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�سيا�سة القبول والت�سجيل والدرا�سة واالختبارات للطالب
�شروط وقواعد القبول والت�سجيل باجلامعة
يقر جمل�س اجلامعة قواعد و�شروط القبول بالكليات بناء على تو�صيات جمال�س الكليات ،كما يتم
�سنويا موافقة جمل�س اجلامعة على الأعداد املقرتحة بكل كلية وكل ق�سم ،وتقوم عمادة القبول
والت�سجيل ب�إعالنها على موقعها.

�شا�شة املقبولني على موقع عمادة القبول والت�سجيل
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الئحة الدرا�سة واالختبارات
 -1نظام الدرا�سة:
 -1ت�سري الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية على نظام امل�ستويات
 -2تتكون الدرا�سة من ثمانية م�ستويات
 -3تكون مدة امل�ستوى الدرا�سي ف�صال درا�سيا.
 -4يق�سم العام الدرا�سي �إىل ف�صلني درا�سيني ،ويجوز �أن يكون هناك ف�صل درا�سي �صيفي حت�سب مدته
بن�صف مدة الف�صل الدرا�سي.

 -2العبء الدرا�سي
العبء الدرا�سي هو جمموع ال�ساعات الدرا�سية للمقررات التي ي�سجلها الطالب يف الف�صل الدرا�سي
ويحدد ح�سب القواعد التالية:
 -1احلد الأدنى:
احلد الأدنى للعبء الدرا�سي هو � 12ساعة درا�سية معتمدة يف ال�صل الدرا�سي و�ساعة واحدة يف
الف�صل ال�صيفي.
 -2احلد الأعلى:
احلد الأعلى للعبء الدرا�سي هو � 20ساعة معتمدة يف الف�صل الدرا�سي و� 10ساعات معتمدة يف الف�صل
ا�صيفي مع مراعاة ما يلي:
ال يحق للطالب املنذر �أن يزيد عبئه الدرا�سي عن � 14ساعة.
ال يحق للطالب احلا�صل على تقدير مقبول �أن يزيد العبء الدرا�سي لديه عن � 16ساعة.
ي�سمح للطالب اخلريج �أن يتجاوز احلد �ألأعلى مبا ال يزيد عن ثالث �ساعات معتمدة.

 -3الت�سجيل
يتاح للطالب ت�سجيل املقررات التي يرغب يف درا�ستها �أو حذفها ح�سب النظام التايل:
•ميكن للطالب �إ�ضافة املقررات التي يرغب يف بدرا�ستها قبل بداية الف�صل الدرا�سي ب�أ�سبوع
وينتهي بنهاية الأ�سبوع الأول منه.
•ميكن للطالب حذف املقررات التي ال يرغب يف درا�ستها حتى نهاية الأ�سبوع الثاين من بداية
الف�صل الدرا�سي.
•يجب �أال تتجاوز ال�ساعات امل�سجلة احلد الأعلى للعبء الدرا�سي وال تقل عن احلد الأدنى.
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•تتم عملية ت�سجيل املقررات للطالب بعد الت�شاور مع مر�شده الأكادميي ،ويتحمل الطالب
م�س�ؤولية �أي ق�صور �أو �أخطاء حتدث نتيجة جهله بالتعليمات.
• �إذا مل ي�سجل الطالب �أي مقرر خالل فرتة الت�سجيل النظامية يعترب منقطعا عن الدرا�سة.
•يجب على الطالب يف حال الت�سجيل الآيل اعتماد جدوله الدرا�سي من خالل ملفه ال�شخ�صي
يف نظام اجلامعة احلا�سوبي.
•يعترب الطالب موقوفا عن الدرا�سة ويو�ضع يف النظام احلا�سوبي عبارة “منقطع لعدم
الت�سجيل” �إذا مل يقم باعتماد جدوله الدرا�سي خالل فرتة احلذف والإ�ضافة وحتى نهاية
الأ�سبوع الثاين من بداية الق�صل الدرا�سي.

