الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد
التنفيذية
المعتمدة من مجلس الجامعة الموقر في  1381425ھـ
المادة األولى  :التعريفات
السنة الدراسية :
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي :
مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر أســبوعاً تُ ـدَرﱠس علــى مــداھا المقــررات
الدراسية ،وال تدخل من ضمنھا فترتا التسجيل واالختبارات النھائية.
الفصل الصيفي :
مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع وال تــدخل مــن ضــمنھا فترتــا التســجيل
واالختبارات النھائية  ،وتضاعف خاللھا المدة المخصصة لكل مقرر.
المستوى الدراسي :
ھو الدال على المرحلة الدراسية  ،ويكون عدد المستويات الالزمة للتخـرج ثمانيـة
مستويات أو أكثر  ،وفقا للخطط الدراسية المعتمدة .
المقرر الدراسي :
مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصـص
)برنامج( .ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته يمّيزه من حيث
المحتوى والمستوى عمّا سواه من مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض
المتابعة والتقييم والتطوير.
ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية :
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتھا عن خمسـين دقيقـة  ،أو الـدرس
السريري الذي ال تقل مدته عن خمسين دقيقة  ،أو الـدرس العملـي أو الميـداني
الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة .
اإلنذار األكاديمي :
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسـبب انخفـاض معدلـه التراكمـي عـن الحـد األدنـى
الموضح في ھذه الالئحة.
درجة األعمال الفصلية :
الدرجة الممنوحة لألعمال التـي تبـين تحصـيل الطالـب خـالل فصـل دراسـي مـن
اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي .

االختبار النھائي :
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نھاية الفصل الدراسي
درجة االختبار النھائي :
الدرجة التي يحصـل عليھـا الطالـب فـي كـل مقـرر فـي االختبـار النھـائي للفصـل
الدراسي .
الدرجة النھائية :
مجموع درجات األعمال الفصلية مضـافا إليھـا درجـة االختبـار النھـائي لكـل مقـرر،
وتحسب الدرجة من مائة .
التقدير :
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النھائية التي حصل عليھـا الطالـب
في أي مقرر .
تقدير غير مكتمل :
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر علـى الطالـب اسـتكمال متطلباتـه فـي الموعـد
المحدد ويرمز له في السجل األكاديمي بالحرف )ل( أو ).(IC
تقدير مستمر :
تقــدير يرصــد مؤقتــا لكــل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن فصــل دراس ـي
الستكماله  ،ويرمز له بالرمز )م( أو ).(IP
المعدل الفصلي :
حاصل قسمة مجموع النقاط التـي حصـل عليھـا الطالـب علـى مجمـوع الوحـدات
المقررة لجميع المقررات التـي درسـھا فـي أي فصـل دراسـي  ،وتحسـب النقـاط
بضرب الوحدة المقررة فـي وزن التقـدير الـذي حصـل عليـه فـي كـل مقـرر درسـه
الطالب  ،أنظر الملحق )ب(.
المعدل التراكمي :
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليھا الطالب في جميع المقـررات التـي
درسھا منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات  ،انظـر
الملحق )ب(.
التقدير العام :
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدّة دراسته في الجامعة.
الحد األدنى من العبء الدراسي :
أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينبغي على الطالب تسـجيلھا بمـا يتناسـب
مع معدّله التراكمي وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة.

قبول الطالب المستجدين

المادة الثانية :
يحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات والجھات ذات العالقـة فـي
الجامعة عدد الطالب الذين يمكن قبولھم في العام الدراسي القادم.
المادة الثالثة :
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي :
أ -أن يكون حاصال على شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا من داخل المملكة
أو من خارجھا.
ب -أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلھا مـدة تزيـد
على خمس سنوات ،ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من ھـذا الشـرط إذا
توافرت أسباب مقنعة.
ت -أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ث -أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراھا مجلس الجامعة.
ج -أن يكون الئقاً طبياً.
ح -أن يحصل على موافقة من مرجعـه بالدراسـة إذا كـان يعمـل فـي أي جھـة
حكومية أو خاصة.
خ -أن يستوفي أي شروط أخرى يحددھا مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:
أ -أن يكــون حاصــال علــى شــھادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلھــا مــن داخــل
المملكة أو من خارجھا.
ب -أال يكون قد مضى على حصوله علـى الثانويـة العامـة أو مـا يعادلھـا مـدة
تزيد على خمس سنوات ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ھذا الشرط
إذا توافرت أسباب مقنعة.
ت -أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ث -أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراھا مجلس الجامعة.
ج -أن يكون الئقاً طبياً.
ح -أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمـل فـي أي جھـة
حكومية أو خاصة.
خ -أن يســتوفي أي شــروط أخــرى يحــددھا مجلــس الجامعــة وتعلــن وقــت
التقديم.
د -أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.
المادة الرابعة :
تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليھم جميع الشروط وفقـاً لـدرجاتھم
فــي اختبــار الشــھادة الثانويــة العامــة والمقابلــة الشخصــية واختبــارات القبــول إن
وجدت .

نظام الدراسة
المادة الخامسة  :نظام الدراسة

أ-
ب-
ت-
ث-

تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات .
تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية من ثمانية مستويات على األقل .
تكون مدة المستوى الدراسي فصال دراسيا .
يتدرج الطالب في الدراسة والنجـاح فـي مقـررات المسـتويات وفقـا ألحكـام
االنتقال من مستوى إلى آخر .

