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             التعريفاتلمادة األولى: ا
 .دان وفصل صيفي إن وجيرئيس فصالن :الدراسيةالسنة  .1

ت الدراسية، بوعًا ُتَدرَّس على مداها املقررامخسة عشر أس مدة زمنية ال تقل عن: الدراسيالفصل  .2

 .لنهائيةالتسجيل واالختبارات ا ضمنها فرتتا وال تدخل من

جيل ال تدخل من ضمنها فرتتا التس، ابيعال تزيد على مثانية أس زمنية مدة: الصيفيالفصل  .3

 .خصصة لكل مقرروتضاعف خالهلا املدة امل واالختبارات النهائية،

 .املعتمدةللخطط الدراسية  ة وفقًاعلى املرحلة الدراسي هو الدال: املستوى الدراسي .4

ن تشكل مو واحلرة،واالختيارية  جباريةجمموعة املقررات الدراسية اإل هي :الدراسةاخلطة  .5

درجة اجتيازها بنجاح للحصول على ال البالط اليت جيب على ،جمموع وحداتها متطلبات التخرج

 .احملددالعلمية يف التخصص 

كون املعتمدة يف كل ختصص )برنامج(. وي ضمن اخلطة الدراسية دراسية مادة ي:الدراساملقرر  .6

ا واملستوى عم توىاحمليزه من حيث ميووصف مفصل ملفرداته  واسم، ،ورمز رقم،لكل مقرر 

أن  وجيوز والتطوير،ملتابعة والتقييم لغرض اوملف خاص حيتفظ به القسم  مقررات،سواه من 

  .معهتزامنة ة أو ماملقررات متطلب أو متطلبات سابق يكون لبعض

و الدرس يت ال تقل مدتها عن مخسني دقيقة، أالنظرية األسبوعية ال احملاضرة :الوحدة الدراسية .7

قل مدته لدرس العملي أو امليداني الذي ال تمدته عن مخسني دقيقة، أو ا السريري الذي ال تقل

 .دقيقةعن مائة 

األدنى  ب اخنفاض املعدل الرتاكمي عن احلدبسب الذي يوجه للطالب اإلشعار :اإلنذار األكادميي .8

 .الالئحة املوضح يف هذه

اسي خالل فصل در ليت تبني حتصيل الطالبااملمنوحة لألعمال  الدرجة :درجة األعمال الفصلية .9

 .الدراسي تعليمية تتصل باملقرر من اختبارات وحبوث وأنشطة

 .الفصل الدراسي يف نهايةاحدة ويف املقرر يعقد مرة  اختبار :النهائياالختبار  .10

 لنهائياا الطالب يف كل مقرر يف االختبار اليت حيصل عليه الدرجة :النهائي درجة االختبار .11

 .للفصل الدراسي

ائي لكل درجة االختبار النه إليها امضاًف درجات األعمال الفصلية جمموع :النهائيةالدرجة  .12

 .مائةوحتسب الدرجة من  مقرر،

لطالب ايها دي للدرجة النهائية اليت حصل علاملئوية أو الرمز األجب وصف للنسبة التقـديـر: .13

 .) أامللحق ) أنظريف أي مقرر 

ته استكمال متطلبا تعذر على الطالبمقرر ي مؤقتًا لكل تقدير يرصد :تقدير غري مكتمل .14

 (.ICباحلرف )ل( أو ) السجل األكادميي يف املوعد احملدد، ويرمز له يف
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أكثر من فصل  تضي طبيعة دراستهيرصد مؤقتا لكل مقرر تقتقدير  :مستمر تقدير .15

 . (IP) )م( أوويرمز له بالرمز الستكماله، اسيدر

ات على جمموع الوحد ل عليها الطالبط اليت حصجمموع النقا حاصل قسمة :املعدل الفصلي .16

قررة املراسي، وحتسب النقاط بضرب الوحدة ددرسها يف أي فصل  اليت ،املقررة جلميع املقررات

 امللحق )ب(. لطالب انظراعليه يف كل مقرر درسه  يف وزن التقدير الذي حصل

يف مجيع ب لطالحصل عليها ا جمموع النقاط اليت حاصل قسمة :املعدل الرتاكمي .17

ات، انظر جمموع الوحدات املقررة لتلك املقرر اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على ،املقررات

 امللحق )ب(.

 خالل مّدة دراسته يف اجلامعة. لبالتحصيل العلمي للطا مستوى وصف :لعاماالتقدير  .18

التسجيل فيها يف فصل  سمح للطالبيدراسية اليت جمموع الوحدات الالعبء الدراسي:  .19

 .للجامعةالتنفيذية  سي حسب القواعدويتحدد احلد األعلى واألدنى للعبء الدرا ،دراسي

 

 بجامعة الملك خالدالقواعد التنفيذية للمادة األولى 

 البـي باالجتماع يف بداية كل فصلخالل وحدة اإلرشاد الط قسم منتقوم كل كلية /  .1

 معرفة خطتهوجيب على الطالب  .سامها(دراسي بالطلبة املستجدين لتعريفهم بالكلية )وأق

 للوائح املنظمة لدراسته، وكذلك فهماوفهم  ،ومكوناتها من املقررات الدراسية الدراسية

 . لطالباألكادميية لسرية املائح املهمة يف واللو ،يف هذه الالئحة املهمة الواردة املصطلحات

بدأ من ليسار ـ متثل املرحلة اجلامعية تامن ثالث خانات األوىل من يكون لكل مقرر رقٌم  .2

علمي للمقرر ا. ومتثل اخلانة الثانية احملور الكذ( للمرحلة الثانية ...وه2( للمرحلة األوىل و)1)

 ملقرر ضمن احملور العلمي.ضمن التخصص، أما اخلانة الثالثة؛ فتمثل تسلسل ا

 لتخصص الذي ينتمي إليه املقرر.لكل مقرر رمٌز مكوٌن من ثالثة أحرف تدل على ا .3

 م املقرر يفم، كما ال جيوز تكرار رقال جيوز تكرار رقم ورمز املقرر يف أكثر من قس .4

 القسم الواحد.

