المقدمة
احلمد اهلل رب العاملني  ،و الصالة و السالم على رسوله األمني  ،وعلى آله وصحبه أمجعني  ...وبعد
الشك أن من أهم مقومات جناح الطالب  /الطالبة يف دراسته هو إملامه
اجليد بأنظمة و قوانني اجلامعة  ،حبيث يتعرف على ما له من حقوق وما عليه من واجبات  .فالطالب  /الطالبة يف املرحلة اجلامعية يعد مسؤوالً مسؤولية
كاملة عن حياته الدراسية اجلامعية .و ينطلق ذلك من كون الطالب  /الطالبة أصبح راشداً ويستطيع أن يعتمد على نفسه اعتماداً كامالً يف تسيري مجيع
شؤون حياته.
وتتميز الدراسة اجلامعية بتحديد مستوى الطالب  /الطالبة بناءً على طريقة مجع معدل الدراسة خالل سنوات اجلامعة مجيعها .لذا فإن تقديرات
الطالب  /الطالبة خالل كل فصل دراسي تصنع له معدله الرتاكمي خالل مجيع السنوات وعلى أساسها يوضع التقدير النهائي له .لذا فإنه من الضروري جداً
أن يتعرف الطالب  /الطالبة على أنظمة الدراسة اجلامعية ويستوعب أهم اللوائح و األنظمة اليت حتكم حياته خالل هذه املرحلة املهمة منها .
ومن هذا املنطلق رأت عمادة القبول و التسجيل أن تعد دليالً إرشادياً يتضمن كل ما حيتاج الطالب  /الطالبة إىل معرفته عن نظام الدراسة يف اجلامعة بناءً على
ما مت اعتماده يف جملس اجلامعة يف اجتماعه الثامن بتاريخ 4242/7/42هـ املوافق 4144/6/4م بقراره رقم ( )44باملوافقة على تعديل القواعد التنفيذية لالئحة
الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية جبامعة طيبة.
سائلني اهلل تبارك وتعاىل أن يكون هذا الدليل نافعاً ومفيداً ويؤدي الغرض الذي أعد من أجله.مع متنياتنا جلميع الطالب و الطالبات بالتوفيق والنجاح.

