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 تمهيد

 
 

، بل هي منشأة تعليمية تأسست عىل اإليمان كلية جد ة العالمية األهلية ليست مجرد رصحا يضاف إىل أفق مدينة جدة التعليمي
ي تعزز القيادة ل البنيان التعليمي المتكامبأن التفوق األكاديمي يتحقق من خل

ة التر األعمال،  وريادةل والمناهج الدراسية المتمب  
إعداد نخبة يقدمها مجموعة منتقاة من األكاديميي   الذين تم استقطابهم من أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم بهدف 

 متفوقة من جيل المستقبل. 
 

ي مجال التعليم العاىلي 
 
ي تقديم مختلف التخصصات ف

 
المحلية  والسوقالكامل لمتطلبات السوق العالمية  وبوعينا ، ولنكون الرواد ف
ي رغبات سوق العمل السعودي.  وواعد ة لمجتمع تعليمي مبدع برامج متمب    وبتصميمبشكل خاص،  يشنا أن نرحب بك طالًبا يلتر

ية، وباألنظمة واللوائح وأن نضع بي   يديك هذا الدليل الذي تم إعداده ليشمل أهم المعلومات المتعلقة بالجوانب األكاديم
 
ً
ي قدما

ي تعي   الطالب والطالبة عىل المض 
ي تهم الطالب والطالبة، كما يشمل التعريفات والتوجيهات والنصائح التر

المعمول بها والتر
ته الدراسية. لذا نأمل منك قراءته بعناية لتستفيد من معلوماته وتتقيد بتعليماته ي مسب 

 
 .ف
 

وط القبول للطلب المستجدين، وقواعد و كلية والدرجات العلميةأقسام اليتضمن هذا الدليل  وط ، شر التحويلت وآلية وشر
وط التحويل من برنامج دراسي ، و والمعادالت من كليات أو جامعات أخرى وط قبول الحاصلي   عىل ، و آخر داخل الكليةإىل  شر شر

اطات التخرج ، و دبلوم المعاهد   .لحصول عىل درجة البكالوريوسلاشبر
 

وط التسجيل والحذف واإلضافة واالنسحاب من المقرراتكما يتضمن  والعقوبات التأديبية واإليقاف ، مهام اإلرشاد األكاديمي وشر
 . طي القيد و عن الدراسة ودواعي الفصل 

 
 . . وأن يوفق الجميع لما يحب ويرض  ي هذا الدليل المنفعة والخب 

 
 نسأل هللا أن يكون ف
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 العلمية ةالكلية والدرجالباب األول: أقسام 

 
 ( أقسام علمية هي 5)تضم الكلية 

  التصاميمقسم  •

 إدارة األعمالقسم  •

 المعلومات وتقنيةعلوم الحاسب قسم  •

 قسم الهندسة  •

 قسم المحاماة •

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

 
ام ف  ية: ج التالأحد البر

 

 Designـاميم التصــقسم 

 Interior Design ID التصميم الداخىلي 

 Graphics Design GD تصميم الجرافيكي ال

 Multi Media Design MMD تصميم الوسائط الرقمية

  Business Administration  األعمال  إدارةقسم 

 Marketing and International Business MIB التسويق وإدارة األعمال الدولية 

اإلداريةنظم المعلومات    Management Information Systems MIS 

 Accounting and Finance AF المحاسبة والتمويل

 Computer Science and Information Technologyالمعلومات  وتقنية علوم الحاسبقسم 

 Computer Science CS الحاسبعلوم  

مجياتمسار    Software Engineering Track SE هندسة البر

 Artificial Intelligence Track AI االصطناعي الذكاء مسار  

 Information Technology IT تقنية المعلومات 

ي مسار 
ان   Cyber Security Track CYS األمن السيبر

 Networking Track NET الشبكاتمسار  

 Engineeringلهندسة قسم ا

 Industrial Engineering IE الهندسة الصناعية

 Law القانونقسم 

 Law L القانون

 Public Law Track PL مسار القانون العام

 Private Law Track VL مسار القانون الخاص

ونية  Cyber Law Track CL مسار الجرائم االلكبر

 
 
 



 

امج البكالوريوس يذية المعتمدة الئحــــة الدراســـة واالختبارات والقواعد التنف -دليــل الطالـــب    5 صفحة 6.0إصدار  –لبر

 : ي
 
 تعريفاتالالباب الثان

 

ي حكمهمج الطالب:  ➢
 
امج التدريب والدورات ومن ف  .ميع الطلب والطالبات المقيدين بالكلية لمرحلة البكالوريوس والملتحقي   ببر

➢  : ة الزمنية الممتدة بي   بدء الدراسة ونهايتها،  الفصل الدراسي
، وال تدخل ت الدراسيةتدَرس عىل مداها المقرراو هو الفبر

ة االخت ة التسجيل وفبر  بارات النهائية. ضمن هذه المدة فبر

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

ي يبدأ  الفصل األول )الخريف(:  •
 
. أ( 15) ال تقل عنولمدة  شهر سبتمبر  ف

ً
 سبوعا

ي )الربيع(:  •
 
.  (15) ولمدة ال تقل عنولمدة منتصف العام الدراسي  إجازة بعد يبدأ  الفصل الثان

ً
 أسبوعا

ي الفصل  •
ي إنهائها  ،( أسابيع8)عن ال تزيد مدته  : الصيف 

 
ي يرغب الطالب ف

يتم و يتم فيه تدريس بعض المقررات التر
 . دراسي المقرر لتدريس الساعات األسبوعية المخصصة العدد  ةضاعففيها م

➢  :  للوحدات الدراسية الحالية للطالب هو المؤشر الدال عىل المرحلة الدراسية  المستوى الدراسي
ً
ي وفقا

 .بنجاح ا اجتازه التر

ة األ  الوحدة الدراسية:  ➢ ي ال تقل مدتها عن )هي المحارص 
قل مدته عن يالذي ال  الدرس العمىلي أو  ( دقيقة،50سبوعية التر

 ( دقيقة. 100)

ي المقرر الذي يدرسه، وتكون الساعة المعتمدة  الساعات المعتمدة:  ➢
 
ي حالة نجاحه ف

 
هي وحدة علمية تسجل للطالب ف

 ألحكام هذه اللئحة، ويقوم القسم العلمي المختص هي أساس تحديد العبء الد
ً
ي كل فصل دراسي وفقا

 
راسي للطالب ف

. وتقدر الساعة المعتمدة   بتحديد عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسي
ً
ات للبساعة واحدة أسبوعيا  ةنظريالمحارص 

ستوديو للوساعتي   
ُ
 (. معمل –تطبيقات  –عمىلي )أ

➢  : ي يسمح للطالب بتسجيلها خلل الفصل الدراسي الواحدهو عدد الساع العبء الدراسي
 .ات المعتمدة التر

➢  : ي عملية( ضمن الخطة الدراسية المعتمدة أو  مادة دراسية )نظرية المقرر الدراسي
 
كل تخصص )برنامج(، ويكون لكل   ف

ه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات،اسم و مقرر  وملف خاص  رقم ورمز ووصف مفصل لمفرداته يمب  
امنة معهاأو  متطلبات سابقةأو  بعض المقررات متطلبليحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم والتطوير، و   .مبر 

ي دراستها ما لم يتم استثنائهم المقررات اإلجبارية:  •
 
ك جميع طلب الكلية ف  .يشبر

ي مجال التخصص •
 
ط لتخرج الطا :Major Electives المقررات االختيارية ف جتيازه بنجاح عدد من ا لبيشبر

ي تطرحها األقسام 
ي يقوم باختيارها من بي   المقررات التر

ي مجال التخصص، والتر
 
 المقررات االختيارية ف

ً
قبل  مسبقا

اكمي لدرجات الطالب ي حساب المعدل البر
 
، وتدخل هذه المقررات ف  .بداية كل فصل دراسي

ط لتخرج الطالب :GED المقررات االختيارية العامة • ي  يشبر
اجتيازه بنجاح عدد من المقررات االختيارية العامة التر

ي 
 
 قبل بداية كل فصل دراسي وتدخل هذه المقررات ف

ً
ي تطرحها األقسام مسبقا

يقوم باختيارها من بي   المقررات التر
اكمي لدرجات الطالب  .حساب المعدل البر
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ي هي مجموع المقررات الدراسية اإلجبارية واالختياري الخطة الدراسية:  ➢
ي مجال التخصص أو العامة، التر

 
ة سواًء كانت ف

ي يتوجب عىل الطالب اجتيازها بنجاح للحصول عىل الدرجة العلمية 
تشكل مجموع وحداتها المتطلبات اللزمة للتخرج والتر

ي التخصص. 
 
 ف

ي هي الدرجة  درجة األعمال الفصلية:  ➢
، التر قيم بها أعماله أثناء الفصل الدراسي

ُ
 االختباراتوتشمل  يحصل عليها الطالب وت

ي 
والمشاريــــع ومختلف األنشطة التعليمية والتكليفات والبحوث والتدريبات العملية الدورية والنصفية واالختبار النهان 

 (. تحسب وفق سلم التقديرات ذو الخمس نقاط )راجع الباب السابع ( درجة100وتحتسب الدرجة النهائية من ) للمقرر. 

