
 م2018( لسنة 26تابع: قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم )
 السياسةرقم  05-ق.ت

 والتسجيلدليل سياسات القبول 
 بدء العمل بالسياسةتاريخ  12/08/2018 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
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 األكادميي واألداء التسجيل، وأحقية األكادميي، الوضع.5

 نظرة عامة

 ،األكاديمي باإلنذار الفصلو األكاديمي، واإلنذار للطالب األكاديمي الوضع واإلجراءات الخاصة بها السياسة هذه تغطي

 .الكليات بين التحويلو األكاديمي الوضع وإخطارات

 التطبيق مجال

لوم كلية الطب والعما عدا ، الجامعة في الصلة ذات واإلدارية األكاديمية الوحدات وجميع الطلبة جميع على السياسة هذه تطبق

 .الصحية

 الهدف

 الدراسي، هدموتق التسجيلفي استمرار  ةتوأحقي للطالب األكاديمي التقييم عمليات جميع أن ضمان في السياسة هذه هدف يكمن

للجامعة، مع  ليميةالتع الرسالة مع يتناسب بما األكاديمية والتوقعات والمعايير المبادئ مع يتوافق الذي الصحيح بالشكلتسير 

 .الالزمة والنزاهة التساقوا والعدالة بالفاعلية تعملضمان أن 

 السياسة

 اعاألوض كأحد الفصلي أو التراكمي المعدل على بناء طالب لكل دراسي فصل كل نهاية في األكاديمي الوضع يحدد .1

 .األكاديمي الفصل أو األكاديمي اإلنذار أو الجيد، األكاديمي الوضع: التالية

 الالحق لدراسيا الفصل في بالتسجيل تمرارساال في أحقيته دراسي فصل كل نهاية عند طالب لكل األكاديمي الوضع يُحدد .2

 . األكاديمي البرنامج أو الجامعة في تقدمه ومدى
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 األكادميي واألداء التسجيل، وأحقية األكادميي، الوضع - (5السياسة رقم ) إجراءات

 الوضع األكاديمي الجيد (1
( 2.00) يبلغ نقطتين تراكمي معدل على حصل إذا الجيد كاديميألا الوضع ضمنمرحلة البكالوريوس  طالب يُعتبر

 .دراسي فصل أي نهاية عند( نقاط 4 مقياس من) أكثر أو

 

 كاديميألا اإلنذار (2
 دراسته بدء من معتمده ساعة( 21) دراسة اتمام بعد( 2.00) نقطتين من أقل تراكمي معدل على الطالب حصل إذا -أ

  .له األول كاديميألا اإلنذار توجيه يتم الجامعية

 بما يلي: ثان( إنذار أول أو إنذار سمح للطالب المنذر أكاديمياً )يُ  -ب

 ساعة معتمدة. 13في عبء دراسي منخفض بما ال يتجاوز  االستمرار بالتسجيل في الفصل الدراسي الالحق -1

 وفقاً للضوابط والمواعيد التي تحددها الجامعة.، التقدم بطلب تحويل إلى كلية أخرى أو تغيير تخصصه -2

 الالحق الدراسي الفصل بنهاية األقل على( 2.00) نقطتين إلى التراكمي معدله رفع أكاديميا المنذر الطالب على يجب -ج

 . له كاديميألا اإلنذار توجيه فيه تم الذي للفصل

 حصلللفصل الذي  الحق دراسي فصل أي بنهاية( 2.00) نقطتين إلى التراكمي معدله رفع من الطالب يتمكن لم إذا -د

 .الثاني األكاديمي اإلنذار له يوجه األول اإلنذار علىفيه 

 حصلللفصل الذي  الحق دراسي فصل أي بنهاية نقطة( 2.00) إلى التراكمي معدله رفع من الطالب يتمكن لم إذا -ه

 .الجامعة من أكاديميا ويفصل الثالث األكاديمي اإلنذار له يوجه الثاني اإلنذار علىفيه 

نقطة( عام جامعي واحد  1.80إذا تبقى للطالب الحاصل على اإلنذار األكاديمي الثالث، بمعدل تراكمي ال يقل عن ) -و

له االستمرار بالدراسة لمدة فصل دراسي واحد لرفع معدله التراكمي. وفي حالة  يسمحالستكمال متطلبات التخرج، 

 عدم تمكنه من رفع المعدل التراكمي يحصل على اإلنذار األكاديمي الرابع ويفصل أكاديميًا من الجامعة. 