عمادة القبول و التسجيل
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تعريفات
السنة الدراسية :فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي :مدة زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعاً تُدرس على مداها مقررات دراسية وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصل الصيفي  :مدة زمنية ال تزيد على مثانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل واالختبارات النهائية .وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر.
اخلطة الدراسية :هي جمموعة املقررات اإلجبارية و االختيارية واحلرة .واليت تُشكل من جمموع وحداتها متطلبات التخرج اليت جيب على الطالب اجتيازها
بنجاح للحصول على الدرجة العلمية يف التخصص احملدد.
املستوى الدراسي :هو الدال على املرحلة الدراسية وفقاً للخطط الدراسية املعتمدة.
املــقــرر الدراسي :مادة دراسية ضمن خطة الدراسة املعتمدة يف كل ختصص (برنامج) .ويكون لكل مقرر رقم ،و رمز ،و اسم ،ووصف مفصل ملفرداته مييزه
من حيث احملتوى ،واملستوى عما سواه من مقررات وملف خاص حيتفظ به القسم لغرض املتابعة ،والتقييم ،والتطوير .وجيوز أن يكون لبعض املقررات
متطلب ،أو متطلبات سابقة ،أو متزامنة معه.
الوحدة الـدراسية :احملاضرة الن ظرية األسبوعية اليت ال تقل مدتها عن مخسني دقيقة أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن مخسني دقيقة أو الدرس العملي
أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
العـــبء الـــدراسي :جمموع الوحدات الدراسية اليت يسمح للطالب التسجيل فيها يف فصل دراسي ،ويتحدد احلد األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد
التنفيذية للجامعة.
اإلنذار األكادميي :اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض معدله الرتاكمي عن ( )4011من (.)0011
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درجة األعمال الفصلية :الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وحبوث وأنشطة تعليمية تتصل باملقرر الدراسي.
االختبـــار النهــــائـــي :اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل الدراسي .
درجة االختبار النهائي :الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل الدراسي.
الـــدرجة النــهائيـــــــــة :جمموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وحتسب الدرجة من مائة.
الـــتــــقـــــــديــــــــــــــــــــــر :وصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر.
تقـــدير غـــــري مكتمل :تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته يف املوعد احملدد ،ويرمز له يف السجل األكادميي
باحلرف ( ل ) أو (. )IC
تقـــدير مــــــــستــــــــمـر :تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله ويرمز له بالرمز ( م ) أو (.)IP
املعــــدل الـــفـــصــــلــي :حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات اليت درسها يف أي فصل دراسي،
وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير الذي حصل عليه الطالب يف كل مقرر درسه  ،انظر امللحق (ب) .
املعدل الرتاكمي :حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة لتلك
املقررات ،انظر امللحق (ب)
التقدير العام :وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته يف اجلامعة.
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برنامج املسار العلمي املوحد  :برنامج دراسي على الطالب اجتياز مقرراته بنجاح وحسب شروط القبول يف اجلامعة وذلك قبل البدء بالدراسة يف احد الربامج اليت
تشرتط ذلك.
الربنامج األكادميي :برنامج متكامل من املقررات اليت تُعد الطالب خالل مدة حمددة من السنوات إعداداً معرفياً ،مهارياً وشخصياً لنيل الدرجة العلمية
اجلامعية يف ختصص حمدد.
متطلبات اجلامعة :مقررات إجبارية معينة يدرسها مجيع طلبة اجلامعة يف مرحلة البكالوريوس.
متطلبات الكلية :مقررات إجبارية معينة يدرسها مجيع طلبة الكلية.
متطلبات الربنامج :مقررات إجبارية معينة لعدد حمدد من الوحدات الدراسية املعتمدة يدرسها مجيع طلبة الربنامج.
املقررات االختيارية:جمموعة من املقررات خيتار منها الطالب ما حيقق عددا مطلوبا من الوحدات الدراسية املعتمدة واملخصصة للمقررات االختيارية
للربنامج الدراسي.
املقررات املساعدة :مقررات إجبارية يدرسها طلبة برنامج من قسم أو برنامج آخر وتعترب ضمن املقررات اإلجبارية للربنامج.
املــقــررات احلـرة :مقررات اختيارية حرة متاحة على مستوى اجلامعة ضمن براجمها الدراسية املطروحة املعتمدة وترتاوح عدد وحدتها الدراسية املعتمدة
من  2إىل  6وحدات معتمدة.
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نظام الدراسة
• يتحمل الطالب مسئولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائح املنظمة هلا مبا يف ذلك متطلبات التخرج.
• تلتزم الكليات باتباع منهجية اإلرشاد األكادميي إلرشاد ومتابعة الطالب أكادميياً خالل مراحل الدراسة يف الكلية إىل حني التخرج.

قواعد التسجيل و احلذف و اإلضافة:
 .4احلد األدنى من العبء الدراسي للفصل الرئيسي هو( )44وحدة دراسية واحلد األعلى له ( )41وحدة دراسية.
 .4احلد األعلى من العبء الدراسي للفصل الصيفي هو( )1وحدات دراسية.
 .4الطالب الذين استكملوا دراسة مستوى كامال بنجاح يتم تسجيل املستوى التالي هلم وفق اخلطة الدراسية املعتمدة.
 .2الطالب الذين مل يستكملوا دراسة املستوى كامال يسجل هلم ما يضمن احلد األدنى من العبء الدراسي على األقل  ،وميكن للطالب استكمال التسجيل
باحلذف واإلضافة حسب متطلبات كل مقرر وبدون تعارض ،وجيوز للكلية االستثناء من ذلك بناء على توصية املرشد األكادميي.
 .0جيوز للكلية  -يف حالة الضرورة  -إضافة مقرر واحد زيادة عن احلد األعلى للعبء الدراسي.
 .6جيوز للكليات السماح للطالب قبل خترجه بإعادة دراسة أي مقرر بغية رفع معدله .ويف حالة رسوب الطالب يف املقرر املعاد دراسته ،ال يلزم بإعادة دراسته
مرة أخرى،وحتسب مجيع التقديرات يف سجل الطالب األكادميي وضمن معدله الرتاكمي.
 .7جيوز للكليات إلزام طالبها حسب ختصصاتهم بقضاء فرتة تدريب صيفي يف جمال التخصص على أن ال تزيد عن مثانية أسابيع.
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المواظبة و الحرمان من المقرر
حيرم الطالب  /الطالبة من دخول االختبار النهائي ملقرر دراسي إذا جتاوزت نسبة غيابه ( )%40من احملاضرات والدروس العملية احملددة لكل مقرر خالل
الفصل الدراسي ،ويُعد راسباً يف املقرر  ،ويرصد له تقدير ( ح ) أو (.)DN