وال  ،املعتمدةة معها ضمن اخلطة الدراسية املتطلبات السابقة للمقررات أو املتزامن حتدد .5

املختص  بناًء على توصية من جملس القسم ؛معةتغيريها أو إلغاؤها إال مبوافقة جملس اجلا جيوز

 .واللجنة الدائمة للخطط واملناهج وجملس الكلية

من  معةاألقسام املناظرة باجلاتنسيق مع ر مع ضرورة المبفردات كل مقر يضع القسم قائمة .6

تب ن حيث احملتوى واملستوى، وكذلك الكممقرراته الدراسية، مييزه عما سواه من املقررات 

لى توصييت جملس القسم املختص وجملس املقررة واملراجع، وتقر من جملس اجلامعة بناء ع

 واملناهج. الكلية، واللجنة الدائمة للخطط
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لسريرية، لصبغة العملية أو امليدانية أو ااحيدد القسم ضمن اخلطة الدراسية املقررات ذات  .7

 وغريها.

مليدانية أو ة أو العملية أو التدريبية أو اجيب أن يكون لكل مقرر من مقررات القسم النظري .8

ماد للتقويم واالعتاذج اهليئة الوطنية احلقلية أو السريرية ملف إلكرتوني معتمد على من

تابعة حيتفظ به القسم لغرض املاعتمادها و بعدويتم رفعها على النظام األكادميي  األكادميي،

 ويشتمل على ما يأتي: .والتقييم والتطوير

 اسم املقرر ورمزه؛ وعدد وحداته الدراسية. -

 جدت(.املتطلبات السابقة أو املتزامنة للمقرر )إن و -

 أهداف املقرر. -

 رر ووصفه باللغة العربية.تعريف املق -

 تعريف املقرر ووصفه باللغة اإلجنليزية. -

 املوضوعات الرئيسة يف املقرر. -

 الطرائق املقرتحة لتدريس املقرر. -

 ؛ ويشمل ذلك:اسي للمقرر مبا يتفق وطبيعتهرطرق التقويم الد -

 .)األعمال الفصلية )عددها وأنواعها 

 ية والعملية.ردرجة األعمال الفصلية للمقرر ومفرداته النظ 

  الفصل.يفدرجة االختبار النهائي أو التقرير النهائي  

 ة املتوفرة يف مكتبة اجلامعة.قائمة بأمساء املراجع الرئيسة للمقرر؛ وخاص 

دميية طه وتقوميها بعد خترج أول دفعة أكايقوم جملس القسم مبراجعة املقررات الدراسية خلط .9

 على األقل من تلك اخلطة.

سيق تعنى بالتن ،مة يشكلها جملس اجلامعةهي جلنة دائ :للشؤون الطالبية اللجنة الدائمة .10

ليها من وما يؤكل إ ،سة بعض القضايا الطالبيةودرا ،مع اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بالقبول

 .وفق الالئحة أو من صاحب الصالحية مهام

 .شؤون الطالبية تفسري هذه القواعدحيق للجنة ال .11

 .والطالبةالطالب يشتمل : الطالب .12

 طالب يفليع احلركات األكادميية لتكون الكلية الطارحة للمقرر هي املسؤولة عن مج .13

 ذلك املقرر.
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 قبول الطالب المستجدين

 المادة الثانية: 
 البدد الطات العالقة يف اجلامعة عت واجلهات ذلس الكلياادد جملس اجلامعة بناءً على اقرتاح جمحي

 .القادم الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي

 

 بجامعة الملك خالد التنفيذية للمادة الثانية اعدةالق

 التسجيلوعمادة القبول  وتوصية ،والكلياتسام جمالس االق :بناًء على اقرتاح ؛حيدد جملس اجلامعة

 عدد الطلبة الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي.

 المادة الثالثة:  

 :يتاآلاملستجد يف اجلامعة الب لقبول الط يشرتط

 جها.من خار أوا يعادهلا من داخل اململكة على شهادة الثانوية العامة أو م أن يكون حاصاًل -أ

نوات، أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس س أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة -ب

 سباب مقنعة.أا توافرت وجيوز جمللس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذ

 .والسلوكن يكون حسن السرية أ -ت

 جملس اجلامعة. هايراأن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية  -ث

 طبيًا.أن يكون الئقًا  -ج

 عمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.يأن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان  -ح

 تعلن وقت التقديم.شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة و ةيأأن يستويف  -خ

 

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة بجامعة الملك خالد

 يشرتط لقبول الطلبة املستجدين يف اجلامعة اآلتي:

لداخلية ودية، أو ممن تستثنيهم اللوائح ا( سعودي اجلنسية، أو من أم سعالطالبيكون )أن  .1

 للجامعة أو املصلحة الوطنية. 

 الكلية. أداء مجيع االختبارات اليت تطلبها اجلامعة أو .2

القبول  حتددها عمادة باملستندات اليتوبة الذي تتوفر فيه الشروط املطل أن يتقدم الطالب .3

 ه.ددهما، وبالشروط اليت تعلن يف حينحتوالتسجيل يف اجلامعة يف املوعد واملكان اللذين 

س يعادهلا فرتة تزيد عن مخمة أو ما أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العا .4

 سنوات.
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بيًا، أو تأديامعة أخرى فصاًل أكادمييًا أال يكون قد فصل من جامعة امللك خالد أو أي ج .5

 .ًايلغبية أو أكادميية فيعد قبوله متأدي أنه سبق فصله ألسباب ذا اتضح بعد قبول الطالبوإ

 عرب إلثبات شخصيتهمزودة بصورة  ،ةإلكرتونيباجلامعة بطاقة جامعية  كل طالبل صدري .6

اد عليها حتى يتم إصدار االعتمميكن و تطبيق اجلوال أكادمييا(، )على النظام األكادميي

روقة خل أحني دخوله للكلية أو دا البطاقة لب على كل طالب محوجي .بوعةاملطة اجلامعية البطاق

 هاإىل فقد وبعد تقصي األسباب اليت أدت -بطاقة ويف حالة فقدان ال .اجلامعة وإبرازها حني الطلب