 -4ت�أجيل الدرا�سة
يجوز للطالب قبل انتظامه يف م�ستواه الدرا�سي التقدم بطلب ت�أجيل الدرا�سة لعذر يقبله جمل�س
الكلية على �أال تتجاوز مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني متتاليني �أو ثالثة ف�صول درا�سية غري متتالية
كحد �أق�صى طيلة بقائه يف اجلامعة ،وال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن املدة الالزمة لإنهاء متطلبات
التخرج.

 -5االنتظام واحلرمان من الدرا�سة
•على الطالب املنتظم ح�ضور املحا�ضرات والدرو�س العملية ،ويحرم من دخول االختبار
النهائي فيها �إذا قلت ن�سبة ح�ضوره عن ( )%75من املحا�ضرات والدرو�س العملية املحددة
لكل مقرر خالل الف�صل الدرا�سي ،ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار ب�سبب الغياب
را�سبا يف املقرر ،وير�صد له تقدير حمروم.
•الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته �صفرا يف ذلك االختبار ،ويح�سب
تقديره يف ذلك املقرر على �أ�سا�س درجات الأعمال الف�صلية التي ح�صل عليها.
•�إذا مل يتمكن الطالب من ح�ضور االختبار النهائي يف �أي من مواد ال�صل لعذر قهري ،جاز
ملجل�س الكلية يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى ،قبول عذره ،وال�سماح ب�إعطائه اختبارا بديال
ب�شرط �أن يقدم الطالب عذره يف التخاف عن االختبار من وقت ن�شوء العذر حتى نهاية
الأ�سبوع الثاين من نهاية االختبارات ،ويعطى الطالب التقدير الذي يح�صل عليه بعد �أدائه
االختبار البديل.

 -6االن�سحاب من مقرر درا�سي
يجوز للطالب بعد موافقة «عميد الكلية �أو من يفو�ضه» االن�سحاب بعذر من مقرر يف الف�صل الدرا�سي
وذلك خالل ثمانية ا�سابيع من بدء الدرا�سة و�أربعة �أ�سابيع للف�صل ال�صيفي ب�شرط �أال يقل العبء
الدرا�سي عن احلد الأدنى.
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 -7االعتذار عن ف�صل درا�سي
•يجوز للطالب االعتذار عن اال�ستمرار يف درا�سة ف�صل درا�سي دون �أن يعد را�سبا �إذا تقدم بعذر
مقبول لدى جمل�س الكلية ،وذلك من بداية الف�صل وحتى قبل بداية االختبارات النهائية
بثالثة �أ�سابيع على الأقل ،ويحت�سب هذا الف�صل من املدة الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج.
•�إذا عاد الطالب املعتذر �أو امل�ؤجل ال�ستئناف الدرا�سة يف الوقت املحدد ،يتقدم بطلبه �إىل
عميد القبول والت�سجيل لإ�صدار قرار بذلك.
•يجب �أل تتجاوز ف�صول االعتذار ف�صلني درا�سيني طيلة درا�سة الطالب اجلامعية ثم يطوى
قيده بعد ذلك.

 -8الإنذارات الأكادميية
يح�صل الطالب على الإنذار الآكادميى الآول �إذا انخف�ض معدله الرتاكمى عن احلد الآدنى
وهو( )2.00من( .)5.00و�إذا ح�صل الطالب على ثالثة �إنذارات �أكادميية متتالية النخفا�ض معدله
الرتاكمى عن احلد الآدنى يف�صل �أكادمييا.

