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 اب األولـــالب
 

 تعریفات وتفسیرات عامة

 ) ىــادة األولـالم(  

 یراد بالمصطلحات التالیة المعاني المثبتة أمام كل منھا :

 : نظام المقررات

یقوم نظام المقررات على تعیین عدد الوحدات الدراسیة التي یشترط إكمالھا والنجاح فیھا 

في أي قسم من أقسامھا العلمیة . وتحدید بالمستوى الذي تقرره الجامعة كشرط للتخرج 

المجاالت الدراسیة التي توزع علیھا ھذه الوحدات حسب أحكام ھذه الالئحة . ثم یترك للطالب 

حریة التقدم في دراستھ للمقررات المطلوبة منھ حسب تقدیره لحاجتھ إلیھا واستعداده لھا ووفقا 

والعلیا من الوحدات الدراسیة المأذون بأخذھا  لنظام األولویات المقترح لھا ضمن الحدود الدنیا

 في كل فصل دراسي وفقا ألحكام الالئحة . 

إن ھذا النظام یتیح للطالب حریة المشاركة في رسم مساره الدراسي وتقریر سرعة تقدمھ 

في حساب تحصیل  -فیھ وفقا لطاقتھ الخاصة والنظم المعمول بھا ، كما أن ھذا النظام یلتزم 

في حالة تخلفھ في  –باالعتراف للطالب بالمقررات التي ینجح فیھا ، ویكتفي  –لمي الطالب الع

بإلزام الطالب بإعادة دراسة المقررات التي رسب فیھا واجتیازھا بنجاح  –بعض المقررات 

وفقا للمستویات المقررة من قبل الجامعة أو بالتعویض عنھا بمقررات أخرى وفق النظم 

 . المتبعة

 : اسیةالوحدة الدر

وحدة علمیة تسجل للطالب في حالة نجاحھ في المقرر الذي یدرسھ ، وھي توزن عادة 

بساعة دراسیة أسبوعیة نظریة أو بساعتین عملیتین على األقل ، كما أنھا تكون أساس تعیین 

العبء الدراسي الذي یأخذه الطالب في كل فصل دراسي وفقا ألحكام ھذه الالئحة. ویقوم القسم 

 المختص بتعیین عدد الوحدات الدراسیة لكل مقرر من المقررات. العلمي 
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 الفصل الدراسي :

الفترة الزمنیة الممتدة بین بدء الدراسة ونھایتھا بما في ذلك فترة االمتحانات ومدتھ من 

أسبوعا . وتتألف السنة الجامعیة من فصلین دراسیین. أما الفصل الصیفي  17إلى  15

 ، وتكون مدتھ وفقا لما تقرره الئحة الدراسات الصیفیة في ھذا الشأن .فالدراسة فیھ اختیاریة 

 : المتطلبات الجامعیة

ھي مجموعة المقررات العلمیة التي تعني بالتوقعات االجتماعیة من التربیة الجامعیة وما 

ینطوي على ذلك من قیم أخالقیة وإنسانیة ومفاھیم علمیة وحضاریة یجب أن یشترك فیھا جمیــع 

الجامعة لتوفر لھم خلفیــة مشــتركة فــي رؤیــة قضــایا مجــتمعھم وأمــتھم وعصــرھم ، ومــن  طلبة

أھداف ھذه المجموعة أیضا تنمیة المھارات اللغویة (العربیة واألجنبیة ) ورفعھــا إلــى المســتوى 

 .الذي یؤھل الطالب الستیعاب تلك القیم والمفاھیم 

 : التخصص الرئیسي
یراھا القسم المختص ضروریة للتخصص في مجال مجموعة المقررات الدراسیة التي 

 من مجاالت المعرفة اإلنسانیة .

 التخصص المساند :
لألقسام العلمیة تضمین صــحائف تخرجھــا بنــدا للتخصــص المســاند وھــو مجموعــة مــن 

وحدة دراسیة ) التي تؤخذ من حقل خارج حقــل التخصــص الرئیســي  24المقررات الدراسیة ( 

 . علمي یفید الطالب في تخصصھ الرئیسيوتكون مركزة على جانب 

 الفرقة الدراسیة :
تحدد بعدد الوحدات الدراسیة التي أنجز الطالب دراستھا واجتازھا بالمستویات المقررة 

وحدة  30من قبل الجامعة ( كأن یعتبر الطالب في الفرقة األولى إذا كان قد اجتاز أقل من 

وحدة دراسیة  60وحدة دراسیة وأقل من  30اجتاز دراسیة . وفي الفرقة الثانیة إذا كان قد 

 وھكذا … ) . 



 المكتب الفني  -جامعة الكویت  ]   44[                                                الئحة نظام المقررات   
 

 355 

 : المقرر الدراسي

 مادة دراسیة تؤخذ علــى مــدى فصــل دراســي واحــد وتعطــي عــددا مــن الوحــدات یعینھــا 

 . القسم المختص

 : العبء الدراسي

 مجموعة الوحدات الدراسیة التي یسجل لھا الطالب خالل الفصل الدراسي .

