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 ٦ تدرج الطالب في اخلطة الدراسية
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 ۱۱ التأجيل واالنقطاع عن الدارسة

 ۱۱ إعادة القيد

 ۱۲ التخرج

 ۱۳ الفصل من الكلية

 ۱٤ االنتساب

 ۱٥ االختبارات النهائية والتقديرات

 ۱۸ إجراءات االختبار النهائي

 ۲۱ التحويل
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 ۲٦ أحكام عامة

 ۲۷ املالحـق
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۳۰ ملحق (ج) تعريفات إضافية
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تعريفات 

املادة األولى:  
السنة الدراسية:  فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.  

 الفصل الدراسي: مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تدَرَّس على مداها املقررات الدراسية، وال تدخل من 
ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.  

الفصل الصيفي: مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ، 
وتضاعف خاللها املدة اخملصصة لكل مقرر.  

املستوى الدراسي: هو الدال على املرحلة الدراسية، وفقاً للخطط الدراسية املعتمدة.   
 اخلطة الدراسية: هي مجموعة املقررات الدراسية االجبارية واالختيارية واحلرة (إن وجدت)، والتي تشكل من مجموع  

وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص احملدد.   
املقرر الدراسي: مادة دراسية ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص (برنامج). ويكون لكل مقرر، رقم، 

ورمز، واسم ، ووصف مفصل ملفرداته مييزه من حيث احملتوى واملستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به 
القسم لغرض املتابعة، والتقييم ، والتطوير، ويجوز أن يكون لبعض املقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة 

معه.  
الوحدة الدراسية:  احملاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسني (٥۰) دقيقة ، أو الدرس العملي أو 

امليداني  الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.  
اإلنذار األكادميي: االشعار الذي يوجه للطالب  بسب  انخفاض معدله التراكمي عن احلد األدنى املوضح في هذه 

الالئحة.   
درجة األعمال الفصلية: الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبني حتصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث 

وأنشطة تعليمية تتصل باملقرر الدراسي.  
االختبار النهائي: اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.  

درجة االختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب  في  كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.  
الدرجة النهائية: مجموع  درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ، وحتسب  الدرجة 

من مائة.  
 التقـديـر: وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب  في أي مقرر.  

تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في املوعد احملدد، ويرمز له في 
   .(IC) السجل األكادميي باحلرف (ل) أو

۳۱ من  ۳
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تقدير مستمر: تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله، ويرمز له بالرمز 
   .(IP) (م) أو

املعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع  الوحدات املقررة جلميع املقررات 
التي درسها في أي فصل دراسي، وحتسب  النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر 

درسه الطالب، أنظر امللحق (ب).  
املعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع  النقاط التي حصل عليها الطالب  في جميع املقررات التي درسها منذ التحاقه 

بالكلية على مجموع  الوحدات املقررة لتلك املقررات، انظر امللحق (ب).  
التقدير العام: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب  خالل مدّة دراسته في الكلية.  

العبء الدراسي: مجموع  الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي، ويتحدد احلد 
األعلى واألدنى للعبء  الدراسي حسب  القواعد التنفيذية للكلية .  

قبول الطالب املستجدين 

املادة الثانية: 
 يُحدد مجلس األمناء بناءً على اقتراح مجلس الكلية واجلهات ذات العالقة في الكلية عدد الطلبة الذين ميكن قبولهم 

في العام الدراسي القادم. 

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يقترح مجلس األمناء أعداد الطلبة  الذين ميكن  قبولهم  في العام  الدراسي القادم  وفق معايير محددة وواضحة. ۱.

يحدد مجلس األمناء  بناءً على اقتراح مجلس الكلية واجلهات ذات العالقة في الكلية عدد الطلبة الذين ميكن ۲.
قبولهم في العام  الدراسي القادم. 

املادة الثالثة:  
يشترط لقبول الطالب املستجد في الكلية اآلتي:   

أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة أو من خارجها.  ۱.

أن يكون حسن السيرة والسلوك. ۲.

أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية.  ۳.

أن يكون الئقاً طبياً.  ٤.

أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس األمناء وتعلن وقت التقدمي.    ٥.

۳۱ من  ٤
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القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي :  

يشترط لقبول الطالب املستجد في الكلية اآلتي:  
أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة أو من خارجها.  ۱.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.  ۲.
أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس األمناء.  ۳.
أن يكون الئقاً طبياً.  ٤.
أن يستوفي أية شروط أخرى  يحددها مجلس األمناء وتعلن و قت التقدمي.   ٥.
أال يكون مفصوال من جامعة أو كلية أخرى ألسباب  تأديبية أو تعليمية.  ٦.
أال يكون الطالب  منتظماً في جامعة أو كلية أخرى داخل أو خارج  اململكة.  ۷.

املادة الرابعة:  
 تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليه جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة واملقابلة 

الشخصية واختبارات القبول إن وجدت. 

 القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:  

تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليه جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة واملقابلة 
الشخصية واختبارات القبول إن وجدت ، ودرجة اختبارات قياس والتحصيلي وفق ما يحدده مجلس األمناء. 

نظام الدارسة 

املادة اخلامسة:  
يتدرج  الطالب  في الدراسة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس األمناء.   ۱.
تصمم  اخلطط الدراسية مبا يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية.  ۲.

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:  

يتدرج  الطالب  في الدراسة وفقاً خلطته الدراسية التي أقرها مجلس األمناء، ويعد منهياً ملتطلبات املستوى ا.
الدراسي أو السنة الدراسية، إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك املستوى أو السنة الدراسية، أو ما يعادلها من 

ساعات دراسية معتمدة . 
تصمم  اخلطط الدراسية مبا يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية. ب.
ينذر الطالب في حال حتقيق معدل تراكمي أقل من (۱.۷٥ من ٤.۰۰). ت.

۳۱ من  ٥
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املادة السادسة:  
  يجوز أن تكون الدراسة في الكلية على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد واالجراءات التي يقرها مجلس 

األمناء ، وحتتسب  السنة الدراسية مبستويني.  

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يجوز أن تكون الدراسة  في بعض أقسام الكلية على أساس مبدأ السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد واإلجراءات  في 
هذه الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الد ارسي" حيثما ورد ، مبا ال يتعارض مع ما يأتي: 

تقدم املقررات  في النظام السنوي طيلة عام  دراسي ال تقل مدته عن (۳۰) ثالثني أسبوعاً ، وال تدخل من ا.
ضمنها فترة االختبارات النهائية. 

يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية، ويجوز بالنسبة للمقررات العملية ذات الطبيعة التدريبية ب.
أن يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية. 

