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 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية

 األول: التعريفاتالفصل 

 املادة األوىل

مامل يقتض السياق  ،املعاني املبينة أمام كل منها –أينما وردت يف هذه الالئحة  –يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
 .غري ذلك

مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو  ةأو أربع ،فصالن دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد العام الدراسي:
 .اإن وجد انصيفي انمستوي

أو الفصول  ،بنظام املستويات الدراسية سواًء ،أسلوب الدراسة املتبع يف كليات ومعاهد اجلامعة :النظام الدراسي
 .الدراسية أو السنة الدراسية الكاملة

وال تقل عن اثين عشر  ،مدة زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعًا يف نظام الفصلني الدراسني الفصل الدراسي:
  .وال تدخل ضمنها فرتات التسجيل واحلذف واإلضافة واالختبارات النهائية ،أسبوعاً يف نظام الفصول الدراسية الثالثة

 ،تكون املدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي حبيث ال يقل عن أربعة أسابيع ،أسلوب دراسي الدراسي: ىاملستو
 وال يقل إمجالي األسابيع الدراسية عن أربعني أسبوعًا يف العام. ،بيعوال يزيد على مثانية أسا

 يف العام. أسبوعًامدة زمنية ال تقل عن أربعني  السنة الدراسية الكاملة:

وال تقل عن ستة أسابيع لنظام  ،مدة زمنية ال تقل عن مثانية أسابيع لنظام الفصلني الدراسيني الفصل الصيفي:
 وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر دراسي. ،الفصول الدراسية الثالثة

وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل  ،الدراسي ىمدة زمنية ال تقل عن أربعة أسابيع لنظام املستو املستوي الصيفي:
 مقرر دراسي.

اليت تشكل جمموع وحداتها متطلبات  ،إلجبارية واالختيارية واحُلرة: جمموعة املقررات الدراسية ااخلطة الدراسية
 .الدرجة العلمية يف التخصص احملدد ىللحصول عل ؛اليت جيب على الطالب اجتيازها بنجاح ،التخرج

وختضع يف كل قسم  ،وتشتمل رقمًا ورمزًا ووصفًا للمحتوى ،: املادة الدراسية يف خطة كل برنامجاملقرر الدراسي
 طلب سابق أو متطلب متزامن معها.تأو أن يكون هلا م ،وجيوز أن تدرس مستقلة ،والتطوير  والتقييمابعة للمت

: احملاضرة النظرية األسبوعية )أو الدرس السريري أو درس التمارين( اليت ال تقل مدتها عن مخسني الوحدة الدراسية
 أو الدرس امليداني احملدد يف اخلطة الدراسية. ،ي الذي ال تقل مدته عن مئة دقيقةملأو الدرس الع ،دقيقة
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 التعليم الذاتي، ،التعليم عن بعد ،التعليم املدمج ،طرائق التعليم املختلفة ومنها: التعليم احلضوري أمناط التعليم:
 .وغريها من أمناط التعليم األخرى

  .ل الدراسة من الدبلوم إىل البكالوريوس: الربنامج املصمم إلكمابرنامج الرتقية األكادميية الدراسية )التجسري(

أو  ،الدرجة املمنوحة لألعمال اليت يتحصل عليها الطالب خالل الدراسة يف مستوى دراسيٍّ درجة األعمال الفصلية:
وتشمل االختبارات والبحوث واألنشطة التعليمية اليت تتصل  ،-إن وجدت-أو السنة الدراسية الكاملة  ،دراسيٍّ فصٍل

 .باملقرر الدراسي

 ،الدراسي ىيعقد مرة واحدة يف نهاية تدريس املقرر الدراسي يف املستو ،اختبار يف املقرر الدراسي االختبار النهائي:
  .أو السنة الدراسية الكاملة ،أو الفصل الدراسي

 اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر دراسي يف االختبار النهائي  الدرجة درجة االختبار النهائي:

ليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر دراسي وحتسب إوتضاف  ،: جمموع درجات األعمال الفصليةالدرجة النهائية
 .الدرجة اإلمجالية من مئة

والتقديرات اليت حصل  ،بيان تفصيلي يتضمن مجيع املقررات الدراسية اليت درسها الطالب السجل األكادميي:
 .عليها ويشمل املعدلني )الفصلي والرتاكمي(

أو يف فرع من فروع اجلامعة  ،: الطالب الذي يقوم بدراسة بعض املقررات الدراسية يف جامعة أخرىالطالب الزائر
 ه.اليت ينتمي إليها دون حتويل

  .اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر دراسي ،وصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية قدير:الت

 ،: تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته يف املوعد احملددتقدير غري مكتمل
 .(ICويرمز له يف السجل األكادميي بالرمز )ل( أو )

ويرمز له  ،يتطلب أكثر من فصل دراسي الستكمال دراسته ،تقدير يرصد لكل مقرر دراسي تقدير مستمر:
 .(IPبالرمز )م( أو )

: حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات املعدل الفصلي
وحتسب النقاط بضرب الوحدة  ،أوسنة دراسية كاملة ،أو مستوى دراسي ،الدراسية اليت درسها يف أي فصل دراسي

 .حصل عليه يف كل مقرر دراسي درسه الطالب يالذاملقررة يف وزن التقدير 

: حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع املقررات الدراسية اليت درسها املعدل الرتاكمي
 .رة لتلك املقررات الدراسيةمنذ التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات املقر

 .ستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته يف اجلامعةمل : وصٌفالتقدير العام

 ،أو فصل دراسي ،اليت يسمح للطالب التسجيل فيها يف مستوى دراسي ،: جمموع الوحدات الدراسيةالعبء الدراسي
 .أو سنة دراسية كاملة حمددة من جملس اجلامعة
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 :تنفيذية جلامعة امللك سعودالقاعدة ال

 (2يف امللحق )الواردة األلفاظ والعبارات  ؛الواردة يف املادة األوىلوالعبارات يلحق باأللفاظ 

 

 

 الفصل الثاني: أهداف وسريان الالئحة

 املادة الثانية 

مبا حيقق رفع كفاءة وجودة العملية  ،الدراسة واالختبارات يف اجلامعة وإجراءاتتهدف هذه الالئحة إىل تنظيم آلية 
 .التعليمية واإلجراءات األكادميية للمرحلة اليت تلي مرحلة الثانوية العامة

 املادة الثالثة 

تسري أحكام هذه الالئحة على اجلامعات اليت تطبق نظام جملس التعليم العالي واجلامعات الصادر باملرسوم 
واجلامعات اليت تطبق نظام اجلامعات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م هـ. 4/6/1414( وتاريخ 8امللكي رقم )م /

 .هـ2/3/1441( وتاريخ 27/

 

 الفصل الثالث: أنظمة الدراسة

 املادة الرابعة 

  :تتقيد اجلامعة عند إقرار براجمها باآلتي حسب الرتتيب -أ

( 75جملس الوزراء رقم )الصادر بقرار  ،التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية .1
   .وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثات، هـ 27/1/1442وتاريخ 

الصادر بقرار جملس إدارة هيئة تقويم التعليم  ،اإلطار الوطين للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية .2
وما يطرأ عليه من تعديالت أو  ،هـ16/6/1441والتدريب يف اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد بتاريخ 

 .حتديثات

 .يتدرج الطالب يف الدراسة وفقًا للنظام الدراسي واخلطة الدراسية املقرة من جملس اجلامعة -ب
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 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود

دليل إدارة اخلطط والربامج بيف إعداد براجمها الدراسية  هاومعاهداجلامعة تلتزم كليات  .1
 حسب الرتتيب اآلتي:الدراسية للمرحلة اجلامعية، ووفقًا ملا ورد 

التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار جملس الوزراء -أ       
 وما يطرأ عليهم من تعديالت أو حتديثات.هـ،  27/1/1442( وتاريخ 75رقم )

ار الوطين للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية، الصادر بقرار جملس إدارة هيئة تقويم اإلط-ب      
هـ، وما يطرأ عليهم من  16/6/1441التعليم والتدريب يف اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد بتاريخ 

 تعديالت أو حتديثات.
خصص ورمزه ورمز املستوى يضمن قرار جملس اجلامعة عند إقرار الربامج الدراسية اسم الت .2

 الفرعي وعدد الوحدات الدراسية للربنامج.

 .أقّره جملس اجلامعة ذيالدراسي ال ربنامجلليتدرج الطالب يف الدراسة وفقًا   .3

 

 املادة اخلامسة 

 ُيقّسم العام الدراسي وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقًا للنظام الدراسي واخلطة الدراسية اليت
  :على النحو التالي ،يقرها جملس اجلامعة

مدة الفصل  وجيوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن حتتسب مدته نصَف ،فصلني دراسني أو أكثر -1
  .الدراسي

حبيث ال يقل املستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحد أدنى وال يزيد  ،أربعة مستويات دراسية أو أكثر -2
وجيوز  ،يقل إمجالي األسابيع الدراسية عن أربعني أسبوعًا خالل العام وال ،على مثانية أسابيع كحد أقصى

على أن حتتسب مدته نصف مدة املستوى  ،أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويني صيفيني إن وجد
 الدراسي 

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
 

يضاح تفاصيل النظام الدراسي إلعام الدراسي وفق ما يقره جملس الوزراء، مع ايقر جملس اجلامعة تقويم 
 اإلجراءات األكادميية.االختبارات النهائية و ومدة الفصل الدراسي وفرتات

  

 املادة السادسة 

جيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات واملعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد 
 .واإلجراءات اليت يقرها جملس اجلامعة
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 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود

 
ملا ورد يف هذه الالئحة  جيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا

مراعاة التقويم  مع، تجراءات بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" حمل "الفصل الدراسي" حيثما وردإقواعد و من
  .يقره جملس الوزراء الدراسي الذي يقره جملس اجلامعة للنظام السنوي بناء على ما

 

 املادة السابعة 

مع مراعاة ما يصدر من جملس شؤون اجلامعات من قرارات جيوز جمللس اجلامعة بناًء على اقرتاح جمالس 
 .اليت تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ،الربامج األخذ بأحد أو بعض أمناط التعليم يف ،الكليات أو املعاهد

 املادة الثامنة 

% من جمموع املقررات الدراسية تقدم ( 10)حتتوي اخلطة الدراسية على مقررات دراسية ال تقل يف جمموعها عن 
 .لذلكوحيدد جملس اجلامعة الضوابط املنظمة  ،بأحد أو بعض أمناط التعليم املختلفة عن منط التعليم احلضوري

 املادة التاسعة  

 إقرار ما يلي:  –بناًء على اقرتاح جمالس الكليات -ـ جيوز جمللس اجلامعة  1 

برامج الرتقية األكادميية الدراسية )التجسري( يف بعض التخصصات وفقًا   للضوابط اليت يقرها جملس  -أ     
 .شؤون اجلامعات

  .برامج بينّية -ب       

قبول الطالب احلاصل على درجة  –بناًء على اقرتاح جمالس الكليات أو املعاهد  –جيوز جمللس اجلامعة  -2
 البكالوريوس يف ختصص ما؛ لدراسة درجة البكالوريوس يف ختصص أخر.

