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بجامعة الملك جامعية والقواعد التنفيذية لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة ال

 هـ1435/1436للعام الجامعي  سعود

  

 المادة األولى: التعريفات 

 

 : السنة الدراسية

 .وجدفصالن رئيسان وفصل صيفي إن   

 

  :الدراسيالفصل 

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا ُتَدرَّس على مداها المقررات الدراسية، وال تدخل من 
 .ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية

 

 :الصيفيالفصل 

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ، 
 .وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر

 

 :الدراسيالمستوى 

 هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقًا للخطط الدراسية المعتمدة. 
 

 الخطة الدراسية: 
هييي مجموعييية المقييررات الدراسيييية االجبارييية واالختياريييية والحييرة، والتيييي تشيي ل مييين مجمييو  وحيييداتها 
متطلبيييات التخييير  التيييي يجييي  عليييى الطالييي  اجتيازهيييا بنجيييام للحصيييول عليييى الدرجييية العلميييية فيييي 

 التخصص المحدد. 
 

 :الدراسيالمقرر 

مادة دراسيية ضيمن الخطية الدراسيية المعتميدة فيي  يل تخصيص .برنيام ل. وي يون لكيل مقيرر، ر ي ،  
ورمز، واسي ، ووصيف مفصيل لمفرداتيي يمييزح مين حييو المحتيوو والمسيتوو عميا سيواح مين مقيررات، 
وملييييف خيييياص يحييييتفغ بييييي القسيييي  ليييييرل المتابعيييية، والتقيييييي ، والتطييييوير، ويجييييوز أن ي ييييون لييييبعل 

 أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معي.  المقررات متطل ،
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 :الدراسيةالوحدة 

المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين د يقة ، أو الدرس السريري الذي ال  
 .تقل مدتي عن خمسين د يقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدتي عن مائة د يقة

 

 :األكاديمياإلنذار 

الذي يوجي للطال  بسب  انخفال معدلي التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذح  االشعار
 .الالئحة

 

 : درجة األعمال الفصلية

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطال  خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوو 
 .الدراسيوأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر 

 

 :النهائياالختبار 

 .الدراسيقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل اختبار في الم

 

 :النهائيدرجة االختبار 

 .الدرجة التي يحصل عليها الطال  في  ل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي

 

 : الدرجة النهائية

مجمو  درجات األعمال الفصلية مضافًا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ، وتحس  الدرجة 
 .من مائة

 

 : التقـديـر

 .وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطال  في أي مقرر

 

 : تقدير غير مكتمل

تقدير يرصد مؤ تًا لكل مقرر يتعذر على الطال  استكمال متطلباتي في الموعد المحدد ، ويرمز 
 . لIC. لي في السجل األكاديمي بالحرف .لل أو 

 

 : مستمر تقدير

تقدير يرصد مؤ تا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراستي أكثر من فصل دراسي الستكمالي ، ويرمز لي 
 .لIP. بالرمز . ل أو
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 : المعدل الفصلي

حاصل  سمة مجمو  النقاط التي حصل عليها الطال  على مجمو  الوحدات المقررة لجميع 
ط بضر  الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي المقررات التي درسها في أي فصل دراسي ، وتحس  النقا

 حصل عليي في  ل مقرر درسي الطال  ، انظر الملحق . ل.

 

 : المعدل التراكمي

حاصل  سمة مجمو  النقاط التي حصل عليها الطال  في جميع المقررات التي درسها منذ التحا ي 
 لحق . ل.بالجامعة على مجمو  الوحدات المقررة لتلك المقررات ، انظر الم

 

 : التقدير العام

 .وصف مستوو التحصيل العلمي للطال  خالل مّدة دراستي في الجامعة

 

 العبء الدراسي : 
مجمو  الوحدات الدراسية التي يسمح للطال  التسجيل فيها في فصل دراسيي، ويتحيدد الحيد األعليى  

 واألدنى للع ء الدراسي حس  القواعد التنفيذية للجامعة. 
 

 

  الطالب المستجدينقبول 

 : المادة الثانية

ُيحييدد مجلييس الجامعيية بنيياًء علييى ا تييرام مجييالس الكليييات والجهييات ذات العال يية فييي الجامعيية عييدد  
 الطال  الذين يم ن  بوله  في العا  الدراسي القاد .

 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود 
 

يم ن  بوله  في العا  الدراسي القاد  وفق معايير محددة تقترم مجالس الكليات أعداد الطال  الذين  -أ 
 وواضحة.

يحدد مجلس الجامعة بناًء على ا ترام مجالس الكليات والجهات ذات العال ة في الجامعة عدد الطال   - 
 الذين يم ن  بوله  في العا  الدراسي القاد .
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 : المادة الثالثة

 اآلتي :يشترط لقبول الطال  المستجد في الجامعة 
 أن ي ون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها . -أ  
     أال ي ون  د مضى على حصولي على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات  -   

 .الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسبا  مقنعة لمجلسويجوز 
 أن ي ون حسن السيرة والسلوك. -   
 الجامعة.أن يجتاز بنجام أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس  - د 
 أن ي ون الئقا طبيا .  - هي 
 أن يحصل على موافقة من مرجعي بالدراسة إذا  ان يعمل في أي جهة ح ومية أو خاصة . -  و 
 امعة وتعلن و ت التقدي  . أن يستوفي أي شروط أخرو يحددها مجلس الج -  ز 
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

 يشترط لقبول الطال  المستجد في الجامعة اآلتي:
 أن ي ون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها. -أ  
أال ي ون  د مضى على حصولي على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز  -   

 لمدير الجامعة أو من يفوضي االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت األسبا  المقنعة.
 أن ي ون حسن السيرة والسلوك. -   
 مجلس الجامعة. أن يجتاز بنجام أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها -د  
 أن ي ون الئقا طبيا.  -هي  
 أن يحصل على موافقة للدراسة من مرجعي إذا  ان يعمل في أي جهة ح ومية أو خاصة. -و   
 أن يستوفي أية شروط أخرو يحددها مجلس الجامعة وتعلن و ت التقدي .  -ز   

 أال ي ون مفصوال من جامعة أخرو ألسبا  تأديبية أو تعليمية.  -م 
 أال ي ون الطال  منتظمًا في جامعة أخرو داخل أو خار  المملكة. -ط
أال ي ون المتقد  حاصاًل على درجة الب الوريوس، ويجوز النظر في  بول المتقدمين لدرجة جامعية أخرو  -ي

 بعد الثانوية . ب الوريوس ، دبلو  ل في المقاعد المتبقية في الجامعة.
 

 : المادة الرابعة

لة بين المتقدمين ممن تنطبق عليه  جميع الشروط وفقًا لدرجاته  في اختبار الشهادة تكون المفاض 
 الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
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  نظام الدراسة 

 

 المادة الخامسة : نظام الدراسة
 

 يتدر  الطال  في الدراسة وفقًا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة .  لأ.

 تصم  الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األ ل للمرحلة الجامعية. ل .
 
 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

مجلس الجامعة، ويعد منهيًا لمتطلبات .أل يتدر  الطال  في الدراسة وفقًا لخطتي الدراسية التي أ ّرها 
المستوو الدراسي أو السنة الدراسية، إذا اجتاز بنجام جميع مقررات ذلك المستوو أو السنة الدراسية، 

 أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة.
 . ل تصم  الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األ ل للمرحلة الجامعية.

 
 : السادسةالمادة 

 

يجوز أن تكون الدراسة في بعل الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد  
 واالجراءات التي يقرها مجلس الجامعة ، وتحتس  السنة الدراسية بمستويين .

 القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

يجوز أن تكون الدراسة في بعل الكليات على أساس مبدأح السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد 
واالجراءات في هذح الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي" حيثما ورد ، بما ال 

 يتعارل مع ما يأتي : 
ل ثالثين أسبوعًا ، وال تدخل 30تقد  المقررات في النظا  السنوي طيلة عا  دراسي ال تقل مدتي عن .  -أ   

 من ضمنها فترة االختبارات النهائية.
يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية، ويجوز بالنسبة للمقررات العملية والسريرية ذات  -   

 يت  االختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية. الطبيعة التدريبية أن
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يعقد اختبار دور ثان  بل بدء العا  الدراسي بمدة ال تقل عن أسبوعين، ويسمح بدخولي لمن رس  في  -    
التي يقرها مجلس الكلية . ويرصد لمن ينجح في الدور الثاني واالجراءات مقررات محددة وفق الضوابط 

 : ناجح في الدور الثاني بتقدير مقبول ل. 2ال من تقدير الرسو  السابق .هيل .. دل  بد 2تقدير . د
في الدور األول من االختبار النهائي األول في مقررات تزيد عما  ررح  -ال يسمح للطال  الراس   -د   

ويعيد بدخول اختبار الدور الثاني ويبقى في نفس السنة الدراسية،   -مجلس الكلية في الفقرة .   ل
 دراسة المقررات التي رس  فيها فقط.

يبقى الطال  الراس  في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثان في نفس السنة ويعيد دراسة  -هي 
 المقررات التي رس  فيها، ولمجلس الكلية أو من يفوضي أن يسمح لي بدراسة مقررات من السنة التالية.