 : رفع اإلنذارالمعدل الفصلي ل

معدل الفصل الدراسي الذي یجــب أن یحققــھ الطالــب عنــد دراســتھ خمــس عشــرة وحــدة 

 .ام إلى الحد األدنى لرفع اإلنذار دراسیة جدیدة بحیث یصل معدلھ الع

 المدة االعتیادیة للتخرج :

 ترتبط بعدد الوحدات المطلوبة للتخرج ، وتكون وفقا للشرائح التالیة :

 المدة االعتیادیة للتخرج  عدد الوحدات    
 ثمانیة فصول اعتیادیة  أو أقل       136

 تسعة فصول اعتیادیة      149 – 137

 عشرة فصول اعتیادیة      166 – 150

زیة وال یحتسب الفصل الدراسي الذي یدرس فیھ الطالب البرنامج المكثف للغة اإلنجلی

للطالب المستجد الذي تلزم الجامعة  . وكذلك الفصل األول ضمن المدة االعتیادیة للتخرج

ات مركز العلوم الطبیة ـوحدات دراسیة . وتستثنى كلی  9الطالب فیھ بالتسجیل في أقل من 

 . أخرى ماً وق من ھذه المادة نظرا إلتباعھا نظـوالحق



 المكتب الفني  -جامعة الكویت  ]   44[                                                الئحة نظام المقررات   
 

 356 

 : لجنة الشئون الطالبیة

شــئون دراســتھم ، لجنة دراسة الحاالت االستثنائیة والنظر في التماسات الطلبة المتعلقــة ب 

 وتضم اللجنة عمید شئون الطلبة ( مقررا ) وعمید القبــول والتســجیل وعمیــد الكلیــة المختصــة ، 

  أو من ینوب عنھم .

ویجوز للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتھا وفقا ألحكام ھذه الالئحــة إلــى لجنــة یشــكلھا 

 ویشرف علیھا عمید الكلیة المختصة . 

 : المعدل الفصلي لرفع اإلنذار 
ھو معدل الفصل الدراسي الذي یجب أن یحققھ الطالب عند دراستھ خمسة عشرة وحدة 

 دراسیة جدیدة بحیث یصل معدلھ العام إلى الحد األدنى لرفع اإلنذار. 

 : لجنة التظلمات الطالبیة
لجنة یشكلھا عمید الكلیة المعنیة للنظر والبت في التظلم الخطي المقدم إلیھ من الطالب 

 ر بوقوع خطأ في تقدیر درجتھ النھائیة ولم یقتنع بتوضیح أستاذ المادة الذي یشع

عند مراجعتھ لھ في ھذا األمر خالل المدة المحددة وتضم اللجنة مساعد العمید للشؤون الطالبیة 

، وعضو ھیئة تدریس من  س القسم العلمي الذي یطرح المقرربالكلیة المعنیة (مقررا) ورئی 

المقرر موضع التظلم ، فإن تعذر في ذات التخصص ، فمن القسم   القسم العلمي في تخصص

 . العلمي ، وللجنة في سبیل أداء مھمتھا أن تستعین بمن تراه مناسباً 

 :لجنة الشئون العلمیة 
 مختصة بالنظر بالمسائل األكادیمیة وما یتعلق بھا ، وتضم اللجنة :لجنة 

 اً رئیس(      ة للشئون العلمیة نائب مدیر الجامع  ( 

  ( مقرراً )       عمید القبول والتسجیل 

  ن للشئون األكادیمیة أو العلمیة عمداء الكلیات أو من ینیبونھم من العمداء المساعدی 

  عمید شئون الطلبة 

  مراقباً  ( مساعد نائب مدیر الجامعة للشؤون العلمیة للتطویر األكادیمي . ( 
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 لجنة الشكاوى : 

مقدمة من الطالب ضد عضو الھیئة األكادیمیة وال عالقة ھي لجنة تنظر في أیة شكوى 

 وتضم اللجنة ، لھا بالمقرر الدراسي 

  رئیساً      نائب مدیر الجامعة للشؤون العلمیة) (  

  (مقررا)        عمید شؤون الطلبة   

  عمید القبول والتسجیل 

  عمید كلیة الحقوق 

 م . عمید كلیة عضو الھیئة األكادیمیة أو من ینوب عنھ 

وفي حال ثبوت كیدیة الشكوى ، ا عن كل شكوى إلى مدیر الجامعة وترفع اللجنة تقریرھ

 یحال الطالب ومؤیدیھ إلى لجنة النظام الجامعي .
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 ي ــاب الثان ـالب

 المتطلبات الدراسیة للتخرج في الجامعة

 ) المادة الثانیة(  

وبمــا  –حدات الدراســیة الالزمــة تحدد الكلیات ، وبموافقة لجنة الشئون العلمیة ، عدد الو 

للحصول على درجــة اإلجــازة الجامعیــة فــي تخصصــاتھا  –) وحدة دراسیة  120 ( ال یقل عن

 المختلفة .
 ) المادة الثالثة( 

توزع الوحدات الدراسیة في كلیات الجامعة وأقسامھا العلمیة على بنود صحائف التخرج 

ــى أن تـشـــ  ــة علــ ــس الجامعــ ــرره مجلــ ــا یقــ ــا لمــ ــك وفقــ ـــامعیة وذلــ ـ ــات الـج  مل المتطلبــ

الرئیســي وعــدد وحدة دراسیة ) ومتطلبات الكلیة العلمیــة ، ومتطلبــات التخصــص  30 – 24 (

 .) وحدة دراسیة 24اند فتخصص لھ (، وفي حالة وجود تخصص مسالوحدات االختیاریة

وتفصل بنود صحائف التخرج للتخصصات المختلفة ضمن دلیل الطالب الجــامعي الــذي  

 .ادة القبول والتسجیل سنویاتنشره عم

  ) المادة الرابعة(  
 : االعتیادي العبء الدراسي

العبء الدراسي االعتیادي الذي یجوز للطـالب التسجیل فیھ في الفصل الدراسي الواحد،  )1