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
يقرها  طرح برامج الرتقية األكادميية الدراسية )التجسري( وفقًا للضوابط اليتلكليات اجلامعة جيوز  .1

 جملس اجلامعة بناًء على ما يقره جملس شؤون اجلامعات من ضوابط. 
مبا ُيقّره جملس اجلامعة من  -عند الرغبة يف استحداث برامج بينّية-كليات اجلامعة ومعاهدها تلتزم  .2

 .أو مساند ،أو فرعي ،وإجراءات استحداث برامج بينية، أو إضافة ختصص رئيسضوابط 

عمادة شؤون القبول والتسجيل، يعتمد جملس اجلامعة شروط وإجراءات قبول بناًء على ما تقرتحه  .3
 .الطالب احلاصل على درجة البكالوريوس يف ختصٍص ما لدراسة درجة البكالوريوس يف ختصٍص آخر
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 املادة العاشرة  

الذي أنهى عددًا من الساعات الدراسية ومل ُيكمل متطلبات درجة  -جيوز جمللس اجلامعة منح الطالب 
ومبا  ،وفقًا للضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة ،درجة الدبلوم يف التخصص الذي درس فيه -البكالوريوس 

ال يتعارض مع التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم 
واإلطار الوطين للمؤهالت يف اململكة  ،وما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثات ،هـ27/1/1442تاريخ ( و75)

العربية السعودية الصادر بقرار جملس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يف اجتماعه األول للدورة الثانية املنعقد 
 .توما يطرأ عليه من تعديالت أو حتديثا ،هـ1441/ 6/ 16بتاريخ 

 الفصل الرابع: القبول

 املادة احلادية عشرة

وما تصدره اجلهات  ،ومتطلبات التنمية الوطنية ،مع مراعاة ما يصدر من جملس شؤون اجلامعات من قرارات
بناًء على اقرتاح جمالس  –حيدد جملس اجلامعة  ،املختصة من تقارير الستشراف العرض والطلب لسوق العمل

شروط وضوابط القبول وعدد الطالب الذين ميكن قبوهلم يف العام -أو ما مياثلها يف اجلامعة  ،الكليات 
 الدراسي.

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
شروط  عمادة شؤون القبول والتسجيلل -حسب طاقتها االستيعابية- هداواملع تقرتح جمالس الكليات .1

التنمية الوطنية،  ومتطلباتوفق  عام دراسي لكلالطالب الذين ميكن قبوهلم  داعدوضوابط القبول وأ
 .العمل وما تصدره اجلهات املختصة من تقارير الستشراف العرض والطلب لسوق

 وضوابط شروط والتسجيل القبول شؤون مادةمقرتح جمالس الكليات لع على بناًء اجلامعة جملس ُيِقر .2
 .دراسي عام لكل املتاحة التخصصات يف بقبوهلم وصىامل الطالب وأعداد القبول

 

 املادة الثانية عشرة 

 :جيوز قبول الطالب احلاصل على ،مع مراعاة ما ورد يف املادتني )التاسعة( و)العاشرة( من هذه الالئحة

درجة البكالوريوس ومعادلة املقررات الدراسية  ىهلا( إلكمال الدراسة للحصول علاددرجة الدبلوم )أو ما يع -1
 اليت درسها.

درجة البكالوريوس )أو ما يعادهلا( يف ختصص معني للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص آخر  -2
 ومعادلة املقررات الدراسية اليت درسها.

لك إمكانية احتساب مبا يف ذ ،وحتدد القواعد التنفيذية هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك
 املقررات الدراسية اليت مت معادلتها ضمن املعدل الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي.
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 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود

 يقر جملس اجلامعة شروط وإجراءات قبول الطالب احلاصل على:

 البكالوريوس.درجة الدبلوم )أو ما يعادهلا( إلكمال الدراسة للحصول على درجة  .1

درجة البكالوريوس )أو ما يعادهلا( يف ختصص معني للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص  .2
 آخر.

  

 الفصل اخلامس: اإلجراءات األكادميية

 املادة الثالثة عشرة

واإلضافة للمقررات  ،واحلذف ،يضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة لإلجراءات األكادميية مبا فيها التسجيل
 مبا يضمن تسجيل الطالب احلد األدنى من العبء الدراسي. ،الدراسية ضمن اخلطة الدراسية املقرة

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:

 املادة الرابعة عشرة

لنظام الفصلني  ا عشرة وحدة دراسيةتاثن األدنى للعبء الدراسي للطالب يف الفصل الدراسي احلد  .1
 عشرون وحدة دراسيةواحلد األعلى  لنظام الفصول الدراسية الثالثة( وحدات دراسية تسع) الدراسيني

مبا يتناسب مع  لنظام الفصول الدراسية الثالثة( وحدة دراسية مخس عشرة) لنظام الفصلني الدراسيني
 ؛ ولعمادة شؤون القبول والتسجيلوال يتعارض مع اخلطة االسرتشادية للطالب معدل الطالب الرتاكمي

لنظام  وحدة دراسية ينوعشر ًاأربع زيادة احلد األعلى لعبء الطالب يف الفصل الدراسي مبا ال يتجاوز
 يتاثن، ومبا ال يتجاوز لنظام الفصول الدراسية الثالثة( وحدة دراسية مثاني عشرة) الفصلني الدراسيني
 لنظام الفصول الدراسية الثالثة( وحدات دراسية تسع) لنظام الفصلني الدراسيني عشرة وحدة دراسية

 للفصل الدراسي الصيفي.
اليت حتددها عمادة شؤون ( يتم تسجيل الطالب املنتظم آليًا، وفق الضوابط 1مع مراعاة ما ورد يف )  .2

 .مامل يكن تسجيله موقوفًا ،القبول والتسجيل
من الفصل  نيالثايتم حذف التسجيل اآللي للطالب الذي مل يقم بتأكيد تسجيله خالل األسبوع  .3

  .البوابة اإللكرتونيةمن خالل  الدراسي
عمادة  ِقَبل منيف الفرتة احملددة  أو تعديل شعبة حذف مقررات وأميكن للطالب تعديل تسجيله بإضافة  .4

 .العمادةاليت حتددها ، وفق الضوابط شؤون القبول والتسجيل
معاجلة أوضاع تسجيل الطالب ضمن فرتة مع مراعاة ما ورد يف بنود هذه القاعدة، تتوىل الكلية  .5

 .التسجيل احملددة
لعميد الكلية أو من يفوضه بناًء على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات بديلة يدرسها  .6

على أن تكون املقررات البديلة معادلة أو مكافئة  ،الطالب يف حال تعذر طرح مقررات اخلطة الدراسية
 . خطة الطالبيف لدراسية املدرجةللمقررات ا
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 ،ألمناط التعليم احملددة يف اخلطة الدراسية وفقًا ،أو افرتاضيًا حضوريًا ،يلتزم الطالب حبضور الوحدة الدراسية
وُيعد الطالب الذي  ،وُيحرم من دخول االختبار النهائي إذا قّلت نسبة حضوره عن النسبة اليت حيددها جملس اجلامعة

 (DNوُيرصد له تقدير حمروم )ح( أو ) ،ُحرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبًا يف املقرر الدراسي

  :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
جلميع أنشطة املقرر وفقًا ألمناط التعليم  -حضوريًا أو افرتاضيًا-يلتزم الطالب حبضور الوحدة الدراسية 

، وحيرم من دخول االختبار النهائي إذا قلت يف توصيف املقرر الدراسي املعتمد يف اخلطة الدراسيةاحملددة 
 من جمموع ساعات االتصال جلميع أنشطة املقرر.  % 75نسبة حضوره عن 

ويقوم  ،(ND)  أو (ح) تقديروُيعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار راسبًا يف املقرر الدراسي ويرصد له 
ملن قلت -خالل املدة احملددة من عمادة شؤون القبول والتسجيل- املقرر برصد النسبة املوجبة للحرمان أستاذ

 .يف املقرر الطالب تقديروتعكس آليًا على  %75نسبة حضوره عن 
 

 
 املادة اخلامسة عشرة

شريطة أن يقدم  ،بدخول االختبار النهائيجيوز جمللس الكلية أو املعهد أو من يفوضه رفع احلرمان والسماح للطالب 
وحيدد جملس اجلامعة نسبة احلد األدنى من حضور  ،يقبله جملس الكلية أو املعهد أو من يفوضه الطالب عذرًا

 أو افرتاضيًا حضوريًا احملاضرات أو الدروس العملية أو التدريب من جمموع ساعات االتصال للمقرر الدراسي سواًء
 أو حبسب أمناط التعليم األخرى احملددة يف اخلطة الدراسية. 