المادة السادسة :
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات علـى أسـاس السـنة الدراسـية الكاملـة
وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يقرھا مجلس الجامعة  ،وتحتسب السنة الدراسـية
بمستويين .
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملـة
وفقا للقواعد واإلجراءات في ھذه الالئحة بھد إحـالل عبـارة "السـنة الدراسـية"
محل "الفصل الدراسي" حيثما ورد  ،بما ال يتعارض مع ما يأتي :
أ -تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسـي ال تقـل مدتـه عـن
) (30ثالثين اسبوعا  ،وال تدخل من ضمنھا فتـرات التسـجيل واالختبـارات
النھائية.
ب -يعقد اختبار نھائي لكل مقرر في نھاية السنة الدراسية  ،ويجوز بالنسـبة
للمقــررات العلميــة والســريرية ذات الطبيعــة التدريبيــة أن يــتم االختبــار
النھائي فيھا بنھاية الفترة التدريبية.
ت -يعقد اختبار ثان قبـل بـدء العـام الدراسـي بمـدة ال تقـل عـن اسـبوعين ،
ويسمح بدخوله لمن رسـب فـي مقـررات يحـدد مجلـس الكليـة طبيعتھـا
ومجموع عدد وحداتھا  .ويرصد لمـن يـنجح فـي الـدور الثـاني تقـدير )د(2
بدال من تقدير الرسوب السابق )ھـ( ) .د :2ناجح في الدور الثاني بتقـدير
مقبول (
ث -ال يسمح للطالب الراسب – فـي الـدور األول مـن االختبـار النھـائي األول
فــي مقــررات تزيــد عمــا قــرره مجلــس الكليــة فــي الفقــرة )ج( – بــدخول
االختبار الدور الثاني ويبقى في نفـس السـنة الدراسـية  ،ويعيـد دراسـة
المقررات التي رسب فيھا فقط .
ج -يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقـررات لـيس لھـا دور ثـان
في نفس السنة ويعيـد دراسـة المقـررات التـي رسـب فيھـا  ،ولمجلـس
الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية .
ح -يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات فيھـا للطالـب بسـنتين
متتاليين.
المادة السابعة  :نظام المستويات
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسـي إلـى فصـلين رئيسـين  ،ويجـوز أن يكـون
ھناك فصل دراسي صيفي ،على أن تحتسب مدّته بنصـف مـدة الفصـل الـرئيس،
وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقـاً للخطـة الدراسـية
التي يقرھا مجلس الجامعة .

المادة الثامنة :
يضع مجلس الجامعة القواعد التفصيلية المنظمة لإلنتقال مـن مسـتوى إلـى آخـر
مع مراعاة اآلتي :
أ -توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات  ،ويحدد لكل مستوى
عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المقرّة.
ب -الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يـتم تسـجيلھم فـي
مقــررات المســتوى بالتــدرج بــدءاً مــن المســتويات الــدنيا  ،وفــق الخطــط
الدراسية المعتمدة .
ت -الطالب المتعثرون دراسياً يتم تسجيلھم في المقررات بما يضمن لھم الحـد
األدنى من العبء الدراسي في كل فصل على أن تراعى النقاط االتية :
 .1عدم التعارض في الجدول الدراسي.
 .2استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلھا.
 .3عدم السماح بأخذ مقـررات مـن المسـتويات التاليـة إال إلكمـال الحـد
األدنى من العبء الدراسي.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود :
القواعد المنظمة لإلنتقال من مستوى إلى آخر:
مادة  -1-8ينقل الطالب من مستواه إلى المستوى الـذي يليـه إذا اجتـاز بنجـاح
جميع مقررات ذلك
المستوى.
مادة  -2-8الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب  12وحدة دراسية .
مادة  -3-8إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثـر يلـزم بدراسـة المقـررات بالضـوابط
اآلتية:
أ -إذا رســب الطالــب فيمــا مجموعــه الحــد األدنــى مــن الوحــدات الدراســية
المقررة أو أكثر من مقـررات مسـتوى واحـد يلـزم بإعـادة دراسـة مقـررات
الرسوب فقط في ذلك المستوى.
ب -إذا رســب الطالــب فيمــا مجموعــه أقــل مــن الحــد األدنــى مــن الوحــدات
الدراســية  ،يلــزم بدراســة مقــررات الرســوب مــع مقــررات إضــافية مــن
المستويات التي تلي مستواه وفقا لما يأتي:
 .1يكــون التســجيل فــي المقــررات ضــمن ضــوابط الخطــة الدراســية
والجداول.
 .2يربط العبء الدراسي للطالب بمعدله التراكمي علـى أال يقـل عـن
الحد األدنى .
 .3ال يكون ھناك تعارض في جدول الطالب .
 .4عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي مـن مقـررات المسـتوى
الذي يليه )بسبب التعارض  ،أو عـدم إنھـاء المتطلـب السـابق  ،أو
إلنھائه جميع مقررات ذلك المستوى ( يكمـل عبـؤه الدراسـي مـن
مقررات المستويات التالية المسموح بھا .وإذا تعـذر إكمـال وحداتـه
الدراسية بعـد ذلـك يكتفـي بالوحـدات الدراسـية التـي تـوافرت لـه
حتى لو كان عددھا دون الحد األدنى .
ت -يحدد عدد المستويات المسموح بتسجيل مقررات منھا بثالثـة مسـتويات
دراسية متتالية .

ث -تتم عملية التسجيل تلقائياً ) بدون حاجة إلـى طلـب مـن الطالـب إذا لـم
تكــن عليــه مالحظــات ( وتكــون الجــداول الدراســية جــاھزة قبــل موعــد
الدراسة .

