
 
                                     )الغير معتمدة مف مجمس الجامعة(ة المقترحة لجامعة تبوؾ   الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذي   

 

  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٔصفحة )  

 

المعتمدة في  والقواعد التنفيذية الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية
 جامعة تبوك

  

 المادة األولى : التعريفات 

 

 : السنة الدراسية

 . فصالف رئيساف وفصؿ صيفي إف وجد  

 

 :  الفصل الدراسي

ًا ُتَدرَّس عمى مداىا المقررات الدراسية، وال تدخؿ مف مدة زمنية ال تقؿ عف خمسة عشر أسبوع
 . ضمنيا فترتا التسجيؿ واالختبارات النيائية

 

 : الفصل الصيفي

مدة زمنية ال تزيد عمى ثمانية أسابيع وال تدخؿ مف ضمنيا فترتا التسجيؿ واالختبارات النيائية ، 
 . وتضاعؼ خالليا المدة المخصصة لكؿ مقرر

 

 : سيالمستوى الدرا

ىو الداؿ عمى المرحمة الدراسية ، ويكوف عدد المستويات الالزمة لمتخرج ثمانية مستويات أو 
 . أكثر ، وفقا لمخطط الدراسية المعتمدة

 

 : المقرر الدراسي

مادة دراسية تتبع مستوى محددًا ضمف خطة الدراسة المعتمدة في كؿ تخصص )برنامج(. 
مفصؿ لمفرداتو يّميزه مف حيث المحتوى والمستوى عّما سواه ويكوف لكؿ مقرر رقـ ورمز واسـ ووصؼ 

 . مف مقررات ، وممؼ خاص يحتفظ بو القسـ لغرض المتابعة والتقييـ والتطوير

 . ويجوز أف يكوف لبعض المقررات متطمب أو متطمبات سابقة أو متزامنة معو 

 

 : الوحدة الدراسية

يا عف خمسيف دقيقة ، أو الدرس السريري الذي ال المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقؿ مدت 
 . تقؿ مدتو عف خمسيف دقيقة ، أو الدرس العممي أو الميداني الذي ال تقؿ مدتو عف مائة دقيقة
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕصفحة )  

 
 : اإلنذار األكاديمي

اإلشعار الذي يوجو لمطالب بسبب انخفاض معدلو التراكمي عف الحد األدنى الموضح في ىذه 
 . الالئحة

 

 : ل الفصميةدرجة األعما

الدرجة الممنوحة لألعماؿ التي تبيف تحصيؿ الطالب خالؿ فصؿ دراسي مف اختبارات وبحوث 
 . وأنشطة تعميمية تتصؿ بالمقرر الدراسي

 

 : االختبار النهائي

 . اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نياية الفصؿ الدراسي

 

 : درجة االختبار النهائي

 . لطالب في كؿ مقرر في االختبار النيائي لمفصؿ الدراسيالدرجة التي يحصؿ عمييا ا

 

 : الدرجة النهائية

مجموع درجات األعماؿ الفصمية مضافًا إلييا درجة االختبار النيائي لكؿ مقرر ، وتحسب 
 . الدرجة مف مائة

 

 : ريالتقد

 أي مقرر وصؼ لمنسبة المئوية أو الرمز األبجدي لمدرجة النيائية التي حصؿ عمييا الطالب في

. 

 

 : تقدير غير مكتمل

تقدير يرصد مؤقتًا لكؿ مقرر يتعذر عمى الطالب استكماؿ متطمباتو في الموعد المحدد ، ويرمز 
 . (IC)  لو في السجؿ األكاديمي بالحرؼ )ؿ( أو 

 

 : تقدير مستمر

 تقدير يرصد مؤقتا لكؿ مقرر تقتضي طبيعة دراستو أكثر مف فصؿ دراسي الستكمالو ، ويرمز
 . (IP)لو بالرمز )ـ( أو 
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٖصفحة )  

 : المعدل الفصمي

حاصؿ قسمة مجموع النقاط التي حصؿ عمييا الطالب عمى مجموع الوحدات المقررة لجميع 
وزف التقدير  المقررات التي درسيا في أي فصؿ دراسي ، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في 

 ؽ )ب(.الذي حصؿ عميو في كؿ مقرر درسو الطالب ، انظر الممح

 

 : المعدل التراكمي

حاصؿ قسمة مجموع النقاط التي حصؿ عمييا الطالب في جميع المقررات التي درسيا منذ 
 التحاقو بالجامعة عمى مجموع الوحدات المقررة لتمؾ المقررات ، انظر الممحؽ )ب(.

 

 : التقدير العام

 . وصؼ مستوى التحصيؿ العممي لمطالب خالؿ مّدة دراستو في الجامعة

 

 الحد األدنى من العبء الدراسي:
أقؿ عدد مف الوحدات الدراسية التي ينبغي عمى الطالب تسجيميا بما يتناسب مع معّدلو 

 التراكمي وفقًا لما يقرره مجمس الجامعة.
 

 

  قبول الطالب المستجدين

 : المادة الثانية

لعالقة في الجامعة عدد يحدد مجمس الجامعة بناًء عمى اقتراح مجالس الكميات والجيات ذات ا 
 . الطالب الذيف يمكف قبوليـ في العاـ الدراسي القادـ

 

 : المادة الثالثة

 : يشترط لقبوؿ الطالب المستجد في الجامعة اآلتي
 .أف يكوف حاصال عمى شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا مف داخؿ المممكة أو مف خارجيا -أ   

عمى الثانوية العامة أو ما يعادليا مدة تزيد عمى خمس  أال يكوف قد مضى عمى حصولو -ب 
 . سنوات، ويجوز لمجمس الجامعة االستثناء مف ىذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة

 . أف يكوف حسف السيرة والسموؾ  -ج  

 . أف يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابمة شخصية يراىا مجمس الجامعة -د   

 .أف يكوف الئقًا طبيًا  -ىػ 
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٗصفحة )  

 . أف يحصؿ عمى موافقة مف مرجعو بالدراسة إذا كاف يعمؿ في أي جية حكومية أو خاصة -و  

 . أف يستوفي أي شروط أخرى يحددىا مجمس الجامعة وتعمف وقت التقديـ -ز  

 
 جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

 : يشترط لقبوؿ الطالب المستجد في الجامعة اآلتي 

 . شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا مف داخؿ المممكة أو مف خارجياأف يكوف حاصال عمى   -أ    

أال يكوف قد مضى عمى حصولو عمى الثانوية العامة أو ما يعادليا مدة تزيد عمى خمس    - ب 
 . ويجوز لمدير الجامعة االستثناء مف ىذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة سنوات  

 . موؾأف يكوف حسف السيرة والس  - ج 

 . أف يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابمة شخصية يراىا مجمس الجامعة  - د 

 .أف يكوف الئقا طبيا  - ىػ 

 . أف يحصؿ عمى موافقة مف مرجعو بالدراسة إذا كاف يعمؿ في أي جية حكومية أو خاصة  -  و 

 . أف يستوفي أي شروط أخرى يحددىا مجمس الجامعة وتعمف وقت التقديـ  -  ز 

وإذا اتضح بعد قبوله أنه سبق  .أال يكوف مفصوال مف جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعميمية   - ح 

 فصله فيعد قبوله ُملغى من تاريخ قبوله.