 ن تسجيل المقررات فيها للطال  بسنتين متتاليتين.يحدد عدد السنوات التي يم  -و 
 
 

  :نظام المستويات :السابعةالمادة 

نظا  دراسي يقس  فيي العا  الدراسي إلى فصلين رئيسين، ويجوز أن ي ون هناك فصل دراسي  
 صيفي، على أن تحتس  مّدتي بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوز  متطلبات التخر  لنيل الدرجة العلمية إلى

 مستويات وفقًا للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.
 

 : المادة الثامنة

يضع مجلس الجامعة  واعد التسجيل والحذف واالضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية  
 المعتمدة بما يضمن تسجيل الطال  للحد األدنى من الع ء الدراسي. 

 
 :(( لتدرج الطالب في الخطة الدراسيةالقواعد المنظمة )) :  القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 
ل سياعة 20ل ساعة دراسية والحد األعليى .12الحد األدنى للع ء الدراسي للطال  في الفصل الدراسي . -8-1

أو مين  -دراسية بما يتناس  مع معدل الطال  التراكمي وفق اآللية التي يقرها مدير الجامعة ،  ولمدير الجامعة
الموافقة على زيادة الحد األعلى لع ء الطال  المتو ع تخرجي في الفصل الدراسيي بميا ال يتجياوز عين  -فوضيي
 ل ساعة للفصل الصيفي.12ل ساعة، وبما ال يتجاوز عن .24.
ل يت  تسجيل الطال  المنتظ  آلييًا ميال  ي ين تسيجيلي مو وفيًا، وفيق الضيوابط 1-8ورد في . مامراعاة مع  -8-2

 التالية:
 أل التقيد بالخطة االسترشادية لبرنام  الطال  بما فيها من تدر  في المستويات، وبما تشترطي من متطلبات.

  ل أال ي ون هناك تعارل في جدول الطال .
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تزيييد عيين الحييد األعلييى للعيي ء الدراسييي المسييموم بييي للطاليي  والمييرتبط بمعدلييي  ل تسييجيل عييدد ميين السيياعات ال 
التراكميييي، ويسيييتثنى مييين ذليييك تسيييجيل الطالييي  الملتيييز  بالخطييية االسترشيييادية، حييييو يسيييجل ليييي جمييييع مقيييررات 

 المستوو المستحق بيل النظر عن معدلي التراكمي.
 تسجيلي خالل األسبو  األول من الفصل الدراسي. يت  حذف التسجيل اآللي للطال  الذي ل  يق  بتأكيد  -8-3
يم يين للطاليي  تعييديل تسييجيلي ميين خييالل البوابيية االلكترونييية بتضييافة وحييذف مقييررات فييي الفتييرة المحييددة  -8-4

 لذلك، وفق الضوابط التالية: 
 أواًل: شروط الحذف: 

، ولمييدير الجامعيية أو ميين يفوضييي أل  أال يقييل عييدد السيياعات الدراسييية عيين الحييد األدنييى للعيي ء الدراسييي للطاليي 
 االستثناء من ذلك.

 ل إذا  يان المقييرر المييراد حذفييي متطلبييًا مصياحبًا مييع مقييرر آخيير، فييال يحيق للطاليي  حذفييي إال بحييذف المقييررين 
 معًا. 

 ثانيًا: شروط االضافة: 
 أل أال ي ون هناك تعارل في جدول الطال .
  ل أن ي ون المقرر ضمن الخطة الدراسية.

 فر مقاعد في الشعبة المطلوبة.  ل تو 
 دل اجتياز المتطل  الدراسي السابق أو تسجيل المتطل  المصاح . 

 هيل عد  تجاوز الحد األعلى للع ء الدراسي للطال .
 ول عد  إضافة  مقرر سبق اجتيازح.

زل عيد  إضييافة مقييرر يتجيياوز الطاليي  بتسييجيلي العييدد الكلييي لسيياعات الخطيية الدراسييية و لمييدير الجامعيية أو ميين 
 يفوضي االستثناء من ذلك. 

مراعييياة ميييا ورد فيييي بنيييود هيييذح القاعيييدة، تتيييولى الكليييية معالجييية أوضيييا  تسيييجيل الطالييي  ضيييمن فتيييرة ميييع  -8-5
قييرر أو ميين يفوضييي  االسييتثناء ميين شييرطي االضييافة الييواردة فييي التسييجيل المحييددة، ولعميييد الكلييية التييي تقييد  الم

دل، ولعميد  لية الطال  أو من يفوضي االستثناء من شرط االضافة اليواردة فيي الفقيرة .هييل وبميا ال  و فقرتي . 
 ساعة. 20يتجاوز 

ضيافة فيي لعميد الكلية أو مين يفوضيي بنياًء عليى توصيية مجليس القسي  المخيتص االسيتثناء مين شيرط اال -8-6
الفقرة . ل و تحديد مقررات بديلة يدرسيها الطالي  فيي حيال تعيذر طيرم مقيررات الخطية الدراسيية عليى أن تكيون 

  المقررات البديلة معادلة أو م افئة للمقررات المستحقة.
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  المواظبة واالعتذار عن الدراسة 

 

 

 : المادة التاسعة

العملية، ويحر  من دخول االختبار النهائي على الطال  المنتظ  حضور المحاضرات والدروس  
ل من %75فيها إذا  لت نسبة حضورح عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على أال تقل عن .

المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، وُيعّد الطال  الذي حر  من دخول 
 ل.DNويرصد لي تقدير محرو  .مل أو . االختبار بسب  الييا  راسبًا في المقرر،

 

 :  القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

على الطال  المنتظ  حضور المحاضرات والدروس العملية والسريرية الفعلية والتمارين، ويحر  من دخول 
االختبار بسب  ل ، ويعّد الطال  الذي حر  من دخول %75االختبار النهائي إذا  لت نسبة حضورح فيها  عن .

في المقرر وتثبت درجة األعمال الفصلية ويرصد لي تقدير محرو  .مل ، ويت  إ رار  وائ   الييا  راسباً 
 المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من  بل مجلس الكلية، أو من يفوضي.

 

 : المادة العاشرة

 

رفع الحرمان والسمام للطال  بدخول االختبار،  - استثناءً  -يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضي  
ل %50شريطة أن يقد  الطال  عذرًا يقبلي المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن .

 من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر .
 

 :  القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 

رفع الحرمان والسمام للطال   -استثناًء  -المقررل أو من يفوضي  يجوز لمجلس الكلية .التي تقد   
ل من %50بدخول االختبار، شريطة أن يقد  الطال  عذرا يقبلي المجلس على أال تقل نسبة الحضور عن .

 المحاضرات والتمارين والدروس العملية والسريرية الفعلية لكل مقرر.
 

 :المادة الحادية عشرة

 

يتيي  عن االختبار النهائي تكون درجتي صفرًا في ذلك االختيار، ويحس  تقديرح في الطال  الذي  
 ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.
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 : المادة الثانية عشرة

 

إذا ل  يتم ن الطال  من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر  هري، جاز  
حاالت الضرورة القصوو ،  بول عذرح والسمام بتعطائي اختبارًا بدياًل خالل مدة ال الكلية في  لمجلس

 تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليي بعد أدائي االختبار البديل.

 
 القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود : 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المادة الثالثة عشرة

يجوز للطال  االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعيد راسيبًا، إذا تقيد  بعيذر مقبيول    (أ
لييدو الجهيية التييي يحييددها مجلييس الجامعيية، وذلييك خييالل فتييرة زمنييية تحييددها القواعييد التنفيذييية التييي يقرهييا 

ميية النهيياء متطلبييات ل ويحتسيي  هييذا الفصييل ميين المييدة الالز Wمجلييس الجامعيية، ويرصييد للطاليي  . ل أو .
 التخر  .

يجيوز االنسيحا  بعيذر مين مقيرر أو أكثير فيي الفصيل الدراسيي وفيق القواعيد التنفيذيية التيي يقرهيا مجلييس   (ب
 الجامعة.

ي في أي من مواد الفصل الدراسي لعذر  هري، يجوز إذا ل  يتم ن الطال  من حضور االختبار النهائ لأ
لمجلس  لية الطال  في حاالت الضرورة القصوو ،  بول عذرح والموافقة  على منحي اختبارًا بدياًل خالل 
مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليي بعد أدائي لالختبار 

 البديل .
دراسي واحد ول  ُيَيير تقدير البديل .بدل في سجل الطال  ول  ي ن الطال  معتذرًا أو إذا مضى فصل  ل 

 مؤجاًل لذلك الفصل الدراسي،  فيستبدل بتقدير راس  .هيل ويحس  ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
دير  ل  إذا ل  يتم ن الطال  من حضور االختبار البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر  هري جاز لم

الجامعة، أو من يفوضي بناء على توصية مجلسي  لية الطال  و القس  السمام لي  بأداء االختبار 
ذا مضى الفصل الدراسي ول  يؤد االختبار البديل  فيستبدل  البديل في فصل دراسي آخر. محدد ل، وا 

 بتقدير راس  .هيل ويحس  ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

مقرر، يحدد رئيس القس  الذي يقد  المقرر أستاذًا آخر، لإلشراف على االختبار دل في حال غيا  أستاذ ال
 البديل  وتصحيحي .
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 :  لقاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعودا

 
 

دورة يجوز للطال  االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي أو سنة دراسية أو  أ : -13
 صيرة دون أن يعد راسبًا، ويرصد لي تقدير . ل  في المقررات المسجلة لي، وتحتس  المدة المعتذر عنها 

 ضمن المدة الالزمة النهاء متطلبات التخر ، وذلك وفق ما يلي :
ل يجوز لطال  النظا  الفصلي  أن يقد  طل  اعتذار لعميد الكلية عن االستمرار في  1-أ -13.      

