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 المقدمة
 

 
، بل هي منشأة تعليمية تأسست عىل اإليمان بأن  كلية جدة العالمية األهلية ليست مجرد رصحا يضاف إىل أفق مدينة جدة التعليمي

ة  ي تعزز القيادة و ريادة األعمال، يقدمها التفوق األكاديمي يتحقق من خالل البنيان التعليمي المتكامل والمناهج الدراسية المتمت   التر
مجموعة منتقاة من األكاديميي   الذين تم استقطابهم من أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم بهدف إعداد نخبة متفوقة من جيل 

 المستقبل. 
 

، و بوعينا الكامل لمتطلبات  ي مجال التعليم العاىلي
ي تقديم مختلف التخصصات ف 

السوق العالمية و السوق المحلية بشكل ولنكون الرواد ف 
ي رغبات سوق العمل السعودي.  ة لمجتمع تعليمي مبدع و واعد يلت   خاص، و بتصميم برامج متمت  

 
شنا أن نرحب بك طالبا وأن نضع بي   يديك هذا الدليل الذي تم إعداده ليشمل أهم المعلومات المتعلقة بالجوانب األكاديمية، وباألنظمة ي

ته واللوائح  ي مست 
ي قدمًا ف 

ي تعي   الطالب عىل المض  ي تهم الطالب، كما يشمل التعريفات والتوجيهات والنصائح التر المعمول بها والتر
 الدراسية. لذا نأمل منك أن تقرأه بعناية فائقة لتستفيد من معلوماته وتتقيد بتعليماته. 

  
و  وط وآلية التحويالت والمعادالت يتضمن هذا الدليل أقسام الكلية والدرجات العلمية، وقواعد وشر ط القبول للطالب المستجدين، وشر

وط التحويل من برنامج دراسي  اطات إىل  من كليات أخرى، وشر وط قبول الحاصلي   عىل دبلوم المعاهد، واشتر آخر داخل الكلية، وشر
 التخرج للحصول عىل درجة البكالوريوس. 

 
وط  والحذف واإلضافة واالنسحاب من المقررات، والعقوبات التأديبية واإليقاف عن الدراسة  كما يتضمن مهام اإلرشاد األكاديمي وشر

 ودواعي الفصل وطي القيد. 

 
 . . وأن يوفق الجميع لما يحب ويرض  ي هذا الدليل المنفعة والخت 

 نسأل هللا أن يكون ف 
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 الباب األول: أقسام الكلية والدرجة العلمية
 

 تية: العلمية ال تضم الكلية األقسام 

 قسم التصاميم  

 قسم إدارة األعمال 

 قسم علوم الحاسب و تقنية المعلومات 

  قسم الهندسة 

 
امج التالية:  ي أحد الت 

 وتمنح وزارة التعليم بناًء عىل طلب مجلس كلية جدة العالمية درجة البكالوريوس ف 
 

 Design   قسم التصـــاميم  

 Interior Design ID التصميم الداخىلي 

 Graphics Design GD تصميم الجرافيكي ال

 

 Business   قسم اإلدارة

التسويق وإدارة األعمال 
 Marketing & International Business MIB الدولية

 Management Information Systems MIS نظم المعلومات اإلدارية

 Accounting & Finance AF المحاسبة والتمويل
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 Computer Science and و تقنية المعلومات الحاسبعلوم قسم 

Information Technology 

 Computer Science CS علوم الحاسب

مجيات  Software Engineering SE هندسة الت 

 Artificial Intelligence AI الذكاء اإلصطناعي 

 Information Technology IT تقنية المعلومات

ي 
ان   Cyber Security CYS األمن السيت 

 Networking NET الشبكات

 Engineering الهندسة   قسم 

 Industrial Engineering IE الهندسة الصناعية
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 الباب الثاني: تعريفات

  : ة الزمنية الممتدة بي   بدء الدراسة ونهايتها، وتدَرس عىل مداها المقررات الدراسية، وال تدخل ضمن هذه  الفصل الدراسي هو الفتر
ة االختبارات النهائية.  ة التسجيل وفتر  المدة فتر

  : :  العام الدراسي  يتكون العام الدراسي من فصلي   دراسيي   أساسيي  

  :)ي  الفصل األول )الخريف
 سبوعًا. أ( 15مدة )شهر سبتمت  ول يبدأ ف 

  :)ي )الربيع
 ( أسبوعًا. 15منتصف العام الدراسي ولمدة ) ةيبدأ بعد اجاز  الفصل الثان 

  : ي
ي إنهائها ويتم فيها 8مدته ال تزيد عن ) الفصل الصيف 

ي يرغب الطالب ف  ( أسابيع، يتم فيه تدريس بعض المقررات التر
 .  مضاعفة عدد الساعات األسبوعية المخصصة لتدريس المقرر الدراسي

  :ية يةإىل  تهدف السنة التحضير ي اللغة اإلنجلت  
هم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ف  لتمكينهم من  تهيئة الطالب المستجدين وتحضت 

هم التحليىلي  ي تعزيز فهم الطالب واستيعابهم لمفاهيم الرياضيات األساسية وتطوير تفكت 
ي الكلية. كما تسهم ف 

متابعة دراستهم ف 
 والنقدي وتطوير مهاراتهم األساسية للتعلم الفعال.  

  : ي اجتازها الطالب بنجاح.  المستوى الدراسي  هو المؤشر الدال عىل المرحلة الدراسية الحالية للطالب وفقًا للوحدات الدراسية التر

  :ة األ  الوحدة الدراسية ي ال تقل مدتها عن )هي المحارص  ي الذي ال أو  الدرس العمىلي أو  ( دقيقة،50سبوعية التر
قل مدته عن يالميدان 

 ( دقيقة. 100)

  :ي المقرر الذي يدرسه، وتكون الساعة المعتمدة هي أساس هي  الساعات المعتمدة
ي حالة نجاحه ف 

 وحدة علمية تسجل للطالب ف 
ي كل فصل دراسي وفقًا ألحكام هذه الالئحة، ويقوم القسم العلمي المختص بتحديد عدد الساعات 

تحديد العبء الدراسي للطالب ف 
. وتقدر الساعة المعتمدة أسبو  ات للعيًا بساعة واحدة المعتمدة لكل مقرر دراسي تطبيقات  –عمىلي )ستوديو للوساعتي    ةنظريالمحارص 

 معمل(.  -

  : ي يسمح للطالب بتسجيلها خالل الفصل الدراسي الواحد.  العبء الدراسي  هو عدد الساعات المعتمدة التر

  : ي كل تخصص )بر أو  مادة دراسية )نظرية المقرر الدراسي
نامج(، ويكون لكل مقرر اسم عملية( ضمن الخطة الدراسية المعتمدة ف 

ه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم  ورقم ورمز ووصف مفصل لمفرداته يمت  
امنة معه. أو  متطلبات سابقةأو  لغرض المتابعة والتقييم والتطوير، ولبعض المقررات متطلب  متر 

  :ك جميع طالب الكل المقررات اإلجبارية ي دراستها ما لم يتم استثنائهميشتر
 .ية ف 

  ي مجال التخصص
ط لتخرج الطالب اجتيازه بنجاح عدد من المقررات  : Major Electivesالمقررات االختيارية ف  يشتر

ي تطرحها األقسام  ي يقوم باختيارها من بي   المقررات التر ي مجال التخصص، والتر
قبل بداية كل فصل  مسبقاً االختيارية ف 

، وتدخل اكمي لدرجات الطالب.  دراسي ي حساب المعدل التر
 هذه المقررات ف 

  المقررات االختيارية العامةGED :  ي يقوم ط لتخرج الطالب اجتيازه بنجاح عدد من المقررات االختيارية )العامة( التر يشتر
ي تطرحها األقسام مسبقًا قبل بداية كل فصل دراسي وتدخل هذه المقرر  ي حساب باختيارها من بي   المقررات التر

ات ف 
اكمي لدرجات الطالب.   المعدل التر
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  :ي تشكل مجموع وحداتها  الخطة الدراسية ي مجال التخصص والعامة، التر
هي مجموع المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية ف 

ي التخصص. 
ي يتوجب عىل الطالب اجتيازها بنجاح للحصول عىل الدرجة العلمية ف   المتطلبات الالزمة للتخرج والتر

  :ي يحصل عليها الطالب وت درجة األعمال الفصلية ، وتشمل االختبارات الدورية هي الدرجة التر قيم بها أعماله أثناء الفصل الدراسي
ي والبحوث والتدريبات العملية والتكليفات والمشاريــــع ومختلف األنشطة التعليمية للمقرر. 