ي متوسط  : Grade Point Average (GPA)المعدل الفصلي  ➢
ي يحصل عليه الطالب  مجموع النقاط التر

 
للمقررات ف

 . الواحد  الفصل الدراسي 

 

 =المعدل الفصلي 
ي الفصل

 
 مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة ف

ي الفصل للمقررات مجموع عدد الساعات المعتمدة
 
 المسجلة ف

 

اكمي العام  ➢ الطالب عند  عليههو متوسط ما يحصل  : Cumulative Grade Point average (CGPA)المعدل التر
ا ي مجمل متطلبات التخرج( من مجموع النقاط خلل الفبر

 
ت الدراسية السابقة لحساب التخرج )بعد إتمام نجاحه ف

 . المعدل

اكمي   =المعدل التر
ي 
 
 السابقة الفصولمجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة ف

ي مجموع عدد الساعات المعتمدة ا
 
 السابقة الفصوللمسجلة ف

 

➢  : اكمي  اإلنذار األكاديمي ي هذه العام هو اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله البر
 
عن الحد األدن  الموضح ف

 (. 2.00اللئحة )أقل من 

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

 
 . مقرر  أي ف

ي التحصيل العلمي للطالب خلل مدة دراسته  مستوى تقدير العام: ال ➢
 
 الكلية.  ف

 المؤهل العلمي المتوسط للطالب المحول من كلياتأو  يقصد بها تقييم المؤهل العلمي غب  المكتمل المعادلة األكاديمية:  ➢
ارنة بالخطة التعليمية المماثلة من خارجها من جميع جوانبه الفنية، مقأو  معاهد أخرى من داخل المملكةأو جامعات أو 

وطها  .بالكلية وشر

ي الكلية  : Transcript السجل األكاديمي  ➢
 
ي درسها ف

هو البيان الذي يوضح المسار الدراسي للطالب، ويشمل المقررات التر
ي حصل عليها ورموز وقيم هذه التقديرات والمعدل الف

صىلي ورموزها وأرقامها وعدد ساعاتها الدراسية والتقديرات التر
اكمي والتقدير العام والمقررات المعادلة  .إن وجدت Transfer Credits والمعدل البر
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وط القبول للطالب المستجدين  الباب الثالث: شر

 
 

احيحدد مجلس األمناء بناًء عىل  ي مجلس الكلية والجهات ذات العلقة  اقبر
 
 الكلية عدد الطلب الذين يمكن قبولهم  ف

ً
 سنويا

ً
وفقا

ي المتاحة  لإلمكانيات
 
ط لقبول الطالب المستجد و  كل قسم.   ف  :ما يىلي  يشبر

 عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة بمعدل  .1
ً
 سمي للمتقدمي   عىل ق %65عن  ال يقلأن يكون حاصال

ي )شهادة الثانوية الع اآلىلي الهندسة والحاسب  للمتقدمي   عىل قسمي  %70 –والتصاميم  األعمال إدارة
 
ط للقبول ف لمية شر

 عىل شهادة الثانوية العامة  (. الهندسة وقسم علوم الحاسب وتقنية المعلومات سمقتخصصات 
ً
-وإذا كان المتقدم حاصال

 من خارج المملكة، فعليه تقديم خطاب معادلة للشهادة من وزارة التعليم.  -أو ما يعادلها

ي اللغ .2
 
ي اختبارات تحديد المستوى ف

 
ية والمواد العامة، باإلضافة إىل أي اختبارات أو مقابلت أن ينجح المتقدم ف ة اإلنجلب  

اطات االلتحاق بأحد األقسام بالكلية، ويمكن إعفاء المتقدم المستجد الحاصل  شخصية يحددها مجلس الكلية كأحد اشبر
 عىل شهادة الثانوية من مدارس عالمية أو الحاصلي   عىل معدل

ً
ي اختبار التوفل (500)أو   IELTS أو أكبر لشهادة (5) مسبقا

 
 ف

TOEFL PBT ( ي اختبار التوفل61أو
 
ية عىل أال يكون قد  TOEFL IBT ( ف ية بالسنة التحضب  من دراسة مقرر اللغة اإلنجلب  

، وأن يقدم الطالب الوثائق األصلية لدرجات مض  عىل هذه االختبارات أكبر من مع احتفاظ القسم  IELTSو TOEFL سنتي  
 .بعمل اختبار تحديد المستوى بحق المطالبة

 لطبيعة الدراسة بأقسام ا .3
ً
 وجسمانيا

ً
 طبيا

ً
ي أن يكون المتقدم الئقا  لتقرير الكشف الطتر

ً
المعتمدة  الجهاتالمقدم من لكلية طبقا

 من الكلية. 

 المتقدم  يكونأن  .4
ً
ة الدراسة متفرغا  للطبيعة العملية  خلل فبر

ً
األقسام حاق بأن يكون المتقدم لللتيمكن و  لقسم. لنظرا

 النظرية 
ً
ي موافقة خطية من مرجعه بالسماح له بالدراسة إذا كان يعمل  معىل أن يقد للدراسة غب  متفرغا

 
 أي جهة.  ف

5.  
ً
ي أال يكون مسجال
 
 خاصة. أو  كلية أخرى حكوميةأو   معةجا ف

6.  
ً
 تأديبيا

ً
ة والسلوك، وأال يكون قد فصل فصال  كلية أخرى. أو   من أي جامعة أن يكون المتقدم حسن السب 

ي أي  .7
 
. أن يستوف

ً
وط أخرى يحددها مجلس الكلية ويتم اإلعلن عنها مسبقا  شر

( هوية وطنيةيقدم الطالب أن  .8  .(السعوديي   سارية المفعول )لغب   هوية مقيمأو  سارية المفعول )للسعوديي  

ي يقومالبيانات كافة أن يتعهد المتقدم بصحة وسلمة   .9
 .والمستندات المقدمةوكافة األوراق التسجيل  باستماراتبتسجليها  التر

امأن يتعهد المتقدم  .10 ي الكليةبالتعليمات واألنظمة  بااللبر 
 
 .واللوائح المتبعة ف

 لدرجاتهم يتكون المفاضلة بي   المتقدمي   ممن تنطبق عل .11
ً
وط وفقا ي هم جميع الشر

 
جانب إىل  ما يعادلها،أو  الثانوية العامة ف

 لشخصية. القبول والمقابلة ا اختباراتنتائج 

ي  يلغ  قبول الطالب إذا لم ينتظم .12
 
 من بدء الدراسة بدون عذر يقبله مجلس الكلية (15)الدراسة خلل مدة أقصاها  ف

ً
 .يوما

ي  .13
 
  . ر االعتبايقوم مجلس الكلية بتحديد ضوابط ومعايب  توزيــــع الطلب عىل أقسام الكلية مع وضع رغبات الطلب ف

ة تسجيل  يكون آخر يوم لقبول الطلب المستجدين .14   . المواد للفصل الدراسي مع نهاية فبر
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وط   التحويالت والمعادالت  قبول الباب الرابع: قواعد وشر

 
 

وط والضوابط اللزمة لتحويل ونقل قيد الطلب من الكليات األ  من أو  خرى من داخل المملكةيقوم مجلس الكلية بوضع الشر
وط و وفق الضوابط  خارجها   التالية: الشر

  كون الطالبأن ي .1
ً
ف به من المؤسسة العامة للتدريب  محول من جامعة أو كلية موض بها من قبل وزارة التعليم، أو معهد معبر

. عىل أن يقوم الطالب المحول ال ي
ي والمهت 

لدى الملحق  خارج المملكة باعتماد كشف درجاتهمن جامعات أو كليات تقت 
ي م

 
ا وكذلك وزارة الخارجية السعودية واعتمادها من وزارة التعليم قبل استكمال منه ن بلد الجامعة أو الكلية القادمالثقاف

 .إجراءات التحويل

أال يكون الطالب قد سبق فصله من الكلية أو الجامعة أو المعهد المحول منه لدواعي تأديبية ذات طبيعة أخلقية أو أكاديمية.  .2
ي من تاريــــخ قبوله إذ

 
 أن فصله يرجع ألحد تلك األسبابويعتبر قبول المحول إىل الكلية الع

ً
 .ا اتضح الحقا

ي تطرحها   .3
امج التر عىل أن تكون الدراسة بها بنظام الساعات المعتمدة،  مناظرة أو جامعاتكليات يجوز التحويل من البر

ط أال يتخىط   مقررات سبق له دراستها واجتيازها عىل ويجوز احتسابالمعتمدة للتخرج، ف عدد ساعات أكبر من نصويشبر
نامج الدراسي المنتقل إليه  . أن تكون من متطلبات البر

