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عزيزي الطالب/ الطالبة
     هــذا الدليــل يوضــح لــك كل مــا تحتاجــه خــال دراســتك الجامعيــة 
مــن معرفــة حــول النظــام األكاديمــي والتعليمــي فــي كليــة علــوم الحاســب 
اآللــي. ويحتــوي هــذا الدليــل علــى كافــة المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة 
الجامعيــة واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات المتعلقــة بالدراســة , إضافــة 
إلــى أســس ومعاييــر القبــول ونظــام الدراســة ومدتهــا الزمنيــة والبرامــج 
والحــذف  بالتســجيل  الخاصــة  التفاصيــل  وكافــة  ومفرداتهــا  الدراســية 
واإلضافــة واإلعتــذار واالنســحاب والتحويــل واألعــذار ...... الــخ . كمــا يضــم 
الدليــل معلومــات هامــة حــول مفهــوم اإلرشــاد األكاديمــي, واألنشــطة 
الطابيــة، وكذلــك الخدمــات الطابيــة التــي تقدمهــا الكليــة والجامعــة. 

راجين من المولى عز وجل أن ينفع هذا الدليل جميع الطاب والطالبات.
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نبذة عن الكلية. 1
لقد أحدثت تقنية المعلومات واالتصاالت في 

العقدين األخيرين تغيرًا جذريًا في مجتمعاتنا من خال 
تطبيقاتها المختلفة. وحيث أنها بذلت جهود كبيرة 
جدًا إليجاد البنية التحتية المناسبة لهذه التقنية إال 

أن التقدم في هذا االتجاه لم يواكبه تطور كافي في 
العنصر البشري في علوم وتقنية المعلومات. لذلك 

بات ضرورة تدريس تقنية المعلومات واالتصاالت 
لمواكبة التطور السريع. فتم استحداث كلية علوم 
الحاسب اآللي بعد صدور الموافقة السامية على 
قرار مجلس التعليم العالي رقم 1420/15/8 بتاريخ 

1420/2/1هـ. وموافقة المقام السامى رقم 7/ب/4096 
وتاريخ 1420/3/14 هـ.

وقد بدأت الكلية مهامها في مطلع العام الدراسي 
1422/1421 هـ بعد أن تم اعتماد الخطط الدراسية 

من قبل مجلس الجامعة وتم البدء بتخصصى )علوم 
الحاسب ونظم المعلومات(. وفى مطلع العام 

الدراسي 1427/6142هـ صدر قرار مجلس التعليم 

العالى رقم 1426/37/22 بتاريخ 1426/4/30هـ على 
افتتاح قسمى هندسة الشبكات واالتصاالت ٬ 

وهندسة الحاسب. وموافقة المقام السامى رقم 
9683/م ب وتاريخ 1426/8/5هـ.

رؤية الكلية. 2
تحقيق الريادة العالمية والتميز في نهضة تعليم 
وأبحاث وبناء مجتمع معرفي في مجاالت علوم 

وهندسة الحاسبات.
رسالة الكلية. 3

تقديم تعليم عالي الجودة وإبداعية وخدمات 
مجتمعية بناءة وتوظيف أمثل للتقنية من خال 

إيجاد بيئة أكاديمية متكاملة ومحفزة في مختلف 
مجاالت علوم هندسة الحاسبات.

أهداف الكلية. 4
تطوير استراتيجيات لتحسين المناهج في ضوء . 1

التطور التقني والمهني.
إيجاد فرص للطاب لكسب واكتشاف . 2

معلومات قابلة للتطبيق في مجال البحث العلمي 

كلية علوم الحاسب اآللي



على المستوى النظري والعملي.
الوصول إلى مستوى متميز من المعرفة . 3

والبحث العلمي لخدمة كافة شرائح المجتمع.
تطوير المستوى األكاديمي بربط المناهج . 4

بالتقنية.
خدمة كافة شرائح المجتمع معرفيًا وتقنيًا في . 5

المكان والزمان من خال األساليب الحديثة في 
التعليم كالتعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني.

ساعات البرنامجالفئات المستهدفةالمدةالتخصص

152طاب / طالبات5 سنواتعلوم الحاسب اآللى

151طاب / طالبات5 سنواتنظم المعلومات

161طاب فقط5 سنواتهندسة الحاسب

160طاب فقط5 سنواتهندسة الشبكات واالتصاالت

توسيع فرص وأساليب التعليم لتطوير المهارات . 6
وبناء المعرفة لحل العديد من المشاكل التقنية.

تحفيز أخاقيات المهنة ونمو الذات . 7
للطاب وأعضاء هيئة التدريس من خال تقنية 

المعلومات.
تخصصات الكلية. 1

تمنــح الكليــة أربع درجــات بكالوريوس في 
التخصصــات التالية: 



شروط القبول. 1
يشترط لقبول الطالب المستجد بعد موافقة  مجلس 

الجامعة على عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في 
العام الدراسي بناًء على اقتراح مجالس االقسام 

والكلية اآلتي :
أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية . 1

أو ممن تستثنيهم اللوائح الداخلية للجامعة أو 
المصلحة الوطنية.

أن يكون حاصًا على شهادة الثانوية العامة أو ما . 2
يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية . 3
العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

الحصول على الهوية الوطنية )للطاب/الطالبات(.. 4

أن يكون حسن السيرة والسلوك.. 5
أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا . 6

كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
أن ال يكون قد فصل أكاديميا أو تأديبيا من . 7

الجامعة أو أي جامعة أخرى ، وإذا اتضح بعد 
قبول الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو 

أكاديمية فيعد قبوله ملغيًا.
آلية القبول. 2

أن يتقدم الطالب/الطالبة الذي تتوفر فيه الشروط 
المطلوبة بالمستندات التي تحددها عمادة القبول 
والتسجيل في الجامعة في الموعد والمكان اللذين 

تحددهما، وبالشروط التي تعلن في حينه أو عبر 
القبول اإللكتروني كالتالي:

القبول والدراسة

الدخول على موقع عمادة القبول والتسجيل 
https://Registration.kku.edu.sa

ادخال البيانات كما هو المطلوب وموضح في الموقع

التأكد من صحة رقم الجوال حيث يتم التواصل مع 
الطالب / الطالبة على طريقة

ادخال التخصصات مرتبة وفق أولوية الرغبات لديك 
علما أنه لن تظهر لك إال الرغبات المتوافقة مع نسبتك 

سيتم سحب بينات شهادة الثانوية واختبارات المركز 
الوطني للقياس من الجهات المعنية 

التاكد من رقم الهوية ) السجل المدني ( 



عزيزي الطالب / الطالبة	 
عند اختيار الرغبات سيتم إخفاء الرغبات التي 	 

ال يمكن قبولك عليها لتدني نسبتك، علمًا أن 
اختيارك للرغبة اليعني قبولك عليه وسيتم 

الترشيح وفق النسب والمقاعد المتاحة التي 
تحددها الكلية.

على الطالب/الطالبة الدخول على طلب القبول 	 
خال 48 ساعة من مواعيد الترشيح لاطاع على 

التخصص ويمكنه الموافقة أو الرفض.
بعد موافقة الطالب/الطالبة على التخصص 	 

المرشح عليه ستصله رسالة بالرقم الجامعي خال 

48 ساعة.
عند رفض التخصص يسقط حق الطالب/الطالبة 	 

في التخصص ويمكنه االختيار بين دخول المرحلة 
التالية أو االنسحاب من القبول.

يتم الترشيح لكلية علوم الحاسب اآللي وفقا 	 
للنسبة المؤهلة كالتالي: 30٪ المعدل التراكمي 

للثانوية العامة + 30٪ اختبار القدرات + 40٪ اختبار 
التحصيلي.

في حال عدم دخولك على موقعك واختيار 	 
الموافقة أو الرفض سيتم إلغاء طلب القبول 

الخاص بك بشكل نهائي من الجامعة.



تقوم عمادة شؤون الطاب بالجامعة بتنظيم 	 
حفل استقبال الطاب المستجدين، وذلك إلطاع 

الطالب/الطالبة على لوائح وأنظمة الجامعة 
ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

كما تقوم كلية علوم الحاسب اآللي بتخصيص 	 
يومًا في بداية كل فصل دراسي بدعوة جميع 

الطاب المستجدين لحضور البرنامج التعريفي 
للطاب المستجدين بالكلية، والذى يعد أحد 

البرامج المهمة التي تساعد في تهيئة الطاب 
لبدء الدارسة في الكلية والجامعة ومعرفة مرافقها 

ونظامها ولوائحها، ومن أهدافه ما يلي:
التعريــف بالكلية وأقســامها العلمية وجميع . 1

مرافقها.
التعريف بوحدات الكلية المختلفة وتوضيح اهمية . 2

كل منها ومدى ارتباطهم بها.
التعريف باالرشاد االكاديمي وأهم اللوائح . 3

والتعليمات الجامعية.
التعريف باالعتماد االكاديمي ومدى أهمية تطبيق . 4

معايير الجودة.
التعريف باألنشطة الطابية المختلفة داخل الكلية . 5

والجامعة ومدى أهميتها.
اإلجابة على استفسارات ومقترحات الطاب.. 6

البرنامج التعريفي 
للطالب المستجدين



البطاقة الجامعية . 1
يصدر للطالب المستجد بطاقة جامعية إلكترونية، . 1

مزودة بصورة إلثبات شخصيته عبر النظام 
األكاديمي ( أكاديميا)، ويمكن االعتماد عليها حتى 

يتم إصدار البطاقة الجامعية المطبوعة.
يستلم الطالب البطاقة الجامعية المطبوعة من . 2

مكتب الشؤون االدارية بالكلية خال 60 يوم من 
بداية الدراسة.

