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مبادرة مسيرتيمبادرة مسيرتي

هي مبادرة لإلرشاد وتوعية طالب وطالبات جامعة تبوك باللوائح واألنظمة األكاديمية التي 
تتعلق بدراستهم خالل مسيرتهم التعليمية وكل ما يتعلق بها من إجراءات وضوابط تختص 
بالتسجيل والحركات األكاديمية والتخرج.  كما تقوم هذه المبادرة بتعريف الخدمات اإللكترونية 
المقدمة لطالب وطالبات درجة البكالوريوس ودرجتي الدبلوم المتوسط والدبلوم المشارك. 

الهدف منها:
تثقيف الطالب والطالبات باللوائح واألنظمة األكاديمية.. 	
مساعدة الطالب والطالبات في استيعاب وفهم األنظمة الجامعية بطريقة ميسرة.. 	
تنبيه الطالب والطالبات بالمواعيد الزمنية لتسجيل المقررات والحركات األكاديمية.. 	
شرح خطوات وإجراءات التقديم على العمليات والحركات األكاديمية.. 	

الفئة المستهدفة:

طالب وطالبات جامعة تبوك في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم 
المشارك.

المصادر المتاحة:

الموقع اإللكتروني لعمادة القبول والتسجيل

حساب عمادة القبول والتسجيل على تويتر

بوابة الطالب األكاديمية

 قناة عمادة القبول والتسجيل على يوتيوب
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الباب األول: مقدمة
6مصطلحات أكاديمية هامة

13البرامج األكاديمية
16البوابة اإللكترونية

16تطبيق خدماتي

16البطاقة الجامعية

الباب الثاني: تسجيل المقررات وسير الدراسة
17الجدول الدراسي

18تسجيل المقررات )الحذف واإلضافة(
20الحضور والغياب والحرمان

21دراسة فصل زائر في جامعة تبوك
23دراسة فصل زائر في جامعة أخرى

25الغياب عن االختبار النهائي

الباب الثالث: الشؤون األكاديمية
26التحويل الداخلي )تغيير التخصص(

28التخصيص بكلية الهندسة
29تأجيل فصل دراسي

31االعتذار عن فصل دراسي
33االعتذار عن مقرر دراسي

35االنسحاب النهائي من الجامعة
37إعادة القيد )منقطع، مطوي قيده، منسحب(

40الفرص اإلضافية النخفاض المعدل
42الفرص اإلضافية لتجاوز مدة الدراسة النظامية

44الفرص اإلضافية للفصل الصيفي
45التظلم على الدرجة النهائية للمقرر

46التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة تبوك
48معادلة المقررات للمحولين إلى جامعة تبوك

50التحويل الخارجي من جامعة تبوك إلى جامعة أخرى

الباب الرابع: الوثائق الرسمية والتخرج
53حساب المعدل والتقديرات

55مراتب الشرف
56إنهاء إجراءات التخرج

الفهرسالفهرس
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56وثيقة التخرج اإللكترونية
56السجل األكاديمي

57اإلفادات اإللكترونية
58وثيقة التخرج البديلة )تعديل اسم، تعديل بيانات، بدل فاقد، بدل تالف(

59ترجمة وثيقة التخرج لخريجي كلية المعلمين وخريجات كلية التربية
60ترجمة وثيقة التخرج باللغة الفرنسية

61طباعة وثيقة التخرج بطريقة برايل
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مصطلحات أكاديمية :
القواعد التنفيذية:  

الضوابط واإلجراءات والعمليات التي تنظم هذه الالئحة وتفسرها »الئحة الدراسة واالختبارات 
للمرحلة الجامعية«.

العام الدراسي: 
فصالن دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربع مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو 

مستويين صيفيين إن وجد.

النظام الدراسي:
أو  الدراسية،  المستويات  بنظام  سواء  الجامعة،  ومعاهد  كليات  في  المتبع  الدراسة  أسلوب   

الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.

الفصل الدراسي: 
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا في نظام الفصلين الدراسيين، وال تقل عن اثني 
عشر أسبوعًا في نظام الفصول الدراسية الثالثة، وال تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف 

واإلضافة واالختبارات النهائية.

 المستوى الدراسي:
أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث ال يقل عن أربعة 
أسابيع، وال يزيد عن ثمانية أسابيع، وال يقل إجمالي األسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعًا 

في العام.

 السنة الدراسية الكاملة: 
مدة زمنية ال تقل عن أربعين أسبوعًا في العام.

 الفصل الصيفي: 
أسابيع  تقل عن ستة  الدراسيين، وال  الفصلين  لنظام  أسابيع  ثمانية  تقل عن  ال  زمنية  مدة 

لنظام الفصول الدراسية الثالثة، وُتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.

الباب األول: مقدمة
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 المستوى الصيفي:
خاللها  المدة  وُتضاعف  الدراسي،  المستوى  لنظام  أسابيع  أربعة  عن  تقل  ال  زمنية  مدة 

المخصصة لكل مقرر دراسي.

 الخطة الدراسية: 
وحداتها  مجموع  تشكل  التي  والُحَرة،  واالختيارية،  اإلجبارية،  الدراسية  المقررات  مجموعة 
متطلبات التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح؛ للحصول على الدرجة العلمية في 

التخصص المحدد.

 المقرر الدراسي:
 المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل رقمًا ورمزًا ووصفًا للمحتوى، وتخضع في 
كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن ُتدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب 

سابق أو متطلب متزامن معها.

 الوحدة الدراسية:
 المحاضرة النظرية األسبوعية )أو الدرس السريري أو درس التمارين( التي ال تقل مدتها عن 
خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي ال تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني 

المحدد في الخطة الدراسية.

 أنماط التعليم:
بعد،   عن  التعليم  المدمج،  التعليم  الحضوري،  التعليم  ومنها:  المختلفة  التعليم  طرائق 

التعليم الذاتي، وغيرها من أنماط التعليم األخرى.

 برنامج الترقية األكاديمية الدراسية )التجسير(:
 البرنامج المصمم إلكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.

 درجة األعمال الفصلية: 
الدرجة الممنوحة لألعمال التي يتحصل عليها الطالب خالل الدراسة في مستوى دراسي، أو 
فصل دراسي، أو السنة الدراسية الكاملة -إن وجدت-، وتشمل االختبارات والبحوث واألنشطة 

التعليمية التي تتصل بالمقرر الدراسي.
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 االختبار النهائي: 
في  الدراسي  المقرر  تدريس  نهاية  في  واحدة  مرة  يعقد  الدراسي،  المقرر  في  اختبار 

المستوى الدراسي، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.

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

 الدرجة النهائية: 
دراسي،  مقرر  لكل  النهائي  االختبار  درجة  إليها  وُتضاف  الفصلية،  األعمال  درجات  مجموع 

وتحسب الدرجة اإلجمالية من مئة.

 السجل األكاديمي: 
بيان تفصيلي يتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، والتقديرات التي حصل 

عليها، ويشمل المعدلين )الفصلي والتراكمي(.

 الطالب الزائر:
 الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من 

فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله.

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

مقرر دراسي.

 تقدير مستمر:
 تقدير ُيرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي الستكمال دراسته، ويرمز له 

برمز )م(.

 تقدير غير مكتمل :
تقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر ذي طبيعة بحثية أو ميدانية وليس له اختبار نهائي يتعذر على 

الطالب استكمال متطلباته في الوقت المحدد وال يحتسب في المعدل.
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 المعدل الفصلي: 
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع 
المقررات الدراسية التي درسها في أي فصل دراسي، أو مستوى دراسي، أو سنة دراسية 
كاملة، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر 

دراسي درسه الطالب.

المعدل التراكمي: 
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، التي 

درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات الدراسية.

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

 العبء الدراسي:
فصل  أو  دراسي،  مستوى  في  تسجيلها  للطالب  يسمح  التي  الدراسية  الوحدات  مجموع   

دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة.

المدة النظامية للدراسة: 
المدة التي تمنح للطالب إلنهاء متطلبات التخرج وتساوي مدة البرنامج باإلضافة إلى نصف 

هذه المدة.

الجدول الدراسي:
بيانات  أو سنة دراسية ويشمل  للطالب في فصل دراسي  المسجلة  المقررات  بيان يوضح   

المقرر وموعد ومكان المحاضرة.

تسجيل المقررات )الحذف واإلضافة(: 
تعديل الجدول الدراسي للطالب أو إضافة بعض المقررات أو حذفها.

المتطلب السابق:
 المقررات التي يجب اجتيازها من أجل تسجيل مقررات أخرى.
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المتطلب المتزامن:
 المقررات التي يجب تسجيلها من أجل تسجيل مقررات أخرى في نفس الفصل الدراسي.

اإلنذار األكاديمي:
 اإلشعار األكاديمي اإللكتروني الذي يوجه إلى الطالب نتيجة انخفاض معدله التراكمي عن 

الحد األدنى.

الطالب المنتظم: 
الطالب الذي يتاح له تسجيل المقررات الدراسية في فصل دراسي أو سنة دراسية.

الطالب المقيد: 
الطالب المقيد بالجامعة برقم جامعي ويشمل المنتظم والمعتذر والمؤجل قبول والمؤجل  

والزائر.

الطالب المؤجل قبول:
 الطالب الذي صدرت له الموافقة على تأجيل  قبوله.

الطالب المؤجل:
 الطالب الذي صدرت له الموافقة على تأجيل فصل دراسي أو سنة دراسية.

الطالب المعتذر:
 الطالب الذي صدرت له الموافقة على االعتذار عن فصل دراسي أو سنة دراسية.

الطالب المتعثر في التسجيل: 
الطالب الذي لم يتمكن من تسجيل جميع مقررات المستوى الدراسي حسب مستواه بسبب 

الرسوب أو الحرمان أو التأجيل أو االعتذار.

الطالب المتعثر أكاديميًا:
الطالب الذي حصل على معدل تراكمي أقل من 	 أو الذي لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة 

الدراسة النظامية.
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الطالب المنسحب: 
برنامجه  إكمال  قبل  الجامعة  في  دراسته  إنهاء  على  الموافقة  له  صدرت  الذي  الطالب 

الدراسي.

الطالب المطوي قيده:
 الطالب الذي حصل على تقدير »محروم« أو »راسب« في جميع المقررات وحصوله على 
معدل فصلي “1.00“ أو الذي يتم إيقافه عن االستمرار في الدراسة وفق القواعد التنفيذية 

لهذه الالئحة. 