ي قد تطلبها الكلية ومن ثم تقدم طلبات التحويل إىل وكيل الكلية أو من ينوب  .4
وط القبول التر عىل الطالب استيفاء جميع شر

 .عنه

ي درسها الطالب خارج الكلية بناء عىل توصي .5
ي تقوم يقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة لمعادلة المقررات التر

ة األقسام التر
ي يتم معادلتها عن 

 .من محتويات المادة المعادلة %75بتدريس هذه المقررات عىل أال يقل المحتوى العلمي للمادة التر

ي يجب عىل الطالبتحدد مجالس األقسام العلمية المقررا .6
ي يعف  منها عىل أال يقل  ت التكميلية التر

دراستها والمقررات التر
ي تلك تقديره 
 
 .ما يعادله أو   +C %75 عن رراتالمقف

نامج   .7 ي برامج كلية جدة العالمية عن نصف عدد الساعات المعتمدة اللزمة الجتياز البر
 
يجب أال يقل ما يدرسه الطالب ف

 .الدراسي والحصول عىل درجة البكالوريوس من الكلية

اكمي عىل الدبلوم المتوسط الجامغي التحويل إىل نظام البكال الحاصل يحق للطالب .8  4.00عن وريوس عىل أال يقل معدله البر
ي بعض التخصصات أن يكون التقدير 

 
ي هذه الحالة يتطلب موافقة مجلس القسم  3.5"جيد جدا"، ويجوز ف

 
"جيد" فقط، وف

 .المختص وعميد الكلية

ي  .9
ي السجل األكاديمي للطالب المقررات التر

 
كلية أو   جامعة أخرىتدخل الساعات المعتمدة المحولة من  ال عودلت له و تثبت ف

اكمي العام للدرجات  ي حساب المعدل البر
 
 . CGPAأخرى ف

نامج الدراسي من قسم إىل آخر بعد قضائه .10 ، وذلك  يجوز للطالب تغيب  البر ي
ي الكلية وقبل انتهاء الفصل الدراسي الثان 

 
ة ف فبر

ي هذه الطلبات قبل أن  الكلية. ويقوم مجلس الكلية بتشكيل عميد بعد أخذ رأي المرشد األكاديمي وموافقة 
 
لجنة للبت ف

ي الكلية
 
ي يحددها كل قسم ف

وط التحويل التر  .يوضي بالموافقة بما ال يتعارض مع شر

نامج دراسي آخر يجوز احتساب مقررات سبق له دراستها واجتيازها، عىل أن تكون من متطلبات  .11 عند انتقال الطالب لبر
نامج الدراسي المنتقل إليه   . البر
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وط قبول الحاصلي   عل دبلوم المعاهد الباب الخامس  الفنية: شر

ي تمنح شهادة الدبلوم أن يتقدم لللتحاق 
يحق للحاصل عىل دبلوم المعاهد الجامعية المتوسطة )الفنية( من أحد المعاهد التر

ي أحد التخصصات الموجودة بالكلية، وذلك بحسب الضوابط وا
 
وط التالية: بالكلية الستكمال الدراسة بنظام البكالوريوس ف  لشر

 

ي ي   يتم قبول طلبات المتقدم .1 ي تمنح شهادات دبلوم  ىإحد لللتحاق بكلية جدة العالمية من خريجر
المعاهد األهلية التر
 . ي
ي والمهت 

 لآللية المعتمدة بي   وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقت 
ً
 الثلث سنوات وفقا

ي  لللتحاق بكليي   ال يتم قبول طلبات المتقدم .2 ي تمنح شهادات دبلوم  ىإحدة جدة العالمية من خريجر
المعاهد األهلية التر

ي أحد التخصصات المناظرة بالكلية، ويحق لهم االلتحاق فقط 
 
الثلث سنوات إال بعد حصولهم عىل شهادة الدبلوم ف

 بالتخصص المناظر لنفس التخصص الذي حصلوا فيه عىل شهادة الدبلوم. 

ي تمنح شهادات دبلوم ما بعد الثانوية العامة تطبق عىل المتقدمي   من ال .3
طلب الذين أنهوا دراستهم بأحد المعاهد األهلية التر

ي تشي عىل بقية الطلب 
وط القبول التر ف بها لدى كلية جدة العالمية( نفس شر ي التخصصات المناظرة والمعبر

 
)ف

 . المستجدين

ي تمنح شهادات دبلوم ما بعد الثانوية العامة  تطبق عىل المتقدمي   من الطلب الذين أنهوا دراستهم بأحد  .4
المعاهد األهلية التر

ي الباب الرابع
 
وط معادلة الساعات الواردة ف  .نفس قواعد وشر

ي يتم قبول معادلتها  .5
تحويلها للطالب المتقدم لللتحاق أو  ال يتجاوز عدد الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( المقررة التر

ولدبلوم  %40% ولدبلوم السنتي   نسبة  50راسة بأحد المعاهد األهلية لدبلوم الثلث سنوات نسبة بالكلية بعد إتمام الد
وذلك من مجموع عدد الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( المقررة المطلوبة للحصول عىل درجة  %20السنة نسبة 

 البكالوريوس من الكلية. 

 
 

وط ادسالباب الس  آخرإىل  دراسي  تخصصالتحويل من وآلية : شر

وط التاليةتخصص آخر  إىل أحد التخصصات الموجودة بالكلية التحويل من حق للطالبي  :، وذلك بحسب الضوابط والشر

 .أخذ رأي المرشد األكاديمي  .1

وط ليقوم مجلس الكلية بتشكيل لجنة ل .2 ي طلبات التحويل قبل أن يوضي بالموافقة، وبما ال يتعارض مع شر
 
فحص والبت ف

ي 
ي الكليةالتحويل التر

 
 . يحددها كل قسم ف

ي السجل األكاديمي للطالب المحول .3
 
ي سبق له دراستها آخر جمإىل  من تخصص يثبت ف

ذلك  ويشمل يع المقررات التر
ي الكلية

 
ة دراسته ف اكمية طوال فبر ي ، وتحسب درجاتها التقديرات والمعدالت الفصلية والبر

 
والمعدل  GPA المعدل الفصىلي  ف

اكمي    .CGPA تالعام للدرجا البر

ي يضعها مجلس الكلية.  رئيس القسمموافقة  .4
 للضوابط التر

ً
 وموافقة عميد الكلية وفقا

نامج إىل  من مسار يسمح بتحويل الطالب و  .5 رئيس القسم  بعد أخذ رأي المرشد األكاديمي وموافقةمسار آخر داخل نفس البر
و   .آخر داخل الكلية تخصص إىل دراسي  تخصصط والقواعد المطبقة للتحويل من وتطبق عليه نفس الشر
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اطات التخرج والحصول عل درجة البكالوريوسالسابعالباب   : اشتر

ي  ➢
ي مختلف األقسام بالكلية عىل تطبيق نظام الساعات المعتمدة. ويقوم الطالب باختيار المقررات التر

 
تقوم الدراسة ف

 .  سيدرسها كل فصل دراسي بمساعدة المرشد األكاديمي

ط لمنح الطالب ا ➢ نامج الدراسي بنجاح يشبر ي البر
 
لدرجة الجامعية )البكالوريوس( إتمام دراسة الساعات المعتمدة المطلوبة ف

اكمي العامأو  سواء األساسية  للخطة الدراسية، عىل أال يقل متوسط معدله البر
ً
 وذلك، 2.75عن  CGPA االختيارية طبقا

 :عىل النحو التاىلي 

 

نامج الدراسي   التر
الساعات 
 المعتمدة

 Design   سم التصاميم  ق

 Interior Design 134 التصميم الداخىلي 

 Graphics Design 134 التصميم الجرافيكي 

 Multi Media Design 134 تصميم الوسائط الرقمية

  Business Administrationاألعمال  إدارةقسم 

 Marketing and International Business 132 التسويق وإدارة األعمال الدولية

 Management Information Systems 132 اإلداريةنظم المعلومات  

 Accounting and Finance 132 المحاسبة والتمويل

 Computer Science and Information Technology    المعلومات وتقنيةقسم علوم الحاسب 

 Computer Science  132 علوم الحاسب 

مجياتمسار    Software Engineering Track 132 هندسة البر

 Artificial Intelligence Track 132 الذكاء االصطناعي مسار  

 Information Technology  132 تقنية المعلومات 

ي مسار  
ان   Cyber Security Track  132 األمن السيبر

 Networking Track 132 الشبكاتمسار  

 Engineering  قسم الهندسة  

 Industrial Engineering 138 الهندسة الصناعية

 Law القانونقسم 

 Law 136 القانون

 Public Law Track 136 مسار القانون العام

 Private Law Track 136 مسار القانون الخاص

ونية  Cyber Law Track 136 مسار الجرائم االلكبر
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، ( فصل دراسي 12)الطالب إذا لم ينه متطلبات التخرج خلل مدة أقصاها يطوى قيد و  . فصول دراسية (8)مدة الدراسة  ➢
نامج ولمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخ رج بحد أقض ال يتجاوز ضعف المدة األصلية للبر