 .عتمدة لدى عمادة القبول والتسجيلوفق الضوابط امل بطاقة أخرى بديلة مينح الطالب -

لي لتسلم املكافآت، ُتسلم هلم يف لطلبة املستجدين باجلامعة بطاقة صراف آلدر يص .7

و انتهاء أأو تلفها،  هاويف حالة فقدان ريوس،البكالوكلياتهم بعد التأكد من انتظامهم يف درجة 

ب عن شهر ونصف من وصول الطل زيدال ت مينح الطالب بطاقة أخرى بديلة يف فرتة صالحيتها

 .لبنكاكون عمليات اإلصدار مرتبطة بأنظمة إلكرتونيا؛ ل

 . نفسها من خرجيي سنة القبول لب الكليات الطبية أن يكون الطايشرتط للقبول يف .8

دخل يوافق على الرتشيح او مل يل، ومل للقبو هترشيحمت  للطالب الذينلغى طلب القبول ي .9

 يف املوعد احملدد. على املوقع يف فرتة الرتشيح 

وني يشمل حقوقه وواجباته لكرتإحتتوي على رابط  ةنصي رسالةيرسل لكل طالب  .10

 لطالباويكون  .للدراسة باجلامعة ة املنظمةواللوائح واألنظم ،األكادميية وغري األكادميية

 ال يعفيه. ذه األنظمة واللوائحبه واجلهل ،اع النظامعن اتب ةكامل ةمسؤولي امسؤوًل

 ليت تردوا ،املنظمة لذلكديني خيضع للقواعد قبول طلبة املنح الداخلية واخلارجية غري السعو .11

 بهذا الشأن. نهمن الوزارة يف حي

 إلعادة تقييم ؛اجلامعةددها جملس حي، اليت خيضع الطلبة بعد قبوهلم يف بعض الكليات .12

ب إبالغ ، وجيفسيًا معينًال كلية معداًل تناقبوهلم بعد إنهائهم السنة األوىل، حيث تشرتط ك

 .الطالب بذلك

ذلك حيق  خالفويف حالة اكتشاف  ،هفيللتخصص املقبول طبيًا الئقًا أن يكون الطالب  .13

غاء أو إل توافق مع وضعه الصحي يف حينهيتغيري قبوله إىل ختصص  القبول والتسجيل عمادةل

 .قبوله

 

 

 المادة الرابعة:  
ر الشهادة وفقًا لدرجاتهم يف اختبا ؛يع الشروطتنطبق عليهم مجتكون املفاضلة بني املتقدمني ممن 

 لقبول إن وجدت.واختبارات ا ،واملقابلة الشخصية ،الثانوية العامة
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 التنفيذية للمادة الرابعة بجامعة الملك خالد القواعد

 اختبار وفقًا لدرجاتهم يف ؛مجيع الشــروط تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم .1

 التعليم دها املركز الوطين للقياس والتقويم يفالشهادة الثانوية العامة، واالختبارات اليت يعق

 .ري قبول أخرى يعتمدها جملس اجلامعةوأية معاي ،العالي )اختبارات القدرات والتحصيلي(

اصة، والضوابط يات اإلجراءات اخلحتدد عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكل .2

 وجدت.ابالت الشخصية إن املتعلقة باالختبارات الشفوية والتحريرية واملق

صية دون لشفوية والتحريرية واملقابلة الشخيتأخر عن االختبارات ا الطالب الذييلغى قبول  .3

 .مقبولعذر 

جة ى الربنامج التكميلي للحصول على دراحلاصل على درجة الدبلوم التقدم عل جيوز للطالب .4

لنة والضوابط املعوفق الشروط بالتخصص  أو ذات الصلةالبكالوريوس يف التخصصات املناظرة 

 يف حينه.

 

 نظام الدراسة

 : نظام الدراسة :المادة الخامسة
 اجلامعة. يقّرها جملس اليت  يةيف الدراسة وفقًا للقواعد التنفيذ يتدرج الطالب -أ

 .سية على األقل للمرحلة اجلامعيةدرا تصّمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول -ب

 

 التنفيذية للمادة الخامسة بجامعة الملك خالد القواعد

مة راسة يف كليته، وباللوائح واألنظجيب على كل طالب أن يكون على دراية بنظام الد .1

ستشارة األكادميية، ومتطلبات التخرج، وعليه االتسجيل واالنقطاع واإلنذارات مبا يف ذلك نظام 

 يف كليته متى دعت احلاجة لذلك. ألكادمييمرشده ا

 يف: ملساعدتهمكادمييني يف كل قسم تم توزيع الطالب والطالبات على املرشدين األي .2

 وتفسريها.فهم األنظمة واللوائح  -

 رج.متطلبات التخ اخلطة الدراسية املشتملة علىشرح  -

 متابعة مسريتهم وتقدمهم الدراسي.  -

 متابعة تسجيل اجلداول الدراسية هلم. -

 ب التأجيل أو االعتذار.تقديم االستشارات الالزمة هلم عند تقدميهم بطل -

 ت.القرارات األكادميية والتأديبية إن وجدمناقشة  -
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اهم هم مبا حيسن من مستودميية، وإرشادإشعارهم عند تعثرهم أو حصوهلم على إنذارات أكا -

  .من خالل االطالع على نتائجهم

 الرفع لرئيس القسم بأمساء الطالببيقوم املرشد األكادميي يف نهاية كل فصل دراسي  -

 هم بعد نهاية الفصل الدراسي.املنقطعني واملنذرين واملتفوقني واملتوقع خترج

 :الدراسة وفقًا للتالي يف يتدرج الطالب .3

 .تمدةبنجاح ضمن خطة الدراسة املع جتازهادراسيًا حسب املقررات اليت ا يكون تدرج الطالب -

ذا إاملعتمدة؛ ويكون مرشحًا للتخرج  الدراسية حتصيله العلمي حسب اخلطة يواصل الطالب -

 .استوفى متطلبات التخرج

ة ملرحل -على األقل-ة نية فصول دراسياخلطط الدراسية النموذجية مبا يعادل مثا تصمم .4

 .ج يف أقل من ذلكإنهاء متطلبات التخر ، وميكن للطالبالبكالوريوس

فقًا وجملتمع من مخسة إىل ستة مستويات؛ يكون عدد املستويات الالزمة للتخرج يف كلية ا .5

 ت.للخطط الدراسية املعتمدة لألقسام يف تلك الكليا

يشرتط على الطالب يف السنة التحضريية أن ينهي متطلبات السنة التحضريية يف مدة ال  .6

 .)ال يدخل ضمنها الفصل الصيفي( اعتياديةدراسية تتجاوز ثالثة فصول 

 :المادة السادسة
وفقًا للقواعد  ؛كون الدراسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملةتجيوز أن   

 واإلجراءات اليت يقرها جملس اجلامعة، وحتتسب السنة الدراسية مبستويني.