بعض البرامج التي التمنح درجة ألسباب تعميمية في مف الجامعة جوز قبوؿ الطالب المفصوؿ ي ط ػ  
 قالي.ت, و ال يجوز في البرنامج اإلن و مف يفوضوالبكالوريوس حسب مايقرره مجمس الجامعة أ

 
 : المادة الرابعة

تكوف المفاضمة بيف المتقدميف ممف تنطبؽ عمييـ جميع الشروط وفقًا لدرجاتيـ في اختبار  
 . الشيادة الثانوية العامة والمقابمة الشخصية واختبارات القبوؿ إف وجدت
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٘صفحة )  

  نظام الدراسة 

 

 : نظام الدراسة  المادة الخامسة

 وفقًا لمقواعد التنفيذية التي يقرىا مجمس الجامعة.يتدرج الطالب في الدراسة  -أ  
 تصمـ الخطط الدراسية بما يعادؿ ثمانية فصوؿ دراسية عمى األقؿ لممرحمة الجامعية. –ب 

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة تبوك
 د التنفيذية لتدرج الطالب في الدراسة.بوضع القواعبالجامعة تفوض لجنة الشؤوف األكاديمية  

 

 

 :  المادة السادسة

يجوز أف تكوف الدراسة في بعض الكميات عمى أساس السنة الدراسية الكاممة وفقًا لمقواعد  
 . واإلجراءات التي يقرىا مجمس الجامعة ، وتحتسب السنة الدراسية بمستوييف

 

 جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

مقواعد واإلجراءات في لدراسة في بعض الكميات عمى أساس السنة الدراسية الكاممة وفقا يجوز أف تكوف ال
ىذه الالئحة بعد إحالؿ عبارة "السنة الدراسية" محؿ "الفصؿ الدراسي" حيثما ورد ، بما ال يتعارض مع ما 

 :  يأتي
 

( ثالثيف أسبوعا ، وال ٖٓتقدـ المقررات في النظاـ السنوي طيمة عاـ دراسي ال تقؿ مدتو عف )  -أ   
 .تدخؿ مف ضمنيا فترات التسجيؿ واالختبارات النيائية

 

يعقد اختبار نيائي لكؿ مقرر في نياية السنة الدراسية ، ويجوز بالنسبة لممقررات العممية  -ب  
 . والسريرية ذات الطبيعة التدريبية أف يتـ االختبار النيائي فييا بنياية الفترة التدريبية

يعقد اختبار دور ثاف قبؿ بدء العاـ الدراسي بمدة ال تقؿ عف أسبوعيف ، ويسمح بدخولو لمف  -ج   
وترسؿ النتيجة لعمادة القبوؿ رسب في مقررات يحدد مجمس الكمية طبيعتيا ومجموع عدد وحداتيا 

(  . ويرصد لمف ينجح في الدور الثاني تقدير ) دوالتسجيؿ قبؿ نياية األسبوع الثالث مف الدراسة
 . بغض النظر عف الدرجة التي يحصؿ عمييا بدال مف تقدير الرسوب السابؽ )ىػ(
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٙصفحة )  

في الدور األوؿ مف االختبار النيائي األوؿ في مقررات تزيد عما قرره  -ال يسمح لمطالب الراسب  -د   
بدخوؿ االختبار الدور الثاني ويبقى في نفس السنة الدراسية،   -مجمس الكمية في الفقرة ) ج (

 . ويعيد دراسة المقررات التي رسب فييا فقط

يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس ليا دور ثاف في نفس السنة ويعيد دراسة  -ىػ 
المقررات التي رسب فييا، ولمجمس الكمية أو مف يفوضو أف يسمح لو بدراسة مقررات مف السنة 

 التالية.

 
 ويات المادة السابعة : نظام المست

نظاـ دراسي يقسـ فيو العاـ الدراسي إلى فصميف رئيسيف ، ويجوز أف يكوف ىناؾ فصؿ دراسي  
صيفي، عمى أف تحتسب مّدتو بنصؼ مدة الفصؿ الرئيس ، وتوزع متطمبات التخرج لنيؿ الدرجة العممية 

 . إلى مستويات وفقًا لمخطة الدراسية التي يقرىا مجمس الجامعة

 

 : المادة الثامنة

التسجيؿ، والحذؼ، واإلضافة لممقررات ضمف مستويات الخطة الدراسية يضع مجمس الجامعة قواعد 
 المعتمدة بما يضمف تسجيؿ الطالب لمحد األدنى مف العبء الدراسي .

 
 :القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى آخر  : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

 

إلى المستوى الذي يميو إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلؾ  ينقؿ الطالب مف مستواه -ٔ-ٛمادة 
 المستوى.

 , أو ما تبقى عمى تخرجو إذا كانتوحدة دراسية  ٕٔالحد األدنى لمعبء الدراسي لمطالب  -ٕ-ٛمادة 
وحدة دراسية  ٕٗتسجيؿ الطالب  بموافقة عميد القبوؿ والتسجيؿ اقؿ مف العبء , ويجوز             

ذا تعذر تسجيؿ الحد األدنى  بتسجيمو ليذه الوحدات تخرجوًا ا كاف متوقعكحد أقصى إذ . وا 
 لمعبء التدريسي يكتفى بالوحدات الدراسية التي توافرت لو .

 .الوحدات الدراسية المعدؿ التراكمي لمطالب يحدد الحد األقصى لمعبء الدراسي لعدد -ٖ-ٛمادة 
ي قبؿ بداية الفصؿ الدراسي ويتـ تمكيف الطالب مف يمكف أف يتـ تسجيؿ الطالب بشكؿ آل -ٗ-ٛمادة 

 تضعيا عمادة شؤوف القبوؿ والتسجيؿ. الحذؼ واإلضافة وفؽ ضوابط
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٚصفحة )  

 

  المواظبة واالعتذار عن الدراسة 

 : المادة التاسعة

عمى الطالب المنتظـ حضور المحاضرات والدروس العممية، ويحـر مف دخوؿ االختبار النيائي  
%( مف ٘ٚبة حضوره عف النسبة التي يحددىا مجمس الجامعة، عمى أال تقؿ عف )فييا إذا قمت نس

المحاضرات والدروس العممية المحددة لكؿ مقرر خالؿ الفصؿ الدراسي، وُيعّد الطالب الذي حـر مف 
 .(DN)دخوؿ االختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر، ويرصد لو تقدير محروـ )ح( أو 

 

 :  جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

عمى الطالب المنتظـ حضور المحاضرات والدروس العممية، ويحـر مف دخوؿ االختبار النيائي  
المحددة  أو الدروس السريرية %( مف المحاضرات والدروس العممية٘ٚفييا إذا قمت نسبة حضوره عف )

بب الغياب راسبا في لكؿ مقرر خالؿ الفصؿ الدراسي، ويعّد الطالب الذي حـر مف دخوؿ االختبار بس
( . ويتـ إقرار قوائـ DNالمقرر وتثبت درجة األعماؿ الفصمية ويرصد لو تقدير محروـ )ح( أو )

 .أو مف يفوضو الكمية عميدالمحروميف في المقررات التي تقدميا الكمية مف قبؿ 

 
 : المادة العاشرة

اح لمطالب بدخوؿ االختبار، رفع الحرماف والسم -استثناء  -يجوز لمجمس الكمية أو مف يفوضو  
شريطة أف يقدـ الطالب عذرًا يقبمو المجمس، ويحدد مجمس الجامعة نسبة الحضور عمى أال تقؿ عف 

 . %( مف المحاضرات والدروس العممية المحددة لممقررٓ٘)
 

 :  جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

رفع الحرماف والسماح  -تثناًء اس -( أو مف يفوضو يتبعيا الطالبيجوز لمجمس الكمية )التي   
لمطالب بدخوؿ االختبار، شريطة أف يقدـ الطالب عذرا يقبمو المجمس عمى أال تقؿ نسبة الحضور عف  

 . %( مف المحاضرات والدروس العممية المحددة لممقررٓٙ)

 
 :المادة الحادية عشرة

االختبار ، ويحسب تقديره الطالب الذي يتغيب عف االختبار النيائي تكوف درجتو صفرًا في ذلؾ  
 . في ذلؾ المقرر عمى أساس درجات األعماؿ الفصمية التي حصؿ عمييا
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٛصفحة )  

 

 : المادة الثانية عشرة

االختبار النيائي في أي مف مواد الفصؿ لعذر قيري جاز  إذا لـ يتمكف الطالب مف حضور 
خالؿ يتـ عقده تبارًا بدياًل لمجمس الكمية، في حاالت الضرورة القصوى، قبوؿ عذره والسماح بإعطائو اخ

 مدة ال تتجاوز نياية الفصؿ الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصؿ عميو بعد أدائو االختبار البديؿ

. 
 

