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 سعودجبامعة امللك امعية والقواعد التنفيذية الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجل

 هـ١٤٣٥/١٤٣٦للعام اجلامعي 

  

 المادة األولى: التعريفات 
 

 : السنة الدراسية
 .وجدفصالن رئيسان وفصل صيفي إن   
 

  :الدراسيالفصل 
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا ُتَدرَّس على مداها المقررات الدراسية، وال تدخل من 

 .ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية
 

 :الصيفيالفصل 
 النهائية،مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات 

 .وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر
 

 :الدراسيالمستوى 
 هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقًا للخطط الدراسية المعتمدة. 

 
 الخطة الدراسية: 

هــي مجموعـــة المقــررات الدراســـية اإلجباريــة واالختياريـــة والحــرة، والتـــي تشــكل مـــن مجمــوع وحـــداتها 
ـــة فـــي  ـــى الدرجـــة العلمي ـــب اجتيازهـــا بنجـــاح للحصـــول عل ـــى الطال ـــات التخـــرج التـــي يجـــب عل متطلب

 التخصص المحدد. 
 

 :الدراسيالمقرر 
ج). ويكـون لكـل مقـرر، رقـم، مادة دراسـية ضـمن الخطـة الدراسـية المعتمـدة فـي كـل تخصـص (برنـام 

ورمز، واسم، ووصـف مفصـل لمفرداتـه يميـزه مـن حيـث المحتـوى والمسـتوى عمـا سـواه مـن مقـررات، 
وملــــف خــــاص يحــــتفظ بــــه القســــم لغــــرض المتابعــــة، والتقيــــيم، والتطــــوير، ويجــــوز أن يكــــون لــــبعض 

 المقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه. 
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 :الدراسيةالوحدة 

لمحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ، أو الدرس السريري الذي ال ا 
 .تقل مدته عن خمسين دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة

 

 :األكاديمياإلنذار 
األدنى الموضح في هذه اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد 

 .الالئحة
 

 : درجة األعمال الفصلية
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث 

 .الدراسيوأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر 
 

 :النهائياالختبار 
 .الدراسياختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل 

 

 :النهائيتبار درجة االخ
 .الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي

 

 :النهائيةالدرجة 
وتحسب الدرجة  مقرر،مجموع درجات األعمال الفصلية مضافًا إليها درجة االختبار النهائي لكل 

 .من مائة
 

 :التقـديـر
 .للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرروصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي 

 

 : تقدير غير مكتمل
تقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ، ويرمز 

 . )IC( له في السجل األكاديمي بالحرف (ل) أو 
 

 : تقدير مستمر
ويرمز له  الستكماله،تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي 

 .)IP( بالرمز (م) أو
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 : المعدل الفصلي
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع 

دة المقررة في وزن التقدير الذي وتحسب النقاط بضرب الوح دراسي،المقررات التي درسها في أي فصل 
 انظر الملحق (ب). الطالب،حصل عليه في كل مقرر درسه 

 
 : المعدل التراكمي

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه 
 بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ، انظر الملحق (ب).

 
 : تقدير العامال

 .وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مّدة دراسته في الجامعة
 

 العبء الدراسي : 
مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسـي، ويتحـدد الحـد األعلـى  

 واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة. 
 

 

  المستجدينقبول الطالب 

 : المادة الثانية

ُيحــدد مجلــس الجامعــة بنــاًء علــى اقتــراح مجــالس الكليــات والجهــات ذات العالقــة فــي الجامعــة عــدد  
 الطالب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.

 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود 
 

قبولهم في العام الدراسي القادم وفق معايير محددة تقترح مجالس الكليات أعداد الطالب الذين يمكن  -أ 
 وواضحة.

يحدد مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعة عدد الطالب  -ب
 الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.
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 :الثالثةالمادة 

 :يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي 
 أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها . -أ  
     أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات  - ب 

 الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة. لمجلسويجوز 
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. - ج 
 الجامعة.أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس  - د 
 أن يكون الئقا طبيا .  - هـ 
 أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة . -  و 
 وتعلن وقت التقديم .  أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة -  ز 

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

 يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:
 أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها. -أ  
أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز  -ب  

 لمدير الجامعة أو من يفوضه االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت األسباب المقنعة.
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -ج  
 مجلس الجامعة. أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها -د  
 أن يكون الئقا طبيا.  -هـ  
 أن يحصل على موافقة للدراسة من مرجعه إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. -و   
 أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.  -ز   

 أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.  -ح 
 أال يكون الطالب منتظمًا في جامعة أخرى داخل أو خارج المملكة. -ط
أال يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس، ويجوز النظر في قبول المتقدمين لدرجة جامعية أخرى  -ي

 بعد الثانوية ( بكالوريوس ، دبلوم ) في المقاعد المتبقية في الجامعة.
 

 : المادة الرابعة

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

 المادة الخامسة : نظام الدراسة
 
 يتدرج الطالب في الدراسة وفقًا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة .  ) أ(
 تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية. ) ب(
 
 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

مجلس الجامعة، ويعد منهيًا لمتطلبات (أ) يتدرج الطالب في الدراسة وفقًا لخطته الدراسية التي أقّرها 
المستوى الدراسي أو السنة الدراسية، إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى أو السنة الدراسية، 

 أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة.
 (ب) تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية.

 
 : السادسةالمادة 

 

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد  
 واإلجراءات التي يقرها مجلس الجامعة ، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين .

 القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس مبدأه السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد 
واإلجراءات في هذه الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي" حيثما ورد ، بما ال 

 يتعارض مع ما يأتي : 
) ثالثين أسبوعًا ، وال تدخل من ٣٠تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي ال تقل مدته عن (  -أ   

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

 يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية. الطبيعة التدريبية أن
يعقد اختبار دور ثان قبل بدء العام الدراسي بمدة ال تقل عن أسبوعين، ويسمح بدخوله لمن رسب في  -ج   

التي يقرها مجلس الكلية . ويرصد لمن ينجح في الدور الثاني واالجراءات مقررات محددة وفق الضوابط 
 : ناجح في الدور الثاني بتقدير مقبول ). ٢ال من تقدير الرسوب السابق (هـ) .( د)  بد ٢تقدير ( د
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في الدور األول من االختبار النهائي األول في مقررات تزيد عما قرره  -ال يسمح للطالب الراسب  -د   
ويعيد بدخول اختبار الدور الثاني ويبقى في نفس السنة الدراسية،   -مجلس الكلية في الفقرة ( ج )

 دراسة المقررات التي رسب فيها فقط.
يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثان في نفس السنة ويعيد دراسة  -هـ 

 المقررات التي رسب فيها، ولمجلس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية.
 ن تسجيل المقررات فيها للطالب بسنتين متتاليتين.يحدد عدد السنوات التي يمك -و 

 
 

  :نظام المستويات :السابعةالمادة 
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي  

 صيفي، على أن تحتسب مّدته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى
 مستويات وفقًا للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.

 

 : المادة الثامنة

يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل والحذف واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية  
 المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي. 

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

 

) سـاعة ٢٠) ساعة دراسية والحد األعلـى (١٢الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي ( -١-٨
أو مـن  -دراسية بما يتناسب مع معدل الطالب التراكمي وفق اآللية التي يقرها مدير الجامعة ،  ولمدير الجامعة

الموافقة على زيادة الحد األعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه في الفصل الدراسـي بمـا ال يتجـاوز عـن  -فوضهي
 ) ساعة للفصل الصيفي.١٢) ساعة، وبما ال يتجاوز عن (٢٤(
) يتم تسجيل الطالب المنتظم آليًا مـالم يكـن تسـجيله موقوفـًا، وفـق الضـوابط ١-٨ورد في ( مامراعاة مع  -٢-٨

 التالية:
 أ) التقيد بالخطة االسترشادية لبرنامج الطالب بما فيها من تدرج في المستويات، وبما تشترطه من متطلبات.