  :نظام المستويات :المادة السابعة
 يسني، وجيوز أن يكون هناك فصل دراسيدراسي يقسم فيه العام الدراسي إىل فصلني رئ نظام

جة العلمية ات التخرج لنيل الدر، وتوزع متطلبصيفي، على أن حتتسب مّدته بنصف مدة الفصل الرئيس

 لس اجلامعة.إىل مستويات وفقًا للخطة الدراسية اليت يقرها جم

 التنفيذية للمادة السابعة بجامعة الملك خالد القواعد

اسية دراسية مشتملة على املقررات الدرتقوم جمالس األقسام والكليات بإعداد اخلطط ال .1

ل وحيدد لك املختلفة،ستويات الدراسية على امل وأرقامها، ورموزها، وعدد وحداتها، موزعة

 اسية اليت يقررها جملس اجلامعة.وفق اخلطط الدر ؛مستوى عدد من الوحدات الدراسية

ال جيوز إجراء أي تعديل على اخلطة الدراسية إال مبوافقة جملس اجلامعة؛ بناء على طلب  .2

 . واملناهجللخطط الدائمة  وتوصية اللجنة، والكليةجملسي القسم 
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 المادة الثامنة:
سية الدرا ة للمقررات ضمن مستويات اخلطةيضع جملس اجلامعة قواعد التسجيل واحلذف واإلضاف 

 .لعبء الدراسيااملعتمدة مبا يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من 

 التنفيذية للمادة الثامنة بجامعة الملك خالد القواعد

ذلك، بشكل آلي دون احلاجة إىل طلب منه بوتلقائيًا وفق ضوابط التسجيل، يتم تسجيل الطالب  .1

لى التقويم عليوم األول من بدء الدراسة؛ بناًء االلتزام حبضور احملاضرات من ا الطالب وجيب على

 األكادميي للجامعة.

غري  تبعات احلضور يف ويتحمل الطالب م،جداوهليلتزم الطلبة باحلضور يف الشعب احملددة يف  .2

 الشعب احملددة يف جدوله.

 ستوى.ذا اجتاز بنجاح مجيع مقررات ذلك املمن مستواه إىل املستوى الذي يليه إينقل الطالب  .3

 املستوى املقيد فيه. من مقرراتر متعثرًا إذا مل ينجح يف مقرر أو أكثيعد الطالب  .4

 الدراسي.وحدة دراسية يف الفصل 12رات يكون احلد األدنى للعبء الدراسي يف تسجيل املقر .5

حالة  اخلطة الدراسية لكل كلية يف ضمنتهتما يكون احلد األعلى لعدد الوحدات الدراسية وفق  .6

 بذلكة أكثر متى ما كان معدله يسمح وجيوز أن يسجل وحدات دراسي باخلطة،كونه ملتزما 

 أدناه للتفصيل(. 8دة انظر القاع)

 ا رسب فيه وفق الضوابط اآلتية:يف مقرر أو أكثر يعيد دراسة مإذا رسب الطالب  .7

دراسة  ثر من الوحدات الدراسية لزمه إعادةفيما جمموعه احلد األدنى أو أك إذا رسب الطالب -

 مقررات الرسوب فقط.

دراسة  الدراسية يلزم بإعادةى من الوحدات فيما جمموعه أقل من احلد األدن إذا رسب الطالب -

طة وفقًا لضوابط اخل ؛ليت تلي مستواهامقررات الرسوب مع مقررات إضافية من املستويات 

 .الدراسية )متطلبات سابقة أو متزامنة( واجلداول

 

 

 

 

 

مبعدله ب ؛ ويرتبط العبء الدراسي للطالتواهمن املستويات اليت تلي مس تم التسجيل للطالبي .8

 لتفصيل اآلتي:الرتاكمي حسب ا

 .(2ي أقل من )وحدة دراسية على األكثر ملن معدله الرتاكم 15  -

 (2.25 – 2وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني ) 17 -
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 (2.99- 2.26)وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني  18 -

 (3.5- 3.0)وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني  19 -

 (5- 3.51بني )وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي  20 -

 

 عرب مسجل الكلية -ن ذلك ممكًنا متى ما كا –ساعة  24اخلريج أن يسجل حتى  للطالب .9

 بعد موافقة عميد الكلية ورئيس القسم.

 طالب كلية الشريعة. ( 8الفقرة )يستثنى من  .10

ويات،  أربعة مستقررات منها من ثالثة إىلحيدد عدد املستويات التالية املسموح بتسجيل م .11

خرى أحتديد مستويات   -للشؤون الطالبية مبوافقة اللجنة الدائمة -وجيوز  ة القسم،حسب خط

 لك.للكليات اليت تستدعي طبيعة الدراسة فيها خالف ذ

سبب ب -رات املستوى الدراسي الذي يليه للعبء الدراسي من مقرعند تعذر تسجيل الطالب   .12

أه يكمل عب -ئه مجيع مقررات ذلك املستوىالتعارض، أو عدم إنهاء املتطلب السابق أو إلنها

حداته و( وإذا تعذر إكمال أعاله 9ها )انظر الدراسي من مقررات املستويات التالية املسموح ب

حلد ا توافرت له حتى لو كان عددها دون ات الدراسية اليتالدراسية بعد ذلك؛ يكتفى بالوحد

 األدنى.