 : المادة الثالثة عشرة

إذا تقدـ بعذر  ،يجوز لمطالب االعتذار عف االستمرار في دراسة فصؿ دراسي دوف أف يعد راسباً  - أ
خالؿ فترة زمنية تحددىا القواعد التنفيذية وذلؾ  ،يحددىا مجمس الجامعة مقبوؿ لدى الجية التي

( ويحتسب ىذا الفصؿ مف المّدة Wويرصد لمطالب تقدير )ع( أو )التي يقرىا مجمس الجامعة، 
 الالزمة إلنياء متطمبات التخرج .

التي يقرىا يجوز اإلنسحاب بعذر مف مقرر أو أكثر في الفصؿ الدراسي وفؽ القواعد التنفيذية  - ب
 مجمس الجامعة.

 

 :  جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

( يجوز لمطالب االعتذار عف االستمرار في دراسة فصؿ دراسي دوف أف يعد راسبا إذا تقدـ ٔ-ٖٔ) 
 بثالثةوذلؾ قبؿ بداية االختبارات النيائية  ؿ لعميد الكمية التي ينتمي ليا الطالببعذر مقبو  

طالب الكميات التي تطبؽ نظاـ السنة الدراسية فيجوز ليـ االعتذار قبؿ  . أماأسابيع عمى األقؿ
وبالنسبة لمدورات القصيرة فيجوز ليـ  أسابيع عمى األقؿ، بخمسةالنيائية  بداية االختبارات

في حاالت  –ولمدير الجامعة  االعتذار قبؿ بداية االختبارات بما يعادؿ ثمث مدة الدورة،
(   W، ويرصد لمطالب تقدير ) ع ( أو ) دثناء مف ىذه المداالست –الضرورة القصوى 

 .  ويحتسب ىذا الفصؿ مف المدة الالزمة إلنياء متطمبات التخرج

يجب أف التتجاوز فصوؿ االعتذار فصميف دراسييف متتاليف أو ثالثة فصوؿ غير متتالية. أما ( ٕ-ٖٔ)
العتذار لسنتيف متتاليتيف، ويجب أف طالب الكميات التي تطبؽ نظاـ السنة الدراسية فال يجوز ا

الجامعة ثـ في التتجاوز سنوات االعتذار سنتيف دراسيتيف غير متتاليتيف طيمة بقاء الطالب 
 االستثناء مف ذلؾ . يطوى قيده بعد ذلؾ، ولعميد القبوؿ والتسجيؿ

 الفصؿ عف لعمادة القبوؿ والتسجيؿ طمب موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدميا لالعتذار ( ٖ-ٖٔ)
 الدراسي.
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 وفقا لمشروط التالية: أو أكثر عف مقرر واحد االنسحاب( يجوز لمطالب ٗ-ٖٔ)
 موافقة عميد الكمية. -أ       
 . نياية موعد اإلعتذار عف الفصؿ الدراسيقبؿ  انسحاب عف المقرريتقدـ لطمب  أف -ب       
 نو( لممقرر الذي اعتذر عw) أورصد لمطالب )ع( ي -ج       

. 
 

 

 التأجيل واالنقطاع عن الدراسة 

 

 :المادة الرابعة عشرة

يجوز لمطالب التقدـ بطمب تأجيؿ الدراسة لعذر تقبمو الجية التي يحددىا مجمس الجامعة عمى أاّل  
تتجاوز مدة التأجيؿ فصميف دراسييف متتاليف أو ثالثة فصوؿ دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيمة بقائو 

ـ يطوى قيده بعد ذلؾ ، ويجوز لمجمس الجامعة في حاؿ الضرورة االستثناء مف ذلؾ، وال في الجامعة ث
 . تحتسب مّدة التأجيؿ ضمف المّدة الالزمة إلنياء متطمبات التخرج

 
 

 :  جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

ر يقبمو عميد يجوز لمطالب التقدـ بطمب تأجيؿ الدراسة قبؿ نياية األسبوع األوؿ مف بدء الدراسة لعذ
عمى أال تتجاوز مدة التأجيؿ فصميف دراسييف متتاليف أو ثالثة  التي يتبعيا الطالب أو مف يفوضو الكمية

)أما طالب الكميات التي تطبؽ نظاـ السنة الدراسية فال يجوز التأجيؿ لسنتيف  فصوؿ دراسية غير متتالية
أقصى طيمة بقائو في الجامعة  كحد ر متتاليتيف(متتاليتيف كما اليجوز أف تتجاوز مدة التأجيؿ سنتيف غي

سب مدة تمف ذلؾ وال تح الجامعة في حاؿ الضرورة االستثناء لمجمسثـ يطوي قيده بعد ذلؾ ، ويجوز 
 . التأجيؿ ضمف المدة الالزمة إلنياء متطمبات التخرج

 
 : المادة الخامسة عشرة

دوف طمب التأجيؿ يطوى قيده مف  إذا انقطع الطالب المنتظـ عف الدراسة مدة فصؿ دراسي 
الجامعة، ولمجمس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عف الدراسة لمدة أقؿ، وبالنسبة لمطالب المنتسب 

 .يتـ طي قيده إذا تغيب عف جميع االختبارات النيائية لذلؾ الفصؿ دوف عذر مقبوؿ
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 : القاعدة التنفيذية لجامعة تبوك

تظـ عف الدراسة مدة أربعة أسابيع مف بداية الفصؿ الدراسي دوف طمب التأجيؿ إذا انقطع الطالب المن
وبالنسبة لمطالب المنتسب يتـ طي قيده إذا تغيب عف جميع االختبارات يطوى قيده مف الجامعة، 

 .النيائية لذلؾ الفصؿ دوف عذر مقبوؿ
 

 : المادة السادسة عشرة

 . ؿ التي يدرسيا زائرًا في جامعة أخرىال ُيعَد الطالب منقطعًا عف الدراسة لمفصو  

 

 

 إعادة القيد
 

 : المادة السابعة عشرة

  :يمكف لمطالب المطوي قيده التقدـ بطمب إعادة قيده برقمو وسجّمو قبؿ االنقطاع وفؽ الضوابط اآلتية 

 .أف يتقدـ بطمب إعادة القيد خالؿ أربعة فصوؿ دراسية مف تاريخ طي القيد -أ   
 .مجمس الكمية المعنية والجيات ذات العالقة عمى إعادة قيد الطالبأف يوافؽ  -ب 

فبإمكانو التقدـ لمجامعة طالبًا مستجدًا  لطالب أربعة فصوؿ دراسية فأكثر،إذا مضى عمى طي قيد ا -ج 
، دوف الرجوع إلى سجمو الدراسي السابؽ عمى أف تنطبؽ عميو كافة شروط القبوؿ المعمنة في حينو

 ة االستثناء من ذلك وفقا لضوابظ يصدرها المجلس.ولمجلس الجامع

االستثناء  –في حاؿ الضرورة  – ولمجمس الجامعة قيد الطالب أكثر مف مرة واحدة، ال يجوز إعادة -د  
 مف ذلؾ.