المواظبة واالعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة :
على الطالب المنـتظم حضـور المحاضـرات والـدروس العمليـة  ،ويحـرم مـن دخـول
االختبار النھائي فيھا إذا قلت نسـبة حضـوره عـن النسـبة التـي يحـددھا مجلـس
الجامعة ،على أال تقل عن ) (%75من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل
مقرر خالل الفصل الدراسي  ،ويُعدّ الطالب الذي حرم مـن دخـول االختبـار بسـبب
الغياب راسباً في المقرر  ،ويرصد له تقدير محروم )ح( أو ).(DN
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والـدروس العمليـة  ،ويحـرم مـن دخـول
االختبــار النھــائي فيھــا إذا قلــت نســبة حضــوره عــن ) (%75مــن المحاضــرات
والــدروس العمليــة أو الــدروس الســريرية المحــددة لكــل مقــرر خــالل الفصــل
الدراسي  ،ويُعدّ الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسـباً فـي
المقرر وتثبت درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محـروم )ح( أو ) .(DNويـتم
إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمھا الكلية من قبل مجلس الكليـة
.
المادة العاشرة :
يجوز لمجلس الكلية أو مـن يفوضـه – اسـتثناءً – رفـع الحرمـان والسـماح للطالـب
بدخول االختبار ،شريطة أن يقدم الطالـب عـذراً يقبلـه المجلـس  ،ويحـدد مجلـس
الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن ) (%50من المحاضرات والدروس العمليـة
المحددة للمقرر.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
يجوز لمجلس الكلية )التي تقدم المقرر( أو من يفوضه – اسـتثناءً – رفـع الحرمـان
والسماح للطالب بدخول االختبار ،شريطة أن يقدم الطالـب عـذراً يقبلـه المجلـس
على أال تقل نسبة الحضور عن ) (%50من المحاضرات والدروس العملية المحددة
للمقرر.
المادة الحادية عشر :
الطالب الذي يتغيب عن االختبار النھـائي تكـون درجتـه صـفراً فـي ذلـك االختبـار ،
ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصـل
عليھا .
المادة الثانية عشر :
إذا لم يتمكن الطالب من حضـور االختبـار النھـائي فـي أي مـن مـواد الفصـل لعـذر
قھري جاز لمجلس الكلية  ،في حاالت الضـرورة القصـوى  ،قبـول عـذره والسـماح
بإعطائه اختباراً بديال ً خالل مدة ال تتجاوز نھاية الفصل الدراسـي التـالي  ،ويعطـى

التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.
المادة الثالثة عشر :
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسـي دون أن يعـد راسـباً
إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجھة التي يحددھا مجلـس الجامعـة وذلـك قبـل بدايـة
االختبارات النھائية بخمسة أسابيع على األقل ،ولمجلـس الجامعـة – فـي حـاالت
الضرورة القصوى – االستثناء مـن ھـذه المـدّة  ،ويرصـد للطالـب تقـدير )ع( أو )(W
ويحتسب ھذا الفصل من المدّة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
)(1-13يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن
يعــد راســباً إذا تقــدم بعــذر مقبــول لعميــد الكليــة وذلــك قبــل بدايــة
االختبارات النھائية بخمسة أسـابيع علـى األقـل .أمـا طـالب الكليـات
التي تطبـق نظـام السـنة الدراسـية فيجـوز لھـم االعتـذار قبـل بدايـة
االختبارات النھائية بثمانيـة أسـابيع علـى األقـل  ،وبالنسـبة للـدورات
القصيرة فيجوز لھم االعتذار قبل بداية االختبارات بما يعادل ثلـث مـدة
الدورة  ،ولمدير الجامعة – فـي حـاالت الضـرورة القصـوى – االسـتثناء
مــن ھــذه المــدد  ،ويرصــد للطالــب تقــدير )ع( أو ) (Wويحتســب ھــذا
الفصل من المدّة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.
)(2-13يجب أن ال تتجاوز فصول االعتـذار فصـلين دراسـيين متتـاليين أو ثالثـة
فصــول غيــر متتاليــة .أمــا طــالب الكليــات التــي تطبــق نظــام الســنة
الدراســية فــال يجــوز االعتــذار لســنتين متتــاليين ،ويجــب أن ال تتجــاوز
سنوات االعتذار سنتين دراسيتين غيـر متتـاليتين طيلـة بقـاء الطالـب
في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك  ،ولمدير الجامعـة االسـتثناء مـن
ذلك .
)(3-13لعمادة شؤون القبول والتسجيل طلب موافقة ولـي أمـر الطالبـة عنـد
تقدمھا لإلعتذار عن الفصل الدراسي .

التأجيل واالنقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشر :
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجھة التي يحددھا مجلس
الجامعة على أال ّ تتجاوز مـدة التأجيـل فصـلين دراسـيين متتـاليين أو ثالثـة فصـول
دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعـد ذلـك،
ويجوز لمجلس الجامعة في حـال الضـرورة االسـتثناء مـن ذلـك ،وال تحتسـب مـدّة
التأجيل ضمن المدّة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيـل الدراسـة قبـل نھايـة األسـبوع األول مـن بـدء
الدراسة لعذر يقبله عميد الكلية على أال ّ تتجاوز مدة التأجيـل فصـلين دراسـيين
متتاليين أو ثالثة فصول دراسـية غيـر متتاليـة ) أمـا طـالب الكليـات التـي تطبـق
نظام السنة الدراسية فال يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين كما ال يجوز أن تتجاوز
مدة التأجيل سنتين غير متتاليتين( كحـد أقصـى طيلـة بقائـه فـي الجامعـة ثـم

يطوى قيده بعد ذلك ،ويجوز لمجلس الجامعة فـي حـال الضـرورة االسـتثناء مـن
ذلك وال تحتسب مدّة التأجيل ضمن المدّة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.
المادة الخامسة عشر :
إذا انقطع الطالب المنـتظم عـن الدراسـة مـدة فصـل دراسـي دون طلـب التأجيـل
يطــوى قيــده مــن الجامعــة ،ولمجلــس الجامعــة طــي قيــد الطالــب إذا انقطــع عــن
الدراسة لمدة أقل  ،وبالنسـبة للطالـب المنتسـب يـتم طـي قيـده إذا تغيـب عـن
جميع االختبارات النھائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.
المادة السادسة عشر :
ال يُعدَ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسھا زائراً في جامعة أخرى.