يجــب علــى كل طالب حمــل البطاقة حين دخوله . 3
للكليــة أو داخــل أروقــة الجامعة وإبرازها حين الطلب.

فــي حالــة فقدان البطاقة - وبعد تقصي األســباب . 4
التــي أدت إلــى فقدهــا -يمنح الطالب بطاقة أخرى 

بديلــة وفــق الضوابــط المعتمدة لدى عمادة 
القبول والتســجيل.

بطاقة الصراف اآللي. 2
يصدر للطالب المستجد بطاقة صراف آلي الستام . 1

المكافآت.
يستلم الطالب بطاقة الصراف اآللي من مكتب . 2

الشؤون االدارية بالكلية بعد التأكد من انتظامه في 
درجة البكالوريوس خال 60 يوم من بداية الدراسة.

في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، أو انتهاء صاحيتها . 3
يمنح الطالب بطاقة أخرى بديلة في فترة ال تزيد عن 

شهر ونصف من وصول الطلب إلكترونيا؛ لكون 
عمليات اإلصدار مرتبطة بأنظمة البنك.

الخدمات الطالبية

خطوات تفعيل بطاقة الصراف اآللي

يقوم الطالب 
بإدخال الرقم 

سري )1221(

يقوم الطالب 
بإدخال الرقم 

السري المؤقت 
ومن ثم ادخال 

رقم سري جديد 
خاص به ثم 

تأكيده .

يتلقى الطالب 
رسالة نصية 

SMS على رقم 
جواله المسجل 
في المصرف 

تحتوي على رقم 
سري مؤقت

يقوم الطالب 
باختيار أي 

خدمة مثل 
سحب نقدي 

او استعالم عن 
الرصيد .

يقوم الطالب 
بالتوجه الى احد 
اجهزة الصراف 
االلي الخاصة 

بمصرف الراجحي.

البطاقة االن 
تعمل بالرقم 
السري الذي 

تم ادخاله في 
الخطوة رقم ٥

123456



اإلسكان الطالبي. 3
تقدم خدمة السكن للطاب )بنين فقط( عن طريق 

إدارة اإلسكان الطابي بعمادة شؤون الطاب 
بالجامعة.

موقع السكن: المجمع األكاديمي بلعصان على طريق 
خميس مشيط – أبها مقابل حي الموظفين، ويبعد 

السكن عن المدينة الجامعية بالقريقر 3 كم وعن 
المجمع األكاديمي بالمحالة 15 كم.

شروط القبول في السكن:
أن يكون الطالب منتظمًا في الجامعة متفرغًا . 1

للدراسة غير مرتبط بوظيفة.
أن تكون أسرته مقيمة في مدينة تبعد عن أبها . 2

مسافة 100 كم فأكثر.
أن يكون ملتزمًا باآلداب االسامية والمظهر . 3

الائق واألخاق الحميدة وحسن السيرة والسلوك.
أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من مخالفة . 4

مخلة باللوائح والنظم الجامعية.
أن يكون سليمًا من األمراض المعدية.. 5
األولوية لطاب المنح وللطاب من ذوي . 6

الظروف المادية الصعبة.

الخدمات الغذائية. 4
تشرف إدارة التغذية بعمادة شؤون الطاب بالجامعة 

على تقديم الوجبات الغذائية للطاب في مطاعم 
الجامعة بإشراف صحي، وتقدم وجبات اإلفطار 

والغداء للطاب بأســعار رمزية مناســبة حسب 
األوقات التالية:

وجبة اإلفطار من الساعة 7-10 صباحًا.	 
وجبة الغداء من الساعة 11-4 مساًء.	 

المطاعم الرئيسية للجامعة:
مطعم الجامعة الرئيسي بالقريقر.. 1
مطعم المجمع األكاديمي بالمحالة.. 2
مطعم أعضاء هيئة التدريس والموظفين )النخبة(.. 3
العديد من المطاعم والبوفيهات الخاصة . 4

بالمستثمرين والمنتشرة في أروقة الجامعة.
الصندوق الطالبي. 5

ترتبط اإلدارة التنفيذية لصندوق الطاب بعميد 
شؤون الطاب وتشتمل الخدمات المقدمة من إدارة 

الصندوق الطابي على التالي:
تقديم خدمات اإلعانات والقروض لطاب الجامعة .. 1
اإلسهام في تأمين الجوائز العينية أو النقدية . 2



للطاب المتفوقين في الدراسة ، والبارزين في 
األنشطة الطابية .

اإلسهام في تمويل األنشطة الطابية التي . 3
تضمنتها خطط األنشطة المعتمدة .

المشاركة في تأمين بعض متطلبات الطلبة العلمية . 4
، واالجتماعية والرياضية والفنية ، وما في حكمها.

المساهمة في دعم بعض األنشطة االستثمارية . 5
الداخلية للصندوق مثل : البوفيهات ، أماكن بيع 

المستلزمات الطابية ، وغيرها .
الصرف على المشروعات االستثمارية الموجهة . 6

في األصل لخدمة الطلبة في مقر دراستهم ، 
وإسكانهم التي يمولها الصندوق أو يساهم في 

تمويلها مثل البوفيهات ومراكز التصوير الورقي ، 
والطباعة العادية وبيع الكتب والمراجع الدراسية 
واألجهزة العلمية ، واألدوات المكتبية ، ونحوها 

مما يحتاج إليه الطالب .
المساهمة في دعم الطلبة المعسرين بتوفير . 7

نظام التشغيل الطابي لهم في جميع الكليات 
واإلدارات مع مراعاة الجدول الدراسي .

األنشطة الطالبية. 6
تعد األنشطة الطابية الشق اآلخر للحياة الجامعية، 

إذ إنها تشكل ملتقى إلبداعات الطلبة وأنشطتهم 
الاصفية، فهي تفتح أبوابها لكل طالب من لحظة 

دخوله الجامعة، وتصقل شخصيته في جوانبها 
المختلفة، وتنمي مواهبه بشكل يثري تجربته 
الجامعية، كما أنها تسهم في خلق الشخصية 

المتوازنة والفاعلة للطالب بالجامعة. وتطرح الجامعة 
عدًدا من البرامج الفصلية واألنشطة المتنوعة التي 

تهدف إلى:
استثمار وقت الفراغ لدى طاب الجامعة . 1

لمساعدتهم في تكوين شخصياتهم فكريا، 
وثقافيا، واجتماعيا بشكل متوازن ومتكامل وفق 

أحكام العقيدة اإلسامية.
تنمية العاقات الطابية ، ودعم روح األخوة . 2

وتحقيق التعارف والترابط والتعاون بين الطاب.
اكتشاف المواهب والطاقات لدى الطاب . 3

وصقلها وتنميتها.
إثراء الجوانب المعرفية لدى الطاب وتحفيزهم . 4



على البحث واالطاع، ودعم روح المنافسة 
الشريفة فيما بينهم.

تهيئة أجواء ترويحية ترفيهية منضبطة، تهدف . 5
إلى بناء األجسام واللياقة البدنية، وتطرد الملل 

والفتور، وتجدد اإلقبال على طلب العلم.
المشاركة في المناسبات المختلفة داخليا وخارجيا . 6

مما يعزز تبادل الخبرات .
نادي الحاسب اآللي. 7

يقوم نادي الحاسب اآللي بتنفيذ مناشط خطة . 1
األنشطة الطابية السنوية والمعتمدة من مجلس 

النشاط بالكلية ومن عمادة شؤون الطاب 
بالجامعة.

يشرف على النادي رائد األنشطة الطابية بالكلية . 2
وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يكون رئيس النادي أحد طاب الكلية.. 3

جميع رؤوساء اللجان وأعضاءها بالنادي من طاب . 4
الكلية.

يقيم النادي أنشطة شتى في مجاالت متنوعة ) . 5
ثقافية – ترفيهية – اجتماعية – رحات – دورات 

تدريبية – دروس علمية – رياضية ... إلخ(

العيادات الخارجية في المدينة الطبية. 8
تعّد مركز رعاية صحية أولية متطورا.

تقدم الخدمات الطبية (مجانا( لطاب وطالبات 
الجامعة. 

تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية بأحدث وأفضل 
المعايير الصحية العالمية.

يوجد نخبة من األطباء وكوادر تمريض مؤهلة على 
أعلى مستويات، وكوادر طبية مساعدة.
أحدث وأفضل األجهزة الطبية الحديثة.



السنة الدراسية : . 1
فصان رئيسيان وفصل صيفي إن وجد .

الفصل الدراسي: . 2
س على  مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا ُتَدرَّ
مداها المقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها فترتا 

التسجيل واالختبارات النهائية .
الفصل الصيفي: . 3

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع، ال تدخل من 
ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية، وتضاعف 

خالها المدة المخصصة لكل مقرر .
المستوى الدراسي: . 4

هو الدال على المرحلة الدراسية وفقًا للخطط 
الدراسية المعتمدة .

الخطة الدراسة : . 5

هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية 

والحرة، وتشكل من مجموع وحداتها متطلبات 

التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح 

للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد .

المقرر الدراسي: . 6
مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في 

كل تخصص  )برنامج( ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، 
واسم، ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث 

المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات، وملف 
خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم 

والتطوير، ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب 
أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه .

الوحدة الدراسية : . 7
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن 

خمسين دقيقة، أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته 
عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني 

الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة .
اإلنذار األكاديمي : . 8

اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض المعدل 
التراكمي عن الحد األدنى )2.00( .

درجة األعمال الفصلية : . 9
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب 

خال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة 
تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي .

التعريفات والمصطلحات الهامة



االختبار النهائي : . 10
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل 

الدراسي .
درجة االختبار النهائي : . 11

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في 
االختبار النهائي للفصل الدراسي .