 ب) أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
تزيــد عــن الحــد األعلــى للعــبء الدراســي المســموح بــه للطالــب والمــرتبط بمعدلــه ج) تســجيل عــدد مــن الســاعات ال 

التراكمـــي، ويســـتثنى مـــن ذلـــك تســـجيل الطالـــب الملتـــزم بالخطـــة االسترشـــادية، حيـــث يســـجل لـــه جميـــع مقـــررات 
 المستوى المستحق بغض النظر عن معدله التراكمي.
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 تسجيله خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي. يتم حذف التسجيل اآللي للطالب الذي لم يقم بتأكيد  -٣-٨
يمكــن للطالــب تعــديل تســجيله مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة بإضــافة وحــذف مقــررات فــي الفتــرة المحــددة  -٤-٨

 لذلك، وفق الضوابط التالية: 
 أوًال: شروط الحذف: 

، ولمــدير الجامعــة أو مــن يفوضــه أ)  أال يقــل عــدد الســاعات الدراســية عــن الحــد األدنــى للعــبء الدراســي للطالــب
 االستثناء من ذلك.

ب) إذا كـان المقــرر المــراد حذفــه متطلبــًا مصـاحبًا مــع مقــرر آخــر، فــال يحـق للطالــب حذفــه إال بحــذف المقــررين 
 معًا. 

 ثانيًا: شروط اإلضافة: 
 أ) أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
 ب) أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية.

 فر مقاعد في الشعبة المطلوبة. ج) تو 
 د) اجتياز المتطلب الدراسي السابق أو تسجيل المتطلب المصاحب. 

 هـ) عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب.
 و) عدم إضافة  مقرر سبق اجتيازه.

ز) عـدم إضــافة مقــرر يتجــاوز الطالــب بتســجيله العــدد الكلــي لســاعات الخطــة الدراســية و لمــدير الجامعــة أو مــن 
 يفوضه االستثناء من ذلك. 

مراعـــاة مـــا ورد فـــي بنـــود هـــذه القاعـــدة، تتـــولى الكليـــة معالجـــة أوضـــاع تســـجيل الطالـــب ضـــمن فتـــرة مـــع  -٥-٨
قــرر أو مــن يفوضــه  االســتثناء مــن شــرطي اإلضــافة الــواردة فــي التســجيل المحــددة، ولعميــد الكليــة التــي تقــدم الم

د)، ولعميد كلية الطالب أو من يفوضه االستثناء من شرط اإلضافة الـواردة فـي الفقـرة (هــ) وبمـا ال  و فقرتي (ج
 ساعة. ٢٠يتجاوز 

ضـافة فـي لعميد الكلية أو مـن يفوضـه بنـاًء علـى توصـية مجلـس القسـم المخـتص االسـتثناء مـن شـرط اإل -٦-٨
الفقرة (ب) و تحديد مقررات بديلة يدرسـها الطالـب فـي حـال تعـذر طـرح مقـررات الخطـة الدراسـية علـى أن تكـون 

  المقررات البديلة معادلة أو مكافئة للمقررات المستحقة.
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  المواظبة واالعتذار عن الدراسة 
 

 

 : المادة التاسعة

العملية، ويحرم من دخول االختبار النهائي على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس  
%) من ٧٥فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على أال تقل عن (

المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، وُيعّد الطالب الذي حرم من دخول 
 ).DNويرصد له تقدير محروم (ح) أو ( االختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر،

 

 :  القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية والسريرية الفعلية والتمارين، ويحرم من دخول 
االختبار بسبب %) ، ويعّد الطالب الذي حرم من دخول ٧٥االختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره فيها  عن (

في المقرر وتثبت درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح) ، ويتم إقرار قوائم  الغياب راسباً 
 المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من قبل مجلس الكلية، أو من يفوضه.

 

 : المادة العاشرة
 

رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار،  - استثناءً  -يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه  
%) ٥٠شريطة أن يقدم الطالب عذرًا يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن (

 من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر .
 

 :  القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

رفع الحرمان والسماح للطالب  -استثناًء  -المقرر) أو من يفوضه  يجوز لمجلس الكلية (التي تقدم  
%) من ٥٠بدخول االختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس على أال تقل نسبة الحضور عن (

 المحاضرات والتمارين والدروس العملية والسريرية الفعلية لكل مقرر.
 

 :المادة الحادية عشرة
 

يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرًا في ذلك االختيار، ويحسب تقديره في الطالب الذي  
 ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.
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 : المادة الثانية عشرة
 

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز  
حاالت الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارًا بديًال خالل مدة ال الكلية في  لمجلس

 تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

 
 القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود : 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المادة الثالثة عشرة

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعـد راسـبًا، إذا تقـدم بعـذر مقبـول    ) أ
لــدى الجهــة التــي يحــددها مجلــس الجامعــة، وذلــك خــالل فتــرة زمنيــة تحــددها القواعــد التنفيذيــة التــي يقرهــا 

مــة إلنهــاء متطلبــات ) ويحتســب هــذا الفصــل مــن المــدة الالز Wمجلــس الجامعــة، ويرصــد للطالــب (ع) أو (
 التخرج .

يجوز االنسحاب بعـذر مـن مقـرر أو أكثـر فـي الفصـل الدراسـي وفـق القواعـد التنفيذيـة التـي يقرهـا مجلـس   ) ب
 الجامعة.

ي في أي من مواد الفصل الدراسي لعذر قهري، يجوز إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائ ) أ

لمجلس كلية الطالب في حاالت الضرورة القصوى ، قبول عذره والموافقة  على منحه اختبارًا بديًال خالل 

مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه لالختبار 

 البديل .

دراسي واحد ولم ُيَغير تقدير البديل (بد) في سجل الطالب ولم يكن الطالب معتذرًا أو إذا مضى فصل  ) ب

 مؤجًال لذلك الفصل الدراسي،  فيستبدل بتقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

دير ج)  إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز لم

الجامعة، أو من يفوضه بناء على توصية مجلسي كلية الطالب و القسم السماح له  بأداء االختبار 

البديل في فصل دراسي آخر( محدد )، وٕاذا مضى الفصل الدراسي ولم يؤد االختبار البديل  فيستبدل 

 بتقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

مقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر أستاذًا آخر، لإلشراف على االختبار د) في حال غياب أستاذ ال

 البديل  وتصحيحه .
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 :  لقاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعودا
 

 

دورة يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي أو سنة دراسية أو  أ : -١٣
قصيرة دون أن يعد راسبًا، ويرصد له تقدير (ع)  في المقررات المسجلة له، وتحتسب المدة المعتذر عنها 

 ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج، وذلك وفق ما يلي :
) يجوز لطالب النظام الفصلي  أن يقدم طلب اعتذار لعميد الكلية عن االستمرار في  ١-أ -١٣(      

 فصل دراسي أو صيفي شرط: دراسة 
أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأربعة أسابيع على األقل للفصل   ) أ

 الدراسي، وأسبوعين للفصل الصيفي. 
أال يتجاوز عدد مرات االعتذار ثالث مرات طيلة بقائه في الجامعة و(ال يحتسب االعتذار عن الفصل  ) ب

 االعتذار).الصيفي ضمن عدد مرات 
 جـ)  أال يكون االعتذار عن ثالثة فصول متتالية.

