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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

 
السنة الدراسية:

ف�صالن رئي�صان وف�صل �صيفي �إن وجد .

الفصل الدراسي: 
�س على مد�ها �ملقرر�ت �لدر��صية، وال تدخل من �صمنها فرتتا �لت�صجيل و�الختبار�ت �لنهائية . مدة زمنية ال تقل عن خم�صة ع�صر �أ�صبوعًا ُتَدرَّ

الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية �أ�صابيع وال تدخل من �صمنها فرتتا �لت�صجيل و�الختبار�ت �لنهائية ، وت�صاعف خاللها �ملدة �ملخ�ص�صة لكل مقرر 

املستوى الدراسي:
هو �لد�ل على �ملرحلة �لدر��صية، وفقًا للخطط �لدر��صية �ملعتمدة . 

اخلطة الدراسية: 
ه���ي جمموع���ة �ملقرر�ت �لدر��ص���ية �الإجبارية و�الختيارية و�حلرة، و�لتي ت�ص���كل من جمموع �ص���اعاتها متطلبات �لتخرج �لت���ي يجب على �لطالب 

�جتيازها بنجاح للح�صول على �لدرجة �لعلمية يف �لتخ�ص�س �ملحدد . 

املقرر الدراسي:
مادة در��صية �صمن �خلطة �لدر��صية �ملعتمدة يف كل تخ�ص�س )برنامج(. ويكون لكل مقرر، رقم، ورمز، و��صم، وو�صف مف�صل ملفرد�ته   
مييزه من حيث �ملحتوى و�مل�ص���توى عما �ص���و�ه من مقرر�ت، وملف خا�س يحتفظ به �لق�ص���م لغر�س �ملتابعة، و�لتقييم، و�لتطوير، ويجوز �أن يكون 

لبع�س �ملقرر�ت متطلب، �أو متطلبات �صابقة، �أو متز�منة معه . 

التعريفات
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

الوحدة الدراسية:
�ملحا�صرة �لنظرية �الأ�صبوعية �لتي ال تقل مدتها عن خم�صني دقيقة ، �أو �لدر�س �ل�صريري �لذي ال تقل مدته عن خم�صني دقيقة ،   

�أو �لدر�س �لعملي �أو �مليد�ين �لذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة .

اإلنذار األكادميي:
�الإ�صعار �لذي يوجه للطالب ب�صبب �نخفا�س معدله �لرت�كمي عن �حلد �الأدنى �ملو�صح يف هذه �لالئحة .

درجة األعمال الفصلية:
�لدرجة �ملمنوحة لالأعمال �لتي تبني حت�صيل �لطالب خالل ف�صل در��صي من �ختبار�ت وبحوث و�أن�صطة تعليمية تت�صل باملقرر �لدر��صي .

االختبار النهائي:
�ختبار يف �ملقرر يعقد مرة و�حدة يف نهاية �لف�صل �لدر��صي .

درجة االختبار النهائي:
�لدرجة �لتي يح�صل عليها �لطالب يف كل مقرر يف �الختبار �لنهائي للف�صل �لدر��صي .

الدرجة النهائية:
جمموع درجات �الأعمال �لف�صلية م�صافًا �إليها درجة �الختبار �لنهائي لكل مقرر ، وحت�صب �لدرجة من مائة .

التقـديـر:
و�صف للن�صبة �ملئوية �أو �لرمز �الأبجدي للدرجة �لنهائية �لتي ح�صل عليها �لطالب يف �أي مقرر .
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

تقدير غري مكتمل:
 )IC ( أو� )تقدير ير�صد موؤقتًا لكل مقرر يتعذر على �لطالب ��صتكمال متطلباته يف �ملوعد �ملحدد ، ويرمز له يف �ل�صجل �الأكادميي باحلرف )ل

تقدير مستمر:
. )IP( أو� )تقدير ير�صد موؤقتا لكل مقرر تقت�صي طبيعة در��صته �أكرث من ف�صل در��صي ال�صتكماله ، ويرمز له بالرمز )م

املعدل الفصلي:
حا�صل ق�صمة جمموع �لنقاط �لتي ح�صل عليها �لطالب على جمموع �لوحد�ت �ملقررة جلميع �ملقرر�ت �لتي در�صها يف �أي ف�صل در��صي ، وحت�صب 

�لنقاط ب�صرب �لوحدة �ملقررة يف  وزن �لتقدير �لذي ح�صل عليه يف كل مقرر در�صه �لطالب ، �نظر �مللحق )ب(.

املعدل الرتاكمي:
حا�صل ق�صمة جمموع �لنقاط �لتي ح�صل عليها �لطالب يف جميع �ملقرر�ت �لتي در�صها منذ �لتحاقه باجلامعة على جمموع �لوحد�ت �ملقررة لتلك 

�ملقرر�ت ، �نظر �مللحق )ب(.

التقدير العام:
و�صف م�صتوى �لتح�صيل �لعلمي للطالب خالل مّدة در��صته يف �جلامعة .

العبء الدراسي: 
جمموع �ل�ص���اعات �لدر��ص���ية �لتي ي�صمح للطالب �لت�ص���جيل فيها يف ف�صل در��ص���ي، ويتحدد �حلد �الأعلى و�الأدنى للعبء �لدر��صي ح�صب �لقو�عد 

�لتنفيذية للجامعة. 

التعريفات
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة الثانية:
يحدد جمل�س �جلامعة بناًء على �قرت�ح جمال�س �لكليات و�جلهات ذ�ت �لعالقة يف �جلامعة عدد �لطالب �لذين ميكن قبولهم يف �لعام   

�لدر��صي �لقادم .

املادة الثالثة:
ي�صرتط لقبول �لطالب �مل�صتجد يف �جلامعة �الآتي :

�أن يكون حا�صال على �صهادة �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها من د�خل �ململكة �أو من خارجها. �أ   - 
�أال يكون قد م�ص���ى على ح�ص���وله على �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها مدة تزيد على خم�س �صنو�ت، ويجوز ملجل�س �جلامعة �ال�صتثناء من  ب - 

هذ� �ل�صرط �إذ� تو�فرت �أ�صباب مقنعة .
�أن يكون ح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك . ج  -  

�أن يجتاز بنجاح �أي �ختبار �أو مقابلة �صخ�صية ير�ها جمل�س �جلامعة . د   - 
�أن يكون الئقًا طبيًا . ه� - 

�أن يح�صل على مو�فقة من مرجعه بالدر��صة �إذ� كان يعمل يف �أي جهة حكومية �أو خا�صة . و  - 
�أن ي�صتويف �أي �صروط �أخرى يحددها جمل�س �جلامعة وتعلن وقت �لتقدمي . ز  - 
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
ي�صرتط لقبول �لطالب �مل�صتجد يف �جلامعة �الآتي :

 �أ   -  �أن يكون حا�صال على �صهادة �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها من د�خل �ململكة �أو من خارجها .
 ب -  �أال يكون قد م�ص���ى على ح�ص���وله على �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها مدة تزيد على خم�س �ص���نو�ت ويجوز ملدير �جلامعة �ال�صتثناء من هذ� 

�ل�صرط �إذ� تو�فرت �أ�صباب مقنعة .
�أن يكون ح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك .  ج -  

�أن يجتاز بنجاح �أي �ختبار �أو مقابلة �صخ�صية ير�ها جمل�س �جلامعة .  د -  
 ه� - �أن يكون الئقا طبيا .

 و  -  �أن يح�صل على مو�فقة من مرجعه بالدر��صة �إذ� كان يعمل يف �أي جهة حكومية �أو خا�صة .
 ز  -  �أن ي�صتويف �أي �صروط �أخرى يحددها جمل�س �جلامعة وتعلن وقت �لتقدمي .

 ح - �أال يكون مف�صوال من جامعة �أخرى الأ�صباب تاأديبية �أو تعليمية. 

املادة الرابعة:
تكون �ملفا�ص���لة بني �ملتقدمني ممن تنطبق عليهم جميع �ل�ص���روط وفقًا لدرجاتهم يف �ختبار �ل�ص���هادة �لثانوية �لعامة و�ملقابلة �ل�صخ�صية   

و�ختبار�ت �لقبول �إن وجدت .

ن 
جدي

ست
مل

طالب ا
قبول ال



9

القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة اخلامسة : نظام الدراسة 
�أ- يتدرج �لطالب يف �لدر��صة وفقًا للقو�عد �لتنفيذية �لتي يقرها جمل�س �جلامعة . 

ب- ت�صمم �خلطط �لدر��صية مبا يعادل ثمانية ف�صول در��صية على �الأقل للمرحلة �جلامعية.

املادة السادسة: 
يج���وز �أن تك���ون �لدر��صة يف بع�س �لكليات على �أ�صا�س �ل�صنة �لدر��صية �لكاملة وفقًا للقو�عد و�الإجر�ء�ت �لتي يقرها جمل�س �جلامعة ،   

وحتت�صب �ل�صنة �لدر��صية مب�صتويني .

