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  مــــــــــتقدي

 
 

الحمد هلل رب العالمي   والصالة والسالم عىل سيد األنبياء والمرسلي   وعىل آله وصحبه 
  .  أجمعي  

 
    ةنئتهالب اليكتقدم نبداية 

النجاح رجو لك التوفيق و ن، و كلية جدة العالميةعىل قبولك ف 
  تحقيق ما تصبو إليه من العلم و 

ة والمعرفة السداد ف   والختر
ً
 تكون عنص ن ألوصوال

 
   ا

فاعال ف 
ة البناء ورفع  هذا الوطن الكريم.  ةمست 

 
هم يشمل ألضع بي   يديك هذا الدليل الذي تم إعداده نأن و أن نرحب بك طالبا  يرسنا و 

  و األنظمة واللوائح المعمول بها بو  ،المعلومات المتعلقة بالجوانب األكاديمية
 ،تهم الطالبالتر

 التوجيهات ت و تعريفاالكما يشمل 
 
  قدما

  تعي   الطالب عىل المض 
ته  والنصائح التر   مست 

ف 
 يماته. بتعل د مل منك أن تقرأه بعناية فائقة لتستفيد من معلوماته وتتقينألذا  . الدراسية

  
وط القبول للطالب ، وقواعد و أقسام الكلية والدرجات العلميةيتضمن هذا الدليل  شر

وط ، المستجدين وط التحويل من ، و التحويالت والمعادالت من كليات أخرىوآلية وشر شر
وط قبول الحاصلي   عىل دبلوم المعاهد ، و آخر داخل الكليةإىل  برنامج دراس   اطات ، و شر اشتر

 . عىل درجة البكالوريوس لحصوللالتخرج 
 

وط التسجيل والحذف واإلضافة واالنسحاب من كما يتضمن  مهام اإلرشاد األكاديم  وشر
 . ط  القيد و والعقوبات التأديبية واإليقاف عن الدراسة ودواع  الفصل ، المقررات

 
 . . وأن يوفق الجميع لما يحب ويرض    هذا الدليل المنفعة والخت 

 نسأل هللا أن يكون ف 
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 العلمية ةالباب األول: أقسام الكلية والدرج

 
 تية: تضم الكلية األقسام العلمية ال 

  التصاميمقسم  •

 إدارة األعمالقسم  •

 
  تمنح وزارة التعليم بناًء عىل طلب مجلس كلية جدة العالمية درجة البكالوريوس و 

أحد  ف 
ام  ية: ج التالالتر

 

 Design   التصـــاميم  قسم 

 Interior Design ID التصميم الداخىل  

 Fashion Design FD فقط( للطالباتتصميـم األزياء )

 Graphics Design GD تصميم الجرافيك

 

 Businessدارة قسم اإل 

 التطوير العقاري وإدارة التأمي   
Real Estate Development & 

Insurance 
RDI 

 التسويق وإدارة األعمال الدولية
Marketing & International 

Business 
MIB 

 اإلداريةنظم المعلومات 
Management Information 

Systems 
MIS 

 Accounting & Finance AF المحاسبة والتمويل
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: تعريفات  
 الباب الثان 

➢  : ة الزمنية الممتدة بي   بدء الدراسة ونهايتها،  الفصل الدراسي
تدَرس عىل مداها و هو الفتر

ة االختبارات النهائية. ، وال تدخل ضت الدراسيةالمقررا ة التسجيل وفتر  من هذه المدة فتر

➢  : :  العام الدراسي  يتكون العام الدراس  من فصلي   دراسيي   أساسيي  

  يبدأ  الفصل األول )الخريف(:  •
. أ( 15)شهر سبتمتر ولمدة  ف 

 
 سبوعا

ي )الربيع(:  •
.  (15)منتصف العام الدراس  ولمدة  ةجاز ا بعد يبدأ  الفصل الثان 

 
 أسبوعا

ي صل الف •
   ،( أسابيع8)عن ال تزيد مدته  : الصيف 

يتم فيه تدريس بعض المقررات التر
  إنهائها 

ساعات األسبوعية المخصصة العدد  ةضاعفيتم فيها مو يرغب الطالب ف 
 . دراس  المقرر لتدريس ال

ية ➢ هم إىل  هدفت : السنة التحضير  همتطوير قدراتو تهيئة الطالب المستجدين وتحضت 
  
ية لتمكينهم من متابعة دراستهم اللغة  ومهاراتهم ف    اإلنجلت  

  الكلية. كما تسهم ف 
تعزيز ف 

هم التحليىل   فهم الطالب واستيعابهم لمفاهيم الرياضيات األساسية وتطوير تفكت 
 تطوير مهاراتهم األساسية للتعلم الفعال.  و  والنقدي

➢  :  لب الحالية للطاهو المؤشر الدال عىل المرحلة الدراسية  المستوى الدراسي
 
وفقا

  للوحدات الدراسية 
 الطالب بنجاح.  اجتازها  التر

ة األ  الوحدة الدراسية:  ➢   ال تقل مدتها عن )ه  المحاض 
الدرس أو  ( دقيقة،50سبوعية التر

  الذي ال و أ العمىل  
 ( دقيقة. 100قل مدته عن )يالميدان 

  المقرر ا الساعات المعتمدة:  ➢
  حالة نجاحه ف 

لذي ه  وحدة علمية تسجل للطالب ف 
  كل فصل 

يدرسه، وتكون الساعة المعتمدة ه  أساس تحديد العبء الدراس  للطالب ف 
 ألحكام هذه الالئحة، ويقوم القسم العلم  المختص بتحديد عدد الساعات 

 
دراس  وفقا

. وتقدر الساعة المعتمدة   المعتمدة لكل مقرر دراس 
 
ات للبساعة واحدة أسبوعيا محاض 

 معمل(.  -تطبيقات  –ستوديو عمىل  )للساعتي   و  ةنظريلا
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➢  :   يسمح للطالب بتسجيلها خالل الفصل  العبء الدراسي
هو عدد الساعات المعتمدة التر

 الدراس  الواحد. 

➢  :   عملية( ضمن الخطة الدراسية المعتمدة أو  مادة دراسية )نظرية المقرر الدراسي
كل   ف 

ه من  رقماسم و تخصص )برنامج(، ويكون لكل مقرر  ورمز ووصف مفصل لمفرداته يمت  
حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض 

امنة معه. أو  متطلبات سابقةأو  بعض المقررات متطلبلالمتابعة والتقييم والتطوير، و   متر 

  دراستها ما لم يتم استثنا المقررات اإلجبارية:  •
ك جميع طالب الكلية ف   .ئهميشتر

ي مجال التخصص  •
 
ط لتخرج  : Major Electivesالمقررات االختيارية ف يشتر

  يقوم 
  مجال التخصص، والتر

الطالب اجتيازه بنجاح عدد من المقررات االختيارية ف 
  تطرحها األقسام 

 باختيارها من بي   المقررات التر
 
،  مسبقا قبل بداية كل فصل دراس 

  حساب المعدل ا
اكم  لدرجات الطالب. وتدخل هذه المقررات ف   لتر

ط لتخرج الطالب اجتيازه بنجاح عدد من  : GEDالمقررات االختيارية العامة  • يشتر
  تطرحها  (العامة)المقررات االختيارية 