نظام املستويات 

املادة السابعة:  
 نظام دراسي يقسم  فيه العام الدراسي إلى فصلني رئيسني، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن حتتسب 

مدّته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية 
التي يقرها مجلس األمناء.  

تدرج الطالب في اخلطة الدراسية 

املادة الثامنة:  
 يضع مجلس الكلية  قواعد التسجيل واحلذف واالضافة للمقررات ضمن مستويات اخلطة الدراسية املعتمدة مبا يضمن 

تسجيل الطالب  للحد األدنى من العب ء الدراسي. 

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:   

 احلد األدنى واحلد األعلى للعبء الدراسي:  ۱.
احلد األدنى واحلد األعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب الذي حالته األكادميية جيدة :  ا.

يبلغ احلد األدنى للعبء لعدد الساعات الدراسية (۱۲ ساعة) في الفصل الدراسي الواحد ويستثنى من ا.۱.
هذا احلد األدنى الطالب في فصله الدراسي األخير .  

۳۱ من  ٦
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يبلغ احلد األعلى (۱۹ساعة) دراسية. ا.۲.

يجوز للطالب بعد احلصول على موافقة رئيس القسم أن يسجل في (۲۱ ساعة) دراسية إذا كان معدله ا.۳.
التراكمي في آخر فصلني دراسيني ال يقل عن (۳.۰۰ من ۰۰.٤). 

يبلغ احلد األعلى للفصل الصيفي (۸ ساعات) دراسية.  ا.٤.
احلد األدنى واحلد األعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب احملذر أو املنذر أكادميياً:  ب.

يبلغ احلد األدنى للعبء لعدد الساعات الدراسية (۱۲ ساعة) في الفصل الدراسي الواحد ويستثنى من ب.۱.
هذا احلد األدنى الطالب في فصله الدراسي األخير.  

يبلغ احلد األعلى (۱٥ ساعة) دراسية. ب.۲.

يبلغ احلد األعلى للفصل الصيفي (۷ ساعات) دراسية.  ب.۳.
احلد األدنى واحلد األعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي للطالب في فصله األخير :  ج.

يبلغ احلد األعلى (۲۰ ساعة) دراسية. ج.۱.

يبلغ احلد األعلى للفصل الصيفي (۹ ساعات) دراسية. بشرط أن يكون معدله التراكمي في آخر فصلني ج.۲.
دراسيني ال يقل عن (۲.۰۰ من ۰۰.٤). 

مع مراعاة  ما ورد في (۱) يتم تسجيل الطالب املنتظم آلياً ما لم يكن تسجيله موقوفاً، وفق الضوابط التالية: ۲.
التقيد باخلطة االسترشادية لبرنامج الطالب مبا فيها من تدرج في املستويات، ومبا تشترطه من متطلبات. ا.

أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب. ب.
تسجيل عدد من الساعات ال تزيد عن احلد األعلى للعبء الدراسي املسموح به للطالب واملرتبط مبعدله ج.

التراكمي، ويستثنى من ذلك تسجيل الطالب امللتزم باخلطة االسترشادية، حيث يسجل له جميع مقررات 
املستوى املستحق بغض النظر عن معدله التراكمي. 

يتم حذف التسجيل اآللي للطالب الذي لم يقم بتأكيد تسجيله خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي. ۳.

ميكن للطالب تعديل تسجيله من خالل البوابة اإللكترونية بإضافة وحذف مقررات في الفترة احملددة لذلك، وفق ٤.
الضوابط التالية: 

شروط احلذف:  ا.
أال يقل عدد الساعات الدراسية عن احلد األدنى للعبء الدراسي للطالب، ولعميد الكلية أو من يفوضه ا.۱.

االستثناء من ذلك. 
إذا كان املقرر املراد حذفه متطلباً مصاحباً مع مقرر آخر، فال يحق للطالب حذفه إال بحذف املقررين معاً. ا.۲.

شروط اإلضافة: ب.
أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب. ب.۱.
أن يكون املقرر ضمن اخلطة الدراسية. ب.۲.
توفر مقاعد في الشعبة املطلوبة. ب.۳.
اجتياز املتطلب الدراسي السابق أو تسجيل املتطلب املصاحب. ب.٤.

۳۱ من  ۷
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عدم جتاوز احلد األعلى للعبء الدراسي للطالب. ب.٥.

عدم إضافة مقرر سبق اجتيازه. ب.٦.

عدم إضافة مقرر يتجاوز الطالب بتسجيله العدد الكلي لساعات اخلطة الدراسية ولعميد الكلية أو من ب.۷.
يفوضه االستثناء من ذلك. 

مع مراعاة ما ورد في بنود هذه القاعدة، تتولى الكلية معاجلة أوضاع تسجيل الطالب ضمن فترة التسجيل احملددة، ٥.
ولعميد الكلية أو من يفوضه االستثناء من شرطي اإلضافة الواردة في فقرتي (ج، د)، وكذلك االستثناء من شرط 

اإلضافة الواردة في الفقرة (هـ) ومبا ال يتجاوز (۲۰) ساعة ومبا ال يتعارض مع ما جاء في البند (۱). 
لعميد الكلية أو من يفوضه بناءً على توصية مجلس القسم اخملتص االستثناء من شرط اإلضافة في الفقرة (ب) ٦.

وحتديد مقررات بديلة يدرسها الطالب في حال تعذر طرح مقررات اخلطة الدراسية على أن تكون املقررات البديلة 
معادلة أو مكافئة للمقررات املستحقة. 

املواظبة واالعتذار عن الدارسة 

املادة التاسعة:  
 على الطالب  املنتظم  حضور احملاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا  قلت نسبة 

حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الكلية، على أال تقل عن (۷٥٪) من احملاضرات والدروس العملية احملددة  لكل 
مقرر خالل الفصل الدراسي، ويُعدّ الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب  راسباً في املقرر، ويرصد له 

  .(DN) تقدير محروم (ح) أو

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية الفعلية والتمارين، ويحرم من دخول االختبار النهائي إذا قلت 
نسبة حضوره فيها عن (۸۰٪) ، ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً في املقرر وتثبت 

درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح)، ويتم إقرار قوائم احملرومني في املقررات التي تقدمها األقسام من 
قبل مجلس الكلية، أو من يفوضه. 

املادة العاشرة: 
 يجوز جمللس الكلية أو من يفوضه - استثناءً - رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار ،شريطة أن يقدم الطالب 

عذراً يقبله اجمللس، ويحدد مجلس الكلية نسبة احلضور على أال تقل عن (٥۰٪) من احملاضرات والدروس العملية 
احملددة  للمقرر.   

۳۱ من  ۸
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القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يجوز جمللس الكلية أو من يفوضه -استثناءً -رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار، شريطة أن يقدم الطالب 
عذراً يقبله اجمللس على أال تقل نسبة احلضور عن ثلثي احملاضرات والتمارين والدروس العملية الفعلية لكل مقرر. 