 .أكاديمياً  مفصوالً المطوي قيده إذا كاف  ال يجوز إعادة قيد الطالب -ىػ 
 

 :جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل
  :الب المطوي قيده التقدـ لكميتو بطمب إعادة قيده برقمو وسجّمو قبؿ االنقطاع وفؽ الضوابط اآلتية يمكف لمط

)أو سنتيف دراسيتيف لمكميات التي تطبؽ أف يتقدـ بطمب إعادة القيد خالؿ أربعة فصوؿ دراسية  -أ 
 مف تاريخ طي القيد. نظاـ السنة الدراسية(

 عمى إعادة قيد الطالب . البالتي يتبعيا الطأف يوافؽ مجمس الكمية  -ب 
)أو سنييف دراسيتيف لمكميات التي  إذا مضى عمى طي قيد الطالب أربعة فصوؿ دراسية فأكثر -ج 
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، فبإمكانو التقدـ لمجامعة طالبًا مستجدًا دوف الرجوع إلى سجمو تطبؽ نظاـ السنة الدراسية(
، ولمدير الجامعة حينو الدراسي السابؽ عمى أف تنطبؽ عميو كافة شروط القبوؿ المعمنة في 

 .االستثناء مف ذلؾ 
  -في حاؿ الضرورة  –ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر مف مرة واحدة، ولمدير الجامعة  -د 

 االستثناء مف ذلؾ .
 .أكاديمياً  مفصوالً ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كاف  -ىػ 

 

 : المادة الثامنة عشرة

ب الذي فصؿ مف الجامعة ألسباب تعميمية أو تأديبية، أو الذي فصؿ ال يجوز إعادة قيد الطال 
ذا اتضح بعد إعادة قيده أنو سبؽ فصمو لمثؿ ىذه األسباب فيعدُّ قيده  مف جامعة أخرى ألسباب تأديبية، وا 

 .ُممغى مف تاريخ إعادة القيد
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 التخرج 

 

 : المادة التاسعة عشرة

خرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، عمى أال يقؿ معدلو يتخرج الطالب بعد إنياء متطمبات الت 
التراكمي عف مقبوؿ، ولمجمس الكمية بناء عمى توصية مجمس القسـ المختص تحديد مقررات مناسبة 

 . يدرسيا الطالب لرفع معدلو التراكمي وذلؾ في حاؿ نجاحو في المقررات ورسوبو في المعدؿ
 

  : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

يتخرج الطالب بعد إنياء متطمبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ، عمى أال يقؿ  (ٔ-ٜٔ) 
  بناء عمى توصية -أو مف يفوضو  – ، ولمجمس الكمية(٘مف  ٕ) معدلو التراكمي عف 
 الطالب لرفع معدلو التراكمي وذلؾمجمس القسـ المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسيا  
 .التراكمي ات ورسوبو في المعدؿ المقرر  نجاحو في حاؿ في 

 

ال يعتبر الطالب متخرجا إال بعد صدور موافقة مجمس الجامعة عمى منحو الدرجة  (ٕ-ٜٔ)
 العممية . 

 

 يمكف اصدار وثيقة بدؿ مفقود حسب الضوابط التي يضعيا مدير الجامعة .  (ٗ-ٜٔ)
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 الفصل من الجامعة 

 

 : المادة العشرون

 : في الحاالت اآلتية يفصؿ الطالب مف الجامعة

 ٘مف  ٓ.ٕإذا حصؿ عمى ثالثة إنذارات متتالية عمى األكثر النخفاض معدلو التراكمي عف )  -أ 
( ولمجمس الجامعة بناًء عمى توصية مجمس الكمية إعطاء فرصة رابعة لمف ٗمف  ٓ.ٔأو 

 . ُيْمكنو رفع معدلو التراكمي بدراستو لممقررات المتاحة

مبات التخرج خالؿ مدة أقصاىا نصؼ المدة المقررة لتخرجو عالوة عمى مدة إذا لـ ينو متط -ب 
البرنامج، ولمجمس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية لمطالب إلنياء متطمبات التخرج بحد أقصى  

 . ال يتجاوز ضعؼ المدة األصمية المحددة لمتخرج

الطالب الذيف تنطبؽ عمييـ يجوز لمجمس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع  -ج 
 أحكاـ الفقرتيف السابقتيف بإعطائيـ فرصة استثنائية ال تتجاوز فصميف دراسييف عمى األكثر.

 
  : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

 : يفصؿ الطالب مف الجامعة في الحاالت اآلتية : أوالا 

عدلو التراكمي عف الحد األدنى عمى األكثر النخفاض م متتالية إذا حصؿ عمى ثالثة إنذارات  -أ   
بدراستو المقررات مف يمكنو رفع معدلو التراكمي ل فرصة رابعة ولمجمس الكمية إعطاء( ٓٓ.ٕ)

 المتاحة وفؽ الشروط اآلتية:
 أف يكوف سبب التعثر مقبواًل لمجمس الكمية . -ٔ 
حاصؿ يكوف  أف يكوف ىناؾ تحسف في أداء الطالب في الفصميف األخيريف ويقاس ذلؾ بأف -ٕ 

(، ٓٓ.٘( مف )ٓٓ.ٕقسمة مجموع نقاط الفصميف عمى عدد الوحدات المسجمة فييما ال يقؿ عف )
 وال يدخؿ في ذلؾ الفصؿ الصيفي .

 

إذا لـ ينو متطمبات التخرج خالؿ مدة أقصاىا نصؼ المدة المقررة لتخرجو عالوة عمى مدة   -ب  
ة لمطالب إلنياء متطمبات التخرج بحد أقصى ال البرنامج ، ولمجمس الكمية إعطاء فرصة استثنائي

 وفق الشروط اآلتية : يتجاوز ضعؼ المدة األصمية المحددة لمتخرج

 أف يكوف سبب التعثر مقبواًل لمجمس الكمية . -ٔ 
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حاصؿ أف يكوف ىناؾ تحسف في أداء الطالب في الفصميف األخيريف ويقاس ذلؾ بأف يكوف  -ٕ 
(، ٓٓ.٘( مف )ٓٓ.ٕى عدد الوحدات المسجمة فييما ال يقؿ عف )قسمة مجموع نقاط الفصميف عم

 وال يدخؿ في ذلؾ الفصؿ الصيفي .
     

يجوز لمجمس الكمية إعطاء الطالب المفصوليف بسبب استنفاد ضعؼ مدة البرنامج فرصة ال  :  ثانياا 
 تتجاوز فصميف دراسييف عمى األكثر وفؽ الشروط التالية : 

  عثر مقبواًل لمجمس الكمية .أف يكوف سبب الت   -أ 
 . أف يكوف قد بقى عمى الطالب لمتخرج مقررات يمكف اجتيازىا في مدة ال تتعدى فصميف دراسييف  -ب 
حاصؿ قسمة أف يكوف ىناؾ تحسف في أداء الطالب في الفصميف األخيريف ويقاس ذلؾ بأف يكوف   -ج 

(، وال يدخؿ ٓٓ.٘( مف )ٓٓ.ٕمجموع نقاط الفصميف عمى عدد الوحدات المسجمة فييما ال يقؿ عف )
 ذلؾ.يجوز لمدير الجامعة االستثناء مف و  ،في ذلؾ الفصؿ الصيفي

 

بالغ عمادة القبوؿ   عمى أف تقوـ الكميات بحصر جميع الحاالت وعرضيا عمى مجالسيا، وا 
 بدء الدراسة بأسبوع عمى األقؿ .والتسجيؿ بالقرار قبؿ 

 

إعطاء الطالب المفصوليف بسبب  لمجنة الشؤوف االكاديمية بناًء عمى توصية عميد الكميةيجوز  :ثالثا
 .  اإلنذارات فرصة ال تتجاوز فصميف دراسييف عمى األكثر

 



 
                                     )الغير معتمدة مف مجمس الجامعة(ة المقترحة لجامعة تبوؾ   الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذي   
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 االنتساب