 فصل دراسي أو صيفي شرط: دراسة 
أن يتقد  بطل  االعتذار  بل بداية االختبارات النهائية بأربعة أسابيع على األ ل للفصل   (أ

 الدراسي، وأسبوعين للفصل الصيفي. 
أال يتجاوز عدد مرات االعتذار ثالو مرات طيلة بقائي في الجامعة و.ال يحتس  االعتذار عن الفصل  (ب

 االعتذارل.الصيفي ضمن عدد مرات 
 جيل  أال ي ون االعتذار عن ثالثة فصول متتالية.

ل يجوز للطال  في النظا  السنوي االعتذار عن االستمرار في دراسة سنة دراسية، وٌيثبت في 2-أ -13.    
 سجلي نتائ  المقررات التي أنهى اختبارها  بل  بول طل  االعتذار بشرط: 

 الختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األ ل.أن يتقد  بطل  االعتذار  بل بداية ا لأ
 أال يتجاوز عدد مرات االعتذار مرتين طيلة مدة دراستي في الجامعة. ل 

 جيل أال ي ون االعتذار لسنتين دراسيتين متتاليتين.
ل يقو  عميد الكلية أو من يفوضي باتخاذ القرار خالل ثالثة أيا  عمل من تاريخ تقدي  الطل  3-أ -13.   

ذا ل  يبت عميد الكلية أو من يفوضي في الطل  خالل الفترة المحددة ينفذ االعتذار  عبر البوابة االلكترونية وا 
 –في حالة الضرورة القصوو  –، ولمدير الجامعة أو من يفوضي أعالح آليًا وفق الضوابط المنصوص عليها

 ما ل  يدخل الطال  أي اختبار نهائي. تلك الضوابطاالستثناء من 
و  ل1-أ -13ل يت  طي  يد الطال  في حال تنفيذ اعتذار إضافي يزيد عما ورد في الفقرتين . 4-أ -13.   
 من هذح الالئحة. ةعشر  بعةل من هذح المادة، وتسري على المطوي  يدح أح ا  المادة السا2-أ -13.

صد لي تقدير . ل دون يجوز للطال  االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي أو أكثر وير  -ب -13
 أن يعّد راسبًا وفقًا للضوابط اآلتية:

ل لطال  النظا  الفصلي االعتذار عن مقررين دراسيين  حد أ صى في الفصل الدراسي أو 1-  -13.     
الصيفي الواحد، على أن يقد  الطل   بل بداية فترة االختبارات النهائية بأربعة أسابيع للفصل الدراسي، 

 فصل الصيفي.وأسبوعين لل
ل لطال  النظا  السنوي االعتذار عن ثالو مقررات دراسية  حد أ صى في السنة الدراسية 2-  -13.    

 الواحدة، على أن ُيقد  الطل   بل بداية فترة االختبارات النهائية بثمانية أسابيع.



  

 
12 

 هـ1435/1436والقواعد التنفيذية جبامعة امللك سعود للعام اجلامعي الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية 

طيلة بقاء الطال  في ل أال يزيد عدد المقررات المعتذر عنها عن أربعة مقررات دراسية 3-  -13.    
في بنصف اعتذار ويجبر الكسر لصالح يالجامعة، على أن يحتس  االعتذار عن مقرر في الفصل الص

 الطال .
من القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة من هذح  ل4-8.ل مراعاة شروط الحذف الواردة في الفقرة 4-  -13.    

 الالئحة. 
من يفوضي باتخاذ القرار خالل ثالثة أيا  عمل من تاريخ تقدي  الطل  ل يقو  عميد الكلية أو 5-  -13.   

ذا ل  يبت في الطل ؛ فتن االعتذار ُينفّذ آليًا وفق الضوابط المنصوص عليها  عبر البوابة االلكترونية، وا 
 على أال الضوابطاالستثناء من هذح  –في حالة الضرورة القصوو  –، ولمدير الجامعة أو من يفوضي أعالح

 .ل في المقررWتتجاوز بداية االختبارات النهائية لمقررات االعداد العا  ، ويرصد للطال  تقدير . ل أو .
 

  التأجيل واالنقطاع عن الدراسة

 

 : المادة الرابعة عشرة

يجييوز للطاليي  التقييد  بطليي  تأجيييل الدراسيية لعييذر تقبلييي الجهيية التييي يحييددها مجلييس الجامعيية علييى أال  
تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أ صى طيلية بقائيي فيي 

تثناء مين ذليك، وال تحتسي  الجامعة ث  يطوو  يدح بعد ذلك، ويجيوز لمجليس الجامعية فيي حيال الضيرورة االسي
 مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة النهاء متطلبات التخر  .  

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

يجييوز للطاليي  التقييد  بطليي  تأجيييل الدراسيية  بييل نهاييية األسييبو  األول ميين بييدء الدراسيية لعميييد الكلييية عبيير البوابيية 
أو ثالثيية فصييول دراسيية غييير متتالييية  حييد  ،جيييل فصييلين دراسيييين متتياليينااللكترونيية علييى أال تتجيياوز ميدة التأ

يجيوز ف ،.أميا طيال  الكلييات التيي تطبيق نظيا  السينة، ثي  يطيوو  ييدح بعيد ذليك ،أ صى طيلة بقائيي فيي الجامعية
 .ث  يطوو  يدح بعد ذلكطيلة مدة دراستي في الجامعة،  للسنة واحدة  حد أ صىالتأجيل 

وال تحتسيي  مييدة التأجيييل ضييمن المييدة الالزميية  ،ويجيوز لمجلييس الجامعيية فييي حاليية الضييرورة االسييتثناء مين ذلييك 
النهاء متطلبات التخر  . ويقيو  عمييد الكليية باتخياذ القيرار خيالل ثالثية أييا  عميل مين تياريخ تقيدي  الطلي  عبير 

ذا ل  يبت عميد الكلية في الطل  خالل ا ،البوابة االلكترونية  . لفترة المحددة ينفذ التأجيل آلياً وا 

 : المادة الخامسة عشرة

إذا انقطع الطال  المنتظ  عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طل  التأجيل يطوو  يدح من  
الجامعة، ولمجلس الجامعة طي  يد الطال  إذا انقطع عن الدراسة لمدة أ ل، وبالنسبة للطال  المنتس  يت  

 .جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبولطي  يدح إذا تيي  عن 
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  : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 

إذا انقطيييع الطالييي  المنيييتظ  عييين الدراسييية ميييدة فصيييل دراسيييي دون أن ي يييون معتيييذرًا أو ميييؤجاًل يطيييوو  ييييدح مييين 
 .الجامعة، ولمجلس الجامعة طي  يد الطال  إذا انقطع عن الدراسة لمدة أ ل

 

 : المادة السادسة عشرة

 . ال ُيعَد الطال  منقطعًا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرًا في جامعة أخرو  

 
 

 إعادة القيد
 

 : المادة السابعة عشرة

  اآلتية:يم ن للطال  المطوي  يدح التقد  بطل  إعادة  يدح بر مي وسجّلي  بل االنقطا  وفق الضوابط 

 .القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد أن يتقد  بطل  إعادة -أ   
 .أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العال ة على إعادة  يد الطال  -  

إذا مضى على طي  يد الطال  أربعة فصول دراسية فأكثر،  فبتم اني التقد  للجامعة طالبًا  -  
ى أن تنطبق عليي  افة شروط القبول المعلنة مستجدًا دون الرجو  إلى سجلي الدراسي السابق عل

 ، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس. في حيني

 –في حال الضرورة  –ال يجوز إعادة  يد الطال  أكثر من مرة واحدة،  ولمجلس الجامعة  -د  
 االستثناء من ذلك.

 .أكاديمياً  مفصوالا  ان ال يجوز إعادة  يد الطال  المطوي  يدح إذ -هي 
 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:
 يم ن للطال  المطوي  يدح التقد  لكليتي بطل  إعادة  يدح بر مي وسجّلي  بل االنقطا  وفق الضوابط اآلتية:

السنويل أن يتقد  بطل  إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية .أو سنتين دراسيتين فأكثر لطال  النظا   لأ
 من تاريخ طي القيد.

 أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العال ة على إعادة  يد الطال . ل 
جيل إذا مضى على طي  يد الطال  أربعة فصول دراسية فأكثر .أو سنيين دراسيتين لطال  النظا  السنويل، 

الدراسي السابق على أن تنطبق عليي  افة فبتم اني التقد  للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجو  إلى سجلي 
 شروط القبول المعلنة في حيني ، ولمدير الجامعة أو من يفوضي االستثناء من ذلك وفقا للضوابط التالية:

موافقة مجلس الكلية على إعادة القيد بعد النظر في أسبا  االنقطا  مع إم انية اشتراط إعادة دراسة   ل1
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 سبق للطال  دراستها  بل االنقطا  بناًء على توصية القس  المختص.بعل المقررات الدراسية التي 
أال تزيد مدة االنقطا  عن ثمانية فصول دراسية إال إذا أحضر الطال  ما يثبت ممارستي لعمل أو دراسة  ل2

 لها عال ة بطبيعة الدراسة في تخصصي يقتنع بها مجلس الكلية.
 .أال ي ون الطال  منذرًا أكاديمياً  ل3
 من متطلبات التخر . %25أن ي ون  د أنهى ماال يقل عن  ل4
 -في حال الضرورة  –ال يجوز إعادة  يد الطال  أكثر من مرة واحدة، ولمدير الجامعة أو من يفوضي  -د 

 من ذلك.   االستثناء
 تسري ضوابط هذح القاعدة على الطال  المنسح . -هيي

 
 : المادة الثامنة عشرة

الطال  الذي فصل من الجامعة ألسبا  تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من ال يجوز إعادة  يد  
ذا اتضح بعد إعادة  يدح أني سبق فصلي لمثل هذح األسبا  فيعدُّ  يدح ُمليى  جامعة أخرو ألسبا  تأديبية، وا 

 .من تاريخ إعادة القيد

 

  : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 

ذا اتضيح بعيد إعيادة  ال يجوز إعادة  يد الطال  الذي فصل من الجامعة أو من جامعة أخرو ألسيبا  تأديبيية، وا 
  يدح أني سبق فصلي لمثل هذح األسبا  فيعدُّ  يدح ُمليى من تاريخ إعادة القيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
15 

 هـ1435/1436والقواعد التنفيذية جبامعة امللك سعود للعام اجلامعي الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية 

 التخرج 

 

* المادة التاسعة عشرة
 : 

يتخر  الطال  بعد إنهاء متطلبات التخر  بنجام حس  الخطة الدراسية، على أال يقل معدلي  (1
عن المعدل الذي يحددح مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص، على أاّل يقل في  ل التراكمي 

 األحوال عن تقدير "مقبول".

سبة يدرسها يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات منا (2
 نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.الة الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في ح

 
هـ، المتوج بالموافقة السامية 29/12/1431( وتاريخ 14/62/1431هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) تعدل*

 هـ.21/01/1432/ م ب( وتاريخ 446رقم )
 
 

  : لجامعة الملك سعود القاعدة التنفيذية

 

يتخيير  الطاليي  بعييد إنهيياء متطلبييات التخيير  بنجييام حسيي  الخطيية الدراسييية، علييى أال يقييل معدلييي  –أل 19-1.
ل باسييتثناء طييال   ليتييي الهندسيية وعلييو  الحاسيي  والمعلومييات فالمعييدل 5.00ميين  2.00التراكمييي عيين مقبييول .

 ل.5.00من  2.75المطلو  هو جيد .
مجلس الجامعة الدرجات العلمية للطال  بناًء على مذ رة التخر  التي ُترفع من  بل عمادة يمنح  – ل 19-1.

آخر فصل  دشؤون القبول والتسجيل، وترفع بعد ذلك مذ رات إفرادية للطال  الذين ينهون متطلبات التخر ، ويع
 دراسي في سجل الطال  هو فصل التخر . 

يجوز لمجليس  ليية الطالي  بنياًء عليى توصيية مجليس القسي  المخيتص تحدييد مقيررات مناسيبة يدرسيها  ل19-2.
الطال  لتحقيق شيرط المعيدل التراكميي األدنيى اليالز  للتخير   وذليك فيي حالية نجاحيي فيي المقيررات ورسيوبي فيي 

 المعدل.  
 ل تختص عمادة شؤون القبول والتسجيل بتصدار وثائق التخر  .19-3. 
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 الفصل من الجامعة 

 

 : المادة العشرون 

 :اآلتيةيفصل الطال  من الجامعة في الحاالت 

المعدل المحدد  إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفال معدلي التراكمي عن  -أ 
ل من هذح الالئحة، ولمجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس الكلية 19للتخر  وفقًا للمادة .

* إعطاء فرصة رابعة لمن يم ني رفع معدلي التراكمي بدراستي للمقررات المتاحة
. 

ة إذا ل  يني متطلبات التخر  خالل مدة أ صاها نصف المدة المقررة لتخرجي عالوة على مد -  
البرنام ، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطال  النهاء متطلبات التخر  بحد أ صى ال 

 . يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخر 

يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضا  الطال  الذين تنطبق عليه  أح ا   -  
 تثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.الفقرتين السابقتين بتعطائه  فرصة اس

 
هـ، المتوج 29/12/1431( وتاريخ 14/62/1431هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) من عدلت الفقرة )أ(*

 هـ.21/01/1432/ م ب( وتاريخ 446بالموافقة السامية رقم )
 

  : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 الفصل من الجامعة 
 يفصل الطال  من الجامعة في الحاالت اآلتية:

 للتخر  المحدد المعدل عن التراكمي معدلي النخفال األكثر على متتالية إنذارات ثالثةإذا حصل على  -أ 
 . الالئحة هذح منل 19. للمادة وفقاً 

 لتخرجي عالوة على مدة البرنام .إذا ل  يني متطلبات التخر  خالل مدة أ صاها نصف المدة المقررة  -  
 منح الفرص:

وحدة دراسية رفع  12نقطة  من دراسة  48يجوز  للطال  المفصول أكاديميا والذي يم ن بحصولي على  -أ
إلكترونيًا،  رابعةمعدلي للمعدل التراكمي المطلو  للتخر  في  ليتي، التقد  بطل  الموافقة على منح فرصة 

ذا ويقو  عميد الكلية باتخ اذ القرار خالل ثالثة أيا  عمل من تاريخ تقدي  الطل  عبر البوابة االلكترونية، وا 
 ل  يبت عميد الكلية في الطل  تمنح الفرصة تلقائيا.

إذا ل  يني متطلبات التخر  خالل مدة أ صاها نصف المدة المقررة لتخرجي عالوة على مدة البرنام  جاز  - 
لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطال  النهاء متطلبات التخر  

 ة :        بحد أ صى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخر  ، وفق الشروط اآلتي
 أن ي ون سب  التعثر مقبواًل لمجلس الكلية. ل1
أن ي ون هناك تحسن في أداء الطال  في الفصلين األخيرين، ويقاس ذلك بأن ي ون حاصل   سمة  ل2

مجمو  نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن المعدل المطلو  للتخر  في  ليتي، وال 
 الصيفي ولمدير الجامعة أو من يفوضي االستثناء من ذلك.يدخل في ذلك الفصل 
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مع مراعاة شروط منح الفرصة الواردة في الفقرة .    ل يجوز لمجلس  الجامعة بناء على توصية مجلس   - 
  لية الطال   في الحاالت االستثنائية منح الطال  المفصول الفرص اآلتية:

منح  فرصة  ال تتجاوز فصلين دراسيين  للطال  المفصول بسب   استنفاذ ضعف مدة البرنام  على أن  ل1
 تكون المقررات المتبقية على الطال  للتخر  يم ن اجتيازها في مدة ال تتعدو فصلين دراسيين. 

 .تتجاوز فصلين دراسيين على األكثرإعطاء الطال  المفصول بسب  االنذارات فرصة ال  ل2

 
 االنتساب

 :  المادة الحادية والعشرون 

يجوز لمجلس الجامعة بناء على ا ترام الكليات األخذ بمبدأ الدراسة عن طريق االنتسا  في بعل  
الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ، ويضع مجلس الجامعة القواعد واالجراءات 

 : المنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية

يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخر  الطال  المنتس  عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة أال   - أ
 .لتخر  الطال  المنتظ  في التخصصات المتاحة لالنتسا 

يعامل الطال  المنتس  من حيو القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وا عادة القيد وغيرها   - ب
 .المحاضراتمعاملة الطال  المنتظ  عدا حضور 

لمجلس الجامعة بناء على ا ترام مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقيي  أداء الطال    - ج
 .المنتسبين

 يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخر  والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطال  . باالنتسا ل.  - د
 

 

 والتقديرات االختبارات النهائية

 : المادة الثانية والعشرون 

لألعمال الفصلية  درجة -بناء على ا ترام مجلس القس   -يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقّرر  
 .للمقررل من الدرجة النهائية %30ال تقل عن .

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
من الدرجة الكلّية لالختبار  %40من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص   %60تكون درجة األعمال الفصلية  

، مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة مجلس القس بقرار من مجلس الكلية التي يتبعها المقرر وتوصية النهائي 
 .من هذح الالئحة والعشرون 
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 : المادة الثالثة والعشرون 

 درجة األعمال الفصلية للمقرر بتحدو الطريقتين اآلتيتين : تحتس  
االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوو أو أنوا  النشاط الصفي األخرو أو منها جميعًا أو من   ــ أ 

 بعضها واختبار تحريري واحد على األ ل.
 اختبارين تحريريين على األ ل .  ــ ب 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 

 يلتز  مدرس المقرر باحتسا  الدرجة المحددة من مجلس الكلية لألعمال الفصلية. - 1
يلتز  مدرس المقرر بتعالن  يفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطال  في بداية  ل فصل دراسي  - 2

 بحس  ما ورد في توصيف المقرر، وموعد االختبارات الفصلية.
على أوراق إجاباته  في االختبار الفصلي بعد إعالن نتيجتي يلتز  مدرس المقرر باطال  الطال   - 3

 ومقارنتها باالجابة النموذجية لالختبار.
يلتز  مدرس المقرر بتعالن نتائ  االختبارات الفصلية خالل أسبوعين من تاريخ إجراء االختبار،  ما  - 4

 رة االختبارات النهائية.يلتز  بتعالن النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرو  بل بداية فت
على ور ة  اطالعييحق للطال  االعترال على درجتي في االختبار الفصلي خالل أسبو  من  - 5

إجابتي، ويقد  طل  االعترال إلى مدرس المقرر، وفي حال عد   ناعة الطال  بتفادة مدرس المقرر 
يقد  اعتراضي لرئيس القس  .أو و يل الكلية للشؤون األكاديمية إذا  ان رئيس القس  هو مدرس 

انة بمن يراح من المقررل للنظر بتعادة تقيي  إجابة الطال ، ولرئيس القس  في سبيل ذلك االستع
القس ، وذلك خالل أسبو  من تاريخ تقدي  طل  االعترال إليي، وي ون في أعضاء هيئة التدريس 

  رارح في هذا الشأن نهائيًا.
 