 -9طى القيد
•اذا انقطع الطالب املنتظم عن الدرا�سة دون عذر مقبول ملدة ف�صل درا�سى دون طلب ت�أجيل
يطوى قيده من اجلامعة ،وملجل�س اجلامعة طى قيد الطالب اذا انقطع عن الدرا�سة ملدة �أقل.
•اذا مل ي�ست�أنف الطالب املعتذر �أو املْوجل الدرا�سة فى الوقت املحدد� ،أ�صدرعميد القبول
والت�سجيل قرار طى قيده.
•يطوى قيد الطالب»املنقطع لعدم الت�سجيل» اذا مل يقم مبعاجلة و�ضعة الأكادميى قيل نهاية
الأ�سبوع ال�سابع من الدرا�سة.

� -10إعادة القيد
ميكن للطالب املطوى قيده التقدم بطلب اعادة قيده اىل عميد القبول والت�سجيل برقمة و�سجله
قبل الأنقطاع وفق ال�ضوابط الأتية:
 .أان يتقدم بطلب اعادة القيد اىل عميد القبول والت�سجيل خالل اربعة ف�صول درا�سية من
تاريخ طى القيد.
 .ب�أن يوافق جمل�س الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على اعادة قيد الطالب.
 .تاذا م�ضى على طى قيد الطالب �أربعة ف�صول درا�سية ف�أكرث ،فب�إمكانه التقدم للجامعة طالبا
م�ستجدا دون الرجوع اىل �سجله ال�سابق على �أن ينطبق عليه كافة �شروط القبول املعلنة
فى حينه.
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 .ثال يجوذ اعادة قيد الطالب �أكرثمن مرة واحدة
 .جال يجوذ اعادة قيد الطالب املطوى قيده اذا كان مف�صوال �أكادمييا.
 .حاليعاد قيد الطالب فى الف�صل الذى طوى قيده فبه.
•ال يجوز �إعادة قيد الطالب الذى ف�صل من اجلامعة لأ�سباب تعليمية �أو ت�أديبية �أو الذى
ف�صل من جامعة �أخرى لأ�سباب ت�أديبية ,و�إذا ات�ضح بعد �إعادة قيده �أنه �سبق ف�صله
ملثل هذه الأ�سباب فيعد قيده ملغى من تاريخ �إعادة القيد.

 -11الف�صل من اجلامعة
يف�صل الطالب من اجلامعة يف احلاالت الآتية:
� -1إذا ح�صل على ثالثة �إنذارات متتالية النخفا�ض معدله الرتاكمي عن ( 2.0من .)5
� -2إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة �أق�صاها ن�صف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة
الربنامج.
� -3إذا مل ينه �إذا مل ينه طالب املنحة متطلبات التخرج خالل مدة �أق�صاها ثمانية ف�صول
درا�سية ،وملجل�س الكلية �إعطاء فر�صة ا�ستثنائية.
� -4إذا ات�ضح عدم جدية الطالب بتعمده الر�سوب ونحوه جاز ملجل�س الكلية طي قيده.

 -12التخرج
يتخرج الطالب بعد �إنهاء متطلبات النجاح ح�سب اخلطة الدرا�سية على �أال يقل معدله الرتاكمي عن
مقبول (معدل .)2