  :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
 
من يفوضه رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار  أواملقرر  تبعهي ذيجيوز جمللس الكلية أو املعهد ال 

على -أو من يفوضه–يقبله اجمللس ( اليت تغيب عنهاميع ساعات االتصال )جلالنهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذرا 
ع ساعات االتصال من جممو من حضور احملاضرات أو الدروس العملية أو التدريب % 50أال تقل نسبة احلضور عن 

الدراسي  املقرر للمقرر الدراسي سواًء حضوريًا أو افرتاضيًا أو حبسب أمناط التعليم األخرى احملددة يف توصيف
 . اخلطة الدراسيةاملعتمد يف

 

 

 املادة السادسة عشرة

دون  ،أو لسنة دراسية كاملة ،أو لفصل دراسي ،جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف الدراسة ملستوى دراسي
على أن حيتسب االعتذار ضمن املدة  ،وذلك إذا قّدم عذرا مقبواًل للجهة اليت حيددها جملس اجلامعة ،أن ُيعّد راسبًا

 وحتدد القواعد التنفيذية هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك. ،الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج

 
 

  :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
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، ويرصد كاملة جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي، أو صيفي، أو سنة دراسية  .1
له تقدير )ع( يف املقررات املسجلة له، وحتتسب املدة املعتذر عنها ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات 

 التخرج، وذلك وفق ما يلي:
 -أو من يفوضه–أو املعهد اعتذار لعميد الكلية  طلببقدم تأن يجيوز لطالب النظام الفصلي  -أ        

 : وفق الضوابط التالية ،االستمرار يف دراسة فصل دراسي أو صيفي عن
أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية  •

وأسبوع للفصل  للفصل الدراسي، -على األقل-بأسبوعني 
  الصيفي.

لنظام الفصلني  ثالث مرات أال يتجاوز عدد مرات االعتذار •
 لنظام الفصول الدراسية الثالثة( مخس مرات) الدراسيني

 .طيلة بقائه يف اجلامعة
فصول متتالية لنظام الفصلني  ثالثةال جيوز االعتذار عن  •

لنظام الفصول الدراسية  فصول متتالية أربعة) الدراسيني
 . الثالثة(

، كاملة االعتذار عن االستمرار يف دراسة سنة دراسية نظام السنة الدراسيةجيوز للطالب يف  -ب           
 ت يف سجله نتائج املقررات اليت أنهى اختبارها قبل قبول طلب االعتذار بشرط: بََّثُيو

أسابيع على  أربعةداية االختبارات النهائية بأن يتقدم بطلب االعتذار قبل ب  •
 .األقل
 دراسته يف اجلامعة.أال يتجاوز عدد مرات االعتذار مرتني طيلة مدة   •
 سنتني دراسيتني متتاليتني.عن االعتذار  ال جيوز   •

 ّتَبيقوم عميد الكلية أو من يفوضه باختاذ القرار خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وإذا مل ُي  .2
ينفذ االعتذار آليًا وفق الضوابط املنصوص  ؛عميد الكلية أو من يفوضه يف الطلب خالل الفرتة احملددة

ما مل  تلك الضوابطاالستثناء من  وللجنة الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادميية، أعاله عليها
 يدخل الطالب أي اختبار نهائي.

   
اللجنة الدائمة  ةيبناء على توص االستثناء من هذه الضوابط –يف حالة الضرورة القصوى  –اجلامعة  وجمللس 

يف سجل الطالب مجيع املقررات اليت دخل  وحتتسبأن تثبت  ، مع مراعاةملعاجلة مشاكل الطالب األكادميية
 .املتبقية( يف املقررات Wاختبارها النهائي، ويرصد للطالب تقدير )ع( أو )

 

 املادة السابعة عشرة

وحتدد القواعد التنفيذية هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات  ،جيوز للطالب االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر
 .اخلاصة بذلك
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  :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
عن االستمرار يف دراسة مقرر دراسي أو أكثر ويرصد له تقدير )ع( دون أن  (االعتذاراالنسحاب )جيوز للطالب 

 ّد راسبًا وفقًا للضوابط اآلتية:عُي

نظام الفصول الدراسية االعتذار عن مقررين دراسيني كحد أقصى يف الفصل الدراسي أو الصيفي لطالب . 1
الواحد، على أن يقدم الطلب قبل بداية فرتة االختبارات النهائية بأسبوعني للفصل الدراسي، وأسبوع للفصل 

 .الصيفي

قصى يف السنة الدراسية الواحدة، على مقررات دراسية كحد أ ةثالثلطالب نظام السنة الدراسية االعتذار عن . 2
 .أن ُيقدم الطلب قبل بداية فرتة االختبارات النهائية بثمانية أسابيع

أال يزيد عدد املقررات املعتذر عنها عن أربعة مقررات دراسية طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة، على أن حيتسب . 3
 لكسر لصاحل الطالب.االعتذار عن مقرر يف الفصل الصيفي بنصف اعتذار وجيرب ا

عمل من تاريخ تقديم الطلب عرب البوابة  أياميقوم عميد الكلية أو من يفوضه باختاذ القرار خالل ثالثة . 4
 .يف الطلب؛ فإن االعتذار ُينفّذ آليًا وفق الضوابط املنصوص عليها أعاله ّتَبُياإللكرتونية، وإذا مل 

 

االستثناء من هذه الضوابط  –يف حالة الضرورة القصوى  – األكادمييةوللجنة الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب  
( Wبداية االختبارات النهائية ملقررات اإلعداد العام، ويرصد للطالب تقدير )ع( أو ) تقديم الطلب تجاوزيعلى أال 

 يف املقرر.

 

 املادة الثامنة عشرة 

لعذر تقبله  ،أو لسنة دراسية كاملة ،أو لفصل دراسي ،جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة ملستوى دراسي
 اليت حيددها جملس اجلامعة وحتدد القواعد التنفيذية هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك. ،اجلهة

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
األسبوع األول من بدء  نهايةبطلب تأجيل الدراسة قبل  من خالل البوابة اإللكرتونيةجيوز للطالب التقدم  .1

لنظام الفصلني  متتاليني دراسيني فصلني على أال تتجاوز مدة التأجيل أو من يفوضهالدراسة لعميد الكلية 
لنظام الفصلني  ثالثة فصولأو  ،لنظام الفصول الدراسية الثالثة( يةلفصول دراسية متتا ةثالث) الدراسيني
طيلة بقائه يف  -كحد أقصى-غري متتالية  لنظام الفصول الدراسية الثالثة( فصول ةمخس) الدراسيني

 .اجلامعة
  .يف اجلامعة مكحد أقصى طيلة مدة دراسته لسنتنيالتأجيل  نظام السنة الدراسية بلطال جيوز .2
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البوابة باختاذ القرار خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب عرب  أو من يفوضهعميد الكلية  يقوم .3
 .يف الطلب خالل الفرتة احملددة ينفذ التأجيل آليًا أو من يفوضهعميد الكلية  ّتُباإللكرتونية، وإذا مل َي

 .ال حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .4
 .االستثناء من ذلك–القصوى يف حالة الضرورة  – للجنة الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادمييةوجيوز     

 

 املادة التاسعة عشرة 

دون تقدمه بطلب التأجيل أو  ،ُيطوى قيد الطالب من اجلامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة حيددها جملس اجلامعة
وحتدد  ،وميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع ،االعتذار عن الدراسة

 القواعد التنفيذية هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك.

 : القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
 

يطوى قيد الطالب املنتظم من اجلامعة؛ إذا انقطع عن الدراسة فصاًل دراسيًّا أو سنًة دراسّيًة لنظام السنة الدراسية؛ 
األوىل من بداية الفصل الدراسي أو )السنة الدراسية، لنظام السنة الدراسية(، بأن ال حيضر خالل األسابيع األربعة 

وميكن للطالب  القيد ضمن املدة النظامية للتخرج. طّي( )أو سنُة وال حيتسب فصُل وال يكون معتذرًا أو مؤجاًل؛
املطوي قيده التقدم من خالل البوابة اإللكرتونية لكليته أو معهده بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع 

 :وفق الضوابط اآلتية
لنظام  فصول دراسية ةست) يف نظام الفصلني الدراسيني فصول دراسية أربعة أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل (أ

طي  اليت تليسنة( ال)أو فصل ال)أو سنتني دراسيتني لطالب النظام السنوي( من  الفصول الدراسية الثالثة(
 .القيد

 على إعادة قيد الطالب. -أو من يفوضه -الطالب أو معهد كلية أن يوافق جملس  (ب
فصول دراسية  ةست) الدراسينييف نظام الفصلني فصول دراسية فأكثر  أربعة جـ( إذا مضى على طي قيد الطالب

ن فأكثر لطالب نظام السنة الدراسية(، ان دراسيتا)أو سنت لنظام الفصول الدراسية الثالثة( فأكثر
على أن تنطبق عليه  ،فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق

يف حالة  –الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادميية وللجنة كافة شروط القبول املعلنة يف حينه، 
 :االستثناء من ذلك وفقا للضوابط التالية –الضرورة القصوى 

على إعادة القيد بعد النظر يف أسباب االنقطاع مع  الطالب باملوافقة أو معهد جملس كلية توصية  (1
الب دراستها قبل االنقطاع بناًء إمكانية اشرتاط إعادة دراسة بعض املقررات الدراسية اليت سبق للط

 على توصية القسم املختص.
 عشر فصاًل دراسيًا اثين) لنظام الفصلني الدراسيني مثانية فصول دراسيةأال تزيد مدة االنقطاع عن  (2

 .(لنظام السنة الدراسية دراسيةأو أربع سنوات لنظام الفصول الدراسية الثالثة 
 .أال يكون الطالب منذرًا أكادمييًا (3
 % من متطلبات التخرج.( 25)أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  (4

يف  – وللجنة الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادمييةال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة،  ( د 
 من ذلك.   االستثناء –القصوى الضرورة  حالة
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 املادة العشرون

 ،اجلامعة ألسباب تأديبية إال بعد مضي ثالث سنوات من صدور قرار الفصلال جيوز إعادة قيد الطالب الذي ُفصل من 
 .وحتدد القواعد التنفيذية هلذه الالئحة الضوابط واإلجراءات اخلاصة بذلك