الدرجة النهائية : . 12
مجموع درجات األعمال الفصلية مضاًفا إليها درجة 

االختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائة .
التقدير: . 13

وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة 
النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.

وزن التقدير من 5رمز التقـديـرالتـقـديـرالـدرجـة المئـويـة

5.00أ +ممتاز مرتفع95 ـ 100

4.75أممتـــاز90 إلى أقل من 95

4.50ب +جيد جدًا مرتفع85 إلى أقل من 90

4.00بجيـد جــدًا80 إلى أقل من 85

3.50ج +جيـد مرتـفع75 إلى أقل من80

3.00ججــيـــد70 إلى أقل من 75

2.50د +مقبـول مرتفع65 إلى أقل من70

2.00دمـقـبــول60 إلى أقل من 65

1.00هـراســــبأقــل مـن 60



تقدير غير مكتمل : . 14
تقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر يتعذر على الطالب 

استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في 
.)IC( السجل األكاديمي بالحرف  (ل) أو

المعدل الفصلي : . 15
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها 

الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع 
المقررات، التي درسها في أي فصل دراسي، وتحسب 

النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي 
حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب كما يلي:

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعـدد الوحداتالمقرر

4.59ب +103285 سلم

3.09ج342370 كم

4.7514.25أ235392 ريض

4.016ب312480 فيز

1248.25المجموع



المعدل التراكمي : . 16
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب 
في جميع المقررات، التي درسها منذ التحاقه بالجامعة 
على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات كما يلي:

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعـدد الوحداتالمقرر

5.010أ +103296 سلم

4.012ب317383 كم

3.012ج314471 ريض

4.012ب326381 فيز

1246المجموع

معدل الفصل الثاني =
مجموع النقاط ) 46 (

مجموع الوحدات ) 12 
3.8=

المعدل التراكمي =
مجموع نقاط الفصلين ) 46+48.25(

مجموع الوحدات ) 12 
3.93 = 

التقدير العام : . 17
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خال مّدة 

دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي: . 18

مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل 
فيها في فصل دراسي، ويتحدد الحد األعلى واألدنى 

للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.



نظام المستويات. 1
هو نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى 

فصلين رئيسين، ويجوز أن يكون هناك فصل 
دراسي صيفي، على أن تحتسب مّدته بنصف مدة 

الفصل الرئيسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل درجة 
البكالوريوس إلى مستويات وفقًا للخطة الدراسية.

شروط عامة
تسير الدراسة في المرحلة الجامعية بالكلية على 	 

نظام المستويات.
تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية بالكلية من 	 

عشر مستويات.
تكون مدة المستوى الدراسي فصًا دراسيًا.	 
يتدرج الطالب في الدراسة ، والنجاح في مقررات 	 

المستويات الدراسية ، وفقًا ألحكام االنتقال من 
مستوى إلى آخر.

االرشاد األكاديمي. 2
يتم توزيع الطاب والطالبات على المرشدين 

األكاديميين في كل قسم لمساعدتهم في:
فهم األنظمة واللوائح وتفسيرها.	 
شرح الخطة الدراسية المشتملة على متطلبات 	 

التخرج.

متابعة مسيرتهم وتقدمهم الدراسي.	 
متابعة تسجيل الجداول الدراسية لهم.	 
تقديم االستشارات الازمة لهم عند تقديمهم 	 

بطلب التأجيل أو االعتذار.
مناقشة القرارات األكاديمية والتأديبية إن وجدت.	 
إشعارهم عند تعثرهم أو حصولهم على إنذارات 	 

أكاديمية، وإرشادهم بما يحسن من مستواهم من 
خال االطاع على نتائجهم.

يقوم المرشد األكاديمي في نهاية كل فصل 	 
دراسي بالرفع لرئيس القسم بأسماء الطاب 

المنقطعين والمنذرين والمتفوقين والمتوقع 
تخرجهم بعد نهاية الفصل الدراسي.

الجدول الدراسي. 3
تقوم عمادة القبول والتسجيل بتسجيل الجدول 

الدراسي آليًا للطالب او الطالبة مع بداية كل فصل 
دراسي .

نظام وقواعد الدراسة



شروط عامة
يتم تسجيل الطالب تلقائيًا وفق ضوابط التسجيل، 	 

وبشكل آلي دون الحاجة إلى طلب منه بذلك.
يلتزم الطلبة بالحضور في الشعب المحددة في 	 

جداولهم، ويتحمل الطالب تبعات الحضور في غير 
الشعب المحددة في جدوله.

ينقل الطالب من مستواه إلى المستوى الذي يليه 	 
إذا إجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى.

يعد الطالب متعثرًا إذا لم ينجح في مقرر أو أكثر 	 
من مقررات المستوى المقيد فيه.

يـكـون الحـد األدنى للعبء الدراسي في تسجـيـل 	 
المـقررات ) 12( وحدة دراسية في الفصل الدراسي.

يتم التسـجـيـل للطالب من المستويات التي تلي 	 
مستواه ويرتبط العبء الدراسي للطالب بمعدله 
التراكمي على أن ال يقل عدد الوحدات الدراسية 

المسجلة عن الحد األدنى، ويكون الحد األعلى 
لعدد الوحدات الدراسية كالتالي:

12 وحدة دراسية على األكثر لمن معدله  «
التراكمي أقل من )2(.

17 وحدة دراسية لمن معدله التراكمي بين       «
.)2.25 – 2(

18 وحدة دراسية لمن معدله التراكمي بين  «
.)2.99 – 2.26(

19 وحدة دراسية لمن معدله التراكمي بين       «
.)3.5 – 3(

20 وحدة دراسية لمن معدله التراكمي بين  «
.)5 – 3.51(

للطالب الخريج أن يسجل حتى 24 ساعة – متى ما 	 
كان ذلك ممكًنا - عبر مسجل الكلية بعد موافقة 

رئيس القسم وعميد الكلية.
يحدد عدد المستويات التالية المسموح بتسجيل 	 

مقررات منها من ثاثة إلى أربعة مستويات 
للمستوى المقيد فيه الطالب.

إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر يعيد دراسة ما 	 
رسب فيه وفق الضوابط التالية : 

إذا رسـب الطـالـب فيما مجمـوعه الحد األدنى  «
أو أكثر من الوحـدات الدراسية لزمه إعادة دراسة 

مقررات الرسوب فقط. 
إذا رسب الطالب فيما مجموعه أقل من الحد  «

األدنى من الوحدات الدراسية يلزم إعادة دراسة 
مقررات الرسـوب مع إضــافـة مقررات إضافية 

من المسـتـويــيين التي تـلي مسـتـواه وفقا 



لضوابط الخطة الدراسية والجداول. 
عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي من 	 

مقررات المستوى الدراسي الذي يليه ) بسبب 
التعارض أو عدم  انهاء المتطلب السابق أو 

إلنهائه جميع مقررات ذلك المستوى ( يكمل عبأه 
الدراسي من مقررات المستويات التالية المسموح 

بها وإذا تعذر إكمال وحداته الدراسية بعد ذلك 
يكتفي بالوحدات الدراسية التي توافرت له حتى لو 

كان عددها دون الحد األدنى.
يشترط على الطالب في السنة التحضيرية أن ينهي 	 

متطلبات السنة التحضيرية في مدة ال تتجاوز ثاثة 
فصول دراسية اعتيادية  (ال يدخل ضمنها الفصل 

الصيفي(.
يقوم كل طالب بطباعة جدوله الدراسي اآللي من 	 

موقع الجامعة قبل بداية الفصل الدراسي، كما 
ينبغي على جميع الطلبة طباعة جداولهم بصورتها 
النهائية بعد انتهاء فترة معالجة التسجيل كما هي 

موضحة في التقويم األكاديمي.
يمكن التسجيل للطالب بتجاوز المتطلب في حال 	 

موافقة القسم الطارح للمقرر.
ال يمكن حذف المقررات الصفرية إال في الضرورة 	 

القصوى بعد موافقة مجلس القسم ومجلس 

الكلية وتوصية اللجنة الدائمة للشؤون الطابية.
رموز وأرقام تجدها في الجدول الدراسي

من الرموز واألرقام التي تجدها في جدولك ما يلي:
رمزهاليوم

1األحد
2االثنين
3الثاثاء
4األربعاء

5الخميس
اختصارات المقررات في الجدول الدراسي

المـــــادةاالختصار
مقررات الرياضياتريض

مقررات اللغة االنجليزيةنجل

مقررات الفيزياءفيز

مقررات االحصاء واالحتماالتاحص

مقررات الثقافة اإلساميةسلم

مقررات اللغة العربيةعرب

مقررات علوم الحاسبعال

مقررات نظم المعلوماتنال

مقررات هندسة الحاسبهحس

مقررات هندسة الشبكات واالتصاالتهات



آلية الحذف واإلضافة
يتم الحذف واإلضافة للمقررات عن طريق:

الطالب/الطالبة	 
يمكن للطالب / الطالبة حذف وإضافة المقررات 
الدراسية وتعديل الشعب إذا كان متاحًا عن طريق 

موقعه االلكتروني في الجامعة )أكاديميا(.
عمادة القبول والتسجيل	 

التسجيل اآللي للطالب في بداية كل فصل دراسي.
الكلية	 

دراسة وضع الطالب وإيجاد حلول له إذا كان لديه أية 
مشكلة في الجدول الدراسي بالتنسيق مع عمادة 

القبول والتسجيل.
الحضور والمواظبة. 4
على الطالب حضور المحاضرات والدروس العملية 	 

بانتظام حسب جدوله الدراسي.
يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي إذا قلت 	 

نسبة حضوره عن 80٪ من المحاضرات النظرية، 
والدروس العملية المحددة لكل مقرر خال الفصل 

الدراسي.
أال يتجاوز مجموع غياب الطالب سواء بعذر أو 	 

بدون عذر نسبة ٪50.
ُيعدُّ الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب 	 

الغياب راسبًا في المقرر، ويرصد له التقدير)ح، 
DN( في خانة الدرجة في كشف النتيجة.