ابيع، ل انتهاء الفصل الدراسي خبمسة أستكون اجلداول الدراسية للفصل التالي جاهزة قب .13

ماده ويف ة، وال يعدل اجلدول الدراسي بعد اعتمع مراعاة عدم تعارض مقررات املستويات املتتالي

 ذلك.ول والتسجيل يف نسيق مع عمادة القبحالة الضرورة القصوى يتم الت

 ،راسيداية الفصل الدوقع اجلامعة قبل بمبطباعة جدوله الدراسي اآللي من يقوم كل طالب  .14

ة التسجيل ها النهائية بعد انتهاء فرتة معاجلعلى مجيع الطلبة طباعة جداوهلم بصورت كما ينبغي

 كما هي موضحة يف التقويم األكادميي.

 وافقة القسم الطارح للمقرر.تطلب يف حال مبتجاوز امللطالب ميكن التسجيل ل .15

القسم  جملسالقصوى بعد موافقة  ال ميكن حذف املقررات الصفرية إال يف الضرورة .16

 .البيةوتوصية اللجنة الدائمة للشؤون الط الكليةجملس و

 

 المواظبة واالعتذار عن الدراسة

 المادة التاسعة:
على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية، وحيرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا  

( من احملاضرات 75%قلت نسبة حضوره عن النسبة اليت حيددها جملس اجلامعة، على أال تقل عن )
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دخول  رم منوالدروس العملية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، وُيعّد الطالب الذي ُح

 (.DNاالختبار بسبب الغياب راسبًا يف املقرر. ويرصد له التقدير حمروم )ح( أو )

 المادة العاشرة:
ختبار شريطة ل االرفع احلرمان والسماح للطالب بدخو –استثناء  –جيوز جمللس الكلية أو من يفوضه  

( 50%)ر على أال تقل عن جلامعة نسبة احلضواعذرًا يقبله اجمللس، وحيدد جملس  أن يقدم الطالب

  احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر.  من 

 القواعد التنفيذية للمادتين التاسعة والعاشرة بجامعة الملك خالد

لنهائي العملية، وحيرم من دخول االختبار املنتظم حضور احملاضرات والدروس اعلى الطالب  .1

كل للنظرية، والدروس العملية احملددة احملاضرات ا( من %80فيها إذا قلت نسبة حضوره عن )

سبًا يف م من دخول االختبار بسبب الغياب راالذي حرالفصل الدراسي وُيعدُّ الطالب  مقرر خالل

 ة يف كشف النتيجة.( يف خانة الدرجDNاملقرر، ويرصد له التقدير )ح، 

صد رإلجناز ودقته يكون وسعيًا لسرعة ا متاشيًا مع التحول إىل التعامالت اإللكرتونية .2

 الغياب آليًا. 

ياب قرر؛ وجيب عليه إدخال احلضور والغيسند رصد الغياب والغياب بعذر آليا ألستاذ امل .3

 قصى.يومًا من تاريخ احملاضرة كحد أ 14للمحاضرة خالل 

مر يف ن أول يوم يف الفصل الدراسي، ويستيبدأ عضو هيئة التدريس يف رصد الغياب آليًا م .4

سبوع سي حسب التقويم األكادميي )يقصد باألاألسبوع األخري من الفصل الدرا نهايةىل الرصد إ

 .العام(واد اإلعداد ية ملاألخري األسبوع الذي يسبق االختبارات النهائ

 د امسه يف القوائم من احلضور،عدم متكني من مل ير جيب على عضو هيئة التدريس .5

 دة يف جدوله.احملد ةويتحمل الطالب تبعات احلضور يف غري الشعب

 ؛ ضور احملاضرة النظرية أو العمليةحمن  ود عذر مقنع وموثق مينع الطالبيف حالة وج  .6

من تاريخ  ته أو من ينوب عنه( خالل سبعة أيام) بواسط فعليه أن يرفع هذا العذر إىل رئيس القسم

 احملاضرة.

ن جلان ذار، وله االعتماد على من يراه ميكون رئيس القسم مسؤواًل عن قبول أو رفض األع .7

 حالة قبول يفقرر لتحويل الغياب إىل غياب بعذر إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم التوجيه ألستاذ امل

 عذره. 

عند بلوغ  ولأأسبوعيا؛ وسيظهر له إنذاٌر  جلة لهمتابعة نسبة غيابه يف املواد املسعلى الطالب  .8

ب سيكون الطال %20وعند وصوله أكثر من  %15وإنذاٌر ثاٍن إذا بلغت النسبة  %10نسبة الغياب 

 حمرومًا 
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سبة على الطلبة الذين جتاوزت نكل آلي بشتقوم عمادة القبول والتسجيل بتثبيت احلرمان  .9

 ختصصات اجلامعة. جلميع %20 غيابهم يف احملاضرات

ضرات ما مل يتجاوز نسبة غيابه يف احملا)فع احلرمان عن طالب ع الكلية بريف حالة اقتنا .10

يجب ، فبعد بداية االختبارات النهائية (%50 والدروس العملية وامليدانية احملددة للمقرر عن

اء جرإاحلرمان فعلى القسم قة على رفع ويف حالة املوافالكلية،  عرض املوضوع على جملس

 لتسجيل بنتيجة الطالب.عمادة القبول وابالغ إو ،للطالب بديٍل اختباٍر

لية الكوقبل موافقة جملسي القسم  هائيةروم بدخول االختبارات النال يسمح للطالب احمل .11

 على رفع احلرمان.