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
يجوز �أن تكون �لدر��ص���ة يف بع�س �لكليات على �أ�ص���ا�س �ل�ص���نة �لدر��ص���ية �لكاملة وفقا للقو�عد و�الإجر�ء�ت يف هذه �لالئحة بعد �إحالل عبارة 

»�ل�صنة �لدر��صية« حمل »�لف�صل �لدر��صي« حيثما ورد ، مبا ال يتعار�س مع ما ياأتي : 
 �أ  -  تق���دم �ملق���رر�ت يف �لنظام �ل�صنوي طيلة ع���ام در��صي ال تقل مدته عن )30( ثالثني �أ�صبوعا ، وال تدخل من �صمنها فرت�ت �لت�صجيل 

و�الختبار�ت �لنهائية.
 ب - يعقد �ختبار نهائي لكل مقرر يف نهاية �ل�صنة �لدر��صية ، ويجوز بالن�صبة للمقرر�ت �لعملية و�ل�صريرية ذ�ت �لطبيعة �لتدريبية �أن يتم 

�الختبار �لنهائي فيها بنهاية �لفرتة �لتدريبية .
 ج  - يعق���د �ختب���ار دور ث���ان قبل بدء �لعام �لدر��صي مبدة ال تقل عن �أ�صبوعني ، وي�صمح بدخوله ملن ر�صب يف مقرر�ت يحدد جمل�س �لكلية 

طبيعتها وجمموع عدد وحد�تها، وير�صد ملن ينجح يف �لدور �لثاين تقدير )د2(  بدال من تقدير �لر�صوب �ل�صابق )ه�( .
) د2: ناجح يف �لدور �لثاين بتقدير مقبول(  

 د - ال ي�صم���ح للطال���ب �لر��ص���ب - يف �لدور �الأول من �الإختبار �لنهائ���ي �الأول يف مقرر�ت تزيد عما قرره جمل����س �لكلية يف �لفقرة )ج(- 
بدخول �الختبار �لدور �لثاين ويبقى يف نف�س �ل�صنة �لدر��صية،  ويعيد در��صة �ملقرر�ت �لتي ر�صب فيها فقط .

ه� - يبقى �لطالب �لر��صب يف �لدور �لثاين �أو يف مقرر�ت لي�س لها دور ثان يف نف�س �ل�صنة ويعيد در��صة �ملقرر�ت �لتي ر�صب فيها، وملجل�س 
�لكلية �أو من يفو�صه �أن ي�صمح له بدر��صة مقرر�ت من �ل�صنة �لتالية.

  و - يحدد عدد �ل�صنو�ت �لتي ميكن ت�صجيل �ملقرر�ت فيها للطالب ب�صنتني متتاليتني .
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة السابعة : نظام املستويات 
نظام در��ص���ي يق�ص���م فيه �لعام �لدر��صي �إىل ف�صلني رئي�صني ، ويجوز �أن يكون هناك ف�صل در��صي �صيفي، على �أن حتت�صب مّدته بن�صف   

مدة �لف�صل �لرئي�س ، وتوزع متطلبات �لتخرج لنيل �لدرجة �لعلمية �إىل م�صتويات وفقًا للخطة �لدر��صية �لتي يقرها جمل�س �جلامعة .

املادة الثامنة:
ي�صع جمل�س �جلامعة قو�عد �لت�صجيل و�حلذف و�الإ�صافة للمقرر�ت �صمن م�صتويات �خلطة �لدر��صية �ملعتمدة مبا ي�صمن ت�صجيل �لطالب   

للحد �الأدنى من �لعبء �لدر��صي. 

توزع �ملقرر�ت �لدر��ص���ية لكل تخ�ص����س على م�صتويات ، ويحدد لكل م�صتوى عدد �لوحد�ت �لدر��صية ح�صب ما تقت�صيه �خلطط �لدر��صية  �أ  - 
�ملقّرة .

�لطالب �لذين مل يتعرثو� ب�صبب �لر�صوب يف �ملقرر�ت يتم ت�صجيلهم يف مقرر�ت �مل�صتوى بالتدرج بدءً� من �مل�صتويات �لدنيا ، وفق �خلطط  ب - 
�لدر��صية �ملعتمدة .

�لطالب �ملتعرثون در��صيًا يتم ت�صجيلهم يف �ملقرر�ت مبا ي�صمن لهم �حلد �الأدنى من �لعبء �لدر��صي يف كل ف�صل على �أن تر�عى �لنقاط  ج - 
�الآتية :

1- عدم �لتعار�س يف �جلدول �لدر��صي .
2- ��صتيفاء �ملتطلبات �ل�صابقة للمقرر �أو �ملقرر�ت �ملر�د ت�صجيلها .

3- عدم �ل�صماح باأخذ مقرر�ت من �مل�صتويات �لتالية �إال الإكمال �حلد �الأدنى من �لعبء �لدر��صي .

سة 
ظام الدرا
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود 
  القواعد املنظمة لالنتقال من مستوى إىل آخر:

مادة 8-1-  �حلد �الأدنى للعبء �لدر��صي للطالب )12( �صاعة در��صية و�حلد �الأعلى )20( �صاعة در��صية مبا يتنا�صب مع معدل �لطالب �لرت�كمي 
وملدير �جلامعة – �أو من يفو�صه – �ملو�فقة على زيادة �حلد �الأعلى لعبء �لطالب �ملتوقع تخرجه مبا ال يتجاوز )24( �صاعة .

مادة 8-2-  يتم �لت�صجيل للطالب ت�صجياًل �آليا )دون حاجة �إىل طلب من �لطالب �إذ� مل يكن موقوفًا �أكادمييًا( قبل بد�ية كل ف�صل در��صي ح�صب 
�خلطة �ملثالية لربنامج �لطالب �لدر��ص���ي بالتدرج بدءً� من �مل�ص���تويات �لدنيا من �خلطة �لدر��ص���ية مبا ي�ص���مح به و�صع �لطالب 

�لدر��صي وفقًا ملا يلي :  
�أ – يربط �لعبء �لدر��صي للطالب مبعدله �لرت�كمي على �أال يقل عن �حلد �الأدنى.  

ب- �أال يكون هناك تعار�س يف جدول �لطالب.  
مادة 8-3-  يتم حذف �لت�صجيل �ملبدئي للطالب �لذين مل يقومو� بتاأكيد ت�صجيلهم خالل �الأ�صبوع �الأول من �لف�صل �لدر��صي )�أو �ل�صيفي(. 

مادة 8-4-  ميكن للطالب تعديل ت�ص���جيله من خالل �لبو�بة �الإلكرتونية باإ�ص���افة وحذف مقرر�ت خالل �الأ�ص���بوع �الأول من �لف�صل �لدر��صي )�أو 
�ل�صيفي(، وحذف بع�س �أو كل �ملقرر�ت خالل �الأ�صبوعني �الأولني من �لف�صل �لدر��صي وفق �ل�صو�بط �لتالية :

�أواًل : �صروط �حلذف :   
�أ - �أن ال يقل عدد �ل�صاعات �لدر��صية عن �حلد �الأدنى للعبء �لدر��صي �مل�صموح به للت�صجيل. 

ب - �إذ� كان �ملقرر �ملر�د حذفه متطلبًا م�صاحبًا مع مقرر �آخر، فال يحق للطالب حذفه �إال بحذف �ملقررين معًا. 
              ثانيًا : �صروط �الإ�صافة : 

عدم وجود تعار�س يف �جلدول .  �أ - 
ب -  �أن يكون �ملقرر �صمن �خلطة �لدر��صية �أو �ملقرر�ت �الختيارية �أو �حلرة �ملعتمدة �إن وجدت . 

ج - توفر مقاعد يف �ل�صعبة �ملطلوبة .
د  - عدم وجود متطلب �صابق . 

ه� - عدم جتاوز �حلد �الأعلى للعبء �لدر��صي �مل�صموح به للت�صجيل وفقًا للمعدل �لرت�كمي للطالب .
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة التاسعة:
على �لطالب �ملنتظم ح�ص���ور �ملحا�ص���ر�ت و�لدرو�س �لعملية، ويحرم من دخول �الختبار �لنهائي فيها �إذ� قلت ن�ص���بة ح�صوره عن �لن�صبة   
�لت���ي يحدده���ا جمل�س �جلامع���ة، على �أال تقل عن )75%( من �ملحا�ص���ر�ت و�لدرو�س �لعملية �ملحددة لكل مقرر خالل �لف�ص���ل �لدر��ص���ي، وُيعّد 

.)DN( أو� )لطالب �لذي حرم من دخول �الختبار ب�صبب �لغياب ر��صبًا يف �ملقرر، وير�صد له تقدير حمروم )ح�

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 
عل���ى �لطالب �ملنتظم ح�ص���ور �ملحا�ص���ر�ت و�لدرو�س �لعملي���ة، ويحرم من دخول �الختبار �لنهائي فيها �إذ� قلت ن�ص���بة ح�ص���وره عن )75%( من 
�ملحا�صر�ت و�لدرو�س �لعملية �أو �لدرو�س �ل�صريرية �ملحددة لكل مقرر خالل �لف�صل �لدر��صي، ويعّد �لطالب �لذي حرم من دخول �الختبار ب�صبب 
�لغياب ر��صبا يف �ملقرر وتثبت درجة �الأعمال �لف�صلية وير�صد له تقدير حمروم )ح( �أو )DN( . ويتم �إقر�ر قو�ئم �ملحرومني يف �ملقرر�ت �لتي 

تقدمها �لكلية من قبل جمل�س �لكلية .

املادة العاشرة:
يجوز ملجل�س �لكلية �أو من يفو�ص���ه - ��ص���تثناء - رفع �حلرمان و�ل�ص���ماح للطالب بدخول �الختبار، �ص���ريطة �أن يقدم �لطالب عذرً� يقبله   

�ملجل�س، ويحدد جمل�س �جلامعة ن�صبة �حل�صور على �أال تقل عن )50%( من �ملحا�صر�ت و�لدرو�س �لعملية �ملحددة للمقرر .