االنسحاب من المقرر
ميكن للطالب  /الطالبة من دراسة مقرر أو أكثر دون أن يعد راسباً يف املقرر خالل الفرتة احملددة يف التقويم اجلامعي على أن ال يكون قد جتاوز نسبة
الغياب املسموح بها ويرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wيف املقرر.
ويتم االنسحاب وفقاً للخطوات اآلتية:
 .4طباعة النموذج اخلاص باالنسحاب من مقرر من خالل اخلدمات اإللكرتونية املوجودة على موقع اجلامعة.
 .4يسلم الطالب  /الطالبة النموذج بعد استكماله للمرشد األكادميي بالقسم .وعلى الطالب  /الطالبة مراجعة جدوله الدراسي عن طريق االنرتنت للتأكد
من تنفيذ طلبه.
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االعتذار عن الدراسة
•
•
•
•
•
•

إذا بدأ الفصل الدراسي ومل يرغب الطالب  /الطالبة يف االستمرار يف الدراسة يف ذلك الفصل فيمكنه أن يتقدم بطلب اعتذار عن الدراسة إىل وكيل
الكلية للشؤون التعليمية (وكلية الكلية بالنسبة للطالبات) ،وذلك خالل املدة احملددة لالعتذار يف التقويم اجلامعي.
حيتسب الفصل املعتذر عنه من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
يرصد للطالب تقدير(ع) أو ( )Wمقررات الفصل املعتذر عنه.
عند االعتذار عن الدراسة جيب مراعاة املدة الزمنية إلنهاء متطلبات التخرج ( نصف املدة املقررة للتخرج عالوة على مدة الربنامج ) .
يعاد قيد الطالب  /الطالبة تلقائياً ويسجل له مباشرة بعد انتهاء الفصل الدراسي املعتذر عنه .
إذا رغب الطالب  /الطالبة يف االعتذار عن الفصل الدراسي الذي يليه فعليه أن يتقدم بطلب اعتذار جديد.

تأجيل الدراسة
•
•
•
•
•

يتقدم الطالب  /الطالبة بطلب تأجيل الدراسة إىل وكيل الكلية للشؤون التعليمية (وكلية الكلية بالنسبة للطالبات) قبل بداية الفصل الدراسي وذلك
خالل الفرتة احملددة للتأجيل يف التقويم اجلامعي.
ال حتتسب مدة التأجيل من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
جيب أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية.
يعاد قيد الطالب  /الطالبة تلقائياً ويسجل له مباشرة بعد انتهاء فصل التأجيل .وإذا رغب الطالب يف تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الذي يليه فعليه
أن يتقدم بطلب جديد إىل كليته.
وإذا مل ينتظم الطالب  /الطالبة يف الدراسة فإنه يعد منقطعاً ويطوى قيده.
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طي قيد الطالب و إعادته
•
•
•