  يقوم باختيارها من بي   المقررات التر
التر

  حساب المعدل 
 قبل بداية كل فصل دراس  وتدخل هذه المقررات ف 

 
األقسام مسبقا

اكم  لدر   جات الطالب. التر

  مجال التخصص ه  مجموع المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية  الخطة الدراسية:  ➢
ف 

  ي ،والعامة
  تشكل مجموع وحداتها المتطلبات الالزمة للتخرج والتر

جب عىل الطالب تو التر
  التخصص

  . اجتيازها بنجاح للحصول عىل الدرجة العلمية ف 

  ة ه  الدرج درجة األعمال الفصلية:  ➢
يحصل عليها الطالب وتقيم بها أعماله أثناء  التر

، وتشمل    و  يةالدورية والنصف اتاالختبار الفصل الدراس 
والبحوث  االختبار النهان 

تحتسب و  والمشاريــــع ومختلف األنشطة التعليمية للمقرر. والتكليفات والتدريبات العملية 
 عجار ) ذو الخمس نقاطسلم التقديرات  قفو  بسحت درجة (100)من  الدرجة النهائية

 (عباسلا بابلا
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  متوسط  : Grade Point Average (GPA)المعدل الفصلي  ➢
يحصل  مجموع النقاط التر

  عليه الطالب 
 . الواحد  الفصل الدراس  للمقررات ف 

 المعدل الفصىل  =
  الفصل

 مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة ف 

  الفصل للمقررات مجموع عدد الساعات المعتمدة
 المسجلة ف 

 

اكمي العام  ➢ هو متوسط  : Cumulative Grade Point average (CGPA)المعدل الير
  مجمل متطلبات التخرج( من 

ما يحصل عيه الطالب عند التخرج )بعد إتمام نجاحه ف 
ا  . ت الدراسية السابقة لحساب المعدلمجموع النقاط خالل الفتر

اكم  =  المعدل التر
ات السابقةمجموع النقاط لجمي   الفتر

 ع المقررات المسجلة ف 

ات السابقة   الفتر
 مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة ف 

➢  : اكم   اإلنذار األكاديمي العام هو اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التر
  هذه الالئحة )أقل من 

 (. 2.00عن الحد األدن  الموضح ف 

   النهائية للدرجة األبجدي الرمزأو  المئوية وصف للنسبة التقدير:  ➢
 عليها حصل التر

   الطالب
 . مقرر  أي ف 

الرمز األبجدي لمستوى التحصيل العلم  للطالب أو  وصف النسبة المئوية التقدير العام:  ➢
  خالل مدة دراسته 
 الجامعة.  ف 

المؤهل العلم  أو  يقصد بها تقييم المؤهل العلم  غت  المكتمل المعادلة األكاديمية:  ➢
من خارجها أو  معاهد أخرى من داخل المملكةأو  وسط للطالب المحول من كلياتالمت

وطها.   من جميع جوانبه الفنية، مقارنة بالخطة التعليمية المماثلة بالكلية وشر

هو البيان الذي يوضح المسار الدراس  للطالب، ويشمل  :  Transcript السجل األكاديمي  ➢
  الكلية ورموز 

  درسها ف 
  المقررات التر

ها وأرقامها وعدد ساعاتها الدراسية والتقديرات التر
اكم  والتقدير العام  حصل عليها ورموز وقيم هذه التقديرات والمعدل الفصىل  والمعدل التر

 )إن وجدت(.  Transfer Creditsوالمقررات المعادلة 
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وط القبول للطالب المستجدين  الباب الثالث: شر

 
احايحدد مجلس األمناء بناء عىل    مجلس الكلية والجهات ذات العالقة  قتر

الكلية عدد  ف 
 الطالب الذين يمكن قبولهم 

 
 لإلمكانيات المتاحة سنويا

 
  وفقا

ط لقبول و  كل قسم.   ف  يشتر
:  الطالب المستجد   ما يىل 

 عىل شهادة المتقدم أن يكون  .1
ً
من داخل المملكة  -ما يعادلها أو  -ثانوية عامة لاحاصال

 و 
ا
%(. ويجوز لمجلس الكلية 65حصل عليه عن "جيد" )بنسبة  يالذيقل التقدير  أال
ط  ستثناءاال    من هذا الرسر

   وإذا  حاالت خاصة.  ف 
ً
عىل شهادة الثانوية كان المتقدم حاصال

وزارة  لشهادة منلتقديم خطاب معادلة ، فعليه من خارج المملكة -ما يعادلهاأو  -العامة 
 التعليم. 

2.  
ا
مدة تتجاوز  -يعادلهاما أو  -هادة الثانوية العامةيكون قد مض  عىل حصوله عىل ش أال

ط إذا توافرت للمتقدم أسباب  االستثناءويجوز ) الخمس سنوات  مقبولةمن هذا الرسر
 
ا
  يقل تقديره العام  عىل أال

 بنسبة  ف 
 
 . %(75الثانوية العامة عن جيد جدا

  اختبار  .3
ية واأن ينجح المتقدم ف    اللغة اإلنجلت  

لمواد العامة، ات تحديد المستوى ف 
اطات أو  اختباراتأية إىل  باإلضافة مقابالت شخصية يحددها مجلس الكلية كأحد اشتر

 عىل ل حاصالإعفاء المتقدم المستجد االلتحاق بأحد األقسام بالكلية، ويمكن 
 
مسبقا

أو   ILETSأكتر لشهادة أو  4.5معدل الحاصلي   عىل أو  شهادة الثانوية من مدارس عالمية
400   
يةمن دراسة مقرر الل TOFEL اختبار التوفلف  ية بالسنة التحضت  عىل  غة اإلنجلت  

 من سنتي   
الوثائق األصلية الطالب أن يقدم و ، أال يكون قد مض  عىل هذه االختبارات أكتر

)مع احتفاظ القسم بحق المطالبة بعمل اختبار تحديد  IELTSو TOFELلدرجات 
 المستوى(. 

 ط .4
 
 لطبيعة الدراسة بأقسام اأن يكون المتقدم الئقا

 
 وجسمانيا

 
 لتقرير الكشف بيا

 
لكلية طبقا

 المعتمدة من الكلية.  تاجهلاالمقدم من الطتر  

 لاللتحاق باألقسام العملية )قسم التصاميم( المتقدم  يكونأن  .5
 
 خالل  متفرغا

 
 تاما

 
تفرغا

ة الدراسة  للطبيعة العملية  فتر
 
األقسام متقدم لاللتحاق بأن يكون اليمكن و  لقسم. لنظرا

 النظرية 
 
موافقة خطية من مرجعه بالسماح له بالدراسة  معىل أن يقد للدراسة غت  متفرغا

  إذا كان يعمل 
 . أي جهة ف 

  



  
 

 صفحة | 8

 
 

 

 
 

6.  
ً
  أال يكون مسجال
 خاصة. أو  كلية أخرى حكوميةأو   معةجا ف 

 تأد .7
ً
ة والسلوك، وأال يكون قد فصل فصال  أن يكون المتقدم حسن الست 

 
 من أو  يبيا

 
أكاديميا

 كلية أخرى. أو   أي جامعة

8.  .
 
