جامعة المعرفة العالمية

دليل الطالب
تعريفات مھمة:
السنة الدراسة :فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد وھو فصل اختياري للطالب.
الفصل الدراسي العادي :مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا ً تدرس على مداھا المقررات الدراسية ،وال
تدخل ضمنھا فترتا التسجيل واالختبارات النھائية.
الفصل الدراسي الصيفي :مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنھا فترتا التسجيل واالختبارات
النھائية ،ومن الممكن أن تضاعف خاللھا المدة المخصصة لكل مقرر.
المقرر الدراسي :مادة دراسية تحدد بعدد ساعات معتمدة معينة ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص
(برنامج).
ويكون لكل مقرر رقم ،ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداتھ يميزه من حيث المحتوى عما سواه من مقررات ،ويمكن
أن يكون لبعض المقررات متطلب سابق أو متطلبات سابقة أو متزامنة معھ.
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اإلنذار األكاديمي :ھو اإلشعار الذي يوجھ للطالب بسبب انخفاض معدلھ التراكمي عن الحد األدنى الموضح الحقا ً في
ھذه الالئحة.

درجة األعمال الفصلية:

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث
وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.

االختبار النھائي :اختبار في المقرر يعقد مره واحدة في نھاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النھائي :ھي الدرجة التي يحصل عليھا الطالب في كل مقرر في االختبار النھائي للفصل الدراسي.
الدرجة النھائية :مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليھا درجة االختبار النھائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من
مائة.
التقدير :وصف للنسبة المئوية ،أو الرمز األبجدي للدرجة النھائية التي حصل عليھا الطالب في أي مقرر.
تقدير غير مكتمل :تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباتھ في الموعد المحدد  ،ويرمز لھ
في السجل األكاديمي بالحرف (ل) أو (.)IC
تقدير مستمر :تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراستھ أكثر من فصل دراسي الستكمالھ ،ويرمز لھ بالرمز
(م) أو (.)IP
المعدل الفصلي :حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليھا الطالب على مجموع الساعات المعتمدة لجميع المقررات
التي درسھا في أي فصل دراسي ،وتحسب النقاط بضرب الساعات المعتمدة في وزن التقدير الذي حصل عليھ الطالب في
كل مقرر درسھ الطالب خالل الفصل.
المعدل التراكمي :حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليھا الطالب في جميع المقررات التي درسھا منذ
التحاقھ بالجامعة على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات ،وتحسب النقاط بضرب الساعات المعتمدة في وزن
التقدير الذي حصل عليھ الطالب في كل مقرر درسھ الطالب.
التقدیر العام :وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراستھ في الجامعة.

الحد األدنى من العبء

الدراسي :أقل عدد من الساعات الدراسية المعتمدة التي ينبغي على الطالب تسجيلھا بما يتناسب مع
معدلھ التراكمي وفقا ً لما تقرره إدارة الشؤون األكاديمية.

المحاضرات التفاعلية
المحاضرات

المباشرة :ويقصد بھا المحاضرات التي يجب فيھا الحضور المباشر مع المحاضر في وقت محدد
لالستماع للشرح المقدم من قبل المحاضر والتفاعل والمناقشة كذلك.

المسجلة :يقصد بالمحاضرات المسجلة المحاضرات التي يستطيع الطالب حضورھا وسماعھا في أي وقت يشاء
دون تحديد وقت معين.

الحد األدنى واألعلى للعبء الدراسي:
•

يكون العبء الدراسي لكل مقرر (أي عدد الساعات المعتمدة للمقرر) مدرجا ً في الخطة الدراسية للبرنامج
األكاديمي.
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•

يكون الحد األدنى للتسجيل في كل فصل دراسي ھو مقرر دراسي واحد ،وأما الحد األعلى فھو ( )٢٠ساعة
معتمدة ،أما الفصل الصيفي فالحد األعلى للتسجيل فيھ ھو ( )١٠ساعات معتمدة ويستثنى من ذلك المتوقع تخرجھ
وكذلك الحاصل على معدل فصلي (أي في الفصل السابق) ( %٨٠أي  ٤من  )٥فما فوق حيث يجوز لھ تسجيل
( )٢٤ساعة معتمدة في الفصل العادي و( )١٢ساعة في الفصل الصيفي ،ويستثنى من ذلك أيضا حاالت خاصة
وبموافقة إدارة الشؤون األكاديمية.

