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 رؤيتنـــا
 .أن نكون الرواد في تعزيز مخرجات المجتمع التعليمي اإلبداعي بمنهجية عالمية

 

 

 تنــارسال
 حدث التقنياتواستخدام أنعمل على استحداث وتطوير منهجية التعليم، وتوفير أفضل اإلمكانات للبحث العلمي واالبتكار، 

 .لمساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق االزدهارالتأهيل نخبة من رواد االعمال و

 
 
 
 

 

 القيم األساسية

 الثقافة: فهم وتقدير العناصر األساسية بالثقافة السعودية. 

 المعرفة: مساهمة المعارف الجديدة في تطوير العلوم والتكنولوجيا. 

  بالقيادة على مستوى الكلية واألفرادالقيادة: التعريف. 

 األداء: االلتزام باستمرارية تطوير األداء وتحسين الجودة. 

 اإليمان: االعتراف بدور اإليمان واحترامه في التعليم وتطبيقاته. 

 النزاهة: تطبيق النزاهة فيما يخص المهنة الشخصية والمؤسسة بشكل عام. 

 والبيئية المسؤولية: تحمل المسؤولية االجتماعية. 

 األمانة: التحلي باألمانة في جميع تصرفات الفرد وتعامالته مع اآلخرين. 

 الخدمة: تقديم خدمات ذات قيمة إضافية على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي. 

 التعلم: غرس حب التعلم وحب المعرفة.  
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 التعريفات
 المادة األولى: 

 

 وجد إن صيفي وفصل رئيسيان فصالن :الدراسية السنة. 

 من تدخل الو الدراسية، المقررات مداها على تُدَرس   أسبوعا   عشر خمسة( 15) عن تقل ال زمنية مدة :الدراسي الفصل 

 .النهائية واالختبارات فترتا التسجيل ضمنها

 النهائية، اتواالختبار التسجيل فترتا ضمنها من تدخل وال أسابيع، ثمانية( 8) على تزيد ال زمنية مدة :الصيفي الفصل 

 .مقرر لكل المخصصة المدة وتضاعف خاللها

 المعتمدة الدراسية للخطط وفقا   الدراسية، المرحلة على الدال هو :الدراسي المستوى. 

 حداتهاو مجموع من تشكل والتي والحرة، واالختيارية، اإلجبارية، الدراسية المقررات مجموعة هي :الدراسية الخطة 

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

 لكل كونتخصص )برنامج( وي كل في المعتمدة الدراسة الخطة ضمن محددا   مستوى تتبع دراسية مادة :الدراسي المقرر 

ا والمستوى المحتوى حيث من يمي زه لمفرداته مفصل ووصف واسم ورمز رقم مقرر  لفوم المقررات، سواه من عم 

 ابقةس متطلبات أو متطلب لبعض المقررات يكون أن ويجوز والتقييم والتطوير المتابعة لغرض القسم به يحتفظ خاص

 .معه متزامنة أو

 تقل ال لذيا السريري، الدرس أو دقيقة، خمسين عن مدتها تقل ال التي األسبوعية النظرية المحاضرة :الدراسية الوحدة 

 .دقيقة مائة( 100) عن مدته ال تقل الذي الميداني أو العملي الدرس أو دقيقة، خمسين( 50) مدته عن

 الالئحة  ذهه في الموضح األدنى الحد عن التراكمي معدله انخفاض بسبب للطالب يوجه الذي اإلشعار :األكاديمي اإلنذار
 .(5.00) من (2.00)

 بحوثو اختبارات من دراسي فصل خالل الطالب تحصيل تبين التي لألعمال الممنوحة الدرجة :الفصلية األعمال درجة 

 .الدراسي بالمقرر تتصل وأنشطة تعليمية

 الدراسي الفصل نهاية في واحدة مرة يعقد المقرر في اختبار :النهائي االختبار. 

 يالدراس للفصل النهائي االختبار في مقرر كل في الطالب عليها يحصل التي الدرجة :النهائي االختبار درجة. 

 من لدرجةا وتحسب مقرر، لكل النهائي االختبار درجة إليها مضافا   الفصلية األعمال درجات مجموع :النهائية الدرجة 
 .مائة (100)

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

 في له يرمزو المحدد، الموعد في متطلباته استكمال الطالب على يتعذر مقرر لكل مؤقتا   يرصد تقدير :مكتمل غير تقدير 

 (IC)بالرمز  السجل األكاديمي

 في  له ويرمز الستكماله، دراسي فصل من أكثر دراسته طبيعة تقتضي مقرر لكل مؤقتا   يرصد تقدير :مستمر تقدير
  (IP)بالرمز األكاديمي السجل
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 لجميع المقررة الوحدات مجموع على الطالب عليها حصل التي النقاط مجموع قسمة حاصل هو :الفصلي المعدل 

يه عل حصل الذي التقدير وزن في المقررة الوحدة بضرب النقاط وتحسب دراسي، فصل أي في درسها المقررات التي
 على النحو التالي: درسه مقرر كل في الطالب

 المعدل الفصلي =
 

  المسجلة في الفصل مجموع النقاط لجميع المقررات

  مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل

 التحاقه  منذ درسها التي المقررات جميع في الطالب عليها حصل التي النقاط مجموع قسمة حاصلهو  :التراكمي المعدل
 على النحو التالي: المقررات لتلك المقررة الوحدات مجموع على بالجامعة

 

 =المعدل التراكمي 
 

  ابقةمجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة في الفترات الس

  بقةمجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفترات السا

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

 على األ الحد ويتحدد دراسي، فصل في فيها التسجيل للطالب يسمح التي الدراسية الوحدات مجموع :الدراسي العبء
 .للكلية التنفيذية القواعد حسب الدراسي للعبء واألدنى

 
 

 قبول الطالب المستجدين

 الثانية:  المادة
 في قبولهم كنالذين يم الطالب عدد كليةال في العالقة ذات والجهات االقسام مجالس اقتراح على بناء   االمناء مجلس يحدد

 .القادم الدراسي العام

 

 :الثالثة المادة

 :اآلتي الكلية في المستجد الطالب لقبول يشترط

% للمتقدمين 65ن بمعدل اليقل ع المملكة داخل من يعادلها ما أو العامة الثانوية شهادة على حاصال   يكون أن .1
الثانوية دة الهندسة والحاسب االلي )شها% للمتقدمين على قسمي 70 –على قسمي ادارة االعمال والتصاميم 