وط أخرى يحددها مجلس الكلية ويتم اإلعالن عنها مسبقا   أية شر

 أن يستوف 

( ةينطو  ةيو هيقدم الطالب أن  .9 سارية المفعول  ميقم ةيو هأو  سارية المفعول )للسعوديي  
 (. السعوديي   )لغت  

  البيانات كافة أن يتعهد المتقدم بصحة وسالمة   .10
التسجيل  باستماراتبتسجليها  يقومالتر

 . والمستندات المقدمةراق وكافة األو 

امأن يتعهد المتقدم  .11   الكليةبالتعليمات واألنظمة  بااللتر 
 . واللوائح المتبعة ف 

 لدرجاتهم  .12
 
وط وفقا   تكون المفاضلة بي   المتقدمي   ممن تنطبق علهم جميع الرسر

 ف 
 القبول والمقابلة الشخصية.  اختباراتائج جانب نتإىل  ما يعادلها،أو  الثانوية العامة

  يلغ  قبول الطالب إذا لم ينتظم  .13
 من بدء الدراسة  (15)الدراسة خالل مدة أقصاها  ف 

 
يوما

 بدون عذر يقبله مجلس الكلية. 

يقوم مجلس الكلية بتحديد ضوابط ومعايت  توزيــــع الطالب عىل أقسام الكلية مع وضع  .14
  
  . ر االعتبارغبات الطالب ف 

ة تسجيل يكو  .15   . المواد للفصل الدراس  ن آخر يوم لقبول الطالب المستجدين مع نهاية فتر
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وط   التحويالت والمعادالت  قبول الباب الرابع: قواعد وشر

 
وط والضوابط الالزمة لتحويل ونقل قيد الطالب من الكليات يقوم مجلس ال كلية بوضع الرسر

وط و وفق الضوابط  من خارجها أو  خرى من داخل المملكةاأل   التالية: الرسر

 من جامعة .1
ً
معهد أو  كلية موض بها من قبل وزارة التعليم،أو   أن يكون الطالب منتقال

  وا
ف به من المؤسسة العامة للتدريب التقت    معتر

أن يقوم الطالب المحولي   عىل  . لمهت 
  من أو   جامعاتمن 

كليات خارج المملكة باعتماد كشف درجاتهم لدى الملحق الثقاف 
الكلية القادمي   منها وكذلك وزارة الخارجية السعودية واعتمادها من وزارة أو  بلد الجامعة

 التعليم قبل استكمال إجراءات التحويل. 

المعهد المحول منه لدواع  أو  الجامعةأو  له من الكليةأال يكون الطالب قد سبق فص .2
  الكلية إىل  أكاديمية. ويعتتر قبول المحولأو  تأديبية ذات طبيعة أخالقية

من تاريــــخ  الع 
 أن فصله يرجع ألحد 

 
 األسباب. تلك قبوله إذا اتضح الحقا

  تطرحها كليات مناظرة عىل أن تكون الدراسة .3
امج التر بها بنظام  يجوز التحويل من التر

ط أال يتخىط  المعتمدة للتخرج، ف عدد ساعات أكتر من نصالساعات المعتمدة، ويشتر
نامج  ويجوز احتساب مقررات سبق له دراستها واجتيازها عىل أن تكون من متطلبات التر

 . الدراس  المنتقل إليه

  قد تطلبها الكلية ومن ثم عىل الط .4
وط القبول التر م طلبات تقدالب استيفاء جميع شر

 من ينوب عنه. أو  وكيل الكليةإىل  التحويل

  درسها الطالب خارج ليقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة  .5
بناء  الكليةمعادلة المقررات التر

  تقوم بتدريس هذه المقررات
ى العلم  عىل أال يقل المحتو  عىل توصية األقسام التر

  يتم معادلتها عن 
 المعادلة. % من محتويات المادة 75للمادة التر

  يجب عىل الطالب دراستها د مجالس األقسام العلمية تحد .6
المقررات التكميلية التر

  يعف  و 
  تلك المواد عن يقل تقديره  أال عىل  منها  المقررات التر

 يعادله،ما أو  %C+ (75)ف 
  السجل األكاديم  للطا

  وتثبت ف 
  معدله لب المقررات التر

عودلت له دون احتسابها ف 
 . اكم    برامج كلية جدة العالمية  التر

  جميع الحاالت يجب أال يقل ما يدرسه الطالب ف 
وف 

نامج الدراس  والحصول عىل درجة  عن نصف عدد الساعات المعتمدة الالزمة الجتياز التر
 البكالوريوس من الكلية. 
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نظام البكالوريوس إىل  الدبلوم المتوسط الجامغ  التحويليحق للطالب الحاصل عىل  .7
اكم  عن   بعض التخصصات  4.00بالتجست  عىل أال يقل معدله التر

"جيد جدا"، ويجوز ف 
  هذه الحالة ي3.5أن يكون التقدير 

مجلس القسم طلب موافقة ت"جيد" فقط، وف 
 المختص وعميد الكلية. 

  حساب المعدل أو   من جامعة أخرى ال تدخل الساعات المعتمدة المحولة .8
كلية أخرى ف 

اكم  العام للدرجات   . CGPAالتر

نامج الدراس  من قسم .9   نفس الكلية إىل  يجوز للطالب تغيت  التر
ة ف  آخر بعد قضائه فتر

، وذلك بعد أخذ رأ  
المرشد األكاديم  وموافقة وكيل  يوقبل انتهاء الفصل الدراس  الثان 

  هذه الطلبات قبل أن يوض  بالموافقة الكلية. ويقوم مجلس الكلي
ة بتشكيل لجنة للبت ف 

  الكلية )اإلدارة 
  يحددها كل قسم ف 

وط التحويل التر  التصاميم(.  -وفيما ال يتعارض مع شر

نامج دراس  آخر يجوز احتساب مقررات سبق له دراستها  .10 عند انتقال الطالب لتر
نامج الدر  اس  المنتقل إليه، وتحسب درجات واجتيازها، عىل أن تكون من متطلبات التر

  المعدل الفصىل  
اكم   GPAهذه المقررات ف   . CGPAالعام للدرجات  والمعدل التر
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وط قبول الحاصلي   عىل دبلوم المعاهد   الفنيةالباب الخامس: شر

 
  تمنح 

يحق للحاصل عىل دبلوم المعاهد الجامعية المتوسطة )الفنية( من أحد المعاهد التر
  أحد شهادة الدبلو 

م أن يتقدم لاللتحاق بالكلية الستكمال الدراسة بنظام البكالوريوس ف 
وط التالية:   التخصصات الموجودة بالكلية، وذلك بحسب الضوابط والرسر

 

المعاهد  ىحدا لاللتحاق بكلية جدة العالمية من خريجر  ي   يتم قبول طلبات المتقدم .1
 
 
  تمنح شهادات دبلوم الثالث سنوات وفقا

لآللية المعتمدة بي   وزارة التعليم  األهلية التر
 .  
  والمهت 

 والمؤسسة العامة للتدريب التقت 

المعاهد  ىحدا لاللتحاق بكلية جدة العالمية من خريجر  ي   ال يتم قبول طلبات المتقدم .2
  تمنح شهادات دبلوم الثالث سنوات إال بعد حصولهم عىل شهادة الدبلوم 

األهلية التر
  أحد التخصصات المناظرة با

لكلية، ويحق لهم االلتحاق فقط بالتخصص المناظر ف 
 لنفس التخصص الذي حصلوا فيه عىل شهادة الدبلوم. 