املادة احلادية عشرة:  
  الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك االختبار، ويحسب تقديره في ذلك املقرر على 

أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.  

املادة الثانية عشرة:  
  إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز جمللس الكلية في حاالت 

الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، 
ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل. 

   القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك االختبار ، ويحسب تقديره في ذلك املقرر ا.
على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها .  

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل  لعذر قهري، يجوز جمللس الكلية في ب.
حاالت الضرورة، قبول عذره واملوافقة على منحه اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، 

ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه لالختبار البديل. 
إذا أمضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير االختبار البديل في سجل الطالب ولم يكن الطالب معتذراً أو مؤجالً ج.

لذلك الفصل الدراسي، فيبقى تقدير ذلك املقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها الطالب 
ويحسب ضمن املعدل الفصلي التراكمي. 

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز جمللس الكلية، أو من د.
يفوضه بناء على توصية مجلس القسم السماح له بأداء االختبار البديل في الفصل الدراسي الذي يليه، وإذا مضى 

الفصل الدراسي ولم يؤد االختبار البديل فيبقى تقدير ذلك املقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي 
حصل عليها الطالب ويحسب ضمن املعدل الفصلي التراكمي. 

في حال غياب أستاذ املقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم املقرر أستاذاً آخر، لإلشراف على االختبار البديل ه.
وتصحيحه. 

۳۱ من  ۹
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املادة الثالثة عشرة:  
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى اجلهة ا.

التي يحددها مجلس الكلية، وذلك خالل فترة زمنية حتددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس األمناء، ويرصد 
للطالب (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. 

يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس األمناء.  ب.

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:  •

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي دون أن يعد راسباً، ويرصد له تقدير (ع) ا.
أو (W) في املقررات املسجلة له , وحتتسب املدة املعتذر عنها ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج, وذلك 

وفق ما يلي: 
يجوز للطالب أن يقدم طلب اعتذار لرئيس القسم عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي شرط: ا.۱.

أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأسبوعني على األقل للفصل الدراسي، وأسبوع ا.۱.۱.
للفصل الصيفي.  

أال يتجاوز عدد مرات االعتذار عن فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية طيلة ا.۱.۲.
بقائه في الكلية . 

حتتسب الفصول الدراسية التي يعتذر عنها الطالب ضمن املدة القصوى الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج ا.۱.۳.
وال يحتسب االعتذار عن الفصل الصيفي ضمن عدد مرات االعتذار، ويجوز جمللس الكلية أو من يفوضه 

االستثناء من ذلك .  
أال يكون االعتذار عن ثالثة فصول متتالية. ا.٤.۱.

يتم طي قيد الطالب في حال تنفيذ اعتذار إضافي يزيد عما ورد في الفقرة (ا.۱) من هذه املادة، وتسري ا.ب.
على املطوي قيده احكام املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة. 

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي أو أكثر ويرصد له تقدير (ع) أو (W) دون أن يعد ب.
راسباً وفقاً للضوابط االتية:  

يحق للطالب االنسحاب من مقرر أو مقررين كحد أعلى خالل الفصل الدراسي بشرط عدم النزول عن احلد 
األدنى للعبء الدراسي وفق ما ورد في املادة الثامنة من هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية على أن يقدم 

الطلب قبل بداية فترة االختبارات النهائية بأسبوعني على األقل للفصل الدراسي وأسبوع على األقل للفصل 
الصيفي ، وجمللس الكلية أو من يفوضه االستثناء من ذلك. 

۳۱ من  ۱۰
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التأجيل واالنقطاع عن الدارسة 

املادة الرابعة عشرة: 
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني 

متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الكلية ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز جمللس 
الكلية في حالة الضرورة االستثناء من ذلك، وال حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. 

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي :  

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة على أال تتجاوز مدة التأجيل 
فصلني دراسيني متتاليني، أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة بقائه في الكلية، ثم يطوى قيده بعد 
ذلك. ويجوز جمللس الكلية أو من يفوضه في حالة الضرورة االستثناء من ذلك، وال حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة 

القصوى الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.  

املادة اخلامسة عشرة:  
 إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الكلية، وجمللس الكلية طي 

قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل.  

املادة السادسة عشرة: 
 ال يُعدَ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أو كلية أخرى.  

إعادة القيد 

املادة السابعة عشرة:  
ميكن للطالب  املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:   

أن يتقدم  بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.  ا.
أن يوافق مجلس الكلية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.  ب.
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للكلية طالباً مستجداً دون الرجوع ت.

إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة في حينه، وجمللس الكلية االستثناء 
من ذلك وفقاً لضوابط يصدرها اجمللس.  

ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، وجمللس الكلية – في حال الضرورة – االستثناء من ذلك.  ث.

۳۱ من  ۱۱
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ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال أكادميياً. ج.

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي:  

ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:   
 أن يتقدم  بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.  ا.

أن يوافق مجلس القسم والكلية على إعادة قيد الطالب.  ب.
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ، فبإمكانه التقدم للكلية طالباً مستجداً دون الرجوع إلى ج.

سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة في حينه، وجمللس الكلية أو من يفوضه 
االستثناء من ذلك وفقاً لضوابط التالية: 

موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه على إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع مع إمكانية اشتراط إعادة ج.۱.
دراسة بعض املقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل االنقطاع بناءً على توصية القسم اخملتص. 

أال تزيد مدة االنقطاع عن ثمانية فصول دراسية إال إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو دراسة لها ج.۲.
عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلسي القسم والكلية أو من يفوضه. 

أال يكون الطالب املتقدم بطلب إعادة القيد قد مت طي قيده أكادميياً. ج.۳.

أن يكون قد أنهى ما ال يقل عن ۲٥٪ من متطلبات التخرج. ج.٤.
ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، وجمللس الكلية أو من يفوضه – في حال الضرورة- االستثناء من د.

ذلك. 
تسري ضوابط هذه القاعدة على الطالب املنسحب.  ه.

املادة الثامنة عشرة: 
 ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الكلية ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أو كلية اخرى 
ألسباب  تأديبية، واذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله ملثل هذه األسباب فيعدُّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد.  

التخرج 

 املادة التاسعة عشرة: 
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن ا.

املعدل الذي يحدده مجلس الكلية لكل تخصص، على أالّ يقل في كل األحوال عن تقدير "مقبول."  
يجوز جمللس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم اخملتص حتديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله ب.

التراكمي، وذلك في حالة جناحه في املقررات ورسوبه في املعدل.  

۳۱ من  ۱۲
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القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن ا.
(۱.۷٥ من ۰۰.٤). 