 : المادة الرابعة والعشرون 

أن ُيَضّمن االختبار  –بناء على توصية مجلس القس   –يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر  
ي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي في أ

 النهائي.
 
 
 



  

 
19 

 هـ1435/1436والقواعد التنفيذية جبامعة امللك سعود للعام اجلامعي الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية 

 : المادة الخامسة والعشرون 

يجوز لمجلس القس  الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السمام للطال  
ال  في سجلي األكاديمي تقدير غير باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للط

وال يحس  ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليي الطال   (IC)م تمل .لل أو
ذا مضى فصل دراسي واحد ول  ُيَيير تقدير غير م تمل .لل أو  بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر ، وا 

(IC )راس  .هيل أو تقدير في سجل الطال  لعد  استكمالي فيستبدل بي (F ) ويحس  ضمن المعدل الفصلي
 .والتراكمي

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
يجوز لمجلس القس  الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السمام للطال  باستكمال  أل

المقرر،  ويرصد للطال  في متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي دون أن يعيد تسجيل ذلك 
سجلي األكاديمي تقدير غير م تمل .لل  وال يحس  ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي 

 يحصل عليي الطال  بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر.
ي ن إذا مضى فصل دراسي واحد ول  ُيَيير تقدير غير م تمل .لل في سجل الطال  لعد  استكمالي ول   ل 

الطال  معتذرًا أو مؤجاًل لذلك الفصل،  فيستبدل بي تقدير راس  .هيل ويحس  ضمن المعدل الفصلي 
 والتراكمي.

ستاذ المقرر السمام للطال  بتمديد فترة استكمال أيجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القس  و   ل
 بعذر يقبلي مجلس الكلية . متطلبات ذلك المقرر لفصل دراسي واحد فقط، إذا تقد  الطال 

شراف على استكمال في حال غيا  أستاذ المقرر، يحدد رئيس القس  الذي يقد  المقرر، أستاذًا آخر لإل دل
 الطال  لمتطلبات المقرر الذي رصد لي فيي تقدير غير م تمل.

 
 : المادة السادسة والعشرون 

الصبية العملية أو الميدانية من أح ا  يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاو والمقررات ذات  
ل أو بعضها ، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القس  الذي 24،  23،  22المواد .

 . يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجلس الكلية  ياس تحصيل الطال  في هذح المقررات
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 : المادة السابعة والعشرون 

إذا  انت دراسة مقررات األبحاو تتطل  أكثر من فصل دراسي فيرصد للطال  تقدير مستمر       
ذا ل  يستكمل  ، (IP). ل أو  وبعد انتهاء الطال  من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليي ، وا 

ير غير م تمل المقرر في الو ت المحدد فيجوز لمجلس القس  الذي يتولى تدريسي الموافقة على رصد تقد
 . في سجل الطال   (IC).لل أو

 
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
إذا  انت دراسة مقررات األبحاو تتطل  أكثر من فصل دراسي فيرصد للطال  تقدير مستمر. ل، وبعد 

ذا ل  يستكمل المقرر في  الو ت المحدد االنتهاء من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليي الطال ، وا 
فيجوز لمجلس القس  الذي يتولى تدريسي الموافقة على رصد تقدير غير م تمل . لل في سجل الطال  و 

 .و  اعدتها التنفيذية من هذح الالئحة نييعامل وفق ما نصت عليي المادة الخامسة و العشر 

 
 : المادة الثامنة والعشرون 

 : مقرر  ما يلي تحس  التقديرات التي يحصل عليها الطال  في  ل
 

 وزن التقدير
 (4من )

 وزن التقدير

 (5من )
 الدرجة المئوية التقدير رمز التقدير

 100-95 ممتاز مرتفع أ+ 5.00 4.00

 95إلى أ ل من  90 ممتاز أ 4.75 3.75

 90إلى أ ل من  85 جيد جدًا مرتفع +   4.50 3.50

 85إلى أ ل من  80   جيد جداً    4.00 3.00

 80إلى أ ل من  75 جيد مرتفع +   3.50 2.50

 75إلى أ ل من  70 جيد   3.00 2.00

 70إلى أ ل من  65 مقبول مرتفع + د 2.50 1.50

 65إلى أ ل من  60  مقبول د 2.00 1.00

 60أ ل من    راس  هي 1.00 0
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 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 :  ما يلي الطال  في  ل مقرر تحس  التقديرات التي يحصل عليها 

 الدرجة المئوية التقدير رمز التقدير (5من ) وزن التقدير

 100-95 ممتاز مرتفع أ+ 5.00

 95إلى أ ل من  90 ممتاز أ 4.75

 90إلى أ ل من  85 جيد جدًا مرتفع +   4.50

 85إلى أ ل من  80   جيد جداً    4.00

 80إلى أ ل من  75 جيد مرتفع +   3.50

 75إلى أ ل من  70 جيد   3.00

 70إلى أ ل من  65 مقبول مرتفع + د 2.50

 65إلى أ ل من  60  مقبول د 2.00

 60أ ل من    راس  هي 1.00

 
 : المادة التاسعة والعشرون 

للمعدل التراكمي عند تخر   *ي ون التقدير العا ل من هذح الالئحة 19مع مراعاة ما تقضي بي المادة .
  الطال  بناء على معدلي التراكمي  اآلتي:

 4.00من  3.50أو  5.00من  4.50إذا  ان المعدل التراكمي ال يقل عن  )ممتـاز( : -1

إلى أ ل من  2.75أو من  5.00من  4.50إلى أ ل من  3.75إذا  ان المعدل التراكمي من  )جيد جدا(: -2
 . 4.00من  3.50

إلى أ ل من  1.75أو من  5.00من  3.75إلى أ ل من  2.75 ان المعدل التراكمي من  إذا )جيــد(: -3
 . 4.00من  2.75

إلى أ ل من  1.00أو من  5.00من  2.75إلى أ ل من  2.00إذا  ان المعدل التراكمي من  )مقـبول(: -4
 . 4.00من  1.75

 
هـ، المتوج بالموافقة 29/12/3114( وتاريخ 14/62/1431عدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم )*

 هـ.21/01/1432( وتاريخ / م ب446السامية رقم )
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 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 

يقل عن المعدل  على أالعند تخر  الطال  بناء على معدلي التراكمي  ي ون التقدير العا  للمعدل التراكمي
 الذي يحددح مجلس الجامعة لكل تخصص، وال يقل في  ل األحوال عن تقدير مقبول، والتقديرات  اآلتي : 

 . 5.00من  4.50.ممتازل :إذا  ان المعدل التراكمي ال يقل عن  -1

 .  4.50إلى أ ل من  3.75.جيد جدا ل:إذا  ان المعدل التراكمي من  -2

 .  3.75إلى أ ل من  2.75التراكمي من .جيدل: إذا  ان المعدل  -3

   .  2.75إلى أ ل من  2.00.مقبولل: إذا  ان المعدل التراكمي من  -4

 
 : المادة الثالثون 

ل من 5.00ل إلى .4.75تمنح مرتبة الشرف األولى للطال  الحاصل على معدل تراكمي من . 
مرتبة الشرف الثانية للطال  ل عند التخر  ، وتمنح 4.00ل من .4.00ل إلى .3.75ل أو من .5.00.

ل إلى أ ل من 3.25ل أو من .5.00ل من .4.75ل إلى أ ل من .4.25الحاصل على معدل تراكمي من .
 . ل عند التخر 4.00ل من .3.75.

 

 يلي : ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما 
 . جامعة أخرو  أال ي ون الطال   د رس  في أي مقرر درسي في الجامعة أو في -أ

أن ي ون الطال   د أكمل متطلبات التخر  في مدة أ صاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد  -ب
 . األ صى للبقاء في  ليتي

ل من متطلبات %60أن ي ون الطال   د درس في الجامعة التي سيتخر  منها ما ال يقل عن . -ج
 . التخر 

 
 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 

ل عند التخر ، 5.00ل إلى .4.75نح مرتبة الشرف األولى للطال  الحاصل على معدل تراكمي من .تم
ل عند 4.75ل إلى أ ل من .4.25وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطال  الحاصل على معدل تراكمي من .