  تمنح  .3
تطبق عىل المتقدمي   من الطالب الذين أنهوا دراستهم بأحد المعاهد األهلية التر

ف بها لدى كلية    التخصصات المناظرة والمعتر
شهادات دبلوم ما بعد الثانوية العامة )ف 

  ترسي عىل بقية الطالب المستجدين، مع جدة ا
وط القبول التر لعالمية( نفس شر

ط الحصول عىل الحد األدن  من التقدير العام بالثانوية العامة الحديثة  إعفائهم من شر
(75بنسبة 

 
  مر عليها خمس سنواتأو  % )جيد جدا

. أو  التر  أكتر

  تمنح تطبق عىل المتقدمي   من الطالب الذين أنهوا دراستهم بأحد  .4
المعاهد األهلية التر

  
وط معادلة الساعات الواردة ف  شهادات دبلوم ما بعد الثانوية العامة نفس قواعد وشر

 الباب الرابع. 

  يتم قبول معادلتها ال يتجاو  .5
 ز عدد الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( المقررة التر

اسة بأحد المعاهد األهلية تحويلها للطالب المتقدم لاللتحاق بالكلية بعد إتمام الدر أو 
% ولدبلوم السنة نسبة 40% ولدبلوم السنتي   نسبة  50لدبلوم الثالث سنوات نسبة 

% وذلك من مجموع عدد الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( المقررة المطلوبة 20
 للحصول عىل درجة البكالوريوس من الكلية. 

وط  .6 ت منح الدبلومات والموقعة بي   المنعقدة مع جها االتفاقياتتطبق الكلية شر
 الطرفي   حسب نظام التجست  المعتمد من وزارة التعليم. 
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وط ادسالباب الس  آخرإىل  التحويل من برنامج دراس  وآلية : شر

 

  أن يكون الطالب قد أنىه فصلي   كاملي    .1
 التخصص.  ف 

 +Cال يقل عن أن يكون الطالب المحول قد اجتاز الساعات المعتمدة المحولة له بتقدير  .2
)
 
 ما يعادله. أو  )جيد جدا

 . المرشد األكاديم   يأخذ رأ .3

  طلبات التحويل قبل أن يوض  ليقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة ل .4
فحص والبت ف 

  الكلية. 
  يحددها كل قسم ف 

وط التحويل التر  بالموافقة، وبما ال يتعارض مع شر

  السجل األكاديم  للطالب المحول من تخصص .5
  خر جمآإىل  يثبت ف 

يع المقررات التر
  سجله األكاديم  اال المقررات  سبق له دراستها 

  وإن كان ال يحتسب ف 
تكون من  التر

نامج الدراس  المنتقل إليه، وتحسب درجاتها    متطلبات التر
 GPAالمعدل الفصىل   ف 

اكم  والمعدل    . CGPAالعام للدرجات  التر

 موافقة وكيل الكلية وموافقة عميد الكلية و  .6
 
  يضعها مجلس الكلية. فقا

 للضوابط التر

 

نامج إىل  من مسار يسمح بتحويل الطالب و  بعد أخذ رأي المرشد مسار آخر داخل نفس التر
و  األكاديم  وموافقة ط والقواعد المطبقة للتحويل من رئيس القسم وتطبق عليه نفس الرسر

 برنامج آخر داخل الكلية. إىل  برنامج دراس  
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اطالسابعالباب   ات التخرج والحصول عىل درجة البكالوريوس: اشتر

  مختلف األقسام بالكلية عىل تطبيق نظام الساعات المعتمدة. ويقوم  ➢
تقوم الدراسة ف 

 .   سيدرسها كل فصل دراس  بمساعدة المرشد األكاديم 
 الطالب باختيار المقررات التر

ط لمنح الطالب الدرجة الجامعية )البكالوريوس( إتمام دراسة السا ➢ عات المعتمدة يشتر
نامج الدراس  بنجاح سواء األساسية   التر

 للخطة الدراسية، أو  المطلوبة ف 
 
االختيارية طبقا

اكم  العام   : عىل النحو التاىل   وذلك، 2.00عن  CGPAعىل أال يقل متوسط معدله التر

 

 Design   قسم التصاميم  
ساعات 
 معتمدة

 Interior Design 134 التصميم الداخىل  

 Fashion Design 134 (األزياء )للطالبات تصميـم

 Graphics Design 134 تصميم الجرافيك

 

 Businessقسم اإلدارة 
ساعات 
 معتمدة

 التطوير العقاري وإدارة التأمي   
Real Estate Development & 

Insurance 
132 

 التسويق وإدارة األعمال الدولية
Marketing & International 

Business 
132 

 ظم المعلومات اإلداريةن
Management Information 

Systems 
132 

 Accounting & Finance 132 المحاسبة والتمويل
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ية( ➢  . مدة الدراسة ثمانية فصول دراسية )بخالف الفصلي   الدراسيي   للسنة التحضت 
 ،س  ار د لصف (12) أقصاها مدة خالل التخرج متطلبات ينه لم الطالب إذايطوى قيد و 

 أقض ال بحد التخرج متطلبات إلنهاء للطالب استثنائية فرصة إعطاء الكلية ولمجلس
نامج المقررة األصلية المدة ضعف زيتجاو    حالة فصله  للتر

للتخرج، ويسمح للطالب ف 
  تحسب له عند 

  بإعادة قيده عىل أال يزيد عدد الساعات المعتمدة التر
إعادة القيد عن ثلتر

 الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول عىل الدرجة. 

( ساعة معتمدة، 12يكون الحد األدن  للعبء الدراس  لكل من فصىل  الخريف والربيع ) ➢
 ولمجلس الكلية النظر وتقرير ما يلزم لالستثناء من ذلك لكل حالة عىل حدة. 

( ساعة معتمدة. 18خريف والربيع )قض للعبء الدراس  لكل من فصىل  اليكون الحد األ ➢
 ال يقل 21)إىل  ويجوز زيادتها 

 
 تراكميا

ً
( ساعة معتمدة وذلك للطالب الذين يحققون معدال

 لحاالت التخرج. أو  ،(+B)  4.5 عن

  فصل  الموافقة عىل تدريسيجوز لمجلس الكلية  ➢
 للقواعد المقررات دراسية ف 

 
صيف وفقا

  
( ساعات 6طالب التسجيل فيها بما ال يزيد عن ). ويمكن للمجلس الكليةضعها ي التر

يجوز للطالب و  ( ساعات معتمدة لحاالت التخرج فقط. 9)إىل  معتمدة، ويزداد هذا الحد 
  الذي يجتاز مقررات 
بفصل الموعد ذلك ل الصيف إنهاء متطلبات التخرج قبل فصف 