دة الثانوية و إذا كان المتقدم حاصال على شها .العلمية شرط للقبول في تخصصات الهندسة والحاسب االلي(
 يم.أو مايعادلها من خارج المملكة ، فعليه تقديم خطاب معادلة للشهادة من وزارة التعل العامة

 لمجلس يجوزو سنوات، خمس على تزيد مدة يعادلها ما أو العامة الثانوية على حصوله على مضى قد يكون أالا  .2
 .مقنعة أسباب توافرت إذا الشرط هذا من االستثناءاالمناء 

 .والسلوك السيرة حسن يكون أن .3

 .الكلية مجلس يراها شخصية مقابلة أو اختبار أي بنجاح يجتاز أن .4

 .طبيا   الئقا   يكون أن .5

 .خاصة أو حكومية جهة أي في يعمل كان إذا بالدراسة مرجعه من موافقة على يحصل أن .6

 .التقديم وقت وتعلن االمناء مجلس يحددها أخرى شروط أي يستوفي أن .7
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 :لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من األولى المادة

 االمناء يحددها مجلس أخرى شروط أي يستوفي أن (على تنص التي الالئحة، من الثالثة المادة ( من7) الفقرة على بناء  

 :الكلية في للقبول التالية اإلضافية الشروط تحدد) التقديم وقت وتعلن

 .الشهادة استمارة بأصل القبول يكون أن .1

 .للدراسة كامال   تفرغا   متفرغا   الطالب يكون أن البد االنتظام حالة في .2

  .أخرى جامعة في أو نفسها الجامعة في أخرى جامعية لدرجة مسجال   الطالب يكون أالا  .3
 نفس في ذلك كان سواء   منتظما   أخرى مرة عليها الحصول إعادة يكون الطالب قد حصل على درجة جامعية ويرغب أالا  .4

 .ويجوز لمجلس الكلية االستثناء من ذلك آخر في تخصص أو التخصص

 .تأديبيا   فصال فصل قد الطالب يكون أالا  .5

 .لمجلس الكلية االستثناء من ذلكفصل دراسي ويجوز  دراسة أي من انسحابه على مضى قد يكون أالا  .6

 .ديميا  أكا العامة الثانوية لشهادة معادلة تكون أن على العامة، الثانوية غير شهادات على الحاصلين قبول يجوز .7

 يعادلها ما أو – IELTSأو أكثر لشهادة ( 4.5) يتم إعفاء المتقدم المستجد لاللتحاق بالكلية من الحاصلين مسبقا  على معدل .8
سة او المتخرجين من مدارس عالمية من دخول اختبار تحديد المستوى ومن درا TOEFL التوفل اختبار في( 480)

 برنامج اللغة اإلنجليزية

 
 
 

 

 

 :الرابعة المادة

 والمقابلة العامة الشهادة الثانوية اختبار في لدرجاتهم وفقا   الشروط جميع عليهم تنطبق ممن المتقدمين بين المفاضلة تكون

 .وجدت إن القبول واختبارات يةالشخص
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 نظام الدراسة
 :الخامسة المادة

 .األمناء مجلس يقرها التي التنفيذية للقواعد وفقا   الدراسة في الطالب يتدرج .1

 الجامعية للمرحلة األقل على دراسية فصول ثمانية يعادل بما الدراسية الخطط تصمم .1

 

 :السادسة المادة

 مجلس يقرها واإلجراءات التي للقواعد وفقا   الكاملة الدراسية السنة أساس على الكليات بعض في الدراسة تكون أن يجوز

 .بمستويين الدراسية السنة وتحتسب األمناء،

 
 
 

  :لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من الثانية المادة

 زمنية مدة في لدراسيةالسنوات ا نظام تطبق التي األقسام في الدراسية رراتـالمق دمـتق ةـالالئح من السادسة المادة على اء  ـبن

 .النهائية واالختبارات والحذف واإلضافة التسجيل فترات ضمنها من تدخل وال ( اسبوعا  30عن ) تقل ال
 
 
 
 
 

 نظام المستويات
 :السابعة المادة

 بتحتس أن على صيفي، دراسي فصل هناك يكون أن ويجوز رئيسيين، فصلين إلى الدراسي العام فيه يقسم دراسي نظام
 التي راسيةالد للخطة وفقا   مستويات إلى العلمية الدرجة لنيل التخرج متطلبات وتوزع الرئيسي، الفصل مدة بنصف مداته

 .األمناء مجلس يقرها

 

 :الثامنة المادة

 ضمني بما المعتمدة الدراسية الخطة مستويات ضمن للمقررات واإلضافة والحذف، التسجيل، قواعد األمناء مجلس يضع

 .الدراسي العبء من األدنى للحد الطالب تسجيل
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 لكلية جدة العالمية األهلية: التنفيذية القاعدة من الثالثة المادة

 اإلضافية القواعد تحدد آخر، إلى مستوى من لالنتقال المنظمة التفصيلية للقواعد والمحددة الالئحة، من الثامنة المادة على بناء  

 :التالية

 .المستوى ذلك مقررات جميع بنجاح اجتاز إذا يليه الذي إلى مستواه من الطالب ينقل .1

س القسم بموافقة مجل ويجوز دراسية، ( وحدة18األعلى ) والحد دراسية، ( وحدة12الدراسي ) العبء من األدنى الحد .2
 .ذلك خالف طبيعتها تستدعي التي لألقسام أخرى وحدات تحديد

 :التالية بالضوابط المقررات بدراسة يُلزم أكثر أو مقرر في الطالب رسب إذا .3

 يُلزم حدوا مقررات مستوى من أكثر أو المقررة الدراسية الوحدات من األدنى الحد مجموعه فيما الطالب رسب إذا .3.1

 .المستوى ذلك في فقط الرسوب مقررات دراسة بإعادة

 مع الرسوب مقررات بدراسة يُلزم الدراسية، الوحدات من األدنى الحد من أقل مجموعه فيما الطالب رسب إذا .3.2

 :يلي لما وفقا   مستواه تلي التي المستويات من إضافية مقررات

 .والجدول الدراسية الخطة قيود ضوابط تحت المقررات في التسجيل يكون أن .3.2.1

 األقصى دالح عن يزيد وال األدنى، الحد عن يقل أال على التراكمي بمعدله للطالب الدراسي العبء يربط أن .3.2.2