ي تحسب له عند 
ي حالة فصله بإعادة قيده عىل أال يزيد عدد الساعات المعتمدة التر

 
المقررة للتخرج، ويسمح للطالب ف

ي الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول عىل الدرجة
 .إعادة القيد عن ثلتر

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

ساعة ( 21)إىل  ( ساعة معتمدة. ويجوز زيادتها 18قض للعبء الدراسي لكل من فصىلي الخريف والربيع )يكون الحد األ ➢
  معتمدة وذلك للطالب الذي يحقق

ً
 تراكميا

ً
 لحاالت التخرج. أو  4.5  ال يقل عنمعدال

ي فصل  الموافقة عىل تدريسيجوز لمجلس الكلية  ➢
 
ي المقررات دراسية ف

 للقواعد التر
ً
. مجلس الكليةضعها ي صيف وفقا

ي مقررات  يجوز للطالب الذي يجتاز و  ( ساعات معتمدة. 9التسجيل فيها بما ال يزيد عن ) ويمكن للطالب
 
فصل الصيف ف

 .بفصل دراسي واحد كحد أقضالموعد ذلك خرج قبل إنهاء متطلبات الت

اح عىليحدد مجلس الكلية بناًء  ➢  للتدريب ال اقبر
ً
عمىلي للطلب لمدة فصل دراسي مجالس األقسام العلمية المختصة نظاما

ة الدراسة  عىلواحد  ي األقل خلل فبر
 
أحد جهات العمل المرتبطة بمجال التخصص والمعتمدة من القسم العلمي  ف

( 1( أو )3او )( 6)بـ دة التدريب العمىلي ييم مق، ويتم تعىل األقل ( فصول دراسية6)الطالب  اجتياز وذلك بعد  تص،المخ
 من آليات و  معتمدة، ويحتسب ذلك ضمن متطلبات التخرج اإلجبارية.  ةساع

ً
تقوم األقسام العلمية بتحديد ما تراه مناسبا

اموإجراءات لمتابعة   لطبيعة التخصص ونوعية التدريب وجدية الطلب أثناء ق البر 
ً
ة التدريب العمىلي وفقا ضائهم لفبر

ي حدود اإلمكانيات المتاحة، بعد موافقة مجلس 
 
اف هيئة التدريس بكل قسم ف المكلف به الطالب. ويكون ذلك تحت إشر

احالكلية بناء عىل   .مجلس القسم العلمي المختص اقبر

ي الدراسة بالكلية لمدة فصل دراسي واحد  ات للطالبكشف درجأو   وثائق أكاديمية ال يجوز إصدار أي ➢
 
إال بعد انتظامه ف

 .عىل األقل

ي  التقديرات تحسب ➢
ي  الطالب عليها يحصل التر

 
 :يىلي  كما مقرر كل ف

 

 الدرجة المئوية التقدير رمز التقدير 5وزن التقدير 

5.00 +A Exceptional 100 - 95 ممتاز مرتفع 

4.75 A Excellent 94 - 90 ممتاز 

4.50 B+ Superior 89-85 جيد جدا مرتفع 

4.00 B Very Good 84-80 جيد جدا 

3.50 C+ Above Average 79-75 جيد مرتفع 

3.00 C Good 74-70 جيد 

2.50 D+ High-Pass 69-65 مقبول مرتفع 

2.00 D Pass 64-60 مقبول 

1.00 F Fail 59-0 راسب 

1.00 DN Denial محروم - 

- NP No Grade-Pass أعىلو  60 ناجح دون درجة 

- NF No Grade-Fail وأدن   59 راسب دون درجة 

- IP In-Progress مستمر - 

- IC Incomplete غب  مكتمل - 

- W Withdrawal منسحب - 

- TR Transferred Credit معادل - 
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 . (حصل عليه الطالبالذي وزن التقدير ) X= )عدد الساعات المعتمدة للمقرر( مجموع نقاط المقرر  ➢

ي لمقرر  للطالبمؤقت تقدير  :Incomplete (IC) غب  مكتمل ➢
إتمام بعض أو  الذي تغيب عن حضور االمتحان النهان 

عىل األقل من  %75ط أن يكون قد حض  وأدى ويشبر متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ويقرها مجلس الكلية 
ي عىل األقل  %60 حصوله عىلإىل  متطلبات المقرر باإلضافة

 
ي  االمتحانالطالب أداء  األعمال الفصلية، ويكون عىل ف

 
 ف

ي هذا المقرر 
 
الحاصل عىل تقدير وال يحسب التقدير الفصىلي للطالب  راسب.  (F) تقديرحصل عىل يأقرب فرصة وإال  ف
ي نهاية األ  أداء إال عند  (IC) غب  مكتمل

 
ي من بداية الفصاالمتحان وبحد أقض ف

ل الدراسي التاىلي وإذا لم يتقدم سبوع الثان 
ي المقرر الطالب ل

 
 ف
ً
 . لمتحان يعتبر راسبا

، ويكون انسحابه بعد الستة األسابيع  :Withdrawal (W) منسحب ➢ ترمز إىل انسحاب الطالب من مقرر أثناء فصل دراسي
ي التقويم األكاديمي  األوىل من الفصل الدراسي 

 
ة المعلنة ف  .وحسب الفبر

ي يتم رصده للطالب  تقدير  :Denial (DN) حرمان ➢
 
ي مقرر مرات غيابه عدد لتجاوز  مرتي    حالة إنذاره ف

 
النسبة المسموح ف

.  امتحانبها وحرمانه من دخول  ي  نهاية الفصل الدراسي
 
اكمي للدرجات وتدخل ف ي و، حساب المعدل البر

 
دراسة  إعادةحال  ف

اكمي  ي حساب المعدل البر
 
ًلقائياتالمقرر يستخدم وزن التقدير الجديد ف

 
. 

ي مقررات  تقديرات تمنح :No Grade-Fail (NP) وراسب دون درجة No Grade-Pass (NP) ناجح دون درجة ➢
 
للطالب ف

ي ال تقابلهـا سـاعات  واالستيعاب،تستلزم طبيعتها قياس مدى تحقيق مستوى معي   من التحصيل 
مثـل المقـررات التر

اكمي وال تدخل هذه التقد ،Non – Credit Course معتمدة ي حساب المعدل البر
 
 .يرات ف

ي المقررات   ➢
وال نقاط وال معتمدة تحسب له كساعات دراسية  ال  (W) و (IP) و (IC) يحصل فيها الطالب عىل تقدير التر

ي تدخل 
 
اكمي للدرجات ف  .حساب المعدل البر

ي سبق له النجاح فيها والحصول عىل درجة ) ➢
مرتي   عىل األكبر بغرض (وذلك لDيجوز للطالب إعادة أي من المقررات التر

ي كل محاولة عند حساب 
 
ي حصل عليها ف

ي جميع الحاالت تحسب للطالب النقاط األعىل التر
 
، وف اكمي تحسي   معدله البر

 . اكمي  المعدل البر

ي يتم القيد لدراسة المقررات  ➢
ي يرغب الطالب  التر

 
ي التحسي   فيها بنفس القواعد الخاصة بالقيد  ف

 
ي المقررات  ف

يدرسها  التر
ي الطالب أول مرة، و
 
ون األكاديمية ي   عليه أن يتقدم بطلب للجنة الشؤ حال رغبة الطالب إعادة مقرر للمرة الثانية يتع ف
 برأي المرشد 

ً
  ومجلس القسم المختص.  األكاديمي مشفوعا

ي ال تبدأ الدراسة  ➢
 
ي  االختياريةمن المقررات الدراسية  أي ف

ي تطرحها مجالس األقسام  التر
 
ة كل فصل دراسي سواًء بداي ف

ي  االختياريةالمقررات 
 
ي الحرة، إال بعد تجاوز عدد الطلب المسجلي    االختياريةالمقررات أو  مجال التخصص ف

 
هذا المقرر  ف

 .
ً
 أدن  يحدده مجلس الكلية سنويا

ً
 حدا

اكمي العام بحد أقض  ➢  .( ساعة معتمدة12)يسمح للطالب بإعادة دراسة عدد من الساعات المعتمدة لتحسي   معدله البر

ي حصل فيها عىل تقدير ➢
ويحصل فيها عىل التقدير الفعىلي الذي حققه عند  (DN) أو (F) عىل الطالب إعادة المقررات التر

 .اإلعادة
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ي بلغت نسبة غيابه  الذييتم توجيه إنذار للطالب  ➢
 
من مجموع الساعات الدراسية المعتمدة لهذا المقرر  %25 أي مقرر  ف

ي 
 
 حتر ولو لم يتسلمه الطالبهذا الفصل، ويع ف

ً
 . تبر اإلنذار نافذا

ي  تصدر لجنة التظلمات  ➢
 
ي ف

 بحرمان الطالب من التقدم للمتحان النهان 
ً
بناًء عىل طلب مجالس األقسام المختصة قرارا