 :ةالمادة الحادية عشر
قديره يف جته صفرًا يف ذلك االختبار، وحيسب تالطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون در 

 حصل عليها. لى أساس درجات األعمال الفصلية اليتذلك املقرر ع

 :ةالمادة الثانية عشر
لس جمل أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز يفمن حضور االختبار النهائي  إذا مل يتمكن الطالب 

مدة ال تتجاوز  سماح بإعطائه اختباراً بديالً خاللالكلية، يف حاالت الضرورة القصوى، قبول عذره وال

 .يلحيصل عليه بعد أدائه االختبار البد الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذينهاية 

 

 الملك خالد عشرة بجامعةالتنفيذية للمادة الثانية  القواعد

لس  أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز جملمن حضور االختبار النهائي يفإذا مل يتمكن الطالب 

 وفقًا لآلتي: اًل جيرى للطالب ه اختباًرا بديالكلية قبول عذره، والسماح بإعطائ

الدراسي  ره إىل عميد الكلية قبل بداية الفصلاملتغيب عن االختبار النهائي بعذ يتقدم الطالب .1

يف حالة  جملس الكلية. وإىلوره حييل العذر الطالب أو من ينوب عنه والذي بد التالي بواسطة

العذر، ب االقتناعويف حالة  رمسيًا،بذلك ب فيجب إبالغ الطال العذر،عدم قبول جملس الكلية 

 ز أسبوعني من بداية الفصل. القسم بعقد االختبار البديل مبا ال يتجاو يكلف

بول عذره قــ يف حالة  الذي حصل عليه الطالب بالتقدير تبلغ عمادة القبول والتسجيل إلكرتونيا .2

ـ بعد أدائه لالختبار البديل يف مدة أقص ة للفصل التالي؛ بداية الدراس الثاني مناية األسبوع اها نهـ

 .لتسجيل للطالبامع إتاحة معاجلة وتقوم العمادة بتعديل الدرجة 

ة القبول الثالث من الفصل الدراسي تقوم عماد عند وصول نتيجة االختبار البديل بداية األسبوع .3

 التسجيل.ر معاجلة ه، مع تعذوالتسجيل بتعديل الدرجة، وحذف املقرر من تسجيل
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رًا، ومتت ات النهائية إذا مت تقديم العذر مبكجيوز عقد االختبار البديل أثناء فرتة االختبار .4

 املوافقة عليه.

 

 بارات النهائيةاألعذار املقبولة لالختبارات البديلة عن االخت: 

الختبارات بديال ل امتحاناى ضوئها مينح الطالب ، واليت علتشمل األعذار اليت تقبل من قبل اجلامعة

 النهائية ما يأتي:

الطبية  اخلدمات من عليه مصدٍق -لب بالطا خاص-طيب  تقرير تقديم بشرط املرضية؛ األعذار -

 .حكومي من مستشفى باجلامعة، أو

  البنت(-االبن-األخت –األخ  –األم  – وفاة أحد أفراد العائلة من الدرجة األوىل )األب -

 الزمإيصال التقرير الطيب ال ى الطالب؛ وجيب علمتنع احلركةحادث مروري نتج عنه إصابات  -

لى جملس إىل عميد الكلية الذي يعرضه عاشرة مببعد االختبار  )بواسطة الطالب أو من ينوب عنه(

 .الكلية

إليها  إىل كليته اليت ينتمي موجهة خبطاب طلب إبالغ اجلامعإليقاف أو السجن وعلى الطالب ا -

 .اجلهة اليت أوقف فيها من

و أأو كتاب العدل،  ،من أحد القضاة حماكم مصدقة )جلساتمواعيد مثبتة من جهات رمسية  -

 .(ستشفيات خارج املنطقة، وغريهامواعيد مل

األعراض  النقل،مشاكل  ،األسريالعنف  مثل:والطارئة،  واألسرية القاهرةالظروف الشخصية  -

د / ه احلاالت بواسطة جلنة مكونة من عميبية، وتقدر هذالصحية اليت ال يوجد هلا تقارير ط

 اد.الطالب ورئيس وحدة التوجيه واإلرش رئيس/ رئيسة القسم الذي ينتمي لهعميدة الكلية و

 : ةالمادة الثالثة عشر
 بعذر  تقدم ل دراسي دون أن يعد راسبًا إذالطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصجيوز ل

تنفيذية القواعد ال خالل فرتة زمنية حتددها وذلك ،اليت حيددها جملس اجلامعةمقبول لدى اجلهة 

 وحيتسب هذا الفصل من املّدة (W) أو ()عويرصد للطالب تقدير  اجلامعة،اليت يقرها جملس 

 .الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج

 قرها يية اليت لدراسي وفق القواعد التنفيذبعذر من مقرر أو أكثر يف الفصل ا جيوز االنسحاب

 .اجلامعة جملس

 بجامعة الملك خالد ةعشر الثالثةالتنفيذية للمادة  القواعد

 االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي: -أ
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ن االستمرار يف دراسة فصل دراسي الفصل الدراسي بشكل آلي ع عناالعتذار  للطالب .1

سب التقويم حأسابيع  بثالثةة االختبارات النهائية قبل بداي ،باالعتذارتقدم  إذادون أن يعد راسبًا، 

  للجامعة.األكادميي 

وللجنة  ،إال بعد مضي عام دراسي ال حيق للطالب املستجد االعتذار عن فصل دراسي .2

 األكادميية استثناء بعض الكليات من ذلك.

ء وحتى قبل بدلالعتذار  ةقررملدة املايف خر يوم آحالة تقدم الطالب لالعتذار بعد  يف .3

التقدم  الطالب فعلى ،للجامعةتقويم األكادميي عداد العام حسب الاالختبارات النهائية ملواد اإل

لعمادة  يةالكل الطلب، ترفعالة املوافقة على ح الكلية، ويفبأعذاره إىل جملس القسم ومن ثم جملس 

الرفع للجنة  النهائية فعلى الكليةدء االختبارات ب. وإذا تقدم الطالب بعد القبول والتسجيل للتنفيذ

 الدائمة للشؤون الطالبية.

ر يف رجة االختبارات النهائية ألي مقردن يعتذر عن فصل دراسي مت رصد أال حيق للطالب  .4

 ذلك الفصل.

 سابق وفق الضوابط التالية: ميكن للطالب التقدم بطلب اعتذار عن فصل دراسي .5

 اًلبأثر رجعي حبيث ال يتجاوز ذلك فص صل السابقميكن للطالب التقدم بطلب اعتذار عن الف -

 . ًاواحد ًادراسي

 .عذارألب من على ما يتقدم به الطا بناًء الكليةموافقه جملس  -

 يف ذلك الفصل.للطالب  الدراسي متحققةن تكون شروط االعتذار عن الفصل أ -

 العتذار عنه.يف الفصل املراد ا ةن للطالب درجة مرصودال يكوأ -

 

على البوابة  عن الفصلالعتذار انتائج طلب  الطالب يف احلضور مع متابعتهيستمر  .6

 ملزم باحلضور حسب جدوله.  إن الطالبفاملوافقة على الطلب  اإللكرتونية، ويف حالة عدم

 سي. ( يف مجيع مقررات ذلك الفصل الدراw ع،املعتذر تقدير منسحب بعذر )يرصد للطالب  .7

 .د منقطعًاُع وإال  الفصل التاليلي يفاملعتذر متابعة تسجيله اآل جيب على الطالب .8

 التخرج.اء متطلبات حتتسب مّدة االعتذار ضمن الفرتة الالزمة إلنه .9

ول غري ني دراسيني متتاليني، أو ثالثة فصالتأجيل واالعتذار أكثر من فصلال حيق للطالب  .10

 متتالية طيلة بقائه يف اجلامعة.