 
 :  المادة الحادية والعشرون

ميات األخذ بمبدأ الدراسة عف طريؽ االنتساب في يجوز لمجمس الجامعة بناء عمى اقتراح الك 
بعض الكميات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فييا بذلؾ ، ويضع مجمس الجامعة القواعد 

 : واإلجراءات المنظمة لذلؾ وفؽ الضوابط اآلتية

 

ة أال يقؿ عدد الوحدات الدراسية المطموبة لتخرج الطالب المنتسب عف عدد الوحدات الدراسي  - أ 
 . المطموبة لتخرج الطالب المنتظـ في التخصصات المتاحة لالنتساب

عادة القيد وغيرىا   - ب  يعامؿ الطالب المنتسب مف حيث القبوؿ ورصد التقديرات والتحويؿ والفصؿ وا 
 . معاممة الطالب المنتظـ عدا حضور المحاضرات

لتقييـ أداء الطالب لمجمس الجامعة بناء عمى اقتراح مجالس الكميات وضع الضوابط الالزمة   - ج 
 . المنتسبيف

 يثبت في السجؿ األكاديمي ووثيقة التخرج والشيادة ما يفيد بأف دراسة الطالب ) باالنتساب(.  - د 

 

 االختبارات النهائية

 

 : المادة الثانية والعشرون

درجة لألعماؿ   -بناء عمى اقتراح مجمس القسـ  -يحدد مجمس الكمية التي يتبعيا المقّرر  
 . %( مف الدرجة النيائية لممقررٖٓال تقؿ عف ) الفصمية

 

 : تبوكالقاعدة التنفيذية لجامعة 
يحدد مجمس الكمية التي يتبعيا المقرر بناء عمى اقتراح مجمس القسـ درجة لألعماؿ الفصمية ما  

  . %( مف الدرجة النيائية لممقررٓٙ% ( إلى )ٓٗبيف )
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٙٔصفحة )  

 : المادة الثالثة والعشرون

 : األعماؿ الفصمية لممقرر بإحدى الطريقتيف اآلتيتيف تحتسب درجة 

االختبارات الشفيية أو العممية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منيا جميعًا أو   ــ أ  
 . مف بعضيا واختبار تحريري واحد عمى األقؿ

 . اختباريف تحريرييف عمى األقؿ  ــ ب  

 

 : المادة الرابعة والعشرون

أف ُيَضّمف االختبار  –بناء عمى توصية مجمس القسـ  –لتي يتبعيا المقرر يجوز لمجمس الكمية ا 
النيائي في أي مقرر اختبارات عممية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص ليا مف درجات االختبار 

 النيائي.
 

 : المادة الخامسة والعشرون

لمادة السماح لمطالب يجوز لمجمس القسـ الذي يتولى تدريس المقرر بناء عمى توصية مدرس ا
باستكماؿ متطمبات أي مقرر في الفصؿ الدراسي التالي ويرصد لمطالب في سجمو األكاديمي تقدير غير 

وال يحسب ضمف المعدؿ الفصمي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصؿ عميو الطالب  (IC)مكتمؿ )ؿ( أو
ذا مضى فصؿ دراسي واحد  ولـ ُيَغير تقدير غير مكتمؿ )ؿ( أو بعد استكماؿ متطمبات ذلؾ المقرر ، وا 

(IC )راسب )ىػ( أو في سجؿ الطالب لعدـ استكمالو فيستبدؿ بو تقدير (F ) ويحسب ضمف المعدؿ
 . الفصمي والتراكمي

 
 : المادة السادسة والعشرون

يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العممية أو الميدانية مف أحكاـ  
( أو بعضيا ، وذلؾ بقرار مف مجمس الكمية بناء عمى توصية مجمس القسـ الذي ٕٗ،  ٖٕ،  ٕٕمواد )ال

 . يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجمس الكمية قياس تحصيؿ الطالب في ىذه المقررات

 
 : المادة السابعة والعشرون

ب تقدير مستمر      إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطمب أكثر مف فصؿ دراسي فيرصد لمطال 
ذا لـ يستكمؿ  ، (IP))ـ( أو  وبعد انتياء الطالب مف دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصؿ عميو، وا 
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٚٔصفحة )  

الموافقة عمى رصد  المقرر لمطالب وز لمجمس القسـ الذي يتولى تدريسالمقرر في الوقت المحدد فيج
 . في سجؿ الطالب  (IC)تقدير غير مكتمؿ )ؿ( أو

 

 : تبوكنفيذية لجامعة القاعدة الت
ىو فصؿ دراسي واحد يمي   (IPالستكماؿ المقرر الذي تقديره مسمتر )ـ( أو )الوقت المحدد  

  . الفصؿ الدراسي الذي حصؿ فيو الطالب عمى تقدير مستمر

 

 : المادة الثامنة والعشرون

 : تحسب التقديرات التي يحصؿ عمييا الطالب في كؿ مقرر كما يمي

 

 الدرجة المئوية التقدير رمز التقدير (5من ) وزن التقدير (ٗمف ) وزن التقدير

 ٓٓٔ-ٜ٘ ممتاز مرتفع أ+ ٓٓ.٘ ٓٓ.ٗ

 ٜ٘إلى أقؿ مف  ٜٓ ممتاز أ ٘ٚ.ٗ ٘ٚ.ٖ

 ٜٓإلى أقؿ مف  ٘ٛ جيد جدًا مرتفع + ب ٓ٘.ٗ ٓ٘.ٖ

 ٘ٛإلى أقؿ مف  ٓٛ   جيد جداً  ب ٓٓ.ٗ ٓٓ.ٖ

 ٓٛ إلى أقؿ مف ٘ٚ جيد مرتفع + ج ٓ٘.ٖ ٓ٘.ٕ

 ٘ٚإلى أقؿ مف  ٓٚ جيد ج ٓٓ.ٖ ٓٓ.ٕ

 ٓٚإلى أقؿ مف  ٘ٙ مقبوؿ مرتفع + د ٓ٘.ٕ ٓ٘.ٔ

 ٘ٙإلى أقؿ مف  ٓٙ  مقبوؿ د ٓٓ.ٕ ٓٓ.ٔ

 ٓٙأقؿ مف    راسب ىػ ٓٓ.ٔ ٓ
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٛٔصفحة )  

 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

 : كما يمي تحسب التقديرات التي يحصؿ عمييا الطالب في كؿ مقرر 

 الدرجة المئوية التقدير رمز التقدير (5من ) لتقديروزن ا

 ٓٓٔ-ٜ٘ ممتاز مرتفع أ+ ٓٓ.٘

 ٜ٘إلى أقؿ مف  ٜٓ ممتاز أ ٘ٚ.ٗ

 ٜٓإلى أقؿ مف  ٘ٛ جيد جدًا مرتفع + ب ٓ٘.ٗ

 ٘ٛإلى أقؿ مف  ٓٛ   جيد جداً  ب ٓٓ.ٗ

 ٓٛإلى أقؿ مف  ٘ٚ جيد مرتفع + ج ٓ٘.ٖ

 ٘ٚإلى أقؿ مف  ٓٚ جيد ج ٓٓ.ٖ

 ٓٚإلى أقؿ مف  ٘ٙ مقبوؿ مرتفع + د ٓ٘.ٕ

 ٘ٙإلى أقؿ مف  ٓٙ  مقبوؿ د ٓٓ.ٕ

 ٓٙأقؿ مف    راسب ىػ ٓٓ.ٔ

 

 : المادة التاسعة والعشرون

  : يكوف التقدير العاـ لممعدؿ التراكمي عند تخرج الطالب بناء عمى معدلو التراكمي كاآلتي
 ٓٓ.ٗمف  ٓ٘.ٖأو  ٓٓ.٘مف  ٓ٘.ٗإذا كاف المعدؿ التراكمي ال يقؿ عف  )ممتـاز( : -1
 ٘ٚ.ٕأو مف  ٓٓ.٘مف  ٓ٘.ٗإلى أقؿ مف  ٘ٚ.ٖإذا كاف المعدؿ التراكمي مف  )جيد جدا(: -2