ي ا %25المقررات إذا تعدت نسبة غيابه 
 
 ف
ً
، ويقيد راسبا ي الفصل الدراسي

 
لمقرر من الساعات الدراسية المعتمدة للمقرر ف

 بعذر مقبول اللجنةقبله تإال إذا تقدم بعذر  (DN) ويرصد تقديره
ً
 .فيعتبر غائبا

اكمي  للمعدل العام التقدير يكون العام: التقدير  ➢ ي  البر
 :كاالنر

 
اكمي  المعدل كان إذا  ممتاز   5.00 من 4.50عن  يقل ال البر
اكمي  المعدل كان إذا جدا  جيد  5.00من  4.50من  أقل إىل 3.75من  البر
اكمي  المعدل كان إذا  جيد  5.00من  3.75من  أقل إىل 2.75من  البر

اكمي  المعدل كان إذا  مقبول   5.00من  2.75من  أقل إىل 2.00من  البر

ف:  ➢   مراتب الشر

ف مرتبة تمنح •  التخرج.  عند 5.00إىل  4.75تراكمي من  معدل عىل الحاصل للطالب األوىل الشر

ف مرتبة تمنح •  عند التخرج.  5.00من  4.75من  أقل إىل 4.25من  تراكمي  معدل عىل الحاصل بللطال الثانية الشر

ط • ف مرتبة عىل للحصول يشبر  :يىلي  ما الثانية أو األوىل الشر

o  يكون 
ّ
ي الكلية (DN) محرومأو  (F) حصل عىل درجة راسبالطالب قد أال

 
ي أي مقرر درسه ف

 
 . ف

o ي مدة أقصا أن يكون الطالب قد أكمل
 
الحد األدن  والحد األقض للبقاء  المدة بي   ها متوسط متطلبات التخرج ف

ي قسمه
 
 .ف

o ي كلية جدة العالمية من الساعات%  60عن ما ال يقل قد أنىه  أن يكون الطالب
 
ي الخطة الدراسية ف

 
 .المعتمدة ف
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وط التسجيل والحذف واإلضافة الثامنالباب    واالنسحاب: اإلرشاد األكاديمي وشر

ي  يقوم كل قسم علمي  ➢
 
 لكل طالب مستجد  ف

ً
 أكاديميا

ً
القسم، ويكون المرشد ب التحقبداية كل عام دراسي بتخصيص مرشدا

توىل المرشد مهام اإلرشاد األكاديمي . وياألكاديمي من بي   أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويفضل أن يكون من نفس التخصص
ي للطلب المكلف بإرشادهم ومعاونتهم 
 
لكل فصل  واالختياريةالمقررات الدراسية األساسية  يار واختإجراءات التسجيل  ف

، وتقديم النصح واإلرشاد والتوجيه من الناحية األكاديمية  ي دراسي
 
ي جميع األمور  ف

ة دراستهم تتعلق بالدراسة طوال  التر فبر
 . بالكامل وحتر تخرجهم

 يدالن عىل العام الجامغي  (من جهة اليسار)رقم يخصص لكل طالب مستجد يبدأ هو للطالب:  كاديمي الرقم األ  ➢
برقمي  

 (1)سواء بدأ الطالب فيه الدراسة  الذييبدأ الطالب فيه الدراسة، يليه رقم يدل عىل الفصل الدراسي  الذيالميلدي 
ي ( 2)أو  للفصل الدراسي األول

 .أرقاممسلسل من أربعة رقم يليه  ،للفصل الدراسي الثان 

ي     الفصل األول  مسلسىلي  
 العام الميلدي  الفصل الثان 

 :  XX     2 أو         1  0001 الرقم الجامغي

ي يحددها مجلس الكلية يتم تسجيل الطلب قبل بداية كل فصل  ➢
ة التسجيل التر دراسي بأسبوع عىل األقل وخلل فبر

وط القيد وسداد الرسوم المقررة. وتحدد مجالس األق استيفاءبعد والمعلنة من إدارة القبول والتسجيل  سام العلمية شر
ي  واالختياريةالمقررات األساسية 

ة ال تقل عن  سوف تطرحها  التر قبل بداية الفصل الدراسي التاىلي لكل برنامج، وذلك بفبر
ي المقررات  الختيار شهر إلعطاء الفرصة للطلب 

اف المرشد  التر يرغبون التسجيل بها. ويختار الطالب المقررات تحت إشر
 .قبل التسجيل الدراسي عىل العبء  األكاديمي الذي يجب أن يوافق

، وال  ➢ ي يقوم الطالب بالتسجيل فيها مع بداية كل فصل دراسي
يتم تحصيل المضوفات الدراسية المقررة عن المواد التر

داد ي تكون غب  قابلة للسبر
 إال بعد سداد المضوفات التر

ً
 .أو التحويل لطرف آخر يعتبر تسجيل الطالب نهائيا

 لما يقرره مجلس الكلية. ويتم القيد  دراسي م والقيد لكل عام يفصل دراسي ومواعيد التقد يتم تحديد بداية كل ➢
ً
 وفقا

ً
سنويا

وط القيد وسداد المضوفات.  استيفاءوذلك بعد  الدراسي خلل أسبوعي   قبل بدء الفصل   شر

ي المقررات  من مجموع %65-60يكون  ➢
 
عىل  %40-35ون المختص. ويك العلمي مسارات التخصص من مقررات القسم  ف

ي األكبر من المقررات الدراسية من خارج مسارات التخصص، مع مراعاة أال تقل مواد التخصص 
 
من  %30مسار عن  أي ف

 عدد الساعات المعتمدة.  إجماىلي 

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

 من الطلب الراغبي    •
ي توافر حد أدن 

 
 لما يحدده مجلس الكلية.  لتحاقاال ف

ً
 بمسار التخصص طبقا

ي استيفاء الطلب للمتطلبات   •
حات األقسام المختصة.  التر  يحددها مجلس الكلية بناًء عىل مقبر

ي توافر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية من المتخصصي     •
 
 %60مجال مسار التخصص، بما يسمح بتدريس  ف

 عىل األقل من مواد التخصص. 

 من الطلب الراغبي    االختياريةمقرر من المقررات  بأي تبدأ الدراسة ال  ➢
ي إال إذا توافر حد أدن 

 
ي التسجيل  ف

 
 االختياريالمقرر  ف

ي مجال 
 
 لما يحدده مجلس الكلية، مع توفر أعضاء هيئة التدريس من المتخصصي   ف

ً
 المقرر. طبقا

األول من الدراسة  األسبوعبل مجلس القسم العلمي خلل يسمح بالتسجيل للطلب المتأخرين عن الموعد المعلن من ق ➢
ط موافقة كل من المرشد األكاديمي ورئيس القسم.   بشر
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 أو  للطالب أن يضيف ➢
ً
ة ال تتجاوز أسبوعي   من بداية الفصل الدراسي عىل أن يظل العبء أو  يحذف مقررا

أكبر خلل فبر
 للقواعد 

ً
ي الحدود المسموح بها وفقا

 
ي  الدراسي م والتقوي الدراسي ف

ط موافقة المرشد  التر يضعها مجلس الكلية، وبشر
 األكاديمي ورئيس مجلس القسم العلمي المختص. 

د الطالب جزء من  ➢ ي حالة الحذف  رسوم المقرر يسبر
 
:  رصيده وتضاف إىل أو االنسحابف  حسب التاىلي

ة دة إىل رصيد الطالب من بداية الفصل الدراسي  الفتر  نسبة الرسوم المستر

ي  واإلضافة الحذف
داد  األسبوع األول والثان   %100يتم اسبر

داد  والرابعاألسبوع الثالث  األوىلالحذف   %75يتم اسبر

داد  والسادساألسبوع الخامس  الحذف الثانية  %50يتم اسبر

داد  والثامناألسبوع السابع  األوىلاالنسحاب   %25يتم اسبر

داد أي مبلغ عالتاس األسبوعمن  ابتداءً  االنسحاب الثانية  ال يتم اسبر

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

م المرشد  ➢ معدله  انخفضبوضع الطالب تحت الملحظة لفصل دراسي واحد إذا  بمتابعة أداء الطالب ويوضي  األكاديمي يلبر 
اكمي   .أكاديمي للطالب ويتم توجيه إنذار  2.00عن  CGPA البر

اكمي  ➢ ورة رفع الطالب معدله البر ي اإلنذار األكاديمي بض 
ة أقصاها فصلي   دراسيي    2.00إىل  CGPA يقض 

عىل األقل خلل فبر
 من رفع معدله

ً
، فإذا لم يتمكن الطالب المنذر أكاديميا اكمي  رئيسيي   ة فصلي    2.00إىل  البر

دراسيي    عىل األقل خلل فبر
اكمي اديمي ثالث أك إنذار يصدر له  ي مدته فصل واحد، فإذا لم يتمكن من رفع معدله البر