 ) وحدة دراسیة . 19-15یتراوح بین (

فأكثر ، أن وحدة دراسیة  )30(نقاط فأكثر وأنھى  )3(یجوز للطالب الذي یحصل على معدل  )2

 وحدة دراسیة في الفصل الدراسي االعتیادي .  21یسجل في 

فیما عدا طلبة كلیات مركز العلوم الطبیة والطلبة المتوقع تخرجھم والطلبة المسجلین في  )3

 )12(إذا قل عدد الوحدات المسجلة عن  مقررات عالجیة ، یعتبر تسجیل الطالب الغیاً 
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 -قبل بدء الدراسة  –یجوز للجامعة تثناء من ذلك اسبدء الدراسة . و  عندوحدة دراسیة 

وحدات دراسیة،  )9( السماح للطلبة بالتسجیل دون العبء الدراسي األدنى وبما ال یقل عن

 وذلك فیما ال یزید عن ثالثة فصول دراسیة اعتیادیة طیلة فترة قیده بالجامعة. 

الذي على قائمة اإلنذار أن  فیما عدا طلبة كلیات مركز العلوم الطبیة ، ال یسمح للطالب )4

 .   وحدة دراسیة في الفصل االعتیادي )16(یسجل في أكثر من 

وحدة دراسیة في الفصل الدراسي  )21(یجوز لمقتضیات التخرج أن یسجل الطالب في  )5

كما یجوز للطالب  بشرط أال یكون الطالب على قائمة اإلنذار . االعتیادي الذي یتخرج فیھ ،

 العبء الدراسي االعتیادي في الفصل الدراسي الذي یتخرج فیھ .  أن یسجل فیما دون

في كل الحاالت ، یتم التسجیل في الوحدات التي تزید على العبء الدراسي االعتیادي خالل  )6

 فترة اإلضافة .  

 )1()المادة الخامسة (  

ال یجوز للطالب أن یتخرج من الجامعة قبل مضــي ســتة فصــول دراســیة اعتیادیــة علــى 

قیــده فیھــا ، كمــا أنــھ ال یجــوز اســتمرار قیــده فــي الجامعــة فتــرة تتجــاوز فصــلین دراســیین  بدء

اعتیادیین على المدة االعتیادیة للتخرج ، وال تحتسب فترة التجنید اإللزامــي ، أو فتــرة االنقطــاع 

 اإلجباري ضمن المدة االعتیادیة للتخرج .

فرصة أخــرى للقیــد بالجامعــة لمــدة  ) ، یجوز منح الطالب13ومع االلتزام بحكم المادة (

 أقصاھا أربعة فصول دراسیة على أن یستوفي الطالب في بدایة كل فصل الشروط التالیة :

 أن یكون الطالب قد حدد تخصصھ . )1

 إذا كان الطالب على قائمة اإلنـــذار فــي المعــدل العــام أو التخصص  )2

رط أال یزید المعدل الفصلي المطلوب ) ، بش13أو كالھما معا ، وال تنطبق علیھ المادة (

 نقاط ) . 4لرفع اإلنذار عن ( 
 

 . 2015) لسنة 9قرار وزاري رقم ()  1
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 أن تكفي المدة القصوى الممنوحة الستیفاء متطلبات التخرج المتبقیة . )3

یجوز للجنة الشئون العلمیة بالجامعة منح الطالب فصال دراسیا اســتثنائیا وإعــادة قیــده ال 

 التالیة : إال بتوافر جمیع الشروططالبیة بالجامعة بناًء على عرض من جانب لجنة الشئون ال

 أال یكون المعدل العام للطالب أقل من نقطتین. )1

 أقل من نقطتین.لطالب لالتخصص معدل أال یكون  )2

 أال یزید عدد الوحدات المتبقیة للتخرج عن العبء الدراسي المسموح بالتسجیل فیھ . )3

 )1( .ةاستیفاء شروط التسجیل في كل المقررات الدراسیة المتبقی  )4

 

 )المادة السادسة (  

تمنح جامعــة الكویــت درجــة اإلجــازة الجامعیــة فــي الفــروع والتخصصــات التــي یقرھــا  

 . مجلس الجامعة بناء على توصیات مجالس الكلیات وموافقة لجنة الشؤون العلمیة

 

 
 
 
 
 

 
 . 2021) لسنة 161رقم (  مدیر الجامعةقرار  ) 1
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 ث  ــاب الثالـالب

 شروط التخرج ومواعید االختبارات 

 )المادة السابعة (  

 الطالب على درجة اإلجازة الجامعیة ، علیھ أن یكمل المتطلبات التالیة :  لكي یحصل

 أن یجتاز الوحدات الدراسیة المقررة لكل تخصص والمبینة في صحائف التخرج .  )1

 أال یقل متوسط معدلھ العام عن نقطتین .  )2

 أال یقل متوسط معدلھ في مقررات التخصص عن نقطتین .  )3

 ) المادة الثامنة(  

 اســـتثناء مـــن المـــادة الخامســـة ، تمـــنح درجـــة اإلجـــازة الجامعیـــة للطلبـــة المحـــولین 

وحــدة دراســیة علــى  30من جامعات أو كلیات أخرى إلى جامعة الكویت بشرط أن یجتاز فیھــا 

 . وحدة دراسیة منھا في مقررات التخصص الرئیسي كحد أدنى 15األقل ، على أن تكون 

  ) المادة التاسعة( 

 قییم الطالب أثناء سیر الدراسة عدة مرات في كل فصل دراسي . یجرى ت  )1

فیما عدا المختبرات والورش والتدریبات العملیة ومشاریع التخرج ، تمثل درجة االمتحان  )2