إعادة القيد
المادة السابعة عشر :
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل االنقطـاع
وفق الضوابط اآلتية :
أ -أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
ب -أن يوفق مجلس الكلية المعنية والجھات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب .
ت -إذا مضى على طى قيد الطالب أربعة فصول دراسـية فـأكثر  ،فبإمكانـه التقـدم
للجامعة طالباً مستجداً دون الرجـوع إلـى سـجله الدراسـي السـابق علـى أن
تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول المعلنــة فــي حينــه ،ولمجلــس الجامعــة
االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرھا المجلس.
ث -ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولمجلـس الجامعـة – فـي حالـة
الضرورة – االستثناء من ذلك .
ج -ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل
االنقطاع وفق الضوابط اآلتية :
أ -أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية ) أو سنتين دراسيتين
للكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية( من تاريخ طي القيد.
ب -أن يوفق مجلس الكلية المعنية والجھات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب
.
ت -إذا مضى علـى طـى قيـد الطالـب أربعـة فصـول دراسـية فـأكثر ) أو سـنتين
دراسيتين للكليات التـي تطبـق نظـام السـنة الدراسـية(  ،فبإمكانـه التقـدم
للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السـابق علـى أن
تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ،ولمدير الجامعة االستثناء
من ذلك وفقا للضوابط التالية:
 (1موافقة مجلس الكلية التي يتبعھا الطالـب علـى إعـادة القيـد بعـد
النظر في أسباب اإلنقطاع مع امكانية اشتراط إعادة دراسـة بعـض
المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستھا قبل االنقطـاع بنـاءً
على توصية القسم المختص.

 (2أن ال تزيــد مــدة االنقطــاع عــن ثمانيــة فصــول دراســية إال إذا أحضــر
الطالــب مــا يثبــت ممارســته لعمــل أو دراســة لھــا عالقــة بطبيعــة
الدراسة في تخصصه يقتنع بھا مجلس الكلية.
 (3أن ال يكون الطالب منذراً أكاديمياً.
 (4أن يكون قد أنھى ماال يقل عن  %25من متطلبات التخرج.
ث -ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحـدة ،ولمـدير الجامعـة – فـي حالـة
الضرورة – االستثناء من ذلك .
ج -ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيـده إذا كـان مفصـوال ً ألسـباب تأديبيـة أو
تعليمية.
المادة الثامنة عشر :
ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسـباب تعليميـة أو تأديبيـة  ،أو
الذي فصل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنـه سـبق
فصله لمثل ھذه األسباب فيعدﱡ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد.

التخرج
المادة التاسعة عشر :
يتخرج الطالب بعد إنھاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسـية ،علـى أال
يقــل معدلــه التراكمــي عــن مقبــول ،ولمجلــس الكليــة بنــاء علــى توصــية مجلــس
القسم المختص تحديد مقررات مناسـبة يدرسـھا الطالـب لرفـع معدلـه التراكمـي
وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
) (1-19يتخــرج الطالــب بعــد إنھــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة
الدراسية ،على أال يقل معدله التراكمي عن مقبول ،ولمجلس الكلية
– أو من يفوضه  -بناء على توصـية مجلـس القسـم المخـتص تحديـد
مقررات مناسبة يدرسـھا الطالـب لرفـع معدلـه التراكمـي وذلـك فـي
حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل التراكمي.
) (2-19ال يعتبر الطالب متخرجا إال بعد صدور موافقـة مجلـس الجامعـة علـى
منحه الدرجة
العلمية.
) (3-19فترات التخرج.
أ -الطالب الذين يحصلون على تقدير غير مكتمل )ل( أو الذين يسـمح
لھــم باختبــار بــديل فــي مقــرر أو أكثــر فــي آخــر مســتوى دراســي
لبرنامج التخرج ،أو من في حكمھم  ،ترفع بشـأنھم مـذكرات تخـرج
إفرادية حال استكمالھم المتطلبات ،ويعتبر آخر فصل دراسـي فـي
سجل الطالب ھو فصل التخرج.
ب -الطالب الذي تقتضـي خططھـم الدراسـية إنھـاء متطلبـات التـدريب
العملي ترفع أسـماؤھم لمجلـس الجامعـة بطلـب الموافقـة علـى
منحھم الدرجة في نھاية الفصل الدراسـي الـذي ينھـون فيـه ھـذا
المتطلب ،على أن تثبت بسجل الطالب العبارة التاليـة ) اسـتكمل
الطالب متطلبات التدريب العملي خالل ھذا الفصل (.

) (4-19اصدار بدل مفقود لوثيقة أو شھادة تخرج وفقا لما يلي :
أ -يعلن الطالب عن فقد وثيقة أو شھادة تخرجه في صحيفة الجامعـة
أو احدى الجرائد المحلية وال يتقدم بطلب إصدار بدل مفقود إال بعـد
مضي أربعة أسابيع على اإلعالن على أن يرفـق بطلبـه صـورة مـن
اإلعالن .
ب -يوضع ختم بعبارة )بـدل مفقـود( علـى كـل وثيقـة أو شـھادة تصـدر
كبدل مفقود.