 :يف الفصل الدراسياالعتذار عن مقرر  -ب

 ثالثةائية بوذلك قبل بداية االختبارات النه ي،االعتذار عن مقرر واحد فقط بشكل آلجيوز للطالب  .1

ى، ومبا العبء الدراسي عن احلد األدن  يقلأسابيع حسب التقويم األكادميي للجامعة، بشرط أال

 ه يف اجلامعة.جمموعه أربعة مقررات دراسية كحد أقصى طيلة بقائ
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لتقويم الالعتذار حسب  ةقرريف املدة املوم خر يآحالة تقدم الطالب لالعتذار عن مقرر بعد يف  .2

ملرشد عميد الكلية، الذي حييل الطلب اىل افعلى الطالب التقدم بطلبه ل ،األكادميي للجامعة

ية ب إىل جملس القسم ومن ثم جملس الكلالطل حيالالتوصية بقبول الطلب  يف حالالطالبي، و

على أال  لتنفيذفع الكلية لعمادة القبول والتسجيل لفقة عليه، ويف حال املوافقة على الطلب، ترللموا

   لتسجيل عن احلد األدنى. اتزيد عدد مرات االعتذار عن أربعة مرات وال يقل 

 رة خالل دراسته.االعتذار عن مقرٍر ما أكثر من م لطالبال جيوز ل .3

  ه.ر الذي اعتذر عناملقر يف(W) أو) ع (تقدير للطالب يرصد .4

 ر رجعي( وفق الشروط التالية:ميكن للطالب االعتذار عن مقرر يف فصل سابق )بأث -ج

قط ملا رصد ويكون االعتذار ف النهائية،تبارات درجة االخ تصدُراالعتذار عن مقرر ب ال حيق للطال .1

 له )ح( أو )غ(.

به  دراسي للفصل املنتظم فصلية تتجاوز ال حيق للطالب االعتذار عن مقرر ما يف فصول ماض .2

 .الطالب

رة حتى لو صل الدراسي التالي لذلك املقرر مباشأن يكون تقديم الطلب للمقرر املراد حذفه يف الف .3

 قيده. اعن الدراسة أو مطويًّ اكان الطالب منقطًع

 طالب يف ذلك الفصل.منطبقة على ال رقرأن تكون شروط االعتذار عن امل .4

 ر رجعي.أن يكون لدى الطالب رصيد ميكنه من االعتذار بأث .5

 التأجيل واالنقطاع عن الدراسة

 :ةالمادة الرابعة عشر
لى أاّل عله اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة الدراسة لعذر تقب التقدم بطلب تأجيل جيوز للطالب

ى طيلة بقائه أقص ًاثة فصول دراسية غري متتالية حددراسيني متتالني أو ثالفصلني  تتجاوز مدة التأجيل

لك، وال ذ امعة يف حال الضرورة االستثناء منوجيوز جمللس اجل ذلك،اجلامعة ثم يطوى قيده بعد  يف

 .التخرجتطلبات حتتسب مّدة التأجيل ضمن املّدة الالزمة إلنهاء م

 

 بجامعة الملك خالد ةعشراعد التنفيذية للمادة الرابعة والق

صل سبوع من بداية الفأإللكرتونية قبل ابطلب تأجيل الدراسة على البوابة  يتقدم الطالب .1

 لب التأجيل.الدراسي املراد تأجيله موضحًا العذر املسبب لط

 بداية كرتونيًا، وتعتمد كل الطلبات آليا يفتتابع عمادة القبول والتسجيل طلبات التأجيل إل .2

 . تأجيلهاسي املراد الفصل الدر
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الطلب؛ لى إللكرتونية، ويف حالة عدم املوافقة عيتابع الطلبة نتائج طلب التأجيل على البوابة ا .3

 ملزم باحلضور حسب جدوله.  طالبال فإن

ل غري ني دراسيني متتاليني، أو ثالثة فصوالتأجيل واالعتذار أكثر من فصل ال جيوز للطالب .4

 ة.متتالية طيلة بقائه يف اجلامع

 .التخرجهاء متطلبات ال حتتسب مّدة التأجيل ضمن الفرتة الالزمة إلن .5

 .قطعًاوإالَّ عد من لي يف الفصل التاليآلاملؤجل دراسته متابعة تسجيله ا جيب على الطالب .6

لطالب ذلك على ا شرعًا ويسريأو من يعوهلا  للطالبة املرافقة لزوجها املبتعث التأجيل جيوز .7

جاوز مخس لفرتة ال تت ؛مادة القبول والتسجيلإىل عتأجيل طلب رفع املرافقني لزوجاتهم؛ وذلك ب

للدراسة  العودةيف  أو الطالب الطالبة تل رغبويف حا .االبتعاثسنوات بعد إحضار ما يثبت حالة 

  :يما يل مراعاةقبل ذلك؛ فتعود مع 

 بللطالة اليت سبق ئملماثلة أو املكافل املقررات ااديف حال تغري اخلطط الدراسية تع -

 الية.احلدراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقًا للخطة 

 السابق.وضعه األكادميي لالطالب عود ييف حال عدم تغري اخلطط الدراسية  -

قبول وفق شروط ال ؛فته طالبًا مستجدًاالطالب الدراسة بص بدأيانقضاء مخس سنوات  بعد -

 الفرتة.يف تلك 

 :ةالمادة الخامسة عشر
امعة، اجل اسي دون طلب التأجيل يطوى قيده منإذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل در