يتم فصل الطالب  2.00إىل  ونهان 
 من الكلية وال يسمح له بالتحويل

ً
 .أقسام أخرىإىل  نهائيا

اكمي  ➢ ر نذاعىل األقل يتم رفع اإل  2.00إىل  GPAC إذا تمكن الطالب الموضوع تحت المراقبة األكاديمية من رفع معدله البر
اكمي ألقل من  انخفاضوإذا ما تكرر  عنه.  األكاديمي  ي فصل دراسي الحق 2.00معدله البر

 
ا يتم توجيه إنذار أكاديمي أول له ف

 .ليتمكن من رفعه خلل فصلي   دراسيي   

ي  ➢
 
 من الدراسة   نسبة الحضور المنصوص عليها أن ينسحب يجوز للطالب إذا كان مستوف

ً
ي كليا

 
أحد الفصول الدراسية  ف

ي  مقرراتالجميع من Withdrawal (W) منسحب وهنا يثبت له أنه القسم. رئيس بموافقة  وذلك
 
  الفصل. المسجلة ف

  Withdraw Requestال يستطيع تقديم طلب انسحاب  (DN)الطالب الذي يحمل تقدير حرمان  ➢

ي عىل سبيل  االمتحانيجوز تأجيل  ➢
وط التالية: ل االستثناءالنهان   ظروف قهرية، وذلك بالشر

 .الكلية بالموافقة عميد بالكلية قبل إقرار تظلمات بعذر مقبول من لجنة ال االمتحانن يكون تغيب الطالب عن أ •

ي  •
 
ي نسبة الحضور المنصوص عليها  أن يكون الطالب مستوف

 
 . من الساعات المعتمدة %75هذه اللئحة ) ف

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

 
 امتحانهالمقرر المؤجل  ف

 .بالتقدير الفعىلي الذي يحصل عليه عند اإلعادة (IC) يستبدل التقدير للمتحانوبعد أدائه  ،(IC) غب  مكتمل

 يصل الذييمكن للطالب  ➢
ً
 تراكميا

ً
بعض  عىل األقل أن يختار  2.75إىل  لم يحقق عند إتمامه متطلبات التخرج معدال

ي  ويقوم بدراستها دراستها مع المرشد المقررات السابق 
 
اكمي الحق لتحسي   معدله  دراسي فصل  ف إىل  CGPA العام البر

 .يسمح له بالتخرج الذيالمستوى 
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 والغيابالحضور  ضوابطالباب التاسع: 

ام  يجب عىل الطالب ➢ ام والغيابجميع قواعد الحضور احبر اجميع احضور ب وااللبر  ي الوقت المحددت لمحارص 
 
 .ف

ي  ➢
 
تي   لتأخر الطالب حال  ف ي كل مرة دقائق  10أقل من مدة عن محارص 

 
ة  غائًبا عنسيعتبر ف   .واحدةمحارص 

ي حال  ➢
 
ة  دقائق 10من  أكبر الطالب تأخر ف ة غائبسيتم احتسابه عن المحارص  ةال أكمل بقيةحتر لو  عن المحارص   .محارص 

 الداعمةيجب عىل الطالب التواصل مع لجنة التظلمات لإلبلغ عن أي حالة غياب وتقديم التقارير  ➢

ونية خلل البوابةمسؤولية متابعة نسبة الغياب الخاصة به بصفة مستمرة من  الطالب تحملعىل  ➢  علما بأن:  اإللكبر

 الساعات المعتمدةعدد  إجماىلي ٪ من 10 عند غيابهللطالب  اإلنذار األولتم توجيه ي تغيب الطالب:  ➢

ي  ➢
 
 الساعات المعتمدة عدد  إجماىلي ٪ من 20 يعىط للطالب عند بلوغه اإلنذار الثان

 حرمانالالطالب عىل درجة سوف يحصل  ما،لساعات المعتمدة لمادة ٪ من مجموع ا25بعد تجاوز نسبة الغياب عن  ➢
(DN) ي تلك المادة
 
 .ف

 

 األعذار الطبية ➢

ط توف  :ر التاىلي تتم مراجعة جميع األعذار أو اإلشعارات المرضية المقدمة من الطلب والطالبات من قبل لجنة التظلمات وُيشبر

ي األصىلي هو المقبول وال يقبل خلف ذلك .1  التقرير الطتر

ي  .2
 .يجب أن تكون التقارير الطبية المقدمة مختومة من المستشف  او من خلل تطبيق صحتر

ة الغياب .3 ي المقدم يغىطي فبر ي نفس أيام الغياب يجب أن يكون التقرير الطتر
 
 .ويكون ف

ي الفصول الدمراعاة  .4
 
ي ف  .راسية السابقةعدم تكرار العذر الطتر

  إجازة الوضع:  ➢

ي تلد خلل الفصل الدراسي غياب بعذر لمدة أسبوعي   من تاريــــخ الوالدة وتحسب من ضمن عبء 
تمنح الطالبة الحامل التر

 .يطلب من الطالبة تقديم تبليغ والدة لدى عودتها إىل الكليةو  الغياب
 

  إجازة وفاة األقارب:  ➢

ي حال وف 3يحق للطالب الغياب 
 
ون من أصوله أو فروعه )أيام ف كالوالد أو الوالدة أو أحد ال سمح هللا(  اة أحد األقارب المباشر

 .تقديم إثبات وفاة أحد األقرباء لدى عودته إىل الكلية، وللكلية طلب إخوانه أو أخواته أو الجد أو الجدة أو الزوجة
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: الئحة حقوق الطالب  وواجباته الباب العاشر

 

  ديمية: حقوق الطالب األكا ➢

الحصول عىل دليل الطالب الذي يقدم معلومات عن أنظمة ومرافق الكلية، وأيضا القواعد التنظيمية لحقوق الطالب  .1
 .وواجباته سواء من خلل موقع الكلية أو إدارة شؤون الطلب أو إدارة القبول والتسجيل

وي .2 ي بداية العام الدراسي لبر 
 
ي للطلب المستجدين ف

 .دهم بمعلومات عن نظام الكليةتنظيم برنامج تعريف 
ة األوىلي توصيف المقرر، وأهدافه، والمهارات المراد اكتسابها، وطريقة  .3

ي المحارص 
 
يوضح عضو هيئة التدريس للطلب ف

 .االختبارات نظرية أو عملية، وطرق التقييم
مقررات والمتطلبات أن تكون دراسة الطالب وفق خطة دراسية معتمدة، موضح بها عدد الساعات، والمستويات، وال .4

ونية معتمدة من الخطة  الدراسية اللزمة للتخرج، وأن يسلم للطالب عند قبوله القسم العلمي نسخة ورقية أو الكبر
 .الدراسية لذلك القسم

ي النظام وقواعد التسجيل  .5
 
ي المقررات المتاحة ف

 
االطلع عىل الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراءات تسجيله ف

ي الكلية المعمول
 
 .بها ف

ي يدرسها من خلل تقييمه للمقرر وعضو هيئة التدريس عىل  .6
ي تقويم التعليم من خلل المقررات التر

 
مشاركة الطالب ف

ي الكلية
 
ونية للكلية، مع استخدام ملحوظاته لتحسي   جودة التعليم ف

 .البوابة اإللكبر
ب  كافة اإلمكانات التعليمية الكتساب المعلومات وتنمية توفب  البيئة الدراسية المناسبة والمناخ العلمي الفعال وتوف .7

 .المهارات
ي األمور المتعلقة بالدراسة واألداء دون التعرض للعقوبة، سواء  .8

 
إتاحة الفرصة للطالب لمناقشة أعضاء هيئة التدريس ف

ة أو أثناء الساعات المكتبية  .كان ذلك أثناء المحارص 
ام أعضاء هيئة التدريس والموظفي    .9 ام الطالب وإعطائه كافة حقوقه األكاديمية  البر  ي الكلية باحبر  من منسونر

والعاملي  
 .واألدبية

إعلن أسماء الطالب المحرومي   قبل أسبوعي   كحد أقض من إجراء االختبارات النظرية أو العملية، ومنح الطالب فرصة  .10
 .للستئناف خلل خمسة أيام عمل من تاريــــخ إلعلن

ام الكلية وأعضاء .11 ات واالختبارات، واستيفاء الساعات النظرية والعملية لها،  البر  هيئة التدريس بالقسم بمواعيد المحارص 
ات بديلة  ورة، وبعد اإلعلن عن ذلك، عىل أن يتم إعطاء محارص  ي حالة الض 

 
ات أو تغيب  أوقاتها إال ف وعدم إلغاء المحارص 

ي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة 
التدريس الستيفاء المقرر، وذلك بعد التنسيق مع الطلب عن تلك التر

ي بإتمام ذلك
 .والقسم المعت 

ي تناسبه لتسجيلها خلل الفصل الدراسي طبقا لخطته الدراسية  .12
يحق للطالب اختيار المقررات الدراسية بالمواعيد التر

 .وبمساعدة وحدة اإلرشاد األكاديمي 
 ألنظمة ولوائح الكليةحصول الطالب عىل كافة حقوقه داخل الكلية  .13