الفصل من الجامعة
المادة العشرون :
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
أ -إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر إلنخفاض معدلـه التراكمـي
عن ) 2.0من  5أو  1.0من  ( 4ولمجلس الجامعة بناءً علـى توصـية مجلـس
الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة لمــن يُمْكنــه رفــع معدلــه التراكمــي بدراســته
للمقررات المتاحة.
ب -إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا نصف المـدة المقـررة لتخرجـه
عالوة على مدة البرنامج ،ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب
إلنھاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضـعف المـدة األصـلية المحـددة
للتخرج.
ت -يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت اإلستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين
تنطبــق علــيھم أحكــام الفقــرتين الســابقتين بإعطــائھم فرصــة اســتثنائية ال
تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
أوال ً  :يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
أ -إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر إلنخفــاض معدلــه
التراكمي عن الحد األدنى ) (2.00ويعطى فرصـة رابعـة لمـن يُمْكنـه رفـع
معدله التراكمي بافتراض حصوله على )  48نقطة مـن دراسـة  12وحـدة
دراسية ( على أن يتم حساب ذلك وتنفيذه آليا .
ب -إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا نصف المدة المقررة لتخرجه
عــالوة علــى مــدة البرنــامج ،ولمجلــس الكليــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية
للطالب إلنھاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المـدة األصـلية
المحددة للتخرج وفق الشروط اآلتية :
 (1أن يكون سبب التعثر مقبوال لمجلس الكلية.
 (2أن يكون ھناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيـرين
ويقاس ذلك بأن يكون حاصـل قسـمة مجمـوع نقـاط الفصـلين
على عدد الوحدات المسجلة فيھمـا ال يقـل عـن ) (2.00مـن
) ، (5.00وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي.
ثانياً  :يجوز لمجلس الكلية إعطاء الطالب المفصولين بسبب استنفاد ضعف مدة
البرنامج فرصة ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر وفق الشروط التالية:
أ -أن يكون سبب التعثر مقبوال ً لمجلس الكلية.
ب -أن يكون قد بقى على الطالب للتخرج مقررات يمكن اجتيازھا في مـدة ال

تتعدى فصلين دراسيين.
ت -أن يكون ھناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس ذلك
بــأن يكــون حاصــل قســمة مجمــوع نقــاط الفصــلين علــى عــدد الوحــدات
المســجلة فيھمــا ال يقــل عــن ) (2.00مــن ) ،(5.00وال يــدخل فــي ذلــك
الفصل الصيفي ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ذلك.
ثالثاً  :يجوز لمجلس الكلية إعطاء الطالب المفصولين بسـبب اإلنـذارات فرصـة ال
تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر وفق الشروط التالية:
أ -أن يكون سبب التعثر مقبوال ً لمجلس الكلية.
ب -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼل
ﻗﺴﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋـﻥ ) (2.00ﻤـﻥ
) ،(5.00ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.
ﺕ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺇﻟﻰ ) (2.00ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ
ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺒﺤﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ،ﻭﺇﺒﻼﻍ ﻋﻤـﺎﺩﺓ ﺸـﺅﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.

ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات األخـذ بمبـدأ الدراسـة عـن طريـق
االنتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيھـا بـذلك.
ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية :
أ -أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عـدد
الوحــدات الدراســية المطلوبــة لتخــرج الطالــب المنــتظم فــي التخصصــات
المتاحة لالنتساب .
ب -يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصـل
وإعادة القيد وغيرھا معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات .
ت -لمجلس الجامعة بناء على اقتـراح مجـالس الكليـات وضـع الضـوابط الالزمـة
لتقييم أداء الطالب المنتسبين.
ث -يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشھادة مـا يفيـد بـأن دراسـة
الطالب ) باالنتساب (.

ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
المادة الثانية والعشرون :
يحدد مجلس الكلية التي يتبعھا المقرر – بناء على اقتراح مجلس القسم – درجة
لألعمال الفصلية ال تقل عن ) (%30من الدرجة النھائية للمقرر .
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ
) (%40ﺇﻟﻰ ) (%60ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭ .
المادة الثالثة والعشرون :
تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين :
أ -االختبارات الشفھية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو
منھا جميعاً أو من بعضھا واختبار تحريري واحد على األقل .
ب -اختبارين تحريين على األقل .
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز لمجلس الكلية التي يتبعھا المقرر – بناء علـى توصـية مجلـس القسـم – أن
يُضمن االختبار النھائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شـفوية  ،ويحـدد الـدرجات
التي تخصص لھا من درجات االختبار النھائي .
المادة الخامسة والعشرون :
يجوز لمجس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بنـاء علـى توصـية مـدرس المـادة
السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التـالي ويرصـد
للطالب في سجله األكـاديمي تقـدير غيـر مكتمـل )ل( أو ) (ICوال يحسـب ضـمن
المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليـه الطالـب بعـد اسـتكمال
متطلبات ذلك المقرر ،وإذا مضى فصل دراسي واحد ولـم يُغيـر تقـدير غيـر مكتمـل
)ل( أو ) (ICفي سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسـب )ھــ( أو
) (Fويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي .
المادة السادسة والعشرون :
يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانيـة
من أحكام المواد ) (24 ، 23 ، 22أو بعضھا  ،وذلـك بقـرار مـن مجلـس الكليـة بنـاء
على توصية مجلس القسم الذي يتولى تـدريس المقـرر  ،ويحـدد مجلـس الكليـة
قياس تحصيل الطالب في ھذه المقررات.
المادة السابعة والعشرون :
إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلـب أكثـر مـن فصـل دراسـي فيرصـد للطالـب
تقدير مستمر )م( أو ) ، (IPوبعد إنتھاء الطالـب مـن دراسـة المقـرر يمـنح التقـدير
الذي حصل عليه ،وإذا لـم يسـتكمل المقـرر فـي الوقـت المحـدد فيجـوز لمجلـس
القسم الذي يتولى تدريسه الموافقـة علـى رصـد تقـدير غيـر مكتمـل )ل( أو )(IC
في سجل الطالب .
المادة الثامنة والعشرون :
تحسب التقديرات التي يحصل عليھا الطالب في كل مقرر كما يلي :
وزن التقدير
وزن التقدير
رمز
التقدير
الدرجة
من )(4
من )(5
التقدير
المئوية
4.00
5.00
أ+
ممتاز مرتفع
100- 95