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

  د رس  في أي مقرر درسي في الجامعة أو في جامعة أخرو. أال ي ون الطال  -أ
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أن ي ون الطال   د أكمل متطلبات التخر  في مدة أ صاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد  - 
األ صى للبقاء في  ليتي، وال يدخل في احتسا  المدة الفصول الدراسية التي درسها الطال  في غير 

 تخصصي.
 ل من متطلبات التخر .%60   د درس في جامعة الملك سعود ما ال يقل عن .أن ي ون الطال - 

 
 

 إجراءات االختبار النهائي

 

 : المادة الحادية والثالثون 

وتكون  النهائي،يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األ سا  في تنظي  أعمال االختبار  
لمختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيا  من تاريخ مهامها مراجعة  شوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة ا

 .مقرراختبار أي 

 

 : المادة الثانية والثالثون 

 . يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية 

 
 
 

 : المادة الثالثة والثالثون 

ا ترام رئيس القس  أن على  يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار ، ويجوز عند اال تضاء بناء 
 . يضعها من يختارح مجلس الكلية

 

 : المادة الرابعة والثالثون 

أن يشرك  ويجوز لرئيس القس  .عند الحاجةل لمقررح،يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي  
  .حيرا ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من  التصحيح،أو أكثر في  معي متخصصاً 

 

 : المادة الخامسة والثالثون 

يرصد من يقو  بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطال  في  شوف رصد  
 .القس ث  يصادق عليها رئيس  عليها،الدرجات المعدة لذلك ويو ع 
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 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
بذلك،  الدرجات التي يحصل عليها الطال  في  شوف يرصد مدرس المقرر أو من ي لفي رئيس القس   

رصد الدرجات المعدة لذلك و يعتمدها، ث  يصادق عليها رئيس القس  ، على أن تصل تلك الكشوف لعمادة 
 ساعة من موعد إجراء االختبار النهائي. 72القبول والتسجيل خالل مدة ال تتجاوز 

 
 : المادة السادسة والثالثون 

 .ذلكولمجلس الجامعة االستثناء من  واحد،الطال  في أكثر من مقررين في يو  ال يجوز اختبار 

 
 

 : المادة السابعة والثالثون 

 ما ال يسمح لي  بدايتي،ال يسمح للطال  بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من  
 .بدايتيبالخرو  من االختبار  بل مضي نصف ساعة من 

 

 : المادة الثامنة والثالثون 

اليش في االختبار أو الشرو  فيي أو مخالفة التعليمات و واعد إجراء االختبار أمور يعا   عليها  
 .الطال  وفق الئحة تأدي  الطال  التي يصدرها مجلس الجامعة

 
 

 : المادة التاسعة والثالثون 

 صحيح أوراقالموافقة على إعادة ت الضرورة،في حاالت  المقرر،لمجلس الكلية التي تتولى تدريس  

 .التالياالجابة خالل فترة ال تتعدو بداية اختبارات الفصل 
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 

 ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائية:
يحق للطال  أن يتقد  بطل  إعادة تصحيح أوراق إجابتي خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالن نتيجة  - 1

االختبار النهائي محل الطل ، ويقد  الطل  للقس  الذي يتولى تدريس المقرر، ويدخل طلبي في النظا  
 األكاديمي ويسّل  لي إشعار بذلك.

ثة طلبات العادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق أال ي ون الطال   د سبق وتقد  بثال - 2 
 لي دراستها، وصدر فيها  رارات نهائية بالرفل أو بالحفغ.
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على رئيس القس  طل  إفادة مدرس المقرر، وفي حال وجود خطأ ُتعدل النتيجة بموج  نموذ  تعديل  – 3
رئيس القس  إطال  الطال  على ور ة إجابتي ومقارنتها على  ،أما في حال االفادة بسالمة التصحيح النتيجة،

باالجابة النموذجية لالختبار، وعند  بول الطال  بسالمة التصحيح يو ع على طلبي بالتنازل، ويو ع رئيس 
القس  بحفغ الطل ، مع اعتبار هذا الطل  أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية، على أن يت  إنهاء هذح 

 خالل خمسة أيا  عمل. االجراءات
في حال عد   بول الطال  بسالمة التصحيح، على رئيس القس  أن يش ل لجنة من عضوين من هيئة  -4

رئيس القس  التخاذ  رارح بتعديل درجة إلى القس  ليس من بينهما مدرس المقرر، وترفع تقريرها في التدريس 
 ويت  إبالغ الطال  بالقرار. ،عشرة أيا  عمل الطال  أو برفل الطل ، على أن يت  ذلك في مدة أ صاها

 إذا  ان رئيس القس  هو مدرس المقرر يقو  و يل الكلية للشؤون األكاديمية باالجراءات السابقة. - 5
مجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر خالل إلى في حال عد   بول الطال  بالقرار يجوز لي التظل   - 6

إعالمي بي، ويقد  التظل  رسميًا لعميد الكلية متضمنًا أسبا  ومبررات تقديمي، عشرة أيا  عمل من تاريخ 
 وُيعرل التظل  على مجلس الكلية في أول جلسة انعقاد لي بعد تقدي  التظل .

يجوز لمجلس الكلية في حال عد   بولي أسبا  التظل  أن يصدر  رارًا مسببًا بحفظي، وفي حال موافقتي  - 7
يح يش ل لجنة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس على األ ل ي ون أحده  من خار  القس  على إعادة التصح

وليس من بينه  مدرس المقرر أو أعضاء اللجنة السابقة العادة تصحيح ور ة االجابة، وترفع تقريرها للمجلس 
سة انعقاد خالل عشرة أيا  عمل من تاريخ صدور  رار تش يلها، ويعرل على المجلس للبت فيي في أول جل

 .تالية، وي ون  رار المجلس نهائيًا باعتماد محضر الجلسة

 
 : المادة األربعون 

النهائي على  يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القس  المختص مدة االختبار التحريري  
 .ساعاتأال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالو 

 
 

 : المادة الحادية واألربعون 

ل يضع مجلس الجامعة التنظيمات 40-31باألح ا  الواردة في المواد من .مع عد  االخالل  
 . الخاصة بتجراءات االختبارات النهائية
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 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 تعقد االختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقوي  الجامعي المعتمد. -أ
 في المواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مقرر.تلتز  الكلية بعقد االختبارات النهائية  - 
ونموذ  االجابية  نسخة منهانموذجًا لإلجابة النموذجية، و يّسل  و أسئلة االختبار  إعداديتولى مدرس المقرر  - 

 .بما ال يزيد عن يومينموعد عقد االختبار النهائي للمقرر  بعدالنموذجية لرئيس القس  
الشع  المتعددة أسئلة موحدة لالختبار النهائي ويشارك في إعداد األسئلة أساتذة المقرر،  منيوضع للمقرر  -د

ويجييوز لمجلييس الكلييية الييذي يقييد  مقييررًا بشييع  متعييددة بنيياًء علييى توصييية مجلييس القسيي  وضييع أسييئلة غييير 
 موحدة وُينوح للطال  بذلك.

 ذي يتولى تدريسي.يلتز  عضو هيئة التدريس بالحضور اثناء عقد اختبار المقرر ال -ه
في حال تعذر عقد االختبار النهائي فيي موعيدح المحيدد لعيذر  هيري ، ٌيحيدد رئييس القسي  موعيدًا بيدياًل لعقيد  -و

 نياالختبار النهائي يعتمدح عميد الكلية أو من يفوضي بما ال يتعارل مع ما ورد في المادة السادسة والثالث
 .من هذح الالئحة

 

  التحويل 

 

 من جامعة إلى جامعة أخرى  التحويل      

 : المادة الثانية واألربعون 

 :اآلتيةيجوز  بول تحويل الطال  من خار  الجامعة وفق الضوابط 

 .بهافي  لية أو جامعة معترف  أن ي ون الطال   د درس -أ

 . من الجامعة المحول منها ألسبا  تأديبية أال ي ون مفصوال -ب

 . مجلس الجامعةالتحويل التي يحددها  أن تنطبق عليي شروط -ج
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 :اآلتيةوفق الضوابط   بول تحويل الطال  من خار  الجامعةيجوز 

 .بهافي  لية أو جامعة معترف  أن ي ون الطال   د درس -أ   

 .من الجامعة المحول منها ألسبا  تأديبية مفصوال الطال  أال ي ون  -  

 .التحويل التي يقرها مدير الجامعة القبول والتسجيل وفق ضوابط موافقة عميد شؤون  -1  

موافقة عميد الكلية التي يرغ  الطال  التحويل إليها وفق شروط التحويل التي يقرها مجلس       –2  
 الكلية.
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في جامعة الملك  من الطال  المحول دراستها يطل  التي المقررةالدراسية  يقل عدد الوحدات أال -3  
 للحصول على درجة الب الوريوس من المطلوبة المقررةالدراسية ل من عدد الوحدات %60د عن .سعو 

 .الجامعة
 
 

 : المادة الثالثة واألربعون 

يقو  مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطال  خار  الجامعة بناء على توصية األ سا   
وال تدخل في  لي،التي تقد  هذح المقررات، وتثبت في السجل األكاديمي للطال  المقررات التي عودلت 

 . احتسا  معدلي التراكمي

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

 لكلية التي تقد  المقرر معادلة المقررات التي اجتازها الطال  المحول من جامعة أخرو بناءً يتولى مجلس ا
 على توصية األ سا  التي تقد  المقرر وفقًا للضوابط اآلتية:

 أن تكون الدراسة في جامعة أو  لية معترف بها. -أ
وال تقل عدد وحداتي  ، في مفرداتي أو م افئاً  أن ي ون المقرر الذي اجتازح الطال  المحول معادالً  - 

 المراد معادلتي في جامعة الملك سعود . الدراسية عن الوحدات للمقرر
ي ون الحد األ صى لنسبة  ،من هذح الالئحة واألربعينلل من المادة .الثانية 3مع مراعاة الفقرة .  -1 

ل أربعون في المائة من مجمو  وحدات %40الوحدات الدراسية التي يم ن احتسابها من خار  الجامعة هو .
 التخر  من جامعة الملك سعود.