الطالب المفصول أكاديميًا: 
الطالب الذي يتم إيقافه عن االستمرار في الدراسة نتيجة انخفاض معدله أو تجاوز المدة 

النظامية للدراسة، أو كليهما.

الطالب المفصول تأديبيًا: 
جهات  من  بحقه  تأديبي  قرار  صدور  نتيجة  الجامعة  من  نهائيًا  فصله  يتم  الذي  الطالب 

االختصاص.

متطلبات الجامعة: 
عدد من المقررات اإلجبارية واالختيارية محددة بعدد من الساعات الدراسية يجب على جميع 

طلبة الجامعة دراستها.

متطلبات الكلية:
 عدد من المقررات اإلجبارية واالختيارية محددة بعدد من الساعات الدراسية يجب على جميع 

طلبة الكلية دراستها.

متطلبات البرنامج:
عدد من المقررات اإلجبارية  واالختيارية محددة بعدد من الساعات الدراسية يجب على جميع 

طلبة البرنامج دراستها.

المقررات االختيارية:
عدد من المقررات المطروحة في فصل دراسي يختار منها الطالب الجتياز عدد محددًا من 

الساعات الدراسية للخطة الدراسية.
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المقررات الحرة: 
من  محددًا  عددًا  الجتياز  وذلك  اختيارها  للطالب  يمكن  التي  الدراسية  المقررات  من  عدد 

الساعات من خارج الخطة الدراسية.

المقررات المعادلة:
برنامج  في  دراستها  تم  والتي  لها  الطالب  اجتياز  وتوثيق  احتسابها  يتم  التي  المقررات 

بالجامعة أو بجامعة أخرى عن طريق التحويل أو الزيارة أو نقاط الخروج من البرنامج.

اختبار الدور الثاني: 
اختبار غير قابل لإلعادة يعقد قبل بدء الدراسة للعام الجامعي التالي للمقررات التي تتبع 

النظام السنوي، والتي لم يتمكن الطالب من اجتيازها في اختبارات الدور األول.

االختبار البديل: 
اختبار يعقد للطالب الُمتغيِّب عن االختبار بعد قبول عذره.
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البرامج األكاديمية

كلية  الطب

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
السنوات 
الدراسية

الطب 

والجراحة
 6 سنوات  	9000		9		5	9		5علميعلمي

كلية  الصيدلة

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
السنوات 
الدراسية

دكتور 

صيدلة
 5 سنوات  		600	205	7				7علميعلمي

كلية  العلوم الطبية التطبيقية

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

			00000	9		2075	5علميعلميالتمريض
مستوى

تقنية 
المختبرات 

الطبية
			920500000	9205	علميعلمي

مستوى

العالج 
الطبيعي

			20500000	2055	5علميعلمي
مستوى

كلية  الهندسة

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

الهندسة 

المدنية
5	0	2000	8		885		89علميعلمي

مستوى

الهندسة 

الكهربائية
5	0	502000		560			6علميعلمي

مستوى

الهندسة 

الميكانيكية
5	0	2000	602505656علميعلمي

مستوى

الهندسة 

الصناعية
5	0	2000	5		556		60علميعلمي

مستوى
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كلية  الحاسبات وتقنية المعلومات

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

تقنية 

المعلومات
		200000		8			8204	علميعلمي

مستوى

علوم 

الحاسب
		200000		8			8201	علميعلمي

مستوى

هندسة 

الحاسب
5	0	500					859			6علميعلمي

مستوى

كلية العلوم 

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

		0000			85			97			علميعلميالرياضيات
مستوى

		0000			88	5	9200	علميعلميالكيمياء
مستوى

		50000		79	40	9			علميعلمياالحياء
مستوى

		50000		79				9	6	علميعلميالفيزياء
مستوى

الكيمياء 
الحيوية

		0000			86			98	6	علميعلمي
مستوى

		0000			79	8		9			علميعلمياالحصاء
مستوى

كلية  إدارة األعمال

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

ادارة األعمال 
مسار اإلدارة

علمي، 
أدبي

		0	6	5	665	9	97	7	أدبي
مستوى

التسويق
علمي، 

أدبي
		0	6	5	665	9	97	7	أدبي

مستوى

		0	6	20		7	9740	7	أدبيعلميالمحاسبة
مستوى

التمويل 
واالستثمار

		0	6	5	665	9	97	7	أدبيعلمي
مستوى

نظم 
المعلومات 

االدارية
		0	6	5	665	9	97	7	أدبيعلمي

مستوى
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كلية الشريعة واالنظمة

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

الشريعة
علمي، 

أدبي
		60000		5		762607أدبي

مستوى

األنظمة
علمي، 

أدبي
		0000			7200				50أدبي

مستوى

كلية  التربية واآلداب

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

الدراسات 
اإلسالمية

علمي، 
أدبي

		88000000	8859	59أدبي
مستوى

اللغة 
العربية

علمي، 
أدبي

		97000000		975		5أدبي
مستوى

اللغات 
والترجمة 

– اللغة 
اإلنجليزية

علمي، 
أدبي

		99000000	9950	50أدبي
مستوى

كلية التصاميم والفنون

نوعالتخصص
الثانوية

مسار
التخصص

عدد 
مقررات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
ساعات 
الخطة 
الدراسية

عدد 
المقررات 
االجبارية

عدد 
الساعات 
االجبارية

عدد 
المقررات 
االختيارية

عدد 
الساعات 
االختيارية

عدد 
المقررات 

الحرة

عدد 
الساعات 

الحرة

مقررات
التدريب

سنوات
االمتياز

عدد 
المستويات 

الدراسية

التصميم 
الداخلي

		0	2000		6				8	7	علميعلمي
مستوى

تصميم
 األزياء 

والمنسوجات

علمي، 
أدبي 

		0	10	20	170		50200أدبي
مستوى
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البوابة األكاديمية:  
إجراءات الوصول:

	 .https://myut.ut.edu.sa/ut/init   كتابة الموقع االلكتروني
اختيار أيقونة »طالب«. 	
إدخال اسم المستخدم: الرقم الجامعي. 	
إدخال كلمة المرور )رقم الهوية الوطنية أو هوية مقيم(. 	
اختيار أيقونة  »دخول«. 5

تطبيق خدماتي 
إجراءات الوصول:

الدخول الى متجر التطبيقات لألجهزة الذكية. 	
كتابة اسم التطبيق »خدماتي جامعة تبوك« ومن ثم تنزيل . 	

التطبيق وتشغيله
كتابة اسم المستخدم: الرقم الجامعي. 	
كتابة كلمة المرور) رقم الهوية الوطنية أو هوية مقيم(. 	
ادخال رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل. 5

البطاقة الجامعية 
للحصول على البطاقة الجامعية عبر تطبيق خدماتي لألجهزة الذكية:

الدخول على تطبيق 
»خدماتي جامعة تبوك«

اختيار القائمة الرئيسية 
ثم اختيار أيقونة 

»البطاقة الجامعية«

0102
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الجدول الدراسي
يحتوي على البيانات األتية: 

المقررات المسجلة للطالب في الفصل الدراسي الحالي : 

يمكن طباعة الجدول الدراسي عن طريق  بوابة الطالب األكاديمية. 

أرقام الشعب الدراسية

القاعات الدراسية

أسماء أعضاء هيئة التدريس 

تاريخ تسجيل المقرر

مجموع الساعات المسجلة

مجموع الساعات المتبقية

اسم المرشد األكاديمي

رمز المقرر

مواعيد المحاضرات )األيام – األوقات( ويرمز لأليام 

عدد ساعات المقررنشاط المقرر اسم المقرر

األحد اإلثنين1 الثالثاء2 األربعاء3 الخميس4 5

الباب الثاني: تسجيل المقررات وسير الدراسة 
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تسجيل المقررات 

الضوابط:
تســجل مقــررات جميــع الطــالب والطالبــات حســب المســتوى أو عــن طريــق الطالــب عبــر . 	

ــه األكاديميــة. بوابت

ال يسمح للطالب المستجد بتعديل جدوله الدراسي.. 	

دراســية . 	 ســاعات   10 الدراســي  الفصــل  فــي  الدراســي  الطالــب  لعــبء  األدنــى  الحــد 

. ة معتمــد
ضوابط إضافة مقرر:. 	

أن يكون المقرر مطروحًا والشعبة متاحة. 	
عدم وجود متطلب سابق للمقرر  	
عدم وجود تعارض مع المقررات المسجلة 	
أن يكون المقرر ضمن أربعة مستويات دراسية. 	
عدم تجاوز عبء الخطة الدراسية والمعدل التراكمي. 	

ــه مــن . 5 ــه األكاديميــة ويتــم معالجت ــر بوابت ــب حــذف مقــرر عب ــب التقــدم بطل يمكــن للطال
ــط التاليــة: ــه وفــق الضواب ــل القســم العلمــي الــذي ينتمــي ل قب

أال يكون المقرر من المستوى الصفري. 	
أال يقل عدد الساعات الدراسية عن الحد األدنى للعبء الدراسي. 	
ــًا مــع مقــرر آخــر، فــال يمكــن حذفــه إال  	 ــًا متزامن إذا كان المقــرر المــراد حذفــه متطلب

بحــذف المقرريــن معــًا.
يمكــن للطالــب فــي حــال لــم يتمكــن مــن تســجيل أحــد المقــررات تقديــم طلــب إضافــة مقرر . 6

عبــر بوابتــه األكاديميــة ويتــم معالجتــه مــن قبــل القســم العلمــي الــذي ينتمــي له. 
عــدد المســتويات المســموحة لتســجيل المقــررات أربعــة مســتويات دراســية فقــط عنــد . 7

تعــذر تســجيل الطالــب لمســتواه الدراســي، وفــي حــال عــدم إمكانيــة تســجيل مقــررات 
أخــرى يكتفــى بالمقــررات المســجلة.

بوابتــه . 8 عبــر  الدراســي  لــم يســتلم جدولــه  الــذي  الطالــب  حــذف جميــع مقــررات  يتــم 
الدراســة.  عــن  منقطعــا  ويعتبــر  الثانــي  األســبوع  بنهايــة  األكاديميــة 

يجــب علــى الطالــب التأكــد مــن جدولــه الدراســي بعــد انتهــاء فتــرة معالجــة التســجيل . 9
ويتحمــل مســؤولية جميــع المقــررات المســجلة فــي جدولــه.
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اإلجراءات:
	. تسجيل المقررات إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط.