  :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
 

وفق  صدور قرار الفصلجيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من اجلامعة ألسباب تأديبية بعد مضي ثالث سنوات من 
 .املادة التاسعة عشرة وقاعدتها التنفيذيةيف  الواردةالضوابط واإلجراءات 

 
 

 املادة احلادية والعشرون 
لعذر تقبله اجلهة اليت حيددها  –السابق  –جيوز للطالب املنسحب من اجلامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله 

 .وحتدد القواعد التنفيذية هلذه الالئحة الشروط واإلجراءات اخلاصة بذلك ،جملس اجلامعة

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود

اليت ُتِقرها اللجنة  واإلجراءاتجيوز للطالب التقدم بطلب االنسحاب من اجلامعة وفق الضوابط  .1
والتسجيل، على أن حيتسب  الدائمة للخطط والنظام الدراسي بناًء على توصية عمادة شؤون القبول

 .لربنامج الطالب فصل االنسحاب ضمن املدة النظامية

وفق الضوابط  –السابق  –ميكن للطالب املنسحب التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله  .2
 .ةواإلجراءات املنصوص عليها يف القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشر

 

 املادة الثانية والعشرون
 :اجلامعة يف احلاالت اآلتية يفصل الطالب من

للمادتني )احلادية  وفقًا ،إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية الخنفاض معدله الرتاكمي احملدد للتخرج .1
ضافية لرفع معدله إوجمللس اجلامعة منح الطالب فرصة  ،( من هذه الالئحةون( و )الثانية واألربعونواألربع

 الرتاكمي.
 التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربنامج.إذا مل ينه متطلبات  .2

وجيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتني السابقتني 
 .دراسيًا عامًا زوإعطاؤهم فرصة استثنائية ال تتجاو ،يف هذه املادة

  :ذية جلامعة امللك سعودالقاعدة التنفي

 الفصل من اجلامعة 
 يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
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احلادية ) تنيإذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية الخنفاض معدله الرتاكمي عن املعدل احملدد للتخرج وفقاً للماد . 1
  من هذه الالئحة.( ونالثانية واألربع)و ون( واألربع

 عالوة على مدة الربنامج. ،ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجهإذا مل  . 2
 منح الفرص:

 يتمن خالل دراسة اثن نقطة نيمثان وأربع والذي ميكن حبصوله على جيوز للطالب املفصول أكادمييًا .1
 وحدات دراسيةتسع من خالل دراسة  نقطة ست وثالثني) يف نظام الفصلني الدراسيني وحدة دراسية ةعشر

رفع معدله للمعدل الرتاكمي املطلوب للتخرج يف كليته، التقدم بطلب  نظام الفصول الدراسية الثالثة(يف 
باختاذ القرار خالل ثالثة -أو من يفوضه– املوافقة على منح فرصة رابعة إلكرتونيًا، ويقوم عميد الكلية

عميد الكلية يف الطلب متنح  ّتُبعمل من تاريخ تقديم الطلب عرب البوابة اإللكرتونية، وإذا مل َي أيام
 .ً  الفرصة تلقائيا

للجنة إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربنامج جاز  .2
إعطاء فرصة  -أو من يفوضه–على توصية جملس الكلية  بناًء الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادميية

استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج، وفق 
 الشروط اآلتية:        

 أن يكون سبب التعثر مقبواًل جمللس الكلية. (أ                 
أن يكون هناك حتسن يف أداء الطالب يف الفصلني األخريين، ويقاس ذلك بأن يكون حاصل  (ب                 

قسمة جمموع نقاط الفصلني على عدد الوحدات املسجلة فيهما ال يقل عن املعدل املطلوب للتخرج يف كليته، 
 ناء من ذلك.االستث وللجنة الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادمييةوال يدخل يف ذلك الفصل الصيفي 

بناء على  -أو من يفوضه- ( جيوز جمللس اجلامعة2و  1) تنيمع مراعاة شروط منح الفرصة الواردة يف الفقر  .3
 توصية جملس كلية الطالب يف احلاالت االستثنائية منح الطالب املفصول الفرص اآلتية:

لنظام  فصول دراسية ةثالث) لنظام الفصلني الدراسيني فصلني دراسيني منح فرصة ال تتجاوز (أ            
للطالب املفصول بسبب استنفاذ ضعف مدة الربنامج على أن تكون املقررات املتبقية  الفصول الدراسية الثالثة(

فصول  ةثالث) لنظام الفصلني الدراسيني فصلني دراسيني على الطالب للتخرج ميكن اجتيازها يف مدة ال تتعدى
  ة(.لنظام الفصول الدراسية الثالث دراسية
لنظام  ثالثة فصول دراسية) لنظام الفصلني الدراسيني فصلني دراسيني -ال تتجاوز-منح فرصة  (ب           

 .على األكثر للطالب املفصول أكادمييًا بسبب اإلنذارات الفصول الدراسية الثالثة(

 
 

 الفصل السادس: التحويل واملعادلة

 املادة الثالثة والعشرون 

 جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:

أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على  ،أن يكون الطالب قد درس يف جامعة أو كلية حملية .1
 أن تكون مرخصة من جهة االختصاص يف بلد الدراسة.

 منها ألسباب تأديبية.من اجلامعة احملول  أال يكون مفصواًل .2



   
 

16 
 

 أي ضوابط أخرى يضعها جملس اجلامعة. .3

 
 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود

 
 :جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية 

أن يكون الطالب قد درس يف جامعة أو كلية حملية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على  .1
 .مرخصة من جهة االختصاص يف بلد الدراسةأن تكون 

 .من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أال يكون الطالب مفصواًل .2

 اليت يرغب الطالب التحويل إليها. الكلية اليت يقرها جملس من خارج اجلامعة شروط التحويلاستيفاء  .3

 .اجلامعة رئيسالتحويل اليت يقرها  موافقة عميد شؤون القبول والتسجيل وفق ضوابط .4
  

 
 املادة الرابعة والعشرون

اليت سبق للطالب دراستها خارج  ،جمللس الكلية أو املعهد معادلة مقرر دراسي أو جمموعة من املقررات الدراسية
على أن تكون مفرداتها متشابهة أو  ،بناء على توصية جمالس األقسام اليت تقدم هذه املقررات الدراسية ،ةاجلامع

وحيدد جملس اجلامعة  ،وتثبت املقررات الدراسية اليت مت معادلتها يف السجل األكادميي للطالب ،متكافئة
 مبا يف ذلك إمكانية احتسابها ضمن املعدل الرتاكمي للطالب يف سجله األكادميي. ،الضوابط املنظمة هلا

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
هلا  دراستهيف جامعة امللك سعود أثناء  الطالب يف جامعة أخرى مامل يكن مقيدًاجيوز معادلة املقررات اليت درسها 

 ذي يتبعهال أو املعهد، ويتوىل جملس الكلية - وفق املادة الثامنة والعشرون يف تلك اجلامعة زائرًاإال أن يكون -
بناًء على توصية األقسام اليت تقدم من جامعة أخرى ة املقررات اليت اجتازها الطالب معادل -أو من يفوضه -املقرر 

 :املقرر وفقًا للضوابط اآلتية

جامعة أو كلية حملية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون أن تكون الدراسة يف  .1
 .مرخصة من جهة االختصاص يف بلد الدراسة

وحداِت أن يكون املقرر الذي اجتازه الطالب معاداًل يف مفرداته أو مكافئًا، وال تقل عدد وحداته الدراسية عن  .2
 ، وفق الشروط التالية:املراد معادلته يف جامعة امللك سعود املقّرر

اليت ميكن احتسابها من خارج اجلامعة هو   يكون احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية -أ                     
 من جمموع وحدات التخرج من جامعة امللك سعود. %( 40)

وللجنة الدائمة ملعاجلة مشاكل  ،على اجتياز الطالب للمقرر أكثر من مخس سنوات ميضيأال  -ب                   
 االستثناء من ذلك. الطالب األكادميية

، وجمللس الكلية اشرتاط تقدير الطالب عن جّيد يف املقرر الذي اجتازه واملراد معادلته أال يقل -ج                  
 تقدير أعلى. 
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املقرر بإنهاء إجراءات املعادلة خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام عمل من  يتبعها أو املعهد الذيتلتزم الكلية  .3
 تاريخ استالم الطلب املشفوع بأصل السجل األكادميي ووصف املقرر املعتمد.

بيانات املقررات اليت عودلت له ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه  للطالب تثبت يف السجل األكادميي .4
على أن تعامل املقررات اليت درسها الطالب يف  ؛أن يدخل يف احتساب معدله الرتاكميالطالب يف كل مقرر دون 

 .وقاعدتها التنفيذية (لعشروناوالسادسة )وفق املادة  فيها اجلامعة زائرا قبل قبوله

 :وفقًا ملا يلي للطالب بعد قبول معادلة املقررات اليت درسها خارج اجلامعة،يتم احتساب املدة النظامية  .5

 لنظام الفصلني الدراسيني مخس عشرة وحدة احتساب فصل دراسي من ضمن املدة عن كل -أ                  
 . دراسية يتم معادلتها لنظام الفصول الدراسية الثالثة( وحدات عشر)

 .ومرتبة الشرف يتضمن االحتساب استحقاق الطالب من املكافأة واحتساب الفرص -ب                  

 

 املادة اخلامسة والعشرون 

ومن ختصص آلخر داخل  ،سم آلخر داخل الكليةقومن  ،جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة
 وفقا للضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة أو من يفوضه. ،القسم

 
 

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
شروط وضوابط التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة، ومن قسم -أو من يفوضه–يقر جملس اجلامعة 

ات أو املعهد؛ مع مراعاة الكلي السجمآلخر داخل الكلية، ومن ختصص آلخر داخل القسم بناًء على توصية 
 يلي: ما
 رئيسالتحويل بني املسارات املشرتكة والكليات اليت يتبعها كل مسار والذي يعتمدها ضوابط  .1

 عمادة شؤون القبول والتسجيل. تقرتحه مابناًء على  -أو من يفوضه–اجلامعة 
)مرتان( خالل مسرية الطالب األكادميية، وجيوز للجنة  تحويل بني الكلياتالتجاوز عدد مرات ت أال .2

 الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادميية االستثناء من ذلك.
 