 . دراس  واحد كحد أقض

اح عىليحدد مجلس الكلية بناًء  ➢  للتدريب مجالس األ اقتر
 
قسام العلمية المختصة نظاما

ة الدراسة  عىلعمىل  للطالب لمدة فصل دراس  واحد ال   األقل خالل فتر
أحد جهات  ف 

العمل المرتبطة بمجال التخصص والمعتمدة من القسم العلم  المختص، وذلك بعد 
تمدة، ساعات مع( 6)ـب دة التدريب العمىل  يم ميق( فصول دراسية، ويتم ت7)الطالب  اجتياز 

تقوم األقسام العلمية بتحديد ما تراه و  ويحتسب ذلك ضمن متطلبات التخرج اإلجبارية. 
 من آليات وإجراءات لمتابعة 

 
اممناسبا ة التدريب  التر  وجدية الطالب أثناء قضائهم لفتر

 لطبيعة التخصص ونوعية التدريب المكلف به الطالب. ويكون ذلك تحت 
 
العمىل  وفقا

اف هيئة التدري   حدود اإلمكانيات المتاحة، بعد موافقة مجلس الكلية إشر
س بكل قسم ف 

احبناء عىل   مجلس القسم العلم  المختص.  اقتر

  الدراسة أو    يجوز إصدار أية وثائق أكاديميةال  ➢
كشف درجات للطالب إال بعد انتظامه ف 

 بالكلية لمدة فصل دراس  واحد عىل األقل. 
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: سلم التقديرات المتبع هو سلم الدر  ➢  
 جات ذو الخمس نقاط كالنر

 عدد النقاط النسبة المئوية التقدير المكاف    التقدير

+A  5.00 % وأعىل95 +ممتاز 

A 4.75 %95حتر أقل من  %90 ممتاز 

B+  
 
 4.50 %90حتر أقل من  %85 +جيد جدا

B  
 
 4.00 %85حتر أقل من  %80 جيد جدا

C+ + 3.50 %80حتر أقل من  %75 جيد 

C 3.00 %75حتر أقل من  %70 جيد 

D+ + 2.50 %70حتر أقل من  %65 مقبول 

D 2.00 %65حتر أقل من  %60 مقبول 

F 1.00 %60أقل من  راسب 

IC غت  مكتمل غت  مكتمل Incomplete 

W منسحب منسحب Withdrawal 

DN 1.00 محروم محروم 

  قاط عدد الن) X (عدد الساعات المعتمدة للمقرر)= مجموع نقاط المقرر  ➢
حصل عليها  التر

 . (الطالب

تقدير غت  مكتمل للطالب الذي تغيب عن إىل  : ترمز Incomplete (IC)غت  مكتمل  ➢
  لمقرر 

إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم أو  حضور االمتحان النهان 
% عىل األقل من متطلبات 75ط أن يكون قد حص  وأدى ويشتر ويقرها مجلس الكلية 

  % عىل األقل 60حصوله عىل إىل  رر باإلضافةالمق
الطالب  األعمال الفصلية، ويكون عىل ف 

   االمتحانأداء 
  هذا المقرر  ف 

 راسب.  (F)تقدير حصل عىل يأقرب فرصة وإال  ف 

،انسحاب الطالب من مقرر أثناء فصل إىل  : ترمز Withdrawal (W)منسحب  ➢  دراس 
  الثمانية أسابيع األ انسحابهويكون 

. وف   ىل من الفصل الدراس 
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➢  
 
  : تقدير يتم رصده للطالب Denial (DN)منسحب إجباريا

ز مرات لتجاو  (3)حالة إنذاره  ف 
.  امتحانمرات غيابه النسبة المسموح بها وحرمانه من دخول عدد   نهاية الفصل الدراس 

  مقررات تستلزم طبيعتها قياس مدى تحقيق مستوى مع Passتقدير  ➢
ي   يمنح للطالب ف 

  ال تقابلهـا سـاعات معتمدة  واالستيعاب،من التحصيل 
 Non – Creditمثـل المقـررات التر

Course   .حالة إعادته لمقرر رسب فيه  
 كما يستخدم هذا التقدير عند نجاح الطالب ف 

  المقررات   ➢
ال تحسب له   (DN) & (W) & (IC) يحصل فيها الطالب عىل تقدير  التر

  وال تدخل كساعات دراسية وال نقاط 
اكم  للدرجات.  ف   حساب المعدل التر

   االمتحانيجوز للطالب دخول  ➢
  من المقررات  يأ ف 

سبق له النجاح فيها وحصل فيها  التر
  وذلك لمرتي   عىل األكتر بغرض تحسي   تقديره، و (-D)أو  (D) عىل درجة

جميع الحاالت  ف 
  ترصد للطالب الدرجات األعىل 

  حصل عليها  التر
  رر المق امتحان ف 

كل مرة من مرات   ف 
 Studentوترفع الدرجة السابقة بساعاتها المعتمدة من سجل الطالب  االمتحاندخوله 

Transcript . 

  ال تبدأ الدراسة  ➢
   االختياريةمن المقررات الدراسية  أي ف 

  تطرحها مجالس األقسام  التر
 ف 

   االختياريةبداية كل فصل دراس  سواًء المقررات 
لمقررات او أ مجال التخصص ف 

  ز عدد الطالب المسجلي   الحرة، إال بعد تجاو  االختيارية
 أدن  يحدده  ف 

 
هذا المقرر حدا

 .
 
 مجلس الكلية سنويا

  يتم القيد لدراسة المقررات  ➢
  يرغب الطالب  التر

التحسي   فيها بنفس القواعد الخاصة  ف 
  بالقيد 
  المقررات  ف 

  ل مرة، ويدرسها الطالب أو  التر
إعادة مقرر للمرة  رغبة الطالب حال ف 

 برأي المرشد ؤ ي   عليه أن يتقدم بطلب للجنة الشالثانية يتع
 
ون األكاديمية مشفوعا

 ومجلس القسم المختص.  األكاديم  

اكم  العام  ➢ يسمح للطالب بإعادة دراسة عدد من الساعات المعتمدة لتحسي   معدله التر
 ( ساعة معتمدة. 12بحد أقض )
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  ويكتب أمام ال يحسب التقدير الفصىل   ➢
 اسم للطالب إذا طلب تأجيل االمتحان النهان 

 ويدون التقدير الذي حصل عليه الطالب عند االنتهاء من أداء Incomplete (IC) المقرر 
  نهاية األ 

. وإذا لم االمتحان وبحد أقض ف    من بداية الفصل الدراس  التاىل 
سبوع الثان 

  اليتقدم الطالب ل
 ف 
 
 . مقرر المتحان يعتتر راسبا

  حصل فيها عىل تقدير  ➢
ويحصل فيها عىل  (IC)أو  (F) عىل الطالب إعادة المقررات التر

 التقدير الفعىل  الذي حققه عند اإلعادة. 

  بلغت نسبة غيابه  الذييتم توجيه إنذار للطالب  ➢
% من مجموع الساعات 25 أي مقرر ف 

  الدراسية المعتمدة لهذا المقرر 
 حتر ولو لم يتسلمه هذا الفصل، ويعتتر اإلنذار  ف 

 
نافذا

 الطالب. 