 -13احلرمان من املكاف�أة
يحرم الطالب من املكاف�أة يف احلاالت الآتية:
 -1يف حال انخفا�ض معدل الطالب الرتاكمي �إىل �أقل من ( )2لغري طالب املنح.
� -2إذا طلب ت�أجيل الدرا�سة.
� -3إذا انتهت املدة النظامية للدرا�سة لغري طالب املنح.
� -4إذا ان�سحب �أو ف�صل من اجلامعة.
� -5إذا عمل يف وظيفة ر�سمية.
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 -14املخالفات الطالبية التي ت�ستحق الت�أديب
•كل قول �أو فعل مي�س ال�شرف والكرامة �أو يخل بح�سن ال�سرية وال�سلوك واال�ستقامة فى
الدين واخللق داخل اجلامعة وخارجها.
•االمتناع املدبر عن ح�ضور املحا�ضرات والدرو�س� ،أو االعمال الأخرى بالكلية التى تق�ضى
اللوائح باملواظبة عليها.
•كل غ�ش فى االختبار� ،أو ال�شروع فيه� ،أو حماولة للغ�ش� ،أو ا�صطحاب ما له �صلة باملقرر ولو
مل ي�ستفد منه.
•ا�ساءة ا�ستعمال �أماكن الكلية وملحقاتها.
•كل تنظيم للجمعيات داخل الكلية من غري ترخب�ص �سابق من اجلهات املخت�صة فى اجلامعة.
•كل �إخالل بنظام االختبار� ،أو بالهدوء الواجب له باحداث �ضجيج ونحوه
•�إ�صدار ن�شرات �أو توزيعها� ،أو جمع �أموال �أو توقيعات قبل احل�صول على ترخي�ص من اجلهات
املخت�صة فى اجلامعة.
•دخول الطالب الأختبار بدال عن غريه �أو دخول �سواه بدال عنه �سواء داخل الكلية �أم
خارجها.
•التدخني داخل اجلامعة �أو عدم املحافظة على النظافة.
•اخلروج على �أداب اللياقة فى الت�صرفات مع الزمالء �أو املوظفني �أو �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو
عمال ال�شركات القائمة بالعمل داخل اجلامعة �أو التعدى عليهم بالقول �أو الفعل.

 -15العقوبات الت�أديبية للطالب
•التنبيه كتابة
•الإنذار
•حرمان الطالب من التمتع ببع�ض املزايا اجلامعية اخلا�صة بالطالب �أو كلها.
•احلرمان من الت�سجيل يف مقرر �أو �أكرث ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث.
•�إلغاء ت�سجيل الطالب ملدة ف�صل درا�سي واعتباره را�سبا يف املقررات التي �سجلها.
•�إلغاء اختبار الطالب يف مقرر�أو �أكرث واعتباره را�سبا يف املقرر �أو املقررات التي �ألغيت.
•حرمان الطالب من دخول االختبار يف مقرر�أو �أكرث.
•الف�صل من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث.
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•الف�صل النهائي من اجلامعة.
ويف جميع الأحوال يتحمل الطالب قيمة ما �أتلفه م�ضافا �إليه تكلفة الإ�صالح �أو الرتكيب وما يرتتب
على ذلك من تبعات .ولي�س للطالب �أن يحتج بعدم علمه بنظم اجلامعة ولوائها ومبا ت�صدره من
تعليمات.

 -16التحويل
�أوال :من جامعة �إىل �أخرى:
يجوز قبول حتويا طالب من خارج اجلامعة وفقا لل�ضوابط التالية:
� -1أن يكون الطالب قد در�س يف كلية �أو جامعة معرتف بها لدى وزارة التعليم العايل ما ال يقل عن
ف�صل درا�سي واحد.
� -2أال يكون الطالب را�سب يف املعدل الرتاكمي.
� -3أال يكون مف�صول من اجلامعة املحول منها لأ�سباب ت�أديبية �أو �أكادميية
� -4أال يكون التحويل من درجة علميةاىل درجة علمية �أعلى منها.
 -5يجب �أن اليقل عدد الوحدات املقررة التى يطلب من الطالب املحول درا�ستة فى جامعة الق�صيم
عن  % 60من عدد الوحدات املقررة املطلوبة للح�صول على درجة البكارليو�س من اجلامعة.
 -6يعادل للطالب املحول ملا ال يتجاوز  %40من �ساعات اخلطة املعتمدة للتخ�ص�ص املحول اليه.
 -7ال تدخل التقديرات التى ح�صل عليها الطالب فى املقررات التى عودلت له فى احت�ساب معدلها
الرتاكمى.
(يتم حتويل الطالب فى �أى ف�صل درا�سى من جامعة اىل اخرى وفقا للإجراءات واملواعيد املعلنة
فى اجلامعة املحول اليها فى �ضوء ال�ضوابط العامة للتحويل)

ثانيا -التحويل من كلية اىل �أخرى داخل اجلامعة:
حتويل الطالب من كلية لأخرى داخل اجلامعة يكون وفقا لل�ضوابط التالية:
-1

1موافقة عمادة الكلية املحول اليها وفقا لل�ضوابط التى ي�ضعها جمل�س الكلية.

