
 

 
 

 

 

  

 



 

 
 

 

 الفهرس

 الصفحة  العنصر  الصفحة  العنصر 

 ۱۳ االنقطاع عن الدراسة ۲ �عر�فات

�شطةواألندية الطالبية األ   ۱۳ التأجيل ٦ 

فصلالعن  االعتذار ۷ خدمات صندوق الطالب  ۱٤ 

عادتھ�طي القيد و  ۸ مركز مصادر التعلم  ۱٤ 

 ۱٥ الفصل من ال�لية ۸ شروط القبول 

ضافيةالفرصة اإل  ۸ ال��نامج التعر�في  ۱٥ 

 ۱٦ نظام التقديرات ۹ و�الة شؤون الطالب

 ۱٦ تقديرات التخرج ۹ نظام الدراسة

 IP ( ۱٦) و تقدير ( ICتقدير ( ۱۰ توزيع الطالب ع�� التخصصات

التم�� م�افأة ۱۰ ا�خطة الدراسية  ۱۷ 

 ۱۷ التظلم ۱۱ العبء الدرا��ي

 ۱۷ معادلة املقررات ۱۱ �غي�� التخصص

واألعذار اظبةاملو  ۸۱ التخرج ۱۲   

عذار املقبولةاأل   ۱۸ مراتب الشرف ۱۲ 

�ادي�ينذار األاإل   ۱۸ االنضباط ۱۲ 

�ادي�يصل األالف  ۱۹ ا�خالفات والعقو�ات االنضباطية ۱۲ 

اإلزاحةنظام   ۲۲ حقوق الطالب وواجباتھ ۱۳ 



 

2 
 

 

 :�عر�فات

 ):Semester Systemالنظام الفص�� ( .١

باإلضافة إ��  ،تقل عن فصل�ن �� العام الدرا��ي الواحد ية رئيسية الدراسة إ�� فصول دراسهو نظام تقسم فيھ ال

 إم�انية تقديم فصل درا��ي صيفي.

 ): Regular Semester الرئي��ي (لدرا��ي الفصل ا   .٢

درس خاللها املقررات الدراسية الفصلية ،تقل عن خمسة عشر أسبوعا مدة زمنية ال
ُ
وال تدخل من ضم��ا  ،ت

 ف��ات الت�جيل. الو قررات النظر�ة ختبارات ال��ائية للماال 

 ): Summer Session الفصل الدرا��ي الصيفي ( .٣

تدخل ضم��ا ف��ات الت�جيل واالختبارات ال��ائية،  ،ستة تقل عن ة أسابيع والز�د عن ثمانيمدة زمنية ال ت

 ل مقرر.وتضاعف خاللها الساعات الدراسية ا�خصصة ل�

 ):Study Level ي ( املستوى الدرا�� .٤

 ل�خطط الدراسية املعتمدة.
ً
 وهو الدال ع�� املرحلة الدراسية وفقا

 ):Degree Plan ا�خطة الدراسية ( .٥

وال�ي �ش�ل مجموع ساعا��ا متطلبات التخرج ال�ي يجب  ،دراسية االجبار�ة واالختيار�ة وا�حرةقررات المجموعة امل

 � التخصص ا�حدد.درجة العلمية �ل�حصول ع�� ال ؛ع�� الطالب اجتيازها بنجاح

 ): Course Loadالعبء الدرا��ي (  .٦

 عدد الساعات املعتمدة ال�ي ��جلها الطالب �� �ل فصل درا��ي.

 ):Academic Courseرر الدرا��ي (قامل .٧

رقم ورمز واسم ووصف مفصل  لها ،من ا�خطة الدراسية املعتمدة �� �ل تخصص (برنامج)مادة دراسية ض

ظ بھ القسم لغرض تفوملف خاص للمقرر يح ،املقرراتمن حيث ا�حتوى واملستوى عما سواه من  ملفرداتھ يم��ه

 أو م��امنة معھ. أك��أو ات متطلب واحد ي�ون لبعض املقرر  ، و�جوز أنالتطو�رو املتا�عة والتقييم 

 :) Pre-Requisite Courseمقرر متطلب سابق ( .٨

 حق دراسة مقرر آخر.الطالب ليعطي  ؛مقرر يجب ع�� الطالب اجتيازه بنجاح
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 ):Credit Hoursالساعات املعتمدة ( .٩

و�عادل ل أسبوع ع�� مدار الفصل الدرا��ي، وحدة قياس لعدد الساعات ال�ي يجب ع�� الطالب أن يحضرها �

 ع�� مدى ي) ساعات عملية أو تدر�ب٤-٢الساعة املعتمدة الواحدة �ساعة محاضرة نظر�ة واحدة أو من (
ً
ھ أسبوعيا

 ��ي.الفصل الدرا��ي الرئي

 ):Contact Hoursساعات االتصال ( .١٠

 ملقرر ما.مجموع الساعات النظر�ة والعملية األسبوعية ال�ي يحضرها الطالب فع
ً
 ليا

 ):Displacement Hoursاإلزاحة (ساعات  .١١

املعدل  زاح��ا من حسابإ) وال�ي يمكنھ F, DN, WFعدد الساعات املعتمدة ال�ي حصل ف��ا طالب ع�� عالمة (

)GPA .عد إعاد��ا واجتيازها بنجاح� ( 

 ):Academic Programال��نامج األ�ادي�ي ( .١٢

ل�ي تؤهلھ ل�حصول ع�� درجة الدبلوم املتوسط/ الدبلوم  ؛اجتيازها بنجاحهو مجموعة من املقررات ع�� الطالب 

 �� العلوم أو درجة الب�الور�وس.

 ):Course Work Markدرجة األعمال الفصلية للمقرر ( .١٣

الدرجة املمنوحة لألعمال ال�ي تب�ن تحصيل الطالب خالل فصل درا��ي من االختبارات والبحوث والواجبات 

 األ�شطة التعليمية ا�ختلفة املتصلة باملقرر الدرا��ي.ية وامليدانية و والتطبيقات العمل

 ):Final Examinationاالختبار ال��ائي ( .١٤

 ل فصل درا��ي.دة �� ��اية ��عقد مرة واح ،اختبار شامل �� املقرر 

 ):Final Examination markدرجة االختبار ال��ائي ( .١٥

 درا��ي ل�ل مقرر.اية �ل فصل الدرجة ال�ي يحصل عل��ا الطالب �� اختبار ��

 ):Accumulated Markالدرجة ال��ائية ( .١٦

 .ةدرج ئةوتحسب من م ،مجموع درجات األعمال الفصلية ودرجة االختبار ال��ائي ل�ل مقرر 

 ):Gradeالتقدير ( .١٧

 جدية.باأل وصف للنسبة املئو�ة أو للدرجة ال��ائية ال�ي حصل عل��ا الطالب �� أي مقرر باستخدام الرموز 

 ):Quality Points Calculationحساب النقاط ( .١٨

ة تحسب النقاط ل�ل مقرر بضرب عدد الساعات املعتمدة للمقرر �� (وزن التقدير املقابل) عدد النقاط املقابل

 للرمز الذي حصل عليھ الطالب.
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 ):Semester GPAاملعدل الفص�� ( .١٩

ع املقررات ال�ي درسها �� أي فصل درا��ي ع�� ميج حاصل قسمة مجموع النقاط ال�ي حصل عل��ا الطالب ��

 مجموع ساعا��ا املعتمدة.

 ):Cumulative GPAاملعدل ( .٢٠

 / جميع املقررات ال�ي درسها منذ التحاقھ بالتخصصهو حاصل قسمة مجموع النقاط ال�ي حصل عل��ا الطالب �� 

تبار الساعات غ�� الداخلة �� حساب املعدل إن عاال مع األخذ ��  ،ال��نامج ع�� مجموع الساعات املعتمدة لتلك املقررات

 وجدت.