 بحرمان الطالب من  ➢
 
يصدر مجلس الكلية بناًء عىل  طلب مجالس األقسام المختصة قرارا

  لم يستوف لالمتحانالتقدم 
  المقررات التر

  ف 
%، أي إذا 75فيها نسبة حضور  النهان 
  % من الساعات الدراسية المعتمدة للمقرر 25تعدت نسبة غيابه 

، الفصل الد ف  راس 
 
 
  ويقيد راسبا
إال إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية فيعتتر  (DN) المقرر ويرصد تقديره ف 

 بعذر مقبول. 
 
 غائبا
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وط التسجيل والحذف مهام  : الثامنالباب  اإلرشاد األكاديم  وشر
  واالنسحابواإلضافة 

 

  يقوم كل قسم علم   ➢
 لك ف 

 
 أكاديميا

 
ل طالب مستجد بداية كل عام دراس  بتخصيص مرشدا

بالقسم، ويكون المرشد األكاديم  من بي   أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويفضل أن  التحق
 يكون من نفس التخصص. 

  نتهم يتوىل المرشد األكاديم  مهام اإلرشاد األكاديم  للطالب المكلف بإرشادهم ومعاو  ➢
 ف 

،  ةواالختياريالمقررات الدراسية األساسية  واختيار إجراءات التسجيل  لكل فصل دراس 
  وتقديم النصح واإلرشاد والتوجيه من الناحية األكاديمية 
  جميع األمور  ف 

تتعلق  التر
ة دراستهم بالكامل وحتر تخرجهم. ويكون رأي المرشد   األكاديم  بالدراسة طوال فتر

.  استشاريا 
 
 وليس إلزاميا

من جهة )رقم جامغ  يخصص لكل طالب مستجد، يبدأ هو الرقم الجامغ  للطالب:  ➢
يبدأ الطالب فيه الدراسة، يليه  الذيبرقمي   يدالن عىل العام الجامغ  الميالدي  (اليسار

للفصل الدراس   (1)سواء بدأ الطالب فيه الدراسة  الذيرقم يدل عىل الفصل الدراس  
  ( 2)أو  لاألو 

 . ماقر أمن أربعة مسلسل رقم يليه  ،للفصل الدراس  الثان 

      ولالفصل األ  مسلسل 
 العام الميالدي  الفصل الثان 

 :  XX  2 أو 1  0001 الرقم الجامغ 
 

ة التسجيل  ➢ يتم تسجيل الطالب قبل بداية كل فصل دراس  بأسبوع عىل األقل وخالل فتر
  يحددها مجلس الكلية بعد 

وط القيد وسداد الرسوم المقررة. وتحدد  استيفاءالتر شر
   واالختياريةاسية مجالس األقسام العلمية المقررات األس

سوف تطرحها قبل بداية  التر
ة ال تقل عن شهر إلعطاء الفرصة للطالب  الفصل الدراس  التاىل  لكل برنامج، وذلك بفتر

  المقررات  الختيار 
اف  التر يرغبون التسجيل بها. ويختار الطالب المقررات تحت إشر

 تسجيل. قبل ال الدراس  المرشد األكاديم  الذي يجب أن يوافق عىل العبء 
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  يتم تحصيل المصوفات الدراسية المقررة عن المواد  ➢
يقوم الطالب بالتسجيل فيها  التر

، وال   إال بعد سداد المصوفات  مع بداية كل فصل دراس 
 
  يعتتر تسجيل الطالب نهائيا

 التر
داد تكون غت  قابلة   التحويل لطرف آخر. أو  لالستر

 لما  س  ار دم والقيد لكل عام يدفصل دراس  ومواعيد التقيتم تحديد بداية كل  ➢
 
 وفقا

 
سنويا

وذلك بعد  الدراس  يقرره مجلس الكلية. ويتم القيد خالل أسبوعي   قبل بدء الفصل 
وط القيد وسداد المصوفات.  استيفاء  شر

  % من مجموعة المقررات 65-60يكون  ➢
 العلم  مسارات التخصص من مقررات القسم  ف 

المقررات الدراسية من خارج مسارات  % عىل األكتر من40-35المختص. ويكون 
  التخصص، مع مراعاة أال تقل مواد التخصص 
عدد  إجماىل  % من 30عن مسار  أي ف 

 الساعات المعتمدة. 

 مسار من مسارات التخصص إال إذا توافرت العوامل التية:  بأيال تبدأ الدراسة  ➢

 من الطالب الراغبي    •
  توافر حد أدن 

 لما يحدده بمسار التخص االلتحاق ف 
 
ص طبقا

 مجلس الكلية. 

  استيفاء الطالب للمتطلبات   •
حات األقسام  التر يحددها مجلس الكلية بناًء عىل مقتر

 المختصة. 

  توافر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية من المتخصصي     •
مجال مسار  ف 

 % عىل األقل من مواد التخصص. 60التخصص، بما يسمح بتدريس 

 من الطالب الراغبي    االختياريةمقرر من المقررات  بأيال تبدأ الدراسة  ➢
إال إذا توافر حد أدن 

  
  التسجيل  ف 

 لما يحدده مجلس الكلية، مع توفر أعضاء هيئة  االختياريالمقرر  ف 
 
طبقا
  مجال 

 المقرر. التدريس من المتخصصي   ف 

م  يسمح بالتسجيل للطالب المتأخرين عن الموعد المعلن من قبل مجلس القسم العل ➢
ط موافقة كل من المرشد األكاديم  ورئيس القسم. األو  األسبوعخالل   ل من الدراسة برسر
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 أو  للطالب أن يضيف ➢
 
ة ال تتجاو أو  يحذف مقررا ز أسبوعي   من بداية الفصل أكتر خالل فتر

 للقواعد 
 
  الحدود المسموح بها وفقا

والتقويم  الدراس  عىل أن يظل العبء الدراس  ف 
   الدراس  

ط موافقة المرشد األكاديم  ورئيس مجلس  التر يضعها مجلس الكلية، وبرسر
 القسم العلم  المختص. 

  حالة الحذف  ➢
د الطالب جزء من الرسوم الدراسية ف  : حسب  باحسنال ا و أيستر  التاىل 

 ةدتر سملا مو سر لا ةبسن ةسار دلا ةيادب نم

  اثلاو  لو ألا عو بسأل ا
 المادة % من قيمة رسوم75 د ادتر سا متي ن 

 % من قيمة رسوم المادة50 د ادتر سا متي ثلاثلا األسبوع

 % من قيمة رسوم المادة25 د ادتر سا متي عباسلاإىل  عبار لا األسبوع

 أي مبلغ د ادتر سا متيال  نماثلا األسبوع ةيادب نم

درجة النهائية ال % من40ي تقدر درجات األعمال الفصلية للمقررات النظرية بما يساو  ➢
  تخصص إدارة األعمال 

  تخصص  من %30ولكل مقرر دراس  ف 
الدرجة النهائية ف 

وتحسب درجات األعمال الفصلية بمجموع ما أنجزه الطالب من المهام  . التصاميم
  والبحوث 

.  امتحانجانب درجة إىل  يكلف بها، التر  منتصف الفصل الدراس 

ذلك المتطلب  اجتياز المتطلب السابق إال بعد ال يحق للطالب التسجيل بالمقررات ذات  ➢
 بنجاح. 