 املادة السادسة والعشرون 

 ،ومن قسم آلخر داخل الكلية ،املقررات الدراسية للطالب احملول من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة تثبت وحتتسب
وفق ضوابط  ،ومن ختصص آلخر داخل القسم، اليت سبق للطالب دراستها ومتت معادلتها يف السجل األكادميي

 يضعها جملس اجلامعة.

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
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باملوافقة على معادلة املقررات اليت اجتازها  -أو من يفوضه-املقرر  أو املعهد الذي يتبعهخيتص جملس الكلية  . 1
أن ، على امعة بناًء على توصية األقسام اليت تقدم هذه املقرراتاجلالطالب احملول من كلية إىل أخرى داخل 

ه أو مكافئًا، وال تقل عدد وحداته الدراسية عن يكون املقرر الذي اجتازه الطالب احملول معاداًل يف مفردات
 .وحداِت املقرر املراد معادلته به

آلخر داخل  امعة ومن قسماجليف السجل األكادميي للطالب احملول من كلية إىل أخرى داخل  وحتتسبتثبت . 2
، ويشمل ذلك للمرحلة اجلامعية نفسهامجيع املقررات اليت سبق له دراستها  أو من ختصص إىل آخر الكلية

وتدخل يف احتساب معدله الرتاكمي مجيع املقررات اليت درسها  ،التقدير الذي حصل عليه الطالب يف كل مقرر
 .يف اجلامعة

النظر يف معادلة املقررات للطالب املقبولني لدرجة  ( من املادة الثانية عشرة، جيوز1مع مراعاة الفقرة ). 3
علمية دون البكالوريوس من جامعة امللك سعود، مع مراعاة ما جاء يف البكالوريوس من احلاصلني على درجات 

 ، وفقًا ملا يلي:( 1) الفقرة 

من جمموع الوحدات الدراسية % ( 60أال تقل عدد الوحدات الدراسية اليت يطلب من الطالب دراستها عن )-أ  
 املقررة املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من اجلامعة.

تثبت املقررات يف  لكنحتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب ضمن معدله الرتاكمي، وال -ب  
 سجله األكادميي.

للطالب املقبول لدرجة البكالوريوس من احلاصلني على درجات علمية دون للدراسة يتم احتساب املدة النظامية . 4
 ( من املادة )الرابعة والعشرون(.5قرة )وفق ما ورد يف الف البكالوريوس من جامعة امللك سعود

 

 املادة السابعة والعشرون 

 ،يضع جملس اجلامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو جمموعة من املقررات الدراسية
 .(E)  ويرصد للطالب تقدير معفى )عف( أو ،من جمموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية %25وبنسبة ال تتجاوز 

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
% من جمموع  (25)إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو جمموعة من املقررات الدراسية وبنسبة ال تتجاوز جيوز 

ويرصد للطالب تقدير معفى )عف(  ،الوحدات الدراسية للخطة الدراسية وفق الضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة
 .(Eأو )

 

 السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطالبيالفصل 

 املادة الثامنة والعشرون 
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جيوز للطالب بعد موافقة الكلية اليت يدرس فيها دراسة مقرر دراسي أو أكثر يف جامعة أخرى داخل اململكة أو 
مع دراسته يف على أن تكون دراسته متزامنة  ،أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليها دون حتويلة ،خارجها

وُتثَبت املقررات الدراسية اليت مت معادلتها يف  ،وتعادل له املقررات الدراسية اليت درسها ،جامعته أو كطالب زائر 
مبا فيها إمكانية احتسابها ضمن  ،وحيدد جملس اجلامعة الضوابط املنظمة يف ذلك ،السجل األكادميي للطالب

 ميي.للطالب يف سجله األكاد ياملعدل الرتاكم

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
جيوز لطالب جامعة امللك سعود الدراسة زائرًا يف جامعة أخرى معرتف بها أو يف أحد فروع اجلامعة دون حتويله،  .1

 وفقًا للضوابط اآلتية:

من أن املقرر الذي سيدرسه خارج اجلامعة  )أو التأكد(موافقة كلية الطالب على دراسته بعد التحقق  -أ
الوحدات الدراسية للمقرر وأال تقل عدد وحداته الدراسية عن  ،أو )مكافئًا( يف مفرداته أو يف فرع من فروعها معاداًل

 . املطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج

 السادسة والعشرينليها الطالب طبقاً للمادة تتم معاملة الطالب الزائر يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إ -ب        
 .من هذه الالئحة

املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة األخرى ضمن معدله الرتاكمي،  تقديرتسب حيال  -ج         
 وتثبت املقررات يف سجله األكادميي.

ثالثة ) لنظام الفصلني الدراسيني فصلني دراسيني عن مدة ال تقل اجلامعةأن يكون الطالب قد درس يف  -د         
 .قبل طلبه الدراسة كطالب زائر يف جامعة أخرى لنظام الفصول الدراسية الثالثة( فصول دراسية

يكون احلد  ؛من هذه الالئحة (لعشرونواالرابعة )لمادة القاعدة التنفيذية ل( من 2-أ مع مراعاة الفقرة ) -هـ        
من جمموع وحدات التخرج  %( 30) الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها من خارج اجلامعة هواألقصى جملموع 
 سعود. من جامعة امللك

  ."جيد"أال يقل تقدير الطالب الزائر يف املقرر املراد معادلته عن  -و         

 .جامعة امللك سعوديف موافقة عمادة شؤون القبول والتسجيل  -ز         

جيب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجه اليت حصل عليها خالل أسبوعني من بدء  -ح         
عن تلك الفصول )عدا  منقطعًا يعدالدراسة يف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته كزائر، وإذا مل يقدم نتائجه 

 .ذه الالئحةمن ه (التاسعة عشرةالفصول الصيفية( ويعامل حسب املادة )

تصرف املكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقًا هلا بعد تقديم نتائجه عن الفصل الذي درسه  -ط          
 لعمادة شؤون القبول والتسجيل.

جيوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة زائرًا يف جامعة امللك سعود أو يف فرع من فروعها وفقًا للضوابط . 2
 :اآلتية
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اليت يدرس فيها على  ( جبامعته أو كليتهما مياثلهاأو من عمادة شؤون القبول والتسجيل )موافقة تقديم  -أ         
جبامعة امللك رمسيًا إىل عمادة شؤون القبول والتسجيل  طلبًاويقدم  ،دراسته طالبًا زائرًا يف جامعة امللك سعود

 .بدراستهاامعة اليت يرغب الطالب اجليتضمن مقررات  سعود

 .أو كليته اليت يدرس بها منتظما جبامعتهأن يكون الطالب   -ب        

ال يسمح للطالب بالدراسة كطالب زائر يف جامعة امللك سعود أو يف أي من فروعها إذا سبق له احلرمان    -ج        
 .يف أحد املقررات اليت درسها زائرًا يف جامعة امللك سعود

 .يتم تسجيل الطالب يف املقررات وفقًا لضوابط تسجيل املقررات ومواعيد التسجيل يف جامعة امللك سعود -د        

 .ال تصرف للطالب الزائر مكافأة شهرية من جامعة امللك سعود -هـ       

 

  



   
 

21 
 

 الفصل الثامن: االختبارات

 املادة التاسعة والعشرون

الكلية أو املعهد واقرتاح جملس القسم اليت يتبعها املقرر حيدد جملس اجلامعة بناء على توصية جملس  .1
واالختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة املقرر  ،آلية احتساب درجة األعمال الفصلية-الدراسي
 الدراسي.

وجيوز جمللس اجلامعة بناء على توصية جملس الكلية  ،يعقد االختبار النهائي للمقرر الدراسي مره واحدة .2
 اح جملس القسم االستثناء من ذلك حسب طبيعة املقرر الدراسي.واقرت

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
 األعمال درجة احتساب آلية - القسم جملس اقرتاح على بناء - املقرر يتبعه أو املعهد الذي  الكلية جملس حيدد .1

ذلك  من ، ويستثنى% من الدرجة النهائية 60وال تزيد عن %  50 عندرجة األعمال الفصلية  أال تقل  على الفصلية
 .للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي الكلية جملس وفق ما يوصي بهاملقررات ذات الطبيعة اخلاصة 

 الدراسي الربنامجللمقرر وفق ما جاء يف توصيف املقرر املعتمد يف  واالختبار النهائي األعمال الفصلية يتم تقييم. 2
  اليت يقرها جملس اجلامعة. امعةاجلًء على سياسة تقييم تعلم الطالب يف بنا

ومبا ورد فيه من اسرتاتيجيات  والتدريباملقرر املعتمد وفق منوذج هيئة تقويم التعليم  بتوصيفيلتزم أستاذ املقرر . 3
  .تدريس وطرق تقييم ملخرجات تعلم املقرر

 الطالبي يف تسيري العملية التعليمية للمقرر واالنضباطيلتزم استاذ املقرر بتطبيق قواعد السلوك  . 4

 :األعمال الفصلية

يلتزم أستاذ املقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب يف بداية كل فصل دراسي حبسب ما  .1
 .ورد يف توصيف املقرر، وموعد االختبارات الفصلية

الطالب على أوراق إجاباتهم يف االختبار الفصلي بعد إعالن نتيجته ومقارنتها باإلجابة  باطالعيلتزم أستاذ املقرر  .2
 .خالل مدة ال تزيد عن أسبوع من أداء االختبار النموذجية لالختبار

عن فصل أو  ذارلالعتنهاية الفرتة احملددة قبل املنجزة الفصلية  األعماليلتزم أستاذ املقرر بإعالن نتائج  .3
 .مقرر

العه على ورقة إجابته، ويقدم طلب حيق للطالب االعرتاض على درجته يف االختبار الفصلي خالل أسبوع من اطِّ .4
االعرتاض إىل أستاذ املقرر، ويف حال عدم قناعة الطالب بإفادة أستاذ املقرر يقدم اعرتاضه لرئيس القسم )أو 

إذا كان رئيس القسم هو أستاذ املقرر( للنظر بإعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس  املختصوكيل الكلية 
القسم يف سبيل ذلك االستعانة مبن يراه من أعضاء هيئة التدريس يف القسم، وذلك خالل أسبوع من تاريخ تقديم 

 طلب االعرتاض إليه، ويكون قراره يف هذا الشأن نهائيا

   االختبارات النهائية
ثالث  االختبارات مدة تتجاوز ال أن على النهائي االختبار مدة املقرر قدمي الذي أو املعهدالكلية  جملس حيدد. 1

 ساعات.
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على توصية جملس الكلية واقرتاح  يعقد االختبار النهائي للمقرر الدراسي مره واحدة، وجيوز جمللس اجلامعة بناًء. 2
 جملس القسم االستثناء من ذلك حسب طبيعة املقرر الدراسي.