 .مجلس القسم قرار حسب

 .الطالب جدول في تعارض هناك يكون أالا  .3.2.3

 هاءإن عدم أو التعارض، يليه )بسبب الذي المستوى مقررات من الدراسي للعبء الطالب تسجيل تعذر عند .3.2.4

 مقررات من الدراسي الطالب عبئه المستوى( يكمل ذلك مقررات جميع إلنهائه أو السابق، المتطلب

 التي دراسيةال بالوحدات يكتفي ذلك بعد الدراسية وحداته إكمال تعذر وإذا بها، المسموح التالية المستويات

 .األدنى الحد دون عددها كان لو حتى له توافرت

 ستوياتم تحديد مجلس القسم بموافقة ويجوز بمستويين منها مقررات بتسجيل المسموح التالية المستويات عدد يحدد .4

 .ذلك خالف فيها الدراسة طبيعة تستدعي التي للكليات أخرى

 :التالية ضوابطلل وفقا   التقويم الجامعي في المحددة الزمنية الفترة خالل للطالب الدراسية الجداول تسجيل عملية تتم .5

 .نفسه الطالب طريق عن للطالب الدراسي الجدول تسجيل عملية تتم .5.1

 الذي راسيالد سير الفصل أثناء وفي الدراسي الفصل بداية قبل مبكرا   للطالب الدراسي الجدول تسجيل عملية تنفذ .5.2

 .يسبقه

 .الترشيد مليةع معه وإجراء والتواصل الطالب جدول على باالطالع للقيام محددة زمنية فترة األكاديمي للمرشد تتاح .5.3

 .األكاديمي المرشد وموافقة الطالب طلب على بناء واإلضافة الحذف عملية تتم .5.4

  .لذلك الحاجة اقتضت إذا األقسام لبعض آليا   الدراسية للجداول التسجيل عملية إجراء يمكن .5.5

فصل دراسي،  يتم تحصيل المصروفات الدراسية المقررة عن المواد التي يقوم الطالب بالتسجيل فيها مع بداية كل .5.6
 .تحويل لطرف آخربلة لالسترداد أو الوال يعتبر تسجيل الطالب نهائيا  إال بعد سداد المصروفات التي تكون غير قا

 اتالوحد عدد ال يتجاوز بحيث للطالب األخير المستوى لمواد أكثر أو واحد مقرر إضافة يجوز التخرج حالة في .6

 .وحدة( 24) الدراسية

 مقرر أي لهاخال يسجل الطالب ولم واإلضافة الحذف عملية وإجراء الدراسية الجداول لتسجيل المحددة الفترة انتهت إذا .7

 غير ةدرج على فيها حصلوا مقررات يقومون بإكمال الذين الطالب ذلك من الدراسة ويستثنى عن منقطع يعتبر فإنه

  .مستمر أو مكتمل

 أو أدنى حد يوجد وال بعملية إرشادهم للقيام الطالب من مجموعة لكل أكاديميا   مرشدا   بالكلية العلمي القسم يخصص  .8

 تدريسال هيئة أعضاء إجمالي إلى نسبة عدد الطالب إجمالي على ذلك يتوقف وإنما مرشد كل لدى الطالب لعدد أعلى

 .القسم في
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 المواظبة واالعتذار عن الدراسة
 :التاسعة المادة

 ة حضورهنسب قلت إذا فيها النهائي االختبار دخول من ويحرم العلمية، والدروس المحاضرات حضور المنتظم الطالب على

 قررم لكل العلمية المحددة والدروس المحاضرات من%( 75) عن تقل أال على األمناء، مجلس يحددها التي النسبة عن

محروم  ديرتق له ويرصد في المقرر، راسبا الغياب بسبب االختبار دخول من حرم الذي الطالب ويعُد الدراسي، الفصل خالل
(DN) 

 
 

 العالمية األهلية:لكلية جدة  التنفيذية القاعدة من الرابعة المادة

 لكل المحددة ليةالعم والدروس المحاضرات من األدنى الحد يجوز لمجاس الكلية تحديد الالئحة، من التاسعة المادة على بناء  

 يةوالدروس العلم المحاضرات %( من75ب ) الدراسي الفصل خالل عليها المواظبة الطالب على يستوجب مقرر، التي

 .للمقرر أساسا   المحددة

 

 :العاشرة المادة

 عذرا   لطالبا أن يقدم شريطة االختبار، بدخول للطالب والسماح الحرمان رفع (استثناء  ) يفوضه من أو القسم لمجلس يجوز

 ددةالمح العملية المحاضرات والدروس %( من50عن ) تقل أال على الحضور نسبة الكلية مجلس ويحدد المجلس، يقبله

 .للمقرر
 
 

 :عشر الحادية المادة

 اساس علىالمقرر ذلك في تقديرهُ  ويحسب االختبار، ذلك في صفرا   درجته تكون النهائي االختبار عن يتغيب الذي الطالب

 .عليها حصل التي الفصلية األعمال درجات
 

 :عشر الثانية المادة

 تحاال الكلية، في لمجلس جاز قهري لعذر الفصل مواد من أي في النهائي االختبار حضور من الطالب يتمكن لم إذا
 ويعطى لتالي،ا الفصل الدراسي نهاية تتجاوز ال مدة خالل بديال   اختبارا   بإعطائه والسماح عذره قبول القصوى، الضرورة

 .البديل االختبار أدائه بعد عليه يحصل الذي التقدير
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 عشر: الثالثة المادة

 التي لجهةالدى  مقبول بعذر تقدم إذا .راسبا   يعد أن دون دراسي فصل دراسة في االستمرار عن االعتذار للطالب يجوز .1

 للطالب صدوير مجلس األمناء، يقرها التي التنفيذية القواعد تحددها زمنية فترة خالل وذلك األمناء، مجلس يحددها

 .التخرج متطلبات إلنهاء الالزمة المدة من الفصل هذا ويحتسب (W) تقدير

 .ءمجلس األمنا يقرها التي التنفيذية القواعد وفق الدراسي الفصل في أكثر أو مقرر من بعذر االنسحاب يجوز .2
 

 :لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من الخامسة المادة

 :راسةفي الد االستمرار عن لالعتذار التالية اإلضافية الشروط تحدد الالئحة، من عشر الثالثة المادة على بناء  