  يجوز للطالب الراسب  ➢
ها بمقرر أو  اختياريةمادة  ف  المتغيب عنها بدون عذر مقبول تغيت 

  آخر. وعند تكرار رسوب الطالب 
  نفس المقرر يطبق عليه ما ورد  ف 

المادة الخاصة  ف 
 بالمقررات اإلجبارية. 
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م المرشد  ➢ بوضع الطالب تحت المالحظة لفصل  تابعة أداء الطالب ويوض  بم األكاديم  يلتر 
اكم   انخفضدراس  واحد إذا     2.00عن  CGPAمعدله التر

   ف 
نهاية الفصل الدراس  الثان 

  أو  بالدراسة التحاقهمن 
أي فصل آخر بعد ذلك، ويتم توجيه إنذار أكاديم  للطالب مع  ف 

ساعة معتمدة، ويسمح للطالب  (12)خفض عدد الساعات المسجلة بحيث ال تزيد عن 
معدله الجديد  ارتفاعالحد األقض من الساعات المعتمدة المسموح بها عند إىل  بالتسجيل

 . 2.00عن 

اكم   ➢ ورة رفع الطالب معدله التر   اإلنذار األكاديم  بص 
عىل األقل  2.00إىل  CGPAيقض 

، فإذا لم ي ة أقصاها فصلي   دراسيي   رئيسيي  
 من خالل فتر

 
تمكن الطالب المنذر أكاديميا

اكم   ة فصلي    2.00إىل  رفع معدله التر
دراسيي   يصدر له انذار أكاديم   عىل األقل خالل فتر

اكم  ثالث    مدته فصل واحد، فإذا لم يتمكن من رفع معدله التر
يتم فصل  2.00إىل  ونهان 

 من الكلية وال يسمح له بالتحويل
 
 . أقسام أخرىإىل  الطالب نهائيا

اكم   ➢ إىل  GPACإذا تمكن الطالب الموضوع تحت المراقبة األكاديمية من رفع معدله التر
اكم  ألقل  انخفاضوإذا ما تكرر  عنه.  األكاديم  نذار عىل األقل يتم رفع اإل  2.00 معدله التر
  فصل دراس  الحق 2.00من 

ل له ليتمكن من رفعه خالل ا يتم توجيه إنذار أكاديم  أو ف 
. فصلي   دراسي  ي  

 نسبة الحضور المنصوص عليها  ➢
 
  يجوز للطالب إذا كان مستوفيا

% من 75هذه الالئحة ) ف 
أكتر خالل األسابيع أو  من مقرر  االنسحاب -الكلية وبموافقة وكيل  -الساعات المعتمدة( 

، والست األو   ىل من الفصل الدراس 
  هذه الحالة يثبت له  ف 

سجله أنه منسحب  ف 
Withdrawal (W)،  وال تدخل هذه المقررات  

 حساب تقدير الطالب.  ف 

 من  ➢
 
 نسبة الحضور المنصوص عليها أن ينسحب كليا

 
يجوز للطالب إذا كان مستوفيا

  الدراسة 
الكلية. وهنا يثبت له أنه  أحد الفصول الدراسية وذلك بموافقة وكيل ف 
. وال  Withdrawal (W)منسحب ك عىل  يرسي ذللجميع مقررات الفصل الدراس 

  
 .الفصل الصيف 
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  عىل سبيل  االمتحانيجوز تأجيل  ➢
وط التالية: ل االستثناءالنهان   ظروف قهرية، وذلك بالرسر

ون األكاديمية ؤ بعذر مقبول من لجنة الش االمتحانأن يكون تغيب الطالب عن  •
 بالكلية قبل إقرار مجلس الكلية بالموافقة. 

  ور المنصوص عليها أن يكون الطالب مستوفيا نسبة الحض •
% 75هذه الالئحة ) ف 

 من الساعات المعتمدة(. 

  أن يكون الطالب مستوفيا لألعمال الفصلية للمقرر، و •
هذه الحالة ترصد درجة  ف 

  الطالب 
يستبدل  لالمتحان، وبعد أدائه (IC)غت  مكتمل  امتحانهالمقرر المؤجل  ف 
 عادة. بالتقدير الفعىل  الذي يحصل عليه عند اإل  (IC) التقدير 

 يصل الذييمكن للطالب  ➢
 
 تراكميا

ً
 2.00إىل  لم يحقق عند إتمامه متطلبات التخرج معدال

عىل األقل أن يختار بعض المقررات السابق دراستها ويسجلها مع المرشد ويقوم بدراستها 
  
اكم  يحسن معدله  لك  الحق  دراس  فصل  ف   الذيالمستوى إىل  ويصل CGPAالعام  التر

 ج. يسمح له بالتخر 

ف األو ➢  CGPAالذي يكون قد حصل عىل معدل تراكم  عام ىل للمتخرج تمنح مرتبة الرسر
  أي فصل من فصول الدراسة حتر تخرجه أال يقل معدله  عىل 4,75أعىل من 

 4.50عن ف 
(B+) ، ف الثانية للمتخرج الذي يكون قد حصل عىل معدل تراكم  عام وتمنح مرتبة الرسر

CGPA  4.50ال يقل عن (B+) ف األو. و ط لمنح مرتبة الرسر أن ينىه  الثانية أو  ىليشتر
  غضون المدة االعتيادية المقررة للتخرج

وأال يكون قد حصل عىل  المتخرج دراسته ف 
  أي مقرر خالل دراسته بالكلية.  (F) تقدير 

 ف 
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 وط  القيد الباب التاسع: العقوبات التأديبية واإليقاف عن الدراسة

  حالة قيامه بأحد األعمال التية: يتعرض الطالب لعقوبة  ➢
 التأديب ف 

 منشآت الكلية. أو  األعمال المخلة بنظام الكلية •

االمتناع المدبر عن حضور الدروس أو  التحريض عليهأو  تعطيل الدراسة •
  اللوائح بالمواظبة عليها. 

  تقض 
ات واألعمال األكاديمية األخرى التر  والمحاض 

  اال محاو  •
اإلخالل أو  مساعدة طالب آخر أو  وسائل الغش بشتر  ختباراتلة الغش ف 

  اختبار ختباراتبنظام اال 
 ف 
 
  أو  . كما أن كل طالب يرتكب غشا

 فيه ويضبط ف 
 
وعا شر

 ةلاحلا تابثاو  تالجنة االختبار  فرسر م ةطساو ب ر ابتخال ان م إخراجه متيحالة تلبس 
  المواد  اختباراتمن دخول  هنامر حو 

  بافر
 
مجلس إىل  يحالو  ويعتر الطالب راسبا

تب عليه بطالن الدرجة  ا مك  ،مجلس الكليةأو  تأديبلا قد منحت للطالب  إذا ما كانيتر
 قبل كشف الغش. 

 أو  اإلساءة ألحد أساتذته •
ً
 أو  زمالؤه قوال

ً
 بأحد صور العنف. أو  فعال

شخص مكان آخر بغرض أداء االختبار أو  إدخال طالبأو  انتحال صفة طالب أخر  •
 نيابة عنه. 