	. يمكن للطالب في حال لم يتمكن من تسجيل أحد المقررات تقديم طلب إضافة مقرر عبر 

بوابته األكاديمية ويتم معالجته من قبل القسم العلمي.

تكون  القسم  موافقة  تتطلب  التي  واإلضافة  الحذف  الجدول  تعديل  طلبات  تقديم   .	

إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية، وتكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة حسب االتي:

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل على اليوتيوب

مواعيد تسجيل المقررات
تعلن المواعيد فصليًا قبل بداية الفصل الدراسي، وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم 

األكاديمي.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب  .

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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الحضور والغياب والحرمان

يتم رصد الغياب للمقررات المسجلة من بداية األسبوع األول وفقًا للتقويم الجامعي.. 	
ال تثبت وال تحتسب للطالب المقررات الدراسية ما لم تكن مسجلة في الجدول الدراسي.. 	
يلتزم مدرس المقرر برصد الغياب عبر البوابة األكاديمية خالل أسبوع كحد أقصى من . 	

تاريخ المحاضرة.
المقرر وفقًا ألنماط . 	 أنشطة  المحاضرات لجميع  المنتظم بحضور جميع  الطالب  يلتزم 

التعليم المختلفة المحددة في توصيف المقرر.
يجب على الطالب متابعة الحضور والغياب للمقررات المسجلة بشكل مستمر من خالل . 5

البوابة األكاديمية.
يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابه بدون عذر %20 من . 6

مجموع ساعات االتصال.
في حال تغيب الطالب لعذرٍ ما يجب تقديم العذر لمدرس المقرر عبر القنوات اإللكترونية . 7

المعتمدة بمدة ال تتجاوز موعد حضور المحاضرة التالية.
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان عند قبول عذر الطالب بشرط أال تزيد . 8

نسبة إجمالي غيابه )بعذر وبدون عذر( عن %35 من مجموع ساعات االتصال.
إجمالي غيابه 35% . 9 تجاوزت نسبة  النهائي في حال  االختبار  الطالب من دخول  يحرم 

)بعذر وبدون عذر( من مجموع ساعات االتصال.
له . 10 المقرر ويرصد  الغياب راسبًا في  الذي حرم من دخول االختبار بسبب  الطالب  يعّد 

تقدير محروم.
يتأثر معدل الطالب الفصلي والتراكمي في حال تم حرمانه في المقرر. 		
آلية احتساب إجمالي الغياب = عدد أيام الغياب بدون عذر + عدد أيام الغياب بعذر.. 		
آلية احتساب الحد األقصى من الغياب التي تؤدي إلى الحرمان: . 		

 (100÷20 ) x  عدد األسابيع الدراسية x عدد ساعات المقرر المعتمدة
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دراسة فصل زائر في جامعة تبوك
هو دراسة طالب منتظم في جامعة أخرى لعدد من المقررات في جامعة تبوك لمدة فصل 

دراسي.

الضوابط:
 أن تكون حالة الطالب األكاديمية »منتظم«.. 	
الحصـــول علـــى موافقـــة عمـــادة القبـــول والتســـجيل بالجامعـــة التـــي ينتمـــي لهـــا الطالـــب . 	

موضحـــًا المقـــررات المـــراد دراســـتها.
أال تزيد مدة الدراسة عن ثالثة فصول دراسية كطالب زائر.. 	
ال يسمح للطالب بتسجيل أي مقرر لم تتم الموافقة عليه.. 	
والطاقـــة . 5 المتاحـــة  والشـــعب  المطروحـــة  المقـــررات  وفـــق  المقـــررات  تســـجيل  يكـــون 

االســـتيعابية.

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط.. 	
جامعة . 	 إلى  زائر  “طلب  أيقونة  ثم  القبول”  “طلب  أيقونة  ثم  “القبول”  أيقونة  اختيار 

تبوك”.
إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من الدرجة العلمية ومقر الدراسة.. 	
بملف . 	 الوطنية  والهوية  جامعتك  قبل  من  عليه  الموافق  الزائر  الفصل  نموذج  إرفاق 

.PDF واحد بصيغة
اختيار المقررات المتاحة المراد دراستها.. 5
حفظ الطلب واالحتفاظ برقم الطلب ومتابعته، باإلضافة إلى أن تقديم الطلب ال يعني . 6

قبوله.
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة حسب اآلتي:. 7

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب و سيظهر الرقم الجامعي.

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل على اليوتيوب

مواعيد التقديم:
من بداية أسبوع التهيئة إلى نهاية أسبوع التهيئة.

مواعيد النتائج:
خالل يومان عمل من تاريخ تقديم الطلب.

بعد الموافقة سيتم إصدار وإظهار الرقم الجامعي عبر الخدمة.. 8
الدراسي . 9 الجدول  على  لالطالع  األكاديمية  البوابة  على  الدخول  الطالب  على  يجب 

ومتابعة الحضور والغياب وجدول االختبارات النهائية.
إدخال اسم المستخدم: الرقم الجامعي  •

إدخال كلمة المرور )رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم(  •
الضغط على أيقونة “دخول”.  •

أيقونة . 10 ثم  اإللكتروني”  “التسجيل  أيقونة  اختيار  الدراسي  الجدول  على  لالطالع 
“المقررات المسجلة” ثم أيقونة “استالم الجدول”

انتهاء . 		 بعد  طلبات  أي  تقبل  وال  المعتمد،  الجامعي  التقويم  وفق  بالمواعيد  التقيد 
الفترة.
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دراسة فصل زائر في جامعة أخرى
هو دراسة طالب منتظم في جامعة تبوك لعدد من المقررات في جامعة أخرى لمدة فصل 

دراسي.

الضوابط:
أن تكون الدراسة في جامعة حكومية. أو جامعة خاصة حاصلة على االعتماد المؤسسي . 	

الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية مصنفة من وزارة التعليم أو مؤسسة تعليمية . 	

مرخصة من جهة االختصاص في بلد الدراسة إذا كانت من خارج المملكة.
كانت . 	 حال  في  كليته  في  المطروحة  للمقررات  زائر  فصل  بدراسة  للطالب  يسمح  ال 

الجامعة األخرى في نفس مدينة الطالب.
أن تكون حالة الطالب األكاديمية »منتظم«.. 	
أال تزيد مدة الدراسة عن ثالثة فصول دراسية كطالب زائر.. 5
الرئيسي . 6 دراسته  مقر  في  الدراسي  الجدول  حسب  المحاضرات  بحضور  الطالب  يلتزم 

إلى حين الموافقة على الطلب.
أن تكون المقررات مطابقة لمفردات محتوى المقرر بنسبة ال تقل عن %75 من مخرجات . 7

التعلم للمقرر.
ال يسمح للطالب بتسجيل أي مقرر لم تتم الموافقة عليه ولن يتم معادلته.. 8
تطبق ضوابط تسجيل المقررات والحركات األكاديمية.. 9

تثبت وتحتسب للطالب جميع المقررات التي تم دراستها المجتازة وغير المجتازة في . 10
السجل األكاديمي بما في ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية.

تزويد عمادة القبول والتسجيل بالنتائج قبل بدء الدراسة للفصل التالي مباشرة، وإال ُعد . 		
منقطعًا عن الدراسة.

المستندات المطلوبة:
توصيف المقررات من الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة فيها.. 	

الهوية الوطنية. 	
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اإلجراءات:
الحصول على وصف المقررات من الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة فيها.. 	
تسليم وصف المقررات لكلية الطالب.. 	
الحصول على نموذج دراسة فصل زائر من جامعة تبوك إلى جامعة أخرى من موقع عمادة . 	

القبول والتسجيل.
والتسجيل . 	 القبول  الكلية وعمادة  الزائر واعتماده من  الفصل  نموذج طلب دراسة  تعبئة 

بجامعة تبوك.
تزويد عمادة القبول والتسجيل بالنتائج قبل بدء الدراسة للفصل التالي مباشرة.. 5
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد، وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.. 6

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل على اليوتيوب

مواعيد التقديم:
من بداية أسبوع التهيئة إلى نهاية أسبوع التهيئة.

مواعيد النتائج:
خالل يومان عمل من تاريخ تقديم الطلب.
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الغياب عن االختبار النهائي:

النهائي . 	 االختبار  درجة  في  )صفر(  ما  لمقرر  النهائي  االختبار  عن  الغائب  للطالب  يرصد 
ويحسب تقديره في المقرر على مجموع درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في مقررٍ ما لعذر قهري، يمكن له التقدم . 	
بعذر الغياب متضمنًا ما يثبت سبب التغيب عن االختبار خالل مدة من اليوم التالي لالختبار 

وحتى األسبوع األول من بداية الفصل التالي.
تكون فترة استقبال األعذار من اليوم التالي لالختبار وحتى األسبوع األول من بداية الفصل . 	

التالي.
الطالب . 	 عذر  قبول  القصوى،  الضرورة  حاالت  في  يفوضه،  من  أو  القسم  لمجلس  يجوز 

والسماح بمنحه اختبارًا بديالً مكافئا خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي.
الطالب . 5 تقدم  إذا  الفصل  لنفس  النهائية  االختبارات  فترة  أثناء  البديل  االختبار  عقد  يجوز 

بالعذر مبكرًا، وتمت الموافقة عليه.
يتم تعديل درجة الطالب المتغيب بعذر مقبول وترصد له مجموع الدرجات التي حصل عليه . 6

بعد أدائه االختبار البديل.
إذا تم تعديل الدرجة في األسبوع األول من الفصل التالي وترتب على هذا التعديل تغيير . 7

حالة المقرر من »رسوب« إلى »نجاح« يمكن للطالب تسجيل المقررات لهذا الفصل، وخالف 
ذلك ال يمكن للطالب تعديل جدوله.

تعقد االختبارات البديلة للمقررات التي تغيب عنها الطالب وفق التقويم الجامعي المحدد.. 8
الدرجة . 9 تبقى  مؤجالً  أو  معتذرًا  يكن  ولم  عذر  بدون  البديل  االختبار  عن  الطالب  تغيب  إذا 

المرصودة مسبقًا.
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الباب الثالث: الشؤون األكاديمية

التحويل الداخلي )تغيير التخصص(:
هو تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الكلية أو من كلية إلى أخرى داخل الجامعة.