 

 املادة الثالثون 

على أن  ،مبا يضمن حسن سري العملية التعليمية ،يتوىل جملس الكلية أو املعهد تنظيم أعمال االختبارات النهائية
 . ترصد درجة االختبار النهائي والدرجة النهائية خالل مدة حتددها القواعد التنفيذية هلذه الالئحة

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
 يعتمد جملس الكلية آلية تنظيم أعمال االختبارات النهائية وفق الضوابط اآلتية:

 .احملددة وفق التقويم اجلامعي املعتمدتعقد االختبارات النهائية يف الفرتة . 1

 .ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد، ولرئيس اجلامعة أو من يفوضه االستثناء من ذلك.2

 .تلتزم الكلية بعقد االختبارات النهائية يف املواعيد احملددة يف فرتة التسجيل لكل مقرر.3

  االختبارات على مستوى الكلية برئاسة عميد الكلية.على  ُتَشّكل جلنة اإلشراف. 4

ا لرئيس القسم قبل موعد عقد ميتوىل أستاذ املقرر إعداد أسئلة االختبار ومنوذجًا لإلجابة النموذجية، ويّسلم نسخة منه. 5
 .االختبار النهائي للمقرر مبا ال يزيد عن يومني

ويشارك يف إعداد األسئلة أساتذة املقرر، وجيوز جمللس  ،الختبار النهائيدة لالشعب املتعددة أسئلة موّح ذييوضع للمقرر . 6
 وُينوه للطالب بذلك. ،الكلية الذي يقدم مقررًا بشعب متعددة بناًء على توصية جملس القسم وضع أسئلة غري موحدة

باخلروج من االختبار قبل ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له . 7
 .مضي نصف مدة االختبار املعتمدة

 يلتزم أستاذ املقرر باحلضور أثناء عقد اختبار املقرر الذي يتوىل تدريسه.. 8

يضع أستاذ املقرر أسئلة االختبار ملقرره، وجيوز لرئيس القسم )عند احلاجة( أن يشرك معه متخصصًا أو أكثر يف . 9
  كلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إىل من يراه.التصحيح، وجيوز جمللس ال

يف حال تعذر عقد االختبار النهائي يف موعده احملدد لعذر قهري، ٌيحدد رئيس القسم موعدًا بدياًل لعقد االختبار النهائي . 10
 .مقررين واحديف يوم على أال يتجاوز ما خيتربه الطالب  يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه

أستاذ املقرر أو من يكلفه رئيس القسم، الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف كشوف رصد الدرجات يرصد . 11
ساعة من موعد إجراء  ثنتني وسبعنيرئيس القسم، خالل مدة ال تتجاوز  عتمدها، ثم يثبتهااإللكرتونية املعدة لذلك وي

 .االختبار النهائي

التنفيذية، جيوز جمللس الكلية وضع  ماوقواعده (ونالثالث) واملادة (ونوالعشرالتاسعة ) املادة يف ورد ما مع مراعاة. 12
  .ختبارات النهائيةحسن سري اال مبا يضمنخرى أضوابط 
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 املادة احلادية والثالثون

يف اختبار املقرر الدراسي الذي يغيب عنه وحيسب تقديره  صفرًاالطالب الغائب عن االختبار النهائي تكون درجته 
 يف ذلك املقرر الدراسي على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها.

 املادة الثانية والثالثون 

والسماح  ،جيوز جمللس الكلية أو معهد الطالب قبول عذره ،إذا مل يتمكن الطالب من أداء االختبار النهائي لعذر
أو السنة الدراسية  ،أو الفصل الدراسي التالي ،نهاية املستوى الدراسي التالي زمبا ال يتجاو ،داء اختبار بديلله بأ

وُيعطى التقدير الذي حيصل عليه الطالب بعد  ،التالية للكلية أو املعهد اليت تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة
 ( يف حال عدم أدائه االختبار البديل. F) أو تقدير راسب )هـ( أو ،أدائه االختبار البديل

 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
من تاريخ عقد  أسبوعًا واحدًاللطالب التقدم جمللس كليته أو معهده بطلب اختبار بديل خالل مدة ال تتجاوز  جيوز. 1

إذا مل يتمكن الطالب من أداء االختبار النهائي يف أي من مقررات  .يف حاالت الضرورة القصوى االختبار النهائي
 يقبله جملس الكلية. الفصل الدراسي لعذر

واملوافقة على منحه اختبارًا بدياًل خالل مدة ال  عذر الطالبقبول  -أو من يفوضه- جيوز جمللس الكلية أو املعهد. 2
ويعطى التقدير الذي حيصل عليه بعد أدائه لالختبار ، بديل اختبارويرصد له تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، 

 البديل.

معتذرًا أو مؤجاًل لذلك الفصل الدراسي،  االختبار البديل، ومل يكنالطالب  يؤِدإذا مضى فصل دراسي واحد ومل 
 فيستبدل بتقدير راسب )هـ( وحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي.

للجنة الدائمة ملعاجلة قهري جاز  لعذٍرحضور االختبار البديل يف الفصل الدراسي التالي  إذا مل يتمكن الطالب من. 3
على توصية جملسي كلية الطالب والقسم السماح له بأداء االختبار البديل يف  بناًء مشاكل الطالب األكادميية

االختبار البديل فيستبدل بتقدير (، وإذا مضى الفصل الدراسي ومل يؤد يتم النص على حتديده) فصل دراسي آخر
 راسب )هـ( وحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي.

املقرر أستاذًا آخر، إلعداد االختبار البديل  تبعهيأستاذ املقرر، حيدد رئيس القسم الذي  وجوديف حال تعذر  .4
 .وتصحيحه

 

 املادة الثالثة والثالثون

السماح للطالب  ،الدراسي بناء على توصية أستاذ املقرر الدراسيجيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر 
أو السنة الدراسية  ،أو الفصل الدراسي التالي ،استكمال متطلبات أي مقرر دراسي يف املستوى الدراسي التالي

تقدير ويرصد للطالب يف سجله األكادميي  ،التالية للكليات أو املعاهد اليت تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة
وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال يف حال استكمال متطلبات ذلك املقرر  ،(ICغري مكتمل )ل( أو )
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( يف سجل الطالب لعدم  ICإذا مضت املدة املشار إليها يف هذه املادة ومل يغري تقدير غري مكتمل )ل( أو ) ،الدراسي
 حيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي.( وFفيستبدل بتقدير راسب )هـ( أو ) ،استكماله

 

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
السماح للطالب باستكمال  قررامل أستاذعلى توصية  جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر بناًء  .1

متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراسي التالي دون أن يعيد تسجيل ذلك املقرر، ويرصد للطالب يف سجله 
األكادميي تقدير غري مكتمل )ل( وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي حيصل 

 عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر.
متطلبات مضى فصل دراسي واحد ومل ُيَغري تقدير غري مكتمل )ل( يف سجل الطالب لعدم استكماله  إذا .2

ومل يكن الطالب معتذرًا أو مؤجاًل لذلك الفصل، فيستبدل به تقدير راسب )هـ( وحيسب ضمن  املقرر،
 املعدل الفصلي والرتاكمي.

شراف على استكمال املقرر أستاذًا آخر لإل تبعهي أستاذ املقرر، حيدد رئيس القسم الذي وجودتعذر يف حال  .3
 الطالب ملتطلبات املقرر الذي رصد له فيه تقدير غري مكتمل.

 

 املادة الرابعة والثالثون 

يرصد للطالب تقدير  ،إذا كانت دراسة املقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي
وإذا مل يستكمل  ،وبعد انتهاء الطالب من دراسة املقرر الدراسي مينح التقدير الذي حصل عليه ،(IPمستمر )م( أو )

املقرر الدراسي يف الوقت احملدد جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل )ل( 
 ( يف سجل الطالب.ICأو )

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير املقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية إذا كانت دراسة 

، وإذا مل يستكمل يف ذلك الفصل مستمر)م(، وبعد االنتهاء من دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه الطالب
تدريسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل )ل( يف سجل املقرر يف الوقت احملدد فيجوز جمللس القسم الذي يتوىل 

 .الطالب ويعامل وفق ما نصت عليه املادة الثالثة والثالثون من هذه الالئحة وقاعدتها التنفيذية

 

 املادة اخلامسة والثالثون 

حتديد  ،الكاملة اليت تتبع نظام السنة الدراسية  -جيوز جمللس اجلامعة بناء على توصية جملس الكلية أو املعهد 
عدد وحدات الرسوب يف املقررات الدراسية اليت ميكن للطالب إجراء اختبار نهائي )دور ثاني( يف املقرر الدراسي 

 الذي رسب فيه.
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 : القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
عقد اختبار دور ثان قبل بدء العام الدراسي مبدة ال ُي ؛اليت تطبق نظام السنة الدراسية كلياتالملقررات   .1

اليت يقرها واالجراءات تقل عن أسبوعني، ويسمح بدخوله ملن رسب يف مقررات حمددة وفق الضوابط 
: 2د) (.من تقدير الرسوب السابق )هـ ( بداًل2جملس الكلية. ويرصد ملن ينجح يف الدور الثاني تقدير )د

 ير مقبول(.ناجح يف الدور الثاني بتقد
يف الدور األول من االختبار النهائي األول يف مقررات تزيد عما قرره جملس -ال يسمح للطالب الراسب  .2

، ويعيد دراسة املقررات السنة الدراسية نفسهاويبقى يف  ،بدخول اختبار الدور الثاني (1الكلية يف الفقرة )
 اليت رسب فيها فقط.