وتحتسب  والنصفية واالختبار النهان 
 لسابع()راجع الباب ا سلم التقديرات ذو الخمس نقاطتحسب وفق  درجة (100من ) الدرجة النهائية

  المعدل الفصليGrade Point Average (GPA) :  ي الفصل الدراسي
ي يحصل عليه الطالب للمقررات ف  متوسط مجموع النقاط التر

 الواحد. 

ي الفصل المعدل الفصىلي =
 مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة ف 

ي الفصل
 مجموع عدد الساعات المعتمدة للمقررات المسجلة ف 

 

  اكمي العام هو متوسط ما يحصل عيه الطالب عند التخرج )بعد  : Cumulative Grade Point average (CGPA)المعدل الير
ات الدراسية السابقة لحساب المعدل.  ي مجمل متطلبات التخرج( من مجموع النقاط خالل الفتر

 إتمام نجاحه ف 

اكمي = ات السابقةمجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة  المعدل التر ي الفتر
 ف 

ات السابقة ي الفتر
 مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة ف 

  : ي هذه الالئحة )أقل  اإلنذار األكاديمي
اكمي العام عن الحد األدن  الموضح ف  هو اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التر

 (. 2.00من 

  :ي  النهائية للدرجة األبجدي الرمزأو  المئوية وصف للنسبة التقدير ي  الطالب عليها حصل التر
 . مقرر  أي ف 

  :ي أو  وصف النسبة المئوية التقدير العام
 كلية. ال الرمز األبجدي لمستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته ف 

  :معاهد أو  المحول من كلياتالمؤهل العلمي المتوسط للطالب أو  يقصد بها تقييم المؤهل العلمي غت  المكتمل المعادلة األكاديمية
وطها. أو  أخرى من داخل المملكة  من خارجها من جميع جوانبه الفنية، مقارنة بالخطة التعليمية المماثلة بالكلية وشر

  السجل األكاديمي Transcript  :  ي الكلية ورموزها
ي درسها ف  هو البيان الذي يوضح المسار الدراسي للطالب، ويشمل المقررات التر

اكمي والتقدير  وأرقامها  ي حصل عليها ورموز وقيم هذه التقديرات والمعدل الفصىلي والمعدل التر وعدد ساعاتها الدراسية والتقديرات التر
 )إن وجدت(.  Transfer Creditsالعام والمقررات المعادلة 
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 الباب الثالث: شروط القبول للطالب المستجدين
 

اح مجل ي الكلية عدد الطالب الذين يمكن قبولهم سنويًا وفقًا لإلمكانيات يحدد مجلس األمناء بناء عىل اقتر
س الكلية والجهات ذات العالقة ف 

 : ط لقبول الطالب المستجد ما يىلي ي كل قسم. ويشتر
 المتاحة ف 

% للمتقدمي   عىل قسمي ادارة 65بمعدل اليقل عن  المملكة داخل من يعادلها  ما  أو  العامة الثانوية شهادة عىل حاصلً  يكون أن .1
ي تخصصات 70 –االعمال والتصاميم 

ط للقبول ف  % للمتقدمي   عىل قسمي الهندسة والحاسب االىلي )شهادة الثانوية العلمية شر
 . ) لمملكة، فعليه تقديم من خارج ا -ما يعادلهاأو  -كان المتقدم حاصًل عىل شهادة الثانوية العامة   وإذا  الهندسة والحاسب االىلي

 خطاب معادلة للشهادة من وزارة التعليم. 

 

مدة تتجاوز الخمس سنوات )ويجوز االستثناء من  -ما يعادلهاأو  -أاّل يكون قد مض  عىل حصوله عىل شهادة الثانوية العامة .2
ي الثانوية العام

ط إذا توافرت للمتقدم أسباب مقبولة عىل أاّل يقل تقديره العام ف   . %(75ة عن جيد جدًا بنسبة هذا الشر

ية والمواد العامة، باإلضافة .3 ي اللغة اإلنجلت  
ي اختبارات تحديد المستوى ف 

مقابالت اختبارات أو أية إىل  أن ينجح المتقدم ف 
اطات االلتحاق بأحد األقسام بالكلية، ويمكن إعفاء المتقدم المستجد الحاصل  شخصية يحددها مجلس الكلية كأحد اشتر

ي اختبار التوفل  480أو   IELTSأكتر لشهادة أو  4.5معدل الحاصلي   عىل أو  شهادة الثانوية من مدارس عالمية مسبقًا عىل
ف 

TOEFL  وأن ، ية عىل أال يكون قد مض  عىل هذه االختبارات أكتر من سنتي   ية بالسنة التحضت  من دراسة مقرر اللغة اإلنجلت  
 )مع احتفاظ القسم بحق المطالبة بعمل اختبار تحديد المستوى(.  IELTSو TOEFLيقدم الطالب الوثائق األصلية لدرجات 

ي المقدم من  .4 المعتمدة  اتجهالأن يكون المتقدم الئقًا طبيًا وجسمانيًا لطبيعة الدراسة بأقسام الكلية طبقًا لتقرير الكشف الطت 
 من الكلية. 

ة الدراسة نظرًا للطبيعة العملية أن يكون المتقدم لاللتحاق باألقسام العملية )قسم التصاميم( متف .5 رغًا تفرغًا تامًا خالل فتر
للقسم. ويمكن أن يكون المتقدم لاللتحاق باألقسام النظرية غت  متفرغًا للدراسة عىل أن يقدم موافقة خطية من مرجعه 

ي أي جهة. 
 بالسماح له بالدراسة إذا كان يعمل ف 

ي جامعة .6
 خاصة. أو  كلية أخرى حكوميةأو   أال يكون مسجًل ف 

ة والسلوك، وأال يكون قد فصل فصًل تأديبياً  .7  كلية أخرى. أو   أكاديميًا من أي جامعةأو  أن يكون المتقدم حسن الست 

ي أي .8
وط أخرى يحددها مجلس الكلية ويتم اإلعالن عنها مسبقًا.  أن يستوف   شر

( هوية وطنيةأن يقدم الطالب  .9 (.  هوية مقيمأو  سارية المفعول )للسعوديي    سارية المفعول )لغت  السعوديي  

ي يقوم بتسجليها باستمارات التسجيل وكافة األوراق والمستندات المقدمة.  .10  أن يتعهد المتقدم بصحة وسالمة كافة البيانات التر

ي الكلية.  .11
ام بالتعليمات واألنظمة واللوائح المتبعة ف   أن يتعهد المتقدم بااللتر 

ي الثانوية العامةيطبق علتكون المفاضلة بي   المتقدمي   ممن تن .12
وط وفقًا لدرجاتهم ف  جانب إىل  ما يعادلها،أو  هم جميع الشر

 القبول والمقابلة الشخصية.  اختباراتنتائج 

ي الدراسة خالل مدة أقصاها ) .13
 ( يومًا من بدء الدراسة بدون عذر يقبله مجلس الكلية. 15يلغ  قبول الطالب إذا لم ينتظم ف 

ي االعتبار. يقوم مجلس الكلية بتحديد  .14
  ضوابط ومعايت  توزيــــع الطالب عىل أقسام الكلية مع وضع رغبات الطالب ف 

15.  . ة تسجيل المواد للفصل الدراسي  يكون آخر يوم لقبول الطالب المستجدين مع نهاية فتر
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 الباب الرابع: قواعد وشروط قبول التحويالت والمعادالت 
 

وط والضوابط ا من خارجها أو  خرى من داخل المملكةلالزمة لتحويل ونقل قيد الطالب من الكليات األ يقوم مجلس الكلية بوضع الشر
وط التالية:   وفق الضوابط والشر

ي أو  كلية موض بها من قبل وزارة التعليم،أو   أن يكون الطالب منتقًل من جامعة .1 ف به من المؤسسة العامة للتدريب التقت  معهد معتر
. عىل أن يقوم الطالب ا ي ي من بلد أو   لمحولي   من جامعاتوالمهت 

كليات خارج المملكة باعتماد كشف درجاتهم لدى الملحق الثقاف 
 الكلية القادمي   منها وكذلك وزارة الخارجية السعودية واعتمادها من وزارة التعليم قبل استكمال إجراءات التحويل. أو  الجامعة