ف • مخل بالداب العامة وبحسن الست  والسلوك أو  الكرامةأو  ارتكاب فعل مخل بالرسر
 لسمعة الكلية.  ءخارجها بما يس  أو  داخل الكلية

 تبديدها. أو  الكتب الدراسيةأو  المواد أو  كل إتالف للمنشآت واألجهزة •

اك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات أو  اعات داخل الكليةكل تنظيم للجم • االشتر
 المتخصصة. 

  الكلية •
  تجمهر أو  االعتصام داخل مبان 

اك ف   مظاهرات مخالفة للنظام العامأو  االشتر
 الداب. أو 

 تعليماتها. أو  وأنظمتها  للكليةاإلخالل بالقواني   واللوائح والتقاليد أو  مخالفة •

ات • ــع النرسر  صحف دون إذن مسبق من إدارة الكلية. أو  صدار مجالت حائطإأو  توزيــ

  الوثائق الرسمية.  •
وير ف  عات والتوقيعات والتر   جمع التتر
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: تتفاو  ➢  فيما يىل 
  يتم توقيعها عىل الطالب المخالفي  

 ت العقوبات التأديبية التر

 اإلنذار. أو  الكتانر  أو  التنبيه الشفىه   •

  الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.  •

 . ز شهر مان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاو الحر  •

او الفصل من الكلية لمدة  •  ح تتر
 
  فصال إىل  بي   شهرا

 
  . أكتر أو  دراسيا

  مقرر  ختباراتالحرمان من اال  •
. أو  ف   أكتر

  مقرر  •
. أو  إلغاء اختبار الطالب ف   أكتر

  فصل دراس  واحد  ختباراتالحرمان من اال  •
. أو  ف   أكتر

•   
تب إىل  من الكلية، ويجوز تبليغ قرار الفصلالفصل النهان  الجامعات األخرى. ويتر

  إىل  التقدمأو  عليه عدم صالحية الطالب للقيد 
  جامعات أخرى ف 

االمتحان ف 
 المملكة العربية السعودية. 

كافة   هلو  ،ماقساأل ءا سؤ ر و  العميد ووكيل الكليةكل من ل مجلس التأديب من  تشكي ➢
  حيات الصال 

 لنوع المخالفة وبما يتناسب تقرير العقوبة التأديبية اإلجراءات و  ذ اختا ف 
 
وفقا

ر  وىل  أمر الطالب وإعالن إىل  . ويجوز إبالغ القرار الصادر بالعقوبة التأديبيةمع حجم الص 
 ) القرار داخل الكلية، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية )عدا التنبيه الشفىه 

  ملف الطالب. 
 ف 

➢  
ً
  يتم ط  قيد الطالب ويعتتر مفصوال
 الحاالت التالية:  ف 

 متتالية بدون تقديم عذر يقبله مجلس ( 15الطالب عن الدراسة لمدة ) انقطعإذا  •
 
يوما

 الكلية. 

ة فصلي   دراسيي   متتاليي    •
فصول دراسية غت   ةثالثأو  إذا انقطع عن الدراسة لفتر

 س الكلية للعذر المسبق الذي تقدم به. رغم رفض مجلمتتالية 

  ز عدد الفصول الدراسية المعتذر عنها الحد األقض المسموح به إذا تجاو  •
هذه  ف 

 الالئحة. 

تخالف أو  مخالفة تخل بالداب العامة الرتكابهإذا صدر بحق الطالب توصية بالفصل  •
  الطالب  الئحة تأديبتم تطبيق أو  األنظمة العامة،أو  أنظمة الكلية

ألسباب حقه  ف 
 األخالق. أو  تتعلق بالسلوك
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 يتعرض الطالب المنتظم للفصل من الكلية لألسباب األكاديمية التالية:  ➢

  الطالب فرص الرسوب المنصوص عليها  استنفذ إذا  •
 هذه الالئحة. ف 

اكم   النخفاض أكاديمية إنذارات (3)إذا حصل عىل  •  2.00أقل من  CGPA معدله التر
من ذلك بمنح الطالب  االستثناءجوز لمجلس الكلية وي . يميةأكاد تإنذارا (3)أو 

اكم    فصل دراس  واحد إذا رأى المجلس إمكانية رفع معدله التر
 
إىل  المفصول أكاديميا

2.50 . 

نامج مرة ونصف إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها •  المقررة مدة التر
 التخرج متطلبات إلنهاء للطالب ئيةاستثنا فرصة إعطاء الكلية ولمجلس لتخرجه،

نامج المحددة األصلية المدة ضعف زيتجاو  أقض ال بحد  للتخرج.  للتر

 من خالل وكيل الكلية.  قانونيا  انسحابعن الكلية دون تقديم طلب  انقطعإذا  •

.  االمتحانإذا حرم من دخول   •   لجميع المقررات لسنتي   دراسيتي  
 النهان 

  إذا صدرت  •
  الغش  اع  لدو حقه عقوبة  ف 

مع التوصية بفصله لمدة  االمتحانات ف 
 بصورة نهائية. أو  مؤقتة

  يجوز لمجلس الكلية و 
تنطبق  الذيالطالب المنتظم ضاع معالجة أو  االستثنائيةالحاالت  ف 

ز فصلي   دراسيي   عىل ال تتجاو  استثنائيةفرصة  بإعطائهالفقرات السابقة هذه أحكام  عليه
 .  األكتر

إعادة قيد الطالب المفصول الذي تبفر عىل تخرجه فصل دراس   يجوز لمجلس الكلية ➢
  واحد ولمرة واحدة فقط فيما عدا الطالب الذين إذا صدر 
حقهم عقوبة من مجلس  ف 

  الغش  لدواع  التأديب 
 بصورة نهائيةأو  صلهم لمدة مؤقتةمع التوصية بف االمتحانات ف 

فأو  قيةمخالفات أخال الرتكابهمالذين صدرت بحقهم عقوبات أو  أو  أفعال مخلة بالرسر
 الداب العامة. 

يطوى قيده بناًء عىل طلبه ال يحق له العودة للدراسة إال بعد تقديم طلب  الذيالطالب  ➢
رات العودة ويتم عرضه عىل   به متر

 
بإعادة قيده برقمه وسجله قبل ط  قيده موضحا

  الموافقة. وأو  مجلس الكلية للتوصية بالرفض
يعامل الطالب معاملة حالة الموافقة  ف 

  الطالب المستمر بناًء عىل وضعه السابق 
  ف 

 
الكلية قبل ط  قيده. وتتم إعادة القيد وفقا

 للقواعد التالية: 

 أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل فصلي   دراسيي   من تاريــــخ ط  القيد.  •

 أن يوافق مجلس الكلية عىل إعادة قيد الطالب بناًء عىل توصية القسم.  •
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أكتر بإمكانه التقدم للكلية أو  عىل الطالب المطوي قيده ستة فصول دراسية إذا مض   ➢
سجله إىل  أن يعامل معاملة الطالب المستجد دون الرجوع عىلبطلب للعودة للدراسة 

  سبق له النجاح فيها قبل 
الدراس  السابق، وال تحسب له أي نقاط عن المقررات التر

  حينه. االنقطاع. عىل أن تنطبق عليه كافة شر 
 وط القبول المعلنة ف 

 

 ال يجوز إعادة قيد الطالب أكتر من مرة.  ➢