•
•
•
•
•

إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من اجلامعة وجمللس اجلامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن
الدراسة ملدة أقل ،وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن مجيع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.
ميكن جمللس الكلية واجلهات ذات العالقة إعادة قيد الطالب  /الطالبة إذا تقدم بطلب خالل مدة ال تزيد على أربعة فصول دراسية من تاريخ طي
القيد.
إذا مضى على طي قيد الطالب  /الطالبة أربعة فصول دراسية فأكثر ،وبقي له أكثر من  %40من الوحدات الالزمة إلكمال متطلبات التخرج،
فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا مستجدا دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول
املعلنة يف حينه.
ميكن إعادة قيد الطالب بسجله القديم إذا مضى على طي قيده أربعة فصول دراسية  ،ومل يتبق له أكثر من  %40من الوحدات الالزمة إلكمال
متطلبات التخرج.
ال جيوز إعادة قيد الطالب  /الطالبة أكثر من مرة واحدة .
ال جيوز إعادة قيد الطالب  /الطالبة إذا كان مفصوال أكادمييا.
ميكن إعادة قيد الطالب الذي سحب ملفه من اجلامعة بسجله القديم إذا تقدم بطلب إعادة قيده يف مده أقصاها نهاية الفصل التالي لسحب امللف على
أن ال يكون مفصوالً أكادميياً.
ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من اجلامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية ،أو الذي فصل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة
قيده أنه سبق فصله هلذه األسباب فيعدّ قيده ملغى من تاريخ إعادة القيد.
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الفصل من الجامعة
يفصل الطالب  /الطالبة من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
• إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي عن  ( 4ال حيسب اخنفاض املعدل الرتاكمي يف الفصل الصيفي ضمن
اإلنذارات املتتالية اليت يفصل مبوجبها الطالب) وجمللس اجلامعة بناءً على توصية جملس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي
بدراسته للمقررات املتاحة.
• إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف مدة الربنامج عالوة على مدة الربنامج  ،وجمللس اجلامعة االستثناء حبد أقصى ال يتجاوز ضعف
املدة األصلية احملددة للتخرج.
• إذا أخل الطالب  /الطالبة بأنظمة اجلامعة فإنه يفصل تأديبياً.

التخرج
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية ،على أال يقل تقديره عن مقبول ( معدل اليقل عن  )4وجمللس الكلية بناءً على توصية
القسم املختص حتديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله الرتاكمي ،إذا مل حيقق املعدل املطلوب .

االنتساب و التعليم عن بعد
• يعامل الطالب  /الطالبة املنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغريها معاملة الطالب املنتظم عدا حضور
احملاضرات.
• يطبق على برامج التعليم عن بعد الئحة التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية.
• يثبت يف السجل األكادميي و وثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب  /الطالبة (باالنتساب أو التعليم عن بعد).
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االختبارات و التقديرات
درجة األعمال الفصلية :

• حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني اآلتيتني:
األوىل االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها
مجيعا أو من بعضها باإلضافة إىل اختبار حتريري واحد على األقل.
الثانية  :اختبارين حتريريني على األقل.
• ال تقل درجة األعمال الفصلية عن  %41و ال تتجاوز  %61من الدرجة النهائية للمقرر.

االختبارات النهائية للمقررات الدراسية :
•
•

•
•
•

ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد.
ال يسمح للطالب  /الطالبة بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته ،كما ال يسمح له باخلروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة
من بدايته.
الغش يف االختبار ،أو الشروع فيه  ،أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار ،أمور يعاقب عليها الطالب  /الطالبة وفق الئحة تأديب الطالب.
الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً يف ذلك االختبار وحيسب تقديره يف ذلك املقرر على أساس درجات األعمال الفصلية اليت
حصل عليها.
إذا مل يتمكن الطالب  /الطالبة من حضور االختبار النهائي لعذر قهري فعليه التقدم بطلب إىل كليته ويرفق معه ما يثبت ذلك .ويف حالة قبول عذره
يُسمح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ويعطى التقدير الذي حيصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.
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تقدير غري مكتمل:

جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر -أو من يفوضه -بناء على توصية مدرس املادة السماح للطالب /الطالبة باستكمال متطلبات أي مقرر يف
الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل ( ل ) أو ( )ICوال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي
حيصل عليه الطالب  /الطالبة بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر ،وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل يُـغَـريَّ تقدير غري مكتمل ( ل ) أو ( )ICيف سجل
الطالب  /الطالبة لعدم استكماله يستبدل التقدير آلياً براسب ( هـ ) أو ( )Fو حيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي.