 . ٓٓ.ٗمف  ٓ٘.ٖإلى أقؿ مف 
 ٘ٚ.ٔأو مف  ٓٓ.٘مف  ٘ٚ.ٖإلى أقؿ مف  ٘ٚ.ٕإذا كاف المعدؿ التراكمي مف   )جيــد(: -3

 . ٓٓ.ٗمف  ٘ٚ.ٕإلى أقؿ مف 
 ٓٓ.ٔأو مف  ٓٓ.٘مف  ٘ٚ.ٕإلى أقؿ مف  ٓٓ.ٕالتراكمي مف  إذا كاف المعدؿ  )مقـبول(: -4

 . ٓٓ.ٗمف  ٘ٚ.ٔإلى أقؿ مف 
 

 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

 : عند تخرج الطالب بناء عمى معدلو التراكمي كاآلتي يكوف التقدير العاـ لممعدؿ التراكمي 

 

 . ٓ٘.ٗ)ممتاز( :إذا كاف المعدؿ التراكمي ال يقؿ عف  -1

 . ٓ٘.ٗإلى أقؿ مف  ٘ٚ.ٖ(:إذا كاف المعدؿ التراكمي مف  )جيد جدا -2

 . ٘ٚ.ٖإلى أقؿ مف  ٘ٚ.ٕ)جيد(: إذا كاف المعدؿ التراكمي مف  -3
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٜٔصفحة )  

  . ٘ٚ.ٕإلى أقؿ مف  ٓٓ.ٕ)مقبوؿ(: إذا كاف المعدؿ التراكمي مف  -4

 
 : المادة الثالثون

( مف ٓٓ.٘ى )( إل٘ٚ.ٗتمنح مرتبة الشرؼ األولى لمطالب الحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف ) 
( عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرؼ الثانية لمطالب ٓٓ.ٗ( مف )ٓٓ.ٗ( إلى )٘ٚ.ٖ( أو مف )ٓٓ.٘)

( إلى أقؿ ٕ٘.ٖ( أو مف )ٓٓ.٘( مف )٘ٚ.ٗ( إلى أقؿ مف )ٕ٘.ٗالحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف )
 . ( عند التخرجٓٓ.ٗ( مف )٘ٚ.ٖمف )

 

 : الثانية مايميويشترط لمحصول عمى مرتبة الشرف األولى أو  
 . أال يكوف الطالب قد رسب في أي مقرر درسو في الجامعة أو في جامعة أخرى -أ 
أف يكوف الطالب قد أكمؿ متطمبات التخرج في مدة أقصاىا متوسط المدة بيف الحد األدنى والحد  -ب 

 . األقصى لمبقاء في كميتو
%( مف متطمبات ٓٙعف )أف يكوف الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منيا ما ال يقؿ  -ج 

 . التخرج

 
 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

( عند ٓٓ.٘( إلى )٘ٚ.ٗالحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف ) تمنح مرتبة الشرؼ األولى لمطالب
( إلى أقؿ مف   ٕ٘.ٗالتخرج ، وتمنح مرتبة الشرؼ الثانية لمطالب الحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف )

 . التخرج عند (٘ٚ.ٗ)

 

 : لمحصوؿ عمى مرتبة الشرؼ األولى أو الثانية مايمي ويشترط

 . أف ال يكوف الطالب قد رسب في أي مقرر درسو في الجامعة أو في جامعة أخرى  –أ  

أف يكوف الطالب قد أكمؿ متطمبات التخرج في مدة أقصاىا متوسط المدة بيف الحد األدنى والحد  -ب 
 . األقصى لمبقاء في كميتو

 . %( مف متطمبات التخرجٓٙما ال يقؿ عف ) جامعة تبوؾلطالب قد درس في أف يكوف ا  -ج 
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕٓصفحة )  

 

 
 

 

 إجراءات االختبار النهائي

 

 : المادة الحادية والثالثون

يجوز لمجمس الكمية تكويف لجنة تتعاوف مع األقساـ في تنظيـ أعماؿ االختبار النيائي ، وتكوف  
لمجنة المختصة خالؿ مدة ال تزيد عف ثالثة أياـ مف مياميا مراجعة كشوؼ رصد الدرجات وتسميميا 

 . تاريخ اختبار أي مقرر

 

 : المادة الثانية والثالثون

 . يجوز لمجمس الكمية أف يقرر تطبيؽ السرية في إجراءات االختبارات النيائية 

 

 : المادة الثالثة والثالثون

عمى اقتراح رئيس القسـ أف  ءيضع مدرس المقرر أسئمة االختبار ، ويجوز عند االقتضاء بنا 
 . يضعيا مف يختاره مجمس الكمية

 

 : المادة الرابعة والثالثون

أف  يصحح مدرس المقرر أوراؽ االختبار النيائي لمقرره ، ويجوز لرئيس القسـ )عند الحاجة( 
أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجمس الكمية عند الضرورة أف يسند التصحيح  يشرؾ معو متخصصاً 

 .  ى مف يراهإل
 

 : المادة الخامسة والثالثون

يرصد مف يقوـ بتصحيح االختبار النيائي الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في كشوؼ رصد  
 . الدرجات المعدة لذلؾ ويوقع عمييا ، ثـ يصادؽ عمييا رئيس القسـ

 

 : المادة السادسة والثالثون

 . ـو واحد ، ولمجمس الجامعة االستثناء مف ذلؾال يجوز اختبار الطالب في أكثر مف مقرريف في ي

 

 : المادة السابعة والثالثون
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕٔصفحة )  

ال يسمح لمطالب بدخوؿ االختبار النيائي بعد مضي نصؼ ساعة مف بدايتو ، كما ال يسمح لو  
 . بالخروج مف االختبار قبؿ مضي نصؼ ساعة مف بدايتو

 
 

 : المادة الثامنة والثالثون

شروع فيو أو مخالفة التعميمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عمييا الغش في االختبار أو ال 
 .الطالب وفؽ الئحة تأديب الطالب التي يصدرىا مجمس الجامعة

 

 : المادة التاسعة والثالثون

لمجمس الكمية التي تتولى تدريس المقرر ، في حاالت الضرورة ، الموافقة عمى إعادة تصحيح  
 . ترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصؿ التالياإلجابة خالؿ ف أوراؽ

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة تبوك

 لمجمس الكمية التي تتولى تدريس المقرر ، في حاالت الضرورة ، الموافقة عمى إعادة تصحيح أوراؽ

 :التاليةضوابط وفؽ ال اإلجابة خالؿ فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصؿ التالي
لطالب بطمب إعادة تصحيح أوراؽ اإلجابة إلى القسـ الذي يدرس المقرر ثـ يرفع يجوز أف يتقدـ ا -1

الطمب إلى مجمس الكمية عمى أال يتجاوز تقديـ الطمب شيرا مف نياية فترة االختبارات النيائية 
 لمفصؿ الذي يرغب الطالب مراجعة أوراؽ إجابة أحد مقرراتو.

( باالضافة الى بيانات اخرى تشمؿ )  ٖو  ٕو  ٔقرت ) تعد إستمارة تتضمف البيانات الواردة في الف -2
اسـ الطالب ، ورقمو الجامعة ، ورقـ المقرر ورمزه واسمو ، ورقـ الشعبة ، والفصؿ الدراسي ، ونسبة 
الغياب ، والمعدؿ التراكمي ، واالنذارات ، واسـ مدرس المقرر , وتاريخ االختبار ، ومبررات طمب 

 الطالب بصحة المعمومات التي قدميا (. اعادة التصحيح , وتعيد مف

في حاؿ الموافقة عمى إعادة التصحيح، يشكؿ مجمس الكمية لجنة مف ثالثة مف أعضاء ىيئة  -3
التدريس عمى األقؿ إلعادة تصحيح أوراؽ االجابة وترفع المجنة تقريرا بذلؾ لمجمس الكمية لمبت فيو ، 

 ويعتبر رأي المجمس نيائيا .
 