�2 -2أال يكون الطالب قد �أم�ضى مدة تزيد عن �أربعة ف�صول درا�سية.
�3 -3أن تنتهى اجراءات التحويل خالل اال�سبوع الأول من الف�صل الدرا�سى ح�سب التقومي
الأكادميى.
4 -4ال يحول الطالب اال بعد م�ضى ف�صل درا�سى واحد على الأفل فى الكلية املحول منها.
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5 -5ي�سمح للطالبة بالتحويل مرة واحدة خالل درا�ستها اجلامعية �أو مرتني اذا كانت
احداهما فى ال�سنة التح�ضربة.
6 -6الطالب املحول اىل ال�سنة التح�ضريية يعاد اىل ق�سمة ال�سابق فى حال عدم اجتبازه
زذلك ملرة فقط.
7 -7التخ�صب�ص بعد اجتياز الربامج التح�ضريية ال حتت�سب �ضمن حركات التحويل.
(تثبت يف ال�سجل الأكادميي للطالب املحول من كلية �إىل �أخرى جميع املواد التي �سبق له درا�ستها،
وي�شمل ذلك التقديرات واملعدالت الف�صلية والرتاكمية طوال درا�سته يف اجلامعة).

ثالثا :التحويل من تخ�ص�ص �إىل �آخر داخل الكلية:
 -1يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلبة التحويل من تخ�ص�ص �إىل تخ�ص�ص �آخر داخل الكلية وفق
�ضوابط ي�ضعها العميد.
� -2أن تكون املدة املتبقية له يف اجلامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج.
� -3أن تنتهي �إجراءات التحويل خالل الأ�سبوع تاـول من بداية الف�صل الدرا�سي ح�سب التقومي
الأكادميي.
 -4ي�سمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خالل درا�سته اجلامعية ،وملجل�س الكلية اال�ستثناء من ذلك.

 -17الطالب الزائر
هو الطالب الذي يقوم بدرل�سة بع�ض املقررات يف جامعة �أو كلية �أخرى �أو يف فرع من فروع اجلامعة
الذي ينتمي �إليها.
�أوال :طالب من الكلية ويرغب الدرا�سة زائر يف جامعة �أو كلية �أخرى:
� -1أن يكون للطالب �سجل درا�سي (مبعدل تراكمي) لف�صل درا�سي واحد على الأقل يف اجلامعة قبل
طلبه الدرا�سة كطالب زائر.
� - -2أن تكون الدرا�سة يف جامعة �أو كلية معرتف بها.
� -3إح�ضار تو�صيف للمقررات املراد درا�ستها من اجلامعة الأخرى ملعادلتها من قبل الكلية وبعد
حتديد املواد التي تعادل ترفع بخطاب ر�سمي لعمادة القبول والت�سجيل ملخاطبة اجلامعة التي يود
الدرا�سة فيها كطالب زائر.
� -4أن يكون املقرر الذي �سيدر�سه الطالب خارج اجلامعة معادال �أو (مكافئا) يف مفرداته وعدد
وحداته الدرا�سية.
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 -5يكون احلد الأق�صى ملجموع الوحدات الدرا�سية التي ميكن احت�سابها من خارج اجلامعة طالب
زائر هو ( )% 20من جمموع وحدات التخرج من جامعة الق�صيم.
 -6ال حتت�سب معدالت املقررات التي تتم معادالتها للطالب الزائر يف جامعة �أخرى �ضمن معدلها
الرتاكمي  ,وتثبت املقررات يف �سجلها الأكادميي.
 -7يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والت�سجيل بنتائجه التي ح�صل عليها خالل �أ�سبوع من
بدء الدرا�سة يف �أول ف�صل درا�سي يلي فرتة درا�سته كزائر.
 -8احلد الأق�صى للف�صول الدرا�سية التي ي�سمح للطالب درا�ستها زائر ف�صالن درا�سيان.
ثانيا :طالب جامعة �أخرى ويرغب الدرا�سة زائر يف الكلية لدى جامعة الق�صيم:
� -1أن ي�أخذ الطالب تو�صيف للمقررات التي يود درا�ستها من الكلية داخل اجلامعة ملعادلتها من قبل
جامعته وبعد املعادلة ير�سل خطاب يحدد فيه املقررات املعادلة.
� -2أن يكون املقرر الذي �سيدر�سه الطالب الزائر معادال �أو ) مكافئا ( يف مفرداته وعدد وحداته
الدرا�سية.
� -3أن يح�صل على موافقة الكلية لدرا�سة هذه املواد.
 -4ت�سجل املقررات للطالب من قبل اجلهة املخت�صة يف العمادة.
 -5يزود الطالب يف نهاية درا�سته بخطاب يو�ضح نتائج املقررات التي در�سها.

