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 ؟ Edugate  االكاديميالبوابة االلكترونية للنظام   ماهي 

هً موقع الكترونً على االنترنت ٌنشئ لكل طالبة فً الجامعة حساب خاص به ، تستطٌع الطالبة •
حذف وإضافة ، وتقدٌم طلب تؤجٌل أو اعتذار )الدخول على حسابها واستعراض بٌاناتها األكادٌمٌة من 

برٌد  –عن فصل دراسً أو اعتذار عن مقرر ، تقدٌم طلب إعانات وسلف ، تحدٌث البٌانات الشخصٌة 
، استعراض نتائج المقررات للفصل الدراسً ، اإلطالع  -الكترونً وجوال واسم باللغة االنجلٌزٌة 

على الخطة الدراسٌة ومقرراته المجتازة والمتبقٌة ، واإلطالع على السجل األكادٌمً ، إدخال رغبات 
 ( .التخصٌص ، تقٌٌم المحاضرٌن ، اإلطالع على سجل المكافآت ، وغٌره 

 //:edugate.ksu.edu.sahttpsرابط الدخول للبوابة اإللكترونٌة هو   •

 
 الدخول على البوابة اإللكترونية للنظام األكاديمي للطالبة كيفية  

تم تغٌٌر طرٌقة الدخول لبوابة النظام األكادٌمً وذلك بتوحٌد اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالبرٌد •
االلكترونً للجامعة للدخول لجمٌع الخدمات فً الجامعة مثل بوابة النظام األكادٌمً وبرٌد الطالبة 
 .االلكترونً فً الجامعة والخدمات األخرى مثل سٌرتً وغٌرها من الخدمات التً سٌتم تطوٌرها 

فإذا    mail.student.ksu.edu.saوللتؤكد من ذلك تدخل الطالبة على البرٌد االلكترونً من الرابط •
تم الدخول بنجاح ٌعنً أن اسم المستخدم وكلمة السر الصحٌحة للبرٌد االلكترونً وٌمكن استخدامها 
للبوابة النظام األكادٌمً وعند تغٌٌر كلمة السر الخاصة بالبرٌد ٌغٌر كذلك كلمة السر الخاصة ببوابة 

 النظام األكادٌمً
عند وجود أي مشكله ، ٌمكن للطالبات االتصال على أداره العناٌة بالمستفٌدٌن التابعة لعمادة االلكترونٌة •

 4675557واالتصاالت على الرقم 
 support@student.ksu.edu.sa: أو إرسال رسالة على البرٌد االلكترونً التالً •
القواعد )لمزٌد من المعلومات ٌمكنك اإلطالع على الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعٌة •

 .عن طرٌق موقع عمادة القبول والتسجٌل ( التنفٌذٌة لجامعة الملك سعود 
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 
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 :االلكترونية العملية للدخول للبوابة الطريقة 
واتصال حاسب شخصً الدخول على موقع البوابة االلكترونٌة ٌستلزم توفر جهاز 

 باالنترنت

 

 

 

 

 (Explorer ) اكسبلوررتشغٌل الحاسب ٌتم الضغط على عند 

 

 

 

 

الطالبة بإدخال عنوان البوابة فً صفحة اكسبلور  تقوم 
https://edugate.ksu.edu.sa 
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البوابة االلكترونية عبارة عن مجموعة من الصففاات كفل 

صفاه تختص بخدمة معينه تقفدماا للطالبفة وسفنبدإ بف  ن 

هللا بتنففاول كففل صفففاه علففى اففده ومففرن مففا تقدمففه مففن 

 .خدمات للطالبات 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



يخى ين خالل ىزه انصفحت حزف ًإضافت انًقشساث انخي حشغب انطانبت في : انسزف ٔاإلضافح 

رنك خالل فخشة انخسجيم ًال يًكن نهطانبت بؼذ انخياء فخشه  ًدساسخيا خالل انفصم انذساسي 

نهقياو بزنك يًكنك أحباع انخطٌاث  ًانخسجيم ين انخغييش في يقشساحيا ػن طشيق ىزه انشاشت ، 

 :انخانيت
   - 2 -انضغظ ػهى إضافت يخى االنخقال نشاشت حزف  

 (حزف انخسجيم)انضغظ ػهى حزف انجًيغ يخى حزف جًيغ انًقشساث 
 بانضغظ ػهى حزف يخى حزف انًقشس انًسجم نهطانب

