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 .6إمتام الدرجة العلمية والتخرج
نظرة عامة
تغطي هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها النظم المتعلقة بمتطلبات منح الدرجة العلمية من حيث مسمى الدرجات العلمية
في مرحلة البكالوريوس وبنية برامجها التعليمية ،والشروط ،والقيود الموضوعة على الساعات المحتسبة للطلبة المحولين،
والمصادقة على إتمام الدرجة العلمية ،وتقدير التخرج ومرتبة الشرف.
مجال التطبيق
تطبق هذه السياسة على جميع الطلبة وجميع الوحدات األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات الصلة في الجامعة ،ما عدا كلية
الطب والعلوم الصحية.
الهدف
يكمن الهدف من هذه السياسة في ضمان أن عملية اعتماد اتمام ومنح الدرجات العلمية في الجامعة تسير بما يتوافق والمبادئ
والمعايير والتوقعات التي تتالءم مع الرسالة التعليمية للجامعة ،وتعمل بالفاعلية والعدالة والتوافق والنزاهة الالزمة.
السياسة
 .1تتوافق برامج الدرجات العلمية في مرحلة البكالوريوس في الجامعة مع المحتوى العام والتوقعات األكاديمية ومخرجات
التعليم الموجودة في البرامج الدراسية النظيرة في الجامعات الحكومية الدولية.
ّ
 .2تقدم الجامعة برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس ذات جودة عالية ومتميزة بتبنيها متطلبات أكاديمية عامة تالئم جميع
الطلبة في مختلف الكليات ملبية بذلك االحتياجات التعليمية للمجتمع من خالل إنشاء وطرح برامج أكاديمية ذات معايير
معترف بها دوليا.
 .3تقوم الجامعة بتمييز وتقدير اإلنجاز األكاديمي للطلبة من خالل منح تقديرات تخرّج بدرجات مرتبة الشرف.
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إجراءات السياسة رقم ( - )6إمتام الدرجة العلمية والتخرج

 )1الدرجات العلمية في مرحلة البكالوريوس

تُمنح درجة البكالوريوس للطلبة الذين حققوا متطلبات الحد األدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي والمتطلبات
األخرى الخاصة بالبرنامج وفق أنظمة وسياسات الجامعة المعمول بها:
أ -يكون الحد األدنى من الساعات المعتمدة المنجزة للحصول على درجة البكالوريوس هو ( )120ساعة معتمدة ،وقد
يزيد الحد األدنى عن ذلك للطلبة المحولين بين كليات الجامعة.
ب -الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس تعتمد على البرنامج الدراسي للطالب.
ج -يجب أال يقل المعدل التراكمي عن نقطتين ( )2.00لنيل درجة البكالوريوس.
د -ال تُمنح درجة البكالوريوس للطالب إذا احتوى سجله الدراسي على تقدير "غير مكتمل".
ه -يُسمح للطالب أن يسجل في بعض المساقات اإلضافية في كليته في حالة حاجته إلى رفع معدله التراكمي لتحقيق
الحد األدنى المطلوب للتخرج وذلك بناء على توصية المرشد األكاديمي وموافقة العميد.

 )2مكونات برامج الدرجات العلمية في مرحلة البكالوريوس
أ -تتباين برامج درجة البكالوريوس حسب الكلية ،وقد تتضمن خمسة مكونات محددة (بمستويات مختلفة حسب طبيعة
الدراسة) ،كل منها يشتمل على حد أدنى من الساعات المعتمدة والمساقات المحددة و/أو المهارات والقدرات:
 -1التعليم الجامعي العام /المتطلبات الجامعية :وهي مساقات تطرح لجميع الطلبة في الجامعة.
 -2متطلبات الكلية :وهي مساقات تطرح لطلبة الكلية المعنية وقد تتباين بناء على تخصص الطالب.
 -3متطلبات التخصص :وهي مساقات تطرح لطلبة التخصص متضمنة التخصص الفرعي والمسار وتتباين وفق
التخصص الدراسي للطالب.
 -4المساقات االختيارية  /المساقات الحرة :وهي مساقات يمكن للطالب اختيارها من كليته أو من كليات أخرى
إلتمام المتطلبات الخاصة بالدرجة العلمية وقد تتباين حسب خطته الدراسية.
 -5يجوز للكلية اقتراح طرح تخصص فرعي أو أكثر ضمن برامجها األكاديمية ،ويتم مراجعة ذلك واعتماده
حسب اإلجراءات المتبعة في الجامعة.
 -6يجوز للطالب تقديم طلب لعميد كليته لضم تخصص فرعي معتمد في خطته الدراسية.
 -7قد تطلب بعض الكليات من الطلبة إنجاز متطلبات ومهارات باجتيازهم اختبار قدرات باإلضافة إلى أو بدال من
مساقات ذات ساعات معتمده حسب األصول للحصول على الدرجة العلمية.
ب -على الطلبة الذين تعتبر مؤهالتهم األكاديمية غير كافية للتسجيل في مساقات بساعات معتمدة أن يبدوا مهارة ذات
صلة و/أو أن يتموا مساقات المستوى التمهيدي أو التأسيسي المالئم كمتطلب سابق للتسجيل في مساقات الجامعة.