أكاديمية. ويعتت  أو  المعهد المحول منه لدواعي تأديبية ذات طبيعة أخالقيةأو  الجامعةأو  أال يكون الطالب قد سبق فصله من الكلية .2
 من تاريــــخ قبوله إذا اتضح الحقًا أن فصله يرجع ألحد تلك األسباب.  ا الكلية الغيإىل  قبول المحول

ي تطرحها كليات مناظرة عىل أن تكون الدراسة بها بنظام الساعات المعتمد .3 امج التر ط أال يتخىط أكتر يجوز التحويل من الت  ة، ويشتر
نامج  من نصف عدد ساعات المعتمدة للتخرج، ويجوز احتساب مقررات سبق له دراستها واجتيازها عىل أن تكون من متطلبات الت 

 . الدراسي المنتقل إليه

ي قد تطلبها الكلية ومن ثم تقدم طلبات التحويل .4 وط القبول التر  من ينوب عنه. أو  ةوكيل الكليإىل  عىل الطالب استيفاء جميع شر

ي تقوم بتدريس  .5 ي درسها الطالب خارج الكلية بناء عىل توصية األقسام التر يقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة لمعادلة المقررات التر
ي يتم معادلتها عن   % من محتويات المادة المعادلة. 75هذه المقررات عىل أال يقل المحتوى العلمي للمادة التر

ي يعف  تحدد مجالس األقسام الع .6 ي يجب عىل الطالب دراستها والمقررات التر ي منها عىل أال يقل تقديره  لمية المقررات التكميلية التر
ف 

ي أو  %C+ (75)تلك المواد عن  ي السجل األكاديمي للطالب المقررات التر
ي معدله ما يعادله، وتثبت ف 

عودلت له دون احتسابها ف 
ي جميع الحاالت يجب أال يقل ما 

. وف  اكمي ي برامج كلية جدة العالمية عن نصف عدد الساعات المعتمدة الالزمة التر
يدرسه الطالب ف 

نامج الدراسي والحصول عىل درجة البكالوريوس من الكلية.   الجتياز الت 

اكمي عنإىل  يحق للطالب الحاصل عىل الدبلوم المتوسط الجامغي التحويل .7  4.00نظام البكالوريوس بالتجست  عىل أال يقل معدله التر
ي بعض التخصصات أن يكون التقدير 

ي هذه الحالة ي3.5"جيد جدا"، ويجوز ف 
طلب موافقة مجلس القسم ت"جيد" فقط، وف 

 المختص وعميد الكلية. 

اكمي العام للدرجات أو   ال تدخل الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى .8 ي حساب المعدل التر
 . CGPAكلية أخرى ف 

نامج .9 ، وذلك بعد إىل  الدراسي من قسم يجوز للطالب تغيت  الت  ي
ي نفس الكلية وقبل انتهاء الفصل الدراسي الثان 

ة ف  آخر بعد قضائه فتر
ي هذه الطلبات قبل أن يوضي بالموافقة  يأخذ رأ

المرشد األكاديمي وموافقة وكيل الكلية. ويقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة للبت ف 
ي يحدده وط التحويل التر ي ا كل قسوفيما ال يتعارض مع شر

 . الكليةم ف 

نامج  .10 نامج دراسي آخر يجوز احتساب مقررات سبق له دراستها واجتيازها، عىل أن تكون من متطلبات الت  عند انتقال الطالب لت 
ي المعدل الفصىلي 

اكمي العام للدرجات  GPAالدراسي المنتقل إليه، وتحسب درجات هذه المقررات ف   . CGPAوالمعدل التر
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 شروط قبول الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الباب الخامس:
 

ي تمنح شهادة الدبلوم أن يتقدم لاللتحاق بالكلية  يحق للحاصل عىل دبلوم المعاهد الجامعية المتوسطة )الفنية( من أحد المعاهد التر
ي أحد التخصصات الموجودة بالكلية، وذلك بحسب الضوابط وا

وط التالية: الستكمال الدراسة بنظام البكالوريوس ف   لشر
 

ي ي   يتم قبول طلبات المتقدم .1 ي تمنح شهادات دبلوم الثالث  ىحدا لاللتحاق بكلية جدة العالمية من خريج  المعاهد األهلية التر
 . ي ي والمهت   سنوات وفقًا لآللية المعتمدة بي   وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقت 

ي  لاللتحاق بكليي   ال يتم قبول طلبات المتقدم .2 ي تمنح شهادات دبلوم  ىحداة جدة العالمية من خريج  المعاهد األهلية التر
ي أحد التخصصات المناظرة بالكلية، ويحق لهم االلتحاق فقط 

الثالث سنوات إال بعد حصولهم عىل شهادة الدبلوم ف 
 بالتخصص المناظر لنفس التخصص الذي حصلوا فيه عىل شهادة الدبلوم. 

ي تمنح شهادات دبلوم ما بعد الثانوية العامة تطبق عىل المتقدمي   من ال .3 طالب الذين أنهوا دراستهم بأحد المعاهد األهلية التر
ي تشي عىل بقية الطالب المستجدين،  وط القبول التر ف بها لدى كلية جدة العالمية( نفس شر ي التخصصات المناظرة والمعتر

)ف 
ط الحصول عىل الحد األدن  من التقدير ا ي مر أو  % )جيد جدًا(75لعام بالثانوية العامة الحديثة بنسبة مع إعفائهم من شر التر

. أو  عليها خمس سنوات  أكتر

ي تمنح شهادات دبلوم ما بعد الثانوية العامة  .4 تطبق عىل المتقدمي   من الطالب الذين أنهوا دراستهم بأحد المعاهد األهلية التر
ي الباب الراب

وط معادلة الساعات الواردة ف   ع. نفس قواعد وشر

ي يتم قبول معادلتها  .5 تحويلها للطالب المتقدم لاللتحاق أو  ال يتجاوز عدد الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( المقررة التر
% ولدبلوم السنة 40% ولدبلوم السنتي   نسبة  50بالكلية بعد إتمام الدراسة بأحد المعاهد األهلية لدبلوم الثالث سنوات نسبة 

مجموع عدد الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( المقررة المطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس % وذلك من 20نسبة 
 من الكلية. 

وط االتفاقيات المنعقدة مع جهات منح الدبلومات والموقعة بي   الطرفي   حسب نظام التجست  المعتمد من  .6 تطبق الكلية شر
 وزارة التعليم. 
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 آخرإلى  وآلية التحويل من برنامج دراسيالباب السادس: شروط 

 

ي التخصص.  .1
 أن يكون الطالب قد أنىه فصلي   كاملي   ف 

 ما يعادله. أو  )جيد جدًا( +Cأن يكون الطالب المحول قد اجتاز الساعات المعتمدة المحولة له بتقدير ال يقل عن  .2

 . المرشد األكاديمي  يأخذ رأ .3

وط  فحص والبتليقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة ل .4 ي طلبات التحويل قبل أن يوضي بالموافقة، وبما ال يتعارض مع شر
ف 

ي الكلية. 
ي يحددها كل قسم ف   التحويل التر

ي السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص .5
ي إىل  يثبت ف 

ي سبق له دراستها وإن كان ال يحتسب ف  آخر جميع المقررات التر
ي تكون من متطلب ي المعدل الفصىلي سجله األكاديمي اال المقررات التر

نامج الدراسي المنتقل إليه، وتحسب درجاتها ف   GPAات الت 
اكمي العام للدرجات   . CGPAوالمعدل التر

ي يضعها مجلس الكلية.  .6  موافقة وكيل الكلية وموافقة عميد الكلية وفقًا للضوابط التر

 

نامج بعد أخذ رأي إىل  ويسمح بتحويل الطالب من مسار  المرشد األكاديمي وموافقة رئيس القسم وتطبق عليه مسار آخر داخل نفس الت 
وط والقواعد المطبقة للتحويل من برنامج دراسي   برنامج آخر داخل الكلية. إىل  نفس الشر
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 الباب السابع: اشتراطات التخرج والحصول على درجة البكالوريوس

  ي مختلف األقسام بالكلية عىل تطبيق نظام
ي سيدرسها كل تقوم الدراسة ف  الساعات المعتمدة. ويقوم الطالب باختيار المقررات التر

 .  فصل دراسي بمساعدة المرشد األكاديمي

  نامج الدراسي بنجاح سواء ي الت 
ط لمنح الطالب الدرجة الجامعية )البكالوريوس( إتمام دراسة الساعات المعتمدة المطلوبة ف  يشتر

اكمي العام االختيارية طبقًا للخطة الدر أو  األساسية : 2.00عن  CGPAاسية، عىل أال يقل متوسط معدله التر  ، وذلك عىل النحو التاىلي