       أال ي ون  د مضى على اجتياز الطال  للمقرر في الجامعة المحول منها أكثر من خمس سنوات -2 
 االستثناء من ذلك. ين يفوضولمدير الجامعة أو م

أال يقل تقدير الطال  في المقرر . المراد معادلتي ل الذي أجتازح الطال  المحول عن جيد، ولمجلس  -3  
 الكلية اشتراط تقدير أعلى. 

تلتز  الكلية التي تقد  المقرر بتنهاء إجراءات المعادلة خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيا  عمل من تاريخ  -4 
 الطل  المشفو  بأصل السجل األكاديمي ووصف المقرر المعتمد. استال 

تثبت في السجل األكاديمي بيانات المقررات التي عودلت لي ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليي الطال   -د
 في  ل مقرر دون أن يدخل في احتسا  معدلي التراكمي.
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 : المادة الرابعة واألربعون 

 يدح ُمْليًى من تاريخ  بول  ني سبق فصلي ألسبا  تأديبية فيعدالطال  أإذا اتضح بعد تحويل  
 . تحويلي للجامعة

 

 : المادة الخامسة واألربعون 

لإلجراءات والمواعيد المعلنة في  يت  تحويل الطال  في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرو وفقاً  
 . الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل

 

 لتحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعةا 
 

 : المادة السادسة واألربعون 

 يجوز تحويل الطال  من  لية إلى أخرو داخل الجامعة وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة  
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

إكمال متطلبات التخصيص من  لية  تخضع إجراءات تحويل الطال  الذين يت  تخصيصه  في الكليات بعد -أ 
 إلى أخرو للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضي.

عميد الكلية التي يرغ  الطال  في التحويل إليها الموافقة على طل  الطال  وفقا للشروط التي ليجوز  -  
 .يقرها مجلس الكلية

 
 : المادة السابعة واألربعون 

تثبت في السجل األكاديمي للطال  المحول من  لية إلى أخرو جميع المواد التي سبق لي دراستها،  
 .الجامعةويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستي في 

  

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

يختص مجلس الكلية التي تقد   ،نيللمادة الثالثة واألربعمراعاة الضوابط الواردة في القاعدة التنفيذية مع  أل
أخرو المقرر أو من يفوضي بالموافقة على معادلة المقررات التي اجتازها الطال  المحول من  لية إلى 

 على توصية األ سا  التي تقد  هذح المقررات. داخل جامعة الملك سعود بناءً 
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 المقرراتداخل جامعة الملك سعود جميع  من  لية إلى أخرو  لتثبت في السجل األكاديمي للطال  المحو  ل 
، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليي الطال  في  ل مقرر لنفس المرحلة الجامعيةالتي سبق لي دراستها 

 وتدخل في احتسا  معدلي التراكمي جميع المقررات التي درسها في الجامعة.
المقبولين لدرجة الب الوريوس من  الحاصلين على درجات علمية النظر في معادلة المقررات للطال  يجوز  ل 

 ،  وفقًا لما يلي:ل أ. دون الب الوريوس من جامعة الملك سعود، مع مراعاة ما جاء في الفقرة 
ل من مجمو  الوحدات %60ل أال تقل عدد الوحدات الدراسية التي يطل  من الطال  دراستها عن .1   

 المطلوبة للحصول على درجة الب الوريوس من الجامعة.الدراسية المقررة 
تثبت المقررات  لكنال تحتس  معدالت المقررات التي تت  معادلتها للطال  ضمن معدلي التراكمي، و  ل2   

 في سجلي األكاديمي.
لمية  للطال  المقبول لدرجة الب الوريوس من الحاصلين على درجات عللدراسة يت  احتسا  المدة النظامية  دل

نص حس  دون الب الوريوس من جامعة الملك سعود وفقًا لعدد الوحدات الدراسية التي يت   بول معادلتها 
 يلي: وفقًا لماو  اعدتها التنفيذية ،  من هذح الالئحة المادة السابعة و األربعين

 يتضمن االحتسا  استحقاق الطال  من الم افأة و احتسا  الفرص .1
ساعة فأ ل من برنامجي الدراسي لدرجة  14المدة النظامية للطال  في حال معادلة احتسا   امل  .2

 الب الوريوس.
 وحدة دراسية يت  معادلتها. 15احتسا  فصل دراسي من ضمن المدة عن  ل  .3

 
 لتحويل من تخصص إلى آخر داخل الكليةا  

 

 : المادة الثامنة واألربعون 

الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق يجوز للطال  بعد موافقة عميد  
 . ضوابط يضعها مجلس الجامعة

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

يجوز للطال  بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط  أ.
 يضعها مجلس الكلية. 

الذين يت  تخصيصه  في األ سا  األكاديمية  داخل الكلية بعد إكمال تخضع إجراءات تحويل الطال    .
 وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة. ،متطلبات التخصيص من  س  آلخر
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 : المادة التاسعة واألربعون 

تثبت في السجل األكاديمي للطال  المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق لي  
 .التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستي في الجامعة ويشمل ذلك دراستها،

 
 

  الطالب الزائر

 : المادة الخمسون 

الطال  الزائر هو الذي يقو  بدراسة بعل المقررات في جامعة أخرو أو في فر  من فرو  الجامعة  
 : اآلتية للضوابط التي ينتمي إليها دون تحويلي ، وتعادل لي المواد التي درسها وفقا

 . موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على الدراسة  -أ   

 . أن تكون الدراسة في  لية أو جامعة معترف بها  -   

في مفرداتي ألحد المقررات  أن ي ون المقرر الذي يدرسي الطال  خار  الجامعة معاداًل أو . م افئًا ل  -   
 . التي تتضمنها متطلبات التخر 

إذا  انت دراسة الطال  الزائر في فر  من فرو  الجامعة التي ينتمي إليها الطال  فتت  المعاملة   -د  
 ل.47للمادة . طبقاً 

يحدد مجلس الجامعة الحد األ صى لنسبة الوحدات الدراسية التي يم ن احتسابها من خار  الجامعة  -هي 
 .للطال  الزائر

معادلتها للطال  الزائر من الجامعة األخرو ضمن معدلي ال تحتس  معدالت المقررات التي تت   -و  
 التراكمي ، وتثبت المقررات في سجلي األكاديمي.

 .أي شروط أخرو يضعها مجلس الجامعة -ز  

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

أحد  فرو  ل يجوز لطال  جامعة الملك سعود الدراسة زائرًا في جامعة أخرو معترف بها أو في  50-1. 
 الجامعة دون تحويلي، وفقًا للضوابط اآلتية:

موافقة  لية الطال  على دراستي  بعد التحقق من أن المقرر الذي سيدرسي خار  الجامعة أو في فر  من  لأ
الوحدات الدراسية للمقرر وأال  تقل  عدد  وحداتي الدراسية عن  ،أو .م افئًال في مفرداتي فروعها معادالً 

 . معادلتي ضمن متطلبات التخر المطلو  
من هذح  ل47تت  معاملة الطال  الزائر في فر  من فرو  الجامعة التي ينتمي إليها الطال  طبقًا للمادة . ل 

 .الالئحة
ال تحتس  معدالت المقررات التي تت  معادلتها للطال  الزائر من الجامعة األخرو ضمن معدلي التراكمي ،  ل 

 سجلي األكاديمي. وتثبت المقررات في
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أن ي ون الطال   د درس في الكلية التي التحق بها طالبًا منتظمًا ماال يقل عن فصلين دراسيين  بل طلبي  لد
الدراسة  طال  زائر في جامعة أخرو، وماال يقل عن فصل دراسي واحد  بل طلبي الدراسة  طال  زائر 

 في أحد فرو  جامعتي.
ي ون الحد األ صى  من هذح الالئحة لمادة الثانية واألربعينالقاعدة التنفيذية لن ل م3مع مراعاة الفقرة .  هيل 

في المئة من  ثالثون ل % 30لمجمو  الوحدات الدراسية التي يم ن احتسابها من خار  الجامعة هو.
 سعود. مجمو  وحدات التخر  من جامعة الملك

  .دلتي عن جيدأال يقل تقدير الطال  الزائر في المقرر المراد معا لو
 .جامعة الملك سعودفي موافقة عمادة شؤون القبول والتسجيل  لز
يج  على الطال  تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجي التي حصل عليها خالل أسبوعين من بدء  لم

ذا ل  يقد  نتائجي  عن تلك الفصول  منقطعاً  يعدالدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراستي  زائر، وا 
 .من هذح الالئحة ل15.عدا الفصول الصيفيةل ويعامل حس  المادة .

تصرف الم افأة الشهرية للطال  الزائر إن  ان مستحقًا لها بعد تقدي  نتائجي عن الفصل الذي درسي  لط
 لعمادة شؤون القبول والتسجيل.