ً
 .من قبل الجهات اإلدارية واألكاديمية وفقا

ي تمت إثارتها أو اإلشارة  .14
أن تكون أسئلة االختبارات ضمن األهداف التعليمية للمقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التر

ي للدرجات بما يحقق التقييم 
ات، وأن يراع التوزيــــع المتوازن والمنطفر  .العادل لقدرات الطالبإليها أثناء المحارص 

ي االختبارات النظرية أو العملية خلل مدة أقصاها أسبوعي   من إعلن  .15
 
يحق للطالب تقديم طلب لمراجعة ورقة إجابته ف

 .النتائج النهائية للمقرر ووفق الئحة الدراسة واالختبارات بكلية جدة العالمية
ي االختبارات ال .16

 
ي حصل عليها ف

ي أداها بعد االنتهاء من تصحيحها معرفة الطالب لنتائجه التر
شهرية والفصلية والنهائية التر

ي 
 .واعتمادها، مع إشعار الطالب بتفاصيل درجات أعماله الفصلية والعملية قبل دخوله للختبار النهان 

 .حذف أو إضافة اي مقرر أو تأجيل فصل دراسي حسب اللوائح واألنظمة الخاصة بالكلية وأنظمة القبول والتسجيل .17
 .حويل من قسم علمي إىل آخر حسب اللوائح واألنظمة الخاصة لذلك بالكليةالت .18
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  حقوق الطالب غب  األكاديمية:  ➢

ام شخصيته، وإنصافه، وتوفب  متطلبات السلمة له وعدم التعرض لشخصه  .1
توفب  األمن للطالب وحفظ كرامته، واحبر

 .بتهديد، أو تجريــــح، أو تميب   
ي األنشطة والفعا .2

 
 للوائح وتعليمات الكلية المنظمة لذلكالمشاركة ف

ً
ي الكلية وفقا

 
ي تقام ف

 .ليات التر
ي األنشطة الثقافية وأنشطة خدمة  .3

 
امج والرحلت الداخلية والخارجية والمشاركة ف شح للدورات التدريبية والبر

البر
 .المجتمع واألعمال التطوعية

ي علقته مع أعضاء ه .4
 
ر منه ف يئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي وحدة من وحدات التظلم أو الشكوى من أي أمر يتض 

 للوائح والقواعد المنظمة لذلك، مع تمكي   الطالب من معرفة قرار الجهة 
ً
الكلية، ويكون تقديم التظلم أو الشكوى وفقا

  . المسؤولة تجاه الشكوى أو التظلم
الكلية، ونزاهة التعامل معه، وعدم تسليم أي  الحفاظ عىل معلومات الطالب األكاديمية والشية ومحتويات ملفه داخل .5

ي لوائحها ذلك. وال يجوز إفشاء محتويات 
منها إال إىلي الطالب نفسه أو إىلي وىل أمره أو إىل جهة حكومية أخرى تقتض 

ي حق الطالب
 
ها ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية ف  .ملفه أو نشر

  

  واجبات الطالب األكاديمية:  ➢

ي اإلدارة، والوحدات والمرافقاحبر  .1
 
ي الكلية ف  من منسونر

، وكافة العاملي    .ام الطالب أعضاء هيئة التدريس، والموظفي  
ات والقيام بكافة  .2 تيبات المتعلقة بسب  المحارص 

ام القواعد والبر ات، واحبر ي الدراسة من حضور محارص 
 
انتظام الطالب ف

 .المتطلبات الدراسية
ام الطالب بالقواعد وا .3 تيبات المتعلقة باالختبارات والنظام فيهاالبر   .لبر
ام بالمعايب   .4  

اهة العلمية عند إعداد البحوث أو المشاريــــع أو المتطلبات الدراسية األخرى وأيضا االلبر ام الطالب بالب   البر 
ي سياسة االقتباس المتعارف عليها عالميا وتجنب الشقات العلمية، ومراعاة حقوق الملكية الفكر 

 
ية الخاصة المعتمدة ف
 .باألخرين

ونية بالكلية .5 ام الطالب باالطلع عىل كافة ما يتعلق مقرراته الدراسية عىل نظام الموديل أو البوابة اإللكبر  .البر 
ونية بالكلية .6 ي نظام البوابة اإللكبر

 
ي حالة واجهته أي مشكلت والمحدد لكل طالب ف

 
 .مراجعة المرشد األكاديمي ف

  ية: واجبات الطالب غب  األكاديم ➢

ام الطالب بأنظمة الكلية ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة منها .1  .البر 
ام الطالب بالحفاظ عىل ممتلكات الكلية وحسن استخدامها وعدم التعرض لها باإلتلف أو العبث بها أو تعطيلها عن  .2 البر 

 .العمل
ام الطالب باألخلق العامة داخل حرم الكلية .3  .البر 
ي مرافق الكليةاالمتناع عن التدخ .4

 
 .ي   ف

ام الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده داخل حرم الكلية .5  .البر 
ي لوائحها وأنظمتها .6

 
ام الطالب بالزي المناسب والذي تقره الكلية ف  .البر 

 .امتثال الطالب للعقوبة الموقعة عليه عند مخالفته أنظمة الكلية ولوائحها .7
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  وطي القيد العقوبات التأديبية واإليقاف ت و المخالفا: حادي عشر الباب ال

 :المخالفات والسلوكيات الخاطئة ➢

ي أو فعىلي يخالف الدين، أو أنظمة الدولة، أو أنظمة ولوائح الكلية مما يستوجب العرض عىل اللجنة 
المخالفة هي كل سلوك لفىط 

 :التأديبية المختصة، ومن أمثلة ذلك
 

ف والكرامة،  .1  .أو يخدش الحياءكل قول، أو فعل يمس الشر
، أو الدعوة إىل االنضمام  .2

ً
 أو فعال

ً
ي قوال

المساس بالمبادئ واألسس اإلسلمية واالجتماعية، أو اإلساءة إىل النسيج الوطت 
ويــــج لها داخل الكلية  .للتنظيمات المعادية للوطن، أو إىل أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة، أو البر

ام بالذوق .3 ي المظهر أو الهيئة بما ال يتناسب مع القيم اإلسلمية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي  عدم االلبر 
 
العام ف

ي هذا الشأن من تعليمات
 
 .وما تصدره الكلية ف

ي الئحة الدراسة واالختبارات بالكلية وتعطيل  .4
 
ات أو تخىطي النسبة المسموح بها للغياب والمقررة ف عدم حضور المحارص 

 .عىل ذلك الدروس أو التحريض
ات واألنشطة التعليمية األخرى أو التشويش عىل عضو هيئة التدريس أثناء أداء  .5 اإلخلل بالنظام الذي تقتضيه المحارص 

 .مهامه
اك فيه أو محاولة  .6 االخلل بأنظمة االختبارات كتأخب  الحضور، أو الغش بأي وسيلة كانت، أو محاولة الغش أو االشبر

وسائل  استعمالت بطريقة غب  نظامية أو إحداث الفوض  أو الضجيج أثناء االختبارات، أو الحصول عىل أسئلة االختبارا
 .التقنية الحديثة خلل االختبار بغب  إذن رسمي 

ي االختبارات .7
 
 .دخول طالب أو أي شخص مكان طالب آخر ف

ي التقارير وكل المشاريــــع سواء كانت للتخرج أو غ .8
 
وير أو الشقات األدبية ف ها واألعمال التدريبية والبحوث الغش أو البر  ب 

 .العلمية
ات أو االختبارات أو الندوات أو  .9 االخلل بأنظمة وقواني   األمن أو إثارة الفوض  بداخل مرافق الكلية؛ لتعطيل المحارص 

ها من األنشطة والفعاليات المقامة داخل الكلية  .ورش التدريب وغب 
استعمال ممتلكاتها أو نقلها من مكان إىل آخر والتضف فيها دون موافقة  اتلف أو محاولة اتلف منشآت الكلية أو إساءة .10

 .الجهات المختصة
ي مرافق الكلية .11

 
 .التدخي   ف

حمل أي أسلحة نارية حتر لو كانت مرخصة أو مواد متفجرة أو حيازة السلح األبيض أو التهديد باستعمال أي نوع من  .12
 .هذه األسلحة

هادات أو تضمينها معلومات خاطئة سواء أكانت هذه الوثائق صادرة من الكلية أو من تزوير المستندات والوثائق والش .13
 .خارجها مادامت لها صلة بعلقة الطالب بالكلية وإجراءات دراسته فيها

ي أو الجسدي عىل أي شخص داخل حرم الكلية وجميع المرافق المرتبطة بها سواء من العمال  .14
از أو االعتداء اللفىط  االببر 

ي حكمهمأو المو 
 
 .ظفي   أو الطلب أو أعضاء هيئة التدريس ومن ف

ي قيادة المركبات داخل حرم الكلية أو التفحيط أو الوقوف الخاط  أو تعريض األخرين للخطر بأي شكل من  .15
 