 ):Transcriptال�جل األ�ادي�ي ( .٢١

وعدد ساعا��ا املعتمدة ال�ي حصل عل��ا عهد امل /شمل املقررات ال�ي درسها �� ال�لية يو  ،هو بيان ألداء الطالب

� املقررات املعادلة واملقررات ال�ي افة إ�باإلض ،ورموزها وتقديرا��ا ونقاطها واملعدل الفص�� واملعدل ال��اك�ي العام

 أعفي من دراس��ا.

 ): Academic Warningنذار األ�ادي�ي (اإل  .٢٢

 .)٢٫٠٠� أقل من (فصل الرئي��ي إ�ل��اك�ي �� ��اية ال�سبب انخفاض معدلھ ا للطالب يوجھ الذي اإلشعار هو

 ):Diploma & Associate Degreeدرجة الدبلوم (  .٢٣

 دبلومتمنح للطالب شهادة 
ً
 / دبلوم ا

ً
 متوسط ا

ً
 وتفيد أنھ تخطى مرحلة دراسية �� تخصص مع�ن. ا

 ):Bachelor Degreeدرجة الب�الور�وس ( .٢٤

ل مدة الدراسة ال تقال�ي  ،ھ تخطى مرحلة دراسية �� تخصص مع�ن�� الشهادة املمنوحة للطالب ال�ي تفيد بأن

 ) سنوات دراسية.٤لنيلها عن (

 ):Scholarship Studentاملبتعث (الطالب  .٢٥

 هو الطالب الذي يتم ابتعاثھ من قبل جهة خارجية للدراسة �� قطاع ال�ليات واملعاهد.

 ):Visiting Studentالطالب الزائر ( .٢٦

أو طالب  ،قطاع ال�ليات واملعاهد��  خرى و�رغب �� دراسة مقرر أو أك�� �� جامعة أو �لية أ هو الطالب الذي يدرس

 أو أك�� �� جامعة أو �لية أخرى. و�رغب �� دراسة مقرر إحدى �ليات القطاع  من

 ):Academic Advisorاملرشد األ�ادي�ي ( .٢٧

طالب امللتحق�ن بفصل درا��ي ومساعد��م هو عضو هيئة تدريس م�لف بتقديم اإلرشاد األ�ادي�ي �جموعة من ال

 .ةبما يتعلق بأمورهم الدراسي
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 :)Co-operative Training Programmer( )امليدا�يالتعاو�ي ( التدر�ب .٢٨

.  ) ١٥ ( ملدة التخصص مجال �� العم�� التدر�بها �� قضاء ،/ املعهد ال�لية طالب ع�� ف��ة يتع�ن
ً
 وع��أسبوعا

 التدر��ي. ب��نامجھ يتعلق فيما مرشده األ�ادي�ي مع دائم الاتص ع�� ي�ون  أن الطالب

 :  )Graduation Project( التخرجمشروع  .٢٩

 درا��ي فصل ملدة  )عملية أو نظر�ة ( هاجراءإ تخصصا��م وحسب ال�لية طالب �عض ع�� ةدراسة بحثي يتع�ن

 اسبوع ١٥ (    �امل
ً
 هذا ال�ي تخدم السابقة املقررات �� عل��ا تدرب �يال الالزمة والقواعد املعاي�� الضرور�ة إطار ��  )ا

 .الغرض
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 ندية الطالبية:األ 

 
ُ
 ��جيع ا البت�ار واإلبداع كتشاف وتطو�ر وتنمية املواهب الطالبية، والعمل ع��الطال�ي ملتقى مهما عد أندية النشاط ال�

احتضان النشاطات الطالبية وفق النشاط  طوعية، �� أماكن، من خالل القيام بأعمال و�رامج وأ�شطة ذات صبغة تلد��م

 .وخارجها يةال�ل املس��دف، وتتيح لهم التواصل مع رواد هذه األ�شطة داخل

 أهداف النشاط الطال�ي:

 غرس الدافع الذا�ي للبذل والعطاء. -١

 إقامة النشاطات ال�ي ت��ز جهود أعضاء النادي �� ا�جاالت ال�ي يتم��ون ف��ا.  -٢

 واهب الطالبية ورعاية املوهو��ن.ف املاكتشا -٣

ع�� ��جيعهم ودعمهم  ما بي��م والعمل��يئة البيئة املالئمة للطلبة؛ لتنمية قدرا��م ومهارا��م وتبادل ا�خ��ات في -٤

 م.وتكر�مه

 طالع وتبادل ا�خ��ات.لال  داخليا وخارجياا�ختلفة  املناسباتاملشاركة ��   -٥

 ع�� تحمل املسؤولية. ودوالتعالعمل بروح الفر�ق الواحد   -٦

 صقل املواهب اإلدار�ة والقيادية للطالب والتدر�ب عل��ا.  -٧

 �ن.املهارات ا الجتماعية، كمهارات االتصال والتعامل مع اآلخر  وتنمية ساباكت -٨

 الطلبة.�عميق روح ا النتماء لدى  -٩

 :العضو�ة شروط

 .املعهد/ال�لية �� منتظما الطالب ي�ون  أن1-  

 .العضو�ة بطلب ا�خاصة االستمارة �عبئة -٢

 .) امليدا�ي ر�بتدال فصل �شمل ال (األقل ع�� �املة سنة تخرجھ ع�� يبقى أن 3- -٣

 سنوي  العضو�ة تجدد -٤

 :ندية الطالبيةاأل 

 ا�حاسب اال��نادي  -١

 لنادي العل�يا -٢

 نادي التصو�ر -٣

 نادي آفاق -٤

 نادي ادارة االعمال -٥

 ادي الهندسة املدنيةن -٦

 نادي الهندسة املي�انيكية -٧

 لر�ا��يدي االنا -٨

 عش��ة ا�جوالة -٩

 فر�ق سند التطو��-١٠      
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 الطالب: ا�خدمات املقدمة من صندوق 

عانات مقطوعة وتختلف من طالب آلخر بحسب ا�حاجة ووفق املرفقات �� حالة �ل طالب. و�جب ان إ :عاناتاإل  -١

 �� ذلك الفصل 
ً
 حسب ا�حالة. وراق الثبوتيةرفاق األ إكما يجب  الدرا��ي،ي�ون الطالب م�جال

 نقدية و�تم الصرف  يقدم :الطالبيةبرنامج السلف  -٢
ً
حسب ا�حاجة واملرفقات وحسب الصندوق للطالب سلفا

 الضوابط التالية:

 �� ذلك الفصل.أ -
ً
 ن ي�ون الطالب م�جال

 م�افأة شهر�ة منتظمة.ن أ -
ً
 ي�ون الطالب مستحقا

 املادية و�موافقة صاحب الصالحية.السلف واالعانات حسب االم�انيات  يتم صرف                

 

افق ال�لية ا�خدمية   :وال��ف��يةمر

 قدمملعب كرة ال -

 ملعب كرة الطائرة  -

 ملعب كرة السلة -

 الصالة ال��ف��ية -

 مطعم ال�لية -

 محالت القهوة والبوف��ات -

 مركز الطباعة -
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 :مركز مصادر التعلم

 عاملية.اش��ا�ات �� قواعد بيانات كما توفر ال�لية  القيمة،تب توفر ال�لية مكتبة �شتمل ع�� عدد جيد من العناو�ن والك

 �� وم�ائن التصو�ر.جهزة ا�حاسب اآلأن وتوفر كذلك عدد م

 

 :قبول شروط ال 

 :بال�لية�ش��ط �� املتقدم لاللتحاق 

 أن ي�ون الطالب سعودي ا�جنسية أو من أم سعودية. .١

 .االستثناء من هذا الشرط / املعهد �جلس ال�لية و�حق سنوات) ٥أن ال تز�د مدة حصولھ ع�� شهادة الثانو�ة عن ( .٢