تعديل درجة مقرر:

 .4ال جيوز للقسم املختص التخلص من أوراق اإلجابات لالختبارات النهائية قبل نهاية الفصل الدراسي التالي لالختبار.
 .4يتم تعديل درجة طالب يف مقرر بناءً على قرار جلنة ثالثية مشكلة برئاسة وكيل الكلية وعضوية كل من رئيس القسم املختص وأستاذ املقرر ،موضحا
فيه سبب طلب تعديل الدرجة.
 .4تعديل درجات الطالب يف أي فصل دراسي جيب أن ال يتجاوز بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الذي يليه.
 .2حيق للطالب مراجعة أستاذ املقرر و االطالع على درجات األعمال الفصلية و أوراق اإلجابة لالختبارات الدورية والنهائية للتأكد من درجته خالل مدة ال
تتجاوز شهر من بدء الفصل التالي  ،فإذا اتضح أن هناك حاجة إىل تعديل الدرجة ،يرفع أستاذ املقرر إىل رئيس القسم للعرض على اللجنة املختصة يف إطار
البنود(  ) 404أما يف حالة عدم احلاجة إىل تعديل ،فيتم إفادة الطالب بذلك.
 .0يف حالة عدم اقتناع الطالب ،يتقدم بطلب إىل رئيس القسم املختص لدراسة الطلب مع أستاذ املقرر .فإذا أصر أستاذ املقرر على صحة درجة الطالب ،جيوز
لرئيس القسم تكليف عضو هيئة تدريس آخر يف التخصص نفسه ملراجعة درجات الطالب ،ثم يعرض املوضوع على جلنة مكونة من عميد الكلية و وكيلها
و رئيس القسم املختص للبت يف املوضوع.
 .6يف حالة ثبوت عدم صحة شكوك الطالب جيوز للكلية الرفع إىل جلنة تأديب الطالب الختاذ ما يلزم حبق الطالب وفق الئحة التأديب.
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التقدير العام:

يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند التخرج كما يلي :
التقدير

املعدل الرتاكمي

ممتاز

من  05.4إىل .544

جيد جدا

من  55..إىل 0504

جيد

من  55..إىل 55.0

مقبول

من  5544إىل 55.0

مراتب الشرف :
يشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يلي:
 .4أال يكون الطالب  /الطالبة قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة.
 .4أن يكون الطالب  /الطالبة قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد األقصى للبقاء يف كليته.
 .4أن يكون الطالب  /الطالبة قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ماال يقل عن ( )%61من متطلبات التخرج.
 .2أن حيقق الطالب  /الطالبة معدل تراكمي على النحو اآلتي:
املرتبة

املعدل الرتاكمي

الشرف األوىل

من  05..إىل .544

الشرف الثانية

من  055.إىل 05.0
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تقديرات املواد :

حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف املقررات الدراسية كما يلي :
التقدير

الدرجة املئوية

النقاط

رمز التقدير

Exceptional

+

أ

A

.044

أ

A

00..

B+

00.4

B

0044

044-4.

ممتاز مرتفع

 44اقل 4.

ممتاز

Excellent

 5.اقل 54

جيد جدا مرتفع

Superior

ب

 54أقل 50

جيد جدا

Very Good

ب

 ..أقل .4

جيد مرتفع

 .4أقل .0

جيد

 5.أقل 54

مقبول مرتفع

+

+

Above average

ج

+

C

50.4

Good

ج

C

High Pass

د

+

5044

D+

50.4

 54أقل 50

مقبول

Pass

د

D

5044

أقل من 54

راسب

Fail

هـ

F

0044

-

مستمر

In-Progress

م

IP

--

-

غري مكتمل

In-Complete

ل

IC

--

-

حمروم

Denile

ح

DN

0044

044- 54

انجح دون درجة

Nograde – Pass

ند

NP

--

صفر – .4

راسب دون درجة

Nograde - Fail

هد

NF

--

-

منسحب بعذر

Withdrawn

ع

W

--

+

04

ملحق( ب )
مثال حلساب املعدل الفصلي والرتاكمي
الفصل األول
املقرر
 414سلم
 442كيم
 440رض
 444فز
اجملموع