على الطالب متابعة نسبة غيابه في المواد 	 

المسجلة له أسبوعيا؛ وسيظهر له إنذاٌر أول عند 
بلوغ نسبة الغياب 10 ٪ وإنذاٌر ثاٍن إذا بلغت النسبة 

15 ٪ وعند وصوله أكثر من 20 ٪ سيكون الطالب 
محرومًا.

يكون رصد الغياب آليًا تماشيًا مع التحول إلى 	 
التعامات اإللكترونية وسعيًا لسرعة اإلنجاز 

ودقته.
يسند رصد الغياب والغياب بعذر آليا ألستاذ 	 

المقرر؛ ويتم إدخال الحضور والغياب للمحاضرة 
خال 14 يومًا من تاريخ المحاضرة كحد أقصى.

يبدأ عضو هيئة التدريس في رصد الغياب آليًا من 	 
أول يوم في الفصل الدراسي، ويستمر في الرصد 

إلى نهاية األسبوع األخير من الفصل الدراسي 
حسب التقويم األكاديمي. 

يتحمل الطالب تبعات الحضور في غير الشعبة 	 
المحددة في جدوله.

في حالة وجود عذر مقنع وموثق يمنع الطالب 	 
من حضور المحاضرة النظرية أو العملية؛ فعليه 

أن يرفع هذا العذر إلى لجنة األعذار بوحدة شؤون 
الطاب األكاديمية بالكلية.

تقوم لجنة األعذار بتوجيه أستاذ المقرر لتحويل 	 
الغياب إلى غياب بعذر في حالة قبول عذر الطالب.

تعليمات وخطوات تقديم األعذار. 5
يسمح بتقديم األعذار إذا تغيب الطالب/الطالبة عن 

المحاضرات النظرية والعملية أو اإلختبارات الفصلية 



بعذر رسمي إلى لجنة األعذار بوحدة شؤون الطاب 
األكاديمية بالكلية. وحددت الئحة الدراسة واإلختبارت 

نسبة 20٪ للغياب بدون عذر للحاالت والظروف 
الطارئة التي قد يتعرض لها الطالب/الطالبة وال 
يستطيع تقديم عذر لها. وفي حالة رغبة الطالب/

الطالبة تقديم عذر الي غياب في حدود 20٪ فانه 
يجب إتباع التالي:

طباعة اإلحالة لطلب العذر من موقع الجامعة . 1
)شامل للطاب( ومراجعة الجهة المعنية مثل 

المستشفى، المرور وغيرها خال 7 أيام من تاريخ 
الغياب وتزويد الوحدة بنسخه منه مع الطلب.

يجب إحضار العذر من الجهة المعنية خال 4 . 2
اسابيع من تاريخ الغياب فقط ولن يقبل أي عذر يتجاوز 

ذلك.
يمكن تقديم العذر خال ساعات العمل المحددة . 3

والمذكورة على شاشة اإلعانات في وحدة شؤون 
الطاب األكاديمية ، والحصول على إيصال إستام 

الطلب بعد تعبئة النموذج. 
يجب تعبئة كل البيانات بدقة على برنامج . 4

الخدمات اإللكترونية بالوحدة.
اللجنة لن تقبل اى نوع من األعذار بدون رقم . 5

اإلحالة والتاريخ.
لن يقبل أي مراجعة للطالب/للطالبة بدون . 6

اإليصال.
يتم ارسال بريد الكتروني للطالب/للطالبة . 7

بالموافقة على العذر أو برفضه من خال لجنة األعذار 
بالوحدة.

يتم ارسال بريد الكتروني ألستاذ المقرر في حالة . 8
الموافقة فقط على العذر المقدم من الطالب/الطالبة 

لرفع الغياب من النظام األكاديمي.
أخر موعد لتقديم األعذار عن المحاضرات . 9

واالختبارات الفصلية بنهاية دوام األسبوع الذي يسبق 
اختبارات اإلعداد العام.

األعذار المقبولة للغياب بعذر عن محاضرة أو . 6
اختبار فصلي أو اختبار نهائي

تشمل األعـذار التي تقبل من قبل الجامعة والكلية، 
والتي على ضوئها يمنح الطالـب/الطالبةغياب بعذر أو 

امتحانـا بديا لإلختبارت الفصلية ما يأتي:
اآلعذارالمرضية، بشرط تقديم تقرير طبي خاص 	 

بالطالب/الطالبة ، ويجب توفر التالي :
وجود إحالة عمادة شؤون الطاب برقم وتاريخ  «

أن يكون التقرير مصدق عليه من 
 مستشفى حكومي 	 
 مستشفى خاص 	 
 الخدمات الطبية بالجامعة	 
وال يقبل خافه كالمشاهد الطبية او التقارير 	 

الطبية الصادرة من مركز او مستوصف خاص.
وفاة أحد أفراد العائلة من الدرجة األولى،وبحد 	 

أقصى ثاثة أيام ) األب – األم – األخ – األخت – 
االبن – البنت – )الجد والجدة من جهة األب واألم 



أو خارج المعمل.
تخزين الملفات الخاصة بالطالب على وحدة . 2

تخزين خارجية مثل USB Flash memory وإدارة 
المعامل غير مسئولة عن فقدان الملفات المخزنة على 

األجهزة.
تشغيل األجهزة فقط لألغراض التعليمية . 3

واالستخدام األمثل ألجهزة الحاسوب.
عدم استخدام أي برامج اختراق ومن يخالف ذلك . 4

يكون تحت طائلة المسؤولية.
بعد انتهاء المحاضرة يرجى إطفاء الجهاز وإرجاع . 5

الكرسي لمكانه و إدارة المعامل غير مسئولة عن أي 
مفقودات يتم نسيانها داخل المعمل.

يمنع تنصيب أي برنامج على أجهزة المعامل . 6
بدون إذن مسبق من الوحدة.

يرجى المحافظة على نظافة المعمل وعدم . 7
العبث بمحتوياته.

وتقديم اثبات صلة القرابة(.
حادث مروري نتج عنه إصابات تمنع الحركة، ويجب على 	 

الطالب/ الطالبة إيصال التقرير الطبي الازم و تقرير 
الحادث )بواسطة الطالب/الطالبة أو من ينوب عنه(.

اإليقاف أو الســجن، وعلــى الطالــب/الطالبةطلــب 	 
إبــاغ الجامعــة بخطــاب مــن الجهــة التي أوقــف 

فيهــا موجه الى كليته التي ينتمي إليها .
مواعيد مثبتة من جهات رسمية) جلسات محاكم 	 

مصدقة من أحد القضاة أو كتـاب العـدل ، أو 
مواعيـد مستشفيات خارج المنطقة، وغيرها(.

الظروف الشخصية واألسرية القاهرة والطارئة، وتقدر 	 
هذه الحاالت من قبل لجنة مخصصة في الكلية.

تعليمات استخدام المعامل. 7
داخل المعامل يرجى االنتباه واتباع التالي :

التزام الهدوء أثناء استخدام المعمل و عدم جلوس . 1
أكثر من طالب أمام الجهاز, وعدم تحريك الكراسي داخل 

الرجاء المحافظة
 على النظافة

يرجى عدم
 اصطحاب االطعمة

يرجى عدم
 اصطحاب المشروبات

يرجى عدم 
استعمال الجوال



االختبارات والتقديرات. 8
يتم توزيع درجات تقييم الطاب في المقررات . 1

الدراسية في كل األقسام كالتالي:

قسم نظم المعلوماتقسم علوم الحاسب

االختبار النهائي     
العملي                                      
االختبار نصف الفصلي األول     
االختبار نصف الفصلي الثاني    
                     )Quizzes( الواجبات و الـ

50 درجة
20 درجة
10 درجة
10 درجة
10 درجة

االختبار النهائي     
العملي                                      
االختبار نصف الفصلي األول     
االختبار نصف الفصلي الثاني    
                     )Quizzes( الواجبات و الـ

50 درجة
20 درجة
10 درجة
10 درجة
10 درجة

قسم هندسة الشبكات واالتصاالت قسم هندسة الحاسب

االختبار النهائي     
العملي                                      
االختبار نصف الفصلي األول     
االختبار نصف الفصلي الثاني    
                     )Quizzes( الواجبات و الـ

50 درجة
20 درجة
10 درجة
10 درجة
10 درجة

االختبار النهائي     
العملي                                      
االختبار نصف الفصلي األول     
االختبار نصف الفصلي الثاني    
                     )Quizzes( الواجبات و الـ

50 درجة
20 درجة
10 درجة
10 درجة
10 درجة

تنتهي األعمال الفصلية )من اختبارات وواجبات . 2
أو بحوث أو مشروعات)  قبل بداية االختبارات النهائية.

يقوم رئيس القسم باالطاع على أسئلة . 3
االختبارات الفصلية قبل االختبار؛ للتأكد مع أستاذ 

المقرر من مدى مناسبتها مع ما أعطي للطلبة، ومدى 
شمولها كل أنواع األسئلة التي يتأتى عنها التقييم 

المناسب لحصيلة الطلبة العلمية؛ وكذلك اشتمالها 



على أسئلة من كل األبواب والفصول التي تم أخذها 
قبل ذلك االمتحان.