 سعود أو في فر  من فروعها وفقاً  جامعة الملكل يجوز لطال  جامعة أو  لية أخرو الدراسة زائرًا في 50-2.
 للضوابط اآلتية:

 اً  تابويقد   موافقة الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على دراستي  طالبًا زائرًا في جامعة الملك سعود  .أ
 راستها.إلى عمادة شؤون القبول والتسجيل يتضمن مقررات جامعة الملك سعود التي يرغ  الطال  بد اً رسمي

 من جامعتي ألسبا  أكاديمية . أال ي ون الطال  مفصوالً   . 
 ها ماال يقل عن فصلين دراسيين.فيأن ي ون الطال   د انتظ  في جامعتي التي  بل   . 
 الحرمانال يسمح للطال  بالدراسة  طال  زائر في جامعة الملك سعود أو في أي من فروعها إذا سبق لي  .د

 جامعة الملك سعود.التي درسها زائرًا في  مقرراتال أحدفي 
 يت  تسجيل الطال  في المقررات وفقًا لضوابط تسجيل المقررات ومواعيد التسجيل في جامعة الملك سعود.  .هي
 ود.من جامعة الملك سعشهرية م افأة  للطال  الزائرال تصرف  .و
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  عامة أحكام

 

 : المادة الحادية والخمسون 

 . ما سبقها من لوائح لتنظي  الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية تليي هذح الالئحة

 
 

 : المادة الثانية والخمسون 

 .لمجلس الجامعة وضع  واعد تنفيذية بما ال يتعارل مع أح ا  هذح الالئحة

 

 : المادة الثالثة والخمسون 

 . لمجلس التعلي  العالي حق تفسير هذح الالئحة
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 المالحـق
 

 ملحق ) أ (
 السجل األكاديمي ورموز التقديرات

 

 السجل األكاديمي:
هو بيان يوضح سير الطال  الدراسي ، ويشمل المقررات التي يدرسها في  ل فصل دراسي برموزها وأر امها وعدد وحداتها  

الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز و ي  تلك التقديرات ،  ما يوضح السجل المعدل 
 العا  باالضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطال  المحول.

 
 المدلول

 باإلنجليزية

 المدلول
 بالعربية

 حدود الدرجة النقاط
 الرمز

 باإلنجليزية

 الرمز
 بالعربية

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

Excellent 95أ ل  90 4.75 3.75 ممتاز A أ 

Superior 90أ ل من  85 4.50 3.50 جيد جدًا مرتفع B+ +  

Very Good  ً85أ ل من  80 4.00 3.00 جيد جدا B   

Above Average 80أ ل من  75 3.50 2.50 جيد مرتفع C+ +  

Good 75أ ل من  70 3.00 2.00 جيد C   

High Pass 70أ ل من  65 2.50 1.50 مقبول مرتفع D+ +د 

Pass 65أ ل من  60 2.00 1.00 مقبول D د 

Fail  60أ ل من  1.00 0 راس F هي 

In-Progress مستمر - - ----- IP   

In-Complete غير م تمل - - ----- IC ل 

Denile  1.00 0 محرو ----- DN م 

Nograde-Pass وأكثر 60 - - ناجح دون درجة NP ند 

Nograde-Fail  60أ ل من  - - درجةراس  دون NF هد 

Withdrawn منسح  بعذر - - ----- W   
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 ملحق )ب(
  مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

 
 : الفصل األول

 المقرر عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط

 سل  301 2 85  + 4.50 9.00

  ي  324 3 70   3.00 9.00

 ريل 235 3 92 أ 4.75 14.25

 فيز 312 4 80    4.00 16.00

 المجموع 12    48.25

   
      

 مجموع        
  (48.25مجموع النقاط )

  = معدل الفصل األول  ـــــــــــــ 4.02= 

  (12مجموع الوحدات ) 

       

 : الفصل الثاني

 المقرر الوحدات  عدد الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط

 سل  104 2 96 أ+ 5.00 10

  ي  327 3 83    4.00 12

 ريل 314 4 71   3.00 12

 فيز 326 3 81    4.00 12

46  
 المجموع 12  

 

  46  

  = معدل الفصل الثاني  ـــــــــــــ 3.83=         

  12  

 
  (46+  48.25مجموع النقاط ) 

 المعدل التراكمي = ـــــــــــــــ 3.93= 

  (12+  12مجموع الوحدات ) 
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  (  تعريفات إضافيةجملحق ) 
 

 الفصل الصيفي :
مدة زمنية ال تقل عن نصف مدة الفصل الدراسي و ال تزيد على ثمانية أسابيع  وال تدخل من ضمنها 

 فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ، وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر .
 

 الدورة القصيرة:
مدة زمنية تقل عن مدة الفصل الدراسيُ يدرُس خاللها مقرر دراسي أو أكثر بش ل م ثف في الكليات  

 التي تتبع نظا  الدراسة السنوي.
 

 فترة االختبارات النهائية:
 لكل فصل دراسي. مجلس الجامعةبدايتها ونهايتها  مدة زمنية يحدد

  
 الطالب المستجد:

يقبل في الجامعة لدرجة علمية دون الرجو  لسجلي الدراسي السابق لنفس الدرجة إن  ان  الطال  الذي 
 ممن سبق لي القبول في الجامعة.

 
  الطالب المنتظم:

 الطال  الذي يتام لي التسجيل في مقررات دراسية في فصل دراسي أو سنة دراسية.  
 

  الطالب المحول:
 .أو من تخصص آلخر  لية ألخرو الطال  الذي يقبل تحويلي من جامعة أو 

 
 الطالب الزائر:

أو في فر  من فرو  الجامعة  أخرو غير جامعتيالطال  الذي يقو  بدراسة بعل المقررات في جامعة 
لالئحة الدراسة التي اجتازها حس  القواعد التنفيذية  المقرراتالتي ينتمي إليها دون تحويلي وتعادل لي 

 .واالختبارات
 

 المعتذر:الطالب 
 الطال  الذي يقبل اعتذارح عن االستمرار في دراسة فصل أو عا  دراسي. 
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 الطالب المؤجل

 الطال  الذي تصدر لي الموافقة على تأجيل دراسة فصل دراسي أو عا  دراسي  اد  .  
 

 الطالب المطوي قيده:
الدراسة واالختبارات و واعدها الئحة نصت عليها  ألسبا  محددة  عن الدراسة يالطال  الذي يت  إيقاف 
 .  التنفيذية

 
 المفصول أكاديميًا: الطالب

الطال  الذي يت  إيقاف تسجيلي  نتيجًة لحصولي على عدد محدد من االنذارات األكاديمية أو لتجاوزح  
 المدة النظامية القصوو للدراسة، أو ب ال السببين معًا.   

 
 الطالب المفصول تأديبيًا:

يت  فصلي نهائيًا من الجامعة بسب  صدور  رار تأديبي بحقي من جهة االختصاص وفق الطال  الذي 
 ما نصت عليي الئحة تأدي  الطال .

 
 الطالب المنسحب:

  . بل إكمال برنامجي الدراسيفي الجامعة تنهاء دراستي ب يقو الطال  الذي  
 
 سترشادية:الخطة اال
 أو سنوات دراسية. مستوياتهي توزيع متطلبات الخطة الدراسية على  

 
  المدة النظامية للدراسة:

 المستوياتالفترة الزمنية المحددة الستكمال متطلبات التخر  لبرنام  دراسي وفقًا لعدد السنوات أو 
 سترشادية لذلك البرنام .الدراسية المحددة في الخطة اال

 
 المتطلب السابق:

مقرر، و  د يتضمن الشرط اجتياز الطال  لمقرٍر أو  الشرط الذي يلز  تحقيقي  بل التم ن من تسجيل
 من المقررات، أو لعدٍد محدٍد من الساعات الدراسية. ٍد عد
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 :المصاحبالمتطلب 
الشرط الذي يلز  تحقيقي بالتزامن مع  تسجيل مقرر، و  د يتضمن الشرط تسجيل الطال  لمقرٍر أو   

 الدراسية.من المقررات، أو لعدٍد محدٍد من الساعات  عددٍ 
 

 تقدير محروم :
االختبار النهائي لمقرر نتيجًة  لتجاوز  نسبة غيابي فيي  بدخولتقدير يرصد للطال  الذي ال يسمح لي  

 ل.  DNالنسبة التي حددها مجلس الجامعة و يرمز لي بالرمز .مل أو .
 

 التسجيل اآللي: 
وفق خطتي  المتاحةللطال  المنتظ   بل بداية الفصل الدراسي في المقررات  إلكترونياً  التسجيل 

 .الدراسية
 

 المعادلة:
إجراء يت  بموجبي اعتبار الطال  مجتازًا لمقرٍر  ضمن خطتي الدراسية ل  يسبق لي اجتيازح، في حال  

في  للمقرر المطلو   اً أو م افئ نجاحي  في مقرر آخر درسي داخل الجامعة أو خارجها وي ون معادالً 
 .هذح الالئحةخطتي وفق الضوابط التي نصت عليها 

 
 مرتبة الشرف:

هذح نصت عليها التي محددة الشروط المرتبة تقديرية تمنح للطال  المتفوق دراسيًا الذي استوفى 
 الالئحة.

 
 