 .في حساب فترات اإلنذار األكاديمي الصيفي الدراسي الفصليدخل  ال -ز

 المنذر من ناحية العبء الدراسي في حال ارتفاع معدله التراكمي باالحتساب.يعامل الطالب معاملة غير  -ح

 بالجامعة الدراسة فترة خالل إنذارات ثالثة على األكاديمية اإلنذارات عدد زيدي أن األحوال جميع في يجوز ال -ط

  (.وويستثنى من ذلك الطلبة المشمولين في البند )

 طريق نع للطالب األكاديمي اإلنذار إخطارات إرسال المعنية الكليات مع بالتنسيق والتسجيل القبول عمادة تتولى -ي

 .اإللكتروني بريده

 

 األكاديمي بالوضع اإلخطار (3
 .الدراسي سجله في ذلك غير يذكر لم ما جيد أكاديمي وضع في الطالب يُعتبر -أ

 فصل كل هايةن في للطالب األكاديمي الوضع على يطرأ قد تغيير بأي الكليات بإخطار والتسجيل القبول عمادة تقوم -ب

 :الدراسي الفصل خالل وقت أي في أو النتائج، إعالن بعد دراسي

 .وعمادة القبول والتسجيل العميد مسؤولية وه األكاديمي وضعه على يطرأ تغيير بأي الطالب إخطار -1

 . سميهر إخطارات اإللكتروني الطالب بريد إلى تُرسل التي األكاديمي الوضع في بالتغيير اإلخطارات تُعد -2
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  األكاديمي والوضع الكليات بين التحويل (4
 التي والشروط والمواعيدلإلجراءات  وفقاً  الكليات بين التحويل الجيدة األكاديمية األوضاع ذوي من للطلبة سمحيُ  -أ

 :مع مراعاة ما يلي الجامعة وتعلنها تحددها

 للمحافظة لمطلوبةوا المعتمدة القبول معايير وحسب كلية، لكل االستيعابية للطاقة وفقاً  الكليات بين التحويل يتم -1

 .كلية كل تضعها التي والضوابط األكاديمي، االعتماد معايير على

 المساقات ةمعادل مأ بالتسجيل سواء إليها التحويل قبل للكلية التحويل متطلبات جميع نجازإ الطالب على يجب -2

 .أخرى متطلبات أية مأ ،االمتحانات أداء مأ

 ليمالتع مساقات كانت سواء الجديدة الدراسية خطته في المعادلة المساقات دراسة المحِول الطالب من طلبيُ  ال -3

 .معادلة أخرى مساقات أي أو العام الجامعي

 .خاصة أكاديمية ومؤهالت شروط إلى الصحية والعلوم الطب كلية إلى التحويل يخضع -4

 .جامعةال في دراسته فترة خالل فقط واحده مرة الشخصية بالرغبة أخرى إلى كلية من التحويل للطالب يحق -5

 ،الجامعة ددهاتح التي والمواعيد للضوابط وفقاً  فقط واحدة لمرة الكليات بين التحويل أكاديمياً  المنذر للطالب يُسمح -ب

 وفقاً لما يلي: األكاديمي وضعه دراسة المراد التحويل إليها الكلية من يُطلبو

 .بدقةتقييم السجل الدراسي للطالب ودراسة وضعه األكاديمي  -1

 استبعاد المساقات التي تعد خارج الخطة الدراسية للكلية المراد التحويل إليها. -2

 تحديد المساقات التي يجب على الطالب التسجيل بها والدرجات المطلوبة لرفع المعدل التراكمي. -3

 اكمي باالحتساب والدراسة يتم تحويله إلى الكلية.إذا ثبت أن بإمكان الطالب رفع معدله التر -4

 .مساعدة الطالب في التسجيل في المساقات المحددة التي تمكنه من رفع معدله التراكمي -5

 .التراكمي معدله حساب في الجديدة الدراسية الطالب خطة ضمن تدخل التي المساقات درجات جميع احتساب يتم -ج
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