يحتفظ القسم بكل ما له عاقة بتقويم الطالب . 4
في األعمال الفصلية حتى نهاية الفصل الدراسي 

التالي.
يعلن مدرس المقرر نتائج االختبارات الفصلية . 5

في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ االختبار.
يعلن المدرس لطابه مجموع درجات األعمال . 6

الفصلية في آخر محاضرة يقدمها أو التي قبلها، 
باستخدام أرقام الطاب دون ذكر األسماء.

يحق للطالب االطاع على ورقة اإلجابة . 7
لاختبارات الفصلية أو البحوث والمشروعات بعد 
تصحيحها من أستاذ المقرر لاستفادة من أخطائه.

ينتهي حق الطالب في التظلم من درجته الكلية . 8
لألعمال الفصلية متى ما بدأت االختبارات النهائية 

للفصل الدراسي. 
يتم عقد االختبارات الفصلية البديلة في االسبوع . 9

اآلخير من الفصل الدراسي وقبل بداية االختبارات 
النهائية للطاب المقبولة أعذارهم.

يكون االختبارات الفصلية البديلة في كامل . 10
المنهج.

التغيب عن االختبارات النهائية واالختبارات . 9
البديلة

يتقدم الطالب المتغيب عن االختبار النهائي . 1
بعذره إلى عميد الكلية قبل بداية الفصل الدراسي 

التالي بواسطة الطالب أو من ينوب عنه والذي بدوره 
يحيل العذر إلى مجلس الكلية. وفي حالة عدم قبول 

مجلس الكلية العذر، فيجب إباغ الطالب بذلك رسميًا، 
وفي حالة االقتناع بالعذر، يكلف القسم بعقد االختبار 

البديل بما ال يتجاوز أسبوعين من بداية الفصل.
تبلغ عمادة القبول والتسجيل إلكترونيا بالتقدير . 2

الذي حصل عليه الطالب  في حالة قبول عذره بعد 
أدائه لاختبار البديل في مدة أقصاها نهاية األسبوع 

الثاني من بداية الدراسة للفصل التالي؛ وتقوم العمادة 
بتعديل الدرجة مع إتاحة معالجة التسجيل للطالب.

عند وصول نتيجة االختبار البديل بداية األسبوع . 3
الثالث من الفصل الدراسي تقوم عمادة القبول 

والتسجيل بتعديل الدرجة، وحذف المقرر من تسجيله، 
مع تعذر معالجة التسجيل.

يجوز عقد االختبار البديل أثناء فترة االختبارات . 4
النهائية إذا تم تقديم العذر مبكرًا، وتمت الموافقة 

عليه.
يحدد بداية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي . 5

لعقد االختبارات البديلة.
ضوابط إعادة تصحيح ورقة االختبارات . 10

النهائية 
في حالة عدم قناعة الطالب بالدرجة النهائية . 1

المكتسبة يتبع اآلتي:
يقدم الطالب طلبًا إلى رئيس القسم مرفقا به . 1

تعهد بصحة المعلومات وتعبئة النموذج. 



ُيحال الطلب إلى أستاذ المقرر لمراجعة ورقة . 2
اإلجابة ، والرفع لرئيس القسم إما بالحاجة الى 

تعديل الدرجة أم ال مبررا السبب. 
إذا لم يقتنع الطالب ، فعليه تقديم طلب بذلك . 3

لرئيس القسم الذي يقدم الطلب الى مجلس 
الكلية لتشكيل لجنة من ثاثة أعضاء إلعادة 

تصحيح أوراق اإلجابة واباغ الطالب بالنتيجة 
واطاعه على ورقة إجابته.

ترفع اللجنة تقريرا بذلك إلى عميد الكلية، . 4
ويعتبر القرار نهائيا.

يتم تعديل الدرجة من أستاذ المقرر وتعتمد من . 5
 رئيس القسم وعميد الكلية ثم 

تعكس آليا إلى عمادة القبول والتسجيل 
العتمادها.

على الطالب التقدم بطلب المراجعة مدة ال . 2
تتجاوز أسبوعين بعد ظهور النتيجة النهائية.

يحق للطالب التقدم بطلب مراجعة ثاثة . 3
مقررات طيلة بقائه في الجامعة وفي حال تبين صحة 

ادعاء الطالب ال يحسب عليه طلب المراجعة. 
تقييم المقررات الدراسية. 11

يمكن للطالب / الطالبة من تقييم المقرر . 1
الدراسي في نهاية كل فصل دراسي، وتحديد نسبة 

رضا الطالب / الطالبة عن المقرر الذي تم دراسته من 
خال تعبئة استبيان الكتروني على موقع الجامعة 

بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية.

جميع اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تؤثر . 2
على تقديرك فى هذا المقرر لذلك كن موضوعيًا عند 

اإلجابة.
عناصر االستبانة كالتالي:. 3

إدارة المقرروالتخطيط. 1
التدريس والتفاعل مع الطاب. 2
التقييم واالختبارات. 3
السمات الشخصية ألستاذ المقرر. 4
التقييم العام للمقرر. 5
التقييم العام. 6

الغش أو الشروع فيه. 12
إذا غش الطالب في االختبارات الفصلية أو . 1

النهائية، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات 
وقواعد إجراء االختبار، أو ثبت ألستاذ المقرر أن الطالب 

قد غش في إنجاز الواجبات الدراسية، أو التقارير أو 
البحوث؛ فيقوم أستاذ المقرر أو عضو لجنة المراقبة 

بمنع الطالب من االستمرار في االختبار، وكتابة محضر 
يبين فيه ما حدث بدقة، ثم يرفعه لرئيس القسم، ومن 

ثم إلى عميد الكلية والذي بدوره يرفع بتوصية تنفيذ 
العقوبة للجنة القضايا الطابية.

يقوم عميد الكلية، عند الحاجة، بتشكيل لجان . 2
للتحقيق في حاالت الغش المضبوطة على أن تنهي 

هذه اللجان أعمالها خال أسبوعين من التكليف بذلك.



االعتذار عن دراسة فصل دراسي. 13
هو االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي 

دون أن يعد الطالب / الطالبة راسبًا.
شروط االعتذار عن فصل دراسي

أن يتقدم الطالب / الطالبة باالعتذار قبل بداية . 1
االختبارات النهائية بثاثة أسابيع حسب التقويم 

األكاديمي للجامعة.
ال يحق للطالب المستجد االعتذار عن فصل . 2

دراسي إال بعد مضي عام دراسي.
ال يحق للطالب أن يعتذر عن فصل دراسي تم . 3

رصد درجة االختبارات النهائية ألي مقرر في ذلك 
الفصل.

ال يحق للطالب التأجيل واالعتذار أكثر من فصلين . 4
دراسيين متتاليين، أو ثاثة فصول غير متتالية 

طيلة بقائه في الجامعة.
تحتسب مّدة االعتذار ضمن الفترة الازمة إلنهاء . 5

متطلبات التخرج.
شروط االعتذار عن فصل دراسي سابق

يمكن للطالب التقدم بطلب اعتذار عن فصل دراسي 
سابق وفق الضوابط التالية:

يمكن للطالب التقدم بطلب اعتذار عن الفصل . 1
السابق بأثر رجعي بحيث ال يتجاوز ذلك فصًا 

دراسيًا واحدًا.
موافقه مجلس الكلية بناًء على ما يتقدم به . 2

الطالب من أعذار.
أن تكون شروط االعتذار عن الفصل الدراسي . 3

متحققة للطالب في ذلك الفصل.
أال يكون للطالب درجة مرصودة في الفصل المراد . 4

االعتذار عنه.
آلية االعتذار عن فصل دراسي

الطالب/الطالبة	 
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب االعتذار عن طريق . 6

البوابة اإللكترونية)أكاديميا( وذلك خال الفترة 
المخصصة لاعتذار.

يحق للطالب/الطالبة التراجع عن طلب االعتذار . 7
خال48 ساعة من تقديم الطلب.

يتابع الطالب/الطالبة نتائج طلب االعتذار على . 8
البوابة اإللكترونية، وفي حالة عدم الموافقة على 

الطلب فإن الطالب /الطالبة ملزم بالحضور حسب جدوله.
عمادة القبول والتسجيل	 
التحقق من انطباق شروط االعتذار على الطالب/. 1

الطالبة.
تنفيذ االعتذار آليًا.. 2
في حالة تنفيذ االعتذار فإنه ُيرصد للطالب / . 3

الطالبة المعتذر تقدير منسحب بعذر )ع،W( في 
جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي.

الكلية	 
استقبال طلب االعتذار من الطالب إذا كان ال . 1



يتوافق مع سياسات االعتذار عن الفصل الدراسي 
عم طريق وحدة شؤون الطاب األكاديمية بالكلية.

دراسة وضع طلب االعتذار المقدم من الطالب/. 2
الطالبة، وعرضه على مجلس القسم ثم مجلس 

الكلية.
إذا تمت الموافقة يتم الرفع لعمادة القبول . 3

والتسجيل للتنفيذ.
في حالة الرفض يتم إباغ الطالب بذلك.. 4

االعتذار عن دراسة مقرر دراسي. 14
هو االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر ما, دون 
أن يعتبر الطالب راسبًا فيه، ودون حذفه من جدول 

الطالب.
شروط االعتذار عن مقرر دراسي

يجوز للطالب / الطالبة االعتذار عن مقرر واحد . 1
فقط بشكل آلي، وذلك وفق التقويم األكاديمي 

للجامعة.
يشترط عند االعتذار عن مقرر أال يقل العبء . 2

الدراسي عن الحد األدنى )12( ساعة بعد االعتذار.
ال يجوز أن يزيد عدد المقررات المعتذر عنها . 3

الطالب/الطالبة عن أربعة مقررات دراسية كحد 
أقصى طيلة بقائه في الجامعة.