أواًل: الضوابط العامة:
أن تكون حالة الطالب األكاديمية »منتظم«. 	
أال يكون قد سبق للطالب التحويل أو تغيير تخصصه خالل فترة الدراسة.. 	
الحصول على معدل تراكمي لثالثة فصول دراسية »ال تشمل الفصل الصيفي«.. 	
أن يستوفي الضوابط األخرى التي يحددها مجلس الجامعة أو من يفوضه.. 	
التأجيل واالعتذار واالنسحاب واالنقطاع وطي القيد والفصل األكاديمي ضمن الفصول . 5

المحتسبة في التحويل.
أال يقل المعدل التراكمي عن 	.. 6
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد، وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء . 7

الفترة.
ال يمكن التراجع عن التحويل بعد قبول الطلب.. 8

ثانيًا: التحويل بين تخصصات درجة البكالوريوس وفق الضوابط 
التالية:

تطبق الضوابط العامة في البند أوالً من هذه المادة.. 	
أال يتجاوز 6 فصول دراسية.. 	
أال يقل المعدل التراكمي عن 	 والنسبة الموزونة عن %80 للتخصصات الصحية.. 	

ثالثًا: التحويل بين تخصصات درجة الدبلوم المتوسط وفق الضوابط 
التالية:

تطبق الضوابط العامة في البند أوالً من هذه المادة.. 	
أال يتجاوز 	 فصول دراسية.. 	
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ضوابط بعد الموافقة على التحويل:
تكون معادلة المقررات بناءً على مطابقة مفردات محتوى المقرر بنسبة ال تقل عن . 	

%75 من مخرجات التعلم للمقرر.
تثبت وتحتسب للطالب جميع المقررات التي تم دراستها في السجل األكاديمي بما . 	

في ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية.
في حال كان التحويل من النظام السنوي إلى النظام الفصلي تثبت وال تحتسب . 	

المقررات غير المعادلة في السجل األكاديمي.
تحذف المقررات المسجلة في الفصل الصيفي آليًا، وال يمكن التراجع عن التحويل أو . 	

إعادة تسجيل المقررات.

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط  .	

يجب التأكد من المقر والكلية قبل اختيار التخصص.  .	
الترشيح حسب أولوية الرغبات ويمكن إدخال من رغبة واحدة إلى 10 رغبات.  .	

المفاضلة حسب المقاعد المتاحة.  .	
التقدم بطلب التحويل ال يعني قبول الطلب.  .5

تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:  .6

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل بموقع يوتيوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد سنويًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
تعلن المواعيد سنويًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب وال يتطلب إجراء أاخر.

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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التخصيص بكلية الهندسة:

هو انتقال طالب كلية الهندسة من قسم »الهندسة العامة« إلى أحد األقسام التخصصية 
التالية:

الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية

الضوابط:
أن تكون حالة الطالب األكاديمية »منتظم«.. 	
أال يقل المعدل التراكمي عن 	.. 	
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد.. 	
ال يمكن التراجع عن التخصيص بعد قبول الطلب.. 	
المقاعد . 5 حسب  تخصيصه  يتم  المحددة  الفترة  خالل  بطلب  يتقدم  لم  الذي  الطالب 

الشاغرة.
تحدد الضوابط األخرى والمقاعد المتاحة من قبل مجلس الكلية.. 6

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط.. 	
الترشيح حسب أولوية الرغبات والبد من اختيار )	( رغبات.. 	
المفاضلة حسب المعدل التراكمي والمقاعد المتاحة.. 	
التقدم بطلب التخصيص ال يعني قبول الطلب.. 	
يجب متابعة نتائج التخصيص عبر البوابة األكاديمية.. 5

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل بموقع يوتيوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.
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تأجيل الفصل الدراسي:
هو طلب تأجيل الدراسة لمدة فصل دراسي أو سنة دراسية للنظام السنوي وال تحتسب 

مّدة التأجيل ضمن المّدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

الضوابط :
التقدم بطلب تأجيل فصل دراسي أو سنة دراسية عبر البوابة األكاديمية للطالب.. 	
يسمح للطالب بتأجيل ثالثة فصول دراسية كحد أقصى خالل فترة دراسته للنظام . 	

الفصلي.
يسمح للطالب بتأجيل سنتين دراسيتين كحد أقصى خالل فترة دراسته للنظام السنوي.. 	
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد.. 	
يلتزم الطالب بحضور المحاضرات حسب الجدول الدراسي إلى حين الموافقة على . 5

الطلب.
يجب على الطالب المؤجل تسجيل مقررات الفصل التالي وإال ُعد منقطعًا عن الدراسة.. 6
ال تحتسب فصول التأجيل ضمن مدة الدراسة إلنهاء متطلبات التخرج.. 7
يسمح لحاالت خاصة بتأجيل الدراسة لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات للنظام السنوي أو . 8

تسعة فصول دراسية للنظام الفصلي بعد موافقة اللجنة المختصة.
في حال تغيير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق . 9

دراستها وإكمال متطلبات التخرج للخطة الحالية.
في حال إغالق القسم أو المستويات الدراسية يتم تقييم إعادة قيده وفق القواعد . 10

التنفيذية لهذه الالئحة.
في حال التقدم بطلب تأجيل بعد انتهاء الفترة، فعلى الطالب التقدم بطلب على . 		

األنظمة المساندة مع إرفاق تقارير رسمية للعرض والدراسة على اللجنة المختصة.

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط. 	
التقدم بطلب التأجيل ال يعني قبول الطلب.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 	
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طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل بموقع يوتيوب.

مواعيد التقديم:
من بداية أسبوع التهيئة إلى نهاية األسبوع األول.

مواعيد النتائج:
خالل 	 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

	. التقيد بمواعيد التأجيل وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.

5. ال يمكن التراجع عن التأجيل بعد قبول الطلب.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب .

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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االعتذار عن دراسة فصل دراسي:
هو االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو سنة دراسية للنظام السنوي دون 

أن يعد راسبًا، ويرصد للطالب تقدير)ع( في جميع المقررات ويحتسب هذا الفصل من المّدة 
الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

الضوابط :
التقدم بطلب االعتذار عن فصل دراسي أو سنة دراسية عبر البوابة األكاديمية . 	

للطالب.
يسمح للطالب باالعتذار عن ثالثة فصول دراسية كحد أقصى خالل فترة دراسته . 	

للنظام الفصلي.
يسمح للطالب باالعتذار لسنتين دراسيتين كحد أقصى خالل فترة دراسته للنظام . 	

السنوي.
ال يحتسب الفصل الصيفي من ضمن فصول االعتذار.. 	
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد.. 5
ال يسمح باالعتذار عن فصل دراسي تم رصد درجة االختبارات النهائية ألي مقرر فيه . 6

للنظام الفصلي.
يسمح باالعتذار عن السنة الدراسية باستثناء المقررات المرصود لها درجة نهائية . 7

للنظام السنوي.
يلتزم الطالب بحضور المحاضرات حسب الجدول الدراسي إلى حين الموافقة على . 8

طلب االعتذار.
يرصد للطالب المعتذر تقدير “منسحب” في جميع مقررات الفصل الدراسي.. 9

يلتزم الطالب المعتذر بتسجيل مقررات الفصل التالي وإال ُعد منقطعًا عن الدراسة.. 10
تحتسب فصول االعتذار ضمن مدة الدراسة إلنهاء متطلبات التخرج.. 		
في حال التقدم بطلب اعتذار بعد انتهاء الفترة، فعلى الطالب التقدم بطلب على . 		

األنظمة المساندة مع إرفاق تقارير رسمية للعرض والدراسة على اللجنة المختصة.

ما الذي يترتب عن االعتذار عن الفصل؟
احتمال عدم طرح المقررات في الفصل التالي.. 	
عدم إمكانية تسجيل مقررات الفصل التالي بسبب تعارض أوقات محاضرات واختبارات . 	

مقررات المستويات المختلفة.
عدم إمكانية تسجيل مقررات الفصل التالي بسبب عدم اجتياز المتطلب.. 	
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تأخر في إنهاء الخطة الدراسية وبالتالي تأخر التخرج.. 	
ُتحتسب مدة االعتذار ضمن المدة النظامية إلنهاء متطلبات التخرج.. 5

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط. 	
التقدم بطلب االعتذار ال يعني قبول الطلب.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 	

التقيد بمواعيد االعتذار وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.. 	
ال يمكن التراجع عن االعتذار بعد قبول الطلب.. 5

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل بموقع يوتيوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
خالل 	 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب .

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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االعتذار عن مقرر دراسي:
هو االعتذار عن استكمال دراسة مقررٍ ما أو االنسحاب من دراسة مقرر دراسي أثناء الفصل 

الدراسي.

الضوابط :
التقدم بطلب االنسحاب عن مقرر عبر البوابة األكاديمية للطالب.. 	
يسمح االنسحاب من مقرر واحد فقط خالل الفصل الدراسي للنظام الفصلي، ويستثنى . 	

من ذلك النظام السنوي.
أال يقل العبء الدراسي عن الحد األدنى عن 10 ساعات بعد تنفيذ االنسحاب.. 	
أال يكون المقرر متزامنًا مع مقرر آخر.. 	
ال يسمح للطالب باالنسحاب من مقررات السنة الدراسية األولى.. 5
ال يسمح للطالب باالنسحاب من مقررٍ ما أكثر من مرة خالل دراسته.. 6
ال يسمح باالنسحاب من مقرر في الفصل الصيفي.. 7
يسمح باالنسحاب من 6 مقررات دراسية كحد أقصى خالل فترة دراسته للنظام الفصلي . 8

لدرجة البكالوريوس.
يسمح باالنسحاب من 8 مقررات دراسية كحد أقصى خالل فترة دراسته للنظام السنوي . 9

لدرجة البكالوريوس.
يسمح باالنسحاب من 	 مقررات دراسية كحد أقصى لدرجة الدبلوم المتوسط.. 10
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد.. 		
يرصد للطالب تقدير “منسحب” في المقرر.. 		

ما الذي يترتب عن االعتذار عن مقرر؟
احتمال عدم طرح المقررات في الفصل التالي.. 	
عدم إمكانية تسجيل مقررات الفصل التالي بسبب تعارض أوقات محاضرات واختبارات . 	