 ع�� .٣
ً
 عامة و�تقدير جيد كحد أد�ى.شهادة الثانو�ة ال أن ي�ون حاصال

 ع�� نتائج اختبار القدرات العامة واالختبار التحصي�� للتخصصات الع .٤
ً
 ية.لمأن ي�ون حاصال

 تاز الكشف الط�ي.أن يج .٥

 .املعهد /مجلس ال�ليةأن �ستو�� أية شروط أخرى يقرها  .٦

 فقط.علوم طبيعية   العامة الثانو�ة  أن ي�ون املسار �� .٧

 ممن تنطبق عل��م �افة الشروط  قدم�نت�ون املفاضلة ب�ن الطالب املت .٨
ً
ملعدل املوزونة املبنية ع�� ا للنسبةوفقا

 .ختبار التحصي��الثانو�ة واختبار القدرات واال ال��اك�ي �� الشهادة 

سبق بولھ أنھ ت�ح �عد قاو�ذا  ،م فصلھ من �لية أو جامعة أخرى ألسباب تأديبيةالطالب الذي تال يجوز قبول  .٩

.
ً
 كما ينطبق ذلك ع�� الطالب ا�حول ا�� �لية ا�جبيل ا�جامعية. فصلھ ملثل هذه األسباب فيعت�� قيده الغيا

 

 تعر�في للطالب امللتحق�ن بالتخصص:ال��نامج ال

 للطالب الدارس�ن باتقدم و�الة شؤون الطالب بر 
ً
 نامجا

ً
 عنلسنة التحض��ية وشرحا

ً
ة وشروط التخصصات بال�لي مفصال

 خالل  أ�ادي�ي�ل قسم  كما يقوم -ان وجدت –وضوابط االلتحاق ��ا 
ً
بتقديم برنامج لطالبھ امللتحق�ن بالتخصص حديثا

 عن التخصاالسبوع األ 
ً
 وافيا

ً
 الوظيفية �عد التخرج. ص واملقررات واملعامل والفرصول و�قدمون شرحا
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 الطالب:و�الة ال�لية لشؤون 

مع ا�حياة  لتأقلمللالزمة بداع واكساب الطالب املهارات ايئة الفرص للنجاح واإل مساعدة الطالب و���س�� الو�الة ا�� 

نفسية �جميع الطالب دة اال�اديمية واالجتماعية والكما ��تم الو�الة بتقديم الن�ح واالرشاد واملشورة واملساع ا�جامعية.

 وذلك من خالل االقسام التالية:

 قسم القبول والت�جيل -

 قسم خدمات الطالب -

 وحدة التوجيھ واالرشاد -

 مركز مصادر التعلم -

 ي وقت.أوطلب املساعدة ��  لالستفسارقسام �� هذه األإفيجب عليك عدم ال��دد �� التوجھ  

 :نظام الدراسة والت�جيل

 ) أسبوع١٥ن (تقل مدة الدراسة �� �ل فصل درا��ي ع والفصل�ن دراسي�ن رئيسي�ن،  تنقسم السنة الدراسية إ�� .١
ً
كما  ، ا

 ٦تقل مدتھ عن ( يمكن تقديم فصل درا��ي صيفي ع�� أن ال
ً
 رئيسي ) أسابيع (الفصل الدرا��ي الصيفي ال �عت�� فصال

ً
 ا

 و�خضع إلجراءات خاصة).

 مستو�ات. ٨امج الب�الور�وس �� ال�لية من ن برنو�ت�و  املستو�ات،ع�� نظام �س�� الدراسة �� ال�لية  .٢

.ستوى الدرا�ون مدة املت •
ً
 واحدا

ً
 ��ي فصال

 ألح�ام االنتقال من مستوى إ�� آخر حسب ا�خطة الدراسية يتدرج الطالب �� مقررات  •
ً
املستو�ات الدراسية وفقا

 املعتمدة.

 لل��نامج  ،��اتباع ا�خطط الدراسية املعتمدة والتدرج �� مستو�ايجب ع�� الطالب ا .٣
ً
وال�ي تؤهلھ ل�حصول ع�� الدرجة وفقا

 لتحق بھ.امل

 �ع�ن ل�ل  .٤
ً
 �عي��م  طالب مرشدا

ً
 �� األمور التالية:أ�اديميا

 �� �ل ما يحتاجھ من أجل ضمان س�� مس��تھ التعليمية واستكمال م •
ً
تا�عة الطالب امل�لف بإرشاده أ�اديميا

 عن تحقيق أهداف برام
ً
 املعهد ومخرجا��ا. / ج ال�ليةمتطلبات تخرجھ، فضال

الدراسية ال�ي ينب�� وتقديم املشورة األ�اديمية ورسم ا�خطة  ،يد التخصص األ�سب لھمساعدة الطالب �� تحد •

 تباعها ل�حصول ع�� أفضل الدرجات وأ�سب البدائل املطروحة.اع�� الطالب 

 الدرجات واملعدل ال��اك�ي لل��نامجساب احت وطرق �عر�ف الطالب بنظام التقو�م األ�ادي�ي واملواعيد املهمة  •

 الدرا��ي.

 واملواد املقررة). التخصصاتو  املستو�ات(الدراسية  ملام بمفردات ا�خطةإلا •

 ألفضل السبل لالستفادة م��ا.دلة لها و�سلسلها و�رشاد الطالب اإلملام بأسماء املواد وأرقامها ومتطلبا��ا واملواد املعا •
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 ة.اإلملام باللوائح التنظيمي •

 ��هم لإلجراءات املتبعة حيال ذلك.نخفضة وتحف��هم وتنبمراقبة معدالت الطالب و�رشاد ذوي املعدالت امل •

ختلفة واستخدام وسائل التواصل حث الطالب ع�� ز�ادة �شاطھ األ�ادي�ي واستخدام املصادر التعليمية ا� •

 لك��و�ي واالستفادة م��ا.اإل

الحظة واملقابالت اد مثل تصميم االستبيانات وتطبيق قوائم املاإلرشدوات أتخطيط العملية اإلرشادية وفق  •

 رشادية.اإل 

 التخصصات:توزيع الطالب ع�� 

 للمقاعد املتاحة �� التخصص وحسب أولو�ة      
ً
يتم توزيع الطالب ع�� التخصصات �عد اجتياز السنة التحض��ية وفقا

 .الشروط ا�خاصة للتخصص إن وجدتو�ناًء ع�� املعدل ال��اك�ي وتحقيق  ،اختيار الطالب

 

 :ا�خطة الدراسية

، و�حدد �� عدة مستو�ات وذلك حسب الدرجة العلمية املشار لها �� املادة العاشرة من هذه الالئحةإتقسم ا�خطة الدراسية      

 ؛ازها  حسب ترتي��االوحدات الدراسية ال�ي يجب ع�� الطالب اجتيوعدد وا�حرة  ل�ل خطة املقررات اإلجبار�ة واالختيار�ة 

، ويس�ى هذا التقسيم للمقررات والوحدات الدراسية "ا�خطة الدراسية"  �� ذلك التخصص ل�حصول ع�� الدرجة العلمية

  ، وع�� األقسام مراجعة وتحديث ا�خططاملعهد /و�تم اعتماد جميع ا�خطط الدراسية من قبل مجلس ال�لية
ً
 ؛الدراسية دور�ا

 -الدراسية حسب القواعد اآلتية:ية و�تم تطبيق ا�خطط طورات �� ا�جاالت الدراسل��و�د الطالب بأحدث الت

 ابتداء من الفصل األول �� الدراسة. لالعتماديرمز إ�� خطة الدرجة العلمية ا�حددة للطالب برقم معروف  .١

 ية/ املعهد و�عالم قسموعرضها ع�� مجلس ال�ل ،االختيار�ة املعتمدةع�� األقسام األ�اديمية تحديد قائمة املقررات  .٢

 القبول والت�جيل ��ا.