ال يجوز للطالب/الطالبة االعتذار عن مقرر ما أكثر . 4
من مرة خال دراسته.

في حالة تقدم الطالب لاعتذار عن مقرر بعد آخر . 5

يوم في المدة المقررة لاعتذار حسب التقويم 
األكاديمي للجامعة، فعلى الطالب التقدم بطلبه 

لعميد الكلية، الذي يحيل الطلب الى المرشد 
الطابي، وفي حال التوصية بقبول الطلب يحال 

الطلب إلى مجلس القسم ومن ثم مجلس الكلية 
للموافقة عليه، وفي حال الموافقة على الطلب، 

ترفع الكلية لعمادة القبول والتسجيل للتنفيذ.
يرصد للطالب تقدير )ع،W( في المقرر الذي اعتذر عنه.. 6

شروط االعتذار عن مقرر دراسي في فصل سابق
يمكن للطالب االعتذار عن مقرر في فصل سابق . 1

)بأثر رجعي( وفق الشروط التالية:
ال يحق للطالب االعتذار عن مقرر ُرصدت درجة . 2

االختبارات النهائية، ويكون االعتذار فقط لما رصد 
له )ح( أو )غ(.

ال يحق للطالب االعتذار عن مقرر ما في فصول . 3
ماضية تتجاوز فصل دراسي للفصل المنتظم به 

الطالب.
أن يكون تقديم الطلب للمقرر المراد حذفه في . 4

الفصل الدراسي التالي لذلك المقرر مباشرة حتى 
ا  لو كان الطالب منقطًعا عن الدراسة أو مطويًّ

قيده.
أن تكون شروط االعتذار عن المقرر منطبقة على . 5

الطالب في ذلك الفصل.
أن يكون لدى الطالب رصيد يمكنه من االعتذار بأثر رجعي.. 6



آلية االعتذار عن مقرر دراسي
الطالب/الطالبة	 
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب االعتذار عن مقرر . 1

عن طريق البوابة اإللكترونية)أكاديميا( وذلك خال 
الفترة المخصصة لاعتذار وحسب الشروط.

إذا تعذر تنفيذ الطلب عن طريق النظام فيتقدم . 2
الطالب/الطالبة بطلبه لعميد الكلية، مدّعمًا طلبه 

بما يبرر حاجته لاعتذار عن ذلك المقرر.
عمادة القبول والتسجيل	 

تنفيذ الطلب المتوافق مع الشروط آليًا.
الكلية	 
استقبال طلب االعتذار من الطالب إذا كان ال . 1

يتوافق مع سياسات االعتذار عن مقرر دراسي عم 
طريق وحدة شؤون الطاب األكاديمية بالكلية.

دراسة وضع طلب االعتذار المقدم من الطالب/. 2
الطالبة، وعرضه على مجلس القسم ثم مجلس 

الكلية.
إذا تمت الموافقة يتم الرفع لعمادة القبول . 3

والتسجيل للتنفيذ.
في حالة الرفض يتم إباغ الطالب بذلك.. 4

تأجيل دراسة الفصل الدراسي. 15
وهو تأجيل الدراسة لفصل دراسي دون أن يعد الطالب / 

الطالبة راسبًا. ويتم قبل بداية الفصل الدراسي .
شروط تأجيل دراسة الفصل الدراسي

أن يتقدم الطالب/الطالبة بطلب تأجيل الفصل . 1

خال المدة المحددة والتي حددت قبل بداية 
الفصل الدراسي بأسبوع أي قبل طرح الجداول 

الدراسية.
يحق لمرافق المبتعث، تأجيل الدراسة لفترة ال . 2

تتجاوز خمس سنوات ، على أن يتم إحضار ما 
يثبت مدة البعثة، وما يثبت وجودهما معا في بلد 

البعثة.
ال تحتسب مّدة التأجيل ضمن الفترة الازمة إلنهاء . 3

متطلبات التخرج.
أاّل تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو . 4

ثاثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلة 
بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك.

آلية تأجيل دراسة الفصل الدراسي
الطالب/الطالبة	 
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب التأجيل عن طريق . 1

البوابة اإللكترونية)أكاديميا( وذلك خال الفترة 
المخصصة للتأجيل.

يتابع الطالب/الطالبة نتائج طلب التأجيل على . 2
البوابة اإللكترونية، وفي حالة عدم الموافقة على 

الطلب فإن الطالب /الطالبة ملزم بالحضور حسب 
جدوله.

عمادة القبول والتسجيل	 
التحقق من انطباق شروط التأجيل على الطالب/. 1

الطالبة.
تنفيذ االعتذار آليًا.. 2



الكلية	 
استقبال طلب التأجيل من الطالب إذا كانت ال . 1

ينطبق عليه الشروط. 
دراسة وضع طلب التأجيل المقدم من الطالب/. 2

الطالبة، وعرضه على مجلس القسم ثم مجلس 
الكلية.

إذا تمت الموافقة يتم الرفع لعمادة القبول . 3
والتسجيل للتنفيذ.

في حالة الرفض يتم إباغ الطالب بذلك.. 4
طي القيد وإعادة االنتظام. 16

إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي   
دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ويمكن 

للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده 
برقمه وسجّله قبل االنقطاع.

شروط إعادة القيد
أن يتقدم بطلب إعادة القيد خال أربعة فصول . 1

دراسية من تاريخ طي القيد .
أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات . 2

العاقة على إعادة قيد الطالب .
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول . 3

دراسية فأكثر، فبامكانه التقدم للجامعة طالبا 
مستجدا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق 
على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة 
في حينه، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك 

وفقا لضوابط يصدرها المجلس.

ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، . 4
ولمجلس الجامعة – في حال الضرورة – االستثناء 

من ذلك.
ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان . 5

مفصوال أكاديميا.
ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة . 6

ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من 
جامعة أخرى ألسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة 

قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعدُّ 
قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد .

إعادة القيد للمرة األولى 
يمكن الطالب المطوي قيده للمرة األولى إذا كانت 

تنطبق عليه شروط إعادة القيد من إعادة قيده بشكل 
الي عبر النظام األكاديمي على أال تزيد فترة اإلنقطاع 

عن أربعة فصول دراسية.
إعادة القيد للمرة الثانية

أن يتم احتساب فصول االنقطاع من الفصل . 1
التالي لفصل االنقطاع.

أن يوافق مجلس الكلية على إعادة قيد الطالب . 2
خال األسبوعين األولين من بدء الفصل الدراسي.

في حال تأخر موافقة مجلس الكلية عن هذه الفترة . 3
فيعاد قيده في الفصل التالي.

ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، . 4
ولمجلس الجامعة - في حال الضرورة - االستثناء 

من ذلك بعد عرض الموضوع على مجلسي 



القسم والكلية وتوصية اللجنة الدائمة للشؤون 
الطابية.

ال يجوز إعادة قيد الطالب إذا كان مفصوال . 5
أكاديميا ويجوز للجنة الشؤون الطابية االستثناء 

من ذلك عند الضرورة.
آلية إعادة القيد

الطالب/الطالبة	 
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب إعادة القيد عن طريق 

البوابة اإللكترونية)أكاديميا( وذلك خال الفترة 
المخصصة لذلك.

عمادة القبول والتسجيل	 
إعادة قيد الطالب/الطالبة بعد التحقق من انطباق . 1

شروط إعادة القيد.
تسجيل جدول دراسي للطالب/الطالبة.. 2

الكلية	 
استقبال طلب إعادة القيد من الطالب إذا كانت ال . 1

ينطبق عليه الشروط. 
دراسة وضع طلب إعادة القيد المقدم من . 2

الطالب/الطالبة، وعرضه على مجلس القسم ثم 
مجلس الكلية.

الفصل األكاديمي والفرص اإلضافية. 17
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:

إذا حصل على ثاثة إنذارات متتالية على األكثر . 1
النخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد 

للتخرج وهو 2.00 من 5.00.

إذا لم ينه متطلبات التخرج خال مدة أقصاها نصف . 2
المدة المقررة لتخرجه عاوة على مدة البرنامج.

الفرص اإلضافية بسبب انخفاض المعدل
الفرصة الرابعة: لمجلس الكلية إعطاء الطالب 	 

فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي 
بافتراض حصوله على 75 نقطة من دراسة 15 

وحدة دراسية.
الفرصة الخامسة: لمجلس الكلية إعطاء الطالب 	 

فرصة خامسة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي 
بافتراض حصوله على 60 نقطة من دراسة 15 

وحدة دراسية.
يجوز للجنة الدائمة للشؤون الطابية في الحاالت 	 

االستثنائية اعطاء فرصة أخيرة. 
الفرص اإلضافية بسب تجاوز المدة

يحق لمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية بما 	 
ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج. 

بشرط أن يكون سبب التعثر مقبوال.
إذا لم ينه متطلبات التخرج بعد ذلك ترفع الكلية 	 

موضوع الطالب إلى اللجنة الدائمة للشؤون 
الطابية لدراسة الرفع لمجلس الجامعة إلعطائه 

فرصة إضافية لفصل دراسي واحد للتخرج.
لمجلس الجامعة وبتوصية من اللجنة الدائمة 	 

للشؤون الطابية إعطاء الطاب المفصولين 
بسبب استنفاد ضعف فترة البرنامج فرصة أخيرة 

لفصل دراسي واحد للتخرج.



آلية التنفيذ
الطالب/الطالبة	 

التقدم بطلب فرصة إضافية لعميد الكلية فيما ال 
يتجاوز األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي.