 : المادة األربعون

النيائي عمى  يحدد مجمس الكمية بناء عمى توصية مجمس القسـ المختص مدة االختبار التحريري 
 . أال تقؿ عف ساعة وال تزيد عمى ثالث ساعات
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕٕصفحة )  

 : المادة الحادية واألربعون

( يضع مجمس الجامعة التنظيمات ٓٗ-ٖٔمع عدـ اإلخالؿ باألحكاـ الواردة في المواد مف ) 
 . ختبارات النيائيةالخاصة بإجراءات اال

 

  التحويل 

 

  التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

 
 : المادة الثانية واألربعون

 : يجوز قبوؿ تحويؿ الطالب مف خارج الجامعة وفؽ الضوابط اآلتية

 . في كمية أو جامعة معترؼ بيا أف يكوف الطالب قد درس -أ 

 . مف الجامعة المحوؿ منيا ألسباب تأديبية أال يكوف مفصوال -ب 

 . التحويؿ التي يحددىا مجمس الجامعة أف تنطبؽ عميو شروط -ج 

 
 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

قبوؿ تحويمو مف خارج الجامعة وفؽ  التحويؿ إلييا يجوز بموافقة عميد الكمية التي يرغب الطالب 
 : الضوابط اآلتية

جؿ دراسي )بمعدؿ تراكمي( ولو سأف يكوف الطالب قد درس في كمية أو جامعة معترؼ بيا  -أ   
 .لفصميف دراسييف عمى األقؿ

 .مف الجامعة المحوؿ منيا ألسباب تأديبية أال يكوف مفصوال -ب  

 . التحويؿ التي يحددىا مجمس الكمية أف تنطبؽ عميو شروط -ج  

عف  جامعة تبوؾفي  مف الطالب المحوؿ دراستيا يطمب التي المقررة يجب أف ال يقؿ عدد الوحدات -د  
 .الجامعة لمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس مف المطموبة %( مف عدد الوحدات المقررةٓٙ)
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٖٕصفحة )  

 : المادة الثالثة واألربعون

يقوـ مجمس الكمية بمعادلة المقررات التي درسيا الطالب خارج الجامعة بناء عمى توصية األقساـ  
ب المقررات التي عودلت لو ، وال تدخؿ في التي تقدـ ىذه المقررات ، وتثبت في السجؿ األكاديمي لمطال

 . احتساب معدلو التراكمي

 

 

 
 
 

 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

الطالب خارج الجامعة بناء عمى  اجتازىابمعادلة المقررات التي التي يتبعيا المقرر يقوـ مجمس الكمية 
ي لمطالب المقررات التي عودلت وتثبت في السجؿ األكاديم المقررات،توصية األقساـ التي تقدـ ىذه 

الطالب مكافئا  اجتازهيكوف محتوى المقرر الذي بشرط أف ، وال تدخؿ في احتساب معدلو التراكمي لو،
 لممقرر المراد معادلتو.

 

 : المادة الرابعة واألربعون

وؿ إذا اتضح بعد تحويؿ الطالب أنو سبؽ فصمو ألسباب تأديبية فيعّد قيده ُمْمغًى مف تاريخ قب 
 . تحويمو لمجامعة

 

 : المادة الخامسة واألربعون

لإلجراءات والمواعيد المعمنة  يتـ تحويؿ الطالب في أي فصؿ دراسي مف جامعة إلى أخرى وفقاً  
 . في الجامعة المحوؿ إلييا في ضوء الضوابط العامة لمتحويؿ

 
  التحويل من كمية إلى أخرى داخل الجامعة

 

 : المادة السادسة واألربعون

 لمضوابط التي يقرىا مجمس الجامعة يجوز تحويؿ الطالب مف كمية إلى أخرى داخؿ الجامعة وفقا 

. 

 

 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕٗصفحة )  

 لمشروط التي يقرىا وفقا التحويؿ مف كمية إلى أخرى عميد الكمية المحوؿ إلييا يجوز بموافقة  

لمدير الجامعة أو من يفوضه االستثناء من شروط و .إلييا الطالب التحويؿ الكمية التي يرغب مجمس

 مجلس الكلية.

 

 : المادة السابعة واألربعون

تثبت في السجؿ األكاديمي لمطالب المحوؿ مف كمية إلى أخرى جميع المواد التي سبؽ لو  
 .الجامعةويشمؿ ذلؾ التقديرات والمعدالت الفصمية والتراكمية طواؿ دراستو في  دراستيا،

 
  من تخصص إلى آخر داخل الكميةالتحويل 

 

 : المادة الثامنة واألربعون

يجوز لمطالب بعد موافقة عميد الكمية التحويؿ مف تخصص إلى تخصص آخر داخؿ الكمية وفؽ  
 . ضوابط يضعيا مجمس الجامعة

 

 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

صص آخر داخؿ الكمية وفؽ يجوز لمطالب بعد موافقة عميد الكمية التحويؿ مف تخصص إلى تخ 
 .الكميةضوابط يضعيا مجمس 

 
 : المادة التاسعة واألربعون

تثبت في السجؿ األكاديمي لمطالب المحوؿ مف تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبؽ لو  
 .الجامعةويشمؿ ذلؾ التقديرات والمعدالت الفصمية والتراكمية طواؿ دراستو في  دراستيا،

 

  الطالب الزائر

 : ادة الخمسونالم

الطالب الزائر ىو الذي يقوـ بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع مف فروع  
 : لمضوابط اآلتية الجامعة التي ينتمي إلييا دوف تحويمو ، وتعادؿ لو المواد التي درسيا وفقا

 . موافقة الكمية التي يدرس فييا مسبقًا عمى الدراسة  -أ   

 . راسة في كمية أو جامعة معترؼ بياأف تكوف الد  -ب  
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕ٘صفحة )  

في مفرداتو ألحد  أف يكوف المقرر الذي يدرسو الطالب خارج الجامعة معاداًل أو ) مكافئًا (  -ج  
 . المقررات التي تتضمنيا متطمبات التخرج

ممة إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع مف فروع الجامعة التي ينتمي إلييا الطالب فتتـ المعا  -د  
 ( .ٚٗلممادة ) طبقاً 

يحدد مجمس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكف احتسابيا مف خارج  -ىػ 
 . الجامعة لمطالب الزائر

ال تحتسب معدالت المقررات التي تتـ معادلتيا لمطالب الزائر مف الجامعة األخرى ضمف معدلو  -و  
 األكاديمي. التراكمي ، وتثبت المقررات في سجمو

 . أي شروط أخرى يضعيا مجمس الجامعة -ز  

 

 : جامعة تبوكالقاعدة التنفيذية ل

الطالب الزائر ىو الذي يقوـ بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع مف فروع الجامعة التي 
 : لمضوابط اآلتية ينتمي إلييا دوف تحويمو وتعادؿ لو المقررات التي درسيا وفقا

  

 :ويرغب الدراسة زائرًا في جامعة أخرى جامعة تبوؾ لطالب : أوال
 

 مع تحديد لو بالدراسة كطالب زائر لمسماح المسبقة مف كمية الطالب يجب الحصوؿ عمى الموافقة - أ 

لمعادلة المقرر. ويوجو  معيف عمى معدؿ الحصوؿ اشتراط سيقوـ بدراستيا ، ولمكمية المقررات التي
 . والتسجيؿ مف عمادة شؤوف القبوؿ بخطاب رسمي لمدراسة