 التحول إ�� خطة أخرى دون التفر�ط �� متطلبات التخرج. - و�� حالة خاصة -كن لبعض الطالب مي .٣

 أخرى،س مقررات من املتوقع عدم تدريس �عض املقررات أو تدري ،عند إجراء أي �غي�� �� برنامج ا�خطة الدراسية .٤

 لذلك يرا�� الوقت الالزم لل
ً
و�ذا  األصلية،تخرجهم حسب خط��م بحيث ي��ون متطلبات  ،طالب املتأخر�ن دراسيا

 فإنُھ يمكن  محذوف،تطلب برنامج ا�خطة الدراسية ا�جديد العودة لتدريس مقرر 
ً
و�� هذه  –ولم يكن ذلك ممكنا

 األ�ادي�ي،املرشد  وذلك �عد موافقة الدراسية،ا�حتوى وعدد الوحدات التعو�ض بمقرر بديل ومماثل �� -ا�حالة

 و�عالم القبول والت�جيل. ال�لية،ومجلس  القسم،ومجلس 
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إذا تمت إعادة قيد أو استئناف الدراسة للطالب فإنھ يخضع ل�خطة الدراسية ال�ي �ان عل��ا �� آخر فصل درا��ي لھ  .٥

لغاء ا�خطة األصلية ، و�وضع ع�� أحدث خطة �� تخصصھ �� حالة إ لغاء ا�خطةاملعهد �� حالة عدم إ / �� ال�لية

 لدراستھ.

 للتخرج.ب أن يواصع�� الطال .٦
ً
 ل التحصيل العل�ي �� إطار ا�خطة الدراسية و�ذا استو�� ا�خطة أصبح مر�حا

 

 

 

 الدرا��ي:العبء 

 الثالث:ي�ون العبء الدرا��ي املسموح للطالب �التا�� �� ا�جهات 

 .ا��ي األخ��فصلھ الدر  الطالب �� من ذلك ) ساعة معتمدة و �ستث�ى١٢ا�حد األد�ى ( .١

) فأك�� و�جوز للطالب �عد موافقة رئيس قسمھ ٢٫٠٠ة معتمدة إذا �ان املعدل ال��اك�ي () ساع١٩� (ا�حد األع� .٢

 .)٤٫٠٠) من أصل (٣٫٠٠دراسي�ن ال يقل عن () ساعة إذا �ان معدلھ ال��اك�ي �� آخر فصل�ن ٢١األ�ادي�ي أن ��جل (

) ٢٫٠٠مدة إذا �ان املعدل ال��اك�ي (عت) ساعات م٨لصيفي لطالب التخصص (ا�حد األع�� �� الفصل الدرا��ي ا .٣

 (فأك�� وللطالب املنذر أ�اديم
ً
 .) ساعات معتمدة٦يا

ملدير ال�لية أو من يفوضھ للموافقة ) ساعة معتمدة و ٢٠الطالب املتوقع تخرجھ ي�ون ا�حد األع�� للعبء الدرا��ي ( .٤

 معتمدة.) ساعة ٢٤إ�� ( األع��ع�� ز�ادة ا�حد 

 هو (ا�حد األد�ى للطالب املنذ .٥
ً
 ) ساعة معتمدة.١٣معتمدة وا�حد األع�� هو ( ) ساعة١٢ر أ�اديميا

 

  :�غي�� التخصص 

 :التالية وفق الضوابط التحو�ل من تخصص ا�� آخر داخل ال�لية  - و�عد موافقة مدير ال�لية  -يجوز للطالب     

 ��ائھ املستوى السادس.إ لب التحو�ل من تخصص ا�� آخر قبليحق للطا -١

 �ادي�ي.�ل �� �جلھ األية التحو تثبت عمل -٢

 �سمح للطالب بالتحو�ل مرت�ن من تخصص ا�� آخر داخل ال�لية/املعهد كحد أق��ى. -٣

 آلخر بناء ع�� ضوابط يقرها مجلس ال�لية.يتم التحو�ل من تخصص  -٤

 قررات ال�ي سبق دراس��ا ويشمل ذلكتثبت �� ال�جل اال�ادي�ي للطالب ا�حول من تخصص آلخر جميع امل    

 .املعدالت الفصلية وال��اكمية طيلة دراستھ بال�لية/ املعهدالتقديرات و 
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 :عذاراملواظبة واأل 

و�حرم من دخول االختبار ال��ائي إذا زادت �سبة  ،ا�حاضرات والدروس العمليةع�� الطالب املنتظم حضور  -

أسابيع  ٣ر وهو ما �عادل حضورها ل�ل مقر  ت االتصال الواجبمن ساعا %٢٠وهو  بھ غيابھ عن ا�حد املسموح

وع�ن ال تز�د �سبة الغياب �عذر عن مجموع ساعات ا�حضور ملدة اسب يجب انما دراسية للفصل الرئي��ي. ك

 ل�ل مقرر.

 �� ذلك االختبار، و�حتسب تقديره �� ذلك املقر  -
ً
ر الطالب الذي يتغيب عن االختبار ال��ائي ت�ون درجتھ صفرا

 ية ال�ي حصل عل��ا.ع�� أساس درجات األعمال الفصل

 

 :ةاملقبولعذار األ 

 اختبار بديل ��:عذار املقبولة لتغي�� حالة الغياب ا�� غياب �عذر او ل�حصول ع�� األ 

 .االختبارأداء  �� حالة التنو�م أو إجراء عملية جراحية وقت .١

 �� حالة اإلصابة بمرض معدي وفق تقر�ر ط�ي. .٢

) ٧ارة شؤون الطالب �� مدة أقصاها (األو�� ع�� أن �سلم شهادة الوفاة إلدقارب من الدرجة اة أحد األ�� حالة وف .٣

 أيام من تار�خ الوفاة.

 ف��ا.املعهد ال�لية /�� حالة املشاركة �� املناسبات واأل�شطة الرسمية ال�ي ت�ون  .٤
ً
 أو ي�ون الطالب طرفا

 

 األ�ادي�ي:اإلنذار  

 لتخصص إنذار عطى لطالب ا�ُ        
ً
 أ�اديميا

ً
 لل ا

ً
 تا��:بناًء ع�� معدلھ ال��اك�ي وفقا

١.  
ً
 ب��اية �ل فصل درا��ي رئي��ي �اديأ�عطى الطالب إنذارا

ً
 ).٤٫٠٠) من (٢٫٠٠صبح معدلھ ال��اك�ي أقل من (أذا إميا

 األ�ادي�ي:الفصل 

�جنة  ويعرض ع�� )٤ (من)  ٢ ( عناملعدل  �اديمية متتالية �سبب انخفاضأنذارات إذا حصل ع�� ثالثة إطالب يفصل ال     

 م�إالتقو�م اال�ادي�ي لدراسة 
ً
 دراسيا رئيسيا

ً
 جلسمفأك�� وفق ضوابط يقرها  ٢�� إذا �ان بإم�انھ رفع معدلھ إانية منحھ فصال

 ال�لية.
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 :عادة حساب املعدل�زاحة و نظام اإل 

طلبات ا�خطة الدراسية بما ف��ا التدر�ب لذي قد ان�ى جميع متيطبق مبدأ االزاحة واعادة حساب املعدل ال��اك�ي للطالب ا  

وفق الضوابط �عد االزاحة  ) دون ز�ادة ٢) بحيث يصبح معدلھ ال��اك�ي ( ٤(  ) من ٢امليدا�ي واصبح معدلھ اقل من (

 التالية:

 دها الطالب وتجاوزها)  للمقررات ال�ي أعا F – WF – DNيجوز اعادة حساب املعدل واستبعاد التقديرات التالية (  -١

 بنجاح .

عادها أللمقررات ال�ي   )+D-D) فيجوز إزاحة التقديرات (  F – WF – DNاذا لم يكن هناك تقديرات رسوب ( -٢

 الطالب واجتازها بنجاح.