 -18التقديرات والتخرج
حت�سب التقديرات التي يح�صل عليها الطالب يف كل مقرر على �أ�سا�س �أن وزن التقدير من ( )5نقاط
كما يلي:
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•يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله الرتاكمي
كالآتي:
( .1ممتاز)� :إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  4.50من 5.00
( .2جيد جدا)�:إذا كان املعدل الرتاكمي من � 3.75إىل �أقل من  4.50من .5.00
( .3جيد)� :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 2.75إىل �أقل من  3.75من 5.00
( .4مقبول)� :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 2.00إىل �أقل من  2.75من 5.00
•متنح مرتبة ال�شرف الأوىل للطالب احلا�صل على معدل تراكمي من (� )4.75إىل
( )5.00من( )5.00عند التخرج ،ومتنح مرتبة ال�شرف الثانية للطالب احلا�صل على
معدل تراكمي من (� )4.25إىل �أقل من ( )4.75من( )5.00عند التخرج ،وي�شرتط
للح�صول على مرتبة ال�شرف الأوىل �أو الثانية ما يلي:
�أ� -أال يكون الطالب قد ر�سب يف �أي مقرر در�سه يف اجلامعة �أو يف جامعة �أخرى.
ب� -أن يكون الطالب قد �أكمل متطلبات التخرج يف مدة �أق�صاها اثنا ع�شر ف�ص ًال درا�سي ًا.
ج� -أن يكون الطالب قد در�س يف الكلية ما ال يقل عن ( )% 60من متطلبات التخرج.
•يتخرج الطالب بعد �إنهاء متطلبات التخرج بنجاح ح�سب اخلطة الدرا�سية ،على �أال
يقل معدله الرتاكمي عن مقبول (معدل .)2

•كيفية ح�ساب املعدل الرتاكمي
•املعدل الف�صلي واملعدل الرتاكمي
• املعدل الف�صلي :هو حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف الف�صل
الدرا�سي على جمموعال�ساعات املعتمدة جلميع املقررات التي در�سها يف الف�صل الدرا�سي.
•النقاط :عدد ال�ساعات امل�سجلة  xوزن التقدير.
•املعدل الرتاكمي :هو حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف جميع
املقررات التي در�سها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع ال�ساعات املعتمدة لتلك
املقررات .ال�ساعات املكت�سبة )�ساعات التخرج( جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات
املجتازة.

•مثال حل�ساب املعدل الف�صلي والرتاكمي
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•الف�صل الدرا�سي الأول

•الف�صل الدرا�سي الثاين
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•الف�صل الدرا�سي الثالث
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