من الدرجة الكلیة للمقرر وفقا لما یقرره القسم  )% 60 – 40(النھائي ألي مقرر ما بین 

قة توزیعھ للدرجات في أول توضیح طری العلمي المختص . ویقوم أستاذ المقرر ب 

 . محاضرة

ترصد التقدیرات النھائیة للطلبة في نظام معلومات الطالب أثناء فترة رصد الدرجات في  )3

 نھایة كل فصل دراسي .
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یجوز للطالب في حالة شعوره بوقوع خطأ في تقدیر درجتھ النھائیة مراجعة أستاذ المادة   )4

إعالن الدرجة ، وفي ھذه الحالة یقوم أستاذ المادة  في األمر خالل یومي عمل من تاریخ 

،  تنع الطالب بتوضیح أسـتاذ المادةبتمكین الطالب من االطالع على ورقة إجابتھ. فإن لم یق

كان لھ أن یتقـدم بتظلم خطي خالل أسبوع من تاریخ انتھاء فترة رصد الدرجات إلى عمید 

بیة للنظر والبت واتخاذ ما تراه مناسبا في والذي یشكل لجنة التظلمات الطالالمعنیة الكلیة 

التظلم بقرار نھائي یبلغ إلى عمادة القبول والتسجیل قبل انتھاء فترة السحب واإلضافة 

 للفصل الدراسي التالي  

 ) المادة العاشرة( 

عنــد حســاب المعــدل العــام والمعــدل التخصصــي ، یحســب للطالــب تقدیراتــھ فــي جمیــع 

، والمقررات التي رسب فیھا یظل مطالبــا بإعــادة دراســتھا والنجــاح التي سجل فیھا  قرراتالم

 فیھا بالمستوى المطلوب ، أو أن یعوضھا بمقــررات أخــرى حســبما تســمح بــھ الــنظم المتبعــة . 

 وال یجوز للطالب أن یعید دراسة مقرر سبق لھ دراستھ والنجاح فیھ بمستوى (ج) أو أكثر . 

یعیــد الطالــب دراســتھا ، یحســب مختلفــة  مقــرراتة عشروفي حساب المعدل العام ألول 

 .د على ذلك فتحسب جمیع التقدیرات التقدیر الثاني فقط ، أما فیما زا
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 ) المادة الحادیة عشر( 
 )1( :سلـــم النقـاط 

 " وتقسم إلى شریحتین :A" أ )  ( : أوال

 نقاط . 4وتعطي   "  A"  ( أ ) وتقابلھا -1

  نقطة . 3.67تعطي و   "  -A" ) وتقابلھا  -أ ( -2

 " وتقسم إلى ثالث شرائح :B" ( ب ) : ثانیا

   نقطة . 3.33وتعطي  "   +B " (ب+) وتقابلھا   -1

 نقاط . 3وتعطي   "    B" ( ب ) وتقابلھا   -2 

 نقطة . 2.67وتعطي  "  -B"  ) وتقابلھا  -( ب -3 

 " وتقسم إلى ثالث شرائح :C" ) ج ( : ثالثا

 نقطة . 2.33وتعطي  "  +C" ( ج+) وتقابلھا -1 

 وتعطي نقطتیــــن . "  C"  ( ج  ) وتقابلھا -2 

               نقطة . 1.67وتعطي  "  -C"  ) وتقابلھا -( ج -3 

 " وتقسم إلى شریحتین :D" ) د ( : رابعا

 نقطة . 1.33وتعطي  "  +D" (د+) وتقابلھا -1 

 وتعطي نقطة واحدة . "  D"  ( د ) وتقابلھا -2 

 . " وتعطي صفراً  Fوتقابلھا  " ) ـ ھ (: اخامس

وترصد للطالب في حالة غیابھ عن االمتحان النھائي في  ،  وتعطي صفرا )FA: ( سادساً 

 ) .24مقرر ما ، أو غیابھ عن المحاضرات وفقا للمادة (
 

 .  0199لسنة  ) 13قرار وزاري رقم ()  1(
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 ) وترصد للطالب في حال الموافقة على تأجیل اختباره النھائي .I( : سابعا 

لبعض المقررات   NOT PASS (NP)أو  PASS  (P)د التقدیرینجوز رصی :  ناــثام

ذات الطبیعة الخاصة التي تحددھا الكلیة المعنیة ، مع عدم احتسابھما في المعدل العام 

أو معدل التخصص . وتحسب وحدات ھذه المقررات ضمن الوحدات المجتازة ، إذا 

الشؤون  ھا لجنة، وذلك وفقا للضوابط التي تضع )P(حصل الطالب على تقدیر 

 . العلمیة

ویحسب التقدیر العام بالنسبة ألي طالب خالل فترة التحاقھ بالجامعة أو بعد إتمام 

 الدراسة فیھا تبعا للخطوات التالیة : 

یضرب عدد الوحدات الدراسیة لكل مقرر في عدد النقاط التي حصل علیھا الطالب   )1

 . وتجري ھذه العملیة بالنسبة لكل مقرر على حدة 

 ) . 1یجمع حاصل عملیات الضرب المختلفة الناتجة عن إتمام الخطوة رقم ( )2

) على عدد الوحدات للمقررات 2یقسم الناتج من عملیة الجمع في الخطوة رقم ( )3

 الدراسیة.  

  ) المادة الثانیة عشر( 
 :مرتبة الشرف وتقدیرات التخرج 

دراسي االعتیادي على األقل ویحصل الطالب الذي ینھي في أي فصل دراسي العبء ال ) 1

نقطة أو أكثر یوضع أسمھ على قائمة الشرف  3.50عام یساوي معدل على متوسط 

وتصدر الكلیات في نھایة كل فصل دراسي قائمة بأسماء طلبة الشرف وتكرمھم بالطریقة 

 التي تراھا مناسبة . 