احلد األدنى للتخرج في املرحلة اجلامعية ال يقل عن ثمانية فصول دراسية ، مع مراعاة احلد األقصى للتخرج الوارد ب.
في املادة (۲۰) من هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية. 

مينح مجلس األمناء الدرجات العلمية للطلبة بناءً على توصية مجلس الكلية،  وترفع بعد ذلك مذكرات إفرادية ج.
للطلبة الذين ينهون متطلبات التخرج، ويعد آخر فصل دراسي في سجل الطالب / الطالبة هو فصل التخرج. 

يجوز جمللس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم اخملتص حتديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لتحقيق شرط د.
املعدل التراكمي األدنى الالزم للتخرج وذلك في حالة جناحه في املقررات ورسوبه في املعدل ، مع مراعاة ما يلي: 

يتولى القسم املعني حتديد املقررات وتوزيعها على فصل دراسي أو أكثر للمقررات التي سيعيدها الطالب لرفع د.۱.
معدله التراكمي وبحد أقصى ثالث فصول دراسية إضافية .  

يتم حتويل تقدير املقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير (هـ) أو (د) وأعاد دراستها حسب ما ذكر د.۲.
أعاله إلى تقدير (هـ س) أو (د س) وال حتسب ضمن املعدل التراكمي .  

الفصل من الكلية 

املادة العشرون:  
يفصل الطالب من الكلية في احلاالت اآلتية:  

إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن املعدل احملدد للتخرج وفقاً للمادة ا.
(۱۹) من هذه الالئحة، وجمللس األمناء بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة  ملن ميكنه رفع معدله 

التراكمي بدراسته للمقررات املتاحة.  
إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج، وجمللس الكلية ب.

إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال  يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة 
للتخرج .  

يجوز جمللس الكلية في احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام  الفقرتني السابقتني ج.
بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.  

۳۱ من  ۱۳
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القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يفصل الطالب من الكلية في احلاالت اآلتية:  
إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن املعدل احملدد للتخرج  وفقاً  للمادة ا.

(۱۹) من هذه الالئحة.   
إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج. ب.
منح الفرص:  ج.

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج جاز 
جمللس األمناء بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد 

أقصى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج، وفق الشروط اآلتية: 
أن يكون سبب التعثر مقبوالً جمللس الكلية. ۱.
أن يكون هناك حتسن في أداء الطالب في الفصليني األخيرين، بحيث ال يقل املعدل التراكمي فيهما ۲.

عن (۱.۷٥ من ٤.۰۰)، وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي ،ولعميد الكلية أو من يفوضه 
االستثناء من ذلك. 

االنتساب 

املادة احلادية والعشرون:   
 يجوز جمللس الكلية بناء على اقتراح األقسام األخذ مببدأ الدراسة عن طريق االنتساب  في بعض الكليات والتخصصات 
التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ، ويضع مجلس الكلية القواعد واالجراءات املنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية:  

أال يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتسب عن عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج ا.
الطالب املنتظم في التخصصات املتاحة لالنتساب .  

يعامل الطالب املنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل واعادة القيد وغيرها معاملة الطالب ب.
املنتظم عدا حضور احملاضرات.  

جمللس األمناء بناء على اقتراح مجلس الكلية وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب املنتسبني.  ج.
يثبت في السجل األكادميي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (باالنتساب).  د.

۳۱ من  ۱٤
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االختبارات النهائية والتقديرات 

املادة الثانية والعشرون:  
 يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم الذي يتبعه املقرّر  درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن(۳۰٪) من 

الدرجة النهائية للمقرر. 

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

تكون درجة األعمال الفصلية ٦۰٪ من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص ٤۰٪ من الدرجة الكليّة لالختبار النهائي، 
مع مراعاة ما ورد في املادة السادسة والعشرون من هذه الالئحة.  

املادة الثالثة والعشرون:  
حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني اآلتيتني:   

االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعاً أو من  بعضها واختبار ا.
حتريري واحد على األقل.   

اختبارين حتريريني على األقل.   ب.

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يلتزم أستاذ املقرر باحتساب الدرجة احملددة لألعمال الفصلية.  ا.
يلتزم أستاذ املقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في بداية كل فصل دراسي بحسب ما ب.

ورد في توصيف املقرر، وموعد االختبارات الفصلية.  
يلتزم أستاذ املقرر باطالع الطالب على أوراق إجاباتهم في االختبار الفصلي بعد إعالن نتيجته ومقارنتها باإلجابة ج.

النموذجية لالختبار.  
يلتزم أستاذ املقرر بإعالن نتائج االختبارات الفصلية خالل أسبوع من تاريخ إجراء االختبار، كما يلتزم بإعالن د.

النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرى قبل بداية فترة االختبارات النهائية بأسبوعني على األقل.  
يحق للطالب االعتراض على درجته في االختبار الفصلي خالل أسبوع من اطالعه على ورقة إجابته، ويقدم طلب ه.

االعتراض إلى أستاذ املقرر، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة أستاذ املقرر يقدم اعتراضه لرئيس القسم ( أو وكيل 
الكلية إذا كان رئيس القسم هو أستاذ املقرر) للنظر في إعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس القسم في سبيل ذلك 
االستعانة مبن يراه من أعضاء هيئة التدريس في القسم، وذلك خالل أسبوع من تاريخ تقدمي طلب االعتراض إليه، 

ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.  

۳۱ من  ۱٥
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املادة الرابعة والعشرون:  
 يجوز جمللس الكلية – بناء على توصية مجلس القسم – أن يُضَمّن االختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو 

شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي. 

املادة اخلامسة والعشرون:  
يجوز جمللس القسم الذي يتولى تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي 

مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله األكادميي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) وال يحسب 
ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر، وإذا مضى 

فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير 
راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي. 

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يجوز جمللس القسم الذي يتولى تدريس املقرر بناء على توصية أستاذ املادة السماح للطالب باستكمال متطلبات ا.
أي مقرر في الفصل الدراسي التالي في احلاالت االستثنائية اخلارجة عن نطاق سيطرة الطالب دون أن يعيد تسجيل 

ذلك املقرر، ويرصد للطالب في سجله األكادميي تقدير غير مكتمل (ل) وال يحسب ضمن املعدل الفصلي أو 
التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر. 

إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغَير تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب لعدم استكماله ولم يكن الطالب ب.
معتذراً أو مؤجالً لذلك الفصل، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي. 

يجوز جمللس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم وأستاذ املقرر السماح للطالب بتمديد فترة استكمال متطلبات ج.
ذلك املقرر لفصل دراسي واحد فقط، إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية.في حال غياب أستاذ املقرر، 

يحدد رئيس القسم الذي يقدم املقرر، أستاذاً آخر لإلشراف على استكمال الطالب ملتطلبات املقرر الذي رصد له 
فيه تقدير غير مكتمل. 