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 
يجوز ملجل�س �لكلية )�لتي تقدم �ملقرر( �أو من يفو�ص���ه - ��ص���تثناًء - رفع �حلرمان و�ل�ص���ماح للطالب بدخول �الختبار، �ص���ريطة �أن يقدم �لطالب 

عذر� يقبله �ملجل�س على �أال تقل ن�صبة �حل�صور عن  )50%( من �ملحا�صر�ت و�لدرو�س �لعملية �ملحددة للمقرر .
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة احلادية عشرة:
�لطالب �لذي يتغيب عن �الختبار �لنهائي تكون درجته �ص���فرً� يف ذلك �الختبار ، ويح�ص���ب تقديره يف ذلك �ملقرر على �أ�ص���ا�س درجات   

�الأعمال �لف�صلية �لتي ح�صل عليها .

املادة الثانية عشرة:
�إذ� مل يتمكن �لطالب من ح�صور �الختبار �لنهائي يف �أي من مو�د �لف�صل لعذر قهري جاز ملجل�س �لكلية، يف حاالت �ل�صرورة �لق�صوى   
، قبول عذره و�ل�صماح باإعطائه �ختبارً� بدياًل خالل مدة ال تتجاوز نهاية �لف�صل �لدر��صي �لتايل ، ويعطى �لتقدير �لذي يح�صل عليه بعد �أد�ئه 

�الختبار �لبديل .

املادة الثالثة عشرة:
�أ- يجوز للطالب �العتذ�ر عن �ال�ص���تمر�ر يف در��ص���ة ف�ص���ل در��ص���ي دون �أن يعد ر��ص���بًا، �إذ� تقدم بعذر مقبول لدى �جلهة �لتي يحددها 
جمل�س �جلامعة، وذلك خالل فرتة زمنية حتددها �لقو�عد �لتنفيذية �لتي يقرها جمل�س �جلامعة، وير�صد للطالب )ع( �أو )W( ويحت�صب 

هذ� �لف�صل من �ملدة �لالزمة الإنهاء متطلبات �لتخرج . 
ب- يجوز �الن�صحاب بعذر من مقرر �أو �أكرث يف �لف�صل �لدر��صي وفق �لقو�عد �لتنفيذية �لتي يقرها جمل�س �جلامعة.
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 
مادة 13- �أ-1 يجوز للطالب �العتذ�ر عن �ال�ص���تمر�ر يف در��ص���ة ف�ص���ل در��ص���ي دون �أن يعد ر��ص���بًا �إذ� تقدم بعذر مقبول لعميد �لكلية وذلك قبل 
بد�ية �الختبار�ت �لنهائية بخم�ص���ة �أ�ص���ابيع على �الأقل. �أما طالب �لكليات �لتي تطبق نظام �ل�ص���نة �لدر��صية فيجوز لهم �العتذ�ر 
قبل بد�ية �الختبار�ت �لنهائية بثمانية �أ�صابيع على �الأقل، وبالن�صبة للدور�ت �لق�صرية فيجوز لهم �العتذ�ر قبل بد�ية �الختبار�ت 
مبا يعادل ثلث مدة �لدورة، وملدير �جلامعة – يف حالة �ل�صرورة �لق�صوى – �ال�صتثناء من هذه �ملدد، وير�صد للطالب تقدير )ع( 

�أو )W( ويحت�صب هذ� �لف�صل من �ملدة �لالزمة الإنهاء متطلبات �لتخرج. 

مادة 13- �أ-2 يجب �أن ال تتجاوز ف�صول �العتذ�ر ف�صلني در��صيني متتاليني �أو ثالثة ف�صول غري متتالية �أما طالب �لكليات �لتي تطبق نظام �ل�صنة 
�لدر��ص���ية فال يجوز �العتذ�ر ل�ص���نتني متتاليتني، ويجب �أن ال تتجاوز �ص���نو�ت �العتذ�ر �صنتني در��ص���يتني غري متتاليتني طيلة بقاء 

�لطالب يف �جلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، وملدير �جلامعة �ال�صتثناء من ذلك. 

مادة 13- �أ-3 لعمادة �صوؤون �لقبول و�لت�صجيل طلب مو�فقة ويل �أمر �لطالبة عند تقدمها لالعتذ�ر عن �لف�صل �لدر��صي. 

مادة 13- ب- يجوز للطالب �العتذ�ر عن �ال�ص���تمر�ر يف در��ص���ة مقرر در��ص���ي و�حد يف �لف�ص���ل �لدر��ص���ي على �أن ال يقل عن �حلد �الأدنى ومبا 
جمموع���ه �أرب���ع مقرر�ت در��ص���ية كحد �أق�ص���ى طيلة بقاء �لطال���ب يف �جلامعة، دون �أن يعد ر��ص���بًا �إذ� تقدم بع���ذر مقبول لعميد 
�لكلية قبل بد�ية �الختبار�ت �لنهائية بخم�ص���ة �أ�ص���ابيع على �الأقل، �أما طالب �لكليات �لتي تطبق نظام �ل�صنة �لدر��صية فيجوز لهم 
�العتذ�ر قبل بد�ية �الختبار�ت �لنهائية بثمانية �أ�صابيع، وملدير �جلامعة – يف حالة �ل�صرورة �لق�صوى – �ال�صتثناء من ذلك على 

�أن ال تتجاوز بد�ية �الختبار�ت �لنهائية ملقرر�ت �الإعد�د �لعام ، وير�صد للطالب تقدير )ع( �أو )W( يف �ملقرر. 
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة الرابعة عشرة:
يج���وز للطال���ب �لتقدم بطلب تاأجيل �لدر��ص���ة لعذر تقبل���ه �جلهة �لتي يحددها جمل����س �جلامعة على �أال تتجاوز مدة �لتاأجيل ف�ص���لني   
در��صيني متتاليني �أو ثالثة ف�صول در��صية غري متتالية حدً� �أق�صى طيلة بقائه يف �جلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز ملجل�س �جلامعة يف 

حال �ل�صرورة �ال�صتثناء من ذلك، وال حتت�صب مدة �لتاأجيل �صمن �ملدة �لالزمة الإنهاء متطلبات �لتخرج .  

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 
      يجوز للطالب �لتقدم بطلب تاأجيل �لدر��ص���ة قبل نهاية �الأ�ص���بوع �الأول من بدء �لدر��صة لعميد �لكلية عرب �لبو�بة �الإلكرتونية على �أال تتجاوز 
مدة �لتاأجيل ف�ص���لني در��ص���يني متتاليني �أو ثالثة ف�ص���ول در��ص���ية غري متتالية )�أما طالب �لكليات �لتي تطبق نظام �ل�صنة فال يجوز �لتاأجيل 
ل�ص���نتني متتاليتني كما ال يجوز �أن تتجاوز مدة �لتاأجيل �ص���نتني غري متتاليتني( كحد �أق�ص���ى طيلة بقائه يف �جلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، 
ويجوز ملجل�س �جلامعة يف حالة �ل�ص���رورة �ال�ص���تثناء من ذلك وال حتت�ص���ب مدة �لتاأجيل �ص���من �ملدة �لالزمة الإنهاء متطلبات �لتخرج . ويقوم 
عمي���د �لكلي���ة باتخاذ �لقر�ر خالل ثالثة �أي���ام من تاريخ تقدمي �لطلب عرب �لبو�بة �الإلكرتونية و�إذ� مل يبت عميد �لكلية يف �لطلب خالل �لفرتة 

�ملحددة ينفذ �لتاأجيل �آليا. 

املادة اخلامسة عشرة:
�إذ� �نقط���ع �لطالب �ملنتظم عن �لدر��ص���ة مدة ف�ص���ل در��ص���ي دون طلب �لتاأجي���ل يطوى قيده من �جلامعة، وملجل����س �جلامعة طي قيد   
�لطالب �إذ� �نقطع عن �لدر��ص���ة ملدة �أقل، وبالن�ص���بة للطالب �ملنت�صب يتم طي قيده �إذ� تغيب عن جميع �الختبار�ت �لنهائية لذلك �لف�صل دون 

عذر مقبول.

املادة السادسة عشرة:
ال ُيعَد �لطالب منقطعًا عن �لدر��صة للف�صول �لتي يدر�صها ز�ئرً� يف جامعة �أخرى .  
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة السابعة عشرة:
ميكن للطالب �ملطوي قيده �لتقدم بطلب �إعادة قيده برقمه و�صجّله قبل �النقطاع وفق �ل�صو�بط �الآتية : 

�أن يتقدم بطلب �إعادة �لقيد خالل �أربعة ف�صول در��صية من تاريخ طي �لقيد. �أ   - 
ب - �أن يو�فق جمل�س �لكلية �ملعنية و�جلهات ذ�ت �لعالقة على �إعادة قيد �لطالب .

�إذ� م�ص���ى على طي قيد �لطالب �أربعة ف�ص���ول در��ص���ية فاأكرث،  فباإمكانه �لتقدم للجامعة طالبًا م�صتجدً� دون �لرجوع �إىل �صجله �لدر��صي  ج - 
�ل�صابق على �أن تنطبق عليه كافة �صروط �لقبول �ملعلنة يف حينه ، وملجل�س �جلامعة �ال�صتثناء من ذلك وفقا ل�صو�بط ي�صدرها �ملجل�س.

ال يجوز �إعادة قيد �لطالب �أكرث من مرة و�حدة،  وملجل�س �جلامعة – يف حال �ل�صرورة – �ال�صتثناء من ذلك. د  - 
ه� - ال يجوز �إعادة قيد �لطالب �ملطوي قيده �إذ� كان منذرً� �أكادمييًا .

إعادة القيد
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
ميكن للطالب �ملطوي قيده �لتقدم لكليته بطلب �إعادة قيده برقمه و�صجّله قبل �النقطاع وفق �ل�صو�بط �الآتية : 

     أ�-  �أن يتقدم بطلب �إعادة �لقيد خالل �أربعة ف�ص���ول در��ص���ية )�أو �ص���نتني در��صيتني للكليات �لتي تطبق نظام �ل�صنة �لدر��صية( من تاريخ طي 
�لقيد.