 �� عدم دخولها �� حساب املعدل.إ�ادي�ي مع ما �ش�� إزاح��ا �� ال�جل االرات ال�ي تم تظهر املقر   -٣

 ) ساعة بحد اق��ى . ٢٤د عن ( يجب ان ال يز� كن إزاح��ايمعدد الساعات ال�ي  -٤

 

  

 االنقطاع عن الدراسة:

ال�لية  من قيده يطوى  ،التأجيل طلب دون  درا��ي فصل مدة الدراسة عن املنتظم الطالب انقطع إذا     

 أقل. ملدة الدراسة عن انقطع إذا قيد الطالب طيصالحية  ال�لية و�جلس

 

  :التأجيل

لدى تقدم �عذر مقبول  إذارئي��ي ي قبل بدء دراسة أي فصل درا�� الدراسة ب التقدم بطلب تأجيلاليجوز للط -

 وال يحتسب من ضمن املدة الزمنية الالزمة للتخرج.  الطالب  الة شؤونو�

�ن أو ثالثة فصل�ن دراسي�ن متتالي ع�� أن ال تتجاوز مدة التأجيل. ثالثة فصول دراسيةيمكن للطالب التأجيل  -

 .ول دراسية غ�� متتاليةفص
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 :االعتذار عن الفصل

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار �� دراسة فصل درا��ي �عد بدء الفصل الدرا��ي (�عد صدور ا�جدول الدرا��ي) دو  .١

، إذا تقدم �عذر مقبول لدى و ن 
ً
سب حسب املادة املناتقدير الو�رصد للطالب  �الة شؤون الطالب بال�ليةأن �عد راسبا

 التخرج.ء متطلبات إل��ا الالزمة الفصل من املدة الزمنيةو�حتسب هذا من الئحة الدراسة واالختبارات  )٣١(

فصل�ن دراسي�ن متتالي�ن أو ثالثة فصول االعتذار ع�� أن ال تتجاوز مدة . فصول دراسية عن ثالثةيمكن للطالب االعتذار  .٢

 .دراسية غ�� متتالية

اعتماد ) �� أي مقرر درا��ي قبل DNتقدير (عتذار عن الدراسة للطالب وحصولھ ع�� املوافقة ع�� طلب اال  �� حالة .٣

 و�دخل �� حساب املعدل. ، يحفظ �� �جلھ األ�ادي�يالطلب

 الدرا��ي:التقديرات ال�ي يحصل عل��ا الطالب عند املوافقة ع�� طلب االعتذار عن اكمال الفصل  .٤

افقة عند الطالب عل��ا يحصل سوف ال�ي العالمات توضيح  االعتذار طلب ع�� املو

 (WF)  عالمة (WP)  عالمة  (W)  عالمة

 الفصل من ا��حب ( إذا (W) تمنح عالمة

 و�مكن) العاشر األسبوع ��اية قبل الدرا��ي

 ��اية قبل  W �عالمة مقرر  حذف للطالب

 بحيث الرئي��ي الفصل من السادس األسبوع

 معتمدة ساعة ١٢ عن الدرا��ي العبء يقل ال

 يمكن وال املقرر، �� حرمان ع�� يحصل ولم

 .السادس االسبوع �عد مقرر  حذف

 من الطالب ا��حب إذا (WP) عالمة تمنح

 (W)�عذر اال��حاب ف��ة �عد املقررات جميع

 (�عد التالية الف��ة مرض خالل أداؤه و�ان

 الرا�ع ��اية األسبوع وقبل العاشر األسبوع

 .)العاشر

 من الطالب �حبا� إذا (WF) عالمة تمنح

 �عذر اال��حاب ف��ة �عد املقررات جميع

(W) الف��ة خالل مرض غ�� إداؤه و�ان 

  ��اية وقبل العاشر األسبوع �عد(  التالية

 )العاشر الرا�ع األسبوع

 

 :و�عادتھطي القيد 

 ة:طوى قيد الطالب �� ا�حاالت التالييُ 

 يطلب اعتذار أو تأجيل.االنقطاع عن الدراسة ملدة فصل درا��ي أو أقل دون أن  .١

 اال��حاب من ال�لية .٢

٣.  
ً
 أو تأديبيا

ً
 املفصول أ�اديميا

 ل�حاالت حسب الشروط التالية: .٤
ً
 يمكن للطالب الذي تم طي قيده التقدم بطلب إعادة قيده وفقا

 .لققبل بداية الفصل الدرا��ي التا�� بأسبوع واحد ع�� األو  صول دراسية) ف٤عادة القيد خالل (إدم بطلب أن يتق -أ

 يحتسب الفصل الذي تم طي قيد الطالب فيھ ضمن مدة االنقطاع عن الدراسة. -ب
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م��رات مقنعة أو ، و�جلس ال�لية االستثناء من ذلك إذا توافرت عادة قيد الطالب أك�� من مرة واحدةإال يجوز  -ت

 .حسب ضوابط يضعها ا�جلس

 أعادة قيد الطالب املفصول إال يجوز  -ث
ً
 و تأديبيا.أ�اديميا

فبإم�انھ التقديم لل�لية كطالب مستجد دون الرجوع  ،) فصول دراسية فأك��٤( طالب الطي قيد ى ع�� إذا م�� -ج

 و�طبق عليھ �افة الشروط واألح�ام �� حينھ. ،إ�� �جلھ األ�ادي�ي

 �سبب تجاوز ي .٥
ً
 ت �� الفصل الصيفي املدة الالزمة للتخرجتم إعادة قيد الطالب املفصول أ�اديميا

ً
ن ال شر�طة أ، لقائيا

  ) وال تحجب عنھ امل�افأة الشهر�ة٢٫٠٠يقل معدلھ ال��اك�ي عن (
ً
إذا �ان يمكنھ إ��اء متطلبات ا�خطة الدراسية �ليا

 �� الفصل الصيفي.

 

 ال�لية:من  الفصل

 و�طوى قيده من ال�ليةيفصل الطالب 
ً
 التالية: �� ا�حاالت أ�اديميا

 ).٢٫٠٠ال��اك�ي أقل من ( معدلھ النخفاض األك�� ع�� متتالية إنذارات ثالثة ع�� حصل إذا .١

التخرج خالل مدة (إذا لم ينھ متطلبات بمع�ى  التخصص.إذا لم يكمل متطلبات التخرج خالل املدة الالزمة ��  .٢

 عالوة ع�� مدة ال��نامج) املقررة للتخرجأقصاها نصف املدة 

 

 :ضافيةاإل فرصة ال

ثالثة إنذارات ع�� للطالب ا�حاصل  أ�اديميةمنح فرصة  و من يفوضھأ ا�جامعية) ا�جبيل �ليةيحق �جلس ( •

بناًء ع�� توصية �جنة التقو�م األ�ادي�ي حسب ضوابط  ) فاك��٢٫٠٠�� ( إ يمكنھ رفع معدلھ ال��اك�ي متتالية ملن

 ضافية.اإل فرصة المنح 

إل��اء الدراسة،  ةالالزم �� ا�حاالت االستثنائية معا�جة أوضاع الطالب الذين استنفذوا املدة يجوز �جلس ال�لية •

 .رئيس�ندراسي�ن  تتجاوز فصل�نو�عطا��م فرصة استثنائية ال 
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 التقديرات:نظام 

 تحسب التقديرات ال�ي يحصل عل��ا الطالب �� �ل مقرر �التا��:

 باإلنجل��ي املدلول  املدلول بالعر�ي قديروزن الت حدود الدرجة إنجل��ي  الرمز 

A+ فعممتاز مرت ٤٫٠٠ ١٠٠-٩٥ Exceptional 

A ممتاز ٣٫٧٥ ٩٥قل من أإ�� ٩٠ Excellent 

B+ مرتفعجيد  ٣٫٥٠ ٩٠قل من أإ��  ٨٥ 
ً
 Superior جدا

B ٣٫٠٠ ٨٥قل من أإ��  ٨٠  
ً
 Very Good جيد جدا

C+ جيد مرتفع ٢٫٥٠ ٨٠قل من أإ��  ٧٥ Above Average 

C جيد ٢٫٠٠ ٧٥قل من أإ��  ٧٠ Good 

D+ مقبول مرتفع ١٫٥٠ ٧٠قل من أإ��  ٦٥ High-pass 

D مقبول  ١٫٠٠ ٦٥قل من أإ��  ٦٠ Pass 

F  راسب ٠ ٦٠أقل من Fail 

 