 

ساعات  Design   قسم التصاميم  
 معتمدة

 Interior Design 134 التصميم الداخىلي 

 Graphics Design 134 تصميم الجرافيكي ال

 

ساعات  Businessقسم اإلدارة 
 معتمدة

 Marketing & International الدوليةالتسويق وإدارة األعمال 

Business 132 

 Management Information نظم المعلومات اإلدارية

Systems 132 

 Accounting & Finance 132 المحاسبة والتمويل

 

 Computer Science andمات علوم الحاسب و تقنية المعلو قسم 

Information Technology 

ساعات 
 معتمدة

 Computer Science 132 علوم الحاسب

مجيات  Software Engineering 132 هندسة الت 

 Artificial Intelligence 132 الذكاء االصطناعي 

 Information Technology 132 تقنية المعلومات

ي 
ان   Cyber Security 132 األمن السيت 

 Networking 132 الشبكات
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 Engineering    لهندسةقسم ا
ساعات 
 معتمدة

 Industrial Engineering 138 الهندسة الصناعية

 

 )ية  التخرج متطلبات ينه لم ويطوى قيد الطالب إذا . مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية )بخالف الفصلي   الدراسيي   للسنة التحضت 

 يتجاوز أقض ال بحد التخرج متطلبات إلنهاء للطالب استثنائية فرصة إعطاء الكلية ولمجلس ،( فصل دراسي 12) أقصاها مدة خالل

نامج المقررة األصلية المدة ضعف ي حالة فصله بإعادة قيده عىل أال يزيد عدد الساعات المعتمدة  للت 
للتخرج، ويسمح للطالب ف 

ي الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول عىل الدرجة.  ي تحسب له عند إعادة القيد عن ثلتر  التر

  ( ساعة معتمدة، ولمجلس الكلية النظر وتقرير ما يلزم لالستثناء 12الدراسي لكل من فصىلي الخريف والربيع )يكون الحد األدن  للعبء
 من ذلك لكل حالة عىل حدة. 

 ( ساعة معتمدة. ويجوز زيادتها 18يكون الحد األقض للعبء الدراسي لكل من فصىلي الخريف والربيع )  ( ساعة معتمدة وذلك 21)إىل
 لحاالت التخرج. أو  ،(+B)  4.5ون معداًل تراكميًا ال يقل عن للطالب الذين يحقق

  ي يضعها مجلس الكلية. ويمكن للطالب ي فصل الصيف وفقًا للقواعد التر
يجوز لمجلس الكلية الموافقة عىل تدريس مقررات دراسية ف 

لحاالت التخرج فقط. ويجوز للطالب ( ساعات معتمدة 9)إىل  ( ساعات معتمدة، ويزداد هذا الحد 6التسجيل فيها بما ال يزيد عن )
ي فصل الصيف إنهاء متطلبات التخرج قبل ذلك الموعد بفصل دراسي واحد كحد أقض

 . الذي يجتاز مقررات ف 

  اح مجالس األقسام العلمية المختصة نظامًا للتدريب العمىلي للطالب لمدة فصل دراسي واحد عىل يحدد مجلس الكلية بناًء عىل اقتر
ي أحد جهات العمل المرتبطة بمجال التخصص والمعتمدة من القسم العلمي المختص، وذلك بعد اجتياز األقل خالل فتر 

ة الدراسة ف 
( ساعات معتمدة، ويحتسب ذلك ضمن متطلبات التخرج اإلجبارية. 6)بـدة التدريب العمىلي يم ميق( فصول دراسية، ويتم ت7الطالب )

ة التدريب العمىلي وتقوم األقسام العلمية بتحديد ما تراه مناس ام وجدية الطالب أثناء قضائهم لفتر بًا من آليات وإجراءات لمتابعة التر 
ي حدود اإلمكانيات 

اف هيئة التدريس بكل قسم ف  وفقًا لطبيعة التخصص ونوعية التدريب المكلف به الطالب. ويكون ذلك تحت إشر
اح مجلس القسم   العلمي المختص. المتاحة، بعد موافقة مجلس الكلية بناء عىل اقتر

 ي الدراسة بالكلية لمدة فصل دراسي واحد عىل األقل. أو   وثائق أكاديمية ال يجوز إصدار أي
 كشف درجات للطالب إال بعد انتظامه ف 
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 ي  التقديرات تحسب ي  الطالب عليها يحصل التر
 :يىلي  كما مقرر كل ف 

وزن التقدير 
 5من 

الدرجة  التقدير رمز التقدير
 المئوية

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 واعىل 60 ناجح دون درجة 
- NF No Grade-Fail وادن   59 راسب دون درجة 
- IP In-Progress مستمر - 
- IC Incomplete غت  مكتمل - 
- W Withdrawal منسحب - 

- 
TR Transferred 

Credit 
 - معادل

- XD Re-taking معاد دراسته - 
- XF Re-taking معاد دراسته - 

 

  )عدد الساعات المعتمدة للمقرر( = مجموع نقاط المقررX  .)ي حصل عليها الطالب  )عدد النقاط التر

  غت  مكتملIncomplete (IC) ي لمقرر إىل  : ترمز
بعض إتمام أو  تقدير غت  مكتمل للطالب الذي تغيب عن حضور االمتحان النهان 

ط أن يكون قد حض  وأدى  % عىل األقل من متطلبات 75متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ويقرها مجلس الكلية ويشتر
ي األعمال الفصلية، ويكون عىل60حصوله عىل إىل  المقرر باإلضافة

ي أقرب  % عىل األقل ف 
ي هذا المقرر ف 

الطالب أداء االمتحان ف 
 راسب.  (F) فرصة وإال يحصل عىل تقدير 

  منسحبWithdrawal (W) ي الثمانية أسابيع األوىل من إىل  : ترمز
، ويكون انسحابه ف  انسحاب الطالب من مقرر أثناء فصل دراسي

 .  الفصل الدراسي

  منسحب إجباريًاDenial (DN)( ي حالة إنذاره
( مرات لتجاوز عدد مرات غيابه النسبة المسموح بها 3: تقدير يتم رصده للطالب ف 

. وح  رمانه من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي
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  تقديرPass  ي مقررات تستلزم طبيعتها قياس مدى تحقيق مستوى معي   من التحصيل واالستيعاب، مثـل المقـررات
يمنح للطالب ف 

ي ال تقابلهـا سـاعات معتمدة  ي حالة إعادته لمقرر رسب   Non – Credit Courseالتر
كما يستخدم هذا التقدير عند نجاح الطالب ف 

 فيه. 

   ي يحصل فيها الطالب عىل تقدير ي حساب   (DN) & (W) & (IC)المقررات التر
ال تحسب له كساعات دراسية وال نقاط وال تدخل ف 

اكمي للدرجات.   المعدل التر

 

 ي أ
ي  ييجوز للطالب دخول االمتحان ف  وذلك لمرتي   عىل  (-D)أو  (D)سبق له النجاح فيها وحصل فيها عىل درجة  من المقررات التر

ي كل مرة من 
ي امتحان المقرر ف 

ي حصل عليها ف  ي جميع الحاالت ترصد للطالب الدرجات األعىل التر
األكتر بغرض تحسي   تقديره، وف 

 . Student Transcriptمرات دخوله االمتحان وترفع الدرجة السابقة بساعاتها المعتمدة من سجل الطالب 

  ي بداية كل فصل دراسي سواًء المقررات
ي تطرحها مجالس األقسام ف  ي أي من المقررات الدراسية االختيارية التر

ال تبدأ الدراسة ف 
ي مجال التخصص

ي هذا المقرر حدًا أدن  يحدده أو  االختيارية ف 
المقررات االختيارية الحرة، إال بعد تجاوز عدد الطالب المسجلي   ف 

 مجلس الكلية سنويًا. 

  ي يدرسها الطالب أول ي المقررات التر
ي التحسي   فيها بنفس القواعد الخاصة بالقيد ف 

ي يرغب الطالب ف  يتم القيد لدراسة المقررات التر
ي حال رغبة الطالب إعادة مقرر للمرة الثانية يتع

رشد ون األكاديمية مشفوعًا برأي المؤ ي   عليه أن يتقدم بطلب للجنة الشمرة، وف 
 األكاديمي ومجلس القسم المختص. 