) يجوز للطالب في النظام السنوي االعتذار عن االستمرار في دراسة سنة دراسية، وٌيثبت في ٢-أ -١٣(    
 سجله نتائج المقررات التي أنهى اختبارها قبل قبول طلب االعتذار بشرط: 

 الختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل.أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية ا ) أ
 أال يتجاوز عدد مرات االعتذار مرتين طيلة مدة دراسته في الجامعة. ) ب

 جـ) أال يكون االعتذار لسنتين دراسيتين متتاليتين.
) يقوم عميد الكلية أو من يفوضه باتخاذ القرار خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ٣-أ -١٣(   

عبر البوابة اإللكترونية وٕاذا لم يبت عميد الكلية أو من يفوضه في الطلب خالل الفترة المحددة ينفذ االعتذار 
 –في حالة الضرورة القصوى  –، ولمدير الجامعة أو من يفوضه أعاله آليًا وفق الضوابط المنصوص عليها

 ما لم يدخل الطالب أي اختبار نهائي. تلك الضوابطاالستثناء من 
و  )١-أ -١٣) يتم طي قيد الطالب في حال تنفيذ اعتذار إضافي يزيد عما ورد في الفقرتين ( ٤-أ -١٣(   

 من هذه الالئحة. ةعشر  بعة) من هذه المادة، وتسري على المطوي قيده أحكام المادة السا٢-أ -١٣(
صد له تقدير (ع) دون يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي أو أكثر وير  -ب -١٣

 أن يعّد راسبًا وفقًا للضوابط اآلتية:
) لطالب النظام الفصلي االعتذار عن مقررين دراسيين كحد أقصى في الفصل الدراسي أو ١-ب -١٣(     

الصيفي الواحد، على أن يقدم الطلب قبل بداية فترة االختبارات النهائية بأربعة أسابيع للفصل الدراسي، 
 فصل الصيفي.وأسبوعين لل

) لطالب النظام السنوي االعتذار عن ثالث مقررات دراسية كحد أقصى في السنة الدراسية ٢-ب -١٣(    
 الواحدة، على أن ُيقدم الطلب قبل بداية فترة االختبارات النهائية بثمانية أسابيع.

) أال يزيد عدد المقررات المعتذر عنها عن أربعة مقررات دراسية طيلة بقاء الطالب في ٣-ب -١٣(    
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في بنصف اعتذار ويجبر الكسر لصالح يالجامعة، على أن يحتسب االعتذار عن مقرر في الفصل الص
 الطالب.

ة للمادة الثامنة من هذه من القاعدة التنفيذي )٤-٨() مراعاة شروط الحذف الواردة في الفقرة ٤-ب -١٣(    
 الالئحة. 

) يقوم عميد الكلية أو من يفوضه باتخاذ القرار خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ٥-ب -١٣(   
 عبر البوابة اإللكترونية، وٕاذا لم يبت في الطلب؛ فإن االعتذار ُينفّذ آليًا وفق الضوابط المنصوص عليها

على أال  الضوابطاالستثناء من هذه  –في حالة الضرورة القصوى  –، ولمدير الجامعة أو من يفوضه أعاله
 .) في المقررWتتجاوز بداية االختبارات النهائية لمقررات اإلعداد العام ، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (

 

  التأجيل واالنقطاع عن الدراسة

 

 : المادة الرابعة عشرة

يجــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة لعــذر تقبلــه الجهــة التــي يحــددها مجلــس الجامعــة علــى أال  
تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلـة بقائـه فـي 

تثناء مـن ذلـك، وال تحتسـب الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجـوز لمجلـس الجامعـة فـي حـال الضـرورة االسـ
 مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج .  

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

يجــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة قبــل نهايــة األســبوع األول مــن بــدء الدراســة لعميــد الكليــة عبــر البوابــة 
أو ثالثــة فصــول دراسـية غيــر متتاليــة كحــد  ،جيــل فصــلين دراســيين متتـالييناإللكترونيـة علــى أال تتجــاوز مـدة التأ

يجـوز ف ،(أمـا طـالب الكليـات التـي تطبـق نظـام السـنة، ثـم يطـوى قيـده بعـد ذلـك ،أقصى طيلة بقائـه فـي الجامعـة
 .ثم يطوى قيده بعد ذلكطيلة مدة دراسته في الجامعة،  )لسنة واحدة كحد أقصىالتأجيل 

وال تحتســب مــدة التأجيــل ضــمن المــدة الالزمــة  ،ويجـوز لمجلــس الجامعــة فــي حالــة الضــرورة االســتثناء مـن ذلــك 
إلنهاء متطلبات التخرج . ويقـوم عميـد الكليـة باتخـاذ القـرار خـالل ثالثـة أيـام عمـل مـن تـاريخ تقـديم الطلـب عبـر 

 . لفترة المحددة ينفذ التأجيل آلياً وٕاذا لم يبت عميد الكلية في الطلب خالل ا ،البوابة اإللكترونية

 
 : المادة الخامسة عشرة

إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من  
الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم 

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

إذا انقطـــع الطالـــب المنـــتظم عـــن الدراســـة مـــدة فصـــل دراســـي دون أن يكـــون معتـــذرًا أو مـــؤجًال يطـــوى قيـــده مـــن 
 .الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل

 

 : المادة السادسة عشرة

 . ال ُيعَد الطالب منقطعًا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرًا في جامعة أخرى 
 
 

 إعادة القيد
 

 : المادة السابعة عشرة

  اآلتية:يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط 
 .القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد أن يتقدم بطلب إعادة -أ   
 .أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب -ب 
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر،  فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا  -ج 

ى أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق عل
 ، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس. في حينه

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

 .أكاديمياً  مفصوالا كان ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذ -هـ 
 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:
 يمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

من أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية (أو سنتين دراسيتين لطالب النظام السنوي)  ) أ
 تاريخ طي القيد.

 أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب. ) ب
لطالب النظام  فأكثر ين دراسيتينتجـ) إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر (أو سن

السنوي)، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق 
عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه ، ولمدير الجامعة أو من يفوضه االستثناء من ذلك وفقا 

 للضوابط التالية:
النظر في أسباب االنقطاع مع إمكانية اشتراط إعادة دراسة موافقة مجلس الكلية على إعادة القيد بعد   )١
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 بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل االنقطاع بناًء على توصية القسم المختص.
أال تزيد مدة االنقطاع عن ثمانية فصول دراسية إال إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو دراسة  )٢

 الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية. لها عالقة بطبيعة
 .أال يكون الطالب منذرًا أكاديمياً  )٣
 % من متطلبات التخرج.٢٥أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  )٤
 -في حال الضرورة  –ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمدير الجامعة أو من يفوضه  -د 

 من ذلك.   االستثناء
 ضوابط هذه القاعدة على الطالب المنسحب.تسري  -هــ

 
 : المادة الثامنة عشرة

ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من  
جامعة أخرى ألسباب تأديبية، وٕاذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعدُّ قيده ُملغى 

 .تاريخ إعادة القيدمن 
 

  : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة أو من جامعة أخرى ألسباب تأديبية، وٕاذا اتضـح بعـد إعـادة 
 قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعدُّ قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.
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 هـ۲/٦/۱٤۳٦بتاريخ ۱٤/٤/۳٦التنفيذية لجامعة الملك سعود و المعتمدة بقرار مجلس الجامعة رقم  القواعدالئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة الجامعية و 

 التخرج 
 

 : * المادة التاسعة عشرة

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله  )۱
عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص، على أّال يقل في كل التراكمي 

 األحوال عن تقدير "مقبول".
المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها  يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم )۲

 نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.الة الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في ح
 
هـ، المتوج بالموافقة السامية ٢٩/١٢/١٤٣١) وتاريخ ١٤/٦٢/١٤٣١هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( تعدل*

 هـ.٢١/٠١/١٤٣٢/ م ب) وتاريخ ٤٤٦رقم (
 
 

  : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

الدراســية، علــى أال يقــل معدلــه يتخــرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة  –أ) ١-١٩(
) باســتثناء طــالب كليتــي الهندســة وعلــوم الحاســب والمعلومــات فالمعــدل ٥,٠٠مــن  ٢,٠٠التراكمــي عــن مقبــول (

 ).٥,٠٠من  ٢,٧٥المطلوب هو جيد (
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية للطالب بناًء على مذكرة التخرج التي ُترفع من قبل عمادة  –ب) ١-١٩(

آخر فصل  دلقبول والتسجيل، وترفع بعد ذلك مذكرات إفرادية للطالب الذين ينهون متطلبات التخرج، ويعشؤون ا
 دراسي في سجل الطالب هو فصل التخرج. 