 )3الضوابط المتعلقة باحتساب الساعات المعتمدة المحولة من مؤسسة تعليمية أخرى في مرحلة
البكالوريوس
أ-
ب-

ج-
د-
ه-
و-

يجوز تحويل مساقات بساعات معتمدة من مؤسسات تعليمية أخرى معترف بها من وزارة التربية والتعليم.
بالنسبة للكليات أو البرامج الحاصلة على االعتماد األكاديمي الدولي أو ما يعادلها يجوز تحويل المساقات الرئيسية
(تلك المساقات المطلوبة في التخصص الرئيسي للكلية أو البرنامج) إلى الجامعة فقط عندما تكون هذه المساقات قد
دُرست في مؤسسات تعليمية تحمل نفس االعتماد األكاديمي الدولي للكلية النظيرة لها بالجامعة .ويجوز لعميد الكلية
المطلوب التحويل إليها استثناء بعض الحاالت بشكل فردي.
يجب على الطالب المحول من مؤسسات تعليمية أخرى دراسة ما ال يقل عن  %75من مجموع الساعات المعتمدة
لنيل الدرجة العلمية باإلضافة إلى دراسة جميع المساقات ذات المستوى المتقدم في التخصص األكاديمي في الجامعة.
يُعتبر قرار معادلة الساعات المعتمدة المحولة بمتطلبات الدرجة العلمية في مرحلة البكالوريوس قرارا خاصا بالكلية.
عند القبول المبدئي للطالب في الجامعة كطالب محول يجب حصوله على موافقة من الكلية المعنية على تحويل
الساعات المنجزة من مؤسسات تعليمية أخرى.
يتم احتساب الساعات المعتمدة للمساقات المنجزة في مؤسسات تعليمية أخرى إذا كانت تقديراتها ( )C-أو أعلى.
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 )4طلب التخرج
يجب على الطالب المتوقع تخرجه في فصل دراسي معين أن يقدم طلب التخرج إلى وحدة إرشاد كليته ومكتب عمادة
القبول والتسجيل في موعد أقصاه اليوم األخير لالنسحاب بدون رسوب في ذلك الفصل.

 )5اعتماد إتمام الدرجة العلمية
أ-
ب-
ج-
د-

كلية الطالب هي الجهة المسؤولة عن تأكيد استكماله لمتطلبات الدرجة العلمية.
وفق ما هو مدون في نظام معلومات الطلبة ،يصادق مكتب عمادة القبول والتسجيل في الجامعة على إتمام الدرجات
العلمية ومنحها.
تُمنح الدرجات العلمية في نهاية الفصول الدراسية األول والثاني والصيفي.
التاريخ الرسمي لمنح الدرجة العلمية في الفصل الدراسي هو تاريخ إعالن نتائج ذلك الفصل وفقا للتقويم الجامعي
الرسمي ،ويد ّون في السجل الدراسي الرسمي للطالب بغض النظر عن تاريخ اعتماد الدرجة العلمية المصادق عليه.

 )6تقدير التخرج
يمكن وصف األداء األكاديمي للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس كما يلي:
 4.00نقطة
بمعدل تراكمي يتراوح بين  3.60و
أ -ممتاز
 3.59نقطة
ب -جيد جدا بمعدل تراكمي يتراوح بين  3.00و
 2.99نقطة
بمعدل تراكمي يتراوح بين  2.50و
ج -جيد
 2.49نقطة
بمعدل تراكمي يتراوح بين  2.00و
د -مقبول

 )7التخرج بمرتبة الشرف
أ -تمنح الجامعة مستويين من األداء األكاديمي المتميز للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس عند التخرج وفق
المعدل التراكمي:
 -1مرتبة الشرف األولى -بمعدل تراكمي  4.00نقطة.
 -2مرتبة الشرف الثانية -بمعدل تراكمي ال يقل عن  3.60نقطة.
ب -يشترط للحصول على مرتبة الشرف إتمام دراسة ما ال يقل عن  %75من متطلبات التخرج في الجامعة.
ج -يشترط للحصول على مرتبة الشرف ّأال يكون الطالب قد حصل على أي من تقديرات الرسوب التالية ( )F,FAفي
أي من مساقات الجامعة والتي تدخل في حساب المعدل التراكمي .