 90إلى أقل من ممتاز
95
 85إلى أقل من جيـــــد جـــــدا
مرتفع
90
 80إلى أقل من جيد جدا
85
 75إلى أقل من جيد مرتفع
80
 70إلى أقل من جيد
75
 65إلى أقل من مقبول مرتفع
70
 60إلى أقل من مقبول
65
راسب
أقل من 60

أ

4.75

3.75

ب+

4.50

3.50

ب

4.00

3.00

ج+

3.50

2.50

ج

3.00

2.00

د+

2.50

1.50

د

2.00

1.00

ھـ

1.00

0

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
تحسب التقديرات التي يحصل عليھا الطالب في كل مقرر كما يلي :
وزن التقدير
رمز التقدير
الدرجة المئوية التقدير
من )(5
5.00
أ+
ممتاز مرتفع
100- 95
4.75
أ
 90إلى أقل مـن ممتاز
95
4.50
 85إلى أقل مـن جيـــــد جـــــدا ب+
مرتفع
90
4.00
ب
 80إلى أقل مـن جيد جدا
85
3.50
ج+
 75إلى أقل مـن جيد مرتفع
80
3.00
ج
 70إلى أقل مـن جيد
75
2.50
د+
 65إلى أقل مـن مقبول مرتفع
70
2.00
د
 60إلى أقل مـن مقبول
65
1.00
ھـ
راسب
أقل من 60
المادة التاسعة والعشرون :
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمـي
كاآلتي :
) -1ممتاز(  :إذا كان المعـدل التراكمـي ال يقـل عـن  4.50مـن  5.00أو  3.50مـن

4.00
) -2جيد جدا(  :إذا كان المعدل التراكمي من  3.75إلى أقـل مـن  4.50مـن 5.00
أو  2.75إلى اقل من  3.50من 4.00
) -3جيد(  :إذا كان المعدل التراكمـي مـن  2.75إلـى أقـل مـن  3.75مـن  5.00أو
 1.75إلى اقل من  2.75من 4.00
) -4مقبول(  :إذا كان المعدل التراكمي من  2.00إلى أقل مـن  2.75مـن  5.00أو
 1.00إلى اقل من  1.75من 4.00
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ :
) -1ﻤﻤﺘﺎﺯ(  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ . 4.50
) -2ﺠﻴﺩ ﺠﺩﺍ(  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻤﻥ  3.75ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ . 4.50
) -3ﺠﻴﺩ(  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻤﻥ  2.75ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ . 3.75
) -4ﻤﻘﺒﻭل(  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻤﻥ  2.00ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ . 2.75
المادة الثالثون :
تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمـي مـن ) (4.75إلـى
) (5.00مــن ) (5.00أو مــن ) (3.75إلــى ) (4.00م ـن ) (4.00عنــد التخــرج ،وتمــنح
مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) (4.25إلى أقل من
) (4.75من ) (5.00أو من ) (3.25إلى أقل من ) (3.75من ) (4.00عند التخرج .
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي :
أ -أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو جامعة أخرى.
ب -أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة اقصـاھا متوسـط المـدة
بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته.
ت -أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سـيتخرج منھـا مـا ال يقـل عـن
) (%60من متطلبات التخرج .
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
ﺘﻤﻨﺢ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻤـﻥ ) (4.75ﺇﻟـﻰ ) (5.00ﻋﻨـﺩ
ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ،ﻭﺘﻤﻨﺢ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻤﻥ ) (4.25ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤـﻥ

) (4.75ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ .

ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺃ -ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩ ﺭﺴﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻘﺭﺭ ﺩﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﺏ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩ ﺃﻜﻤل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ
ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻪ.
ﺕ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋـﻥ ) (%60ﻤـﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ .

ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
المادة الحادية والثالثون :
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسـام فـي تنظـيم أعمـال االختبـار
النھائي  ،وتكون مھامھا مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمھا للجنـة المختصـة
خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
المادة الثانية والثالثون :
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النھائية .
المادة الثالثة والثالثون :
يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار  ،ويجوز عنـد االقتضـاء بنـاء علـى اقتـراح رئـيس
القسم أن يضعھا من يختاره مجلس الكلية .
المادة الرابعة والثالثون :
يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النھائي لمقرره  ،ويجوز لـرئيس القسـم )عنـد
الحاجة( أن يشرك معه متخصصا أو أكثر في التصحيح  ،ويجوز لمجلس الكلية عنـد
الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه .
المادة الخامسة والثالثون :
يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النھائي الدرجات التي يحصل عليھـا الطـالب فـي
كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليھا  ،ثم يصادق عليھا رئيس القسم.
المادة السادسة والثالثون :
ال يجوز اختبار الطالب في أكثـر مـن مقـررين فـي يـوم واحـد  ،ولمجلـس الجامعـة
اإلستثناء من ذلك.
المادة السابعة والثالثون :
ال يسمح للطالب بدخول االختبار النھائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته  ،كمـا
ال يسمح له بالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .
المادة الثامنة والثالثون :
الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبـار أمـور
يعاقب عليھا الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرھا مجلس الجامعة .
المادة التاسعة والثالثون :
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر  ،في حـاالت الضـرورة ،الموافقـة علـى
إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي .
ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات :
 -1يجوز أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق اإلجابة إلـى القسـم الـذي

يدرس المقرر ثـم يرفـع الطلـب إلـى مجلـس الكليـة علـى أال يتجـاوز تقـديم
الطلب شھرا من نھاية فترة االختبارات النھائية للفصل الـذي يرغـب الطالـب
مراجعة أوراق إجابة أحد مقررته .
 -2أال يكون الطالب قـد سـبق أن تقـدم بطلـب إعـادة تصـحيح أوراق إجابـة أحـد
االختبارات وثبت عدم صحة طلبه .
 -3ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﺭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼـل
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ .

 -4ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ) 1ﻭ  2ﻭ  ( 3ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ
ﺘﺸﻤل )ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ،ﻭﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﺭﻤﺯﻩ ﻭﺃﺴﻤﻪ  ،ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ  ،ﻭﺍﻟﻔﺼـل
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ،ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ  ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ،ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺍﺕ  ،ﻭﺍﺴﻡ ﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ  ،ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ،ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  ،ﻭﺘﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ(.
 -5ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ
ﻟﻠﺒﺙ ﻓﻴﻪ  ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ .
المادة األربعون :
يحــدد مجلــس الكليــة بنــاء علــى توصــية مجلــس القســم المخــتص مــدة االختبــار
التحريري النھائي على أال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالثة ساعات.
المادة الحادية واألربعون :
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من ) (40 – 31يضـع مجلـس الجامعـة
التنظيمات الخاصة بإجراءات االختبارات النھائية .

ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
المادة الثانية واألربعون :
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :
أ -أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بھا .
ب -أال يكون مفصوال من الجامعة المحول منھا ألسباب تأديبية .
ت -أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددھا مجلس الجامعة .
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻤﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻭل ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻓـﻕ
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺃ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ .
ﺏ -ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺼﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺕ -ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ .
ﺙ -ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﻋﻥ ) (%60ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .

المادة الثالثة واألربعون :
يقوم مجلس الكلية بمعادلـة المقـررات التـي درسـھا الطالـب خـارج الجامعـة بنـاء
على توصية األقسام التي تقدم ھذه المقـررات  ،وتثبـت فـي السـجل األكـاديمي
للطالب المقررات التي عودلت له  ،وال تدخل في احتساب معدله التراكمي .
المادة الرابعة واألربعون :
ى مـن
د قيده مُلْغـ ٍ
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيع ّ
تاريخ قبول تحويله للجامعة .
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
ﻰ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﻓﺼﻠﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻌ ّﺩ ﻗﻴﺩﻩ ُﻤﻠﹾﻐ ﹴ
ﻗﺒﻭل ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ .
المادة الخامسة واألربعون :
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي مـن جامعـة إلـى أخـرى وفقـا لإلجـراءات
والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليھا في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
المادة السادسة واألربعون :
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا للضـوابط التـي يقرھـا
مجلس الجامعة .
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻤﻴﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻴﻬﺎ .

المادة السابعة واألربعون :
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول مـن كليـة إلـى أخـرى جميـع المـواد
التي سبق له دراستھا  ،ويشمل ذلـك التقـديرات والمعـدالت الفصـلية والتراكميـة
طوال دراسته في الجامعة .
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
المادة الثامنة واألربعون
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخـر داخـل

الكلية وفق ضوابط يضعھا مجلس الكلية .
المادة التاسعة واألربعون :
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصـص إلـى آخـر جميـع المـواد
التي سبق له دراستھا  ،ويشمل ذلـك التقـديرات والمعـدالت الفصـلية والتراكميـة
طوال دراسته في الجامعة .

ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ
المادة الخمسون :
الطالب الزائر ھو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو فـي فـرع
من فروع الجامعة التي ينتمي إليھا دون تحويله  ،وتعادل لـه المـواد التـي درسـھا
وفقا للضوابط اآلتية :
أ -موافقة الكلية التي يدرس فيھا مسبقا على الدراسة .
ب -أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بھا .
ت -أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعـة معـادال ً أو )مكافئـاً( فـي
مفرداته ألحد المقررات التي تتضمنھا متطلبات التخرج .
ث -إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمـي إليھـا
الطالب فتتم المعاملة طبقا للمادة ).(47
ج -يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسـية التـي يمكـن
احتسابھا من خارج الجامعة للطالب الزائر .
ح -ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتھا للطالب الزائـر مـن الجامعـة
األخرى ضمن معدله التراكمي  ،وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
خ -أي شروط أخرى يضعھا مجلس الجامعة .
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓـﺭﻉ ﻤـﻥ ﻓـﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ  ،ﻭﺘﻌﺎﺩل ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ  :ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ )ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ( ﻭﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﺍﺌﺭﺍ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﺃﺨﺭﻯ :
ﺃ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺴﺠل ﺩﺭﺍﺴﻲ )ﺒﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ( ﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤـﻕ
ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻁﺎﻟﺏ ﺯﺍﺌﺭ.
ﺏ -ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻁﺎﻟﺏ ﺯﺍﺌﺭ ﻤـﻊ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ  ،ﻭﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ .ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل .
ﺕ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ .
ﻻ ﺃﻭ )ﻤﻜﺎﻓﺌﹰﺎ( ﻓﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﻘل
ﺙ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺎﺩ ﹰ
ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ .

ﺝ -ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺙ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ(  ،ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ

ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻭ ) (%20ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌـﺔ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ .

ﺡ -ﻻ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ ،
ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﺠﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.
ﺥ -ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺨـﻼل
ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻠﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻜﺯﺍﺌـﺭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ
ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻘﻁﻌﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺼﻭل )ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ( ﻭﻴﻌﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ).(15
ﺩ -ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺒﻌـﺩ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻌﻤﺎﺩﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل.
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ( ﻭﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺯﺍﺌﺭﺍ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ :
ﺃ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺴﺠل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻤﻌﺩل ﻟﻔﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل
ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻁﺎﻟﺏ ﺯﺍﺌﺭ.
ﺏ -ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻁﺎﻟﺏ ﺯﺍﺌﺭ ﻤـﻊ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ  ،ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒـﻭل
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل .
ﻻ ﺃﻭ )ﻤﻜﺎﻓﺌﹰﺎ( ﻓﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺕ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻌﺎﺩ ﹰ
ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ .
ﺙ -ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ).(47
ﺝ -ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺼﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺯﺍﺌﺭﹰﺍ ﻓﺼﻼﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﻥ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ  :ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺯﺍﺌﺭﺍ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ.
ﺃ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺴﺠل ﺩﺭﺍﺴﻲ )ﺒﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ( ﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺘـﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﻓﻴﻬﺎ .
ﺏ -ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻔﺼﻭﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺕ -ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺘﻪ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺯﺍﺌﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ
ﺴﻌﻭﺩ ،ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴـﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟـﺏ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ.
ﺙ -ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﺯﺍﺌﺭﹰﺍ.
ﺝ -ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺼﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺯﺍﺌﺭﹰﺍ ﻓﺼﻼﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﻥ.

ﺡ -ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ
ﺴﻌﻭﺩ.

ﺥ -ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﻀـﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ.

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ
المادة الحادية والخمسون :
تلغي ھذه الالئحة ما سبقھا من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبـارات المعمـول بھـا
في المرحلة الجامعية.
المادة الثانية والخمسون :
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام ھذه الالئحة.
المادة الثالثة والخمسون :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير ھذه الالئحة .

المالحق
ملحق )أ(
السجل األكاديمي ورموز التقديرات
السجل األكاديمي  :ھو بيان يوضح سير الطالب الدراسي  ،ويشـمل المقـررات
التي يدرسـھا فـي كـل فصـل دراسـي برموزھـا وأرقامھـا وعـدد وحـداتھا المقـررة
والتقديرات التـي حصـل عليھـا ورمـوز وقـيم تلـك التقـديرات  ،كمـا يوضـح السـجل
المعدل الفصلي والمعدل التراكمـي وبيـان التقـدير العـام باإلضـافة إلـى المقـررات
التي أعفي منھا الطالب المحول.
الرمز
بالعربية
أ+
أ
ب+

الرمز
باإلنجليزية
◌ِA+
A
B+

ب

B

ج+

C+

ج

C

د+

D+

د

D

ھـ
م

F
IP

حدود
الدرجة
100- 95
 90أقل 95
 85أقل من
90
 80أقل من
85
 75أقل من
80
 70أقل من
75
 65أقل من
70
 60أقل من
65
أقل من 60
-----

النقاط

المــــــــدلول المـــــــــــدلول
باإلنجليزية
بالعربية
Exceptional
ممتاز مرتفع
Excellent
ممتاز
Superior
جيـــــد جـــــدا
مرتفع
Very good
جيد جدا

5.00
4.75
4.50

4.00
3.75
3.50

4.00

3.00

3.50

2.50

جيد مرتفع

3.00

2.00

جيد

2.50

1.50

مقبول مرتفع

2.00

1.00

مقبول

1.00
-

0
-

راسب
مستمر

Above
Average
Good
High pass
Pass
Fail
In-Progress

ل
ح
ند

IC
DN
NP

-------- 60وأكثر

1.00
-

0
-

ھد

NF

أقل من 60

-

-

ع

W

-----

-

-

In-Complete
Denile
Nograde-Pass

غير مكتمل
محروم
نــــــــاجح دون
درجة
راســـــب دون
درجة
منسحب بعذر

Nograde-Fail
Withdrawn

ملحق )ب(
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
الفصل األول :
عدد
المقرر
الوحدات
2
 103سلم
3
 324كيم
3
 235ريض
4
 312فيز
12
المجموع

الدرجة
المئوية
85
70
92
80

رمز
التقدير
ب+
ج
أ
ب

وزن
التقدير
4.50
3.00
4.75
4.00

عدد
النقاط
9.00
9.00
14.25
16.00
48.25

مجموع النقاط )(48.25
= 4.02
معدل الفصل األول =
مجموع الوحدات )(12
الفصل الثاني :
عدد
المقرر
الوحدات
2
 104سلم
3
 327كيم
4
 314ريض
3
 326فيز
12
المجموع

الدرجة
المئوية
96
83
71
81

رمز
التقدير
أ+
ب
ج
ب

وزن
التقدير
5.00
4.00
3.00
4.00

عدد
النقاط
10
12
12
12
46

46
= 3.83

معدل الفصل الثاني =
12
المعدل التراكمي =

مجموع النقاط ) (46 + 48.25
مجموع الوحدات )(12 + 12

= 3.93