يجوز لمجلـس كليـة الطالـب بنـاًء علـى توصـية مجلـس القسـم المخـتص تحديـد مقـررات مناسـبة يدرسـها  )٢-١٩(
دنـى الـالزم للتخـرج  وذلـك فـي حالـة نجاحـه فـي المقـررات ورسـوبه فـي الطالب لتحقيق شـرط المعـدل التراكمـي األ

 المعدل.  
 ) تختص عمادة شؤون القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج .٣-١٩( 
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 الفصل من الجامعة 

 

 : المادة العشرون

 :اآلتيةيفصل الطالب من الجامعة في الحاالت 
المعدل المحدد  متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عنإذا حصل على ثالثة إنذارات   -أ 

) من هذه الالئحة، ولمجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس الكلية ١٩للتخرج وفقًا للمادة (
 .* إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة

أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة  -ب 
البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال 

 . يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج
هم أحكام يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق علي -ج 

 الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.
 

هـ، المتوج ٢٩/١٢/١٤٣١) وتاريخ ١٤/٦٢/١٤٣١هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( من عدلت الفقرة (أ)*
 هـ.٢١/٠١/١٤٣٢/ م ب) وتاريخ ٤٤٦بالموافقة السامية رقم (

 

  : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 الفصل من الجامعة 

 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
 للتخرج المحدد المعدل عن التراكمي معدله النخفاض األكثر على متتالية إنذارات ثالثةإذا حصل على  -أ 

 . الالئحة هذه من) ١٩( للمادة وفقاً 
 التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.إذا لم ينه متطلبات  -ب 

 منح الفرص:
وحدة دراسية رفع  ١٢نقطة  من دراسة  ٤٨يجوز  للطالب المفصول أكاديميا والذي يمكن بحصوله على  - أ

إلكترونيًا،  رابعةمعدله للمعدل التراكمي المطلوب للتخرج في كليته، التقدم بطلب الموافقة على منح فرصة 
ويقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية، وٕاذا 

 لم يبت عميد الكلية في الطلب تمنح الفرصة تلقائيا.
ج جاز إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنام -ب

لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج 
 بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج ، وفق الشروط اآلتية :        

 أن يكون سبب التعثر مقبوًال لمجلس الكلية. )١
لب في الفصلين األخيرين، ويقاس ذلك بأن يكون حاصل  قسمة أن يكون هناك تحسن في أداء الطا )٢

مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن المعدل المطلوب للتخرج في كليته، وال 
 يدخل في ذلك الفصل الصيفي ولمدير الجامعة أو من يفوضه االستثناء من ذلك.
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في الفقرة (  ب ) يجوز لمجلس  الجامعة بناء على توصية مجلس  مع مراعاة شروط منح الفرصة الواردة  -ج
 كلية الطالب  في الحاالت االستثنائية منح الطالب المفصول الفرص اآلتية:

منح  فرصة  ال تتجاوز فصلين دراسيين  للطالب المفصول بسبب  استنفاذ ضعف مدة البرنامج على أن  )١
 خرج يمكن اجتيازها في مدة ال تتعدى فصلين دراسيين. تكون المقررات المتبقية على الطالب للت

 .تتجاوز فصلين دراسيين على األكثرإعطاء الطالب المفصول بسبب اإلنذارات فرصة ال  )٢

 

 االنتساب

 :  المادة الحادية والعشرون

يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات األخذ بمبدأ الدراسة عن طريق االنتساب في بعض  
الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ، ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات 

 : المنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية
أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة   - أ 

 .ة لالنتسابلتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاح
يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وٕاعادة القيد وغيرها   - ب 

 .معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات
لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب   - ج 

 .المنتسبين
 ي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب ( باالنتساب).يثبت في السجل األكاديم  - د 

 
 

 والتقديرات االختبارات النهائية

 : المادة الثانية والعشرون

لألعمال الفصلية  درجة -بناء على اقتراح مجلس القسم  -يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقّرر  
 .للمقرر%) من الدرجة النهائية ٣٠ال تقل عن (

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

% من الدرجة الكلّية لالختبار ٤٠%  من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص ٦٠تكون درجة األعمال الفصلية  
، مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة مجلس القسمبقرار من مجلس الكلية التي يتبعها المقرر وتوصية النهائي 

 .من هذه الالئحة والعشرون
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 : المادة الثالثة والعشرون

 تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين : 
االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعًا أو من   ــ أ  

 بعضها واختبار تحريري واحد على األقل.
 األقل .اختبارين تحريريين على   ــ ب  

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 
 يلتزم مدرس المقرر باحتساب الدرجة المحددة من مجلس الكلية لألعمال الفصلية. - ١
يلتزم مدرس المقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في بداية كل فصل دراسي  - ٢

 االختبارات الفصلية.بحسب ما ورد في توصيف المقرر، وموعد 
الطالب على أوراق إجاباتهم في االختبار الفصلي بعد إعالن نتيجته  باطالعيلتزم مدرس المقرر  - ٣

 ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار.
يلتزم مدرس المقرر بإعالن نتائج االختبارات الفصلية خالل أسبوعين من تاريخ إجراء االختبار، كما  - ٤

 ن النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرى قبل بداية فترة االختبارات النهائية.يلتزم بإعال
على ورقة  اطالعهيحق للطالب االعتراض على درجته في االختبار الفصلي خالل أسبوع من  - ٥

إجابته، ويقدم طلب االعتراض إلى مدرس المقرر، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة مدرس المقرر 
يقدم اعتراضه لرئيس القسم (أو وكيل الكلية للشؤون األكاديمية إذا كان رئيس القسم هو مدرس 

انة بمن يراه من المقرر) للنظر بإعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس القسم في سبيل ذلك االستع
القسم، وذلك خالل أسبوع من تاريخ تقديم طلب االعتراض إليه، ويكون في أعضاء هيئة التدريس 

 قراره في هذا الشأن نهائيًا.
 

 : المادة الرابعة والعشرون

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

 النهائي.
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 : المادة الخامسة والعشرون

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب 
للطالب في سجله األكاديمي تقدير غير باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد 

وال يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب  )IC(مكتمل (ل) أو
 بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر ، وٕاذا مضى فصل دراسي واحد ولم ُيَغير تقدير غير مكتمل (ل) أو

)IC (راسب (هـ) أو به تقدير في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل )F ( ويحسب ضمن المعدل الفصلي
 .والتراكمي
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال  أ)
المقرر،  ويرصد للطالب في  متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي دون أن يعيد تسجيل ذلك

سجله األكاديمي تقدير غير مكتمل (ل)  وال يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي 
 يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر.