 كل مجلس هاالتي يكون األكاديمية، الشؤون لجنة هي الدراسة في االستمرار عن االعتذار طلبات لقبول المخولة الجهة .1

 .رئيس القسم برئاسة دراسي عام كل بداية في قسم

 (2.0) عن للطالب التراكمي المعدل يقل أالا  .2

 من عشر الرابعة طبقا  للمادة فيها التأجيل للطالب يسمح التي الفصول عدد من الدراسة عن االعتذار فترة تحتسب .3

 .متتالية غير دراسية فصول ثالثة أو متتاليان دراسيان فصالن وهي الالئحة،

 عن العتذاراطلبات  لقبول المخولة اللجنة طريق عن أو إلكترونيا   االعتذار فيها للطالب يتاح التي الزمنية الفترة .4

 .دراسي فصل لكل الجامعي التقويم في المحددة الفترة هي الدراسة في االستمرار

 مقبول عذر ارعليه إحض الجامعي التقويم في المحددة الفترة انتهاء بعد الدراسة عن االعتذار في الطالب رغبة حالة في .5

 بناء الرفض أو القبول حق لها للقبول والتسجيل التي الدائمة اللجنة على للعرض القسم في األكاديمية الشؤون لجنة إلى

 .المقدم العذر على

 األدنى للعبء الحد عن النزول عدم بشرط الدراسي الفصل خالل أعلى كحد مقررين أو مقرر سحب للطالب يحق .6

 المحددة زمنيةال خالل الفترة األكاديمي او رئيس برنامج كالمرشد يفوضه من أو رئيس القسم موافقة إلى إضافة الدراسي

 .األكاديمي التقويم حسب

 
 

 التأجيل واالنقطاع
 :عشر الرابعة المادة

 فصلين التأجيل تتجاوز مدة أال على األمناء مجلس يحددها التي الجهة تقبله لعذر الدراسة تأجيل بطلب التقدم للطالب يجوز

 لمجلس ويجوز لكذ بعد قيده يطوى ثم في الكلية بقائه طيلة أقصى حدا   متتالية غير دراسية فصول ثالثة أو متتاليين دراسيين

 .خرجالت متطلبات إلنهاء الالزمة المدة ضمن مدة التأجيل تحتسب وال ذلك، من االستثناء الضرورة حال في الكلية

 
 

 لكلية جدة العالمية االهلية: التنفيذية القاعدة من السادسة المادة
التأجيل الى ادارة  فصل الذي يسبق الدراسي الفصل نهاية في الطلب بذلك يتقدم أن بد ال دراسته تأجيل بطلب المتقدم الطالب

 .الفصل نهاية الكلية قبل تعرض طلبات التأجيل االستثنائية على مجلس أن على القبول والتسجيل،
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 :عشر الخامسة المادة

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

 لذلك النهائية اتاالختبار جميع عن تغيب قيده إذا طي يتم المنتسب للطالب وبالنسبة أقل، لمدة الدراسة عن انقطع إذا الطالب

 .مقبول عذر دون الفصل
 

 :عشر السادسة المادة

 .أخرى جامعة في زائرا   يدرسها التي للفصول الدراسة عن منقطعا   الطالب يُعدا  ال
 
 
 

 القيد إعادة
 :عشر السابعة المادة

 :اآلتية الضوابط وفق االنقطاع قبل وسجلاه برقمه قيده إعادة بطلب التقدم قيده المطوي للطالب يمكن
 .القيد طي تاريخ من دراسية فصول أربعة خالل القيد إعادة بطلب يتقدم أن .1

 .الطالب قيد إعادة على العالقة ذات والجهات المعنية القسم مجلس يوافق أن .2

 سجله إلى عالرجو مستجدا دون طالبا   للكلية التقدم فبإمكانه فأكثر دراسية فصول أربعة الطالب قيد طي على مضى إذا .3

 لضوابط وفقا   كذل من االستثناء الكلية حينه، ولمجلس في المعلنة القبول شروط كافة عليه تنطبق أن على السابق الدراسي

 .المجلس يصدرها

 .ذلك من االستثناء - الضرورة حال في - الكلية ولمجلس واحدة، مرة من أكثر الطالب قيد إعادة يجوز ال .4

 .أكاديميا مفصوال   كان إذا قيده المطوي الطالب قيد إعادة ال يجوز .5
 

 :عشر الثامنة المادة

 تأديبية، سبابأل جامعة أخرى من فصل الذي أو تأديبية، أو تعليمية ألسباب الكلية من فصل الذي الطالب قيد إعادة يجوز ال

 .القيد إعادة من تاريخ ملغى قيده فيعد   األسباب هذه لمثل فصله سبق أنه قيده إعادة بعد اتضح وإذا
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 التخرج

 عشر: التاسعة المادة

 الذي معدلعن ال التراكمي معدله يقل أال على الدراسية، الخطة حسب بنجاح التخرج متطلبات إنهاء بعد الطالب يتخرج .1

 .)مقبول( تقدير عن االحوال كل في يقل أال علىتخصص  لكل مجلس األمناء يحدده

 اكمي،معدله التر لرفع الطالب يدرسها مناسبة مقررات تحديد المختص القسم توصية على بناء   القسم لمجلس يجوز .2

 .المعدل في ورسوبه المقررات في نجاحه حال في وذلك
 

 

 

 األهلية:لكلية جدة العالمية  التنفيذية القاعدة من السابعة المادة

 :التالي القرار األمناء مجلس اتخذ الالئحة من عشرة التاسعة المادة من( 1) رقم الفقرة على بناء  

 المحدد بمعدل)جيد( و التخرج لمعدل األدنى بالحد الطالب توعيةضرورة  والتسجيل القبول وإدارة المعنية على األقسام .1
 (5.00) من( 2.75)

 دراستها مت التي بعض المقررات اعادة للطالب يمكن (2.75) من أقل ومعدله التخرج متطلبات أنهى الطالب أن حالة في .2

 :التالي النحو على التراكمي المعدل لرفع

 لتراكميا يرفع المعدل لكي دراسية وحدة (28) التراكمي المعدل لرفع اعادتها المطلوب للمقررات األقصى الحد .2.1

  (2.75)أقصى  لحد

 الطالب ادراسته سيعيد للمقررات التي أكثر أو دراسي فصل على وتوزيعها المقررات يحدد الذي هو العلمي القسم .2.2