ويعيد دراسة املقررات  هانفسيبقى الطالب الراسب يف الدور الثاني أو يف مقررات ليس هلا دور ثان يف السنة  .3
 اليت رسب فيها، وجمللس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية.

 

 املادة السادسة والثالثون

 ،مخسة عشرة يوما من اعتماد النتيجة زالدراسي خالل مدة ال تتجاوجيوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر 
 وحتدد القواعد التنفيذية هلذه الالئحة اآللية واإلجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
 

تاريخ إعالن جيوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من  -1
 دريس املقرر.وذلك بتقديم الطلب للقسم الذي يتوىل ت النتيجة

على رئيس القسم طلب إفادة أستاذ املقرر، ويف حال وجود خطأ يف الدرجة النهائية تعدل النتيجة مبوجب  -2
 عديل النتيجة بعد التأكد من مراجعة استحقاقات مجيع طلبة الشعبة.منوذج ت

 :اآلتية الضوابط النهائي وفق أوراق إجابات االختبارجيوز للطالب التقدم بطلب إعادة تصحيح  -3

من تاريخ إعالن نتيجة االختبار  عشرة أيامتصحيح أوراق إجابته خالل أن يتقدم الطالُب بطلِب إعادة  -أ            
 . النهائي حمل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتوىل تدريس املقرر

أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية ملقررات   -ب           
 .سبق له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو باحلفظ

 املقرر، ويف حال وجود خطأ ُتعدل النتيجة مبوجب منوذج تعديل النتيجة، أستاذعلى رئيس القسم طلب إفادة -ج         
رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها باإلجابة  فعلى ،أما يف حال اإلفادة بسالمة التصحيح

النموذجية لالختبار، وعند قبول الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم حبفظ 
ت خالل الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات املشار إليها بالفقرة الثانية، على أن يتم إنهاء هذه اإلجراءا

 مخسة أيام عمل.

يف حال عدم قبول الطالب بسالمة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل جلنة من عضوين من هيئة  -د         
رئيس القسم الختاذ قراره بتعديل درجة الطالب إىل املقرر، وترفع تقريرها  أستاذالقسم ليس من بينهما يف التدريس 
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ويتم إبالغ الطالب  ،من تاريخ تشكيل اللجنة مدة أقصاها عشرة أيام عمل أو برفض الطلب، على أن يتم ذلك يف
 بالقرار.

 باإلجراءات السابقة. املختصاملقرر يقوم وكيل الكلية  أستاذإذا كان رئيس القسم هو -هـ         

ملقرر خالل عشرة جملس الكلية اليت تتوىل تدريس اإىل يف حال عدم قبول الطالب بالقرار جيوز له التظلم -و       
، ويقدم التظلم رمسيًا لعميد الكلية متضمنًا أسباب ومربرات إبالغه كتابيًا أو إلكرتونيًاأيام عمل من تاريخ 

 تقدميه، وُيعرض التظلم على جملس الكلية يف أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم.

أن يصدر قرارًا مسببًا حبفظه، ويف حال موافقته جيوز جمللس الكلية يف حال عدم قبوله أسباب التظلم - ز        
 -على األقّل-يشّكل جلنة إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة، َتُضّم ثالثًة من أعضاء هيئة التدريس  ؛على إعادة التصحيح

وترفع تقريرها للمجلس خالل  ليس من بينهم أستاذ املقرر، وال أعضاء اللجنة السابقة، وأحدهم من خارج القسم.
عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على اجمللس للبت فيه يف أول جلسة انعقاد تالية، ويكون 

 .قرار اجمللس نهائيًا باعتماد حمضر اجللسة

 
 

 الفصل التاسع: التقديرات

 املادة السابعة والثالثون 

 ند خترج الطالب بناء على معدله الرتاكمي اآلتي: يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي ع

 4،00من  3،50أو  5،00من  4.50)ممتاز( إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  .1
إىل أقل  2،75أو من  5،00من  4،50إىل أقل من  3،75)جيد جدا( إذا كان املعدل الرتاكمي من  .2

  4،00 من 3،50من 
إىل أقل من  1،75أو من  5،00من  3،75إىل أقل من  2،75)جيد( إذا كان املعدل الرتاكمي من  .3

 4،00من  2،75
إىل أقل من  1.00أو من  5،00من  2،75إىل أقل من  2،00)مقبول( إذا كان املعدل الرتاكمي من  .4

 4،00من  1،75

 القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود:
 

على أال يقل عن املعدل الذي يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناء على معدله الرتاكمي 
 حيدده جملس اجلامعة لكل ختصص، وال يقل يف كل األحوال عن تقدير مقبول، والتقديرات كاآلتي: 

 .5.00من  4.50)ممتاز(: إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  -1
 .  4.50إىل أقل من  3.75(: إذا كان املعدل الرتاكمي من )جيد جدًا -2
 .  3.75إىل أقل من  2.75)جيد(: إذا كان املعدل الرتاكمي من  -3
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   .  2.75إىل أقل من  2.00)مقبول(: إذا كان املعدل الرتاكمي من  -4
 

 املادة الثامنة والثالثون 

 ( من هذه الالئحة.1دراسي وفقا للملحق )يتم احتساب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر 

 

 املادة التاسعة والثالثون

 تقدير مرتبة الشرف:

( 5.00( من )5.00( إىل )4.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من ) .1
على ( عند التخرج. ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل 4.00( من )4.00( إىل )3.75أو من )

( من 3.75( إىل أقل من )3.25( أو من )5.00( من )4.75( إىل أقل من )4.25معدل تراكمي من )
 ( عند التخرج.4.00)

 ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يلي: .2

أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر  .أ
 ب احملول إىل اجلامعة.والطال

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد  .ب
 األقصى للبقاء يف كليته أو معهده.

 من متطلبات التخرج  %( 60أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ماال يقل عن )  ج. 

 عة امللك سعود:القاعدة التنفيذية جلام
 

( عند 5.00( إىل )4.75متنح مرتبة الشرف األوىل لطالب درجة البكالوريوس احلاصل على معدل تراكمي من )
( عند 4.75( إىل أقل من )4.25التخرج، ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

 التخرج.
 الثانية ما يلي:ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو 

 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى. -أ
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد األقصى  -ب

 طالب يف غري ختصصه.للبقاء يف كليته، وال يدخل يف احتساب املدة الفصول الدراسية اليت درسها ال
 من متطلبات التخرج. % (60أن يكون الطالب قد درس يف جامعة امللك سعود ما ال يقل عن ) -ج
 

 

 املادة األربعون 

 جيوز جمللس اجلامعة تقديم نظام تقديرات خمتلف بعد موافقة جملس شؤون اجلامعات.
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 الفصل العاشر: اخلريج وخمرجات التعلم

 واألربعوناملادة احلادية 

 ،يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي واخلطة الدراسية املقرة من جملس اجلامعة
على أال يقل يف كل األحوال ، على أال يقل معدله الرتاكمي عن املعدل الذي حيدده جملس اجلامعة لكل ختصص

 عن تقدير "مقبول".

 
 :امللك سعودالقاعدة التنفيذية جلامعة 

 
، على أال يقل معدله متطلبات الربنامج الدراسييتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب  .1

واهلندسة اهلندسة وعلوم احلاسب واملعلومات  اتكلي( باستثناء طالب 5.00من  2.00الرتاكمي عن مقبول )
 .(5.00من  2.75) فاملعدل املطلوب هو جيد التطبيقية وعلوم احلاسب التطبيقي

مينح جملس اجلامعة الدرجات العلمية للطالب بناًء على مذكرة التخرج اليت ُترفع من قبل عمادة شؤون القبول  .2
والتسجيل، وترفع بعد ذلك مذكرات إفرادية للطالب الذين ينهون متطلبات التخرج، ويعد آخر فصل دراسي يف 

  .سجل الطالب هو فصل التخرج

 . شؤون القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج ختتص عمادة .3

 
 نية واألربعون ااملادة الث

جيوز جمللس الكلية بناًء على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب لرفع 
 وذلك يف حال جناحه يف املقررات الدراسية ورسوبه يف املعدل. ،معدله الرتاكمي

 :ذية جلامعة امللك سعودالقاعدة التنفي
بناًء على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات مناسبة يدرسها      -أو من يفوضه -جيوز جمللس كلية الطالب 

ــوبه يف املعدل  ــرط املعدل الرتاكمي األدنى الالزم للتخرج وذلك يف حالة جناحه يف املقررات ورسـ  الطالب لتحقيق شـ
   .الرتاكمي

 

 

 

 واألربعونادة الثالثة ملا

 . تلتزم اجلامعة بتطبيق املمارسات اليت تضمن جودة عملية التعليم والتعلم
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 :القاعدة التنفيذية جلامعة امللك سعود
 أداٍء ومؤشرات بيانات وفق دراسي برنامج كل يف الطالب وأداء التعلم حلالة سنوية مبراجعة الكلية تلتزم .1

 .والتعلم التعليم عملية جودة تضمن أكادمييٍة

وتطلب  ،العلمية جملاالتها املناسبة التعليمية املمارسات الكلية حتدد اجلامعة يف العالقة ذات اجلهات مع بالتعاون .2
 .وممارستها تطبيقها علىمن أعضاء هيئة التدريس االّطالع عليها، وحتثهم 

 تطبيقها علىعليها، وحثهم  منسوبيها واطالع الطالب تعلم تقويم يف اجلامعة سياسة بتطبيق الكلية تلتزم .3
 .وممارستها

 لدى والتعلم التعليم عملية جودة مستوى رفع يضمن مبا وتنفيذها نوعية ومبادرات خطط بتقديم الكلية تلتزم .4
 .منسوبيها