 بانضغظ ػهى حؼذيم يًكن نهطانب حؼذيم شؼبت انًقشس انًشاد دساسخو
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



إضافت سقى انشؼب انًشاد انخسجيم فييا ًرنك بإدخال سقى انشؼب في خانت 

( 2)أً بإدخال سقى انشؼبت حسب انًقشس انًذسج في خانت سقى ( 1)سقى 

  – 1 –ًين ثى انضغظ ػهى صس إضافت بؼذ رنك يخى انؼٌدة نشاشت حزف 
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 :في حانت ًجٌد حؼاسض يظيش اننظاو انشاشت انخانيت
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



تؼذ االَرٓاء يٍ ػًهّٛ انسزف ٔاإلضافح ٚدة ػهٗ انطانثاخ ذثثٛد انؼًهٛح تانضغظ ػهٗ صس ذثثٛد فٙ 

 5خاَح سلى  – 1 –شاشح     ززف 
نهرؤكذ يٍ ْٕٚرٓا  تٓازٛث ٚظٓش نهطانثح تؼذْا شاشح ذؤكٛذ ذذخم خالنٓا انطانثح انشلى انسش٘ انخاص 

 ٔيٍ ثى ٚرى ذُفٛز انؼًهٛح تُداذ
ال ذؼُٙ ذُفٛز  – 2 –ٔشاشح ززف  -1 –ٚدة ػهٗ انطانثح يالزظح أٌ صس إضافح فٙ شاشّ ززف 

 ػًهٛح اإلضافح ٔفٙ زانح انخشٔج يٍ انُظاو تذٌٔ ضغظ صس ذثثٛد نٍ ذُفز انؼًهٛح
تؼذ اَرٓاء انطانثح يٍ ذثثٛد ذسدٛهٓا ًٚكُٓا صٚاسج شاشح انًمشساخ انًسدهح زٛث ذضى انًمشساخ 

انرٙ سدهرٓا تؤسلاو انشؼة ٔتانضغظ ػهٗ خذٔل انطانثح ٚرى ػشع شاشح اندذٔل كًا ْٕ يٕضر 

 أدَاِ

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 جدول الطالب 



تعرض المقررات التي يسمح للطالبة بتسجيلاا تبعاً : المقررات المتبقية

 للخطة الدراسية الخاصة بالطالبة

 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



تعرض المقررات التً ٌمكن للطالبة : المطرواة وفق الخطةالمقررات  

التسجٌل فٌها، وال تظهر المقررات التً لها متطلب سابق ولم تجتازها 

 الطالبة

 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



ذؼشع انًمشساخ انرٙ أَٓرٓا انطانثح : انًمشساخ انًدراصج 

 تُداذ
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



تعرض نتائج المقررات التي درستاا الطالبة يجب على الطالبة تقييم المااضرين : نتائج المقررات 

ايث تظار للطالبة المقررات المسجلة لاا بأرقام المعب وتقوم الطالبة بالضغط على اسم المقرر 

فيتم نقلاا لمامة تقييم المااضرين ايث تقوم بتعبئة النمو ج المدرج بالنظام ومن ثم يتم الضغط 
 من التقييم بعد  لك يمكناا مماهدة نتائج المقرراتاالنتااء على افظ بعد 

 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 :  نتائج المقررات 



انثشٚذ _ سلى اندٕال _ انشلى اندايؼٙ _ اسى انطانثح )ذؼشع يؼهٕياخ انطانثح انشخظٛح : انثٛاَاخ انشخظٛح 

فٙ زال سغثح انطانثح ذؼذٚم سلى اندٕال أٔ انثشٚذ االنكرشَٔٙ ًٚكُٓا ذؼذٚهّ ٔانضغظ ػهٗ صس ذؼذٚم ( االنكرشَٔٙ 

 .نرُفٛز انؼًهٛح
 

فٙ زال سغثح انطانثح إدخال اسًٓا تانهغح االَدهٛضٚح ًٚكُٓا رنك ػٍ طشٚك انضغظ ػهٗ ذسذٚث االسى تانهغح االَدهٛضٚح ذمٕو تانضغظ 

ػهٗ يٕافك زٛث ٚرى االَرمال نشاشح أخش٘ ٚرى فٛٓا إدخال اسى انطانثح ٔاسى ٔانذْا ٔأٔل زشف يٍ اسى اندذ ٔاسى انؼائهح ذؼٛذ 