نظام الدراسة:
•
•
•

تعتمد الجامعة نظام الدراسة االفتراضية (عن بعد) ،وتعتمد الجامعة نظام الساعات المعتمدة ويقسم العام الجامعي
إلى فصلين دراسيين ومدة كل منھما التقل عن ( )١٥أسبوعا ً وفصل دراسي صيفي آخر مدتھ ( )٨أسابيع.
تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام الساعات المعتمدة.
تتكون الدراسة من  ١٣٢ساعة معتمدة أو أكثر (حسب البرنامج األكاديمي) أي ما يعادل أربع سنوات دراسية،
والحد األدنى إلنھاء الدراسة ھو ثالث سنوات دراسية والحد األعلى ھو ثماني سنوات دراسية.

االنتظام في الدراسة:
 -1تعتمد جامعة المعرفة العالمية نظام التعليم عن بعد باستخدام الوسائل االلكترونية ويتم تقديم محاضرات مباشرة
عن طريق الفصول االفتراضية بواقع  %٢٥بحد أقصى من إجمالي عدد ساعات المادة الدراسية.
 -2يكون الحضور لجميع المحاضرات ،وذلك حسب الساعات المعتمدة لكل مادة دراسية في الخطة التدريسية.
ويجب على الطالب حضور ما ال يقل عن  %٧٥من المجموع الكلي لعدد المحاضرات في أي مادة .أما
الطالب الذي يتجاوز  %٢٥من الغيابات المسموح بھا لكل مادة من دون عذر طبي ،أو عذر مقبول من
إدارة الشؤون األكاديمية ،يحرم من التقدم لالمتحان النھائي لتلك المادة ،وتكون العالمة النھائية صفرا ً،
وعلى الطالب إعادة المتطلب إذا كان متطلبا ً إجبارياً.
 -3إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النھائي لعذر قھري وافقت عليھ إدارة الشؤون األكاديمية يسمح لھ التقدم
الختبار بديل خالل الفصل التالي ويعطى التقدير الذي يحصل عليھ بعد أداء االختبار البديل.
 -4يشترط لعقد االختبار البديل أن يتقدم الطالب بعذره في التخلف من وقت نشوء العذر حتى تاريخ نھاية االختبارات
ويمكن قبول العذر بالحاالت التالية:
• الرقود في المستشفى.
• حصول الحوادث الجسمية التي تعيق الطالب عن حضور االمتحان.
• الوالدة بالنسبة للطالبات وغيرھا من أمراض النساء.

االنسحاب والتأجیل واالنقطاع:
 .1يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي (االنسحاب من الفصل) دون أن يعد راسبا ،إذا
تقدم بعذر مقبول لدى الجامعة وذلك قبل بداية االختبارات النھائية.
 .2يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبلھ الجامعة وذلك قبل بداية االختبارات النھائية.
 .3إذا لم يسجل الطالب في فصل دراسي معين وكذلك لم يقم بتأجيل ھذا الفصل فيعتبر منقطعا ً عن الدراسة.
 .4ال يجوز تأجيل الدراسة للطالب المستجد.
3

إعادة القید في الجامعة:
يمكن للطالب المطوي قيده ،التقدم بطلب إعادة قيده برقمھ ،وسجلھ قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:
 أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد. أن توافق إدارة شؤون الطالب ،والجھات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب. إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية ،أو أكثر ،فبإمكانھ التقدم للجامعة طالبا مستجدا دونالرجوع إلى سجلھ الدراسي السابق ،على أن تطبق عليھ كافة شروط القبول المعلنة في حينھ.
 ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة. -ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذرا أكاديميًا.

الفصل من الجامعة:
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدلھ التراكمي عن  ٢من ( .٥إنذار أول  -إنذار
ثاني –إنذار نھائي).
إذا لم ينھ متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا ثماني سنوات دراسية.
اإلخالل باألنظمة واللوائح الخاصة بالجامعة والواجب فيھا فصل الطالب ألسباب تأديبية كالغش وغيرھا.

-

شروط التخرج:
•

يتخرج الطالب بعد إنھاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،بحيث ال يقل معدلھ التراكمي عن
مقبول.

•

يشترط على الطالب الذي أنھى متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،أن يقدم أصل شھادة الثانوية
العامة مصدقة من الوزارة المختصة في بلده وكذلك من السفارة السعودية في بلده للحصول على شھادة درجة
البكالوريوس من الجامعة.