املادة السادسة والعشرون: 
 يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام املواد (۲۲، ۲۳، ۲٤) 

أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس املقرر، ويحدد مجلس 
الكلية قياس حتصيل الطالب في هذه املقررات.  

۳۱ من  ۱٦
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املادة السابعة والعشرون:  
 إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد 
انتهاء الطالب من دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل املقرر في الوقت احملدد فيجوز جمللس 

القسم الذي يتولى تدريسه املوافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب. 

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م)، وبعد االنتهاء من 
دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه الطالب، وإذا لم يستكمل املقرر في الوقت احملدد فيجوز جمللس القسم الذي 

يتولى تدريسه املوافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب ويعامل وفق ما نصت عليه املادة اخلامسة 
والعشرين من هذه الالئحة وقاعدتها التنفيذية. 

املادة الثامنة والعشرون:  
حتسب  التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي: 

املادة التاسعة والعشرون:  
 مع مراعاة ما تقضي به املادة (۱۹) من هذه الالئحة يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج  الطالب بناء على 

معدله التراكمي كاآلتي: 
(ممتاز) : إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن ۳.٥۰ من ۰۰.٤. ۱.
(جيد جداً): إذا كان املعدل التراكمي من ۲.۷٥ إلى أقل من ۳.٥۰ من ۰۰.٤. ۲.

وزن التقدير من (٤) رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية
٤.۰۰ أ+ ممتاز مرتفع ۱۰۰ - ۹٥
۳.۷٥ أ ممتاز ۹۰ - أقل من ۹٥
۳.٥۰ ب+ جيد جداً مرتفع ۸٥ - أقل من ۹۰
۳.۰۰ ب جيد جداً ۸۰ - أقل من ۸٥
۲.٥۰ ج+ جيد مرتفع ۷٥ - أقل من ۸۰
۲.۰۰ ج جيد ۷۰ - أقل من ۷٥
۱.٥۰ د+ مقبول مرتفع ٦٥ - أقل من ۷۰
۱.۰۰ د مقبول ٦۰ - أقل من ٦٥
۰ هـ راسب أقل من ٦۰

۳۱ من  ۱۷
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(جيد) : إذا كان املعدل التراكمي من ۱.۷٥ إلى أقل من ۲.۷٥ من ۰۰.٤. ۳.

(مقبول): إذا كان املعدل التراكمي من ۱.۰۰ إلى أقل من ۱.۷٥ من ۰۰.٤. ٤.

املادة الثالثون: 
 متنح مرتبة الشرف األولى للطالب احلاصل على معدل تراكمي من (۳.۷٥) إلى (٤.۰۰) من (٤.۰۰) عند التخرج، 
ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من (۳.۲٥) إلى أقل من (۳.۷٥) من (٤.۰۰) عند 

التخرج .  
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي :   

أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الكلية أو في جامعة أخرى .  ا.
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد األقصى للبقاء في ب.

كليته .  
أن يكون الطالب قد درس في الكلية التي سيتخرج منها ما ال يقل عن (٦۰٪) من متطلبات التخرج.  ج.

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

متنح مرتبة الشرف األولى للطالب احلاصل على معدل تراكمي من (۳.۷٥) إلى (٤.۰۰) عند التخرج، ومتنح مرتبة 
الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من (۳.۲٥) إلى أقل من (۳.۷٥) من (٤.۰۰) عند التخرج.   

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:  
أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الكلية أو في جامعة أخرى. ا.

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد األقصى للبقاء في ب.
الكلية، وال يدخل في احتساب املدة الفصول الدراسية التي درسها الطالب في غير تخصصه. 

أن يكون الطالب قد درس في كلية الشرق العربي ما ال يقل عن (۷۰٪) من متطلبات التخرج.  ج.

إجراءات االختبار النهائي 

املادة احلادية والثالثون:  
 يجوز جمللس الكلية تكوين جلنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف 

رصد الدرجات وتسليمها للجنة اخملتصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.  

املادة الثانية والثالثون:  
 يجوز جمللس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية .  

۳۱ من  ۱۸
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املادة الثالثة والثالثون:  
 يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار ، ويجوز عند االقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس 

الكلية . 

املادة الرابعة والثالثون:  
 يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند احلاجة) أن يشرك معه متخصصاً أو 

أكثر في التصحيح، ويجوز جمللس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.   

املادة اخلامسة والثالثون: 
 يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد الدرجات املعدة 

لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم . 

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يرصد أستاذ املقرر أو من يكلفه رئيس القسم بذلك،  الدرجات التي يحصل عليها الطلبة في كشوف رصد الدرجات 
املعدة لذلك و يعتمدها، ثم يصادق عليها رئيس القسم وعميد الكلية، على أن تصل تلك الكشوف لوحدة القبول 

والتسجيل خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من موعد إجراء االختبار النهائي.  

املادة السادسة والثالثون: 
ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، وجمللس الكلية االستثناء من ذلك.  

املادة السابعة والثالثون: 
 ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له باخلروج من االختبار 

قبل مضي نصف ساعة من بدايته.  

املادة الثامنة والثالثون:  
 الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة 

تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الكلية.  

املادة التاسعة والثالثون:  
 جمللس الكلية ، في حاالت الضرورة، املوافقة على إعادة تصحيح أوارق االجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات 

الفصل التالي.  

۳۱ من  ۱۹
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 القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

ضوابط إعادة تصحيح أوارق إجابات االختبارات النهائية:  
يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل خمسة عشر يوماَ من تاريخ إعالن نتيجة االختبار ا.

النهائي محل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس املقرر، ويدخل طلبه في النظام األكادميي ويسلّم 
له إشعار بذلك.  

أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق اختبارات نهائية ملقررات سبق له دراستها، ب.
وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو باحلفظ. 

على رئيس القسم طلب إفادة أستاذ املقرر، وفي حال وجود خطأ تُعدل النتيجة مبوجب منوذج تعديل النتيجة، أما ج.
في حال اإلفادة بسالمة التصحيح، فعلى رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها باإلجابة 

النموذجية لالختبار، وعند قبول الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم بحفظ 
الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات املشار إليها بالفقرة الثانية. 

في حال عدم قبول الطالب بسالمة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل جلنة من عضوين من هيئة التدريس د.
في القسم ليس من بينهما مدرس املقرر، وترفع تقريرها إلى رئيس القسم التخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو 

برفض الطلب، ويتم إبالغ الطالب بالقرار. 
إذا كان رئيس القسم هو أستاذ املقرر يقوم وكيل الكلية باإلجراءات السابقة. ه.
في حال عدم قبول الطالب بالقرار يجوز له التظلم إلى مجلس الكلية خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إعالمه به و.

