ف   ل مقرر  ما يل :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 وزن التقدير 

 ( 4من ) 

 وزن التقدير 

 ( 5من ) 

 الرمز 

 بالعربي 

 الرمز  

 باإلنجليزي 

 التقدير 

 بالعربي 

 التقدير 

 باإلنجليزي 

 الدرجة المئوية 

 Exceptional 95 –  100 ممتام مر فت  +A أ+ 5.00 4.00

 95ألى أقل من  Excellent 90 ممتام  A أ 4.75 3.75

ا مر فت  +B ا+ 4.50 3.50  90ألى أقل من  Superior 85 ريد رد 

ا B ا 4.00 3.00  85ألى أقل من  Very Good 80 ريد رد 

 Above ريد مر فت  +C ا+ 3.50 2.50

Average 

 80ألى أقل من  75

 75ألى أقل من  Good 70 ريد  C ا 3.00 2.00

 70ألى أقل من  High Pass 65 مقبول مر فت  +D ت+ 2.50 1.50

 65ألى أقل من  Pass 60 مقبول  D ت 2.00 1.00

 60أقل من  Fail راسى  F ذد 1.00 0.00

 - In-Progress مستمر IP م - -

 - In-Complete غير مكتمل IC ل - -

0.00 1.00   DN  محروم Denile - 

 وأ فر Nograde-Pass 60 تررةيارل تود  NP يد - -

 60أقل من  Nograde-Fail راسى تود تررة NF ذد  - -

 - Withdrewn منسحى بعذر  W ع - -

 - Exemption معفى  E ع  - -
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 ل الفصل  والترا م عدع مفال لحساا الُم  : 2ملحق س

 : الفصل األول ▪

عدد   المقرر 

 الوحدات 

الدرجة  

 المئوية 

رمز  

 التقدير 

وزن  

 التقدير 

 النقاط 

 9.00 4.50 ب+ 85 2 سلم  301

 9.00 3.00 ج 70 3 كيم  324

 14.25 4.75 أ 92 3 ريض  235

 32.25 - - - 8 المجموع 

 

 =  معدل الفصل األول 
 مجموع النقاط 

 = 
32.25 

 = 4.03 
 8 مجموع الوحدات 

  
 

    

 : الفصل الثاني ▪

عدد   المقرر 

 الوحدات 

الدرجة  

 المئوية 

رمز  

 التقدير 

وزن  

 التقدير 

 النقاط 

 10 5.00 أ+ 96 2 سلم  104

 12 4.00 ب  83 3 كيم  327

 16 4.00 ب 80 4 فيز  312

 38    9 المجموع 

                    

                                                       

 =  معدل الفصل الثاني 
 مجموع النقاط 

 = 
38 

 = 4.22 
 9 مجموع الوحدات 
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 لث: الفصل الثا  ▪

عدد   المقرر 

 الوحدات 

الدرجة  

 المئوية 

رمز  

 التقدير 

وزن  

 التقدير 

 النقاط 

 12 3.00 ج 71 4 ريض  314

 12 4.00 ب  81 3 فيز  326

 14.25 4.75 أ 93 3 عرب 311

 38.25 -  -  -  10 المجموع 

 

 =  لث معدل الفصل الثا
 مجموع النقاط 

 = 
38.25 

 = 3.82 
 10 مجموع الوحدات 

       

 

4.02   المعدل التراكمي =  =  
𝟏𝟎𝟖.𝟓

𝟐𝟕
=

𝟑𝟖.𝟐𝟓 + 𝟑𝟖 + 𝟑𝟐.𝟐𝟓

𝟏𝟎 + 𝟗 + 𝟖
=

  مجموع  النقاط 

مجموع  الوحدات 
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  اتيمية على يظام سجحت الطحاالحاالت ال صني    :3ملحق س

ة   الحال

 العامة 

 يوع

ة   الحال

مد    الون   السبى 

 الحالة 

استحقاق  

المكافآت  

 ال هرية 

احتساا المد   

النظامية  

 للدراسة 

االمتيدددام   خريت  خريت  مكتمل  ال ددداتيميدددة ومرحلدددة  المتطلبدددات  ا تمدددال 

 والتدريى أد ورد

 -- ال يستحق  نابأ

د 
دي
ددد
ددد
ددد
ددد
ددد
ددد
ددد
ق
م

 