مقررات المستويات المختلفة.
عدم إمكانية تسجيل مقررات الفصل التالي بسبب عدم اجتياز المتطلب.. 	
التأخر في إنهاء الخطة الدراسية وبالتالي التأخر في التخرج.. 	
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اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط. 	
التقدم بطلب االعتذار عن مقرر ال يعني قبول الطلب.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 	

التقيد بمواعيد االعتذار عن المقرر وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.. 	
ال يمكن التراجع عن االعتذار عن المقرر بعد قبول الطلب.. 5

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل بموقع 

يوتيوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
خالل 	 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب .

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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االنسحاب:
هو االنسحاب من الجامعة نهائيًا، وال يمكن العودة للدراسة إال بطلب إعادة القيد بعد انتهاء 

الفصل حسب ضوابط إعادة القيد.

الضوابط :
يسمح للطالب باالنسحاب من الجامعة نهائيا حسب الضوابط التالية:. 	
أن تكون حالة الطالب األكاديمية »منتظم أو معتذر أو مؤجل«.. 	
أال يكون على الطالب أي التزامات لدى جهات الجامعة.. 	
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد.. 	
يرصد للطالب تقدير »منسحب« في جميع مقررات ذلك الفصل باستثناء مقررات الحرمان . 5

والمرصود لها درجة نهائية.
يسمح للطالب باالنسحاب من الجامعة بعد انتهاء فترة االنسحاب، وتلغى جميع . 6

التقييمات السابقة ويرصد له »منسحب برسوب« في جميع المقررات وتحتسب في 
المعدل الفصلي والتراكمي.

تحتسب فصول االنسحاب ضمن مدة الدراسة النظامية.. 7
يسمح للطالب المنسحب من الجامعة التقدم عبر البوابة األكاديمية بطلب إعادة قيده . 8

برقمه وسجّله السابق.
يعاَمل الطالب المنسحب من الجامعة في إعادة القيد معاملة الطالب المطوي قيده . 9

وفق القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط.. 	
التقدم بطلب االنسحاب ال يعني قبول الطلب.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 	

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب .

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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التقيد بمواعيد االنسحاب وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.. 	
ال يمكن التراجع عن االنسحاب بعد قبول الطلب.. 5
يمكن طباعة إفادة إخالء طرف عبر تطبيق خدماتي لألجهزة الذكية.. 6

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل بموقع 

يوتيوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
خالل 	 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
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إعادة القيد:
هو تقدم الطالب المطوي قيده أو المنقطع أو المنسحب بإعادة انتظامه للدراسة برقمه 

وسجّله األكاديمي السابق قبل االنقطاع أو طي القيد.

طي القيد – االنقطاع:
هو إيقاف الطالب عن الدراسة إذا انقطع لمدة فصل دراسي أو أقل أو أكثر، دون طلب 

اعتذار عن الفصل أو تأجيل الفصل. أو إذا حصل الطالب على معدل فصلي )1.00( وتحتسب 
ضمن المدة الدراسية.

	. يعد الطالب منقطعًا في الحاالت اآلتية:
أ -  إذا لم يسجل الطالب أي مقرر في الفصل الدراسي بنهاية األسبوع الثاني.

ب - إذا لم يستلم الطالب جدوله الدراسي عبر البوابة األكاديمية بنهاية األسبوع 
الثاني.

	. يطوى قيد الطالب بنهاية الفصل الدراسي في حال حرمانه في جميع المقررات.
	. يسمح للطالب المطوي قيده التقدم إلكترونيًا بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله 

السابق وفق الضوابط التالية:

• إعادة قيد الطالب للمرة األولى:
أ - أن يتقدم بطلب إعادة القيد قبل بداية خمسة فصول دراسية تلي فصل طي القيد 
للنظام الفصلي، أو قبل بداية سنتين دراسيتين تلي سنة طي القيد للنظام السنوي.
ب - أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية إلنهاء متطلبات التخرج ضمن مدة الدراسة 

النظامية.
ث - ال يجوز إعادة قيد الطالب إذا كان مقيدًا بجامعة أخرى.

ج - في حال تغيير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق 
دراستها وإكمال متطلبات التخرج للخطة الحالية.

ح - في حال إغالق القسم أو المستويات الدراسية يتم تقييم إعادة قيده وفق 
القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

• إعادة قيد الطالب للمرة الثانية:
أ - أن تكون جميع ضوابط إعادة القيد للمرة األولى متحققة.

ب - أن يجتاز الطالب نصف الخطة الدراسية كحد أدنى.
ت - أال يقل معدل الطالب عن 2.00 من 5.00.
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	. إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية فأكثر بعد فصل طي القيد 
للنظام الفصلي، أو سنتان دراسيتين بعد سنة طي القيد للنظام السنوي، فبإمكانه 

التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق وفق ضوابط 
القبول في حينه.

5. إذا حصل الطالب على معدل فصلي 1.00 يطوى قيده آليًا.
6. تحتسب فترة االنقطاع وطي القيد واالنسحاب ضمن مدة الدراسة.

7. يسمح بإعادة قيد الطالب المطوي قيده أو المنقطع في الفصل الدراسي الصيفي 
بشرط أال يقل معدله التراكمي عن 	.

8. في حال لم تتمكن الكلية من تسجيل المقررات حسب الضوابط تلغى الحركة 
األكاديمية.

9. يعامل الطالب المنقطع معاملة الطالب المطوي قيده.
10. التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد.

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط.. 	
التقدم بطلب إعادة القيد ال يعني قبول الطلب.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 	

 

التقيد بمواعيد إعادة القيد وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.. 	
ال يمكن التراجع عن إعادة القيد بعد قبول الطلب.. 5

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي )فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل بموقع يوتيوب.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب .

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.
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الفرص اإلضافية النخفاض المعدل:
هــو فصــل الطالــب أكاديميــًا مــن الجامعــة إذا حصــل علــى عــدد مــن اإلنــذارات المتتاليــة بســبب 

انخفــاض المعــدل التراكمــي عــن )2.00( وحســب الدرجــة العلميــة، ويعــد مفصــوالً أكاديميــًا 
ــًا. حتــى يتقــدم بطلــب فرصــة إضافيــة إلكتروني

الضوابط :
	. ينــذر الطالــب إذا انخفــض معدلــه التراكمــي عــن 	 ويظهــر ذلــك فــي الســجل األكاديمــي 

نهايــة كل فصــل دراســي أو ســنة دراســية عبــر البوابــة اإللكترونيــة.
 	 علــى  إذا حصــل  الجامعــة  مــن  الفصلــي  للنظــام  البكالوريــوس  درجــة  يفصــل طالــب    .	
إنــذارات متتاليــة، ويعــد مفصــوالً أكاديميــًا حتــى يتقــدم بطلــب فرصــة إضافيــة إلكترونيــًا وفــق 

الضوابــط التاليــة:
أ - يســمح بمنحــه فرصــة رابعــة لرفــع معدلــه التراكمــي إلــى 	 بافتــراض حصولــه علــى 
معــدل فصلــي 3.5 )		 نقطــة( مــن تســجيل 		 وحــدة دراســية كحــد أقصــى وبمــا يتوافــق 

مــع ضوابــط تســجيل المقــررات.
ب - ويســمح بمنحــه فرصــة خامســة لرفــع معدلــه التراكمــي إلــى 	 بافتــراض حصولــه علــى 
معــدل فصلــي 3.5 )		 نقطــة( مــن تســجيل 		 وحــدة دراســية كحــد أقصــى وبمــا يتوافــق 

مــع ضوابــط تســجيل المقــررات.
ت - ويســمح بمنحــه فرصــة سادســة وأخيــرة لرفــع معدلــه التراكمــي إلــى 	 بافتــراض 
حصولــه علــى معــدل فصلــي 	 )6	 نقطــة( مــن تســجيل 		 وحــدة دراســية كحــد أقصــى 

وبمــا يتوافــق مــع ضوابــط تســجيل المقــررات.

المعدل 
التراكمي بعد 

الفرصة

عدد 
النقاط

معدل 
فصلي

عدد 
الساعات الفرصة اإلنذار

2 42 3.5 12 4 3

2 42 3.5 12 5 4

2 36 3 12 6 5
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	. يفصــل طالــب درجــة الدبلــوم المتوســط مــن الجامعــة إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتالية، 
ويعــد مفصــوالً أكاديميــاً حتــى يتقــدم بطلــب فرصــة إضافيــة إلكترونياً حســب الضوابــط التالية:

أ - يســمح بمنحــه فرصــة رابعــة لرفــع معدلــه التراكمــي إلــى 	 بافتــراض حصولــه علــى 
معــدل فصلــي 3.5 )		 نقطــة( مــن تســجيل 		 وحــدة دراســية كحــد أقصــى وبمــا يتوافــق 

مــع ضوابــط تســجيل المقــررات.
بافتــراض   	 إلــى  التراكمــي  لرفــع معدلــه  بمنحــه فرصــة خامســة وأخيــرة  ب -ويســمح 
حصولــه علــى معــدل فصلــي 3.5 )		 نقطــة( مــن تســجيل 		 وحــدة دراســية كحــد أقصــى 

وبمــا يتوافــق مــع ضوابــط تســجيل المقــررات.
	 بافتــراض  إلــى  التراكمــي  ت - ويســمح بمنحــه فرصــة سادســة وأخيــرة لرفــع معدلــه 
حصولــه علــى معــدل فصلــي 	 )6	 نقطــة( مــن تســجيل 		 وحــدة دراســية كحــد أقصــى 

وبمــا يتوافــق مــع ضوابــط تســجيل المقــررات.

المعدل 
التراكمي بعد 

الفرصة

عدد 
النقاط

معدل 
فصلي

عدد 
الساعات الفرصة اإلنذار

2 42 3.5 12 4 3

2 42 3.5 12 5 4

2 36 3 12 6 5
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الفرص اإلضافية لتجاوز مدة الدراسة النظامية: 
هــو فصــل الطالــب أكاديميــًا مــن الجامعــة إذا تجــاوز مــدة الدراســة النظاميــة حســب التخصــص، 

ويعــد مفصــوالً أكاديميــًا حتــى يتقــدم بطلــب فرصــة إضافيــة إلكترونيــًا.