 انطانثح كراتح اسًٓا تانهغح االَدهٛضٚح يشج أخشٖ نهرؤكٛذ ٔيٍ ثى ذضغظ ػهٗ صس زفظ 

 يجب مالاظة إن النظام يسمح للطالبة ب دخال االسم باللغة االنجليزية مرة واادة ولن تظار ه ه المامة للطالبة مره إخرى
 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 :االسم باللغة االنجليزية 



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 :االسم باللغة االنجليزية 



ذى ٔضغ كهًح انسش نهًسافظح ػهٗ سشٚح انثٛاَاخ انخاطح تانطانثح يغ : ذغٛٛش كهًح انسش 

يالزظح أٌ إطالع ازذ ػهٗ كهًح انسش انخاطح تانطانثح لذ ٚؤد٘ نؼٕالة خسًٛح زٛث ًٚكُّ 

ذغٛٛش فٙ يؼهٕياخ انطانثح انشخظٛح أٔ ذُفٛز ػًهٛاخ تشلى انطانثح يًا ٚؼشضٓا نًشاكم ذؤثش 

ػُذ سغثّ انطانثح فٙ ذغٛٛش كهًح انسش انخاطح . ػهٗ يسٛشذٓا فٙ انذساسح اندايؼٛح 

تانذخٕل نهثٕاتح االنكرشَٔٛح ٚرى انضغظ ػهٗ ذغٛٛش كهًح انسش زٛث ٚرى إدخال كهًح انسش 

انمذًٚح فٙ خاَح كهًح انسش انمذًٚح ٔيٍ ثى ٚرى إدخال كهًح انسش اندذٚذج فٙ خاَح كهًح انسش 

اندذٚذج ٔيٍ ثى إػادذٓا فٙ خاَح ذؤكٛذ كهًح انسش تؼذ االَرٓاء ٚرى انضغظ ػهٗ ذؤكٛذ ٔيٍ ثى 

 انخشٔج يٍ انُظاو ٔانشخٕع يشِ أخشٖ تكهًح انسش اندذٚذج 
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



ذؼشع اسرسماق انطانثح نهًكافؤج ٔذثٍٛ يمذاسْا ٔفٙ زانح ػذو اسرسماق انطانثح نهًكافؤج : انًكافآخ 

 ذظٓش األسثاب كًا ْٕ يٕضر أدَاِ فٙ انظٕسج انًذسخح
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



يوم يتم ساب المكافأة من اساب الطالبة  90في االة عدم ساب المكافأة خالل 

 .وعلى الطالبة مراجعة عمادة مؤون الطالب 
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



  
ذٕفش اندايؼح نهطانثح إيكاَٛح طهة إػاَح أٔ سهفّ ٔذظٓش فٙ انسهف : اإلػاَاخ  ٔانسهف 

ٔاإلػاَاخ يمذاس يا ذى طشفح نهطانثح فًٛا ٚخض اإلػاَاخ أٔ انسهف، يغ يالزظح أٌ اإلػاَح 

ال ٚهضو ػهٗ انطانثح إػادذٓا كًا أَٓا ال ذسثة إٚماف نهطانثح أيا يا ٚخض انسهف فاَّ ٚدة 

 .ػهٗ انطانثح إػادذٓا ٔفٙ زانح ػذو إػادذٓا ذرؼشع انطانثح نإلٚماف ػٍ انذساسح 
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 :السلف 



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 : اإلعانات 



ذؼشع انًمشساخ انرٙ ذذسسٓا انطانثح فٙ كم فظم دساسٙ تشيٕصْا ٔأسلايٓا : انسدم األكادًٚٙ 

ٔػذد ٔزذاذٓا انًمشسج ٔانرمذٚشاخ انرٙ زظهد ػهٛٓا ٔسيٕص ٔلٛى انرمذٚشاخ كًا ٕٚضر انسدم 

انًؼذل انفظهٙ ٔانًؼذل انرشاكًٙ ٔتٛاٌ انرمذٚش انؼاو تاإلضافح إنٗ انًمشساخ انرٙ أػفد يُٓا انطانثح 

 .انًسٕل أٔ ذًد يؼادنرّ 
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



حؼشض انحشكت أكاديًيت سابقت جًيغ انحشكاث انخي نفزث نهطانبت : انسشكاخ األكادًٚٛح

خالل دساسخيا سٌاء كانج اػخزاس أً حأجيم أً ححٌيم أً حغييش حخصص أً انفصم 

 (حجاًص انًذة اننظاييت أً اإلنزاساث)
 