    ب- �أن يو�فق جمل�س �لكلية �ملعنية و�جلهات ذ�ت �لعالقة على �إعادة قيد �لطالب.
    ج - �إذ� م�ص���ى على طي قيد �لطالب �أربعة ف�ص���ول در��ص���ية فاأكرث )�أو �صنتني در��صيتني للكليات �لتي تطبق نظام �ل�صنة �لدر��صية(، فباإمكانه   
�لتقدم للجامعة طالبًا م�ص���تجدً� دون �لرجوع �إىل �ص���جله �لدر��صي �ل�صابق على �أن تنطبق عليه كافة �صروط �لقبول �ملعلنة يف حينه ، وملدير 

�جلامعة �ال�صتثناء من ذلك وفقا لل�صو�بط �لتالية:
1-مو�فقة جمل�س �لكلية �لتي يتبعها �لطالب على �إعادة �لقيد بعد �لنظر يف �أ�ص���باب �الإنقطاع مع �مكانية ��ص���رت�ط �إعادة در��ص���ة 

بع�س �ملقرر�ت �لدر��صية �لتي �صبق للطالب در��صتها قبل �النقطاع بناًء على تو�صية �لق�صم �ملخت�س.
2-�أن التزيد مدة �النقطاع عن ثمانية ف�ص���ول در��ص���ية �ال �ذ� �أح�صر �لطالب مايثبت ممار�صته لعمل �أو در��صة لها عالقة بطبيعة 

�لدر��صة يف تخ�ص�صه يقتنع بها جمل�س �لكلية.
3-�أن اليكون �لطالب منذرً� �أكادمييا.

4-�أن يكون قد �أنهى ماال يقل عن 25% من متطلبات �لتخرج.
  د-ال يجوز �إعادة قيد �لطالب �أكرث من مرة و�حدة، وملدير �جلامعة – يف حال �ل�صرورة -  �ال�صتثناء من ذلك. 

  ه�-ال يجوز �إعادة قيد �لطالب �ملطوي قيده �إذ� كان مف�صواًل الأ�صباب تاأديبية �أو تعليمية.

املادة الثامنة عشرة:
ال يجوز �إعادة قيد �لطالب �لذي ف�صل من �جلامعة الأ�صباب تعليمية �أو تاأديبية، �أو �لذي ف�صل من جامعة �أخرى الأ�صباب تاأديبية، و�إذ�   

�ت�صح بعد �إعادة قيده �أنه �صبق ف�صله ملثل هذه �الأ�صباب فيعدُّ قيده ُملغى من تاريخ �إعادة �لقيد.
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة التاسعة عشرة:
     يتخرج �لطالب بعد �إنهاء متطلبات �لتخرج بنجاح ح�ص���ب �خلطة �لدر��ص���ية، على �أال يقل معدله �لرت�كمي عن مقبول، وملجل�س �لكلية بناء على 
تو�ص���ية جمل�س �لق�ص���م �ملخت�س حتديد مقرر�ت منا�ص���بة يدر�ص���ها �لطالب لرفع معدله �لرت�كمي وذلك يف حال جناحه يف �ملقرر�ت ور�ص���وبه يف 

�ملعدل. 
القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 

)19-1( يتخرج �لطالب بعد �إنهاء متطلبات �لتخرج بنجاح ح�صب �خلطة �لدر��صية ، على �أال يقل معدله �لرت�كمي عن مقبول ، وملجل�س �لكلية – 
�أو من يفو�ص���ه - بناء على تو�ص���ية جمل�س �لق�صم �ملخت�س حتديد مقرر�ت منا�صبة يدر�ص���ها �لطالب لرفع معدله �لرت�كمي وذلك يف حال جناحه 

يف �ملقرر�ت ور�صوبه يف �ملعدل �لرت�كمي .

)19-2( ال يعترب �لطالب متخرجا �إال بعد �صدور مو�فقة جمل�س �جلامعة على منحه �لدرجة �لعلمية .

)19-3( فرت�ت �لتخرج:
 �أ - �لط���الب �لذي���ن يح�ص���لون عل���ى تقدير غري مكتمل )ل( �أو �لذين ي�ص���مح لهم باختبار بديل يف مقرر �أو �أكرث يف �أخر م�ص���توى در��ص���ي 
لربنامج �لتخرج ، �أو من يف حكمهم ، ترفع ب�ص���اأنهم مذكر�ت تخرج �إفر�دية حال ��ص���تكمالهم �ملتطلبات ، ويعترب �آخر ف�صل در��صي يف 

�صجل �لطالب هو ف�صل �لتخرج.
 ب- �لطالب �لذين تقت�صي خططهم �لدر��صية �إنهاء متطلبات �لتدريب �لعملي ترفع �أ�صماوؤهم ملجل�س �جلامعة بطلب �ملو�فقة على منحهم 
�لدرج���ة يف نهاية �لف�ص���ل �لدر��ص���ي �لذي ينهون فيه ه���ذ� �ملتطلب ، على �أن تثبت ب�ص���جل �لطالب �لعبارة �لتالية ) ��ص���تكمل �لطالب 

متطلبات �لتدريب �لعملي خالل هذ� �لف�صل (.

)19-4( ��صد�ر بدل مفقود لوثيقة �أو �صهادة تخرج وفقا ملا يلي: 
 �أ -   يعلن �لطالب عن فقد وثيقة �أو �ص���هادة تخرجه يف �ص���حيفة �جلامعة �أو �حدى �جلر�ئد �ملحلية وال يتقدم بطلب �إ�ص���د�ر بدل مفقود �ال 

بعد م�صي �أربعة ��صابيع على �العالن على �أن يرفق بطلبه �صورةمن �العالن.
ب -  يو�صع ختم بعبارة ) بدل مفقود ( على كل وثيقة �أو �صهادة ت�صدر كبدل مفقود.
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة العشرون:
يف�صل �لطالب من �جلامعة يف �حلاالت �الآتية :

�أ -  �إذ� ح�ص���ل على ثالثة �إنذ�ر�ت متتالية على �الأكرث النخفا�س معدله �لرت�كمي عن )2.0 من 5 �أو 1.0 من 4( وملجل�س �جلامعة بناًء 
على تو�صية جمل�س �لكلية �إعطاء فر�صة ر�بعة ملن ميكنه رفع معدله �لرت�كمي بدر��صته للمقرر�ت �ملتاحة .

ب - �إذ� مل ينه متطلبات �لتخرج خالل مدة �أق�ص���اها ن�ص���ف �ملدة �ملقررة لتخرجه عالوة على مدة �لربنامج، وملجل�س �جلامعة �إعطاء 
فر�صة ��صتثنائية للطالب الإنهاء متطلبات �لتخرج بحد �أق�صى  ال يتجاوز �صعف �ملدة �الأ�صلية �ملحددة للتخرج .

ج - يجوز ملجل�س �جلامعة يف �حلاالت �ال�ص���تثنائية معاجلة �أو�ص���اع �لطالب �لذين تنطبق عليهم �أحكام �لفقرتني �ل�ص���ابقتني باإعطائهم 
فر�صة ��صتثنائية ال تتجاوز ف�صلني در��صيني على �الأكرث.
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 
�أواًل : يف�صل �لطالب من �جلامعة يف �حلاالت �الآتية :

 �أ  - �إذ� ح�ص���ل على ثالثة �إنذ�ر�ت على �الأكرث النخفا�س معدله �لرت�كمي عن �حلد �الأدنى )2.00( ويعطى فر�ص���ة ر�بعة من ميكنه رفع معدله 
�لرت�كمي بافرت��س ح�صوله على ) 48 نقطة من در��صة 12 وحدة در��صية ( على �أن يتم ح�صاب ذلك وتنفيذه �آليا .

 ب - �إذ� مل ين���ه متطلبات �لتخرج خالل مدة �أق�ص���اها ن�ص���ف �ملدة �ملق���ررة لتخرجه عالوة على مدة �لربنامج ، وملجل�س �لكلية �إعطاء فر�ص���ة 
��صتثنائية للطالب الإنهاء متطلبات �لتخرج بحد �أق�صى ال يتجاوز �صعف �ملدة �الأ�صلية �ملحددة للتخرج وفق �ل�صروط �الآتية :

1- �أن يكون �صبب �لتعرث مقبواًل ملجل�س �لكلية .  
2- �أن يكون هناك حت�ص���ن يف �أد�ء �لطالب يف �لف�ص���لني �الأخريين ويقا�س ذلك باأن يكون حا�صل ق�صمة جمموع نقاط �لف�صلني على عدد   

�لوحد�ت �مل�صجلة فيهما ال يقل عن )2.00( من )5.00(، وال يدخل يف ذلك �لف�صل �ل�صيفي 
ثانيًا :  يجوز ملجل�س �لكلية �إعطاء �لطالب �ملف�ص���ولني ب�ص���بب ��ص���تنفاد �ص���عف مدة �لربنامج فر�صة ال تتجاوز ف�ص���لني در��صيني على �الأكرث وفق 

�ل�صروط �لتالية : 
  �أ - �أن يكون �صبب �لتعرث مقبواًل ملجل�س �لكلية . 