 التخرج:تقديرات 

 �اآل�ي: ي�ون التقدير العام عند تخرج الطالب بناًء ع�� معدلھ ال��اك�ي     

 باإلنجل��ي  التقدير )٤٫٠٠( أصل من تراك�ي معدل ع�� حصل العام التقدير 

 Excellent ) ٤٫٠٠) إ�� (٣٫٥٠من ( ممتاز

 
ً
 Very Good ) ٣٫٥٠) إ�� أقل من (٢٫٧٥من ( جيد جدا

  Good ) ٢٫٧٥) إ�� أقل من (٢٫٠٠من ( جيد 

 

 )ICتقدير " غ�� مكتمل " ( 

 أي متطلبات باستكمال للطالب السماح املادة مدرس توصية ع�� بناء املقرر  تدريس يتو�� الذي القسم �جلس يجوز      

 ضمن يحسب وال ، ( IC ) أو  )ل(  مكتمل غ�� تقدير األ�ادي�ي �جلھ �� للطالب و�رصد التا��، الدرا��ي الفصل �� مقرر 

 فصل م��ى و�ذا  .املقرر  ذلك متطلبات استكمال �عد الطالب عليھ يحصل الذي إال التقدير ال��اك�ي أو الفص��، املعدل

�� ولم واحد درا��ي
َ
 F ) أو )ه( راسب تقدير بھ فيستبدل ، استكمالھ لعدم الطالب �جل ��(IC)أو  )ل( مكتمل غ�� تقدير ُ�غ

 وال��اك�ي. ، الفص�� املعدل ضمن و�حسب ، (
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 )IPتقدير " مستمر" ( 

 ،IP)( م)( مستمر تقدير للطالب ف��صد ا��يدر  فصل من أك�� تتطلب األبحاث مقررات دراسة �انت إذا    

 الوقت �� املقرر  �ستكمل لم و�ذا عليھ، حصل الذي التقدير يمنح قرر امل من دراسة الطالب ان��اء و�عد

 �جل )��IC( ) ل)( مكتمل غ�� تقدير رصد ع�� تدريسھ املوافقة يتو�� الذي القسم �جلس يجوز  ا�حدد

 . الطالب

 

 م�افأة التم��:

ع��  ،درا��يح�ومية ��اية �ل فصل  �افأة مالية للطالب املتفوق (التم�� الفص��) املنتظم أو املبتعث من جهاتتصرف م

 للتا��: ١٢أال يقل العبء الدرا��ي للطالب عن (
ً
 ) ساعة وتوضع أسما��م ضمن الئحة التم�� وفقا

 واملعاهد ال�ليات قطاع لطالب) فصل ل�ل املتم��ين( املتفوق�ن الطالب

 املبلغ املعدل الفص�� �افأة التم�� م

 ر�ال ١٠٠٠ )٤٫٠٠) إ�� (٣٫٧٥من ( األو�� 

 ر�ال ٧٥٠ )٣٫٧٥) إ�� أقل من (٣٫٢٥(من  الثانية

 

 التظلم:

من النتيجة، وذلك أسبوع يحق للطالب التظلم من الدرجة املمنوحة لھ �� االختبار أو من العقو�ة الصادرة بحقھ خالل 

 لإلجراءات 
ً
 .والشروط ال�ي يحددها مجلس ال�ليةوفقا

 

 معادلة املقررات:

وفق  خارج ال�ليةمعادلة املقررات ال�ي درسها  الدراسة �� جامعة او �لية سابقة التقدم بطلبلھ  يمكن للطالب الذي سبق

 -التا��: ملعادلة أي مقرر درسھ الطالب خارج ال�لية  ال�لية ويش��طضوابط 

 �� ذلك املقرر  منھ � تقدير (جيد) أو أفضلن ي�ون الطالب قد حصل ع�أ .١

 ��ف ��ا.ة معأن ت�ون الدراسة �� �لية أو جامع .٢

  ال�ليةأن ي�ون املقرر الذي درسھ الطالب خارج  .٣
ً
 �� مفرداتھ ألحد املقررات ال�ي تتضم��ا متطلبات التخرج. مطابقا

 .ال يحتسب التقدير الذي حصل عليھ الطالب ضمن معدلھ ال��اك�ي .٤
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 :خـرجالتـ

ع�� أال يقل معدلھ ال��اك�ي عن  ،ة لل��نامجمتطلبات التخرج بنجاح حسب ا�خطة الدراسي ئھيتخرج الطالب �عد إ��ا     

 .) وضمن املدة الزمنية ا�حددة٤٫٠٠) من أصل (٢٫٠٠(

 

 مراتب الشرف للطالب ا�خر�ج:

مرتبة الشرف )، وتمنح ٤٫٠٠) إ�� (٣٫٧٥من ( تمنح للطالب ا�خر�ج مرتبة الشرف األو�� إذا حصل ع�� معدل تراك�ي     

وتمنح مرتبة الشرف الثالثة للطالب �لية  ،)٣٫٧٥) إ�� أقل من (٣٫٢٥تراك�ي من ( الثانية للطالب ا�حاصل ع�� معدل

 ).٣٫٠٠ا�جبيل ا�جامعية فقط إذا حصل الطالب ع�� معدل  تراك�ي أك�� من (

 ثانية ما ي��:ويش��ط ل�حصول ع�� مرتبة الشرف األو�� أو ال

 .جامعة أخرى  أوال�لية سب �� أي مقرر �� قد ر  أال ي�ون الطالب .١

قصاها متوسط املدة ب�ن ا�حد األد�ى وا�حد األق��ى للبقاء أالتخرج �� مدة  أن ي�ون الطالب قد أكمل متطلبات .٢

 �� ال��نامج.

 ن متطلبات التخرج) م%٦٠ال�ي سيتخرج م��ا ما ال يقل عن ( الطالب قد درس �� ال�لية أن ي�ون  .٣

) فأك�� و ال تنطبق عليھ شروط ٣٫٠٠تراك�ي (لشرف الثالثة للطالب ا�خر�ج ا�حاصل ع�� معدل تمنح مرتبة ا .٤

 .)  ٣و٢الشرط�ن ( ويش��ط تحقيقانية مرتبة الشرف األو�� والث

 

 االنضباط:

 ��:إهذه الالئحة  ��دف

 .املعهد/بال�لية لها ةاملساند واأل�شطة التعليمية العملية جودةن ضما -١

 .مجتمعا��م �� فاعل�ن أعضاء لي�ونوا الطالب سلوك - ضبط -٢

        بمعا�جة الغاية وتحقق مخالفا��م جسامة مع تتناسب عقو�ات بتوقيع وذلك ا�خالف�ن، الطالب سلوك تقو�م          3 - 

 .وأ�اديميا تر�و�ا سلوكيا��م                 
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 :اطيةاالنضب ا�خالفات

 مخالفة �عد ال�لية وقرارات و�عليمات لوائحو  وأنظمة العام والنظام املتبعة العامة باآلداب إخالل من الطالب من يصدر ما �ل

 :التالية األعمال وم��ا الالئحة، هذه �� املبينة االنضباطية للعقو�ات مرتك��ا �عرض انضباطية

 عليھ، التحر�ض أو الدراسة �عطيل .١

 االمتناع ع�� تحر�ضال أو عل��ا باملواظبة اللوائح ي تقتض ال�ي األخرى  الدراسية األعمال أو ا�حاضرات حضور  عن ناعاالمت .٢