يفصــل الطالــب مــن الجامعــة إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف . 	
أكاديميــًا حتــى  البرنامــج، ويعــد مفصــوالً  المــدة المقــررة لتخرجــه عــالوة علــى مــدة 

التاليــة: إلكترونيــًا حســب الضوابــط  يتقــدم بطلــب فرصــة إضافيــة 
يســمح بمنحــه فرصــة إضافيــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقصــى ال يتجــاوز ثالثة فصول 

دراسية:

أقصى عدد ساعات متبقية الحد 
األقصى

المدة 
النظامية

مدة 
البرنامج

الفرصة الثالثة الفرصة الثانية الفرصة األولى

ال توجد ال توجد مقررات سنة 
واحدة 10 سنوات 9 سنوات 6 سنوات

8	 ساعة 6	 ساعة 	5 ساعة 6	 فصالً 
دراسيًا

		 فصالً 
دراسيًا

5	 فصالً 
دراسيًا

8	 ساعة 6	 ساعة 	5 ساعة 		 فصالً 
دراسيًا

8	 فصالً 
دراسيًا

		 فصالً 
دراسيًا

5	 ساعة 30 ساعة 5	 ساعة 5	 فصالً 
دراسيًا

		 فصالً 
دراسيًا

8 فصول 
دراسية

ال تحتسب فصول التأجيل ضمن المدة الدراسية.. 	
 تحتسب فصول االعتذار ضمن المدة الدراسية.. 	
تحتســب فصــول االنقطــاع وطــي القيــد واالنســحاب والفصــل األكاديمــي ضمــن المــدة . 	

الدراســية.
تطبق أوالً ضوابط انخفاض المعدل ثم ضوابط تجاوز المدة.. 5
الحركــة . 6 تلغــى  الضوابــط  المقــررات حســب  تســجيل  مــن  الكليــة  تتمكــن  لــم  حــال  فــي 

األكاديميــة.
ال يمكــن التأجيــل أو االعتــذار عــن الفصــل الدراســي بعــد الحصــول علــى الفرصــة اإلضافيــة . 7

وال يمكــن ترحيلهــا للفصــل التالــي.
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اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط.. 	
التقدم بطلب الفرصة اإلضافية ال يعني قبول الطلب.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 	

التقيد بمواعيد الفرصة اإلضافية وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.. 	
ال يمكن التراجع عن الفرصة اإلضافية بعد قبول الطلب.. 5

طريقة التقديم:
القبــول والتســجيل بموقــع  المرئــي )فيديــو( عبــر قنــاة عمــادة  العــرض  يمكــن مشــاهدة 

يوتيــوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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الفرص اإلضافية للفصل الصيفي:
الضوابط

ال يســمح بمنــح الطالــب المفصــول اكاديميــًا بســبب انخفــاض معدلــه فرصــة إضافيــة إال . 	
فــي حــال كان متوقعــًا تخرجــه.

يســمح بمنــح الطالــب المفصــول أكاديميــًا بســبب تجــاوز المــدة النظاميــة فرصــة إضافيــة . 	
بشــرط أال يقــل معدلــه التراكمــي عــن 	.

يســمح بمنــح الطالــب المفصــول أكاديميــًا بســبب رســوبه فــي المعــدل فرصــة إضافيــة . 	
ــه التراكمــي إلــى 	. ــة رفــع معدل بشــرط إمكاني

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية فقط.. 	
التقدم بطلب الفرصة اإلضافية ال يعني قبول الطلب.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 	

التقيد بمواعيد الفرصة اإلضافية وال تقبل أي طلبات بعد انتهاء الفترة.. 	
ال يمكن التراجع عن الفرصة اإلضافية بعد قبول الطلب.. 5

طريقة التقديم:
بموقــع  والتســجيل  القبــول  عمــادة  قنــاة  عبــر  )فيديــو(  المرئــي  العــرض  مشــاهدة  يمكــن 

يوتيــوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
تعلن المواعيد فصليًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب وال يتطلب إجراء آخر.

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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التظلم على الدرجة النهائية للمقرر:

تتجاوز خمسة عشر يومًا . 	 بالتظلم في أي مقرر دراسي خالل مدة ال  للطالب  يسمح 
من تاريخ إعالن النتيجة وذلك بتقديم طلب عبر البوابة األكاديمية لرئيس القسم الذي 

ينتمي إليه الطالب.
أال يكون قد سبق للطالب أن تقدم بطلبين تظلم عن نتائج المقررات وثبت عدم صحته . 	

من قبل رئيس القسم. أو سبق أن تقدم بطلب تظلم عن نتائج المقررات وثبت عدم 
صحته من قبل مجلس الكلية.

يتم البت في طلب الطالب من رئيس قسم المقرر بالتنسيق مع مدرس المقرر خالل . 	
أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب وفق التالي:

الكلية  	 ُيعٌد محضر من وكيل  المقرر وثبت وجود خطأ  إعادة تقييم  في حال تم 
ورئيس القسم ومدرس المقرر، ومن ثم يجب إبالغ الطالب بنتيجة القرار من خالل 

متابعة الطلب على البوابة األكاديمية، ويتم تعديل الدرجة.
وكيل  	 من  محضر  يعد  خطأ  وجود  عدم  وثبت  المقرر  تقييم  إعادة  تم  حال  في 

الكلية ورئيس القسم ومدرس المقرر، ومن ثم يجب إبالغ الطالب بنتيجة القرار 
من خالل متابعة الطلب على البوابة األكاديمية.

في حال عدم قبول الطالب لنتيجة القرار يحال الطلب لمجلس الكلية لتشكيل عضوين . 	
تقرير  المقرر ورفع  نتيجة  تقييم  بالكلية إلعادة  المختصين  التدريس  آخرين من هيئة 

بذلك لمجلس الكلية.
الكلية  	 المقرر وثبت وجود خطأ يعد محضر من وكيل  إعادة تقييم  في حال تم 

ورئيس القسم والعضوين المشاركين، ومن ثم يجب إبالغ الطالب بنتيجة القرار 
وتوقيعه، ويتم تعديل الدرجة.

في حال تم إعادة تقييم المقرر وثبت عدم وجود خطأ، يجب إبالغ الطالب بنتيجة  	
القرار وتوقيعه.

يكون قرار مجلس الكلية نهائيًا بعد اعتماده من معالي رئيس الجامعة. 	
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التحويل الخارجي:
هو تحويل الطالب من جامعة أخرى إلى جامعة تبوك.

الضوابط
أن تكون حالة الطالب األكاديمية “منتظم”.. 	
أن يكــون الطالــب محــوالً مــن جامعــة أو كليــة مصنفــة مــن وزارة التعليــم أو مؤسســة . 	

تعليميــة مرخصــة مــن جهــة االختصــاص فــي بلــد الدراســة إذا كانــت مــن خــارج المملكــة.
الحصول على معدل تراكمي لثالثة فصول دراسية “ال تشمل الفصل الصيفي”.. 	
أال يكون مفصوالً أكاديميًا أو تأديبيًا من الجامعة المحول منها.. 	
أال يقل المعدل التراكمي عن 	 من 5 أو عن 	 من 	.. 5
استيفاء ضوابط التحويل األخرى التي تحددها الجهات المختصة.. 6
أن يكون التحويل على نفس الدرجة العلمية ونفس التخصص المحول منه.. 7
التقيد بالمواعيد وفق التقويم الجامعي المعتمد.. 8
التحويل متاح للتخصصات المعلنة عند التقديم.. 9

اإلجراءات:
التقديم إلكترونيًا عبر البوابة األكاديمية.. 	
يجب التأكد من اختيار المقر والكلية والتخصص الصحيح.. 	
المفاضلة حسب المعدل التراكمي والمقاعد المتاحة.. 	
إرفاق جميع المستندات المطلوبة.. 	
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 5

تقديم طلب التحويل ال يعني قبول الطلب. 6
ســيتم إلغــاء الطلــب فــي حــال وجــود نقــص أو خطــأ فــي البيانــات المدخلــة أو عــدم . 7

تســليم المســتندات فــي الموعــد المحــدد.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب وال يتطلب إجراء آخر.

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب:
مبررات طلب التحويل إلى جامعة تبوك.. 	
إفادة انتظام بالدراسة.. 	
الهوية الوطنية.. 	
السجل األكاديمي الرسمي.. 	
شهادة الثانوية العامة.. 5

المســتندات المطلوبــة بعــد الموافقــة الســتكمال إجــراءات التحويــل بحــد 
أقصــى أســبوعين مــن تاريــخ القبــول:

إفادة انتظام بالدراسة.. 	
أصل الهوية الوطنية.. 	
اعتمــاد جميــع الوثائــق الرســمية مــن الملحقيــات الثقافيــة ووزارة الخارجيــة الســعودية . 	

)للجامعــات الخارجيــة(.
توصيف المقررات المجتازة.. 	
السجل األكاديمي الرسمي.. 5
إفادة باالنسحاب من الجامعة المحول منها.. 6
إفادة بآخر مكافأة تم استالمها.. 7

طريقة التقديم:
بموقــع  والتســجيل  القبــول  عمــادة  قنــاة  عبــر  )فيديــو(  المرئــي  العــرض  مشــاهدة  يمكــن 

يوتيــوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد سنويًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
تعلن المواعيد سنويًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.
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 معادلة المقررات للمحولين لجامعة تبوك:
ــل  ــل التحوي ــه قب ــة المقــررات التــي درســها فــي جامعت ــح للطالــب طلــب معادل هــي خدمــة تتي

لجامعــة تبــوك.

الضوابط:
تكــون معادلــة المقــررات بنــاءً علــى مطابقــة مفــردات محتــوى المقــرر بنســبة ال تقــل عــن . 	

%75 مــن مخرجــات التعلــم للمقــرر.
تقتصر معادلة المقررات على المقررات المثبتة في السجل األكاديمي فقط.. 	
يجوز معادلة أكثر من مقرر بمقرر واحد، ومقرر واحد بأكثر من مقرر.. 	
تتم معادلة المقررات المجتازة فقط وتكون األولوية للمقررات العامة ثم التخصصية.. 	
أال تتجاوز المقررات المعادلة %50 من الوحدات الدراسية المعتمدة بالخطة الدراسية.. 5
لــه فــي الســجل . 6 التــي ُعودلــت  الدراســية المجتــازة  تثبــت وتحتســب للطالــب المقــررات 

والتراكميــة. الفصليــة  والمعــدالت  التقديــرات  ذلــك  فــي  بمــا  األكاديمــي 
أن يكمل الطالب دراسة ما ال يقل عن %50 من متطلبات التخرج في جامعة تبوك.. 7
ــة المقــررات قبــل نهايــة األســبوع األول مــن بدايــة فصــل التحويــل . 8 تكــون إجــراءات معادل

فقــط.
موافقة اللجنة المختصة بمعادلة المقررات بالكلية.. 9

اإلجراءات:
الدخول على البوابة األكاديمية.. 	
الضغط على أيقونة “إدخال الطلبات“ ثم أيقونة “طلب معادالت خارجية”.. 	
الموافقة على شروط وضوابط المعادلة.. 	
تعبئة الحقول المطلوبة ثم الضغط على أيقونة “استمرار”.. 	
5 ..PDF تحميل السجل األكاديمي من الجامعة المحول منها بصيغة
الضغط على حفظ التعديالت.. 6
تكون متابعة حالة الطلب عبر البوابة األكاديمية حسب اآلتي:. 7
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طريقة التقديم:
بموقــع  والتســجيل  القبــول  عمــادة  قنــاة  عبــر  )فيديــو(  المرئــي  العــرض  مشــاهدة  يمكــن 

يوتيــوب.