 .إضافية دراسية ثالث فصول أقصى ( وبحد2.75إلى ) الدراسي معدله لرفع

 .تنفيذهال والتسجيل القبولادارة إلى  الكلية وكيل طريق عن تحال العلمي القسم من المقررات هذه اعتماد عدب .2.3

 قديرت إلى أعاله ذكر حسب ما دراسته وأعاد D أوF تقدير على الطالب فيه حصل الذي المقرر تقدير تحويل يتم .2.4

XF  أو XD التراكمي المعدل في يحسب وال  
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 كليةالفصل من ال
 :العشرون المادة

 :اآلتية الحاالت في كليةال من الطالب فصليُ 

( 19 للمادة )وفقا   للتخرج المحدد المعدل عن التراكمي معدله النخفاض األكثر على متتالية إنذارات ثالثة على حصل إذا .1
 تراكميال معدله رفع لمن يمكنه رابعة فرصة إعطاء القسم مجلس توصية على بناء   الكلية ولمجلس الالئحة، هذه من

 المتاحة للمقررات بدراسته

 الكلية لسالبرنامج، ولمج مدة على عالوة لتخرجه المقررة المدة نصف أقصاها مدة خالل التخرج متطلبات ينه لم إذا .2

 .لتخرجل المحددة األصلية ضعف المدة يتجاوز ال أقصى بحد التخرج متطلبات إلنهاء للطالب استثنائية فرصة إعطاء

 لسابقتيناالفقرتين  أحكام عليهم تنطبق الذين الطالب أوضاع معالجة االستثنائية الحاالت في الكلية لمجلس يجوز .3

 .األكثر على دراسيين فصلين تتجاوز ال استثنائية فرصة بإعطائهم
 
 

 

 االنتساب والدراسة عن بعد والدراسة المسائية

 :والعشرون الحادية المادة

ن بعد أو الدراسة االنتساب أو الدراسة ع طريق عن الدراسة بمبدأ األخذ مجلس الكلية اقتراح على بناء   األمناء لمجلس يجوز
 جراءاتواإل القواعد األمناء مجلس ويضع بذلك، فيها الدراسة طبيعة تسمح التي األقسام والتخصصات بعض لمسائية فيا

 :اآلتية الضوابط وفق المنظمة لذلك

 الطالب خرجالمطلوبة لت الدراسية الوحدات عدد عن المنتسب الطالب لتخرج المطلوبة الدراسية الوحدات عدد يقل أالا  .1

 .لالنتساب المتاحة التخصصات في المنتظم

 طالبال وغيرها معاملة القيد وإعادة والفصل والتحويل التقديرات ورصد القبول حيث من المنتسب الطالب يعامل .2

 .المحاضرات حضور عدا المنتظم

 .المنتسبين الطالب أداء لتقييم الالزمة الضوابط وضع الكلية مجلس اقتراح على بناء   األمناء لمجلس .3

 .الطالب )باالنتساب( دراسة بأن يفيد ما والشهادة التخرج ووثيقة األكاديمي السجل في يثبت .4

 
 
 

 والتقديرات االختبارات

 :والعشرون الثانية المادة

 .للمقرر لنهائيةا الدرجة %( من30تقل عن ) ال الفصلية لألعمال درجة – القسم مجلس اقتراح على بناء الكلية مجلس يحدد
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 :والعشرون الثالثة المادة

 :اآلتيتين الطريقتين بإحدى للمقرر الفصلية األعمال درجة تحتسب

 اختباروبعضها  من أو جميعا   منها أو األخرى الصفي النشاط أنواع أو البحوث أو العملية أو الشفهية االختبارات .1

 .األقل على واحد تحريري

 .األقل على تحريريين اختبارين .2

 
 

 :والعشرون الرابعة المادة

ن أن القسم لمجلس يجوز  لها خصصتالتي  الدرجات ويحدد شفوية، أو عملية اختبارات أي مقرر في النهائي االختبار يضما

 .النهائي االختبار درجات من

 

 

 :والعشرون الخامسة المادة

 مقرر أي تمتطلباباستكمال  للطالب السماح المادة مدرس توصية على بناء   المقرر تدريس يتولى الذي القسم لمجلس يجوز

 فصليال المعدل ضمن يحسب وال IC أو مكتمل غير تقدير األكاديمي سجله في للطالب ويرصد التالي الدراسي الفصل في

 ولم حدوا دراسي فصل مضى وإذا المقرر، ذلك استكمال متطلبات بعد الطالب عليه يحصل الذي التقدير إال التراكمي أو

 ليالفص المعدل ضمن ويحسب F راسب تقدير به فيستبدل استكماله الطالب لعدم سجل في IC مكتمل غير تقدير يُغَير

 .والتراكمي
 

 :والعشرون السادسة المادة

 أو 24،  23 ، 22 المواد أحكام من الميدانية أو العملية الصبغة ذات والمقررات واألبحاث الندوات مقررات استثناء يجوز

 قياس ليةالك مجلس المقرر، ويحدد تدريس يتولى الذي القسم مجلس توصية على بناء   الكلية مجلس من بقرار وذلك بعضها،

 .المقررات هذه في الطالب تحصيل

 

 :والعشرون السابعة المادة

 من بالطال انتهاء وبعدIP  مستمر تقدير للطالب فيرصد دراسي فصل من أكثر تتطلب األبحاث مقررات دراسة كانت إذا

 يتولى ذيال القسم لمجلس فيجوز الوقت المحدد في المقرر يستكمل لم وإذا عليه، حصل الذي التقدير يمنح المقرر دراسة

 .الطالب في سجل  IC مكتمل غير تقدير رصد على الموافقة تدريسه
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 :والعشرون الثامنة المادة

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

 الدرجة المئوية التقدير التقديررمز  5وزن التقدير من 

5.00 +A Exceptional 100 - 95 ممتاز مرتفع 

4.75 A Excellent 94 - 90 ممتاز 

4.50 B+ Superior 89-85 جيد جدا مرتفع 

4.00 B Very Good 84-80 جيد جدا 

3.50 C+ Above Average 79-75 جيد مرتفع 

3.00 C Good 74-70 جيد 

2.50 D+ High-Pass 69-65 مقبول مرتفع 

2.00 D Pass 64-60 مقبول 

1.00 F Fail 59-0 راسب 

1.00 DN Denial محروم - 

- NP No Grade-Pass واعلى 60 ناجح دون درجة 
- NF No Grade-Fail وادنى 59 راسب دون درجة 
- IP In-Progress مستمر - 
- IC Incomplete غير مكتمل - 
- W Withdrawal منسحب - 
- TR Transferred Credit معادل - 
- XD Re-taking معاد دراسته - 
- XF Re-taking معاد دراسته - 