عمادة القبول والتسجيل	 
منح الطالب/الطالبة فرصة أو فرصًا اضافية بعد . 1

التحقق من انطباق شروط منحها.
تسجيل جدول دراسي للطالب/الطالبة.. 2

الكلية	 
الرفع بتوصية الموافقة لطلب الفرصة اإلضافية . 1

للطالب إذا تمت الموافقة.
إباغ الطالب برفض طلب الفرصة اإلضافية إذا . 2

لم تتم الموافقة عليها.
الطالب الزائر. 18

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض   
المقررات في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع 

الجامعة دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسها 
وفقًا للضوابط اآلتية:

أواًل- يشترط على طالب جامعة الملك خالد الذي 
يرغب في الدراسة كطالب زائرًا اآلتي:

الزائر الخارجي:	 
أن يكون له سجل دراسي ( بمعدل تراكمي)  . 1

لفصلين دراسيين على األقل في الكلية قبل 
طلبه الدراسة كطالب زائر وللجنة الدائمة للشؤون 

الطابية االستثناء من ذلك عند الضرورة.

الحصول على الموافقة المسبقة من الكلية . 2
للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع تحديد 

المقررات التي سيقوم بدراستها، وللكلية اشتراط 
الحصول على معدل معين لمعادلة المقرر، ويوجه 

للدراسة بعد ذلك بخطاب رسمي من عمادة 
القبول والتسجيل.

أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.. 3
أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة . 4

معاداًل في مفرداته، وال تقل وحداته الدراسية عن 
أحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.

ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها . 5
للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي.

يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل . 6
بنتائجه التي حصل عليها خال أسبوع من بدء 

الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته 
كزائر، وإذا لم يقدم نتائجه يعد منقطعًا عن تلك 

الفصول (عدا الفصول الصيفية).
يمكن إلغاء الزائر الخارجي ومعالجة تسجيله في . 7

مدة أقصاها أسبوعين من بداية الفصل الدراسي.
تصرف المكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان . 8

مستحقًا لها بعد تقديم نتائجه عن الفصل الذي 
درسه كطالب زائر لعمادة القبول والتسجيل.

الزائر الداخلي:	 
تحدد المدة المسموح بها للطالب الزائر الداخلي . 1

بفرع من فروع الجامعة، بحيث تكون المدة 



المسموح بها بحد أقصى هو فصلين دراسيين 
فقط وللجنة الدائمة للشؤون الطابية االستثناء 

من ذلك عند الضرورة.
ال يحسب الفصل الصيفي الزائر من ضمن فصول . 2

الزائر الداخلي المسموح بها للطالب.
ال يحق للطالب المستجد طلب زائر إال بعد مضي . 3

فصلين دراسيين وللجنة الدائمة للشؤون الطابية 
االستثناء من ذلك عند الضرورة.

يستثنى في تسجيل الزائر الداخلي المقررات التي . 4
ترى الكلية استثنائها.

ثانيًا- للطالب من جامعة أخرى ويرغب الدراسة في 
جامعة الملك خالد بصفته طالبًا زائرًا:

أن يكون للطالب سجل دراسي (بمعدل تراكمي)  . 1
لفصلين على األقل من جامعته التي قبل فيها.

أال يكون الطالب مفصواًل ألسباب تأديبية أو . 2
تعليمية.

أن يحصل على موافقة من عمادة القبول . 3
والتسجيل في جامعته للدراسة كزائر في جامعه 

الملك خالد، وتحدد المقررات التي سيقوم الطالب 
بدراستها.

الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح . 4
للطالب دراستها كزائر فصان دراسيان.

تسجيل المقررات التي يرغب الطالب الدراسة فيها . 5
حسب ضوابط التسجيل وإمكانية التسجيل في 

جامعة الملك خالد.

ال تصرف له مكافأة من جامعة الملك خالد.. 6
يزود الطالب في نهاية دراسته بنتائجه في . 7

المقررات التي درسها بخطاب يوضح تقديراته التي 
حصل عليها.

آلية التنفيذ
الطالب/الطالبة	 
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب فصل زائر عن طريق . 1

البوابة اإللكترونية )أكاديميا( وذلك خال الفترة 
المخصصة لذلك.

معادلة المواد من الكلية إذا لم تعادل بشكل آلي . 2
عن طريق النظام.

عمادة القبول والتسجيل	 
تنفيذ المعادلة آليا إذا سبق معادلتها من قبل . 1

الكلية.
إعداد خطاب الموافقة لدراسة الزائر للجامعة الزائر . 2

لها الطالب آليًا، وإتاحته على موقع الطالب بعد 
اعتمادها منصاحب الصاحية في الكلية.

الكلية	 
معادلة المواد الخاصة بالفصل الزائر إذا لم تتم . 1

معادلتها إلكترونًيا عن طريق النظام.
اعتماد دراسة الطالب للفصل الزائر.. 2

التحويل. 19
التحويل من جامعة أخرى	 

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق 
الضوابط اآلتية:



يكون التحويل الخارجي للطاب متاحًا خال أيٍّ من . 1
الفصلين الدراسيين االعتياديين.

أن يكون الطالب سعودًيا أومن أم سعودية، . 2
ومقيًدا في جامعة سعودية حكومية.

خضوع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية . 3
للقسم ، وتكون المفاضلة بين الطاب وفقًا 

لمعدالتهم التراكمية.
أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي ال يقل عن . 4

فصلين دراسيين، وال يزيد عن أربعة فصول 
دراسية بمعدل تحدده الكلية.

االلتزام التام بالفترة الزمنية والمكان المحددين . 5
للتحويل.

التحويل من كلية أخرى داخل الجامعة	 
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة 

وفق ما يأتي:
التحويل يكون مرة واحدة بين الكليات.. 1
خضوع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية . 2

للقسم ، وتكون المفاضلة بين الطاب وفقًا 
لمعدالتهم التراكمية.

يتم تحديد أعداد المحولين للكلية وفق عدد . 3
المقاعد الشاغرة لفصل التحويل.

أن تكون الفترة المتبقية من دراسة الطالب كافية . 4
إلكمال متطلبات التخرج.

حصول الطالب على معدل تراكمي ال يقل عن . 5
فصلين دراسيين، وال يزيد عدد الفصول التي 

درسها عن أربعة فصول بمعدل تحدده الكلية.
االلتزام التام بالفترة الزمنية والمكان المحددين . 6

للتحويل.
أال يكون قد سبق له التحويل خال دراسته . 7

الجامعية، وللجنة الدائمة للشؤون الطابية 
االستثناء من ذلك.

يجب أن تستكمل جميع إجراءات التحويل خال . 8
الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل على 

أال تتجاوز األسبوع األول من بداية الدراسة.
التحويل إلى درجة الدبلوم	 
يحول الطالب برقم جامعي جديد بغض النظر عن . 1

سجله األكاديمي السابق.
يحق للطالب المحول إلى درجة الدبلوم أن يعادل . 2

له ما سبق دراسته من خطة البكالوريوس بعد أن 
يتم اعتماد المعادلة من الكلية.

إمكانية التحويل الداخلي لطاب وطالبات المنح . 3
من غير السعوديين على أن تحدد لهم الكلية نسبه 

من مقاعد التحويل.
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية	 
يجوز للطالب التحويل من تخصص إلى آخر داخل . 1

الكلية على أن يكون قد أمضى فصلين دراسيين 
في تخصصه األصلي على األقل وال تزيد عن أربعة 

فصول دراسية.
على الطالب تقديم طلب التحويل عن طريق (. 2

البوابة اإللكترونية) على موقع الجامعة خال فترة 



التحويل المحددة في التقويم األكاديمي، وعلى 
الطالب متابعة الطلب من خال الموقع.

يتم المفاضلة بين المتقدمين بشكل آلي وفق . 3
معدالتهم التراكمية.

ال يحق للطالب التحويل داخل الكلية من تخصص . 4
آلخر أكثر من مرتين خال دراسته الجامعية بالكلية.

ينبغي أن تكون المدة المتبقية من دراسة الطالب . 5
كافية إلكمال متطلبات التخرج.

استيفاء الحد األدنى لضوابط التحويل المعلنة في . 6
حينه.

آلية التنفيذ
الطالب/الطالبة	 

يتقدم الطالب/الطالبة بطلب التحويل عن طريق 
البوابة اإللكترونية )أكاديميا( وذلك خال الفترة 

المخصصة لذلك.
عمادة القبول والتسجيل	 
تنفيذ عمليات التحويل  آليا وفق الشروط.. 1
اصدار بطاقة جديدة للطالب/الطالبة المحولين.. 2

الكلية	 
وضع الشروط الخاصة بالتحويل من الكلية.. 1
اعتماد أو رفض طلبات القبول و فق ما حدد من . 2

شروط.
الئحة تأديب الطالب. 20

بعض المخالفات التي تستحق التأديب
يعد كل خروج عن اآلداب اإلسامية، واألنظمة 

واللوائح، والتعليمات الجامعية مخالفة تقتضي 
التأديب عبر اللجان المختصة بالكلية والجامعة ومن 

ذلك ما يلي:
كل ما يخالف اآلداب اإلسامية والذوق العام . 1

في الهيئة واللباس مثل: إطالة الشعر ،ولبس 
الساسل ولبس الذهب وعدم التقيد بالملبس 

المناسب والمقبول مجتمعيا .
التدخين في كافة مرافق الجامعة. . 2
عدم االلتزام بأنظمة المرور في مرافق الجامعة. . 3
افتعال اإلزعاج بجوار القاعات الدراسية أو أي . 4

مرفق من مرافق الجامعة أو الحث أو المساعدة 
على ذلك.

انتحال شخصية طالب آلخر سواء في المحاضرات . 5
أم الدخول في االمتحانات الفصلية، أم النهائية.

إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها بأي . 6
شكل من األشكال. 