فٙ زال سغثح انطانثح ذُفٛز زشكح أكادًٚٛح خذٚذج ذضغظ ػهٗ إدخال زشكاخ أكادًٚٛح خذٚذج، ٔيٍ ثى اخرٛاس َٕع انسشكح 

أٔ ذؤخٛم تؼذ رنك ٚرى ذسذٚذ انفظم انًشاد انرؤخٛم أٔ ( االػرزاس ػٍ فظم دساسٙ)سٕاء اػرزاس ( َٕع انسشكح )يٍ خاَح 

االػرزاس فّٛ ٔيٍ ثى ذذخم انطانثح األسثاب ٔتؼذ رنك انضغظ ػهٗ انراانٙ زٛاث ذُرمام انطانثاح نشاشاح أخاشٖ ذسإ٘ اساى 

انسشكح انرٙ طهثد ذُفٛزْا ٔانفظم انذساسٙ ٔاألسثاب فٙ زانح كاَد انثٛاَاخ  طسٛسح ذمٕو انطانثح تانضغظ ػهاٗ زفاظ 

 .ٔٚدة ػهٛٓا يشاخؼح انكهٛح نهرؤكذ يٍ اػرًاد انكهٛح انسشكح انرٙ لايد تئدخانٓا

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 : الاركات األكاديمية



 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 

 : الاركات األكاديمية



ذؼشع انًمشساخ انرٙ ٚدة ػهٗ انطانثح إَٓائٓا نهرخشج ٔذى ٔضغ أنٕاٌ فٙ انشاشح : خطح انطانثح

 .نررًكٍ انطانثح يٍ يؼشفح انًمشساخ انًسدهح ٔانًدراصج ٔانًرثمٛح
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



ٌمكن تقدٌم طلب االعتذار عن مقرر من خالل : االعت ار عن مقرر
 (االعتذار عن مقرر)البوابة عن طرٌق الضغط على 

 
يجففب االنتبففاه إن االعتفف ار عففن مقففرر ال يكففون عففن طريففق الافف ف واإلضففافة ايففث إن مامففة )مالاظففة 

 (االعت ار عن مقرر تكون متااة للطالبات بعد فتره الا ف واإلضافة 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 حقٌو انطانبت بخقذيى بانضغظ ػهى اػخزاسػن يقشس
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



ً ين ثى حقٌو انطانبت باخخياس انًقشس انًشاد االػخزاس ػنو ثى حقٌو بحفظ 

 انحشكت
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



اتفى يفتم تاويفل ( المقفررات المعتف ر عنافا)و إ ا تم افظ الاركة تقوم الطالبة بمتابعة الاركة من خفالل 

 .االة المقرر من مدخل إلى مقبول

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



التذ يٍ ذسًٛم )ٚرى طثاػح انًُٕرج يٍ خالل انثٕاتح ػُذ طشٚك انضغظ ػهٗ طثاػح انًُٕرج : إخالء انطشف

 انًُٕرج ٔيٍ ثى ذمٕو انطانثح تطثاػرّ  نكنٛظٓش (  Acrobat Readerتشَايح 
 فيما يخص التوقيع المطلوب في إخالء الطرف 

 تقوم الطالبة باستكمال التواقيع الممار إلياا في النمو ج       

 توقيع إخالء الطرف من المكتبة 

 توقيع إخالء طرف من صندوق الطالب 

توقيع إخالء الطرف من اإلدارة العامة لمئون هيئة التدريس الموظفين : للكليات الصاية فقط

 .إاضار صورة من ماادة االمتياز وفي الدرعية 
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 انفشق تٍٛ االػرزاس ٔانرؤخٛم

 التــــــــــــــــــــــأجيل االعـــــــــــــــــــــــــت ار 

يجوز لمطالبة االعتذار عن االستمرار في فصل  -*
دراسي دون أن تعد راسبة إذا تقدمت لعميد الكمية أو 
وكيمة الكمية بعذر مقبول وذلك قبل بداية االختبارات 

أما طالبات الكميات . النيائية بخمسة أسابيع عمى األقل
التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز ليم االعتذار قبل 
بداية االختبارات النيائية بثمانية أسابيع ويرصد ليا حرف 

 أمام المقررات   wأو  ع

يجب أن ال تتجاوز فصول االعتذار فصمين دراسيين * 
أما طالبات . متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية 