ب - �أن يكون قد بقى على �لطالب للتخرج مقرر�ت ميكن �جتيازها يف مدة ال تتعدى ف�صلني در��صيني.
ج - �أن يكون هناك حت�ص���ن يف �أد�ء �لطالب يف �لف�ص���لني �الأخريين ويقا�س ذلك باأن يكون حا�ص���ل ق�ص���مة جمموع نقاط �لف�صلني على عدد 
�لوحد�ت �مل�ص���جلة فيهما ال يقل عن )2.00( من )5.00(، وال يدخل يف ذلك �لف�ص���ل �ل�ص���يفي، ويجوز ملدير �جلامعة �ال�صتثناء من 

ذلك.
ثالثا: يجوز ملجل�س �لكلية �إعطاء �لطالب �ملف�صولني ب�صبب �الإنذ�ر�ت فر�صة ال تتجاوز ف�صلني در��صيني على �الأكرث وفق �ل�صروط �الآتية:

    �أ- �أن يكون �صبب �لتعرث مقبواًل ملجل�س �لكلية .
            ب- �أن يكون هناك حت�ص���ن يف �أد�ء �لطالب يف �لف�ص���لني �الأخريين، ويقا�س ذلك باأن يكون حا�ص���ل ق�ص���مة جمموع نقاط �لف�ص���لني على عدد 
�لوحد�ت �مل�ص���جلة فيهما ال يقل عن )2.00( من  )5.00(، وال يدخل يف ذلك �لف�ص���ل �ل�ص���يفي، ويجوز ملدير �جلامعة �ال�صتثناء من 

ذلك.
  ج- �أن يكون باإمكان �لطالب رفع �ملعدل �لرت�كمي �إىل )2.00( عند ح�صوله على �لفر�صة وت�صجيله يف �ملقرر�ت �ملتاحة.

على �أن تقوم �لكليات بح�ص���ر جميع �حلاالت وعر�ص���ها على جمال�ص���ها، و�إبالغ عمادة �ص���وؤون �لقبول و�لت�ص���جيل بالقر�ر قبل بدء �لدر��صة   
باأ�صبوع على �الأقل .
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة احلادية والعشرون: 
يجوز ملجل�س �جلامعة بناء على �قرت�ح �لكليات �الأخذ مببد�أ �لدر��صة عن طريق �النت�صاب يف بع�س �لكليات و�لتخ�ص�صات �لتي ت�صمح طبيعة   

�لدر��صة فيها بذلك ، وي�صع جمل�س �جلامعة �لقو�عد و�الإجر�ء�ت �ملنظمة لذلك وفق �ل�صو�بط �الآتية :

�أ- �أال يق���ل ع���دد �لوح���د�ت �لدر��ص���ية �ملطلوبة لتخ���رج �لطالب �ملنت�ص���ب عن عدد �لوح���د�ت �لدر��ص���ية �ملطلوبة لتخرج �لطال���ب �ملنتظم يف 
�لتخ�ص�صات �ملتاحة لالنت�صاب .

ب- يعامل �لطالب �ملنت�ص���ب من حيث �لقبول ور�ص���د �لتقدير�ت و�لتحويل و�لف�ص���ل و�إعادة �لقيد وغريها معاملة �لطالب �ملنتظم عد� ح�صور 
�ملحا�صر�ت .

ج- ملجل�س �جلامعة بناء على �قرت�ح جمال�س �لكليات و�صع �ل�صو�بط �لالزمة لتقييم �أد�ء �لطالب �ملنت�صبني .
د- يثبت يف �ل�صجل �الأكادميي ووثيقة �لتخرج و�ل�صهادة ما يفيد باأن در��صة �لطالب ) باالنت�صاب(.
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة الثانية والعشرون:
يحدد جمل�س �لكلية �لتي يتبعها �ملقّرر - بناء على �قرت�ح جمل�س �لق�صم -  درجة لالأعمال �لف�صلية ال تقل عن )30%( من �لدرجة �لنهائية   

للمقرر .

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
يحدد جمل�س �لكلية �لتي يتبعها �ملقرر بناء على �قرت�ح جمل�س �لق�ص���م درجة لالأعمال �لف�ص���لية ما بني )40% ( �إىل )60%( من �لدرجة �لنهائية 

للمقرر . 

املادة الثالثة والعشرون:
حتت�صب درجة �الأعمال �لف�صلية للمقرر باإحدى �لطريقتني �الآتيتني :

�أ- �الختب���ار�ت �ل�ص���فهية �أو �لعملية �أو �لبحوث �أو �أنو�ع �لن�ص���اط �ل�ص���في �الأخرى �أو منها جميعًا �أو من بع�ص���ها و�ختب���ار حتريري و�حد على 
�الأقل  

ب- �ختبارين حتريريني على �الأقل .

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
يلتزم مدر�س �ملقرر باحت�صاب �لدرجة �ملحددة من جمل�س �لكلية لالأعمال �لف�صلية .  .1

يلتزم مدر�س �ملقرر باإعالن كيفية توزيع درجات �الأعمال �لف�صلية للطالب يف بد�ية كل ف�صل در��صي بح�صب ماورد يف تو�صيف �ملقرر، وموعد   .2
�الختبار�ت �لف�صلية.

يلتزم مدر�س �ملقرر باطالع �لطالب على �أور�ق �إجاباتهم فى �الختبار �لف�صلي بعد �إعالن نتيجته ومقارنتها باالإجابة �لنموذجية لالختبار.  .3
4.  يلت���زم مدر�س �ملقرر باإعالن نتائج �الختبار�ت �لف�ص���لية خالل �أ�ص���بوعني م���ن تاريخ �إجر�ء �الختبار، كما يلتزم باإعالن �لنتيجة �لتف�ص���يلية 

لالأعمال �لف�صلية �الأخرى قبل بد�ية فرتة �الختبار�ت �لنهائية.
يح���ق للطال���ب �العرت��س على درجته يف �الختبار �لف�ص���لي خالل �أ�ص���بوع من �إطالعه على ورقة �إجابته ؛ ويق���دم طلب �العرت��س �إىل مدر�س   .5
�ملقرر ، ويف حال عدم قناعة �لطالب باإفادة مدر�س �ملقرر يقدم �عرت��ص���ه لرئي�س �لق�ص���م ) �أو وكيل �لكلية لل�ص���ئون �الأكادميية �إذ� كان رئي�س 
�لق�ص���م هو مدر�س �ملقرر ( للنظر باإعادة تقييم �إجابة �لطالب ؛ ولرئي�س �لق�ص���م يف �صبيل ذلك �ال�صتعانة مبن ير�ه من �أع�صاء هيئة �لتدري�س 

بالق�صم ؛ وذلك خالل �أ�صبوع من تاريخ تقدمي طلب �العرت��س �إليه، ويكون قر�ره يف هذ� �ل�صاأن نهائيًا. 

هائية
االختبارات الن



23

القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة الرابعة والعشرون:
���ّمن �الختبار �لنهائي يف �أي مقرر �ختبار�ت عملية �أو        يجوز ملجل�س �لكلية �لتي يتبعها �ملقرر – بناء على تو�ص���ية جمل�س �لق�ص���م – �أن ُي�صَ

�صفوية، ويحدد �لدرجات �لتي تخ�ص�س لها من درجات �الختبار �لنهائي.

املادة اخلامسة والعشرون:
        يجوز ملجل�س �لق�ص���م �لذي يتوىل تدري�س �ملقرر بناء على تو�ص���ية مدر�س �ملادة �ل�ص���ماح للطالب با�ص���تكمال متطلبات �أي مقرر يف �لف�ص���ل 
�لدر��صي �لتايل وير�صد للطالب يف �صجله �الأكادميي تقدير غري مكتمل )ل( �أو)IC( وال يح�صب �صمن �ملعدل �لف�صلي �أو �لرت�كمي �إال �لتقدير 
�لذي يح�ص���ل عليه �لطالب بعد ��ص���تكمال متطلبات ذلك �ملقرر ، و�إذ� م�صى ف�صل در��صي و�حد ومل ُيَغري تقدير غري مكتمل )ل( �أو )IC( يف 

�صجل �لطالب لعدم ��صتكماله في�صتبدل به تقدير ر��صب )ه�( �أو )F( ويح�صب �صمن �ملعدل �لف�صلي و�لرت�كمي .

املادة السادسة والعشرون:
      يج���وز ��ص���تثناء مق���رر�ت �لندو�ت و�الأبحاث و�ملقرر�ت ذ�ت �ل�ص���بغة �لعملي���ة �أو �مليد�نية من �أحكام �ملو�د )22 ، 23 ، 24( �أو بع�ص���ها ، 
وذلك بقر�ر من جمل�س �لكلية بناء على تو�صية جمل�س �لق�صم �لذي يتوىل تدري�س �ملقرر ، ويحدد جمل�س �لكلية قيا�س حت�صيل �لطالب يف هذه 

�ملقرر�ت .