 .حضورها عن

 االختبارات أو ا�حاضرات أثناء املتبعة و�القواعد مرافقها، و�افة ال�لية �� الدراسة س�� وحسنواالنضباط  بالنظام اإلخالل .٣

 لفو��ىا إثارة وكذلك ال�لية، ف��ا و�ش��ك خارجها تقام ال�ي تلك أو املعهد،/ال�لية داخل تقام ال�ي األ�شطة أو الندوات أو

 .األخرى  املعهد/ال�لية مرافق من أي أو النقل، بوسائل

 ع�� عةمشرو  غ�� بطر�قة ا�حصول  أو عليھ، مساعدة أو فيھ، اش��اك أو شروع أو �انت، وسيلة بأي االختبار �� غش �ل .٤

 الغش وكذلك لتخرج،ا ومشاريع وامليدانية، العملية والتدر�بات والبحوث التقار�ر �� والغش ا�عقاده، قبل االختبار أسئلة

 .غ��ه عن بدال دخولھ أو االختبار �� عنھ بديال الطالب بإدخال

 بقصد للغ�� جامعية هو�ات أو وثائق و�عطاء وشؤو��ا، بال�لية عالقة لها ال�ي األمور  من أي �� الغ�� �خصية انتحال .٥

 .رسمية صفة دون  ال�لية باسم التحدث أو مشروعة، غ�� بطر�قة استخدامها

 أو والسلوك، الس��ة بحسن يخل أو اآلخر�ن كرامة أو الشرف أو العقيدة يمس فعل أو قول  من الطالب من يصدر ما �ل .٦

 .ال�لية سمعة إ�� اإلساءة شأنھ من ما أو الطالب، بھ يتح�� أن ينب�� الذي القو�م ا�خلق ينا��

 �� بالعمل القائمة الشر�ات عمال أو ال�لية منسو�ي من أحد بحق اللباقة آداب ع�� ا�خروج أو الفعل أو بالقول  االعتداء .٧

 .وموظف��ا ال�لية

 ا�حصول  لكيفية اآلخر�ن إرشاد أو �شرها أو ال�لية منسو�ي من بأي ا�خاصة السر�ة املعلومات ع�� حق وجھ دون  الطالع ا .٨

 .عل��ا

 �� املشاركة أو امللصقات، أو شراتالن أو املطبوعات إصدار أو ف��ا، املشاركة أو ال�لية داخل فعاليات أو أ�شطة أي إقامة .٩

 .العالقة ذات ا�جهات موافقة دون  التوقيعات؛ أو الت��عات أو األموال جمع أو �عليقها، أو توزيعها

 االنضمام إ�� الدعوة أو فعال، أو قوال الوطنية الوحدة إ�� اإلساءة أو للدولة، واالجتماعية اإلسالمية واألسس باملبادئ ساملسا .١٠

 .ال�لية داخل لها ال��و�ج أو الدولة، نظام تخالف إقليمية أو سياسية أف�ار أي إ�� أو للوطن، ملعاديةا للتنظيمات

 ما خارجها من أو ال�لية من صادرة �انت سواء تزو�رها �عد استعمالها أو الرسمية الوثائق وأ الشهادات أو املستندات تزو�ر .١١

 غ�� طرق  اتباع أو عمدا، محتو�ا��ا �عض أو �ل إتالف أو ف��ما، الدراسة بإجراءات أو بال�لية الطالب �عالقة صلة لها دامت

 .عل��ا ل�حصول  مشروعة

 موافقة �غ�� نقلها أو �عديلها أو ممتل�ا��ا، أو ال�لية ملنشآت ذلك محاولة أو متعمد ر�بتخ أو إتالف أو استعمال إساءة �ل  .١٢

 .فقهاومرا ال�لية نظافة ع�� يؤثر سلوك و�ل ا�ختصة، ا�جهات

 



 

20 
 

 

 ادمو  أي إدخال أو النفجار ا أو الشتعال ل قابلة بمواد االحتفاظ أو األبيض السالح او مرخصا �ان ولو الناري  السالح حمل .١٣

 باستعمال ال��ديد أو التا�عة، واملرافق ال�لية داخل شا��ها وما املسكرات أو �ا�خدرات مشروع غ�� لغرض استخدامها يمكن

 .ذلك من أي

 .منسو���ا أحد أو بال�لية اإلضرار ��دف الجتما�� ا التواصل وسائل أو ا�حديثة قنياتالت استخدام .١٤

 ال�لية داخل اإلسالمية واألخالق اآلداب ينا�� ما ع�� تحتوي  مجالت أو �حف أو أشرطة أو صور  أو أفالم أو أجهزة حيازة .١٥

 .ومرافقها

 السعودي ا�جتمع وأعراف وتقاليد اإلسالمية القيم مع يتناسب ال ماب الهيئة أو امللبس أو الزي  �� العام بالذوق  االل��ام عدم .١٦

 .�عليمات من الشأن هذا �� ال�لية تصدره وما ال�حيحة

  .التعليمات حسب مرافقها أو ال�لية مبا�ي داخل عليھ يقاس وما التدخ�ن .١٧

 .ةا�ختص ا�جهات من رس�ي أذن دون  ال�لية خارج من زائرات الطالبات إحضار  .١٨

 .طل��ا حال �� االختصاص �جهات الثبوتية األوراق تقديم عن متناعاال  .١٩

 مخاطبتھ �� أو تصرفاتھ �� الواجبة واآلداب األخالق حدود عن خروجھ أو بالنظام معھ تحقيقال إجراء أثناء الطالب إخالل .٢٠

 .طااالنضب �جنة ألعضاء

 أبحاث،( عملية أو)... أجهزة، أدوات، معدات، أموال،(  عينية ت�ان ء سوا ال�لية حرم داخل السرقة �� الشروع أو سرقةلا .٢١

 .عل��ا الستيالء ا محاولة أو )... واجبات، تخرج، مشاريع

 .الالئحة هذه �� نص �شأ��ا يرد ولم وقرارات، و�عليمات لوائح من تصدره بما إخالال �ش�ل أ��ا ال�لية ترى  أخرى  مخالفة �ل .٢٢

 

 االنضباطية العقو�ات

 :ا�خالف الطالب ع�� توقع ال�ي العقو�ات .١

 .مشافهة التنبيھ .٢

 .الفا�خ الطالب من خطي �عهد مع اإلنذار .٣

 بما خارجها أو ال�لية داخل التدر�بية الدورات حضور  أو االجتماعية أو ا�خدمية األعمال �عض بأداء الطالب ت�ليف .٤

 .واحدا شهرا يتجاوز  ال

 ارتكب ال�ي الطالبية األ�شطة من أك�� أو �شاط ممارسة من ) دراسي�ن فصل�ن أو صلف ( ملدة املؤقت ا�حرمان .٥

 . ممارس��ا ثناءأ ا�خالفة الطالب

 .أك�� أو مقرر  �� الطالب ��جيل إلغاء .٦

 .أك�� أو مقرر  �� راسبا الطالب اعتبار .٧

 .للطالبات ب�ام��ا املزودة لألجهزة املصادرة أو اإلتالف أو ا�حجز .٨

 .ال�لية مزايا �عض من التمتع من ا�حرمان .٩
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 ال�ي املواد للطالب تحتسب ال كما دراسي�ن، فصل�ن يتجاوز  ال ابم املعهد/بال�لية الدراسة عن مؤقتا الطالب إيقاف .١٠

 .املدة هذه أثناء أخرى  جامعة أي �� يدرسها

 أو تزو�ر �عملية عل��ا ا�حصول  ارتبط ال�ي األ�اديمية غ�� الوثائق أو العلمية الشهادات أو التخرج وثائق منح عدم .١١

 .ذلك �ستوجب مخالفات أية أو غش أو احتيال

 .ال�لية من ال��ائي الفصل .١٢

 .السكن من ال��ائي أو املؤقت ا�حرمان .١٣
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 :وواجباتھ الطالب حقوق 