 ( اكمي العام بحد أقض  ( ساعة معتمدة. 12يسمح للطالب بإعادة دراسة عدد من الساعات المعتمدة لتحسي   معدله التر

  ي ويكتب أمام اسم المقرر
ويدون التقدير الذي  Incomplete (IC)ال يحسب التقدير الفصىلي للطالب إذا طلب تأجيل االمتحان النهان 

ي نهاية األ  حصل عليه الطالب عند االنتهاء من أداء
. وإذا لم يتقدم االمتحان وبحد أقض ف  ي من بداية الفصل الدراسي التاىلي

سبوع الثان 
ي المقرر. 

 الطالب لالمتحان يعتت  راسبًا ف 

  ي حصل فيها عىل تقدير  الذي حققه عند اإلعادة.  ويحصل فيها عىل التقدير الفعىلي  (IC)أو  (F)عىل الطالب إعادة المقررات التر

 ي أي مقرر
ي هذا 25 يتم توجيه إنذار للطالب الذي بلغت نسبة غيابه ف 

% من مجموع الساعات الدراسية المعتمدة لهذا المقرر ف 
 الفصل، ويعتت  اإلنذار نافذًا حتر ولو لم يتسلمه الطالب. 

 ي لم يصدر مجلس الكلية بناًء عىلي طلب مجالس األقسام المختصة قرارًا بحرم ي المقررات التر
ي ف 
ان الطالب من التقدم لالمتحان النهان 

، ويقيد 25%، أي إذا تعدت نسبة غيابه 75يستوف فيها نسبة حضور  ي الفصل الدراسي
% من الساعات الدراسية المعتمدة للمقرر ف 

ي المقرر ويرصد تقديره 
 إال إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية فيعتت  غائبًا بعذر مقبول.  (DN)راسبًا ف 
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  العام:  التقدير 
اكمي  للمعدل العام التقدير يكون اكمي  معدله عىل بناءً  تخرج الطالب عند التر ي  التر

 :كاالنر

 

اكمي  المعدل كان إذا  ممتاز   5.00 من 4.50 عن يقل ال التر

اكمي  المعدل كان إذا  جدا  جيد  5.00من  4.50 من أقل إىل 3.75 من التر

اكمي  المعدل كان إذا   جيد  5.00من  3.75 من أقل إىل 2.75 من التر

اكمي  المعدل كان ذاإ   مقبول  5.00من  2.75 من أقل إىل 2.00 من التر

  :ف  مراتب الشر

ف مرتبة تمنح .1  . التخرج عند 5.00 إىل 4.75من  تراكمي  معدل عىل الحاصل للطالب األوىل الشر

ف مرتبة تمنح .2  . عند التخرج 5.00من  4.75اىل اقل من  4.25من  تراكمي  معدل عىل الحاصل للطالب الثانية الشر
ط .3 ف مرتبة عىل للحصول يشتر  :يىلي  ما الثانية أو األوىل الشر

  ّي  رسب قد الطالب يكون أال
ي  درسه مقرر أي ف 

ي  أو الكلية ف 
 .أخرى جامعة ف 

 ي  التخرج متطلبات أكمل قد الطالب يكون أن
ي  األقض للبقاء والحد األدن   الحد بي       المدة متوسط أقصاها مدة ف 

 ف 
 .قسمه

 ي  درس قد الطالب يكون أن
 .التخرج متطلبات   من % 60  عن يقل ال ما كلية جدة العالمية ف 
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 واالنسحاب اإلرشاد األكاديمي وشروط التسجيل والحذف واإلضافة الباب الثامن: مهام 
 

  ي بداية كل عام دراسي بتخصيص مرشدًا أكاديميًا لكل طالب مستجد التحق بالقسم، ويكون المرشد األكاديمي
يقوم كل قسم علمي ف 

 من بي   أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويفضل أن يكون من نفس التخصص. 

  ي إجراءات التسجيل واختيار المقررات الدراسية يتوىل المرشد األكاديمي مهام اإلرشاد األكاديمي للطالب المكلف
بإرشادهم ومعاونتهم ف 

ي تتعلق بالدراسة  ي جميع األمور التر
، وتقديم النصح واإلرشاد والتوجيه من الناحية األكاديمية ف  األساسية واالختيارية لكل فصل دراسي

ة دراستهم بالكامل وحتر تخرجهم. ويكون رأي المرشد األكاديمي اس  تشاريا وليس إلزاميًا. طوال فتر

  :رقم جامغي يخصص لكل طالب مستجد، يبدأ )من جهة اليسار( برقمي   يدالن عىل العام الجامغي الميالدي هو الرقم الجامغي للطالب
أو  ( للفصل الدراسي األول1الذي يبدأ الطالب فيه الدراسة، يليه رقم يدل عىل الفصل الدراسي الذي بدأ الطالب فيه الدراسة سواء )

، يليه رقم مسلسل من أربعة 2) ي
 . أرقام( للفصل الدراسي الثان 

ي   مسلسل 
 العام الميالدي  الفصل األول    الفصل الثان 

 :  XX  2 أو 1  0001 الرقم الجامغي
 

  ي يحددها مجلس الكلية بعد ة التسجيل التر
استيفاء يتم تسجيل الطالب قبل بداية كل فصل دراسي بأسبوع عىل األقل وخالل فتر

ي سوف تطرحها قبل بداية  وط القيد وسداد الرسوم المقررة. وتحدد مجالس األقسام العلمية المقررات األساسية واالختيارية التر شر
ي يرغبون التسجيل بها.  ة ال تقل عن شهر إلعطاء الفرصة للطالب الختيار المقررات التر

الفصل الدراسي التاىلي لكل برنامج، وذلك بفتر
اف المرشد األكاديمي الذي يجب أن يوافق عىل العبء الدراسي قبل التسجيل. ويختار الط  الب المقررات تحت إشر

  وال يعتت  تسجيل ، ي يقوم الطالب بالتسجيل فيها مع بداية كل فصل دراسي يتم تحصيل المضوفات الدراسية المقررة عن المواد التر
ي تكون غت   داد الطالب نهائيًا إال بعد سداد المضوفات التر  التحويل لطرف آخر. أو   قابلة لالستر

  سنويًا وفقًا لما يقرره مجلس الكلية. ويتم القيد خالل  دراسي م والقيد لكل عام يفصل دراسي ومواعيد التقديتم تحديد بداية كل
وط القيد وسداد المضوفات.   أسبوعي   قبل بدء الفصل الدراسي وذلك بعد استيفاء شر

  ي مسارات التخصص من مقررات القسم العلمي المختص. ويكون % من مجموعة 65-60يكون
% عىل األكتر من 40-35المقررات ف 

ي أي مسار عن 
% من إجماىلي عدد الساعات 30المقررات الدراسية من خارج مسارات التخصص، مع مراعاة أال تقل مواد التخصص ف 

 المعتمدة. 

 وافرت العوامل التية: ال تبدأ الدراسة بأي مسار من مسارات التخصص إال إذا ت 

  .ي االلتحاق بمسار التخصص طبقًا لما يحدده مجلس الكلية
 توافر حد أدن  من الطالب الراغبي   ف 

   .حات األقسام المختصة ي يحددها مجلس الكلية بناًء عىل مقتر  استيفاء الطالب للمتطلبات التر

   ي مجال مسار التخصص، بما يسمح بتدريس
% عىل 60توافر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية من المتخصصي   ف 

 األقل من مواد التخصص. 

 



 

18 | P a g e 

QA Department 

 

 

 

 

  ًي المقرر االختياري طبقا
ي التسجيل ف 

لما  ال تبدأ الدراسة بأي مقرر من المقررات االختيارية إال إذا توافر حد أدن  من الطالب الراغبي   ف 
ي مجال المقرر. ي

 حدده مجلس الكلية، مع توفر أعضاء هيئة التدريس من المتخصصي   ف 

  ط موافقة يسمح بالتسجيل للطالب المتأخرين عن الموعد المعلن من قبل مجلس القسم العلمي خالل األسبوع األول من الدراسة بشر
 كل من المرشد األكاديمي ورئيس القسم. 

 ي و أ يحذف مقرراً أو  للطالب أن يضيف
ة ال تتجاوز أسبوعي   من بداية الفصل الدراسي عىل أن يظل العبء الدراسي ف  أكتر خالل فتر

ط موافقة المرشد األكاديمي ورئيس مجلس  ي يضعها مجلس الكلية، وبشر الحدود المسموح بها وفقًا للقواعد والتقويم الدراسي التر
 القسم العلمي المختص. 