 
 
 
 
 

 :لكلية جدة العالمية االهلية التنفيذية القاعدة من الثامنة المادة

 .خمسة من لمادةا تلك في التدريج الموضح حسب الكلية في التقديرات تحتسب الالئحة، من والعشرين الثامنة المادة على بناء  
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 :والعشرون التاسعة المادة

 معدله على بناء   بتخرج الطال عند التراكمي للمعدل العام التقدير يكون الالئحة هذه ( من19المادة ) به تقتضي ما مراعاة مع

 :كاالتي التراكمي

  5.00 من 4.50 عن يقل ال التراكمي المعدل كان إذا  ممتاز

 5.00من  4.50 من أقل إلى 3.75 من التراكمي المعدل كان إذا  جدا  جيد

 5.00من  3.75 من أقل إلى 2.75 من التراكمي المعدل كان إذا  جيد

 5.00من  2.75 من أقل إلى 2.00 من التراكمي المعدل كان ذاإ   مقبول

 
 

 :الثالثون المادة

 .التخرج عند 5.00 إلى 4.75من  تراكمي معدل على الحاصل للطالب األولى الشرف مرتبة تمنح .1

 .رجعند التخ 5.00من  4.75الى اقل من  4.25من  تراكمي معدل على الحاصل للطالب الثانية الشرف مرتبة تمنح .2
 :يلي ما الثانية أو األولى الشرف مرتبة على للحصول يشترط .3

 .أخرى جامعة في أو الكلية في درسه مقرر أي في رسب قد الطالب يكون أالا  .3.1
 للبقاء األقصى والحد األدنى الحد بين المدة متوسط أقصاها مدة في التخرج متطلبات أكمل قد الطالب يكون أن .3.2

 .قسمه في
 .التخرج متطلبات من % 60  عن يقل ال ما كلية جدة العالمية في درس قد الطالب يكون أن .3.3

 
 
 
 

 النهائي االختبار إجراءات

 :والثالثون الحادية المادة

 رصد ة كشوفمراجع مهامها وتكون النهائي، االختبار أعمال تنظيم في األقسام مع تتعاون لجنة تكوين الكلية لوكيل يجوز

 .مقرر أي اختبار تاريخ من أيام ثالثة عن تزيد ال مدة خالل المختصة للجنة وتسليمها الدرجات

 

 :والثالثون الثانية المادة

 .النهائية االختبارات إجراءات في السرية تطبيق يقرر أن الكلية لوكيل يجوز
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 :والثالثون الثالثة المادة

 .الكلية جلسيختاره م من يضعها أن القسم رئيس اقتراح على بناء   االقتضاء عند ويجوز االختبار، أسئلة المقرر مدرس يضع

 :والثالثون الرابعة المادة

 أو معه متخصصا   يشرك الحاجة( أن القسم )عند لرئيس ويجوز لمقرره، النهائي االختبار أوراق المقرر مدرس يصحح

 .يراه من إلى التصحيح يسند أن الضرورة عند الكلية وكيل ويجوز التصحيح، في أكثر

 

 :والثالثون الخامسة المادة

 ويوقع لذلك المعدة الدرجات رصد كشوف في الطالب عليها يحصل التي الدرجات النهائي االختبار بتصحيح يقوم من يرصد

 .القسم رئيس عليها يصادق ثم عليها،
 

 :والثالثون السادسة المادة

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

 

 :والثالثون السابعة المادة

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

 .بدايته من ساعة نصف

 

 :والثالثون الثامنة المادة

 تأديب الئحة قوف الطالب عليها يعاقب أمور االختبار إجراء وقواعد التعليمات مخالفة أو فيه الشروع أو االختبار في الغش

 .الكلية مجلس يصدرها التي الطالب

 

 :والثالثون التاسعة المادة

 الفصل باراتاخت بداية تتعدى ال فترة خالل اإلجابة أوراق تصحيح إعادة على الموافقة الضرورة، حاالت في الكلية، لوكيل

 .التالي

 

 :األربعون المادة

 تزيد وال ةساع عن تقل أال على النهائي التحريري االختبار مدة المختص القسم مجلس توصية على بناء   الكلية وكيل يحدد

 .ساعات ثالث على
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 :لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من التاسعة المادة

 مدة زيادة قسم كل لسولمج بساعتين، بالكلية المواد لجميع النهائي االختبار مدة تحدد الالئحة، من األربعين المادة على بناء  

 .والتسجيل القبول ادارة مع بالتنسيق المواد لبعض االختبار

 

 :واألربعون الحادية المادة

 اصةالخ التنظيمات الكلية او من يفوضه مجلس ( يضع40الى  31من ) المواد في الواردة باألحكام اإلخالل عدم مع

 .النهائية بإجراءات االختبارات
 
 
 

 التحويل من جامعة او كلية أخرى الى كلية جدة العالمية االهلية
 :واألربعون الثانية المادة

 :اآلتية الضوابط وفق الكلية خارج من الطالب تحويل قبول يجوز
 .بها معترف جامعة أو كلية في درس قد الطالب يكون نأ .1

 .تأديبية ألسباب منها المحول الجامعة من مفصوال   يكون أالا  .2

 .الكلية مجلس يحددها التي التحويل شروط عليه تنطبق أن .3
 
 
 

 :األهليةلكلية جدة العالمية  التنفيذية القاعدة من العاشرة المادة

 يحددها لتيا التحويل شروط عليه تنطبق أنعلى ) تنص والتي الالئحة، من( 3فقرة ) واألربعين الثانية المادة على بناء  

  كلية جدة العالمية األهلية:الى  أخرى جامعة من للتحويل التالية اإلضافية الشروط تحدد( الكلية مجلس
 (5.00من )( 3.00) عن المحول للطالب التراكمي المعدل يقل أالا  .1