الكميات الصحية التي تطبق نظام السنة فال يجوز 
ويجب أن ال تتجاوز سنوات . االعتذار لسنتين متتاليتين 

في  الطالبواالعتذار سنتين غير متتاليتين طيمة بقاء 
 الجامعة ثم يطوى قيده     

ويبدأ االعتذار عن الفصل أو السنة في األسبوع الثاني * 
 يحتسب االعتذار من المدة الالزمة لمتخرج. من الدراسة

القيام بعممية االعتذار عن طريق البوابة  الطالبوعمى * 
 اإللكترونية   

 ال تصرف مكافأة للطالبات المعت رات: مالاظة

يجوز لمطالبة التقدم بطمب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل * 
الدراسي أو قبل نياية األسبوع األول من بدء الدراسة لعذر 
يقبمو عميد الكمية أو الوكيمة عمى إال تتجاوز مدة التأجيل 

.  فصمين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية
أما طالبات الكميات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز 

الـتأجيل لسنتين متتاليتين كما ال يجوز أن تتجاوز مدة 
التأجيل سنتين غير متتاليتين كحد أقصى وال تحتسب مدة 

 التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنياء متطمبات التخرج

القيام بعممية التأجيل عن طريق البوابة  الطالبوعمى * 
 اإللكترونية    

 ال تصرف مكافأة للطالبات المؤجالت: مالاظة
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 طشٚمح ازرساب انًؼذل انفظهٙ ٔانًؼذل انرشاكًٙ
 :طريقة ااتساب المعدل الفصلي  

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصمت عمييا الطالبة عمى مجموع الوحدات المقـررة لجميـع المقـررات التـي درسـتيا فـي 
فـي وزن التقـدير  المقـررهوتحسـب النقـاط بضـرب الوحـدة ( عدد الساعات المسـجمة فـي الفصـل الدراسـي ) الفصل الواحد 

 .الذي حصمت عميو الطالبة في كل مقرر درستو 

عدد  المقرر :مثال على  لك 

 الوحدات

الدرجة 

 المئوٌة
رمز 

 التقدٌر

وزن 

 التقدٌر

عدد 

 النقاط

 9 4.50 +ب 85 2 سمم103
 9 3.00 ج 70 3 كيم324
14.2 4.75 أ 92 3 ريض235

5 
 16 4.00 ب 80 4 فيز 312
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48.25 

 =  األول للفصل املعدل
 (48.25)  النقاط جمموع 

 ( 12)  الوحدات جمموع 

 =4.02 
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 :انفظم انثاَٙ 

عدد  المقرر 

 الوحدات

الدرجة 

 المئوٌة 

رمز 

 التقدٌر

وزن 

 التقدٌر

عدد 

 النقاط

 10 5.00 +أ 96 2 سمم104

 12 4.00 ب 83 3 كيم327

 12 3.00 ج 71 4 ريض314

 12 4.00 ب 81 3 فيز 326
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 (46+48.25) جمموع النقاط 

  =املعدل للفصل الثاني 3.83= 
 (46) جمموع النقاط  

 ( 12) جمموع الوحدات 

  =املعدل الرتاكمي
 ( 12+ 12)جمموع الوحدات  

 =3.93 
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 :  طشٚمح ازرساب يؼذل انرفٕق 
 :  ٚكٌٕ ػهٗ انُسٕ انرانٙ 

إرا كاَد  9يؼذل انفظم انثاَٙ تسٛث ٚكٌٕ انًدًٕع انُٓائٙ ػذد طسٛر + ٚدًغ يؼذل انفظم األٔل 

انطانثح دسسد فظهٍٛ يررانٍٛٛ أيا إرا دسسد فظم دساسٙ ٔازذ سٕاء كاَد انطانثح لذ دسسد فظم 

ٔفٙ   4.50ٔاػرزسخ فظم أٔ لذ ذكٌٕ لثهد فٙ انفظم انثاَٙ تسٛث ٚكٌٕ يؼذل ْزا انفظم ال ٚمم ػٍ 

 .زانح انفظهٍٛ انًررانٍٛٛ فًثال رنك 
 

 يؼذل انفظم انثاَٙ+ يؼذل انفظم األٔل 

 

 

 