دون في كشف درجات الطالب یمنح الطالب درجة اإلجازة الجامعیة وفقا للمعدل العام وی  )2

 بیان سلم النقاط . 

الطالب الذي ینھي دراستھ في الجامعة في مدة ال تتجاوز المدة االعتیادیة للتخرج  )3

 نقطة أو أكثر یمنح مرتبة الشرف .  3.67عام یساوي معدل ویحصل على متوسط 
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 ) المادة الثالثة عشر( 
  : اإلنذارات الجامعیة

 . راسي الثاني من التحاقھ بالجامعةلب في نھایة الفصل الدتبدأ إنذارات الطا )1

یوضع الطالب على قائمة اإلنذار إذا كان معدلھ العام یقل عن الحد األدنى المطلوب ، وذلك  )2

 حسب شرائح الوحدات المسجلة التالیة : 

  الحد األدنى المطلوب    الوحدات المسجلة

  1.67    وحدة فأقل 45

  1.87   وحدة 60وحدة وحتى  45أكثر من 

  2.00     وحدة 60أكثر من 

ویكون الطالب على علم بوضعھ على قائمة اإلنذار عند استخدامھ شبكة اإلنترنت 

للتسجیل أو من خالل جدولھ الدراسي الذي یذكر فیھ معدلھ العام وعدد اإلنذارات الحاصل 

 علیھا . 

 معدل التخصص إذا كان المعدل یقل  ویدون في كشف درجات الطالب إنذار

 )1(عن نقطتین . 

على الطالب أن یرفع معدلھ العام إلى المعدل المطلوب خالل الفصلین الدراسیین التالیین  )3

 لوضعھ على قائمة اإلنذار وإال اعتبر مفصوال . 

فصال   مع مراعاة حكم المادة الخامسة یمنح الطالب المفصول لحصولھ على اإلنذار الثالث  )4

 دراسیا استثنائیا لرفع معدلھ العام إذا كان ضمن الشرائح التالیة : 

 الحد األقصى للمعدل الفصلي وحدات مجتازة

 المطلوب لرفع اإلنذار 

 +B وحدة 100أكثر من 

 B وحدة 100إلى  60

 -B وحدة   60  أقل من
 

 . 2015) لسنة 9قرار وزاري رقم ()  1
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ام إلى المعدل فإذا لم یرفع الطالب بعد منحھ الفرصة االستثنائیة للدراسة معدلھ الع

 ) . 5المطلوب تم فصلھ من الجامعة ما لم یشملھ البند (

مع مراعاة حكم المادة الخامسة یجوز في بعض الحاالت االستثنائیة أن تنظر لجنة الشؤون  )5

الطالبیة في الجامعة في االلتماسات المقدمة من الطلبة الحاصلین على اإلنذار الرابع في 

 عطائھم فرصة استثنائیة أخیرة وفقا للشرطین التالیین : المعدل العام للنظر في إ

  . أال تزید المدة التي یحتاجھا الطالب للتخرج عن فصل دراسي واحد 

 1.90(  أال یقل المعدل العام ومعدل التخصص عن ( . 

منح الطالب ھذه الفرصة ولم یرفع بعد ذلك معدلھ العام إلى المعدل المطلوب تم  ذافإ

 الجامعة .  فصلھ نھائیا من

 ) المادة الرابعة عشر( 
 :  الغش في االمتحانات أو نقل المعلومات

تسري أحكام البنود أدناه على كل من یضبط في حالة غش أو شروع فیھ أو من یساعد غیره  )1

على ذلك في االمتحانات القصیرة أو الفصلیة أو النھائیة أو الواجبات الدراسیة أو التقاریر 

إلى أستاذ المادة أو من قام بنسب المعلومات المنقولة المقدمة ضمن أبحاثھ واألبحاث المقدمة 

 لنفسھ .

بالنسبة لالختبارات القصیرة والفصلیة والنھائیة ، یتولى المشرف على االمتحان عند ضبط  )2

أیة حالة غش أو شروع فیھ ، أن یثبت ذلك في محضر یذكر فیھ اسم الطالب ورقمھ ومادة 

تاریخھا مع وصف للواقعة ویحیلھ إلى عمید الكلیة التي تطرح المقرر ،  االمتحان وساعتھا و 

 ویعد إدخال الطلبة للوسائل التكنولوجیة من أي نوع داخل قاعة االختبار شروعا في الغش . 

بالنسبة لألبحاث والتقاریر والواجبات الدراسیة ، عند شك أستاذ المادة في صحة المستندات  )3

ن الطالب ، علیھ رفع األمر إلى عمید الكلیة التي تطرح المقرر ، أو المعلومات المقدمة م

 وذلك بكتاب رسمي موضحا أسباب شكھ في ھذه المستندات .
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بالتحقیق في الواقعة وسماع أقوال الطالب وعند  ، التي تطرح المقرر، یقوم عمید الكلیة  )4

 ثبوت واقعة الغش أو الشروع فیھ یتخذ اآلتي كتابة : 

لطالب راسبا في جمیع المقررات المسجل فیھا في الفصل الدراسي الذي ضبطت أ) اعتبار ا 

 فیھ حالة الغش . 