 .أكاديميا   منذَرا   يكون أالا  .2

 .كلية جدة العالمية األهلية في التخرج متطلبات من% 50 عن يقل ماال دراسة .3

لعالمية اكلية جدة  في بنظائرها مكافئة تكون وأن فأعلى C جيد تقدير على الطالب فيها حصل التي المقررات معادلة .4
 .األهلية
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 :واألربعون الثالثة المادة

 السجل في وتثبت القسم، بناء  على توصية مجلس الكلية خارج الطالب درسها يعتمد وكيل الكلية معادلة المقررات التي

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

 

 :واألربعون الرابعة المادة

 .ةكليلل تحويله قبول تاريخ من ُمْلغى   قيده فيعدا  تأديبية ألسباب فصله سبق أنه الطالب تحويل بعد اتضح إذا

 

 :واألربعون الخامسة المادة

 إليها حولالم الجامعة في المعلنة والمواعيد لإلجراءات وفقا   أخرى إلى جامعة من دراسي فصل أي في الطالب تحويل يتم

 .للتحويل العامة الضوابط ضوء في
 
 
 

 الكليةقسم آخر داخل  إلى قسم من التحويل

 :واألربعون السادسة المادة

 .األمناء مجلس يقرها التي للضوابط وفقا   الكلية داخل إلى آخر قسم من الطالب تحويل يجوز
 
 

 :لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من عشر الحادية المادة

 :داخل الكلية آخر إلى قسم من للتحويل التالية اإلضافية الشروط تحدد الالئحة، من واألربعين السادسة المادة على بناء  
 .إليه المحول القسم في التحويل لشروط مستوفيا   الطالب يكون أن .1

 .تأديبية عقوبات أي األكاديمي سجله في يكون أالا  .2

 .فقط واحدة لمرة التحويل يكون أن .3

 .متطلبات نصف عن يزيد ما تخصصه في درس قد يكون أالا  .4

 وتعلن التسجيلو القبولإدارة  لدى الطلبات جميع وتجمع األكاديمي التقويم في المحددة الفترة في التحويل طلبات تقدم .5

 .قسميحددها ال التي والسعة الطالب، بين للمفاضلة يحددها القسم التي للمواد طبقا   تحويلهم المقبول نتائج

 .التحويل عملية إتمام حال آخر إلى قسم من المحول للطالب األكاديمي السجل في التحويل عملية تثبت .6
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 :واألربعون السابعة المادة

 تقديراتال ذلك ويشمل دراستها، له سبق التي المواد جميع قسم الى آخر من المحول للطالب األكاديمي السجل في تثبت

 .الكلية في دراسته طوال والتراكمية الفصلية والمعدالت

 
 
 
 

 داخل القسمآخر  التحويل من برنامج الى
 :واألربعون الثامنة المادة

 .األمناء مجلس يضعها ضوابط القسم وفق داخل آخر برنامج إلى برنامج من رئيس القسم التحويل موافقة بعد للطالب يجوز
 

 

 لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من عشر الثانية المادة

 :القسم داخل خرآ إلى برنامج من للتحويل التالية اإلضافية الشروط تحدد الالئحة، من واألربعين الثامنة المادة على بناء

 (5.00( من )2.50) عن للطالب التراكمي المعدل يقل أالا  .1

 .فقط واحدة مرة التحويل يكون أن .2

 الحاالت في البت يفوضه من أو القسم ولمجلس التخرج متطلبات نصف عن يزيد ما تخصصه في درس قد يكون أالا  .3

 .االستثنائية

 المقبول تائجن وتعلن القسم لدى الطلبات جميع وتجمع األكاديمي، التقويم في المحددة الفترة في التحويل طلبات تقدم .4

 .بذلك والتسجيل القبول ادارة وتفاد األقسام، تحددها التي للسعة طبقا   تحويلهم

 
 

 :األهلية لكلية جدة العالمية التنفيذية القاعدة من عشر الثالثة المادة

 :التخصص نفس في الجامعية الدراسة إلى الدبلوم دراسة من للتحويل التالية اإلضافية الشروط تحدد

 (5.00( من )3.50) عن التراكمي الطالب معدل يقل أالا  .1

 .فقط واحدة لمرة التحويل يكون أن .2

 .التخرج متطلبات نصف عن يزيد ما درس قد الطالب يكون أالا  .3

 وتعلن التسجيلو القبولإدارة  لدى الطلبات جميع وتجمع األكاديمي التقويم في المحددة الفترة في التحويل طلبات تقدم .4

 .يحددها القسم التي للسعة طبقا   تحويلهم المقبول نتائج
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 :لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من عشر الرابعة المادة

 االنتظام نظام إلى االنتساب نظام من التحويل على التنفيذية، القاعدة من عشرة الثالثة المادة في الواردة الشروط نفس تنطبق

 :التالية الضوابط إلى باإلضافة التخصص نفس وفي

 .الكلية مجلس من إقراره يتم ما حسب يكون المحولين عدد .1

 تحويل مرات عدد ضمن من التحويل هذا يحتسب شروطه وال حسب إليها المنتسب القسم نفس إلى الطالب يحول أن .2

 .األقسام بين

 .سنوات خمس من أكثر الثانوية المرحلة من تخرجه على مضى قد يكون أالا  .3

 المتقدمين. بين مفاضلة في الدخول .4

 
 

 :األهليةلكلية جدة العالمية  التنفيذية القاعدة من عشر الخامسة المادة

 .صالتخص نفس وفي االنتساب إلى االنتظام من التحويل على عشرة الثانية المادة في الواردة الشروط نفس تنطبق

 
 

 :واألربعون التاسعة المادة

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

 .الكلية في دراسته طوال والتراكمية الفصلية والمعدالت
 
 
 
 

 نظام التجسير
 الخمسون:المادة 

 يتم قبول الطالب على نظام التجسير وفقا للشروط التالية:
الخريج  ازالنسبة لخريجي المعاهد األهلية المرخص لها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يشترط اجتي .1

 .ي المملكةف رسميا   هات المعتمدةالمانحة للشهادة من الج الجهة تكونالشامل الذي تقدمه المؤسسة وأن  لالختبار

 قد يكون نأ فيجب المملكة خارج من الدبلوم شهادة أو المتوسطة الجامعية الشهادات على الحاصلين للطلبة بالنسبة .2
 وزارة من دهاواعتما الشهادة تصديق يجب كما التعليم. بوزارة معادلة الشهادات لجنة من الشهادة بمعادلة قرار صدر