يكن  إذا مضى فصل دراسي واحد ولم ُيَغير تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب لعدم استكماله ولم ) ب
الطالب معتذرًا أو مؤجًال لذلك الفصل،  فيستبدل به تقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي 

 والتراكمي.
ستاذ المقرر السماح للطالب بتمديد فترة استكمال أيجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم و  ج)

 ب بعذر يقبله مجلس الكلية .متطلبات ذلك المقرر لفصل دراسي واحد فقط، إذا تقدم الطال
شراف على استكمال في حال غياب أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر، أستاذًا آخر لإل د)

 الطالب لمتطلبات المقرر الذي رصد له فيه تقدير غير مكتمل.

 
 : المادة السادسة والعشرون

الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام  يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات 
) أو بعضها ، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي ٢٤،  ٢٣،  ٢٢المواد (

 . يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات
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 : المادة السابعة والعشرون

إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر       
وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه ، وٕاذا لم يستكمل  ، (IP)(م) أو 

ير غير مكتمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقد
 . في سجل الطالب  (IC)(ل) أو

 
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر(م)، وبعد 
وقت المحدد االنتهاء من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه الطالب، وٕاذا لم يستكمل المقرر في ال

فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل ( ل) في سجل الطالب و 
 .و قاعدتها التنفيذية من هذه الالئحة نييعامل وفق ما نصت عليه المادة الخامسة و العشر 

 
 : المادة الثامنة والعشرون

 : مقرر كما يليتحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل 
 

0Bوزن التقدير 
 )٤من (

 وزن التقدير
 )٥من (

1Bالدرجة المئوية التقدير رمز التقدير 

 ١٠٠-٩٥ ممتاز مرتفع أ+ ٥,٠٠ ٤,٠٠

 ٩٥إلى أقل من  ٩٠ ممتاز أ ٤,٧٥ ٣,٧٥

 ٩٠إلى أقل من  ٨٥ جيد جدًا مرتفع + ب ٤,٥٠ ٣,٥٠

 ٨٥إلى أقل من  ٨٠   جيد جداً  ب ٤,٠٠ ٣,٠٠

 ٨٠إلى أقل من  ٧٥ جيد مرتفع + ج ٣,٥٠ ٢,٥٠

 ٧٥إلى أقل من  ٧٠ جيد ج ٣,٠٠ ٢,٠٠

 ٧٠إلى أقل من  ٦٥ مقبول مرتفع + د ٢,٥٠ ١,٥٠

 ٦٥إلى أقل من  ٦٠  مقبول د ٢,٠٠ ١,٠٠

 ٦٠أقل من    راسب هـ ١,٠٠ ٠
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 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 : كما يلي الطالب في كل مقررتحسب التقديرات التي يحصل عليها  

 الدرجة المئوية3B التقدير رمز التقدير2B )٥من ( وزن التقدير
 ١٠٠-٩٥ ممتاز مرتفع أ+ ٥,٠٠
 ٩٥إلى أقل من  ٩٠ ممتاز أ ٤,٧٥
 ٩٠إلى أقل من  ٨٥ جيد جدًا مرتفع + ب ٤,٥٠
 ٨٥إلى أقل من  ٨٠   جيد جداً  ب ٤,٠٠
 ٨٠إلى أقل من  ٧٥ جيد مرتفع + ج ٣,٥٠
 ٧٥إلى أقل من  ٧٠ جيد ج ٣,٠٠
 ٧٠إلى أقل من  ٦٥ مقبول مرتفع + د ٢,٥٠
 ٦٥إلى أقل من  ٦٠  مقبول د ٢,٠٠
 ٦٠أقل من    راسب هـ ١,٠٠

 
 : المادة التاسعة والعشرون

للمعدل التراكمي عند تخرج  *يكون التقدير العام) من هذه الالئحة ١٩مع مراعاة ما تقضي به المادة (

  الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
 ٤,٠٠من  ٣,٥٠أو  ٥,٠٠من  ٤,٥٠إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  (ممتـاز) : -۱

إلى أقل من  ٢,٧٥أو من  ٥,٠٠من  ٤,٥٠إلى أقل من  ٣,٧٥إذا كان المعدل التراكمي من  (جيد جدا): -۲
 . ٤,٠٠من  ٣,٥٠

إلى أقل من  ١,٧٥أو من  ٥,٠٠من  ٣,٧٥إلى أقل من  ٢,٧٥كان المعدل التراكمي من  إذا (جيــد): -۳
 . ٤,٠٠من  ٢,٧٥

إلى أقل من  ١,٠٠أو من  ٥,٠٠من  ٢,٧٥إلى أقل من  ٢,٠٠إذا كان المعدل التراكمي من  (مقـبول): -٤
 . ٤,٠٠من  ١,٧٥

 
هـ، المتوج بالموافقة ٢٩/١٢/١٤٣١) وتاريخ ١٤/٦٢/١٤٣١عدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (*

 هـ.٢١/٠١/١٤٣٢) وتاريخ / م ب٤٤٦السامية رقم (
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

يقل عن المعدل  على أالعند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي  يكون التقدير العام للمعدل التراكمي
 الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، وال يقل في كل األحوال عن تقدير مقبول، والتقديرات كاآلتي : 
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 . ٥٫۰۰من  ٤,٥٠(ممتاز) :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  -۱
 .  ٤,٥٠إلى أقل من  ٣,٧٥(جيد جدا ):إذا كان المعدل التراكمي من  -۲
 .  ٣,٧٥إلى أقل من  ٢,٧٥التراكمي من (جيد): إذا كان المعدل  -۳
   .  ٢,٧٥إلى أقل من  ٢,٠٠(مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من  -٤

 
 : المادة الثالثون

) من ٥,٠٠) إلى (٤,٧٥تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( 
مرتبة الشرف الثانية للطالب ) عند التخرج ، وتمنح ٤,٠٠) من (٤,٠٠) إلى (٣,٧٥) أو من (٥,٠٠(

) إلى أقل من ٣,٢٥) أو من (٥,٠٠) من (٤,٧٥) إلى أقل من (٤,٢٥الحاصل على معدل تراكمي من (
 . ) عند التخرج٤,٠٠) من (٣,٧٥(
 

 يلي : ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما 
 . جامعة أخرى أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في -أ 
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد  -ب 

 . األقصى للبقاء في كليته
%) من متطلبات ٦٠أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن ( -ج 

 . التخرج
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

) عند التخرج، ٥,٠٠) إلى (٤,٧٥تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (
) عند ٤,٧٥) إلى أقل من (٤,٢٥وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (

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

 لب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.أال يكون الطا - أ
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد  - ب

األقصى للبقاء في كليته، وال يدخل في احتساب المدة الفصول الدراسية التي درسها الطالب في غير 
 تخصصه.