الغش في االختبار أو محاولة الغش أو اصطحاب . 7
ما له صلة بالمقرر ولو لم يستفد منه.

العقوبات	 
إن ما ورد من مخالفات أعاه وغيرها مما حوته 
اللوائح واألنظمة الجامعية بهذا الشأن يقتضي 

عقوبات تأديبية عبر اللجان المختصة بالكلية 
والجامعة، ويمكن أن تكون العقوبة بواحدة أو أكثر 

حسب المخالفة كالتالي:
تبدأ العقوبة من التنبيه كتابة.. 1



قد تكون العقوبة رسوبا في مقرر أو عدة مقررات.. 2
قد تكون الفصل من الكلية لمدة فصل دراسي أو . 3

أكثر.
قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة حسب . 4

نوعية المخالفة.
إضافة إلى التحويل إلى الجهات األمنية المختصة . 5

في بعض القضايا.
برنامج التدريب الصيفي. 21

متطلبات التسجيل	 
للتسجيل في التدريب الصيفي لطاب قسم هندسة 
الحاسب وقسم هندسة الشبكات واالتصاالت فقط، 

يجب استيفاء الشروط التالية:
أن يكمل الطالب 78 وحدة دراسية أو أكثر.. 1
أال يكون الطالب موفوقًا عن الدراسة في الجامعة.. 2
ال يجوز للطالب تسجيل اي مقررات مع التدريب . 3

اثناء الفصل الدراسي  الصيفي.
مدة التدريب	 

مدة التدريب الصيفي من 180 الى 240 ساعة خال 
ثمانية أسابيع بحد أقصى وستة أسابيع كحد أقل 

)بواقع 6 ساعات يوميًا(.
متطلبات التدريب	 
إستام خطاب التوجية من مشرف التدريب . 1

الصيفي الى جهة التدريب.
تعبئة األستمارة الخاصة بالتدريب والتي تحوي . 2

بيانت الطالب )المتدرب( وجهة التدريب.

اإللتزام بقواعد وانظمة العمل.. 3
إرسال النماذج المطلوبة الى المشرف على . 4

التدريب بالكلية في الواعد المحدد بأستخدام البريد 
اإللكتروني.

كتابة التقرير النهائي عن التدريب الصيفي وتقديمة . 5
الى مشرفة التدريب في الكلية.

عرض ومناقشة التقرير النهائي في بداية الفصل . 6
الدراسي االول.

حفظ كامل التقارير بنسختها األصلية وتقديمها . 7
الى مشرف التدريب بداية الفصل الدراسي األول. 

أال يكون الطالب موفوقًا عن الدراسة في الجامعة.. 8
تقييم التدريب	 

يقيم الطالب وفق التالي:
التقارير التي أرسلها المتدرب. 1
التقييم النهائي من جهة التدريب. 2
التقرير النهائي المعد من قبل الطالب. 3
عرض ما تم إنجازه خال فترة التدريب . 4
حاالت إلغاء التدريب	 
غياب الطالب) المتدرب( لمدة خمسة أيام بدون . 1

عذر
عدم تنفيذ خطة التدريب. 2
عدم تسليم اصول التقارير مختمة من قبل جهة . 3

التدريب
عدم اإللتزام بقواعد وانظمة العمل في جهة . 4

التدريب



تسجيل مواد دراسية خال فترة التدريب. 5
التقييم النهائي من جهة التدريب. 6

التدريب الصيفي الخارجي. 22
تقوم الكلية بفتح باب التسجيل للتدريب الصيفي 

الخارجي لـعدد من طاب الكلية. حيث يقام التدريب 
بجهة خارجية لمدة 6 أسابيع خال الفصل الصيفي. 

شروط التقديم:	 
اجتياز المتقدم لـ 100 ساعة دراسية )تشمل ساعات . 1

الفصل الحالي(.
أن يكون المتبقي للطالب للمتقدم على األقل . 2

فصل دراسي واحد بعد الفصل الحالي.
أن يكون الطالب المتقدم من الدفعة )34( أو . 3

الدفعات األحدث.
أن ال يكون الطالب المتقدم قد سجل للفصل . 4

الصيفي هذا العام.
أن يكون معدل الطالب المتقدم )3.5( فما فوق.. 5
آلية التقديم:	 
استام االستمارة من المسؤول.. 1
تعبئة االستمارة وتسليمها إلى المسؤول.. 2
ارفاق إفادة من النظام األكاديمي بعدد الساعات . 3

التي اجتازها الطالب المتقدم.
ارفاق نسخة من السجل األكاديمي ونسخة من . 4

الهوية الوطنية.
معايير المفاضلة بين المتقدمين المستوفين 	 

للشروط:

سيتم احتساب 70٪ من المعدل التراكمي للمتقدم + 
30٪ من اختبار اللغة االنجليزية.

)سيحدد موعد اختبار اللغة االنجليزية الحقا 
للمستوفين للشروط(

الشروط الالزمة لتسجيل مشاريع التخرج.. 23
الشروط العامة لمشاريع التخرج 

قسمى علوم الحاسب ونظم المعلومات	 
ال يتم تسجيل مشروع التخرج اال فى بداية الفصل . 1

الدراسى.
النجاح فى المقررات المتطلبة لتسجيل مشروع-1 . 2

)، 491نال(.
المتطلبات السابقة لمشروع-1 )481عال ( في . 3

قسم علوم الحاسب هي 352عال و 371عال.
المتطلبات السابقة لمشروع-1 )491نال( في قسم . 4

نظم المعلومات هي 224نال و 326نال و 352عال.
قسمى هندسة الحاسب وهندسة الشبكات 	 

واالتصاالت
ال يتم تسجيل مشروع التخرج اال فى بداية الفصل . 1

الدراسى.
يجب أال يكون لدى الطالب أكثر من 42 ساعة . 2

متبقية.
ان يكون الطالب قد انهى التدريب الصيفى.. 3

مستويات مشروع التخرج
ينقسم مشروع التخرج لكل األقسام بين مستويين . 1

في فصلين دراسيين منفصلين: الفصل الدراسي 



األول والفصل الدراسى الثاني. 
في الفصل الدراسي األول: يتم تحديد فكرة . 2

المشروع ، ومسح األدبيات ، وتحليل المشكلة ، 
وأدوات البرامج / األجهزة المطلوبة. 

في الفصل الدراسي الثاني: استمرار العمل في . 3
الفصل الدراسي األول ويشمل تنفيذ وعرض 

أهداف المشروع المعلنة.
التخرج. 24

شروط التخرج
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح . 1

حسب الخطة الدراسية المذكورة سابقًا، على أال 
يقل المعدل التراكمي عن 2.00 من 5.00  أو ما 

يحدده مجلس الجامعة.
لمجلس الكلية - بناء على توصية مجلس القسم . 2

- تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب في 
الجامعة لرفع معدله التراكمي على أال يكون 

قد سبق له دراستها؛ وذلك في حال نجاحه في 
المقررات ورسوبه في المعدل.

على الطالب االطاع على الخطة الدراسية . 3
لتخصصه واتباعها حتى إنهاء جميع متطلباتها قبل 

التخرج.
آلية تنفيذ تخريج الطلبة )عمادة القبول والتسجيل(

تقوم عمادة القبول والتسجيل بمراجعة جميع . 1
سجات الطاب وتدقيقها للتأكد من أن الطالب 

قد أكمل جميع متطلبات التخرج.

ترفع عمادة القبول والتسجيل لمجلس الجامعة . 2
مذكرات تتضمن قوائم بأسماء الطاب المرشحين 
للتخرج؛ وذلك في أول جلسة تلي فترة االختبارات 
النهائية لكل فصل بما في ذلك الفصل الصيفي.

الطاب الذين يحصلون على تقدير غير مكتمل (ل)  . 3
أو الذين يسمح لهم باختبار بديل في مقرر أو أكثر 

في آخر مستوى دراسي لبرنامج التخرج، أومن في 
حكمهم ترفع بشأنهم مذكرات تخرج إفرادية حال 
استكمالهم المتطلبات، ويعد آخر فصل دراسي 

في سجل الطالب هو فصل التخرج.
يمنح كل خريج وثيقة تخرج باللغتين العربية . 4

واإلنجليزية يوضح فيها اسمه رباعيًا، والسجل 
المدني، والرقم الجامعي، والكلية، والتخصص 

والدرجة، التي حصل عليها، وتقديره عند التخرج، 
وحالة القيد، وتوقع الوثيقة من عميد القبول 

والتسجيل، وتختم بختم الجامعة.
في حالة فقد أو تلف وثيقة التخرج يمكن إصدار . 5

الوثيقة المفقودة، أو بدل تالف وفقًا لما يأتي:
يعلن الطالب عن فقد وثيقة تخرجه في إحدى  «

الصحف المحلية؛ على أن يتقدم بطلب إصدار 
بدل فاقد بعد مضي أسبوعين على تاريخ 

اإلعان، على أن يرفق اإلعان بطلبه، أو يحضر 
وثيقته التالفة.

يوضع ختم بعبارة (بدل فاقد) أو (بدل تالف)  «
على كل وثيقة تصدر كبدل فاقد أو بدل تالف.



مرتبة الشرف. 25
تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على 

معدل تراكمي من 4.75 إلى 5.00 عند التخرج، وتمنح 
مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل 

تراكمي من 4.25 إلى أقل من 4.75  عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية 

ما يأتي:
أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في . 1

الجامعة أو في جامعة أخرى.
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في . 2

مدة أقصاها متوسط الفترة بين الحد األدنى والحد 
األقصى للبقاء في كليته.

أن يكون الطالب قد درس في جامعه الملك خالد . 3
في الدرجة ذاتها بما ال يقل عن 60 ٪ من متطلبات 

التخرج.