وفق ما نصت عليه الئحة التظلمات بالكلية، ويقدم التظلم رسمياً لعميد الكلية متضمناً أسباب ومبررات 
تقدميه، ويُعرض التظلم على مجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقدمي التظلم. 

يجوز جمللس الكلية في حال عدم قبوله أسباب التظلم أن يصدر قراراً مسبباً بحفظه، وفي حال موافقته على إعادة ز.
التصحيح يشكل جلنة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس على األقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم 
أستاذ املقرر أو أعضاء اللجنة السابقة إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة، وترفع تقريرها للمجلس خالل عشرة أيام عمل 

من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على اجمللس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار مجلس 
الكلية نهائياً باعتماد محضر اجللسة.  

املادة األربعون:  
 يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم اخملتص مدة االختبار التحريري النهائي على أال تقل عن ساعة وال 

تزيد على ثالث ساعات.    

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

تكون مدة االختبار التحريري النهائي نفس عدد ساعات املقرر لألسبوع الواحد.   

۳۱ من  ۲۰
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املادة احلادية واألربعون: 
 مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في املواد من (۳۱ - ٤۰) يضع مجلس الكلية التنظيمات اخلاصة بإجراءات 

االختبارات النهائية .   

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

تعقد االختبارات النهائية في الفترة احملددة وفق التقومي الدراسي املعتمد. ا.
تلتزم الكلية بعقد االختبارات النهائية في املواعيد احملددة في فترة التسجيل لكل مقرر. ب.
يتولى أستاذ املقرر إعداد أسئلة االختبار ومنوذجاً لإلجابة النموذجية، ويسّلم نسخة منها ومنوذج اإلجابة النموذجية ج.

وأوراق اإلجابة وكشف الدرجات موقعاً منه لرئيس القسم بعد موعد عقد االختبار النهائي للمقرر مبا ال يزيد عن 
ثالثة أيام . 

يوضع للمقرر من الشعب املتعددة أسئلة موحدة لالختبار النهائي ويشارك في إعداد األسئلة أساتذة املقرر، ويجوز د.
جمللس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم وضع أسئلة غير موحدة وينوه للطالب ذلك. 

يلتزم عضو هيئة التدريس باحلضور أثناء عقد اختبار املقرر الذي يتولى تدريسه. ه.

في حال تعذر عقد االختبار النهائي في موعده احملدد لعذر قهري، يّحدد رئيس القسم موعداً بديالً لعقد و.
االختبار. 

التحويل 
التحويل من جامعة أو كلية أخرى لكلية الشرق العربي 

املادة الثانية واألربعون:  
يجوز قبول حتويل الطالب من خارج الكلية وفق الضوابط اآلتية:  

أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.  ا.
أال يكون مفصوال من اجلامعة أو الكلية احملول منها ألسباب تأديبية.  ب.
أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية.  ج.

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يجوز قبول حتويل الطالب من خارج الكلية وفق الضوابط اآلتية: 
أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها. ا.

أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة أو الكلية احملول منها ألسباب تأديبيه. ب.
موافقة مجلس القسم الذي يرغب الطالب التحويل إليه وفق شروط التحويل التي يقرها مجلس الكلية. ج.
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أال يقل عدد الوحدات الدراسية املقررة التي يطلب من الطالب احملول دراستها في كلية الشرق العربي عن (۷۰٪) د.
من عدد الوحدات الدراسية املقررة املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الكلية. 

املادة الثالثة واألربعون: 
 يقوم مجلس الكلية مبعادلة املقررات التي درسها الطالب خارج الكلية بناءً على توصية األقسام التي تقدم هذه 

املقررات، وتثبت في السجل األكادميي للطالب املقررات التي عودلت له، وال تدخل في احتساب معدله التراكمي. 

  القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يتولى مجلس القسم الذي يقدم املقرر معادلة املقررات التي اجتازها الطالب احملول من جامعة أو كلية أخرى وفقاً 
للضوابط اآلتية: 

أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية معترف بها. ا.
أن يكون املقرر الذي اجتازه الطالب احملول معادالً في مفرداته أو مكافئاً، وال تقل عدد وحداته الدراسية عن ب.

الوحدات للمقرر املراد معادلته في كلية الشرق العربي. 
 مع مراعاة الفقرة (د) من القاعدة التنفيذية للمادة (الثانية واألربعون) من هذه الالئحة، يكون احلد األقصى ج.

لنسبة الوحدات الدراسية التي ميكن احتسابها من خارج الكلية هو (۳۰٪) ثالثون في املائة من مجموع وحدات 
التخرج من كلية الشرق العربي. 

أال يكون قد مضى على اجتياز الطالب للمقرر في اجلامعة أو الكلية احملول منها أكثر من خمس سنوات ولعميد د.
الكلية أو من يفوضه االستثناء من ذلك. 

أال يقل تقدير الطالب في املقرر ( املراد معادلته) الذي اجتازه الطالب احملول عن جيد، وجمللس الكلية اشتراط ه.
تقدير أعلى. 

يلتزم القسم الذي يقدم املقرر بإنهاء إجراءات املعادلة خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ استالم و.
الطلب املشفوع بأصل السجل األكادميي و وصف املقرر املعتمد. 

تثبت في السجل األكادميي بيانات املقررات التي عودلت له ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في ز.
كل مقرر دون أن يدخل في احتساب معدله التراكمي. 

يجوز النظر في معادلة املقررات للطلبة املقبولني لدرجة البكالوريوس من احلاصلني على درجات علمية دون ح.
البكالوريوس من جامعة أو كلية أخرى مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ)، وفقاً ملا يلي: 

أال تقل عدد الوحدات الدراسية التي يطلب من الطالب دراستها عن (۷۰٪) من مجموع الوحدات الدراسية ح.۱.
املقررة املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الكلية. 

ال حتتسب معدالت املقررات التي تتم معادلتها للطالب ضمن املعدل التراكمي، ولكن تثبت املقررات في ح.۲.
سجله األكادميي. 
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يتم احتساب املدة النظامية للدراسة للطالب املقبول لدرجة البكالوريوس من احلاصلني على درجات علمية دون ط.
البكالوريوس من جامعة أو كلية أخرى وفقاً لعدد الوحدات الدراسية التي يتم قبول معادلتها حسب نص املادة 

السابعة و األربعني. 

املادة الرابعة واألربعون: 
 إذا اتضح بعد حتول الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبيه فيعد قيده مُلْغىً من تاريخ قبول حتويله للكلية .   

املادة اخلامسة واألربعون: 
يتم حتويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة أو كلية اخرى إلى الكلية وفقاً لإلجراءات واملواعيد املعلنة في الكلية 

في ضوء الضوابط العامة للتحويل. 