مواعيد التقديم:
تعلن المواعيد سنويًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

مواعيد النتائج:
تعلن المواعيد سنويًا وسوف يتم اإلعالن عنها في التقويم األكاديمي.

تعني أن الطلب تحت الدراسة.

تعني أنه تم قبول الطلب وال يتطلب إجراء آخر.

تعني أنه تم رفض الطلب.

حالة الطلب »مدخل« 

حالة الطلب »مقبول« 

حالة الطلب »غير مقبول« 
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التحويل الخارجي إلى الجامعات األخرى:
هو تحويل الطالب من جامعة تبوك إلى جامعة أخرى حسب ضوابط الجامعة األخرى.

ضوابط جامعة تبوك:
أن تكون حالة الطالب األكاديمية “ منتظم”.. 	
أال يكون للطالب أي التزامات لدى جهات الجامعة المختلفة.. 	

اإلجراءات عند التحويل:
االطالع على ضوابط ومواعيد التحويل الخارجي للجامعة المراد التحويل لها.. 	
طباعة نموذج تحويل عبر البوابة األكاديمية.. 	
طباعة السجل األكاديمي عبر البوابة األكاديمية.. 	
طباعة إفادة انتظام عبر البوابة األكاديمية.. 	

اإلجراءات بعد موافقة الجامعة األخرى:
تقديم طلب انسحاب نهائي من الجامعة عبر البوابة األكاديمية.. 	
طباعة السجل األكاديمي عبر البوابة األكاديمية.. 	
طلب توصيف المقررات من كلية الطالب بجامعة تبوك.. 	
طباعة إفادة بآخر مكافأة عبر تطبيق خدماتي لألجهزة الذكية.. 	

مواعيد التقديم بجامعة تبوك:
متاحة طوال أيام السنة.
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 الباب الرابع: التخرج والوثائق
نظام الدرجات والتقديرات ورموزها

وزن 
التقدير
من )5(

الرمز
بالعربي

الرمز
باإلنجليزي

التقدير
بالعربي

التقدير
باإلنجليزي

الدرجة 
وصف التقديرالمئوية

Exceptional100 – 95ممتاز مرتفعA+أ+5.00

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية من 

95 إلى 100 ويحتسب في 
المعدل.

90 إلى أقل ExcellentممتازAأ4.75
من 95

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية من 

90 إلى 	9 ويحتسب في 
المعدل.

85 إلى أقل Superiorجيد جدًا مرتفعB+ب+4.50
من 90

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية من 

85 إلى 89 ويحتسب في 
المعدل.

80 إلى أقل Very Goodجيد جدًاBب4.00
من 85

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية من 

80 إلى 	8 ويحتسب في 
المعدل.

-Above Averجيد مرتفعC+ج+3.50
age

75 إلى أقل 
من 80

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية 

من 75 إلى 79 ويحتسب في 
المعدل.

70 إلى أقل GoodجيدCج3.00
من 75

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية 

من 70الى 	7 ويحتسب في 
المعدل.

65 إلى أقل High Passمقبول مرتفعD+د+2.50
من 70

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية من 

65 إلى 69 ويحتسب في 
المعدل.

60 إلى أقل PassمقبولDد2.00
من 65

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية من 

60 إلى 	6 ويحتسب في 
المعدل.

أقل من Fail60راسبFهـ1.00

يرصد عند عدم اجتياز مقررٍ 
ما ومجموع درجته النهائية 

59 فأقل وتحتسب في 
المعدل.

-In-ProgressمستمرIPم-

يرصد عند دراسة مقررٍ ما 
تتطلب دراسته أكثر من فصل 
دراسي الستكمال متطلباته 

وال يحتسب في المعدل.

-In-Completeغير مكتملICل-

يرصد مؤقتًا عند دراسة 
مقررٍ ما ذي طبيعة بحثية 
أو ميدانية وليس له اختبار 
نهائي وتعذر على الطالب 

استكمال متطلباته في 
الوقت المحدد وال يحتسب 

في المعدل
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-DenileمحرومDNح1.00

يرصد للطالب في مقررٍ ما 
عند تجاوز نسبة غيابه عن 
20% من مجموع ساعات 
االتصال ويحتسب في 

المعدل.

-Nogradeناجح دون درجةNPند-
Pass60 وأكثر

يرصد عند اجتياز مقررٍ ما 
ومجموع درجته النهائية 
60 فأكثر وال يحتسب في 

المعدل.

راسب دون NFهد-
أقل من Nograde-Fail60درجة

يرصد عند عدم اجتياز مقررٍ 
ما ومجموع درجته النهائية 
59 فأقل وال يحتسب في 

المعدل.

-DroppedمعتذرDRع-

يرصد لكل مقرر عند االعتذار 
عن مقرر دراسي أو سنة 

دراسية أو فصل دراسي وال 
يحتسب في المعدل.

-ExemptionمعفىEعف-

يرصد عند إعفاء طالب من 
دراسة مقررٍ ما في الخطة 
الدراسية وال يحتسب في 

المعدل.

-WithdrawalمنسحبWس-

يرصد لكل مقرر عند 
االنسحاب من الجامعة خالل 
الفترة المحددة بالتقويم 

االكاديمي، وال يحتسب في 
المعدل.

حسب 
الدرجة 

المرصودة
Withdrawal منسحب بنجاحWPسن

with Pass-

يرصد لكل مقرر عند 
االنسحاب من الجامعة بعد 
الفترة المحددة بالتقويم 
االكاديمي ويوجد درجة 

نجاح مرصودة، ويحتسب في 
المعدل.

Withdrawal منسحب برسوبWFسر1.00
with Fail-

يرصد لكل مقرر عند 
االنسحاب من الجامعة بعد 
الفترة المحددة بالتقويم 
االكاديمي، ويحتسب في 

المعدل.

-Punitive Failرسوب تأديبيPFهت1.00

يرصد في مقررٍ ما نتيجة 
صدور قرار تأديبي بحق 
الطالب ويحتسب في 

المعدل.

حسب 
الدرجة 

المرصودة
External معادل خارجيEEمخ

Equated-

يرصد عند معادلة مقررٍ ما 
في الخطة الدراسية سبق 
للطالب اجتيازه في جامعة 
أخرى ويحتسب في المعدل.

-TransferredمحولTمح-

يرصد في مقررٍ ما سبق 
للطالب دراسته في تخصص 

سابق وغير معادل وال 
يحتسب في المعدل. 

-PendingمعلقPت-

 يرصد آليًا مؤقتًا في مقررٍ
 ما لم يرصد له درجة نهائية
 عند إغالق الفصل أو السنة
 الدراسية، وال يحتسب في

.المعدل
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المعدالت الفصلية والتراكمية والتقديرات: 

التقدير العام

4.50 - 5.00

3.75 - 4.49

2.75 - 3.74

2.00 - 2.74

جيد جدًا

جيد

مقبول

ممتاز

حساب المعدل الفصلي

الفصل الدراسي األول: 

المقرر
عدد 

الوحدات
الدرجة 
المئوية

رمز 
التقدير

وزن 
التقدير

عدد 
النقاط

4.59.00+ب285

3.009.00ج370

4.7514.25أ392

4.0016.00ب480

1248.25

 معدل الفصل األول =  مجموع النقاط  ÷ مجموع الوحدات

4.02 = 12 ÷ 48.25

المجموع

ثقافة إسالمية 1

كيمياء

رياضيات

فيزياء



دليل الطالب األكاديمي
 08/21/ 1444هـ   |   13 /2023/03م

54

الفصل الدراسي الثاني: 

معدل الفصل الثاني = مجموع النقاط ÷ مجموع الوحدات
3.83 = 12 ÷ 46 

حساب المعدل التراكمي

                      )مجموع نقاط الفصل األول + مجموع نقاط الفصل الثاني( 
                        )مجموع وحدات الفصل األول + مجموع وحدات الفصل الثاني(

3.93 = )12+12(  ÷ )46+48.25( 

    المعدل التراكمي =

المقرر
عدد 

الوحدات
الدرجة 
المئوية

رمز 
التقدير

وزن 
التقدير

عدد 
النقاط

5.0010أ+296

4.0012ب383

3.0012ج471

4.0012ب381

1246 المجموع

ثقافة إسالمية 2

كيمياء

رياضيات

فيزياء
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مراتب الشرف 

ضوابط الحصول على مرتبة الشرف 

مرتبة الشرف الثانية

مرتبة الشرف األولى

1

2

3

4

5

6

الحد االقصى مدة البرنامج البرنامج  

20 فصل دراسي 5	 مستوى

بكالوريوس    
6	 فصل دراسي 		 مستوى

8 سنوات دراسية 6 سنوات

7 سنوات دراسية 5 سنوات

10 فصول دراسية 8 مستويات الدبلوم المتوسط

أال يكون الطالب قد رسب أو ُحرِم في أي مقرر درسه في الجامعة أو في 
جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر.

  تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )4.25( حتى )4.75( من )5.00( عند التخرج.

تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )4.75( إلى )5.00( من )5.00( عند التخرج.

تحتسب فصول االعتذار ضمن المدة الدراسية.

أن يكون الطالب قد درس في الجامعة ما ال يقل عن %60 من متطلبات التخرج.

أال يكون قد صدر بحق الطالب أي قرار تأديبي.

ال تحتسب فصول التأجيل ضمن المدة الدراسية.

أال يتجاوز الحد األقصى لعدد الفصول الدراسية لمنح مرتبة الشرف:
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إنهاء إجراءات التخرج :
يتخــرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية، والحصــول علــى 
معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )2.00( لدرجــة البكالوريــوس ودرجتــي الدبلوم المتوســط والدبلوم 

المشــارك.