ب) إخطار عمید القبول والتسجیل وعمید شؤون الطلبة وعمید الكلیة المقید فیھا الطالب   

 . الذي ضبط بحالة الغش بما تم من إجراءات

 امعة ویثبت ذلك في سجلھ. في حالة العودة إلى الغش یفصل الطالب نھائیا من الج  )5

على الكلیة التي تطرح المقرر إبالغ عمادة القبول والتسجیل بوقف إصدار كشف درجات  )6

الطالب قبل انتھاء فترة رصد الدرجات، ومن ثم إبالغھا بالقرار النھائي للكلیة قبل نھایة 

 فترة السحب واإلضافة للفصل الدراسي التالي . 
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 اب الرابــع ـالب
 ةــ میة و إداریأحكام تنظی

 ) المادة الخامسة عشر(  

 ترقیم المقررات الدراسیة :
وتقدمھ في منھجھ الدراسي حسب تدرج المقررات  لدروسھلتیسیر عملیة اختیار الطالب 

 تبع نظام الترقیم التالي للمقررات الدراسیة : ، یُ  العلمیة

حدات الدراسیة للمقررات التمھیدیة ( ال تحسب ضمن الو  )  99 إلى (  ) 1 من (

 المشترطة للتخرج ) 

 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسیة األولى.  ) 199) إلى (101من (

 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسیة الثانیة .  ) 299) إلى (201من (

 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسیة الثالثة .  ) 399) إلى (301من (

 للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسیة الرابعة .  ) 499) إلى (401من (

 لمقررات الدراسات العلیا .       ) فأكثر501من (

 )المادة السادسة عشر (  

 : القبــــــول

 : ةیشترط في الطلبة الذین یتقدمون بطلبات القبول إلى الجامعة أن یستوفوا الشروط التالی 

 .  شروط القبول بالجامعةلاتھم مستوفیة أن تكون طلب  )1

 أن یتقدموا بطلباتھم إلى عمادة القبول والتسجیل في المواعید التي تحددھا الجامعة .  )2
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  ) المادة السابعة عشر( 

 :  التسجیل

تعلن عمادة القبول والتسجیل عن مواعید التسجیل لكل فصل دراسي باستخدام وسائل 

سجیل الطالب صحیحا إذا ما سجل في العبء الدراسي األدنى اإلعالن المناسبة . ویعتبر ت 

 خالل الفترة المعلنة .  -وفقا لنص المادة الرابعة  –المقرر في ھذه الالئحة 

 ) المادة الثامنة عشر(  

 : اإلرشاد

یعین لكل طالب مرشد من بین أعضاء ھیئة التدریس من القسم العلمي التابع لھ الطالب 

اختصاص المرشد مشاركة الطالب في اختیار جدولھ الدراسي وان تتم ھذه بالكلیة. ویكون من 

العملیة في ضوء صحیفة تخرجھ مع األخذ بعین االعتبار عدم اعتماد أي مقررات لھا متطلبات 

لم یجتزھا الطالب بعد . باإلضافة إلى ذلك یمكن للطالب االستعانة بمكتب التوجیھ واإلرشاد 

 لحلول المناسبة لما قد یواجھھ من مشاكل . بكلیتھ في محاولة إیجاد ا

  ) المادة التاسعة عشر(  

  : قواعد االنسحاب

یجوز االنسحاب من بعض المقررات خالل األسابیع الستة األولى من بدایة فصلي  ) 1

 الخریف والربیع وتثبت للمنسحب بعد األسبوع األول مالحظة منسحب (م) في سجلھ 

حساب تقدیر الطالب . وإذا لم ینسحب الطالب خالل ھذه  وال تدخل ھذه المقررات في

زما بھا . وال یجوز أن یترتب على ھذا االنسحاب أن یقل عدد الوحدات ت المدة یعتبر مل

 المسجل فیھا ذلك الطالب عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح بھ. 

في أحد الفصول  أن ینسحب من الدراسة –في الحاالت االستثنائیة  –یجوز للطالب  )2

  الدراسیة وتخضع عملیة االنسحاب لموافقة لجنة الشؤون الطالبیة ، وفي مثل ھذه الحالة 
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في سجل الطالب لجمیع المقررات المنسحب منھا في (م) تظھر مالحظة منسحب  أیضا

 .  ذلك الفصل

ویجوز بموافقة لجنة الشؤون الطالبیة عدم حساب ھذا الفصل ضمن المدة  

 لتخرج . االعتیادیة ل

بالنسبة للطلبة الراسبین أو المنسحبین خالل السنة التمھیدیة بمركز العلوم الطبیة  )3

(الفصلین األول والثاني) یجوز لعمادة القبول والتسجیل تجمید سجلھم الدراسي ورقمھم 

الجامعي ، وعدم حساب المقررات التي درسوھا خالل تلك الفترة ، مع السماح لھم 

أخرى بإحدى كلیات الجامعة ، عدا كلیات مركز العلوم الطبیة ، وذلك وفقا بااللتحاق مرة 

للشروط العامة للقبول المقررة عند التحاقھم بالمركز ، على أال یمضى على قبولھم 

 بالجامعة أكثر من عامیین دراسیین .

 
 )المادة العشرون (  

 : قواعد اإلضافة

دة الرابعة ، یسمح للطلبة من غیر المستجدین مع االلتزام بالعبء الدراسي المحدد في الما

بتعدیل جداولھم من خالل سحب وإضافة مقررات أثناء فترة السحب واإلضافة الممتدة حتى 

نھایة األسبوع الذي یسبق بدء الدراسة في الفصول الدراسیة االعتیادیة ، وخالل األسبوع األول 

تثبت لھ في سجلھ مالحظة االنسحاب (م)  من بدء الدراسة في الشواغر من المقررات فقط . وال

 من المقررات التي ینسحب منھا في ھذه الفترة .