 د الطالب جزء من الرسوم الدراسي ي حالة الحذف يستر
: أو االنسحاب ة ف   حسب التاىلي

دة من بداية الدراسة  نسبة الرسوم المستر
ي 
داد  األسبوع األول والثان   المادة % من قيمة رسوم75يتم استر

داد  األسبوع الثالث  % من قيمة رسوم المادة50يتم استر

داد  األسبوع الرابع إىل السابع  % من قيمة رسوم المادة25يتم استر

داد ال  بداية األسبوع الثامنمن   أي مبلغيتم استر

  ي تخصص إدارة األعمال 40تقدر درجات األعمال الفصلية للمقررات النظرية بما يساوي
% من الدرجة النهائية لكل مقرر دراسي ف 

ي تخصص  %30و
لمهام والبحوث . وتحسب درجات األعمال الفصلية بمجموع ما أنجزه الطالب من االتصاميممن الدرجة النهائية ف 

ي يكلف بها، . إىل  التر  جانب درجة امتحان منتصف الفصل الدراسي

  .ال يحق للطالب التسجيل بالمقررات ذات المتطلب السابق إال بعد اجتياز ذلك المتطلب بنجاح 

 ي مادة اختيارية
ها بمقرر آخر. وعند تكرار أو  يجوز للطالب الراسب ف  ي نفس المتغيب عنها بدون عذر مقبول تغيت 

رسوب الطالب ف 
ي المادة الخاصة بالمقررات اإلجبارية. 

 المقرر يطبق عليه ما ورد ف 

  م المرشد األكاديمي بمتابعة أداء الطالب ويوضي اكمي  يلتر  بوضع الطالب تحت المالحظة لفصل دراسي واحد إذا انخفض معدله التر
CGPA  ي من التحاقه  2.00عن

ي نهاية الفصل الدراسي الثان 
ي أي فصل آخر بعد ذلك، ويتم توجيه إنذار أكاديمي للطالب أو  بالدراسةف 

ف 
الحد األقض من الساعات إىل  ( ساعة معتمدة، ويسمح للطالب بالتسجيل12مع خفض عدد الساعات المسجلة بحيث ال تزيد عن )
 . 2.00المعتمدة المسموح بها عند ارتفاع معدله الجديد عن 

   ي اإلنذار األكاديمي بض
اكمي يقض  ،  2.00إىل  CGPAورة رفع الطالب معدله التر ة أقصاها فصلي   دراسيي   رئيسيي   عىل األقل خالل فتر

اكمي  ة فصلي   دراسيي   يصدر له انذار أكاديمي  2.00إىل  فإذا لم يتمكن الطالب المنذر أكاديميًا من رفع معدله التر عىل األقل خالل فتر
ي مدته فصل واحد، فإذا لم ي

اكمي ثالث ونهان  يتم فصل الطالب نهائيًا من الكلية وال يسمح له  2.00إىل  تمكن من رفع معدله التر
 أقسام أخرى. إىل  بالتحويل

  اكمي نذار األكاديمي عىل األقل يتم رفع اإل  2.00إىل  GPACإذا تمكن الطالب الموضوع تحت المراقبة األكاديمية من رفع معدله التر
اكمي ألقل من  عنه. وإذا ما تكرر انخفاض معدله ي فصل دراسي الحقا يتم توجيه إنذار أكاديمي أول له ليتمكن من رفعه  2.00التر

ف 
 .  خالل فصلي   دراسيي  
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 ( ي هذه الالئحة
وبموافقة وكيل الكلية  -% من الساعات المعتمدة( 75يجوز للطالب إذا كان مستوفيًا نسبة الحضور المنصوص عليها ف 

ي سجله أنه منسحب  أكتر أو  االنسحاب من مقرر  -
ي هذه الحالة يثبت له ف 

، وف  خالل األسابيع الست األوىل من الفصل الدراسي
Withdrawal (W)،  .ي حساب تقدير الطالب

 وال تدخل هذه المقررات ف 

 ي أحد الفصول الدراسية وذلك ب
موافقة يجوز للطالب إذا كان مستوفيًا نسبة الحضور المنصوص عليها أن ينسحب كليًا من الدراسة ف 

ي  Withdrawal (W)وكيل الكلية. وهنا يثبت له أنه منسحب
. وال يشي ذلك عىل الفصل الصيف   .لجميع مقررات الفصل الدراسي

  :وط التالية ي عىل سبيل االستثناء لظروف قهرية، وذلك بالشر
 يجوز تأجيل االمتحان النهان 

 األكاديمية بالكلية قبل إقرار مجلس الكلية بالموافقة. ون ؤ أن يكون تغيب الطالب عن االمتحان بعذر مقبول من لجنة الش 

 ( ي هذه الالئحة
 % من الساعات المعتمدة(. 75أن يكون الطالب مستوفيا نسبة الحضور المنصوص عليها ف 

   ي المقرر المؤجل امتحانه غت
ي هذه الحالة ترصد درجة الطالب ف 

أن يكون الطالب مستوفيا لألعمال الفصلية للمقرر، وف 
 بالتقدير الفعىلي الذي يحصل عليه عند اإلعادة.  (IC)، وبعد أدائه لالمتحان يستبدل التقدير (IC) مكتمل

 عىل األقل أن يختار بعض المقررات السابق  2.00إىل  يمكن للطالب الذي لم يحقق عند إتمامه متطلبات التخرج معداًل تراكميًا يصل
ي فص

اكمي العام دراستها ويسجلها مع المرشد ويقوم بدراستها ف   الذيالمستوى إىل  ويصل CGPAل دراسي الحق لكي يحسن معدله التر
 يسمح له بالتخرج. 

  ف األوىل للمتخرج الذي يكون قد حصل عىل معدل تراكمي عام ي أي  4,75أعىل من  CGPAتمنح مرتبة الشر
عىل أال يقل معدله ف 

ف الثانية للمتخرج الذي يكون قد حصل عىل معدل تراكمي (+B) 4.50فصل من فصول الدراسة حتر تخرجه عن  ، وتمنح مرتبة الشر
ف األوىل(+B) 4.50ال يقل عن  CGPAعام  ط لمنح مرتبة الشر ي غضون المدة االعتيادية أو  . ويشتر

الثانية أن ينىهي المتخرج دراسته ف 
ي أي مقرر خالل دراست (F)المقررة للتخرج وأال يكون قد حصل عىل تقدير 

 ه بالكلية. ف 
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 ضوابط الحضور و الغياب: التاسعالباب 
 

 ات حضور جميع ال البيجب عىل الط ي الوقت المحددمحارص 
 .ف 

 ةأي طالب يصل مرتي   بعد الوقت المحدد لل  سيعتت  غائًبا عن محارص 
ة   .واحدةمحارص 

 أكملغائب ، حتر لو ه سيتم احتساب دقائق 10أكتر من   تأخر  أي طالب 
ةبقية ال  .محارص 

 ام  البيجب عىل الط اتجميع قواعد الحضور احتر ام بأوقات المحارص   .و الغياب و االلتر 

 
 تغيب الطالب: 

 :الساعات المعتمدةاجماىلي عدد ٪ من 10 غيابهعند  للطالب اإلنذار األوليتم توجيه 

 ي إذا كان عدد ال
ات ف   ٪10تساوي يابات غ 4، فإن  3األسبوع = محارص 

  ي إذا كان عدد
ات ف   ٪10تساوي  غيابات 3، فإن  2األسبوع =  المحارص 

  ي إذا كان عدد
ات ف   ٪10يساوي  غيابان، فإن  1األسبوع =  المحارص 

 غيابالتواصل مع مدرس المقرر لإلبالغ عن أي حالة  البيجب عىل الط 

 .الداعمة لتقارير وتقديم ا     
  ي

 :الساعات المعتمدةاجماىلي عدد ٪ من 20يعىط للطالب عند بلوغه  اإلنذار الثان 

  ي إذا كان عدد
ات ف   ٪20تساوي  ياباتغ 9، فإن  3األسبوع =  المحارص 

  ي إذا كان عدد
ات ف   ٪20تساوي  ياباتغ 6، فإن  2األسبوع =  المحارص 

  ي إذا كان عدد
ات ف   ٪20تساوي  ياباتغ 3، فإن  1األسبوع =  المحارص 

  الحرمانعىل درجة الطالب سوف يحصل اعات المعتمدة لمادة ما ، ٪ من مجموع الس25بعد تجاوز نسبة الغياب عن (DN)  ي تلك
ف 

 .لمادةا

  ي إذا كان عدد
ات ف   (DN)درجة الحرمان  غيابات ينتج عنها  10أكتر من  ، فإن 3األسبوع =  المحارص 

  ي إذا كان عدد
ات ف   (DN) عنها درجة الحرمان ينتج  ياباتغ 6، فإن أكتر من  2األسبوع =  المحارص 

  ي إذا كان عدد
ات ف   (DNيابات درجة الحرمان )غ 3، فعندئٍذ ينتج عن أكتر من  1األسبوع =  المحارص 
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 الئحة حقوق الطالب: العاشرالباب 
 

  ي المجال
 : يمي األكادحقوق الطالب ف 

  مكانات التعليمية المتاحة اإل توفت  كافة  اللستيعاب والدراسة بيش وسهولة من خاال توفت  البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق
 .لخدمة هذا الهدف

 ي يدرسها وفقا ل ي تحكم العمل أل الحصول عىل المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التر حكام واللوائح التر
 .ديمي األكا

 الحصول عىل الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له. 