الطالى منتظم على مقاعد الدراسدددددة ولديم مقررات   مسجل  ي ط  منتظم

 مسجلة

 وفق المعدل والمد  النظامية   مستمر

مكافر    مستمر   الطالى منتظم ف  مرحلة االمتيام  امتيام  خريت 

 امتيام 

-- 

معات  

 قبولم 

أعات  قيد بعد  

 االيسحاا 

 -- -- مؤقأ   أعات  قيد طالى منسحى بعد قبولم مباشر  

 بيير 

 بريامت 

التحويددل ألى بريددامت ةخر ف  يف  الكليددة أو  ليددة   بيير  خصص 

 أخرى ف  الجامعة

 سى ت ح -- مؤقأ 

اعتذار عن   معتذر

 الدراسة  

اعتذار عن اسدددتكمال الدراسدددة الفصدددلية أو السدددنوية  

 ويرند لم  قدير " ع" 

 سى ت ح ال يستحق  نابأ  

 رريل الدراسددة ويلبى  سددجيل مقررا م الفصددلية أو    رريل الدراسة   مؤرل 

 السنوية ويظهر ف  سجل الطالى

 ال  حسى   ال يستحق  نابأ  

بسدبى مرافقة مبتع  لمد  ال  تجاوم    الدراسدة رريل   مرافق مبتع   مؤرل 

 سنتين بعد نحنة فصول متتالية

 ال  حسى  ال يستحق  نابأ  

 م قبول الطددالددى بعددد الفددايويددة وأنددددددددر لددم رقم   قبول رديد مقبول 

 أ اتيم  ولم يسجل أم مقرر

 -- -- مؤقأ 

 م قبول  حويل الطالى من خارا الجامعة وأندددددر لم    حويل خارر   مقبول 

 رقم أ اتيم  

يحتسى فصل   -- مؤقأ 

  10تراس  لكل 

 معاتلة  ات وحد

مائر  

 مقبول 

 م قبول ميار  الطالى من خارا الجامعة وال يصددر لم   ميار  خاررية  

 رقم أ اتيم 

 -- ال يستحق  مؤقأ 

مائر  

 منتظم  

خدارا الجدامعدة ومنتظم على مقداعدد  الطدالدى مائر من   ميار  خاررية  

 الدراسة ولديم مقررات مسجلة

 -- ال يستحق  نابأ

مائر خارا  

 الجامعة 

متقدم بطلى 

 ميار  للخارا  

طالى  قدم بطلى ميار  للخارا و مأ الموافقة على 

طلبم من  ليتم  توق  مكافر م حتى يصدددددل سدددددجلم  

 و فبأ يتائت مقررا م المفار  

يستحق بعد   مؤقأ 

 المعاتلة  

  حتسى  

 أذا ترس 

مائر خارا  

 الجامعة 

طالى  قدم بطلى ميار  للخارا و مأ الموافقة على  منقطت 

 فعلياطلبم من  ليتم ولم يدرس 

 ال  حتسى  ال يستحق  نابأ

مائر خارا  

 الجامعة 

منتظم بالفيار   

 خارا الجامعة  

طالى  قدم بطلى ميار  للخارا و مأ الموافقة على 

 طلبم من  ليتم وترس فعليا وعات بسجلم

 سى ت ح يستحق   نابأ

الطالى  اد منتظما ومسجح مقررات وأنبل منقطت   متبيى منقطت  

أسددابيت متتالية من بداية   4لتبيبم عن الحضددور لمد   

أسابيت من بدابة العام    7الفصل للنظام الفصل  أو  

الدددراسدددددد  للنظددام السددددددنوم ف   ددافددة المقررات  

 المسجلة 

 سى ت ح ال يستحق  نابأ  

ل منذر  منتظم ل معددلدم   مسجن  2.75أو   2الترا م  أقدل من  طدالدى مسددددددجدن

 للكليات الهندسية وطى االسناد

 سى ت ح ال يستحق  نابأ  
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ة   الحال