باستكمال جداول الطلبة الذین لم   -بناء على تقدیرھا  –تقوم عمادة القبول والتسجیل 

یستكملوا إجراءات تسجیلھم بسبب تأخر رصد درجاتھم في االمتحانات المؤجلة ، أو اإلجراءات 

. وذلك في موعد أقصاه نھایة األسبوع الثاني من بدء الدراسة   )14و  9(لمادتین المتبعة في ا

 في الفصول الدراسیة االعتیادیة .
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  )المادة الحادیة والعشرون ( 

  لب :اتغییر تخصص الط

یجوز للطالب التحویل من كلیة إلى أخرى ولمرة واحدة فقط بشرط أال یزید عدد الوحدات  )1

 ، ة من لجنة العمداءوذلك وفقا للضوابط المعتمد، حدة دراسیة و )45( التي اجتازھا عن

ول ـادة القب ـویجوز لعم،  ) وما بعد 2015تطبق ھذه الفقرة على طلبة الجامعة دفعة ( 

 كحد أقصىدة دراسیة) ـوح  78 – 46والتسجیل النظر في حاالت الطلبة الذین اجتازوا (

 )1(. في ضوء الضوابط المعتمدة من لجنة العمداء

یطبق على الطالب المحول إلى كلیة ما صحیفة التخرج المطبقة في الكلیة المحول إلیھا عند  )2

 تحویلھ .

تضع الكلیات العلمیة شروطھا الخاصة فیما یتعلق بالتحویل بین األقسام العلمیة التابعة لھا  )3

 وال تسري أحكام البند األول أعاله على ذلك . 

الطب وطب األسنان تجمد تقدیرات مقررات ما بعد المرحلة في حالة تحویل طلبة كلیتي  )4

 .  وذلك فیما ال یتفق والتخصص الجدید للطالب في الكلیة المحول إلیھا التمھیدیة

 ) ال یجوز للطالب إلغاء طلب تحویلھ بعد البت فیھ .5

  )المادة الثانیة والعشرون (  
   : الجامعة يلإقواعد التحویل 

ات التحویل إلمكانیات الجامعة وسیاستھا ویتطلب تقدیم طلب التحویل تخضع عملیة قبول طلب 

 مراعاة التالي :  

وحدة دراسیة في نظام  45مع مراعاة الشروط العامة للتحویل ، أن یكون الطالب اجتاز   )1

الفصلین في جامعة أخرى ذات نظام دراسة مشابھ لنظام الدراسة في جامعة الكویت ، وأن 

نقطة فأكثر في نظام  2.67 أي ( )-B(معدل تراكمي ال یقل عن  یكون قد حصل على

 .  النقاط األربع ) أو ما یعادل ذلك في األنظمة األخرى

 
 . 2120) لسنة 161رقم (  مدیر الجامعةقرار )  1
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) تقوم 1في حالة موافقة الكلیة المعنیة على تحویل الطالب وفقا للشروط الواردة في البند (  )2
الطالب   العلمیة ونجح فیھا عمادة القبول والتسجیل باحتساب المواد التي تعتمدھا األقسام

 . بتقدیر ال یقل عن نقطتین
تقدم طلبات التحویل إلى الجامعة في المواعید التي تعلنھا عمادة القبول والتسجیل في كل   )3

   فصل دراسي . 

 )المادة الثالثة والعشرون (  

 : تحدید السنة الجامعیة للطالب

 یعتبر في الفرقة األولى . وحدة دراسیة على األكثر  29الطالب الذي ینھي 
وحدة) یعتبر في الفرقة  59إلى  30الطالب الذي ینھي عدد من الوحدات الدراسیة من ( )2

 الدراسیة الثانیة . 
وحدة) یعتبر في الفرقة  89إلى  60الطالب الذي ینھي عدد من الوحدات الدراسیة من ( )3

 الدراسیة الثالثة . 
وحدة) یعتبر في الفرقة  136إلى  90حدات الدراسیة من (الطالب الذي ینھي عدد من الو  )4

 الدراسیة الرابعة . 
 وحدة دراسیة فأكثر یعتبر في الفرقة الدراسیة الخامسة .  137الطالب الذي ینھي  )5

  
  )المادة الرابعة والعشرون ( 

 : الحضور والغیاب

 میة والتطبیقیة. یجب أن یواظب الطالب على حضور كافة المحاضرات والدروس العل )1
الطالب الذي یتغیب ثالث ساعات عن الحضور في أي مقرر یتولى أستاذ المقرر إنذاره  )2

 إنذارا أولیا . 
ساعات) في أي مقرر یتولى أستاذ  6مجموع الطالب الذي یتغیب ثالث ساعات أخرى ( )3

 المقرر إنذاره إنذارا نھائیا . 
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الساعات الست المذكورة في البندین لمدة ال تتجاوز  –أما إذا تغیب الطالب 
لعذر تقبلھ لجنة الشؤون الطالبیة ، فإنھ یحق لھ إعادة أیة اختبارات تكون قد  –السابقین 

 عقدت خالل ھذه المدة .
) FAساعات في أي مقرر یعتبر راسبا ویرصد لھ تقــدیر ( )6(إذا تغیب الطالب أكثر من  )4

 في ھذا المقـرر. 
 )العشرون المادة الخامسة و( 

 : االنقطاع عن الدراسة

 أو أكثر . دراسي االنقطاع عن الدراسة ھو عدم تسجیل الطالب في الدراسة لفصل  -1

في أول فصل دراسي من قبولھ أو تحویلھ إلى الجامعة  –أو انسحب  –إذا انقطع الطالب  )2

جیل قبول الطالب یعتبر قبولھ أو تحویلھ ملغیا . ویجوز بموافقة لجنة الشؤون الطالبیة تأ

 إلى الفصل الدراسي التالي ألسباب صحیة أو اجتماعیة . 