 .نظامادية حسب المتبع السعو الخارجية

 .يسري على المتقدمين بنظام التجسير جميع الشروط الواردة في الالئحة لقبول الطالب المستجدين .3
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  الزائر الطالب

 :الخمسون و المادة الحادية

 دون ليهاإ ينتمي التي الجامعة فروع من فرع في أو أخرى جامعة في المقررات بعض بدراسة يقوم الذي هو الزائر الطالب

 :اآلتية للضوابط وفقا   درسها التي المواد له وتعادل تحويله،

 .الدراسة على مسبقا فيه يدرس الذي القسم موافقة .1

 .بها معترف جامعة أو كلية في الدراسة تكون ان .2

 متطلبات تضمنهات التي المقررات ألحد مفرداته في) مكافئا   (أو معادال   الكلية خارج الطالب يدرسه الذي المقرر يكون أن .3

 .التخرج

 (.47) لمادةل طبقا   المعاملة فتتم الطالب إليها ينتمي التي الجامعة فروع من فرع في الزائر الطالب دراسة كانت إذا .4

 .زائرال للطالب الكلية خارج من احتسابها يمكن التي الدراسية الوحدات لنسبة األقصى الحد الكلية مجلس يحدد .5

 تثبتو التراكمي معدله ضمن األخرى الجامعة من الزائر للطالب معادلتها تتم التي المقررات معدالت تحتسب ال .6

 .األكاديمي سجله في المقررات

 .الكلية مجلس يضعها أخرى شروط أي .7
 
 

 :لكلية جدة العالمية األهلية التنفيذية القاعدة من عشر السادسة المادة

 بدراستها البللط يسمح التي الدراسية للوحدات األقصى الحد يكون أن الالئحة، من( 5) الفقرة الخمسين المادة على بناء  

 :التالي يستوفي أن على للتخرج، المطلوبة الوحدات عدد من%( 30) عن يزيد ال بما الكلية خارج زائر كطالب

 .الالئحة في به المسموح األقصى الحد عن دراسي فصل كل في المقررات عدد يتجاوز ال .1

 راسيةالد للخطة وفقا   الطالب به يدرس الذي المستوى في المقررات ضمن من تكون بحيث المقررات، اختيار يتم أن .2

 .المعتمدة

 .أعلى كحد دراسية فصول أربع عن تزيد ال زمنية مدة في المحددة النسبة دراسة تتم أن .3

 
 

 :األهليةلكلية جدة العالمية  التنفيذية القاعدة من عشر السابعة المادة

 الثالثية للجنةا قرار على المبني القسم، طلب على بناء   طالب ألي المقررات درجات بتعديل والتسجيل القبول ادارة تقوم .1

 طلب سبابأ به موضحا   العالقة، ذات المادة وأستاذ المختص القسم رئيس من كل وعضوية الكلية وكيل برئاسة المشكلة

 .الدرجات تعديل
 .يليه لذيا الدراسي الفصل بداية من األول الشهر تتجاوز ال فترة خالل الدراسي الفصل عن الطالب درجات تعديل يتم .2

 لفص كل بنهاية تلك اإلحصائية في الكلية وكيل وينظر علمي، قسم وكل أستاذ لكل الدرجات تعديل طلبات تحصى .3
 تاذأس لدى الدرجات تعديل في معينة ظاهرة هناك كانت إذا لذلك، األمر احتاج إن وجزاءات ضوابط لوضع دراسي،

 .معين قسم في أو معين

 :التالي اتباع يجب له الممنوحة الدرجة صحة في الطالب شكا  حالة في .4
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 حاجة هناك أن اتضح فإذا الطالب، ورقة بمراجعة المادة أستاذ ويقوم درجته، من للتأكد المادة أستاذ الطالب يراجع .4.1

 3و  2و  1 الخطوات إطار في المختصة اللجنة على للعرض القسم رئيس إلى ذلك برفع يقوم الدرجة، تعديل إلى
 .هشكا  صحة بعدم الطالب إفادة فيتم الدرجة تعديل إلى الحاجة عدم حالة في أما

 مع الطلب ةبدراس القسم رئيس ويقوم المختص القسم رئيس إلى بذلك طلب بتقديم يقوم أن عليه الطالب يقتنع لم إذا .4.2

 االختبار ةورق تحويل القسم لرئيس يجوز الدرجات تقدير حيث من موقفه على المادة أستاذ أصر فإذا المادة أستاذ

 الدراسة الئحة من( 34) للمادة وفقا   بالقسم التخصص بنفس آخر تدريس هيئة عضو قبل من لتصحيحها

 وفقا  و المناسب القرار التخاذ المختصة اللجنة على الموضوع يعرض ثم ومن الجامعية بالمرحلة واالختبارات

 . 3و  2و  1 للخطوات

 

 :األهليةلكلية جدة العالمية  ةالتنفيذي القاعدة من عشر الثامنة المادة

 .طبية منشأة من صادر طبي تقرير تقديم بشرط المرضية، األعذار قبول اعتماد يتم .1

 التي مرضيةال الحالة ووقت تاريخ من أيام خمسة عن تزيد ال فترة في المختص رئيس القسم الطبية التقارير جميع تقدم .2

 .معارفه أو أقاربه أحد أو نفسه الطالب طريق عن إما تقديمها ويتم التقرير، بشأنها أصدر

 أستاذ مع التنسيقب رئيس القسم قبل من تقديرها يتم فإنه نصفيا ، أو دوريا   اختبارا   تشمل الطبي التقرير فترة كانت إذا .3

 .للطالب المادة اختبار إلعادة المادة
 وكيل قبل من حضرم بذلك ويحرر الطالب، نتيجة تعليق فيتم للمادة، نهائيا   امتحانا   تشمل الطبي التقرير فترة كانت إذا .4

  IC أو F إما دةالما لهذه الطالب تقرير وتحديد عدمه، من التقرير قبول في للنظر المادة، وأستاذ القسم، ورئيس الكلية
 .والتسجيل القبول ادارة إلى إرسالها ويتم المادة، نتيجة مع الطبي التقرير صورة مع المحضر ويرفق

 
 

 

 أحكام عامة
 :والخمسون الثانية المادة

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

 

 :والخمسون الثالثة المادة

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

 

 :والخمسون الرابعة المادة

 .الالئحة هذه تفسير حق لمجلس التعليم العالي

 