 :األ�ادي�ي ا�جال �� الطالب حقوق 

 .والتعلم للتعليم املناسبة البيئة �يئة�  -١

 .واأل�اديمية ال�خصية الطالب معلومات ةسر� ع�� ا�حفاظ -٢

 ھنفس عن الدفاع فرصة و�عطائھ حقھ، �� يتخذ قرار بأي إشعاره  -٣

 املكتبية الساعات أثناء أو أثناء ا�حاضرات ذلك �ان سواء التدريس هيئة أعضاء مع الالئقة العلمية واملناقشة االستفسار -٤

 .التدريس هيئة ألعضاء

 ا�حاضرات إلغاء وعدم واملعملية العلمية الساعات واستيفاء ا�حاضرات، وأوقات بمواعيد بال�لية التدريس هيئة أعضاء ال��ام -٥

 .الضرورة حالة �� إال مواعيدها غي��� أو

 .ال�لية وخارج داخل �خصيتھ تثبت ال�ي ا�جامعية البطاقة ع�� ا�حصول  -٦

 .ال�لية ولوائح أنظمة حسب النظام لھ يتيحها ال�ي اتاملقرر  ��جيل إلتمام الدراسة بدء قبل الدرا��ي جدولھ ع�� االطالع -٧

 .الدراسية وا�جداول  املقررات ومفردات ا�خطط ع�� االطالع -٨

 .بالتحو�ل ا�خاصة واألنظمة اللوائح حسب آخر إ�� تخصص من التحو�ل -٩

  بأكملھ الفصل حذف أو ال�لية، ولوائح أنظمة حسب متاح مقرر  أي إضافة أو حذف -١٠
ً
 .لذلك ا�حددة الف��ة �� ادي�ياأل� للتقو�م وفقا

  التخرج متطلبات إ��اء �عد التخرج وثيقة ع�� ا�حصول   -١١
ً
 .ال�لية لوائحو  ألنظمة وفقا

 .و�جراءاتھ التظلم وقواعد التنفيذية وقواعدها بال�لية واالختبارات الدراسة الئحة وفق العل�ي التحصيل نتائج مراجعة -١٢

 ،ا�حاضرات أثناء إل��ا اإلحالة أو إثار��ا تمت ال�ي واملسائل ومحتو�اتھ الدرا��ي ن�جامل إطار ضمن االختبارات أسئلة ت�ون  أن -١٣

 .اإلطار هذا ضمن للدرجات واملنطقي املتوازن  توزيعال يرا�� وأن

 .األ�ادي�ي اإلرشاد خدمات من االستفادة -١٤

 

 :األ�ادي�ي غ�� ا�جال �� الطالب حقوق 

  ال�لية تقدمها ال�ي والنفسية االجتماعية الرعاية خدمات من االستفادة .١
ً
 .واألنظمة للوائح وفقا

 .با�جبيل امللكية الهيئة مستشفىو  عيادات �� لھ ال�افية ال�حية الرعاية توف�� .٢

 األ�شطة ال��ف��ية، الر�اضية واملالعب الصالة التعلم، مصادر ا�جام��، السكن( ال�لية ومرافق خدمات من االستفادة .٣

  وذلك )...وغ��ها السيارات مواقف ملطعم،وا ال�افت��يا الطالبية،
ً
 .املتاحة اإلم�انات وحسب ال�لية وأنظمة للوائح وفقا

  املقررة اإلضافية املالية والسلف واإلعانات وامل�افآت ا�حوافز ع�� ا�حصول  .٤
ً
 .نظاما

 .والقوان�ن األنظمة وفق بال�لية للطالب ا�خصصة املواقف �� ا�خاصة مركبتھ دخول  تصر�ح ع�� ا�حصول  .٥

 .الطال�ي ا�جلس الئحة حسب الطالب صوت إليصال الطال�ي ا�جلس لعضو�ة وال���ح التصو�ت �� ا�حق .٦

 .الحتياجاتھ واملناسبة الالئقة وا�خدمة واملساندة الدعم ع�� ا�حصول  .٧
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 .لھ تقدم ال�ي االستبيانات خالل من لھ املقدمة الطالبية ا�خدمات تقييم .٨

 .ال�لية و�عليمات لوائح ع�� االطالع .٩

 .الطالب خدمات قسم خالل من �ش�وى  التقدم .١٠

 .ع��ا ملسئولةا ا�جهة قبل من ش�واه مص�� معرفة من الطالب تمك�ن .١١

 

 :األ�ادي�ي ا�جال �� الطالب واجبات

 .ال�لية �� واألنظمة باللوائح االل��ام -١

 .)التعليمية للعملية التعليمات و�افة األ�اديمية باألمانة الذا�ي االل��ام ( األ�ادي�ي السلوك بمعاي�� االل��ام -٢

  وفق مقبول  �عذر إال ع��ا التغيب وعدم ا�حاضرات �س�� املتعلقة القواعد واح��ام الدراسة �� االنتظام -٣
ً
 واللوائح لألنظمة ا

 .بال�لية

 . راتاالختبا إثناء بالهدوء اإلخالل وعدم ، ارت�ابھ �� املساعدة أو الغش وعدم ،االختبارات أنظمة اح��ام -٤

 .للطالب وامل�ي األ�ادي�ي عالوض ع�� و�ؤثر االجتماعية والتقاليد واألعراف واألخالق الدين مع يتنا�� سلوك بأي القيام عدم -٥

 .ال�لية وأنظمة بلوائح إخاللھ حالة �� عليھ املوقعة العقو�ة بتنفيذ االل��ام -٦

 .النماذج هذه �عبئة عند ألمانةا مراعاة مع لذلك، املعدة النماذج حسب التدريس هيئة عضو تقييم -٧

 .ال�لية من املقرة املواعيد وفق املطلو�ة األ�اديمية اإلجراءات جميع عمل -٨

 .وق��ا ع�� وا�حافظة ا�حاضرات من االستفادة آداب مراعاة -٩

 داخل الرسمية اإلعالنات لوحات و�� ال�لية موقع �� األ�اديمية اإلعالنات متا�عة -١٠

 

 :األ�ادي�ي غ�� الا�ج �� الطالب واجبات

 .العلمية وأقسامها بال�لية التعر�ف يوم حضور   -١

 .ال�لية أنظمة وفق لھ خصصت فيما وممتل�ا��ا مرافقها دامواستخ ال�لية منشاءات ع�� ا�حافظة -٢

 .ال�لية داخل التدخ�ن عن االمتناع -٣

 .التجمعات أو اإلزعاجو  القلق إثارة عدم -٤

 الشاب ملظهر ا�خالفة املال�س لبس أو ) وغ��ه والكدش �القزع ( الئقة ��غ بقصات القيام أو الشعر إطالة عدم  -٥

 . مةالعا اآلداب ومراعاة املسلم

 .حدو��ا حال �غي��ها عن واإلبالغ ال�خصية والبيانات املعلومات ال�لية إعطاء �� واملصداقية الدقة -٦

 اتخاذ �� ا�حق ولل�لية ال�لية، حرم وخارج داخل منھ يصدر الئق غ�� تصرف بأي ال�لية لسمعة اإلساءة عدم -٧

 .مخالفة أي وقوع عند حقھ �� املناسبة اإلجراءات
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 باإليذاء لهم التعرض وعدم وزوار وطلبة وعمال و�دار��ن أ�اديمي�ن من ال�لية منسو�ي جميع مع باح��ام التعامل -٨

 .�انت صورة بأي الفعل أو بالقول 

 عند و�عاد��ا ،الطلب عند للمختص�ن وتقديمها ،استعمالها إساءة وعدم عل��ا وا�حافظة ا�جامعية البطاقة حمل -٩

 .بال�لية العالقة ان��اء

 .ال�لية مرافق داخل العامة النظافة ��ع ا�حافظة -١٠

 

 