املادة السابعة والعشرون:
     �إذ� كانت در��ص���ة مقرر�ت �الأبحاث تتطلب �أكرث من ف�ص���ل در��ص���ي فري�ص���د للطالب تقدير م�صتمر      )م( �أو )IP( ، وبعد �نتهاء �لطالب 
من در��صة �ملقرر مينح �لتقدير �لذي ح�صل عليه ، و�إذ� مل ي�صتكمل �ملقرر يف �لوقت �ملحدد فيجوز ملجل�س �لق�صم �لذي يتوىل تدري�صه �ملو�فقة 

على ر�صد تقدير غري مكتمل )ل( �أو)IC(  يف �صجل �لطالب .
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة الثامنة والعشرون:
حت�صب �لتقدير�ت �لتي يح�صل عليها �لطالب يف كل مقرر كما يلي :

وزن التقدير من )4( وزن التقدير من )5( رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية

4.00 5.00 �أ+ ممتاز مرتفع 100-95

3.75 4.75 �أ ممتاز 90 �إىل �أقل من 95

3.50 4.50 ب + جيد جدً� مرتفع 85 �إىل �أقل من 90

3.00 4.00 ب جيد جدً�   80 �إىل �أقل من 85

2.50 3.50 ج + جيد مرتفع 75 �إىل �أقل من 80

2.00 3.00 ج جيد 70 �إىل �أقل من 75

1.50 2.50 د + مقبول مرتفع 65 �إىل �أقل من 70

1.00 2.00 د مقبول  60 �إىل �أقل من 65

0 1.00 ه� ر��صب   �أقل من 60

  

هائية
االختبارات الن



25

القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
حت�صب �لتقدير�ت �لتي يح�صل عليها �لطالب يف كل مقرر كما يلي :

وزن التقدير من )5( رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية

5.00 �أ+ ممتاز مرتفع 100-95

4.75 �أ ممتاز 90 �إىل �أقل من 95

4.50 ب + جيد جدً� مرتفع 85 �إىل �أقل من 90

4.00 ب جيد جدً�   80 �إىل �أقل من 85

3.50 ج + جيد مرتفع 75 �إىل �أقل من 80

3.00 ج جيد 70 �إىل �أقل من 75

2.50 د + مقبول مرتفع 65 �إىل �أقل من 70

2.00 د مقبول  60 �إىل �أقل من 65

1.00 ه� ر��صب   �أقل من 60

املادة التاسعة والعشرون:
يكون �لتقدير �لعام للمعدل �لرت�كمي عند تخرج �لطالب بناء على معدله �لرت�كمي كاالآتي : 

1- )ممت�از( : �إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي ال يقل عن 4.50 من 5.00 �أو 3.50 من 4.00.
2- )جيد جد�(: �إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي من 3.75 �إىل �أقل من 4.50 من 5.00 �أو من 2.75 �إىل �أقل من 3.50 من 4.00 .

3- )جي��د(: �إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي من 2.75 �إىل �أقل من 3.75 من 5.00 �أو من 1.75 �إىل �أقل من 2.75 من 4.00 .
4- )مق�بول(: �إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي من 2.00 �إىل �أقل من 2.75 من 5.00 �أو من 1.00 �إىل �أقل من 1.75 من 4.00 .
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القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
 يكون �لتقدير �لعام للمعدل �لرت�كمي عند تخرج �لطالب بناء على معدله �لرت�كمي كاالآتي :

1- )ممتاز( :�إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي ال يقل عن 4.50 .
2- )جيد جدا (:�إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي من 3.75 �إىل �أقل من 4.50 .

3- )جيد(: �إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي من 2.75 �إىل �أقل من 3.75 .
4- )مقبول(: �إذ� كان �ملعدل �لرت�كمي من 2.00 �إىل �أقل من 2.75 . 

املادة الثالثون:
متنح مرتبة �ل�ص���رف �الأوىل للطالب �حلا�ص���ل على معدل تر�كمي من )4.75( �إىل )5.00( من )5.00( �أو من )3.75( �إىل )4.00(   
من )4.00( عند �لتخرج ، ومتنح مرتبة �ل�ص���رف �لثانية للطالب �حلا�ص���ل على معدل تر�كمي من )4.25( �إىل �أقل من )4.75( من )5.00( 

�أو من )3.25( �إىل �أقل من )3.75( من )4.00( عند �لتخرج .
وي�شرتط للح�شول على مرتبة ال�شرف الأوىل اأو الثانية مايلي :

�أ- �أال يكون �لطالب قد ر�صب يف �أي مقرر در�صه يف �جلامعة �أو يف جامعة �أخرى .
ب- �أن يكون �لطالب قد �أكمل متطلبات �لتخرج يف مدة �أق�صاها متو�صط �ملدة بني �حلد �الأدنى و�حلد �الأق�صى للبقاء يف كليته

ج- �أن يكون �لطالب قد در�س يف �جلامعة �لتي �صيتخرج منها ما ال يقل عن )60%( من متطلبات �لتخرج .

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
 متنح مرتبة �ل�ص���رف �الأوىل للطالب �حلا�ص���ل على معدل تر�كمي من )4.75( �إىل )5.00( عند �لتخرج ، ومتنح مرتبة �ل�صرف �لثانية للطالب 

�حلا�صل على معدل تر�كمي من )4.25( �إىل �أقل من   )4.75( عند �لتخرج .
    وي�صرتط للح�صول على مرتبة �ل�صرف �الأوىل �أو �لثانية مايلي :

 �أ –  �أن ال يكون �لطالب قد ر�صب يف �أي مقرر در�صه يف �جلامعة �أو يف جامعة �أخرى. 
ب-  �أن يكون �لطالب قد �أكمل متطلبات �لتخرج يف مدة �أق�صاها متو�صط �ملدة بني �حلد �الأدنى و�حلد �الأق�صى للبقاء يف كليته .

ج -  �أن يكون �لطالب قد در�س يف جامعة �مللك �صعود ما ال يقل عن )06%( من متطلبات �لتخرج .

هائية
االختبارات الن
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املادة احلادية والثالثون:
   يج���وز ملجل����س �لكلي���ة تكوين جلنة تتعاون مع �الأق�ص���ام يف تنظيم �أعمال �الختبار �لنهائي ، وتكون مهامها مر�جعة ك�ص���وف ر�ص���د �لدرجات 

وت�صليمها للجنة �ملخت�صة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة �أيام من تاريخ �ختبار �أي مقرر .

املادة الثانية والثالثون:
     يجوز ملجل�س �لكلية �أن يقرر تطبيق �ل�صرية يف �إجر�ء�ت �الختبار�ت �لنهائية .

املادة الثالثة والثالثون:
    ي�صع مدر�س �ملقرر �أ�صئلة �الختبار ، ويجوز عند �القت�صاء بناء على �قرت�ح رئي�س �لق�صم �أن ي�صعها من يختاره جمل�س �لكلية.

املادة الرابعة والثالثون:
   ي�صحح مدر�س �ملقرر �أور�ق �الختبار �لنهائي ملقرره ، ويجوز لرئي�س �لق�صم )عند �حلاجة( �أن ي�صرك معه متخ�ص�صًا �أو �أكرث يف �لت�صحيح 

، ويجوز ملجل�س �لكلية عند �ل�صرورة �أن ي�صند �لت�صحيح �إىل من ير�ه.

املادة اخلامسة والثالثون:
    ير�صد من يقوم بت�صحيح �الختبار �لنهائي �لدرجات �لتي يح�صل عليها �لطالب يف ك�صوف ر�صد �لدرجات �ملعدة لذلك ويوقع عليها ، ثم 

ي�صادق عليها رئي�س �لق�صم.

املادة السادسة والثالثون:
  ال يجوز �ختبار �لطالب يف �أكرث من مقررين يف يوم و�حد ، وملجل�س �جلامعة �ال�صتثناء من ذلك.
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القواعد التنفيذية جلامعة امللك سعودالئحة الدراسة واالختبارات

املادة السابعة والثالثون:
ال ي�ص���مح للطالب بدخول �الختبار �لنهائي بعد م�ص���ي ن�ص���ف �صاعة من بد�يته ، كما ال ي�ص���مح له باخلروج من �الختبار قبل م�صي ن�صف   

�صاعة من بد�يته.

املادة الثامنة والثالثون:
�لغ�س يف �الختبار �أو �ل�ص���روع فيه �أو خمالفة �لتعليمات وقو�عد �إجر�ء �الختبار �أمور يعاقب عليها �لطالب وفق الئحة تاأديب �لطالب �لتي   

ي�صدرها جمل�س �جلامعة.

املادة التاسعة والثالثون:
ملجل����س �لكلي���ة �لت���ي تتوىل تدري�س �ملقرر ، يف حاالت �ل�ص���رورة ، �ملو�فقة على �إعادة ت�ص���حيح �أور�ق �الإجابة خ���الل فرتة ال تتعدى بد�ية   

�ختبار�ت �لف�صل �لتايل.

ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات:
1. يحق للطالب �أن يتقدم بطلب �إعادة ت�صحيح �أور�ق �إجابته خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ �إعالن نتيجة �الختبار �لنهائي حمل �لطلب ، ويقدم �لطلب 

للق�صم �لذي يتوىل تدري�س �ملقرر؛ ويدخل طلبه يف �لنظام �الأكادميي وي�صّلم له �إ�صعار بذلك.
2. ي�ص���رتط �أال يكون �لطالب قد �ص���بق وتقدم بثالثة طلبات الإعادة ت�ص���حيح �أور�ق �إجابة �ختبار�ت نهائية ملقرر�ت �صبق له در��صتها؛ و�صدر فيها قر�ر�ت 

نهائية بالرف�س �أو باحلفظ.
3. على رئي�س �لق�صم خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ تقدمي �لطلب �أن يطلب �إفادة من مدر�س �ملقرر، ويف حال �الإفادة ب�صالمة �لت�صحيح ؛ على رئي�س 
�لق�ص���م �إطالع �لطالب على ورقة �إجابته ومقارنتها باالإجابة �لنموذجية لالختبار، وعند �قتناع �لطالب ب�ص���المة �لت�ص���حيح يوقع على طلبه بالتنازل ، 

ويوقع رئي�س �لق�صم بحفظ �لطلب ، مع �عتبار هذ� �لطلب �أحد �لطلبات �مل�صار �إليها بالفقرة �لثانية.
4. يف حال عدم �قتناع �لطالب ب�ص���المة �لت�ص���حيح؛ على رئي�س �لق�ص���م �أن ي�ص���كل جلنة من ع�ص���وين من هيئة �لتدري�س بالق�ص���م لي�س من بينهما مدر�س 