 %) من متطلبات التخرج.٦٠الب قد درس في جامعة الملك سعود ما ال يقل عن (أن يكون الط -ج
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 إجراءات االختبار النهائي

 

 : المادة الحادية والثالثون

وتكون  النهائي،يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار  
مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ 

 .مقرراختبار أي 
 

 : المادة الثانية والثالثون

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

 : المادة الثالثة والثالثون

على اقتراح رئيس القسم أن  س المقرر أسئلة االختبار ، ويجوز عند االقتضاء بناءيضع مدر  
 . يضعها من يختاره مجلس الكلية

 

 : المادة الرابعة والثالثون

أن يشرك  ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) لمقرره،يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي  
  .يراهويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من  التصحيح،أو أكثر في  معه متخصصاً 

 

 : المادة الخامسة والثالثون

يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد  
 .القسمثم يصادق عليها رئيس  عليها،الدرجات المعدة لذلك ويوقع 

 
 : الملك سعود القاعدة التنفيذية لجامعة

يرصد مدرس المقرر أو من يكلفه رئيس القسم  بذلك،  الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف 
رصد الدرجات المعدة لذلك و يعتمدها، ثم يصادق عليها رئيس القسم ، على أن تصل تلك الكشوف لعمادة 

 االختبار النهائي.ساعة من موعد إجراء  ٧٢القبول والتسجيل خالل مدة ال تتجاوز 
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 : المادة السادسة والثالثون

 .ذلكولمجلس الجامعة االستثناء من  واحد،ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم 
 
 

 : المادة السابعة والثالثون

كما ال يسمح له  بدايته،ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من  
 .بدايتهبالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من 

 

 : المادة الثامنة والثالثون

الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها  
 .الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة

 
 

 : والثالثونالمادة التاسعة 

 الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الضرورة،في حاالت  المقرر،لمجلس الكلية التي تتولى تدريس  
 .التالياإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل 

 
 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 
 ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائية:

يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالن نتيجة  - ١
االختبار النهائي محل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويدخل طلبه في النظام 

 األكاديمي ويسّلم له إشعار بذلك.
أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق  - ٢ 

 له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ.
على رئيس القسم طلب إفادة مدرس المقرر، وفي حال وجود خطأ ُتعدل النتيجة بموجب نموذج تعديل  – ٣

على رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها  ،ا في حال اإلفادة بسالمة التصحيحأم النتيجة،
باإلجابة النموذجية لالختبار، وعند قبول الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس 

ثانية، على أن يتم إنهاء هذه القسم بحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة ال
 اإلجراءات خالل خمسة أيام عمل.
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في حال عدم قبول الطالب بسالمة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة  -٤
رئيس القسم التخاذ قراره بتعديل درجة إلى القسم ليس من بينهما مدرس المقرر، وترفع تقريرها في التدريس 

 ويتم إبالغ الطالب بالقرار. ،ض الطلب، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام عملالطالب أو برف
 إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون األكاديمية باإلجراءات السابقة. - ٥
المقرر خالل مجلس الكلية التي تتولى تدريس إلى في حال عدم قبول الطالب بالقرار يجوز له التظلم  - ٦

عشرة أيام عمل من تاريخ إعالمه به، ويقدم التظلم رسميًا لعميد الكلية متضمنًا أسباب ومبررات تقديمه، 
 وُيعرض التظلم على مجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم.

بحفظه، وفي حال موافقته يجوز لمجلس الكلية في حال عدم قبوله أسباب التظلم أن يصدر قرارًا مسببًا  - ٧
على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثالثة أعضاء هيئة التدريس على األقل يكون أحدهم من خارج القسم 
وليس من بينهم مدرس المقرر أو أعضاء اللجنة السابقة إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة، وترفع تقريرها للمجلس 

ا، ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد خالل عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيله
 .تالية، ويكون قرار المجلس نهائيًا باعتماد محضر الجلسة

 
 : المادة األربعون

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

 

 : الحادية واألربعونالمادة 

) يضع مجلس الجامعة التنظيمات ٤٠-٣١مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من ( 
 . الخاصة بإجراءات االختبارات النهائية

 
 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 تعقد االختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الجامعي المعتمد. - أ
 الكلية بعقد االختبارات النهائية في المواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مقرر.تلتزم  - ب
ونموذج اإلجابة  نسخة منهانموذجًا لإلجابة النموذجية، و يّسلم و أسئلة االختبار  إعداديتولى مدرس المقرر  - ج

 .يومينبما ال يزيد عن موعد عقد االختبار النهائي للمقرر  بعدالنموذجية لرئيس القسم 
الشـــعب المتعـــددة أســـئلة موحـــدة لالختبـــار النهـــائي ويشـــارك فـــي إعـــداد األســـئلة أســـاتذة  مـــنيوضـــع للمقـــرر  - د

المقرر، ويجوز لمجلس الكلية الذي يقدم مقررًا بشعب متعددة بنـاًء علـى توصـية مجلـس القسـم وضـع أسـئلة 
 غير موحدة وُينوه للطالب بذلك.



  

 
26 

 هـ۲/٦/۱٤۳٦بتاريخ ۱٤/٤/۳٦التنفيذية لجامعة الملك سعود و المعتمدة بقرار مجلس الجامعة رقم  القواعدالئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة الجامعية و 

 عقد اختبار المقرر الذي يتولى تدريسه. يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور اثناء - ه
في حال تعذر عقد االختبار النهائي فـي موعـده المحـدد لعـذر قهـري ، ٌيحـدد رئـيس القسـم موعـدًا بـديًال لعقـد  - و

 نياالختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه بما ال يتعارض مع ما ورد في المادة السادسة والثالث
 .من هذه الالئحة

 

  التحويل 

 

 التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى      

 : المادة الثانية واألربعون

 :اآلتيةيجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط 
 .بهافي كلية أو جامعة معترف  أن يكون الطالب قد درس -أ 
 . من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أال يكون مفصوال -ب 
 . التحويل التي يحددها مجلس الجامعة شروطأن تنطبق عليه  -ج 

 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 :اآلتيةوفق الضوابط  قبول تحويل الطالب من خارج الجامعةيجوز 
 .بهافي كلية أو جامعة معترف  أن يكون الطالب قد درس -أ   
 .تأديبيةمن الجامعة المحول منها ألسباب  مفصوال الطالب أال يكون -ب 
 .التحويل التي يقرها مدير الجامعة موافقة عميد شؤون القبول والتسجيل وفق ضوابط -١ج 
موافقة عميد الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها وفق شروط التحويل التي يقرها مجلس       –٢ج 

 الكلية.
في جامعة الملك  المحول دراستهامن الطالب  يطلب التي المقررةالدراسية  يقل عدد الوحدات أال -٣ج 

 للحصول على درجة البكالوريوس من المطلوبة المقررةالدراسية %) من عدد الوحدات ٦٠سعود عن (
 .الجامعة
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 : المادة الثالثة واألربعون

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام  
وال تدخل في  له،التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت 

 . احتساب معدله التراكمي
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
 

 لكلية التي تقدم المقرر معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من جامعة أخرى بناءً يتولى مجلس ا
 على توصية األقسام التي تقدم المقرر وفقًا للضوابط اآلتية:

 أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية معترف بها. -أ
وال تقل عدد وحداته  ، في مفرداته أو مكافئاً  أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول معادالً  -ب

 المراد معادلته في جامعة الملك سعود . الدراسية عن الوحدات للمقرر
يكون الحد األقصى لنسبة  ،من هذه الالئحة واألربعين)) من المادة (الثانية ٣مع مراعاة الفقرة (ج -١ج

%) أربعون في المائة من مجموع وحدات ٤٠و (الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة ه
 التخرج من جامعة الملك سعود.

       أال يكون قد مضى على اجتياز الطالب للمقرر في الجامعة المحول منها أكثر من خمس سنوات -٢ج
 االستثناء من ذلك. هولمدير الجامعة أو من يفوض

ه ) الذي أجتازه الطالب المحول عن جيد، ولمجلس أال يقل تقدير الطالب في المقرر ( المراد معادلت -٣ج 
 الكلية اشتراط تقدير أعلى. 

تلتزم الكلية التي تقدم المقرر بإنهاء إجراءات المعادلة خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ  -٤ج
 استالم الطلب المشفوع بأصل السجل األكاديمي ووصف المقرر المعتمد.

كاديمي بيانات المقررات التي عودلت له ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب تثبت في السجل األ -د
 في كل مقرر دون أن يدخل في احتساب معدله التراكمي.