 . أف تكوف الدراسة في كمية أو جامعة معترؼ بيا - ب 

حد أل أف يكوف المقرر الذي يدرسو الطالب خارج الجامعة معادال أو )مكافئًا( في مفرداتو - ج 
 . المقررات التي تتضمنيا متطمبات التخرج

يكوف الحد األقصى لمجموع الوحدات  ألربعوف( ،مع مراعاة الفقرة )د( مف المادة )الثانية وا - د 
%( عشروف في المائة مف مجموع ٕٓيمكف احتسابيا مف خارج الجامعة ىو ) الدراسية التي

 .جامعة تبوؾوحدات التخرج مف 

ال تحتسب معدالت المقررات التي تتـ معادلتيا لمطالب الزائر ضمف معدلو التراكمي، وتثبت  - ىػ
 . كاديميالمقررات في سجمو األ

يجب عمى الطالب تزويد عمادة القبوؿ والتسجيؿ بنتائجو التي حصؿ عمييا خالؿ أسبوعيف مف  -ز  
ذا لـ يقدـ نتائجو يعتبر منقطعا عف  بدء الدراسة في أوؿ فصؿ دراسي يمي فترة دراستو كزائر ، وا 

 ( .٘ٔتمؾ الفصوؿ ) عدا الفصوؿ الصيفية( ويعامؿ حسب المادة )
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕٙصفحة )  

مكافأة الشيرية لمطالب الزائر إف كاف مستحقا ليا عف طريؽ مسيرات يدوية بعد تقديـ تصرؼ ال -ح  
 .نتائجو عف الفصؿ لعمادة القبوؿ والتسجيؿ

  

 .جامعة تبوؾلطالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة طالبًا زائرًا في  ثالثا :
  

قؿ مف جامعتو التي عمى األ لفصؿ دراسي واحدأف يكوف لمطالب سجؿ دراسي )بمعدؿ تراكمي(  -أ 
 .قبؿ فييا

ويجب أف  تبوؾ،جامعة أف يحصؿ عمى موافقة خطية مسبقة مف جامعتو لمدراسة طالبًا زائرًا في  - ب
 .بدراستياالتي سيقـو الطالب  جامعة تبوؾيذكر في الخطاب مقررات 

ويجوز لعميد ف الحد األقصى لمفصوؿ الدراسية التي يسمح لمطالب دراستيا زائرًا فصالف دراسيا  - ج
 .القبوؿ والتسجيؿ االستثناء مف ذلؾ

 .جامعة تبوؾمكافأة مف  مطالب الزائر مف جامعة أخرىال تصرؼ ل -   د
مع مراعاة كافة ضوابط التسجيؿ في عمادة القبوؿ والتسجيؿ لمطالب مف قبؿ تسجؿ المقررات  - ىػ

 . المقررات 

 
 

  أحكام عامة

 

 : المادة الحادية والخمسون

 . ىذه الالئحة ما سبقيا مف لوائح لتنظيـ الدراسة واالختبارات المعموؿ بيا في المرحمة الجامعية تمغي

 
 : المادة الثانية والخمسون

 .لمجمس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذه الالئحة

 
 : المادة الثالثة والخمسون

 . لمجمس التعميـ العالي حؽ تفسير ىذه الالئحة



 
                                     )الغير معتمدة مف مجمس الجامعة(ة المقترحة لجامعة تبوؾ   الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذي   

 

  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕٚصفحة )  

 المالحـق
 

 ممحق ) أ (
 السجل األكاديمي ورموز التقديرات

 
 السجل األكاديمي:

ىو بياف يوضح سير الطالب الدراسي ، ويشمؿ المقررات التي يدرسيا في كؿ فصؿ دراسي  
برموزىا وأرقاميا وعدد وحداتيا المقررة والتقديرات التي حصؿ عمييا ورموز وقيـ تمؾ التقديرات ، كما 

ؿ المعدؿ الفصمي والمعدؿ التراكمي وبياف التقدير العاـ باإلضافة إلى المقررات التي أعفي يوضح السج
 منيا الطالب المحوؿ.

 
 المدلول

 باإلنجميزية

 المدلول
 بالعربية

 حدود الدرجة النقاط
 الرمز

 باإلنجميزية

 الرمز
 بالعربية

Exceptional ممتاز مرتفع ٗ.ٓٓ ٘.ٓٓ ٜ٘-ٔٓٓ A+ +أ 

Excellent ٜ٘أقؿ  ٜٓ ٘ٚ.ٗ ٘ٚ.ٖ تازمم A أ 

Superior ٜٓأقؿ مف  ٘ٛ ٓ٘.ٗ ٓ٘.ٖ جيد جدًا مرتفع B+ +ب 

Very Good  ً٘ٛأقؿ مف  ٓٛ ٓٓ.ٗ ٓٓ.ٖ جيد جدا B ب 

Above Average ٓٛأقؿ مف  ٘ٚ ٓ٘.ٖ ٓ٘.ٕ جيد مرتفع C+ +ج 

Good ٘ٚأقؿ مف  ٓٚ ٓٓ.ٖ ٓٓ.ٕ جيد C ج 

High Pass ٓٚأقؿ مف  ٘ٙ ٓ٘.ٕ ٓ٘.ٔ مقبوؿ مرتفع D+ +د 

Pass ٘ٙأقؿ مف  ٓٙ ٓٓ.ٕ ٓٓ.ٔ مقبوؿ D د 

Fail ٓٙأقؿ مف  ٓٓ.ٔ ٓ راسب F ىػ 

In-Progress مستمر - - ----- IP ـ 

In-Complete غير مكتمؿ - - ----- IC ؿ 

Denile محرـو ٓ ٔ.ٓٓ ----- DN ح 

Nograde-Pass وأكثر ٓٙ - - ناجح دوف درجة NP ند 

Nograde-Fail ٓٙأقؿ مف  - - ب دوف درجةراس NF ىد 

Withdrawn منسحب بعذر - - ----- W ع 
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  ٖٙٗٔ/ ٖٓ/ ٚٔ    ( ٕٛصفحة )  

 ممحق )ب(

  مثال لحساب المعدل الفصمي والتراكمي

 
 : الفصل األول

 المقرر عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط

 سمـ ٖٔٓ ٕ ٘ٛ ب+ ٓ٘.ٗ ٓٓ.ٜ

 كيـ ٕٖٗ ٖ ٓٚ ج ٓٓ.ٖ ٓٓ.ٜ

 ريض ٖٕ٘ ٖ ٕٜ أ ٘ٚ.ٗ ٕ٘.ٗٔ

 فيز ٕٖٔ ٗ ٓٛ ب  ٓٓ.ٗ ٓٓ.ٙٔ

 المجموع 28    52.85

   

  (52.85مجموع النقاط )   

  = معدل الفصل األول  ـــــــــــــ 8..5=   

  (28مجموع الوحدات )   
       

 : الفصل الثاني

 المقرر عدد  الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط

 سمـ ٗٓٔ ٕ ٜٙ أ+ ٓٓ.٘ ٓٔ

 كيـ ٕٖٚ ٖ ٖٛ ب  ٓٓ.ٗ ٕٔ

 ريض ٖٗٔ ٗ ٔٚ ج ٓٓ.ٖ ٕٔ

 فيز ٕٖٙ ٖ ٔٛ ب  ٓٓ.ٗ ٕٔ

 المجموع 28    54

 

   54  

  = معدل الفصل الثاني  ـــــــــــــ 3.23=   

   28  

 

  (54+  52.85مجموع النقاط )   

 اكمي =المعدل التر  ـــــــــــــــ 3..3=   

  (28+  28مجموع الوحدات )   

 