عدد
الوحدات
4
4
4
2
44

الدرجة
املئوية
50
71
14
51

الفصل الثاني
رمز
التقدير
ب+
ج
أ
ب

جمموع النقاط( )0555.
معدل الفصل األول =
جمموع الوحدات ()05

وزن
التقدير
2001
4011
2070
2011

النقاط
1011
1011
42040
46011
25040

املقرر
412سلم
 447كيم
 442رض
 446فز

عدد
الوحدات
4
4
4
2
44

الدرجة
املئوية

رمز
التقدير

وزن
التقدير

النقاط

16

أ+

0011

41

54

ب

2011

44

74

ج

4011

44

54

ب

2011

44

معدل الفصل الثاين =

= 0545

جمموع النقاط( )05+0505.
املعدل الرتاكمي =
جمموع الوحدات ()05 + 05

05

= 5045

26

05
05

=5555

التحويل
التحويل إىل جامعة طيبة :

إذا رغب الطالب  /الطالبة يف التحويل من جامعة أخرى إىل جامعة طيبة فال بد من توافر الشروط اآلتية :
• أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب  /الطالبة عن  4من  0أو  4من 2
• أن ال يكون مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية.
• أن تنطبق عليه شروط التحويل املعتمدة من جملس الكلية اليت يرغب يف التحويل إليها.
• أن يكون قد أمضى على األقل فصلني دراسيني واكتسب على األقل ( )42وحدة دراسية يف الكلية احملول منها.
• أن يدرس ما ال يقل عن ( ) % 01من متطلبات التخرج يف الكلية احملول إليها.
• تقدم طلبات التحويل لعمادة القبول والتسجيل خالل املدة املعلنة يف التقويم اجلامعي ،ويتم قبول احملولني باملفاضلة بني الطالب وحسب األعداد اليت
حتددها الكليات.
• تثبت يف السجل األكادميي للطالب  /الطالبة احملول من جامعة أخرى مجيع املواد اليت متت معادلتها له و ال تدخل يف احتساب معدله الرتاكمي .

التحويل من كلية إىل أخرى:

إذا رغب الطالب  /الطالبة يف التحويل من كليته إىل كلية أخرى داخل اجلامعة فال بد من توافر الشروط اآلتية :
• أن يكون الطالب  /الطالبة قد أمضى فصلني دراسيني على األقل واكتسب على األقل ( )42وحدة دراسية يف الكلية احملول منها.
• أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب  /الطالبة عن (. )4070
• أن ال يكون قد درس يف الكلية احملول منها ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج.
• أن يكون الطالب  /الطالبة مستوفيا لشروط التحويل املعتمدة من جملس الكلية احملول إليها.
• يكون التحويل ملرة واحدة فقط.
• أن ال يكون قد درس يف كليته ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج.
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• تقدم طلبات التحويل لعمادة القبول والتسجيل خالل الفرتة املعلنة يف التقويم اجلامعي ،ويتم التحويل باملفاضلة بني الطالب وحسب األعداد اليت
حتددها الكليات.
• تثبت يف السجل األكادميي للطالب  /الطالبة احملول من كلية إىل أخرى مجيع املواد اليت سبق له دراستها ،ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت
الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.

التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية :
•
•
•
•
•

أن يكون الطالب  /الطالبة مستوفيا لشروط التحويل يف القسم احملول إليه واملعتمدة من جملس الكلية.
أن يكون الطالب  /الطالبة قد أمضى فصل دراسي على األقل واكتسب  44وحدة دراسية على األقل يف القسم احملول منه.
تثبت يف السجل األكادميي للطالب  /الطالبة احملول من ختصص إىل آخر مجيع املواد اليت سبق له دراستها ،ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت
الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.
تقدم طلبات التحويل لوكالة الكلية للشؤون التعليمية خالل الفرتة املعلنة يف التقويم اجلامعي.
يتم التحويل باملفاضلة بني الطالب حسب األعداد اليت حتددها األقسام.