 
 : المادة الرابعة واألربعون

قيده ُمْلغًى من تاريخ قبول  نه سبق فصله ألسباب تأديبية فيعدإذا اتضح بعد تحويل الطالب أ 
 . تحويله للجامعة
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 : المادة الخامسة واألربعون

لإلجراءات والمواعيد المعلنة في  يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً  
 . الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل

 

 لتحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعةا 
 

 : المادة السادسة واألربعون

 يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة  
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

تخضع إجراءات تحويل الطالب الذين يتم تخصيصهم في الكليات بعد إكمال متطلبات التخصيص من كلية  -أ 
 معة أو من يفوضه.إلى أخرى للضوابط التي يقرها مجلس الجا

عميد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها الموافقة على طلب الطالب وفقا للشروط التي ليجوز  -ب 
 .يقرها مجلس الكلية

 
 : المادة السابعة واألربعون

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها،  
 .الجامعةويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في 

  

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

يختص مجلس الكلية التي تقدم  ،نيللمادة الثالثة واألربعمراعاة الضوابط الواردة في القاعدة التنفيذية مع  أ)
أخرى المقرر أو من يفوضه بالموافقة على معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من كلية إلى 

 على توصية األقسام التي تقدم هذه المقررات. داخل جامعة الملك سعود بناءً 
 المقرراتداخل جامعة الملك سعود جميع  من كلية إلى أخرى لتثبت في السجل األكاديمي للطالب المحو  ) ب

، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر لنفس المرحلة الجامعيةالتي سبق له دراستها 
 وتدخل في احتساب معدله التراكمي جميع المقررات التي درسها في الجامعة.

المقبولين لدرجة البكالوريوس من  الحاصلين على درجات علمية النظر في معادلة المقررات للطالب يجوز ج) 
 ،  وفقًا لما يلي:) أ( دون البكالوريوس من جامعة الملك سعود، مع مراعاة ما جاء في الفقرة 

%) من مجموع الوحدات ٦٠) أال تقل عدد الوحدات الدراسية التي يطلب من الطالب دراستها عن (١ج  
 المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة.الدراسية المقررة 
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تثبت المقررات  لكنال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب ضمن معدله التراكمي، و  )٢ج  
 في سجله األكاديمي.

لمية  للطالب المقبول لدرجة البكالوريوس من الحاصلين على درجات عللدراسة يتم احتساب المدة النظامية  د)
نص حسب دون البكالوريوس من جامعة الملك سعود وفقًا لعدد الوحدات الدراسية التي يتم قبول معادلتها 

 يلي: وفقًا لماو قاعدتها التنفيذية ،  من هذه الالئحة المادة السابعة و األربعين
 يتضمن االحتساب استحقاق الطالب من المكافأة و احتساب الفرص .١
ساعة فأقل من برنامجه الدراسي لدرجة  ١٤المدة النظامية للطالب في حال معادلة احتساب كامل  .٢

 البكالوريوس.
 وحدة دراسية يتم معادلتها. ١٥احتساب فصل دراسي من ضمن المدة عن كل  .٣

 
 لتحويل من تخصص إلى آخر داخل الكليةا  

 
 : المادة الثامنة واألربعون

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

 

 
 

 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

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

الطالب الذين يتم تخصيصهم في األقسام األكاديمية  داخل الكلية بعد إكمال تخضع إجراءات تحويل  ب.
 وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة. ،متطلبات التخصيص من قسم آلخر

 
 : المادة التاسعة واألربعون

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له  
 .شمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعةوي دراستها،
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  الطالب الزائر

 : المادة الخمسون

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة  
 : للضوابط اآلتية التي ينتمي إليها دون تحويله ، وتعادل له المواد التي درسها وفقا

 . موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على الدراسة  -أ   
 . أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها  -ب  
في مفرداته ألحد المقررات  أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادًال أو ( مكافئًا )  -ج  

 . التي تتضمنها متطلبات التخرج
إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة   -  د

 ).٤٧للمادة ( طبقاً 
يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة  -هـ 

 .للطالب الزائر
تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدله  ال تحتسب معدالت المقررات التي -و  

 التراكمي ، وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
 .أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة -ز  

 
 : القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

في أحد  فروع  ) يجوز لطالب جامعة الملك سعود الدراسة زائرًا في جامعة أخرى معترف بها أو ١-٥٠( 
 الجامعة دون تحويله، وفقًا للضوابط اآلتية:

موافقة كلية الطالب على دراسته  بعد التحقق من أن المقرر الذي سيدرسه خارج الجامعة أو في فرع من  )أ
الوحدات الدراسية للمقرر وأال  تقل  عدد  وحداته الدراسية عن  ،أو (مكافئًا) في مفرداته فروعها معادالً 

 . المطلوب معادلته ضمن متطلبات التخرج
من هذه  )٤٧تتم معاملة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب طبقًا للمادة ( ) ب

 .الالئحة
ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدله التراكمي ،  ) ج

 قررات في سجله األكاديمي.وتثبت الم
أن يكون الطالب قد درس في الكلية التي التحق بها طالبًا منتظمًا ماال يقل عن فصلين دراسيين قبل طلبه  ) د

الدراسة كطالب زائر في جامعة أخرى، وماال يقل عن فصل دراسي واحد قبل طلبه الدراسة كطالب زائر 
 في أحد فروع جامعته.
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يكون الحد األقصى  من هذه الالئحة لمادة الثانية واألربعينالقاعدة التنفيذية ل) من ٣ة (جمع مراعاة الفقر  هـ) 
في المئة من  ثالثون%)  ٣٠لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة هو(

 سعود. مجموع وحدات التخرج من جامعة الملك
  .مراد معادلته عن جيدأال يقل تقدير الطالب الزائر في المقرر ال ) و
 .جامعة الملك سعودفي موافقة عمادة شؤون القبول والتسجيل  ) ز
يجب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خالل أسبوعين من بدء  ) ح

عن تلك الفصول  منقطعاً  يعدالدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وٕاذا لم يقدم نتائجه 
 .من هذه الالئحة )١٥(عدا الفصول الصيفية) ويعامل حسب المادة (

تصرف المكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقًا لها بعد تقديم نتائجه عن الفصل الذي درسه  ) ط
 لعمادة شؤون القبول والتسجيل.

 سعود أو في فرع من فروعها وفقاً  جامعة الملك) يجوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة زائرًا في ٢-٥٠(
 للضوابط اآلتية:

 اً كتابويقدم  موافقة الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على دراسته  طالبًا زائرًا في جامعة الملك سعود  .أ
 راستها.إلى عمادة شؤون القبول والتسجيل يتضمن مقررات جامعة الملك سعود التي يرغب الطالب بد اً رسمي

 من جامعته ألسباب أكاديمية . أال يكون الطالب مفصوالً   .ب
 ها ماال يقل عن فصلين دراسيين.فيأن يكون الطالب قد انتظم في جامعته التي قبل   .ج
 الحرمانال يسمح للطالب بالدراسة كطالب زائر في جامعة الملك سعود أو في أي من فروعها إذا سبق له  .د

 جامعة الملك سعود.التي درسها زائرًا في  مقرراتال أحدفي 
 يتم تسجيل الطالب في المقررات وفقًا لضوابط تسجيل المقررات ومواعيد التسجيل في جامعة الملك سعود.  .هـ
 ود.من جامعة الملك سعشهرية مكافأة  للطالب الزائرال تصرف  .و
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  عامة أحكام

 

 : المادة الحادية والخمسون

 . ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية تلغي هذه الالئحة
 
 

 : المادة الثانية والخمسون

 .لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة
 

 : المادة الثالثة والخمسون

 . لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة
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 المالحـق
 

 ملحق ( أ )
 السجل األكاديمي ورموز التقديرات

 

 السجل األكاديمي:
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها  

الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ، كما يوضح السجل المعدل 
 العام باإلضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول.