التحويل من قسم إلى أخر داخل الكلية 

املادة السادسة واألربعون: 
 يجوز حتويل الطالب من قسم إلى آخر داخل الكلية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الكلية.    

املادة السابعة واألربعون: 
 تثبت في السجل األكادميي للطالب احملول من قسم إلى آخر جميع املواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات 

واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية.  

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

مع مراعاة الضوابط الواردة في القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة واألربعني، يختص مجلس القسم الذي يقدم املقرر ا.
أو من يفوضه باملوافقة على معادلة املقررات التي اجتازها الطالب احملول من قسم إلى آخر داخل كلية الشرق العربي 

بناءً على توصية األقسام التي تقدم هذه املقررات.  
تثبت في السجل األكادميي للطالب احملول من قسم إلى آخر داخل كلية الشرق العربي جميع املقررات التي سبق له ب.

دراستها لنفس املرحلة اجلامعية، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر وتدخل في 
احتساب معدله التراكمي جميع املقررات التي درسها بالكلية. 
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التحويل من تخصص إلى أخر داخل الكلية 

املادة الثامنة واألربعون: 
 يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس 

الكلية .  

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية مع مراعة ما يأتي: 
توفر شروط القبول في الطالب احملول وأي شروط أخرى يراها القسم  ضرورية.  ا.

يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها إذا رأى القسم اخملتص أنها مطابقة للتخصص الذي يريد ب.
التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي. 

حتتسب املدة التي قضاها الطالب في التخصص احملول منه ضمن املدة القصوى احملددة للحصول على الدرجة.  ج.
يكون التحويل من تخصص إلى آخر ملرة واحدة خالل املدة احملددة للحصول على الدرجة. د.

املادة التاسعة واألربعون: 
 تثبت في السجل األكادميي للطالب احملول من تخصص إلى آخر جميع املواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك 

التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية. 

الطالب الزائر 

 املادة اخلمسون: 
 الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات في جامعة أو كلية أخرى ، وتعادل له املواد التي درسها وفقا 

للضوابط اآلتية :  
موافقة القسم الذي يدرس فيه مسبقاً على الدراسة.   ا.

أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.  ب.
أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب  خارج الكلية معادالً أو (مكافئاً) في مفرداته ألحد املقررات التي تتضمنها ج.

متطلبات التخرج.    
يحدد مجلس الكلية احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي ميكن احتسابها من خارج  الكلية للطالب  د.

الزائر. 
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ال حتتسب  معدالت املقررات التي تتم  معادلتها للطالب  الزائر من اجلامعة او الكلية االخرى ضمن معدل ه.
التراكمي ، وتثبت املقررات في سجله األكادميي.  

أي شروط أخرى يضعها مجلس الكلية. و.

القاعدة التنفيذية لكلية الشرق العربي: 

يجوز لطالب كلية الشرق العربي الدراسة زائراً في جامعة أو كلية اخرى معترف بها ، وفقاً للضوابط التالية: 
موافقة قسم الطالب على دراسته بعد التحقق من أن املقرر الذي سيدرسه خارج الكلية معادالً أو (مكافئاً) في ا.

مفرداته، وأال تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر املطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج. 
ال حتتسب معدالت املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة أو الكليات االخرى ضمن معدله ب.

التراكمي، وتثبت املقررات في سجله األكادميي. 
أن يكون الطالب قد درس في الكلية ما ال يقل عن فصلني دراسيني قبل طلبه الدراسة كطالب زائر في جامعة أو ج.

كلية اخرى. 
يكون احلد األقصى جملموع الوحدات الدراسية التي ميكن احتسابها من خارج الكلية هو(۳۰٪) ثالثون في املئة د.

من مجموع وحدات التخرج من كلية الشرق العربي مع مراعاة ما يلي:  
أال يتجاوز عدد املقررات في كل فصل دراسي عن احلد األقصى املسموح به في الالئحة. د.۱.
أن يتم اختيار املقررات بحيث تكون من ضمن املقررات في املستوى الذي يدرس به الطالب وفقاً للخطة د.۲.

الدراسية. 
أن تتم دراسة النسبة احملددة في مدة زمنية ال تزيد عن أربع فصول دراسية كحد أعلى.  د.۳.

أال يقل تقدير الطالب الزائر في املقرر املراد معادلته عن جيد. ه.

موافقة القسم الذي ينتمي إليه الطالب في كلية الشرق العربي. و.

يجب على الطالب تزويد القسم ووحدة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خالل أسبوعني من بدء ز.
الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وإذا لم يقدم نتائجه يعد منقطعاً عن تلك الفصول (عدا 

الفصول الصيفية) ويعامل حسب املادة (۱٥) من هذه الالئحة. 

يجوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة زائراً في كلية الشرق العربي وفقاً للضوابط التالية: 
موافقة اجلامعة أو الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على دراسته طالباً زائراً في كلية الشرق العربي ويقدم خطاباً ا.

رسمياً إلى وحدة القبول والتسجيل يتضمن مقررات كلية الشرق العربي التي يرغب الطالب بدراستها. 
تقوم وحدة القبول والتسجيل بالتنسيق مع القسم املعني بذلك. ب.
أال يكون الطالب مفصوالً من جامعته أو كليته ألسباب أكادميية. ج.
أن يكون الطالب قد انتظم في جامعته أو كليته التي قبل فيها ما ال يقل عن فصليني دراسيني. د.
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ال يسمح للطالب بالدراسة كطالب زائر في كلية الشرق العربي إذا سبق له احلرمان في أحد املقررات التي درسها ه.
زائراً في كلية الشرق العربي. 

يتم تسجيل الطالب في املقررات وفقاً لضوابط تسجيل املقررات ومواعيد التسجيل في كلية الشرق العربي. و.

أحكام عامة 

املادة احلادية واخلمسون:  
تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول بها في املرحلة اجلامعية. 

املادة الثانية واخلمسون: 
جمللس الكلية وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.  

املادة الثالثة واخلمسون: 
جمللس التعليم العالي حق تفسير الالئحة. 
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املالحـق  

ملحق (أ) السجل األكادميي ورموز التقديرات   
السجل األكادميي: هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ، ويشمل املقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها 
وأرقامها وعدد وحداتها املقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ، كما يوضح السجل املعدل 

الفصلي واملعدل التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إلى املقررات التي أعفي منها الطالب  احملول. 