تقدیر التخرج:
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بنا ًء على معدلھ التراكمي
كاآلتي:
الدرجة من %١٠٠

التقدیر

رمز التقدیر

وزن التقدیر من ()٥

١٠٠ – ٩٥

ممتاز مرتفع

أ+

٥٫٠
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 ٩٠إلى أقل من ٩٥

ممتاز

أ

٤٫٧٥

 ٨٥إلى أقل من ٩٠

جيد جدا مرتفع

ب+

٤٫٥

 ٨٠إلى أقل من ٨٥

جيد جدا

ب

٤٫٠

 ٧٥إلى أقل من ٨٠

جيد مرتفع

ج+

٣٫٥

 ٧٠إلى أقل من ٧٥

جيد

ج

٣٫٠

 ٦٥إلى أقل من ٧٠

مقبول مرتفع

د+

٢٫٥

 ٦٠إلى أقل من ٦٥

مقبول

د

٢٫٠

أقل من ٦٠

راسب

ھـ

١٫٠

االنتقال من الجامعات األخرى وتحویل التخصص:
أوالً :التحويل من جامعة أخرى :يمكن قبول الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى بعد تقديم كشف العالمات األصلي
المصدق وفق األصول بحيث يمكن معادلة  ٦٦ساعة من الخطة المعتمدة كحد أقصى لجميع التخصصات من المواد التي
درسھا الطالب في جامعتھ السابقة ويوجد في جامعة المعرفة العالمية ما يقابلھا ضمن خطة الطالب الدراسية .و يجوز قبول
تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية:
•

أن يكون الطالب مقيدا في كلية ،أو جامعة معتمدة لدى جامعة المعرفة العالمية.
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•
•
•
•
•
•

•
•

أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منھا ألسباب تأديبية.
أن تنطبق على الطالب شروط القبول في القسم الذي يرغب في التحول إليھ.
أن تستكمل إجراءات التحويل في مدة ال تتجاوز نھاية األسبوع الثاني من بدء الدراسة.
أن يكلف الطالب المحول بجميع المقررات التي لم يدرسھا في الجامعة المحول منھا ،وتوجد في خطة الدراسة
تحو ل.
حيث َّ
تتم إجراءات التحويل عن طريق إدارة القبول المختصة بالتنسيق مع الكليات ذات العالقة.
تقوم إدارة الشؤون األكاديمية بمعادلة المقررات التي درسھا الطالب خارج الجامعة بنا ًء على خطة األقسام التي
تقدم ھذه المقررات ،وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت لھ ،وال تدخل في احتساب معدلھ
التراكمي.
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنھ سبق فصلھ ألسباب تأديبية في َعد قيده ملغى من تاريخ قبول تحويلھ للجامعة.
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة أخرى وفقا لإلجراءات ،والمواعيد المعلنة وفي ضوء
الضوابط العامة للتحويل.

ثانيًاً :التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة :يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا للضوابط
اآلتية:
•
•
•
•
•

ال يجوز تحويل الطالب المستجد.
أن يتقدم الطالب برغبتھ في التحول من الكلية المقيد فيھا خالل مدة التتجاوز نھاية األسبوع الثاني من بدء
الدراسة.
أال يكون طالب التحويل قد سبق لھ التحويل خالل دراستھ الجامعية.
أن تتم إجراءات التحويل بمعرفة إدارة القبول المختصة بالتنسيق مع الجھات ذات العالقة.
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق لھ دراستھا وذلك بعد ان
يقوم الطالب بتعبئة طلب احتساب مواد ،ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية ،والتراكمية طوال دراستھ في
الجامعة

ثالثًاً :التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية :يجوز للطالب بعد موافقة إدارة الشؤون األكاديمية التحويل من تخصص
إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق الضوابط اآلتية:
•
•

ال يجوز تحويل الطالب المستجد.
أن يقدم الطالب طلب التحويل من القسم المقيد فيھ إلدارة الشؤون األكاديمية خالل مدة ال تتجاوز نھاية األسبوع
الثاني من بدء الدراسة.
أن تتحقق في طالب التحويل شروط القسم المحول إليھ.
أال يكون قد سبق للطالب التحويل خالل دراستھ الجامعية.

•

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق لھ دراستھا وذلك بعد ان
يقوم الطالب بتعبئة طلب احتساب مواد ،ويشمل ذلك :التقديرات ،والمعدالت الفصلية ،والتراكمية طوال دراستھ
في الجامعة.

•
•
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متطلبات الدراسة
لتتمكن من الدراسة في جامعة المعرفة العالمية يجب توفر ما يلي:

المھارات الفنیة:
•

القدرة على استعمال الحاسب االلي.

•

القدرة على التعامل مع بعض التطبيقات والبرمجيات مثل.MS-WORD ،MS-EXCEL :

•

القدرة على التعامل مع اإلنترنت.

المعدات واألدوات:
•

جھاز حاسوب.

•

سماعات ومايكروفون.

•

اإلتصال بشبكة اإلنترنت.

االختبارات:
يجب على الطالب الحضور الى أحد مراكز اإلختبارات المعتمدة لدى الجامعة لتأدية االختبارات النھائية حسب مواعيدھا.
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