�ملقرر؛ وترفع تقريرها لرئي�س �لق�صم التخاذ قر�ره بتعديل درجة �لطالب �أو برف�س �لطلب، ويتم �إبالغ �لطالب بالقر�ر.
5. �إذ� كان رئي�س �لق�صم هو مدر�س �ملقرر يقوم وكيل �لكلية لل�صئون �الأكادميية باالإجر�ء�ت �ل�صابقة.
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6. يجوز للطالب �لتظلم ملجل�س �لكلية من هذ� �لقر�ر خالل خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ �إعالمه به، ويقدم �لتظلم ر�صميًا لعميد �لكلية مت�صمنًا �أ�صباب 
ومربر�ت تقدميه، وتعد ��صتمارة ت�صمل �لبيانات �لتالية:

) ��ص���م �لطالب ، رقمه �جلامعي ، رقم �ملقرر �لدر��ص���ي ورمزه و��ص���مه ، رقم �ل�ص���عبة ، �لف�ص���ل �لدر��ص���ي ، �ملعدل �لرت�كمي ، ن�صبة �لغياب وعدد 
�الإنذ�ر�ت ، ��صم مدر�س �ملقرر وتاريخ �الختبار ، مربر�ت طلب �إعادة �لت�صحيح وتعهد من �لطالب ب�صحة �ملعلومات �لتي قدمها ، بيان من عمادة 
�لقبول و�لت�صجيل بطلبات �إعادة �لت�صحيح �ل�صابق تقدميها من �لطالب �إن وجدت و�لقر�ر�ت �ملتخذة فيها (، وترفع هذه �ال�صتمارة مرفًقا بها كافة 

ما يتعلق بالتظلم ملجل�س �لكلية يف �أول جل�صة �نعقاد له بعد تقدمي �لتظلم.
7. يجوز ملجل�س �لكلية يف حال عدم �قتناعه بجدية وكفاية �أ�ص���باب �لتظلم �أن ي�ص���در قر�رً� م�ص���ببًا بحفظه، ويف حال مو�فقته على �إعادة �لت�ص���حيح 
ت�ص���كل جلنة من ثالثة من �أع�ص���اء هيئة �لتدري�س على �الأقل يكون �أحدهم من خارج �لق�ص���م ولي�س من بينهم مدر�س �ملقرر الإعادة ت�ص���حيح ورقة 
�الإجابة ، وترفع تقريرها للمجل�س خالل خم�ص���ة ع�ص���ر يومًا من تاريخ �ص���دور قر�ر ت�ص���كيلها ، ويعر�س على �ملجل�س للبت فيه يف �أول جل�ص���ة �نعقاد 
تالي���ة ؛ ويك���ون قر�ر �ملجل�س نهائيًا باعتماد حم�ص���ر �جلل�ص���ة وفقًا لالإجر�ء�ت �ملن�ص���و�س عليها بامل���ادة ) 35 ( من نظام جمل����س �لتعليم �لعايل 

و�جلامعات.
 

املادة األربعون:
       يحدد جمل�س �لكلية بناء على تو�صية جمل�س �لق�صم �ملخت�س مدة �الختبار �لتحريري �لنهائي على �أال تقل عن �صاعة وال تزيد على ثالث 

�صاعات .

املادة احلادية واألربعون:
      مع عدم �الإخالل باالأحكام �لو�ردة يف �ملو�د من )31-40( ي�صع جمل�س �جلامعة �لتنظيمات �خلا�صة باإجر�ء�ت �الختبار�ت �لنهائية .
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التحويل من جامعة إىل جامعة أخرى 

املادة الثانية واألربعون:
يجوز قبول حتويل �لطالب من خارج �جلامعة وفق �ل�صو�بط �الآتية:

�- �أن يكون �لطالب قد در�س يف كلية �أو جامعة معرتف بها.
ب- �أال يكون مف�صوال من �جلامعة �ملحول منها الأ�صباب تاأديبية.

ج- �أن تنطبق عليه �صروط �لتحويل �لتي يحددها جمل�س �جلامعة.

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
يجوز مبو�فقة عميد �لكلية �لتي يرغب �لطالب �لتحويل �إليها قبول حتويله من خارج �جلامعة وفق �ل�صو�بط �الآتية :

 �أ- �أن يكون �لطالب قد در�س يف كلية �أو جامعة معرتف بها.
 ب - �أال يكون مف�صوال من �جلامعة �ملحول منها الأ�صباب تاأديبية �أو تعليمية.

 ج - �أن تنطبق عليه �صروط �لتحويل �لتي يحددها جمل�س �لكلية.
 د - يج���ب �أن ال يق���ل ع���دد �لوحد�ت �ملقررة �لتي يطلب من �لطالب �ملحول در��ص���تها يف جامعة �مللك �ص���عود ع���ن )60%( من عدد �لوحد�ت 

�ملقررة �ملطلوبة للح�صول على درجة �لبكالوريو�س من �جلامعة.

املادة الثالثة واألربعون:
يقوم جمل�س �لكلية مبعادلة �ملقرر�ت �لتي در�ص���ها �لطالب خارج �جلامعة بناء على تو�ص���ية �الأق�ص���ام �لتي تقدم هذه �ملقرر�ت ، وتثبت يف   

�ل�صجل �الأكادميي للطالب �ملقرر�ت �لتي عودلت له ، وال تدخل يف �حت�صاب معدله �لرت�كمي.
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املادة الرابعة واألربعون:
�إذ� �ت�صح بعد حتويل �لطالب �أنه �صبق ف�صله الأ�صباب تاأديبية فيعّد قيده ُمْلغًى من تاريخ قبول حتويله للجامعة.

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 
�إذ� �ت�صح بعد حتويل �لطالب �أنه �صبق ف�صله الأ�صباب تاأديبية �أو تعليمية فيعّد قيده ملغًى من تاريخ قبول حتويله للجامعة.

املادة اخلامسة واألربعون:
يتم حتويل �لطالب يف �أي ف�ص���ل در��ص���ي من جامعة �إىل �أخرى وفقًا لالإجر�ء�ت و�ملو�عيد �ملعلنة يف �جلامعة �ملحول �إليها يف �ص���وء �ل�ص���و�بط 

�لعامة للتحويل.

التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة 

املادة السادسة واألربعون:
يجوز حتويل �لطالب من كلية �إىل �أخرى د�خل �جلامعة وفقًا لل�صو�بط �لتي يقرها جمل�س �جلامعة.

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
يج���وز للطال���ب �لتقدم بطلب �لتحويل من كلية �إىل �أخ���رى، ويقوم عميد �لكلية باتخاذ �لقر�ر حيال ذلك، وفقًا لل�ص���روط و�لفرتة �ملحددة �لتي 

يقرها جمل�س �لكلية �لتي يرغب �لتحويل �إليها. 
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املادة السابعة واألربعون:
تثب���ت يف �ل�ص���جل �الأكادميي للطالب �ملحول من كلية �إىل �أخرى جميع �ملو�د �لتي �ص���بق له در��ص���تها ، وي�ص���مل ذل���ك �لتقدير�ت و�ملعدالت   

�لف�صلية و�لرت�كمية طو�ل در��صته يف �جلامعة .

التحويل من تخصص إىل آخر داخل الكلية 

املادة الثامنة واألربعون:
يجوز للطالب بعد مو�فقة عميد �لكلية �لتحويل من تخ�ص�س �إىل تخ�ص�س �آخر د�خل �لكلية وفق �صو�بط ي�صعها جمل�س �جلامعة .  

القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود: 
يجوز للطالب بعد مو�فقة عميد �لكلية �لتحويل من تخ�ص�س �إىل تخ�ص�س �آخر د�خل �لكلية وفق �صو�بط ي�صعها جمل�س �لكلية .

املادة التاسعة واألربعون:
تثبت يف �ل�ص���جل �الأكادميي للطالب �ملحول من تخ�ص����س �إىل �آخر جميع �ملو�د �لتي �ص���بق له در��صتها ، وي�صمل ذلك �لتقدير�ت و�ملعدالت   

�لف�صلية و�لرت�كمية طو�ل در��صته يف �جلامعة .

ل
حوي

الت
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املادة اخلمسون:
�لطال���ب �لز�ئ���ر هو �لذي يقوم بدر��ص���ة بع�س �ملقرر�ت يف جامع���ة �أخرى �أو يف فرع من فروع �جلامعة �لتي ينتم���ي �إليها دون حتويله ،   

وتعادل له �ملو�د �لتي در�صها وفقا لل�صو�بط �الآتية :
�أ  -  مو�فقة �لكلية �لتي يدر�س فيها م�صبقًا على �لدر��صة .

ب -  �أن تكون �لدر��صة يف كلية �أو جامعة معرتف بها .
ج -  �أن يك���ون �ملق���رر �ل���ذي يدر�ص���ه �لطالب خارج �جلامعة مع���اداًل �أو ) مكافئًا ( يف مفرد�ت���ه الأحد �ملقرر�ت �لتي تت�ص���منها متطلبات 

�لتخرج.
د -   �إذ� كانت در��صة �لطالب �لز�ئر يف فرع من فروع �جلامعة �لتي ينتمي �إليها �لطالب فتتم �ملعاملة طبقًا للمادة )47( .

ه� -  يحدد جمل�س �جلامعة �حلد �الأق�صى لن�صبة �لوحد�ت �لدر��صية �لتي ميكن �حت�صابها من خارج �جلامعة للطالب �لز�ئر .
و - ال حتت�صب معدالت �ملقرر�ت �لتي تتم معادلتها للطالب �لز�ئر من �جلامعة �الأخرى �صمن معدله �لرت�كمي ، وتثبت �ملقرر�ت يف �صجله 

�الأكادميي.
ز- �أي �صروط �أخرى ي�صعها جمل�س �جلامعة .