) نتیجة غیابھ عن FA) نتیجة رسوبھ في االمتحان أو (Fإذا حصل الطالب على تقدیر ( )3

االمتحان في جمیع المقررات التي سجل فیھا في أول فصل دراسي لقبولھ في الجامعة أو 

 في الفصل الدراسي الذي یلیھ یعتبر مفصوال . تحویلھ إلیھا وانقطع عن الدراسة  

أعاله یجوز للطالب أن ینقطع اختیاریا عن الدراسة  3،  2مع االلتزام بما جاء في البندین  )4

بموافقة عمید الكلیة وبشرط أال تزید فترة انقطاعھ على فصلین دراسیین اعتیادیین طیلة 

ختیاري ضمن المدة االعتیادیة للتخرج فترة قیده بالجامعة ، وتحتسب فترة االنقطاع اال

 ویقوم عمید الكلیة بإبالغ عمادة القبول والتسجیل بقراره . 

أعاله  یجوز للطالب ، بموافقة لجنة الشؤون  )3،  2(مع االلتزام بما جاء في البندین  )5

 ، االنقطاع عن الدراسة إذا كانت لدیھ ظروف قاھرة تمنعھ من الدراسة ، على أال الطالبیة

تزید فترة االنقطاع اإلجباري على ستة فصول دراسیة اعتیادیة طیلة فترة قیده بالجامعة ، 

وتحدد الكلیة صحیفة التخرج التي تطبق على الطالب إذا زادت فترة انقطاعھ على فصلین 

 دراسیین متصلین . وال تحتسب فترة االنقطاع اإلجباري ضمن المدة االعتیادیة للتخرج .

الطالب المستجد أو المحول خالل فترة التجنید اإللزامي إذا لم یكن لھ الحق  یؤجل قبول )6

 . في تأجیل تجنیده
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 الخامس  بالبـا
 ةـام عامـأحك

 )المادة السادسة والعشرون ( 
 : قواعد تأجیل االمتحانات

تؤجل االمتحانات النھائیة لبعض الطلبة على سبیل االستثناء وفي أضیق الحدود إذا ما 

 طالب ظروف قھریة تتطلب ذلك وبالشروط التالیة : كانت لل

ھر یمنعھ من اأن یكون تغیب الطالب عن حضور االمتحان النھائي للمقرر بسبب عذر ق )1

بإبالغ أستاذ المقرر بھذا العذر  -أو من ینیبھ  –أداء االمتحان ، مع ضرورة قیام الطالب 

تبار بعد انتھاء فترة رصد قبل رصد درجات المقرر . وال یحق للطالب تأجیل االخ

 الدرجات النھائیة .

أن تكون ھناك موافقة مشتركة من أستاذ المقرر ورئیس القسم المختص وعمید الكلیة  )2

 بالنسبة لكل مقرر على حدة .

 درجة مؤجلة) أثناء فترة رصد الدرجات .  – Iیرصد أستاذ المقرر الرمز ( )3

ستاذ المقرر ورئیس القسم العلمي ، یجوز للجنة عند تعذر الحصول على موافقة كل من أ )4

الشؤون الطالبیة بالكلیة النظر في تأجیل االختبار النھائي للطالب في ضوء العذر المقدم 

 منھ ، على أن یقدم الطالب عذره قبل انتھاء فترة رصد الدرجات .

قبول والتسجیل في أن یؤدي الطالب االمتحان وأن یبلغ أستاذ المقرر النتیجة إلى عمادة ال )5

 موعد أقصاه نھایة األسبوع األول من بدایة الدراسة في الفصل االعتیادي التالي . 

، ویرصد لھ  في حالة عدم تأدیة االمتحان في المواعید المذكورة یعتبر الطالب راسباً  )6

 .  (FA) تقدیر

تسجیل الطالب  التخرج بكلیة الھندسة والبترول خالل عام من بدء یعراتسلم نتائج مش )7

 للمشروع . 
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  )المادة السابعة والعشرون (  

 یجوز تسجیل األشخاص الذین ال تتوافر فیھم شروط القبول ، أو األشخاص الذین 

ال یسعون للحصول على شھادة جامعیة من الجامعة وذلك وفقا للقواعد التي یقررھا مجلس 

 الجامعة للطلبة غیر المقیدین . 

 ) العشرون المادة الثامنة و(  

یجوز لعمید الكلیة التفویض في بعض اختصاصاتھ المنصوص علیھا في ھذه الالئحة 

 لمساعد العمید أو رئیس القسم العلمي المختص . 

 )المادة التاسعة والعشرون (  

 الدراسة خارج جامعة الكویت : 

ام األربع یجوز للجامعة السماح لطلبتھا بالدراسة في جامعات خارجیة معتمدة ذات نظ )1

سنوات لمدة ال تزید عن فصلین دراسیین اعتیادیین وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من لجنة 

 العمداء . 

 یجوز للجامعة السماح للطلبة المرافقین ألزواجھم أو ألولیاء أمورھم في منح دراسیة  )2

سنوات  أو مھام رسمیة في الخارج بالدراسة في جامعات خارجیة معتمدة ذات نظام األربع

 وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من لجنة العمداء .  

وال تحتسب فترة الدراسة في الخارج ضمن فترة االنقطـاع المنصـوص علیھا في 

 ) من ھذه الالئحة . 25المادة (
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