 حبسب ذلك غري أو متعثرين أوسواٌء أكانوا موهوبني  للطالب األكادميي الدعم بتقديم الكلية تلتزم .5
 .الكلية لطالب األكادميي األداءيرتقي مبستوى  مبا اجلامعة يف العالقة ذات اجلهات مع بالتعاون وذلك ،احتياجاتهم

 املادة الرابعة واألربعون

 .مبا يضمن متيزهم ومنافستهم يف سوق العمل ،تعمل اجلامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج

 :امللك سعود القاعدة التنفيذية جلامعة
م، يعتمد جملس ري خرجيي اجلامعات وخمرجات التعلحول معاي اجلهات ذات العالقةمع مراعاة ما يصدر من . 1

 .اجلامعة دليل قياس خصائص اخلرجيني جبامعة امللك سعود

 احرتافيةال صفية متنحهم شهادات دورات  بتنظيم تقوم عمادة شؤون الطالب بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 2
 م يف متّيز الطلبة قبل التخّرج، ورْفع كفاءتهم، واملنافسة يف سوق العمل.ُتْسِه ومهنية

 

 

 

 

 

 

 الفصل احلادي عشر: أحكام عامة

 املادة اخلامسة واألربعون
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واملستوى الدراسي واملستوى الصيفي جيوز جمللس اجلامعة تغيري املدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي 
والسنة الدراسية الكاملة احملددة يف املادة األوىل من هذه الالئحة بعد صدور قرار باملوافقة من جملس شؤون 

 اجلامعات أو من يفوضه.

 

 املادة السادسة واألربعون

من مضى على حصوله للجامعة قبول  ،مع عدم اإلخالل بأحكام هذه الالئحة وشروط وضوابط القبول يف اجلامعة
كما جيوز أن يكون ذلك  ،ة العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعةعلى الثانوي

 مبقابل مالي وفق ضوابط يضعها جملس شؤون اجلامعات.

 املادة السابعة واألربعون

على اقرتاح جملس الكلية إقرار  جمللس اجلامعة بناًء ،مع مراعاة ما يصدر من جملس شؤون اجلامعات من قرارات
برنامج مشرتك بني اجلامعة ومؤسسة تعليمية خارج اململكة على أن تكون مرخصة من جهة االختصاص يف بلد 

ويضع  ،الدراسة وحاصلة على االعتماد الرباجمي من إحدى اهليئات الدولية اليت تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب
 جراءات اخلاصة بذلك.جملس اجلامعة الضوابط واإل

 املادة الثامنة واألربعون

جمللس اجلامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة املوهوبني واملتميزين واملبدعني واملبتكرين يف 
 . جماهلم

 املادة التاسعة واألربعون

ة العامة لدراسة أو حضور للجامعة إتاحة الفرصة لطالب مرحلة الثانوي ،مع مراعاة ما يصدر من اجلهات املختصة
 بعض املقررات الدراسية العامة يف اجلامعة وفق شروط وضوابط يضعها جملس اجلامعة.

 املادة اخلمسون

 قر جملس كل جامعة قواعد السلوك واالنضباط الطالبي يف اجلامعة.ُي ،مع مراعاة األنظمة واللوائح والقرارات

 املادة احلادية واخلمسون

 جامعة القواعد التنفيذية هلذه الالئحة.قر جملس كل ُي

 املادة الثانية واخلمسون

 جمللس شؤون اجلامعات تفسري هذه الالئحة.

 املادة الثالثة واخلمسون

للمرحلة اجلامعية املعدلة بقرار جملس التعليم العالي رقم حتل هذه الالئحة حمل الئحة الدراسة واالختبارات 
 وتلغي ما يتعارض معها من أحكام. ،هـ 2/11/1423( وتاريخ 13/27/1423)
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 املادة الرابعة واخلمسون

 هـ. 1444يعمل بهذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ بداية العام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1امللحق )
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 حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير 
 ( 4من ) 

وزن التقدير 
 ( 5من ) 

 الرمز بالعربي
الرمز 

 باإلجنليزي
 التقدير بالعربي

التقدير 
 باإلجنليزي

 الدرجة املئوية

 Exceptional 95 -100 ممتاز مرتفع +A أ+ 5.0 4.0

 95إىل أقل من Excellent  90 ممتاز A أ 4.75 3.75

 90إىل أقل من Superior 85 جدًا مرتفع جيد +B ب+ 4.5 3.5

 85إىل أقل من Very Good 80 جيد جدًا B ب 4.0 3.00

 Above جيد مرتفع +C ج+ 3.5 2.5
Average 

 80إىل أقل من  75

 75إىل أقل من Good 70 جيد C ج 3.0 2.0

 70إىل أقل من High Pass 65 مقبول مرتفع +D د+ 2.5 1.5

 65إىل أقل من Pass 60 مقبول D د 2.0 1.0

 60أقل من  Fail راسب F هـ 1.0 0
 - In-Progress مستمر IP م - -
 - In-Complete غري مكتمل IC ل - -

 - Denial حمروم DN ح 1.0 0
-Nograde ناجح دون درجة NP ند - -

Pass 
 وأكثر60

راسب دون  NF هد - -
 درجة

Nograde-Fail  60أقل من 

 - Withdrawn منسحب بعذر W ع - -

 - Exemption معفى E عف - -
 

 

 

 (2امللحق ) 

 تعريفات
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 اللجنة الدائمة ملعاجلة مشاكل الطالب األكادميية:

وفق ما نصت عليه  ومعاجلتهايف مشاكل الطالب األكادميية للنظر بقرار من رئيس اجلامعة  جلنة تشكل
 .التنفيذية وقواعدهامواد الالئحة 

 

 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي:

 جلنة تشكل بقرار من رئيس اجلامعة للنظر يف الربامج واألنظمة الدراسية للمرحلة اجلامعية. 

 

 :النهائية االختبارات فرتة

 . اجلامعة جملسيف تفاصيل التقويم للعام الدراسي الذي يقره  ونهايتها بدايتها ددحت زمنية مدة

 :املستجد الطالب

 إن الدرجة نفسيف  السابق الدراسي لسجله الرجوع دون ،علمية لدرجة اجلامعة يف يقبل الذي الطالب

 .اجلامعة يف القبول له سبق ممن كان

  :املنتظم الطالب 

   .دراسية سنة أو دراسي فصل يف دراسية مقررات يف التسجيل له يتاح الذي الطالب

 :املعتذر الطالب

سواء أكان االعتذار عن مجيع املقررات الدراسية املسجلة له  دراسة يف االستمرار عن اعتذاره يقبل الذي الطالب
 .دراسيال عام أو فصٍل أو

 املؤجل الطالب  

  .دون تسجيل مقررات قادم دراسي عام أو دراسي فصل دراسة تأجيل على املوافقة له تصدر الذي الطالب

 الطالب املقيد

 .ل أو الزائراملؤجِّر أو املعتِذ الطالَب، ويشمل الطالب املنتظم يف اجلامعة

 :قيده املطوي الطالب 

 واالختبارات الدراسة الئحة عليها نصت ألسباب الدراسة االستمرار يف عن إيقافه يتم الذي الطالب

   .التنفيذية وقواعدها
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 :أكادمييًا املفصول الطالب 

 لتجاوزه أو األكادميية اإلنذارات من حمدد عدد على حلصوله نتيجًة  تسجيله إيقاف يتم الذي الطالب

    .معًا السببني بكال أو للدراسة، القصوى النظامية املدة

 :تأديبيًا املفصول الطالب 

 وفق االختصاص جهة من حبقه تأدييب قرار صدور بسبب اجلامعة من نهائيًا فصله يتم الذي الطالب

 .قواعد السلوك واالنضباط الطالبي يف اجلامعة عليه نصت ما

 :املنسحب الطالب 

  .الدراسي برناجمه إكمال قبل اجلامعة يف دراسته بإنهاء يقوم الذي الطالب

 :االسرتشادية اخلطة 

 .دراسية سنوات أو مستويات على الدراسية اخلطة متطلبات توزيع هي

  :للدراسة النظامية املدة 

 املستويات أو السنوات لعدد وفقًا دراسي لربنامج التخرج متطلبات الستكمال احملددة الزمنية الفرتة

 .الربنامج لذلك االسرتشادية اخلطة يف احملددة الدراسية

 :السابق املتطلب 

 ملقرٍر الطالب اجتياز الشرط يتضمن قد و مقرر، تسجيل من التمكن قبل حتقيقه يلزم الذي الشرط

  .الدراسية الوحدات من حمدٍد لعدٍد أو املقررات، من عدٍد أو

 :املصاحب املتطلب 

 ملقرٍر التزامين تسجيلال الشرط يتضمن قد و مقرر، تسجيل من التمكن قبل حتقيقه يلزم الذي الشرط

 .الدراسية وحداتال من حمدٍد لعدٍد أو املقررات، من عدٍد أو

  

  :اآللي التسجيل

 .الدراسية خطته وفق املتاحة املقررات يف الدراسي الفصل بداية قبل املنتظم للطالب إلكرتونيًا التسجيل

 :املعادلة 

 يف  وذلك اجتيازه، له يسبق مل الدراسية خطته ضمن  ملقرٍر جمتازًا الطالب اعتبار مبوجبه يتم إجراء
 يف  املطلوب للمقرر مكافئًا أو معاداًل ويكون ،اخارجه أو اجلامعة داخل سهَرَد آخر ٍرمقر يف  جناحه حال

 .وقواعدها التنفيذية الالئحة هذه عليها نصت اليت الضوابط وفق خطته
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 :األكادميي اإلنذار  

 هذهمواد  يف املوضح األدنى احلد عن الرتاكمي معدله اخنفاض بسبب للطالب يوجه الذي اإلشعار
 .وقواعدها التنفيذية الالئحة

 

  :الربنامج البيين

فرعني من فروع هو برنامج دراسي جديد بنواتج تعلم جديدة مستمدة من تكامل وتناغم نواتج تعلم 
 املعرفة )أو برناجمني( أو أكثر

 