4.23     +4.77   =9.00 

ويمكن حسابو بالطريقة  4.50ال يحق لمطالبة المعتذر عن مقرر في أحد الفصمين مكافأة تفوق إال إذا كان المعدل فوق 
 المعدل  = مجموع نقاط الفصمين عمى مجموع عدد الوحدات لمفصمين :  التالية

 التقدير العام
 :يكون التقدير العام لمطالبة عند تخرجيا وبناء عمى معدليا التراكمي كاآلتي 

 4.50إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ( ممتاز    ) 

 4.50الى أقل من 3.75إذا كان المعدل التراكمي من ( جيد جدًا ) 

 3.75الى أقل من 2.75إذا كان المعدل التراكمي من ( جيد      ) 

         2.75الى أقل من 2.00إذا كان المعدل التراكمي من ( مقبول  )  

حتى ولو أنيت متطمبات التخرج وتعطي الطالبة مواد كي تستطيع رفع 2.00والطالبة ال تتخرج إذا كان معدليا التراكمي أقل من 
   2.00معدليا إلى 
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 :  مراتب المرف 
) تمنح مرتبة الشرف األولى لمطالبة الحاصمة عمى معدل تراكمي من

وتمنح مرتبة الشرف الثانية لمطالبة . عند التخرج ( 5.00)إلى (4.75
عند (   4.75) إلى أقل من ( 4.25) الحاصمة عمى معدل تراكمي من 

 .التخرج 
 

 :مروط الاصول على مرتبة المرف األولى إو الثانية 
أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درستو في الجامعة أو في أي •

 .جامعة أخري طوال فترة دراستيا الجامعية 
أن تكون الطالبة قد أكممت متطمبات التخرج في مدة أقصاىا متوسط المدة •

 .بين الحد األدنى والحد األقصى لمبقاء في كميتيا 
%(  60)أن تكون الطالبة قد درست في جامعة الممك سعود ماال يقل عن •

 .  من متطمبات التخرج 
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 :الفرق بين ا ف المقرر  وساب المقرر
حذف المقرر أو حذف مقررات تكون ىذه العمميـة فـي فتـرة الحـذف واإلضـافة أي فـي •

أول أسبوعين لمدراسة والمقرر الذي يتم حذفـو ال يظيـر فـي جـدول الطالبـة أو سـجميا 
األكــاديمي وتــتم حــذف وحداتــو الدراســية مــن مجمــوع وحــدات الطالبــة المســجمة فــي 

 الفصل 
أما بالنسبة لسحب المقرر أو االعتذار عن مقرر فيحـق لمطالبـة االعتـذار عـن مقـرر •

واحد فقط طوال الفصل الدراسي عمـى أن ال يكـون عـدد الوحـدات المتبقيـة لمطالبـة بعـد 
وتكــون أخــر مــدة لالعتــذار قبــل ( ســاعة ) وحــدة دراســية 12عمميــة الحــذف أقــل مــن 

بداية االختبارات النيائية بخمسة أسابيع ويبقي المقرر في جدول الطالبة وفي سـجميا 
فــي ســجل الطالبــة األكــاديمي وتبقــي  Wأو حــرف  عولكــن تظيــر أمــام المقــرر حــرف 

عدد الوحدات المسجمة لمطالبة قبل عممية االعتذار عن المقرر كما ىي لكـن الوحـدات 
 التي تم االعتذار عنيا ال تدخل في حساب المعدل لمطالبة 

 16عمى الطالبة تنفيذ االعتذار عن طريق البوابة كما ىو موضح في صفحة •
ال تتجـــاوز المقـــررات المعتـــذر عنيــا طـــول فتـــرة بقـــاء الطالبـــة فـــي  انمالحظــة يجـــب 

 مقررات  اربعوالجامعة عن 

 : اإلن ار األكاديمي 
 2.00اإلشعار الذي يوجو لمطالبة بسبب انخفاض معدليا التراكمي إلى أقل من 
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 :نظام الدراسة 

 
 .تسير الدراسة في المرحمة الجامعية عمى نظام المستويات •
 .تتكون الدراسة في المرحمة الجامعية من ثمانية مستويات عمى األقل  •
 .تكون مدة المستوى الدراسي فصاًل دراسيًا •
تتدرج الطالبة في الدراسة والنجاح في مقررات المستويات الدراسية وفقًا ألحكام •

 .  االنتقال من مستوى إلى أخر ويجوز أن يكون ىناك فصل دراسي صيفي  
وفي بعض الكميات تكون الدراسة عمى أساس السنة الدراسية الكاممة وفقًا لمقواعد •