Grade nameGradePointsMarkاملدلولالرمزالنقاطالدرجة

ExceptionalA+4.0095 - 100ممتاز مرتفعأ+۰۰.۹٥٤ - ۱۰۰

ExcellentA3.7590 - less than 95ممتازأ۹۰۳.۷٥ - أقل من ۹٥

جيد جداً ب+۸٥۳.٥۰ - أقل من ۹۰
SuperiorB+3.5085 - less than 90مرتفع

Very GoodB3.0080 - less than 85جيد جداًب۸۰۳.۰۰ - أقل من ۸٥

 Aboveجيد مرتفعج+۷٥۲.٥۰ - أقل من ۸۰
AverageC+2.5075 - less than 80

GoodC2.0070 - less than 75جيدج۷۰۲.۰۰ - أقل من ۷٥

High PassD+1.5065 - less than 70مقبول مرتفعد+٦٥۱.٥۰ - أقل من ۷۰

PassD1.0060 - less than 65مقبولد٦۰۱.۰۰ - أقل من ٦٥

FailF0.00less than 60راسبهـ۰.۰۰أقل من ٦۰

DenialDN0.00محرومح۰.۰۰

In ProgressIPمستمرم

IncompleteICغير مكتملل
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لكي يتخرج الطالب يجب احلصول 
على معدل تراكمي ال يقل 

عن ۱.۷٥ / ۰۰.٤ 

ناجح بدون ن د
درجة

No-Grade 
PassNP

To graduate, a student shall 
attain a G.P.A. of at least 

1.75 / 4.00 

راسب بدون هـ د
درجة

No-Grade 
FailNF

Ex-PassXDمقبول سابقاد س

Ex-FailXFراسب سابقاهـ س

WithdrawnWمنسحبع

AuditWFمستمعم ع

خ
معادل من 

خارج 
الكليات

Transfer (out 
of college)AU
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ملحق (ب) مثال حلساب املعدل الفصلي والتراكمي 
الفصل األول: 

معدل الفصل األول  =  مجموع النقاط ۲٥.۳٦  =  ۳.۰۲ 
                                 مجموع الوحدات ۱۲ 

الفصل الثاني: 

معدل الفصل الثاني  =  مجموع النقاط۰۰.۳٤  =  ۲.۸۳ 
                                 مجموع الوحدات ۱۲ 

املعدل التراكمي  =  مجموع النقاط(۲٥.۳٦ + ۰۰.۳٤)  =  ۲.۹۲ 
                               مجموع الوحدات (۱۲ + ۱۲) 

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر
۷.۰۰ ۳.٥۰ ب+ ۸٥ ۲ ۳۰۱ سلم
٦.۰۰ ۲.۰۰ ج ۷۰ ۳ ۳۲٤ كيم
۱۱.۲٥ ۳.۷٥ أ ۹۲ ۳ ۲۳٥ ريض
۱۲.۰۰ ۳.۰۰ ب ۸۰ ٤ ۳۱۲ فيز
۳٦.۲٥ ۱۲ اجملموع

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر
۸.۰۰ ٤.۰۰ أ+ ۹٦ ۲ ۱۰٤ سلم
۹.۰۰ ۳.۰۰ ب ۸۳ ۳ ۳۲۷ ريض
۸.۰۰ ۲.۰۰ ج ۷۱ ٤ ۳۱٤ ريض
۹.۰۰ ۳.۰۰ ب ۸۱ ۳ ۳۲٦ فيز
۳٤.۰۰ ۱۲ اجملموع
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ملحق (ج) تعريفات إضافية 
فترة االختبارات النهائية: مدة زمنية يحدد بدايتها ونهايتها مجلس الكلية لكل فصل دراسي.  

الطالب املستجد: الطالب الذي يقبل في الكلية لدرجة علمية دون الرجوع  لسجله الدراسي السابق لنفس الدرجة إن 
كان ممن سبق له القبول في الكلية.   

الطالب املنتظم: الطالب الذي يتاح له التسجيل في مقررات دراسية في فصل دراسي .   
الطالب احملول: الطالب الذي يقبل حتويله من جامعة أو كلية لكلية الشرق العربي أو من قسم أو من تخصص آلخر.   
الطالب الزائر: الطالب الذي يقوم  بدراسة بعض املقررات في جامعة أو كلية اخرى وتعادل له املقررات التي اجتازها 

حسب  القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة و االختبارات.   
الطالب املعتذر: الطالب  الذي يقبل اعتذاره عن االستمرار في دراسة فصل دراسي.    

الطالب املؤجل: الطالب  الذي تصدر له املوافقة على تأجيل دراسة فصل دراسي قادم.    
الطالب املطوي قيده: الطالب الذي يتم إيقافه عن الدراسة ألسباب محددة نصت عليها الئحة الدراسة واالختبارات 

وقواعدها التنفيذية.     
الطالب املفصول أكادميياً: الطالب الذي يتم إيقاف تسجيله نتيجة حلصوله على عدد محدد من االنذارات األكادميية 

او لتجاوزه املدة النظامية القصوى للحصول على درجة البكالوريوس، أو بكال السببني. 
الطالب املفصول تأديبياً: الطالب الذي يتم فصله نهائياً من الكلية بسبب صدور قرار تأديبي بحقه من جهة 

االختصاص وفق ما نصت عليه الئحة تأديب الطلبة.    
الطالب املنسحب: الطالب الذي يقوم بإنهاء دراسته في الكلية قبل إكمال برنامجه الدراسي.  

اخلطة االسترشادية: هي توزيع متطلبات اخلطة الدراسية على مستويات دراسية.  
املدة النظامية للدراسة: الفترة الزمنية احملددة الستكمال متطلبات التخرج لبرنامج دراسي وفقاً لعدد املستويات الدراسية 

احملددة في اخلطة االسترشادية لذلك البرنامج.    
املتطلب السابق: الشرط الذي يلزم حتقيقه قبل التمكن من تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط اجتياز الطالب ملقرر أو 

عدد من املقررات أو لعدد من الساعات الدراسية. 
املتطلب املصاحب: الشرط الذي يلزم بالتزامن مع تسجيل مقرر، وقد يتضمن الشرط تسجيل الطالب ملقرر أو عدد من 

املقررات، أو لعدد محدد من الساعات الدراسية.  
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تقدير محروم: تقدير يرصد للطالب  الذي ال يسمح له بدخول االختبار النهائي ملقرر نتيجةً  لتجاوز  نسبة غيابه فيه 
 .(DN) النسبة التي حددها مجلس الكلية و يرمز له بالرمز (ح) أو

املعادلة:  إجراء يتم مبوجبه اعتبار الطالب مجتازاً ملقرر ضمن خطته الدراسية لم يسبق له اجتيازه، في حال جناحه في 
مقرر آخر درسه داخل الكلية أو خارجها ويكون معادالً أو مكافئاً للمقرر املطلوب في خطته وفق الضوابط التي نصت 

عليها هذه الالئحة.   
مرتبة الشرف: مرتبة تقديرية متنح للطالب املتفوق دراسياً الذي استوفى الشروط احملددة التي نصت عليها هذه 

الالئحة. 
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