وثيقة التخرج اإللكترونية :

يمكــن إصــدار وطباعــة وثيقــة التخــرج اإللكترونيــة عبــر تطبيــق خدماتــي لألجهزة الذكيــة ويمكن 
التحقــق منهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي لعمادة القبول والتســجيل.

السجل األكاديمي:
هــو ســجل يوضــح ســير الطالــب الدراســي ويشــمل أســماء ورمــوز المقــررات وعــدد الوحــدات 
التــي حصــل عليهــا الطالــب ويوضــح أيضــًا  المقــررة، وعــدد الفصــول الدراســية والتقديــرات 
المعــدل الفصلــي والتراكمــي وحالــة الطالــب األكاديميــة. ويمكــن إصــدار وطباعــة الســجل 

األكاديمــي عبــر بوابــة الطالــب األكاديميــة.

الضوابط

أن يجتاز الطالب جميع المقررات الدراسية بنجاح.. 	
أال يقل المعدل التراكمي للطالب عن )	( من )5( وتقدير مقبول.. 	
أال يكون للطالب أي التزامات لدى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.. 	
أال يكون للطالب أي التزامات لدى عمادة شئون الطالب.. 	
أال يكون للطالب أي التزامات لدى عمادة شئون المكتبات.. 5
أال يكون للطالب أي التزامات لدى إدارة األمن بالجامعة.. 6
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اإلجراءات:
تحديــث االســم باللغــة اإلنجليزيــة قبــل نهايــة األســبوع الثانــي عشــر حســب الهويــة . 	

باللغــة  الجــد  اســم  فــي  فقــط  واحــد  حــرف  كتابــة  ويجــب  الســفر،  جــواز  أو  الوطنيــة 
اإلنجليزيــة، وفــي حــال عــدم تعديــل االســم ســيتم طباعــة االســم المعــرف مســبقًا فــي 

األكاديميــة. البوابــة 
التواصل مع الجهات المذكورة في الضوابط في حال وجود أي التزامات لديها.. 	

إجراءات تسليم الوثائق:
تعبئــة النمــوذج اإللكترونــي لطلــب تســليم وثيقــة التخــرج واختيــار الموعــد المناســب . 	

لالســتالم.
تســليم وثائــق خريجــي وخريجــات المقــر الرئيســي بمقــر عمــادة القبــول والتســجيل . 	

بمبنــى كليــة الطــب.
تسليم وثائق خريجي وخريجات الكليات الجامعية بالمحافظات بمقر الكلية الجامعية. 	
يتم تسليم وثائق التخرج بعد )	( أسابيع من نهاية فصل التخرج.. 	
يجب حضور الخريج شخصيًا أو توكيل من ينوب عنه بوكالة رسمية عبر نظام ناجز.. 5

اإلفادات اإللكترونية:
ــر تطبيــق خدماتــي  هــي خدمــة تمكــن الطالــب أو الخريــج مــن إصــدار اإلفــادات اإللكترونيــة عب
لألجهــزة الذكيــة ويمكــن التحقــق منهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي لعمــادة القبــول والتســجيل 

ويمكــن الحصــول علــى اإلفــادات األتيــة:
اإلفادة الشاملة. 	
إفادة طالب متوقع تخرجه. 	
إفادة إخالء طرف طالب. 	
إفادة بيانات خريج. 	
إفادة بعدد الساعات المجتازة. 5
إفادة تعريف طالب. 6
إفادة بيانات طالب. 7
إفادة حسن سيرة وسلوك. 8
إفادة بأخر مكافأة. 9
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وثيقــة التخــرج البديلــة أو الســجل األكاديمــي البديــل )تالــف – فاقــد – 
تعديــل اســم – تعديــل بيانــات(

هي خدمة تمكن الخريج من إصدار وثيقة تخرج أو سجل أكاديمي بديل.

الضوابط:
أن تكون حالة الطالب األكاديمية “خريج”.. 	
أن تكون الهوية الوطنية أو هوية مقيم سارية المفعول.. 	

اإلجراءات:
إيداع مبلغ 00	 ريال لحساب جامعة تبوك في بنك الرياض )4100341259940(. 	
الدخول على خدمة الدعم والمساندة بموقع عمادة القبول والتسجيل اإللكتروني.. 	
اختيار أيقونة إدارة الوثائق وتعبئة البيانات المطلوبة.. 	
إرفاق أصل إيداع المبلغ.. 	
إرفاق أصل الهوية الوطنية أو هوية مقيم.. 5
إرفاق وثيقة التخرج أو السجل األكاديمي إن وجدت.. 6
تسلم الوثيقة للخريج في اليوم التالي بعد تقديم الطلب.. 7
يجب حضور الخريج شخصيًا أو توكيل من ينوب عنه بوكالة رسمية عبر نظام ناجز.. 8

المستندات المطلوبة عند استالم الوثيقة البديلة:
أصل إيداع المبلغ.. 	
أصل الهوية الوطنية أو اإلقامة.. 	
أصل وثيقة التخرج أو السجل األكاديمي إن وجدت.. 	
أصل جواز السفر عند تعديل االسم باللغة اإلنجليزية.. 	

مواعيد التقديم:
متاح التقديم طوال أيام السنة

مواعيد استالم الوثيقة:
اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلب خالل أيام العمل الرسمية.
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ترجمة وثائق التخرج أو السجالت األكاديمية باللغة االنجليزية:
هــي خدمــة تمكــن الخريــج مــن ترجمــة وثيقــة التخــرج أو الســجل األكاديمــي لخريجــي كليــة 

التربيــة. كليــة  وخريجــات  المعلميــن 

الضوابط:
أن تكون حالة الطالب األكاديمية خريج. 	
أن تكون الهوية الوطنية أو هوية مقيم سارية المفعول. 	
وجود أصل وثيقة التخرج والسجل األكاديمي. 	

اإلجراءات:
الدخول على خدمة الدعم والمساندة بموقع عمادة القبول والتسجيل اإللكتروني. 	
اختيار أيقونة إدارة الوثائق وتعبئة البيانات المطلوبة. 	
	 .pdf إرفاق صورة من أصل جواز السفر بصيغة
	 .pdf إرفاق صورة من أصل الهوية الوطنية أو هوية مقيم بصيغة
5 .pdf إرفاق صورة من أصل وثيقة التخرج والسجل األكاديمي بصيغة
آخــر . 6 أو تفويــض شــخص  للخريــج شــخصيا  األكاديمــي  الســجل  أو  التخــرج  تســليم وثيقــة 

رســمية. بوكالــة 

طريقة التقديم:

يمكن مشاهدة العرض المرئي)فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل على يوتيوب.

مواعيد التقديم:

متاح التقديم طوال أيام السنة.

مواعيد استالم الوثيقة:
لترجمة وثيقة التخرج خالل 5 أيام عمل بعد تقديم الطلب.. 	
لترجمة السجل األكاديمي خالل 10 أيام عمل بعد تقديم الطلب. 	
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وثيقة التخرج باللغة الفرنسية:
هي خدمة تمكن الخريج من ترجمة وثيقة التخرج أو السجل األكاديمي باللغة الفرنسية.

الضوابط:
أن تكون حالة الطالب األكاديمية “خريج”.. 	
أن تكون الهوية الوطنية أو هوية مقيم سارية المفعول.. 	
وجود أصل وثيقة التخرج والسجل األكاديمي.. 	

اإلجراءات:
الدخول على خدمة الدعم والمساندة بموقع عمادة القبول والتسجيل اإللكتروني.. 	
اختيار أيقونة إدارة الوثائق وتعبئة البيانات المطلوبة.. 	
	 .pdf إرفاق صورة من أصل جواز السفر بصيغة
	 .pdf إرفاق صورة من أصل الهوية الوطنية أو هوية مقيم بصيغة
5 .pdf إرفاق صورة من أصل وثيقة التخرج والسجل األكاديمي بصيغة
تســليم وثيقــة التخــرج أو الســجل األكاديمــي للخريــج شــخصيا أو تفويــض شــخص آخــر . 6

بوكالــة رســمية.

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي)فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل على يوتيوب.

مواعيد التقديم:
متاح التقديم طوال أيام السنة.

مواعيد استالم الوثيقة:
لترجمة وثيقة التخرج خالل 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.. 	
لترجمة السجل األكاديمي خالل 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.. 	
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 وثيقة التخرج بطريقة برايل:
هي خدمة تمكن الخريج من اصدار وثيقة التخرج أو السجل األكاديمي بطريقة برايل.

الضوابط:
أن تكون حالة الطالب األكاديمية “خريج”.. 	
أن تكون الهوية الوطنية أو هوية مقيم سارية المفعول.. 	
وجود أصل وثيقة التخرج والسجل األكاديمي.. 	

اإلجراءات:
الدخول على خدمة الدعم والمساندة بموقع عمادة القبول والتسجيل اإللكتروني. 	
اختيار أيقونة إدارة الوثائق وتعبئة البيانات المطلوبة.. 	
	 .pdf إرفاق صورة من أصل جواز السفر بصيغة
	 .pdf إرفاق صورة من أصل الهوية الوطنية أو هوية مقيم بصيغة
5 .pdf إرفاق صورة من أصل وثيقة التخرج والسجل األكاديمي بصيغة
تســليم وثيقــة التخــرج أو الســجل األكاديمــي للخريــج شــخصيا أو تفويــض شــخص آخــر . 6

بوكالــة رســمية.

طريقة التقديم:
يمكن مشاهدة العرض المرئي)فيديو( عبر قناة عمادة القبول والتسجيل على يوتيوب.

مواعيد التقديم:
متاح التقديم طوال أيام السنة.

مواعيد استالم الوثيقة:
لترجمة وثيقة التخرج خالل 5 أيام عمل بعد تقديم الطلب.. 	
لترجمة السجل األكاديمي خالل 10 أيام عمل بعد تقديم الطلب.. 	
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قنوات التواصل بعمادة القبول والتسجيل

لالستفسارات والطلبات األكاديمية يمكن التواصل مع فريق الدعم والمساندة:
https://www.ut.edu.sa/ar/Deanship/dar/Pages/hp.aspx

لالستفسارات العامة يمكن االتصال على الرقم:
0144568000

لمتابعة الضوابط واإلجراءات األكاديمية:
- الموقع اإللكتروني

https://www.ut.edu.sa/ar/Deanship/dar/Pages/default.aspx

- تويتر:
 @UT_DAR
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