 .  واإلجراءات التي يقرىا مجمس الجامعة وتحسب السنة الدراسية بمستويين
    

 :عن الدراسة  اإلنقطاع 
إذا انقطعت الطالبة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طمب التأجيل يطوى قيدىا 

 .من الجامعة 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 



 :إعادة القيد 

 
يمكن لمطالبة المطوي قيدىا التقدم لكميتيا بطمب إعادة قيدىا برقميا الجامعي وسجميا األكاديمي قبل االنقطاع 

 :وفق لمضوابط 
  أو سنتين دراسيتين لمكميات التي تطبق نظام السنة) أن تتقدم بطمب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية •

 .من تاريخ طي القيد( الدراسية 
 .أن يوافق مجمس الكمية المعنية والجيات ذات العالقة عمى إعادة القيد •
أو سنتين دراسيتين لمكميات التي تطبق نظام )  أربعة فصول دراسية فأكثر  الطالبوإذا مضى عمى طي قيد •

فبإمكانيا التقدم لمجامعة طالبة مستجدة وينطبق عمييا شروط القبول المعمنة في حينو دون ( السنة الدراسية 
 .الرجوع إلى سجميا األكاديمي السابق 

 ويمكن لمدير الجامعة االستثناء من ذلك وفقًا لمضوابط التالية
موافقة مجمس الكمية التي تتبع ليا الطالبة عمى إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع مع إمكانية اشتراط •

إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق لمطالبة دراستيا قبل االنقطاع بناء عمى توصية القسم المختص 
. 
أن ال تزيد مدة االنقطاع عن ثمانية فصول دراسية إال إذا أحضرت الطالبة ما يثبت ممارستيا لعمل أو دراسة •

 .مجمس الكمية  بياليا عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصيا يقتنع 
 .أن ال تكون الطالبة منذره أكاديميًا •
 .من متطمبات التخرج %25أن تكون قد أنيت ماال يقل عن •
 .االستثناء من ذلك  –في حال الضرورة  -  الجامعوال يجوز إعادة قيد الطالبة أكثر من مره واحدة ولمدير  •
 ال يجوز إعادة قيد الطالبة المطوي قيدىا إذا كانت مفصولة ال سباب تأديبية أو تعميمية •
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 :الفصل من الجامعة 

 
 :تفصل الطالبة من الجامعة في الحاالت اآلتية 

من 2.00إذا حصمت عمى ثالث إنذارات متتالية عمى األكثر النخفاض معدليا التراكمي عن •
ولمجمس الجامعة بناء عمى توصية من مجمس الكمية إعطاء الطالبة فرصة رابعة  5.00

 .يمكنيا من رفع معدليا التراكمي بدراسة المقررات المتاحة 
لتخرجيا عالوة عمى  المقررهإذا لم تنيي متطمبات التخرج خالل مدة أقصاىا نصف المدة •

مدة البرنامج ولمجمس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية لمطالبة إلنياء متطمبات التخرج بحد 
 : اآلتيوأقصي ال يتجاوز ضعف المدة األصمي المحددة لمتخرج وفق الشروط 

 .أن يكون سبب التعثر مقبواًل لمجمس الجامعة•
أن يكون ىناك تحسن في أداء الطالبة في الفصمين األخيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل •

من ( 2.00) قسمة مجموع نقاط الفصمين عمى عدد الوحدات المسجمة فييما ال يقل عن 
 .    وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي ( 5.00)
 عمىينيجوز لمجمس الجامعة في حاالت االستثناء معالجة أوضاع الطالبات الالتي تنطبق •

.   أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائين فرصة استثنائية ال تتجاوز فصمين دراسيين عمى األكثر 
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 :الزائرة  الطالبه

 
الطالبة الزائرة ىي التي تقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من الفروع 

 :التي تنتمي إلييا، وتعادل ليا المواد التي درستيا وفقًا لمضوابط التالية 
 .مسبقًا عمى الدراسة بياموافقة الكمية التي تدرس •
 .موافقة عمادة شؤون القبول والتسجيل •
 .بياأن تكون الدراسة في كمية أو جامعة معترف •
أن يكون المقرر الذي تدرسو الطالبة خارج الجامعة معاداًل في مفرداتو ألحد المقررات التي •

 .تتضمنيا متطمبات التخرج
يحدد مجمس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابيا من خارج •