  ي المواعيد المحددة  حذف أي مقرر أو إضافته، أو
تأجيل الفصل الدراسي بأكمله وفقا لنظام الدراسة بالكلية ولوائحها ف 

 .كاديمي األ حسب التقويم 

 ات أو تغيت  أوقاتها إ ات واستيفاء الساعات العلمية لها وعدم إلغاء المحارص  ام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد المحارص  ال التر 
ات بديلة من قبل هيئة التدريس  ط أن يتم تعويضها بمحارص  ورة بشر ي حالة الض 

 .ستيفاء المقررال ف 

  ي ذلك عليه، ما لم يتجاوز النقاش ما الئستفسار والمناقشة العلمية الاال
قة مع أعضاء هيئة التدريس، دون رقابة أو عقوبة ف 

 .داب وحدود اللياقة والسلوكال تقتضيه 

  ي تمت إثارتها أو اال أن تكون أسئلة ات، وأن اإل ختبارات من المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التر حالة إليها ضمن المحارص 
ي للدرجات لما يحقق التقييم العادل لقدرات الطالب

 .يراع التوزيــــع المتوازن والمنطفر

  وااال دخول كافة ، ي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي تبار قبل االخ ت الحرمان من دخولال حا عن نالع إل ختبارات التر
 .ذلك بوقت كاف حسب اللوائح والتعليمات

  ي
ي تنظيم آلية المراجعة اال طلب مراجعة إجابته ف 

ختبارات النهائية وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن الكلية ف 
 .وضوابطها

  ي البحوث و
ي حصل عليها ف  ي أداها بعد الفراغ من تصحيحها تبارات الشهرية االخمعرفة نتائجه التر والفصلية والنهائية التر

 .واعتمادها

 

 

  ي المجال غير
 : اديمي األكحقوق الطالب الجامعي ف 

 تواجده داخل الكلية اللجتماعية والنفسية والصحية خاال انة والرعاية إلع التمتع با. 

  ي
 .داخل الكلية شطة المقامةاألن المشاركة ف 

  لكلية وفقا للوائح والنظم المعمول بها ستفادة من خدمات ومرافق ااال . 

 امج والرح شيح للدورات التدريبية والت  ي اال التر
شطة الثقافية والتطوعية وأنشطة خدمة المجتمع ألنت والمشاركة ف 

 .الداخلية والخارجية

 ر وقع عليه لع ي الكلية القتهالشكوى أو التظلم من أي رص 
 .مع أعضاء هيئة التدريس أو قسمه أو أي قسم ف 

  ي أية قضية تأديبية ترفع ضده، وعدم صدور العقوبة
ي الكلية ف 

بعد سماع  إال للطالب حق الدفاع عن نفسه أمام أية جهة ف 
 .أقواله

 



 

22 | P a g e 

QA Department 

 

 

 

 

 ي الصادر ضده وذلك وفقا للقواعد المقررة بموجب أحكام تأديب الطالب  .يحق للطالب التظلم من القرار التأديت 

  للطالب نفسه أو وىلي أمره أو من  ال الكلية ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم أي منها إالحفاظ عىل محتويات ملفه داخل
ي ي الت يفوضه بذلك رسميا، ما عدا الحا عليه من قبل جهات الطالع طلب فيها تسليم محتويات ذلك الملف أو اتالتر

 . التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجهة حكومية أخرى
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 ظلم الطالبضوابط ت: حادي عشرالباب ال
 
  :ضوابط طلب التظلم 

 انتقاصا أىلي من حقوقه األكاديمية أو غت  األكاديمية  تقديم شكوى لرفع ما يراه ظلما وقع عليه، أو  يحق للطالب . 

 ريرها تححديد الطلبات و تمقدمة بشكل واضح ودقيق و لرير الشكوى احت . 

 ام بالنماذج ااال  . والتظلماتلصحيحة لتقديم الشكاوى دة وبالطريقة المحدلتر 

 ي مستندات اللتقديم ا  (. إن وجد)تثبت صحة الواقعة أو صحة ما يدعيه الطالب  تر

 ام بااال ي حضور شخصيًا للتر 
ي حددين لممكان الالوقت وا ف 

حضور دون لدارة ذلك، مع التنبيه عىل أن عدم ااال حال طلب  ف 
ي ستمرار ال  عن اعذر مقبول يعد تنازالً 

 . نظر الشكوى ف 

  موضوع من جديد لرًا يوجب فتح ات   أو ميقدم دليلً  ولمالفصل فيها  وتميكون قد سبق وأن رفع ذات الشكوى  أال .  

  متتحل التظلم قد اكتملت و مأن تكون الواقعة. 

 يوما  تقديم طلب يتجاوز أال  يجب ي  محل التظلم ، من الواقعة التظلم خمسة عشر
ي التظلم بعد مض 

 المدة ويسقط الحق ف 
 .ذكورةالم

 لطلبات التظلم ثبت عدم صحتها  تقديمه ثبت تكرار تظلمه، أو رفض قبول طلب التظلم ان ثبت عدم صحة يحق للجنة
 .مسببا الرفض ان يكون قرار  عىل

  ي حالة
م اللجنة بإخطار الطالبالت طلب رفض ف    .بأسباب الرفض ظلم تلتر 

  ي حالة
ي لتشكيل لجنة لرئيس القسم ا بمخاطبة التظلم، تقوم اللجنة قبول طلب ف   . لدراسة التظلممعت 

  للطالب.  يةتأديبالحة اىلي الالئمقدمة كيدية وفقا لإن تبي   أن الشكوى ا لجنة توقيع العقوبة عىلي الطالبيحق ل 

   م اللجنة  بحقه مهال حالة، مع إعاال ثون يوما من تاريــــخ ال مدة أقصاها ث اللبنتيجة تظلمه خ ار الطالببإخط المختصةتلتر 
ي 
 المختصة.  ن قرارها أمام اللجنةالتظلم م ف 

  ي حالة رفع الطالب
ي  حتر يتم البت المختصةاللجنة  لتظلم من قراراللجنة أمام اللجنة العليا، يتم إيقاف العمل بقرار ف 

ف 
  .طلب التظلم

   اتأال ي  الرسمية تال العط تدخل فتر
  .ذكورة سابقاالم النظاميةالمدد أي من  ف 

   ي حقه مشكواليجوز حضور الشخص  أال
ي قد تعقد للتصويت أو البت جتماعات الرسميةأيا من اللجان أواال  ف  ي  التر

قبول  ف 
 .التظلم، أونتيجته

 

  :اجراءات التظلم 

 ي يحددها  (قسمال)بموضوع التظلم  الصلة ذات رئيس الجهة بالتظلم اىل يتقدم الطالب ستقبال طلبات ال أو الجهة التر
 . التظلم

  ي
  .مباشر الالرئيس  يتم رفع التظلم اىل التظلمات باستقبال الصلة ذات الجهة ضد رئيس موضوع التظلم ان يكون حالة ف 

 م. التظل بنتيجة ويخطربه،مع تحديد تاريــــخ التقديم،وموعد اخطاره مقدم من الطالبليتم قيد التظلم ا  
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  الجهات الكفيلة ببحث حالة طلب التظلم اىلي إل جراءات النظامية إل باتخاذ ا (قسمال)ختصاص اال يقوم رئيس الجهة ذات
  لم. موضوع التظ

 ي  جراءاتإل تتبع ا
ي  درجة طالب مراجعةل نموذج الالواردة ف 

  .مقرراتلأحد ا ف 

 مها ال التظلم كتابيا مع التوقيع باست بنتيجة غ الطالبال يتم اب . 
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 القيد: العقوبات التأديبية واإليقاف عن الدراسة وطي الثاني عشرالباب 

  :ي حالة قيامه بأحد األعمال التية
 يتعرض الطالب لعقوبة التأديب ف 

 منشآت الكلية. أو  األعمال المخلة بنظام الكلية 

 ي أو  التحريض عليهأو  تعطيل الدراسة ات واألعمال األكاديمية األخرى التر االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحارص 
ي اللوائح بالمواظبة عليها. 