التهور ف
 .األشكال

ين أو لغرض إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة أو التصوير داخل الكلية بأي شكل فيه تعدي عىل خصوصيات األخر  .16
 .اإلساءة إليهم أو للكلية

ي تضفاته ومخاطبته  .17
 
ام الطالب بالنظام أثناء إجراء التحقيق معه أو تجاوزه حدود األخلق واآلداب الواجبة ف عدم البر 

 .ألعضاء اللجان
ي الكلية .18 ونيا لكافة منسونر

ونية أو انتهاك الخصوصية إلكبر سواء كانوا أعضاء  كل اعتداء أو قرصنة عىل مواقع الكلية اإللكبر
 .هيئة التدريس أو موظفي   أو طلب

 .استعمال أو توزيــــع العقاقب  المخدرة أو األدوية ذات التأثب  عىل العقل .19
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 :العقوبات ➢

 من العقوبات حسبما تقتضيه المصلحة العامة وهي عىل النحو التاىلي 
ً
 :يحق للجنة التأديبية إقرار أيا

 
ي مل .1

 
، وإثبات ذلك ف  .ف الطالبالتنبيه الشفىهي

، مع أخذ تعهد خىطي من الطالب بعدم تكرار المخالفة .2
ً
ونيا  أو إلكبر

ً
 .اإلنذار الخىطي سواء كان مكتوبا

 .الحرمان من التمتع ببعض أوكل المزايا المقدمة للطالب من قبل الكلية .3
ي المخالفة وعدم تسليمها للطالب عن طريق إدارة الكلية .4

 
 .يحق مصادرة األجهزة المستعملة ف

 م الطالب بتقديم بعض األعمال الخدمية التطوعية، أو حضور بعض الدورات بما ال يتجاوز شهرا واحدإلزا .5
ً
 ا

ي مقرر أو أكبر خلل فصل دراسي واحد .6
 
 .حرمان الطالب من دخول االختبار ف

( من ممارسة نشاط أو أكبر من األنشطة الطلبية .7  .الحرمان المؤقت )لمدة ال تزيد عن فصلي   دراسيي  
ة المالية بقيمة المادة المتلفة، وتحميل الطالب تكاليف ما أحدث من تلفيات مضافا لها تكاليف اإلصلح، وما الغرام .8

تب عىل ذلك من تبعات، بما فيها الحقوق الخاصة وال يتم إخلء طرف الطالب من الكلية إال بعد استيفاء هذه  يبر
 .التكاليف منه

ي إجراءات الحصول عليهاالحرمان من منح وثيقة التخرج إذا ثبت أن  .9
 
 .هناك تزوير أو تحايل ف

ي حالة التكرار  .10
 
ي المقرر وف

 
ي حال ثبوت وضبط الطالب متلبسا بالغش أو محاولة الغش أثناء تأدية االختبار فيعد راسبا ف

 
ف

، وذلك بما يتوافق معا اللئحة المنظمة للدراسة واالختب ي جميع مقررات الفصل الدراسي
 
 ف
ً
ارات فيعد الطالب راسبا

 .بالكلية
ي أي مقرر دراسي  .11

 
ها ف ي التقارير أو المشاريــــع سواء كانت للتخرج أو غب 

 
وير أو الشقات األدبية ف ي حال ثبوت الغش أو البر 

 
ف

ي جميع مقررات الفصل الدراسي وذلك بما يتوافق 
 
ي حالة التكرار فيكون الطالب راسبا ف

 
ي المقرر وف

 
فيعد الطالب راسبا ف
 .للدراسة واالختبارات بالكليةمع اللئحة المنظمة 

تب عليه عدم صالحية الطالب  .12 ي من الكلية ويجوز إبلغ قرار الفصل للجامعات والكليات األخرى، ويبر
الفصل النهان 

ي جامعات أخرى داخل المملكة العربية السعودية
 
 .للقيد أو التقدم إىل االمتحان ف

 

ي كافة الصلحيات وله   ،ماقساأل اءسرؤ و  تشكل مجلس التأديب من كل من العميد ووكيل الكليةي ➢
 
تقرير اتخاذ اإلجراءات و ف

ر. ويجوز إبلغ القرار الصادر بالعقوبة التأديبية  لنوع المخالفة وبما يتناسب مع حجم الض 
ً
وىلي إىل  العقوبة التأديبية وفقا

ي ملف أمر الطالب وإعلن القرار داخل الكلية، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبي
 
( ف ة )عدا التنبيه الشفىهي

 .الطالب

 

➢  
ً
ي يتم طي قيد الطالب ويعتبر مفصوال
 
 الحاالت التالية:  ف

 متتالية بدون تقديم عذر يقبله مجلس الكلية15الطالب عن الدراسة لمدة ) انقطعإذا  •
ً
 .( يوما

ة فصلي   دراسيي   متتاليي    •
رغم رفض مجلس الكلية لية فصول دراسية غب  متتا ةثلثأو  إذا انقطع عن الدراسة لفبر

 للعذر المسبق الذي تقدم به. 

ي إذا تجاوز عدد الفصول الدراسية المعتذر عنها الحد األقض المسموح به  •
 
 هذه اللئحة.  ف

األنظمة أو  تخالف أنظمة الكليةأو  مخالفة تخل باآلداب العامة الرتكابهإذا صدر بحق الطالب توصية بالفصل  •
ي حقه حة تأديب الطلب تم تطبيق الئأو  العامة،

 
 .األخلقأو  ألسباب تتعلق بالسلوكف

 
 
 



 

امج البكالوريوس يذية المعتمدة الئحــــة الدراســـة واالختبارات والقواعد التنف -دليــل الطالـــب    21 صفحة 6.0إصدار  –لبر

 :يتعرض الطالب المنتظم للفصل من الكلية لألسباب األكاديمية التالية ➢

ي الطالب فرص الرسوب المنصوص عليها  استنفذ إذا  •
 
 .هذه اللئحةف

اكمي  النخفاض أكاديمية إنذارات (3)إذا حصل عىل  •  االستثناءوز لمجلس الكلية جوي 2.00أقل من  CGPA معدله البر
اكمي   فصل دراسي واحد إذا رأى المجلس إمكانية رفع معدله البر

ً
 . من ذلك بمنح الطالب المفصول أكاديميا

نامج المقررة لتخرجه، ولمجلس الكلية إعطاء  ذا لم ينىهي  • متطلبات التخرج خلل مدة أقصاها مرة ونصف مدة البر
نامج المحددة فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبا ت التخرج بحد أقض ال يتجاوز ضعف المدة األصلية للبر

 .للتخرج

ي إذا صدرت  •
 
ي الغش  لدواعي حقه عقوبة  ف

 
 .بصورة نهائيةأو  مع التوصية بفصله لمدة مؤقتة االمتحانات ف

ي يجوز لمجلس الكلية و 
 
الفقرات السابقة هذه أحكام  تنطبق عليه الذيالطالب المنتظم معالجة أوضاع  االستثنائيةالحاالت  ف

 .ال تتجاوز فصلي   دراسيي   عىل األكبر  استثنائيةفرصة  بإعطائه

يجوز لمجلس الكلية إعادة قيد الطالب المفصول الذي تبفر عىل تخرجه فصل دراسي واحد ولمرة واحدة فقط فيما عدا  ➢
ي الطلب الذين إذا صدر 
 
ي الغش  لدواعي حقهم عقوبة من مجلس التأديب  ف

 
صلهم لمدة مع التوصية بف اتاالمتحان ف

فأو  مخالفات أخلقية الرتكابهمالذين صدرت بحقهم عقوبات أو  بصورة نهائيةأو  مؤقتة اآلداب أو  أفعال مخلة بالشر
 .العامة

قبل  قيده برقمه وسجلهال يحق له العودة للدراسة إال بعد تقديم طلب بإعادة  يطوى قيده بناًء عىل طلبه الذيالطالب  ➢
رات العودة ويتم عرضه عىل مجلس الكلية للتوصية بالرفضطي قيده   به مبر

ً
ي الموافقة. وأو  موضحا

 
حالة الموافقة  ف

ي يعامل الطالب معاملة الطالب المستمر بناًء عىل وضعه السابق 
 
 للقواعد  قيدهالكلية قبل طي  ف

ً
وتتم إعادة القيد وفقا

 :التالية

 من تاريــــخ طي القيد.  دراسيةأربــع فصول أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلل  •

 .أن يوافق مجلس الكلية عىل إعادة قيد الطالب بناًء عىل توصية القسم •

أن يعامل  عىلالتقدم للكلية بطلب للعودة للدراسة  أكبر بإمكانهأو  فصول دراسيةأربعة إذا مض  عىل الطالب المطوي قيده  ➢
ي سبق له سجله الدراسي السإىل  معاملة الطالب المستجد دون الرجوع

ابق، وال تحسب له أي نقاط عن المقررات التر
ي حينه

 
وط القبول المعلنة ف  .النجاح فيها قبل االنقطاع. عىل أن تنطبق عليه كافة شر

 .ال يجوز إعادة قيد الطالب أكبر من مرة ➢