 العامة 

 يوع

ة   الحال

مد    الون   السبى 

 الحالة 

استحقاق  

المكافآت  

 ال هرية 

احتساا المد   

النظامية  

 للدراسة 

أيقدا  بقرار اللجندة الددائمدة للمتدابعدة قبدل الفرنددددددة   أررا  أ اتيم   موق  

 اإلفافية للطالى المنذر 

 سى تال  ح ال يستحق  نابأ  

االيسددددددحداا عندد الطدالدى أعيدد قيددا بعدد االيقطداع أو   معات قيدا  من ط 

نددددددددور الموافقددة من الجهددة المخولددة ومتدداحددا لددم  

  سجيل مقررات ذلك الفصل 

 وفق المعدل والمد  النظامية  مؤقأ 

الطددالدى معطى فرندددددددة أفدددددددافيددة بعددد اإليدذارات   فرنة أفافية  من ط  

المسددددمو  بها وفق النظام الفصددددل  أو السددددنوم  

بسددددددبدى ايخفدال مسددددددتواا ال داتيم  عن المعددل  

 الترا م  المطلوا أو  جاوم المد  النظامية 

 سى  ت ح ال يستحق  مؤقأ  

 أذا ترس 

ايخفددال مسددددددتواا   فرنة أفافية  مفصول الطددالددى مفصددددددوال بسددددددبددى 

بعدددد  المدطدلدوا  التدرا مد   المدعددددل  ال ددداتيمد  عن 

ل   المعددددن رفت  بهدددا ويمكندددم  اإليدددذارات المسددددددمو  

 بتونية من اللجنة الدائمة للمتابعة ال اتيمية

 سى  ت ح ال يستحق  نابأ  

 أذا ترس 

فرنة   مفصول

استفنائية  

1 2 3 

ايخفددال مسددددددتواا   الطددالددى مفصددددددوال بسددددددبددى 

التدرا مد    المدعددددل  بعدددد ال ددداتيمد  عن  المدطدلدوا 

الفرنددددددة اإلفددددددافية أو  جاوم الحد القصددددددى لمد   

ا فرنددددة اسددددتفنائية من لجنة المتابعة ومجل    التخرن

 الجامعة ال  تجاوم عام تراس 

 سى  ت ح ال يستحق  نابأ  

 أذا ترس 
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أرات م  الطالى  قدم بااليسدددحاا من الجامعة بمحض   ايسحاا أتارم  منسحى 

 وأخلى طرفم

 -- ال يستحق  نابأ

الطالى مفصددوال  من الجامعة  رتيبيا  وب ددكل يهائ    فصل  رتيب   مفصول

 وطوم قيدا لعدم روام التحويل الخارر 

 -- ال يستحق  نابأ

الطالى مفصدوال  من الجامعة ب دكل يهائ  لسدباا   قرار أتارم  مفصول

 ارتماعية...   –سياسية  –يظامية سأمنية 

 -- ال يستحق  نابأ

فصل   مفصول

 أ اتيم  

الطالى مفصدددددوال من الجامعة ب دددددكل يهائ  لعدم  

رفعدم معددلدم ال داتيم  واسددددددتنفدد الفرص المتداحدة  

و ذلك طالى السددنة الم ددتر ة أو الترسدديسددية الذم  

 بنهاية السنة الولى3حصل على معدل أقل من 

 -- ال يستحق  نابأ

المد    جاوم  مفصول

 النظامية 

 الطدالدى مفصددددددوال  من الجدامعدة، وب ددددددكدل يهدائ   

المدددد    التخرا خحل  اسددددددتكمدددالدددم متطلبدددات  لعددددم 

المسددددمو  بها و ذلك طالى السددددنة الم ددددتر ة أو  

 الترسيسية الذم لم يجتامذا بعد الصيف 

 -- ال يستحق  نابأ

الطدالدى  داد ي ددددددطدا ولم يسددددددجدل مقررات أو يؤردل   غير مسجل  منقطت 

 لفصل أو عام 

 سى تال  ح ال يستحق  نابأ  

أيقدا  بقرار اللجندة الددائمدة لضددددددبط السددددددلو  ذلدك   قرار أتارم  موق  

 الفصل ويظهر ف  سجلم

 سى تال  ح ال يستحق  نابأ  

ايقطاع أ فر   منقطت 

من فصل  

 تراس   

تراسيا وذو  يطوم قيد الطالى ف  حال  جاوم فصح  

منقطت تود طلى  رريل أو أعات  قيد للفصدددددل الذم  

يل  فصددددددل االيقطداع ويحق لدم طلدى أعدات  القيدد مدا  

 لم يتجاوم ستة فصول أو سنتين بالنظام السنوم 

 -- ال يستحق  نابأ

يطوى قيدد الطدالدى ف  حدال الوفدا  قبدل اسددددددتكمدال   متوفى  منقطت 

 متطلبات التخرا

 -- ال يستحق  نابأ

 بحمد الله وتوفيقه ؛؛؛؛؛؛ تم 
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