معادلة المقررات
ملعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج اجلامعة يشرتط ما يلي :
• أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها .
• .جيب أن يكون املقرر الذي درسه الطالب  /الطالبة خارج اجلامعة مطابقاً يف معظم مفرداته ألحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
• أن ال يقل تقدير املقرر عن جيد.
• أن ال يقل عدد وحدات املقرر املعادل عن وحدات املقرر املعادل به يف اجلامعة.
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الطالب الزائر
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليها دون حتويله  .وتعادل له املواد اليت درسها
وفقا للضوابط اآلتية:
• جيب على الطالب  /الطالبة أخذ موافقة مسبقة من الكلية اليت يدرس فيها.
• أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها .
• أ ن يكون املقرر الذي سيدرسه الطالب  /الطالبة خارج اجلامعة معادال أو(مكافئاً) يف مفرداته ألحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
• أن التقل عدد وحدات املقرر الذي يدرسه الطالب  /الطالبة كزائر عن وحدات املقرر املكافئ له يف اخلطة الدراسية.
• إذا كانت دراسة الطالب  /الطالبة الزائر يف جامعة أخرى فال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب  /الطالبة ضمن معدله الرتاكمي.
وتثبت املقررات يف سجله األكادميي.
• ال يزيد احلد األقصى للوحدات اليت يسمح للطالب  /الطالبة بدراستها كطالب زائرخارج اجلامعة عن  % 40من عدد الوحدات املطلوبة للتخرج.
• جيب على الطالب  /الطالبة إنهاء اإلجراءات املطلوبة قبل بداية الفصل الدراسي الذي يرغب يف الدراسية فيه كطالب زائر.
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األعذار الطبية

 .4يعتمد قبول األعذار املرضية ،بشرط تقديم تقرير طيب صادر أو مصدق عليه من اإلدارة الطبية باجلامعة ،أو املستشفى اجلامعي.
 .4تقدم التقارير الطبية لوكيل الكلية املختص( وكلية الكلية بالنسبة للطالبات) يف فرتة ال تزيد عن أسبوعني فقط من تاريخ احلالة املرضية اليت أُصدر
بشأنها التقرير.
 .4خالل الفرتة احملددة يف التقرير الطيب املعتمد يرصد حلضور الطالب  /الطالبة (غائب بعذر) وال حيسب من نسبة احلرمان.
 .2إذا كانت فرتة التقرير الطيب املعتمد تشمل اختباراً دورياً أو أعماالً فصلية فيتم التنسيق مع رئيس القسم و أستاذ املقرر إلعادة االختبار أو استكمال
األعمال الفصلية للطالب يف مدة ال تتجاوز بدء االختبارات النهائية .
 .0إذا كانت فرتة التقرير الطيب املعتمد تشمل اختباراً نهائياً للمقرر فيتم إعادة االختبار النهائي للطالب  /الطالبة خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي
التالي ويعطى الطالب  /الطالبة التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.
 .6تعامل األعذار القهرية األخرى املوثقة معاملة التقرير الطيب كما ورد يف الفقرات ()00204

الخدمات اإللكترونية
ميكن لطالب وطالبات اجلامعة االستفادة من نظام اخلدمة اإللكرتونية اليت يوفرها موقع اجلامعة على االنرتنت  www.taibahu.edu.saحيث يتوفر
العديد من اخلدمات ومنها :
 .4اجلدول الدراسي  .4الدرجات الفصلية  .4السجل االكادميي  .2احلذف و االضافة  .0افادة طالب منتظم
 .6البيانات االساسية للطالب  /الطالبة ( الشخصية و األكادميية)  .7تعديل و اضافة رقم اجلوال و الربيد االلكرتوني للطالب  /الطالبة .
ميكنك اإلطالع على دليل اخلدمات اإللكرتونية للطالب عرب حقيبة الطالب اإللكرتونية موقع وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية www.taibahu.edu.sa
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المحتويات

املوضوع
املقدمة
تعريفات
نظام الدراسة
املواظبة و احلرمان يف املقرر
االنسحاب من املقرر
االعتذار عن الدراسة
تأجيل الدراسة
طي قيد الطالب و اعادته
الفصل من اجلامعة

رقم الصفحة
4
4
6
7
7
5
5
1
41

املوضوع
التخرج
االنتساب و التعليم عن بعد
االختبارات و التقديرات
التحويل
معادلة املواد
الطالب الزائر
االعذار الطبية
اخلدمات االلكرتونية

رقم الصفحة
41
41
44
46
47
45
41
41