 .الجامعة لمطالبة الزائرة 
ال تحتسب معادالت المقررات التي تتم معادلتيا لمطالبة الزائرة من الجامعة األخرى ضمن •

 .معدليا التراكمي ، وتثبت المقررات في سجميا األكاديمي 
لفصمين عمى األقل في الكمية التي التحقت ( بمعدل تراكمي ) أن يكون لمطالبة سجل دراسي •

 .قبل طمب الدراسة كطالبة زائرة  بيا
كان مستحقا ليا عن طريق مسيرات فردية بعد  اذاتصرف المكافأة الشيرية لمطالب الزائر •

 .تقديم نتائج اختبارات الفصل لعمادة شؤون القبول والتسجيل 
 



 التاويل من خارج الجامعة 
من  الييايجوز بموافقة عميد الكمية أو وكيمة الكمية التي ترغب الطالبة التحويل 

 :خارج الجامعة وفق الضوابط التالية
 . بياأن تكون الطالبة قد درست في كمية أو جامعة معترف •
 . تعمىميةمن الجامعة المحول منيا ألسباب تأديبي أو  مفصولوتكون  اال•
 .شروط التحويل التي يحددىا مجمس الكمية  عمىياأن تنطبق •
دراستيا  المحولويجب أن ال يقل عدد الوحدات المقررة التي يطمب من الطالبة •

عدد الوحدات المقررة المطموبة لمحصول % ( 60)في جامعة الممك سعود عن 
 .  عمى درجة البكالوريوس 

تتم معادلة المقررات التي درستيا الطالبة من خارج الجامعة بناء عمى توصية •
األقسام التي تقدم ىذه المقررات وتثبت في سجل الطالبة األكاديمي وال تدخل في 

 حساب معدليا التراكمي 
إذا أتضح بعد التحويل أن الطالبة سبق فصميا ألسباب تأديبية فيعد قيدىا •

 .  ممغي من تاريخ قبول تحويميا لمجامعة 
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 السنة التاضيرية 
تقبل الطالبة قبواًل مشروطًا في الجامعة حسب مسارات دراسية وال تعتبر الطالبة مقبولة قبواًل نيائيًا إال بعد •

وتحول الطالبة التي لم تنيي المقررات في سنة 5.00من 3.00اجتياز السنة التحضيرية بمعدل ال يقل عن 
الى كمية ال تعتمد السنة 5.00من 3.00واحدة أو كان معدليا التراكمي في السنة التحضيرية أقل من 

 .  التحضيرية أو كمية المجتمع 
)  السنة التحضيرية نظام سنوي حيث يتوجب عمى الطالبة إنياء السنة التحضيرية في سنة دراسية واحدة •

 ( فصل صيفي استثنائي+ فصمين دراسيين 
عند طمب حذف الفصل الدراسي تخير الطالبة بين سحب ممفيا أو التحويل لكميات ال تشترط السنة التحضيرية •
. 
 .تقبل الطالبة عمى المسارات اآلتية •
 .مسار الكميات الصحية •
 .مسار الكميات العممية •
 .مسار كمية العموم اإلدارية •
 ( مستقبالً ) مسار الكميات اإلنسانية •
يتم تخصيص الطالبات في الكميات مع نياية العام الدراسي بناء عمى المعدل التراكمي لمسنة التحضيرية •

 والنسبة المركبة ، وال يسمح بالتحويل بين المسارات خالل السنة التحضيرية 

 .ساعة معتمدة فأكثر17كمية أخرى ال تطمب السنة التحضيرية ممن تبقي عميين  الىتحول الطالبة •
نجم معًا أو مقرري 145نجم و140تحول الطالبة لكمية أخري ال تطمب السنة التحضيرية ممن تبقي عميين •

 .ريض معًا 150ريض  و140نجم معًا أو مقرري 150نجم و140



 الخاتمة

 

نسأل المولى عز وجل إن ياقق الفائدة المرجوة فقد تناول الكتيب بعض 

األمور التي تام الطالبات من مرن مصور لبوابة التسجيل االلكترونية كما 

 ضم بعض اللوائح الخاصة بالجامعة

 تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجان

 

 فريق العمل

 بالملزوادة خدمات الطالبات بأقسام العلوم والدراسات الطبية 

 

 الخليفينورة     البقمي اصه  الدليقان منيره
 

 Edugateالبوابة االلكترونٌة للنظام االكادٌمً 