ائر
الز
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القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
�لطال���ب �لز�ئ���ر ه���و �لذي يقوم بدر��ص���ة بع�س �ملقرر�ت يف جامعة �أخ���رى �أو يف فرع من ف���روع �جلامعة �لتي ينتمي �إليه���ا دون حتويله وتعادل له 

�ملقرر�ت �لتي در�صها وفقا لل�صو�بط �الآتية:

اأول: لطالب جامعة امللك �شعود ) يف الريا�ض( ويرغب الدرا�شة زائراً يف جامعة اأخرى:
 �أ -  �أن يكون للطالب �صجل در��صي ) مبعدل تر�كمي( لف�صلني على �الأقل يف �لكلية �لتي �لتحق بها قبل طلبه �لدر��صة كطالب ز�ئر.

 ب - يجب �حل�ص���ول على �ملو�فقة �مل�ص���بقة من كلية �لطالب لل�ص���ماح له بالدر��ص���ة كطالب ز�ئر مع حتديد �ملقرر�ت �لتي �صيقوم بدر��صتها، 
وللكلية ��صرت�ط �حل�صول على معدل معني ملعادلة �ملقرر. ويوجه للدر��صة بخطاب ر�صمي من عمادة �صوؤون �لقبول و�لت�صجيل. 

 ج - �أن تكون �لدر��صة يف كلية �أو جامعة معرتف بها.
 د - �أن يكون �ملقرر �لذي يدر�ص���ه �لطالب خارج �جلامعة معادال �أو )مكافئًا( يف مفرد�ته وال تقل وحد�ته �لدر��ص���ية عن �أحد �ملقرر�ت �لتي 

تت�صمنها متطلبات �لتخرج.
ه� - مع مر�عاة �لفقرة )د( من �ملادة )�لثانية و�الأربعون( ، يكون �حلد �الأق�صى ملجموع �لوحد�ت �لدر��صية �لتي ميكن �حت�صابها من خارج 

�جلامعة هو )20%( ع�صرون يف �ملائة من جمموع وحد�ت �لتخرج من جامعة �مللك �صعود.
 و - ال حتت�صب معدالت �ملقرر�ت �لتي تتم معادلتها للطالب �لز�ئر �صمن معدله �لرت�كمي، وتثبت �ملقرر�ت يف �صجله �الأكادميي.

 ز - يجب على �لطالب تزويد عمادة �صوؤون �لقبول و�لت�صجيل بنتائجه �لتي ح�صل عليها خالل �أ�صبوعني من بدء �لدر��صة يف �أول ف�صل در��صي 
يلي فرتة در��صته كز�ئر ، و�إذ� مل يقدم نتائجه يعترب منقطعا عن تلك �لف�صول ) عد� �لف�صول �ل�صيفية( ويعامل ح�صب �ملادة )15(.

 ح - ت�ص���رف �ملكافاأة �ل�ص���هرية للطالب �لز�ئر �إن كان م�ص���تحقا لها عن طريق م�ص���ري�ت يدوية بعد تقدمي نتائجه عن �لف�صل لعمادة �صوؤون 
�لقبول و�لت�صجيل.

 

ب الزائر
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ثانيا: لطالب جامعة امللك �شعود )يف الريا�ض( ويرغب الدرا�شة طالباً زائراً يف الريا�ض اأو اأحد فروعها:
 �أ -  �أن يكون للطالب �صجل در��صي مبعدل لف�صل و�حد على �الأقل يف �لكلية �لتي �لتحق بها  قبل طلبه �لدر��صة كطالب ز�ئر.

 ب - يجب �حل�صول على �ملو�فقة �مل�صبقة من كلية �لطالب لل�صماح له بالدر��صة كطالب ز�ئر مع حتديد �ملقرر�ت  �لتي �صيقوم بدر��صتها 
، ويوجه بخطاب ر�صمي من عمادة �صوؤون �لقبول و�لت�صجيل.

 ج - �أن يكون �ملقرر �لذي يدر�صه �لطالب معادال �أو )مكافئًا( يف مفرد�ته الأحد �ملقرر�ت �لتي تت�صمنها متطلبات �لتخرج.
 د - تتم معادلة �ملقرر�ت طبقا للمادة )47( .

ه�- �حلد �الأق�صى للف�صول �لدر��صية �لتي ي�صمح للطالب در��صتها ز�ئرً� ف�صالن در��صيان .

ثالثا: لطالب جامعة اأخرى ويرغب الدرا�شة طالباً زائراً يف جامعة امللك �شعود.
 �أ - �أن يكون للطالب �صجل در��صي )مبعدل تر�كمي( لف�صلني در��صيني على �الأقل من جامعته �لتي قبل فيها.

 ب -  �أال يكون �لطالب مف�صوال  الأ�صباب تاأديبية �أو تعليمية.
 ج - �أن يح�صل على مو�فقة خطية م�صبقة من جامعته للدر��صة طالبًا ز�ئرً� يف جامعة �مللك �صعود ، ويجب �أن يذكر يف �خلطاب مقرر�ت 

جامعة �مللك �صعود �لتي �صيقوم �لطالب بدر��صتها.
 د - �أن يح�صل على مو�فقة �لكلية �لتي يرغب �لدر��صة بها ز�ئرً�.

ه� - �حلد �الأق�صى للف�صول �لدر��صية �لتي ي�صمح للطالب در��صتها ز�ئرً� ف�صالن در��صيان.
و - ال يحق للطالب �لز�ئر طلب �ل�صكن يف �جلامعة وال ت�صرف له مكافاأة من جامعة �مللك �صعود.

ز - ت�صجل �ملقرر�ت للطالب من قبل �لكلية �لتي يرغب �لدر��صة فيها مع مر�عاة كافة �صو�بط �لت�صجيل يف �ملقرر�ت. 
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املادة احلادية واخلمسون:
تلغي هذه �لالئحة ما �صبقها من لو�ئح لتنظيم �لدر��صة و�الختبار�ت �ملعمول بها يف �ملرحلة �جلامعية.

املادة الثانية واخلمسون:
ملجل�س �جلامعة و�صع قو�عد تنفيذية مبا ال يتعار�س مع �أحكام هذه �لالئحة.

املادة الثالثة واخلمسون:
ملجل�س �لتعليم �لعايل حق تف�صري هذه �لالئحة.

أحكام عامة
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السجل األكادميي ورموز التقديرات
السجل األكادميي:

هو بيان يو�ص���ح �ص���ري �لطالب �لدر��ص���ي ، وي�ص���مل �ملقرر�ت �لتي يدر�ص���ها يف كل ف�ص���ل در��ص���ي برموزها و�أرقامها وعدد وحد�تها �ملقررة   
و�لتقدير�ت �لتي ح�صل عليها ورموز وقيم تلك �لتقدير�ت ، كما يو�صح �ل�صجل �ملعدل �لف�صلي و�ملعدل �لرت�كمي وبيان �لتقدير �لعام باالإ�صافة �إىل 

�ملقرر�ت �لتي �أعفي منها �لطالب �ملحول.

املدلول بالإجنليزية املدلول بالعربية النقاط حدود الدرجة الرمز بالإجنليزية الرمز بالعربية

Exceptional ممتاز مرتفع 4.00 5.00 100-95 A+ �أ+

Excellent ممتاز 3.75 4.75 90 �أقل 95 A �أ

Superior جيد جدً� مرتفع 3.50 4.50 85 �أقل من 90 B+ ب+

Very Good جيد جدً� 3.00 4.00 80 �أقل من 85 B ب

Above Average جيد مرتفع 2.50 3.50 75 �أقل من 80 C+ ج+

Good جيد 2.00 3.00 70 �أقل من 75 C ج

High Pass مقبول مرتفع 1.50 2.50 65 �أقل من 70 D+ د+

Pass مقبول 1.00 2.00 60 �أقل من 65 D د

Fail ر��صب 0 1.00 �أقل من 60 F ه�

In-Progress م�صتمر - - ----- IP م

In-Complete غري مكتمل - - ----- IC ل

Denile حمروم 0 1.00 ----- DN ح

Nograde-Pass ناجح دون درجة - - 60 و�أكرث NP ند

Nograde-Fail ر��صب دون درجة - - �أقل من 60 NF هد

Withdrawn من�صحب بعذر - - ----- W ع

)أ(
ق 

ح
مل
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مثال حلساب املعدل الفصلي والرتاكمي
 

الفصل األول:

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر

9.00 4.50 ب+ 85 2 301 �صلم

9.00 3.00 ج 70 3 324 كيم

14.25 4.75 �أ 92 3 235 ري�س

16.00 4.00 ب  80 4 312 فيز

48.25 12 املجموع

  
جمموع �لنقاط )48.25(

4.02 = ���������������������������������������������������������������������������������� معدل �لف�صل �الأول =  
      جمموع �لوحد�ت )12(

ق )ب(
ح

مل
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الفصل الثاين:

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة املئوية عدد  الوحدات املقرر

10 5.00 �أ+ 96 2 104 �صلم

12 4.00 ب  83 3 327 كيم

12 3.00 ج 71 4 314 ري�س

12 4.00 ب  81 3 326 فيز

46 12 املجموع

46
3.83 = ������������� معدل �لف�صل �لثاين  = 

12

جمموع �لنقاط )48.25 + 46(
3.93 = ���������������������������������������������������������������������������������� �ملعدل �لرت�كمي =

جمموع �لوحد�ت )12 + 12(

ب(
ق )

ح
مل