 تقض 

  ي اال
. كما أن كل طالب ختباراتاإلخالل بنظام اال أو  مساعدة طالب آخر أو  بشتر وسائل الغش ختباراتمحاولة الغش ف 

ي اختبار 
ي حالة تلبس أو  يرتكب غشًا ف 

وعًا فيه ويضبط ف  ف شر  اتلجنة االختبار يتم إخراجه من االختبار بواسطة مشر
ي الاختبارات من دخول  حرمانهو  واثبات الحالة

 ،مجلس الكليةأو  تأديبالمجلس إىل  مواد ويعتر الطالب راسبًا ويحالبافر
تب عليه بطالن الدرجة كما   قد منحت للطالب قبل كشف الغش.  إذا ما كانيتر

 بأحد صور العنف. أو  فعلً أو  زمالؤه قوالً أو  اإلساءة ألحد أساتذته 

  االختبار نيابة عنه.  شخص مكان آخر بغرض أداءأو  إدخال طالبأو  انتحال صفة طالب أخر 

 ف  ءأو خارجها بما يسي  مخل بالداب العامة وبحسن الست  والسلوك داخل الكليةأو  الكرامةأو  ارتكاب فعل مخل بالشر
 لسمعة الكلية. 

 تبديدها. أو  الكتب الدراسيةأو  المواد أو  كل إتالف للمنشآت واألجهزة 

 اك فيها بدأو  كل تنظيم للجماعات داخل الكلية  ون ترخيص سابق من السلطات المتخصصة. االشتر

 ي الكلية
ي تجمهر أو  االعتصام داخل مبان 

اك ف   الداب. أو  مظاهرات مخالفة للنظام العامأو  االشتر

 تعليماتها. أو  اإلخالل بالقواني   واللوائح والتقاليد للكلية وأنظمتها أو  مخالفة 

 ات  من إدارة الكلية. صحف دون إذن مسبق أو  إصدار مجالت حائطأو  توزيــــع النشر

  .ي الوثائق الرسمية
وير ف  عات والتوقيعات والتر   جمع التت 

  : ي يتم توقيعها عىل الطالب المخالفي   فيما يىلي  تتفاوت العقوبات التأديبية التر

  ي أو  التنبيه الشفىهي  اإلنذار. أو  الكتان 

  .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية 

  ز شهر ال تتجاو الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة . 

  اوح   . أكتر أو  فصال دراسياً إىل  بي   شهراً الفصل من الكلية لمدة تتر

  ي مقرر  ختباراتالحرمان من اال
. أو  ف   أكتر

  ي مقرر
. أو  إلغاء اختبار الطالب ف   أكتر

  ي فصل دراسي واحد  ختباراتالحرمان من اال
. أو  ف   أكتر

 ي من الكلية، ويجوز تبليغ قرار الفصل
تب عليه عدم صالحية الطالب للقيد  إىل الفصل النهان  أو  الجامعات األخرى. ويتر

ي المملكة العربية السعودية. إىل  التقدم
ي جامعات أخرى ف 

 االمتحان ف 
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 ي اتخاذ كافة الصالحيات وله   ،ماقساأل اءسؤ ر و  تشكل مجلس التأديب من كل من العميد ووكيل الكليةي
اإلجراءات وتقرير العقوبة ف 

ر. ويجوز إبالغ القرار الصادر بالعقوبة التأديبية التأديبية وفقاً  وىلي أمر الطالب وإعالن إىل  لنوع المخالفة وبما يتناسب مع حجم الض 
ي ملف الطالب. 

( ف   القرار داخل الكلية، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية )عدا التنبيه الشفىهي

 ي الحاالت ا
 لتالية: يتم طي قيد الطالب ويعتت  مفصواًل ف 

 ( يومًا متتالية بدون تقديم عذر يقبله مجلس الكلية. 15إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة ) 

    ة فصلي   دراسيي   متتاليي فصول دراسية غت  متتالية رغم رفض مجلس الكلية للعذر  ةثالثأو  إذا انقطع عن الدراسة لفتر
 المسبق الذي تقدم به. 

  ي هذه الالئحة. إذا تجاوز عدد الفصول الدراسية
 المعتذر عنها الحد األقض المسموح به ف 

 أو  األنظمة العامة،أو  تخالف أنظمة الكليةأو  إذا صدر بحق الطالب توصية بالفصل الرتكابه مخالفة تخل بالداب العامة
ي حقه ألسباب تتعلق بالسلوك

 األخالق. أو  تم تطبيق الئحة تأديب الطالب ف 

 

 صل من الكلية لألسباب األكاديمية التالية: يتعرض الطالب المنتظم للف 

  .ي هذه الالئحة
 إذا استنفذ الطالب فرص الرسوب المنصوص عليها ف 

  اكمي  (3)إذا حصل عىل إنذارات أكاديمية. ويجوز  (3)أو  2.00أقل من  CGPAإنذارات أكاديمية النخفاض معدله التر
اديميًا فصل دراسي واحد إذا رأى المجلس إمكانية رفع معدله لمجلس الكلية االستثناء من ذلك بمنح الطالب المفصول أك

اكمي   . 2.50إىل  التر

 نامج مرة ونصف إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها  فرصة إعطاء الكلية ولمجلس لتخرجه، المقررة مدة الت 

نامج المحددة األصلية المدة ضعف يتجاوز أقض ال بحد التخرج متطلبات إلنهاء للطالب استثنائية  للتخرج.  للت 

  .إذا انقطع عن الكلية دون تقديم طلب انسحاب قانونيا من خالل وكيل الكلية 

   . ي لجميع المقررات لسنتي   دراسيتي  
 إذا حرم من دخول االمتحان النهان 

 ي االمتحانات مع التوصية بفصله لمدة مؤقتة
ي حقه عقوبة لدواعي الغش ف 

 بصورة نهائية. أو  إذا صدرت ف 

ي الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب المنتظم الذي تنطبق عليه أحكام هذه الفقرات السابقة بإعطائه 
ويجوز لمجلس الكلية ف 

 .  فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلي   دراسيي   عىل األكتر

  احدة فقط فيما عدا الطالب يجوز لمجلس الكلية إعادة قيد الطالب المفصول الذي تبفر عىل تخرجه فصل دراسي واحد ولمرة و
ي االمتحانات مع التوصية بفصلهم لمدة مؤقتة

ي حقهم عقوبة من مجلس التأديب لدواعي الغش ف 
 بصورة نهائيةأو  الذين إذا صدر ف 

فأو  الذين صدرت بحقهم عقوبات الرتكابهم مخالفات أخالقيةأو   الداب العامة. أو  أفعال مخلة بالشر

 اًء عىل طلبه ال يحق له العودة للدراسة إال بعد تقديم طلب بإعادة قيده برقمه وسجله قبل طي قيده الطالب الذي يطوى قيده بن
رات العودة ويتم عرضه عىل مجلس الكلية للتوصية بالرفض ي حالة الموافقة يعامل الطالب معاملة أو  موضحًا به مت 

الموافقة. وف 
ي الكلية ق

 بل طي قيده. وتتم إعادة القيد وفقًا للقواعد التالية: الطالب المستمر بناًء عىل وضعه السابق ف 
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  .أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل فصلي   دراسيي   من تاريــــخ طي القيد 

  .أن يوافق مجلس الكلية عىل إعادة قيد الطالب بناًء عىل توصية القسم 

 للكلية بطلب للعودة للدراسة عىل أن يعامل معاملة أكتر بإمكانه التقدم أو  إذا مض  عىل الطالب المطوي قيده ستة فصول دراسية
ي سبق له النجاح فيها قبل إىل  الطالب المستجد دون الرجوع سجله الدراسي السابق، وال تحسب له أي نقاط عن المقررات التر

ي حينه. 
وط القبول المعلنة ف   االنقطاع. عىل أن تنطبق عليه كافة شر

 ال يجوز إعادة قيد الطالب أكتر من مرة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