 

 المدلول
 باإلنجليزية

 المدلول
4Bبالعربية 

5B6 النقاطBحدود الدرجة 
 الرمز

 باإلنجليزية

 الرمز
 بالعربية

Exceptional ١٠٠-٩٥ ٥,٠٠ ٤,٠٠ ممتاز مرتفع A+ +أ 
Excellent ٩٥أقل  ٩٠ ٤,٧٥ ٣,٧٥ ممتاز A أ 
Superior ٩٠أقل من  ٨٥ ٤,٥٠ ٣,٥٠ جيد جدًا مرتفع B+ +ب 
Very Good  ً٨٥أقل من  ٨٠ ٤,٠٠ ٣,٠٠ جيد جدا B ب 
Above Average ٨٠أقل من  ٧٥ ٣,٥٠ ٢,٥٠ جيد مرتفع C+ +ج 
Good ٧٥أقل من  ٧٠ ٣,٠٠ ٢,٠٠ جيد C ج 
High Pass ٧٠أقل من  ٦٥ ٢,٥٠ ١,٥٠ مقبول مرتفع D+ +د 
Pass ٦٥أقل من  ٦٠ ٢,٠٠ ١,٠٠ مقبول D د 
Fail ٦٠أقل من  ١,٠٠ ٠ راسب F هـ 
In-Progress مستمر - - ----- IP م 
In-Complete غير مكتمل - - ----- IC ل 
Denile ١,٠٠ ٠ محروم ----- DN ح 
Nograde-Pass وأكثر ٦٠ - - ناجح دون درجة NP ند 
Nograde-Fail  ٦٠أقل من  - - درجةراسب دون NF هد 
Withdrawn منسحب بعذر - - ----- W ع 
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 ملحق (ب)
  مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

 
 : الفصل األول

 عدد النقاط
9B10 وزن التقديرBالمقرر عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير 

 سلم ٣٠١ ٢ ٨٥ ب+ ٤,٥٠ ٩,٠٠

 كيم ٣٢٤ ٣ ٧٠ ج ٣,٠٠ ٩,٠٠

 ريض ٢٣٥ ٣ ٩٢ أ ٤,٧٥ ١٤,٢٥

 فيز ٣١٢ ٤ ٨٠ ب  ٤,٠٠ ١٦,٠٠

 المجموع ١٢    ٤٨,٢٥
   

      
 مجموع        

  )٤٨,٢٥مجموع النقاط (

  = معدل الفصل األول  ـــــــــــــ ٤,٠٢= 

  )١٢مجموع الوحدات ( 

       
 : الفصل الثاني

 عدد النقاط
7Bرمز التقدير وزن التقدير 

8Bالمقرر الوحدات  عدد الدرجة المئوية 

 سلم ١٠٤ ٢ ٩٦ أ+ ٥,٠٠ ١٠

 كيم ٣٢٧ ٣ ٨٣ ب  ٤,٠٠ ١٢

 ريض ٣١٤ ٤ ٧١ ج ٣,٠٠ ١٢

 فيز ٣٢٦ ٣ ٨١ ب  ٤,٠٠ ١٢

٤٦  
  ١٢ 

11Bالمجموع 
 

  ٤٦  

  = معدل الفصل الثاني  ـــــــــــــ ٣,٨٣=         
  ١٢  

 
  )٤٦+  ٤٨,٢٥مجموع النقاط ( 

 المعدل التراكمي = ـــــــــــــــ ٣,٩٣= 
  )١٢+  ١٢مجموع الوحدات ( 
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  )  تعريفات إضافيةجملحق ( 
 

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

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

 الدورة القصيرة:
مدة زمنية تقل عن مدة الفصل الدراسيُ يدرُس خاللها مقرر دراسي أو أكثر بشكل مكثف في الكليات  

 التي تتبع نظام الدراسة السنوي.
 

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

  
 الطالب المستجد:

يقبل في الجامعة لدرجة علمية دون الرجوع لسجله الدراسي السابق لنفس الدرجة إن كان الطالب الذي  
 ممن سبق له القبول في الجامعة.

 
  الطالب المنتظم:

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

  الطالب المحول:
 .أو من تخصص آلخر لية ألخرىالطالب الذي يقبل تحويله من جامعة أو ك

 
 الطالب الزائر:

أو في فرع من فروع الجامعة  أخرى غير جامعتهالطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة 
لالئحة الدراسة التي اجتازها حسب القواعد التنفيذية  المقرراتالتي ينتمي إليها دون تحويله وتعادل له 

 .واالختبارات
 
 المعتذر:الطالب 

 الطالب الذي يقبل اعتذاره عن االستمرار في دراسة فصل أو عام دراسي. 
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 الطالب المؤجل

 الطالب الذي تصدر له الموافقة على تأجيل دراسة فصل دراسي أو عام دراسي قادم .  
 

 الطالب المطوي قيده:
الدراسة واالختبارات وقواعدها الئحة نصت عليها  ألسباب محددة  عن الدراسة هالطالب الذي يتم إيقاف 

 .  التنفيذية
 

 المفصول أكاديميًا: الطالب
الطالب الذي يتم إيقاف تسجيله  نتيجًة لحصوله على عدد محدد من اإلنذارات األكاديمية أو لتجاوزه  

 المدة النظامية القصوى للدراسة، أو بكال السببين معًا.   
 

 الطالب المفصول تأديبيًا:
يتم فصله نهائيًا من الجامعة بسبب صدور قرار تأديبي بحقه من جهة االختصاص وفق الطالب الذي 

 ما نصت عليه الئحة تأديب الطالب.
 

 الطالب المنسحب:
  .قبل إكمال برنامجه الدراسيفي الجامعة إنهاء دراسته ب يقومالطالب الذي  

 
 سترشادية:الخطة اال

 أو سنوات دراسية. مستوياتهي توزيع متطلبات الخطة الدراسية على  
 

  المدة النظامية للدراسة:
 المستوياتالفترة الزمنية المحددة الستكمال متطلبات التخرج لبرنامج دراسي وفقًا لعدد السنوات أو 

 سترشادية لذلك البرنامج.الدراسية المحددة في الخطة اال
 

 المتطلب السابق:
مقرر، و قد يتضمن الشرط اجتياز الطالب لمقرٍر أو  الشرط الذي يلزم تحقيقه قبل التمكن من تسجيل

 من المقررات، أو لعدٍد محدٍد من الساعات الدراسية. ٍد عد
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 :المصاحبالمتطلب 

الشرط الذي يلزم تحقيقه بالتزامن مع  تسجيل مقرر، و قد يتضمن الشرط تسجيل الطالب لمقرٍر أو   
 الدراسية.من المقررات، أو لعدٍد محدٍد من الساعات  عددٍ 

 
 تقدير محروم :

االختبار النهائي لمقرر نتيجًة  لتجاوز  نسبة غيابه فيه  بدخولتقدير يرصد للطالب الذي ال يسمح له  
 ).  DNالنسبة التي حددها مجلس الجامعة و يرمز له بالرمز (ح) أو (

 
 التسجيل اآللي: 

وفق خطته  المتاحةللطالب المنتظم قبل بداية الفصل الدراسي في المقررات  إلكترونياً  التسجيل 
 .الدراسية

 
 المعادلة:

إجراء يتم بموجبه اعتبار الطالب مجتازًا لمقرٍر  ضمن خطته الدراسية لم يسبق له اجتيازه، في حال  
في  لمقرر المطلوب ل اً أو مكافئ نجاحه  في مقرر آخر درسه داخل الجامعة أو خارجها ويكون معادالً 

 .هذه الالئحةخطته وفق الضوابط التي نصت عليها 
 

 مرتبة الشرف:
هذه نصت عليها التي محددة الشروط المرتبة تقديرية تمنح للطالب المتفوق دراسيًا الذي استوفى 

 الالئحة.
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