سب يتم طي للطالب املنت وبالنسبة .أقلاسة ملدة إذا انقطع عن الدر وجمللس اجلامعة طي قيد الطالب

 .عذر مقبول الفصل دون قيده إذا تغيب عن مجيع االختبارات النهائية لذلك

 :المادة السادسة عشرة
 .أخرىدرسها زائرًا يف جامعة يللفصول اليت  ال ُيعدُّ الطالب منقطعًا عن الدراسة

 إعادة القيد

 عشرة:السابعة  المادة
 ابطوفق الضو االنقطاعبرقمه وسجّله قبل  املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده ميكن للطالب 

 :اآلتية

 .القيد اسية من تاريخ طيبطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول درأن يتقدم  -

 .الطالب القة على إعادة قيدن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العأ -
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البًا التقدم للجامعة ط أكثر، فبإمكانهفإذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية  -

 عليه كافة شروط القبول لى أن تنطبقمستجدًا دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق ع

 لضوابط يصدرها اجمللس. ذلك وفقا وجمللس اجلامعة االستثناء من حينه،املعلنة يف 

 –يف حال الضرورة  –اجلامعة  جمللسوأكثر من مرة واحدة،   جيوز إعادة قيد الطالبال -

 .االستثناء من ذلك

 .أكادمييًامفصواًل  املطوي قيده إذا كان ال جيوز إعادة قيد الطالب -

  عشرة:الثامنة  لمادةا
فصل من  لذياألسباب تعليمية أو تأديبية، أو  ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من اجلامعة

سباب فيعدُّ األ دة قيده أنه سبق فصله ملثل هذهجامعة أخرى ألسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعا

 .القيدإعادة  قيده ُملغى من تاريخ

 القواعد التنفيذية للمادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة بجامعة الملك خالد

فق الضوابط وعادة قيده برقمه وسجّله السابق املطوي قيده التقدم لكليته بطلب إ ميكن للطالب

 اآلتية:

يد من انت تنطبق عليه شروط إعادة القكميكن الطالب املطوي قيده للمرة األوىل إذا  .1

 إعادة قيده بشكل الي عرب النظام األكادميي. 

على  لقيدربعة فصول دراسية من تاريخ طي اأأن يتقدم بطلب إعادة القيد مبا ال يزيد عن  .2

 .اعلفصل االنقط أن يتم احتساب فصول االنقطاع من الفصل التالي

ني من بدء خالل األسبوعني األول د الطالبة املعنية على إعادة قيأن يوافق جملس الكلي .3

 الدراسي.الفصل 

 ي.ة؛ فيعاد قيده يف الفصل التالويف حال تأخر موافقة جملس الكلية عن هذه الفرت

 –رورة يف حال الض –ة، وملدير اجلامعة أكثر من مرة واحد ال جيوز إعادة قيد الطالب .4

لدائمة ا وتوصية اللجنةالقسم والكلية  االستثناء من ذلك، بعد عرض املوضوع على جملسي

 للشؤون الطالبية.

لطالبية وجيوز للجنة الشؤون ا كادمييًاأإذا كان مفصواًل جيوز إعادة قيد الطالب ال  .5

 .رةاالستثناء من ذلك عند الضرو

 السلوك.اع ما يدل على سوء قد ارتكب خالل فرتة االنقطأال يكون الطالب  .6

يًا أو نها فصاًل تأديبعة أخرى وفصل مأال يكون قد التحق خالل فرتة االنقطاع جبام .7

 .أكادمييًا

 خاصة.يعمل يف جهة حكومية أو  إذا كان بالدراسة، هأن حيصل على موافقة مرجع .8



        22 

ذا كان لدية جلامعة أو املنسحب من اجلامعة إاملطوي قيده من اال جيوز إعادة قيد الطالب  .9

 .رورةالبية االستثناء من ذلك عند الضوللجنة الشؤون الط نذارين أكادميينيإأكثر من 

ا بني مأو أكثر؛ فيخري الطالب  دراسية مخسة فصولإذا مضى على طي قيد الطالب  .10

 يأتي:

لقبول دون لبكالوريوس يف الفرتة املعلنة الدرجة  مستجد يفكطالب  للجامعةيتقدم الطالب  -

الفصل  نطبقت علية شروط القبول يف ذلكاإذا وذلك  ؛الرجوع إىل سجله األكادميي السابق

 أو تلك السنة الدراسية.

الرجوع  ليات اجملتمع يف اجلامعة، دونللجامعة كطالب مستجد يف إحدى كيتقدم الطالب  -

 . حينهالقبول يف وفق شروط إىل سجله األكادميي السابق

 لية إعادة القيد:آ

صل الدراسي مباشرة هلم إعادة القيد بعد انتهاء الف قوائم الطلبة الذين حيق األكادمييحييل املرشد 

 إىل عميد الكلية وعلى الكليات عمل اآلتي:

قيد، وتسليمه طلب منهم طباعة منوذج إعادة البالغ الطلبة بذلك عرب املرشد الطالبي، والإ .1

  .عمادة الكليةىل إ

 يف فصل إعادة القيد. إعادة القيد على أول جملس للكلية طلباتعرض  .2

تسجيل يف دة قيدهم إىل عمادة القبول والاملوافق على إعا أمساء الطالبإرسال قائمة ب .3

 الفرتة احملددة.

 التخرج

 عشرة:المادة التاسعة   
معدله  حسب اخلطة الدراسية، على أال يقل بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح يتخرج الطالب .1

 على أال يقل يف ختصص،ملعنية لكل االرتاكمي عن املعدل الذي حيدده جملس اجلامعة 

 .كل األحوال عن تقدير مقبول

سها املختص حتديد مقررات مناسبة يدر على توصية جملس القسمجيوز جمللس الكلية بناء  .2

  .قررات ورسوبه يف املعدلاحه يف املوذلك يف حالة جن الرتاكمي،لرفع معدله  الطالب

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة بجامعة الملك خالد

بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية، على أال يقل معدله يتخرج الطالب  -1

على توصية  بناء -وجمللس الكلية ( أو ما حيدده جملس اجلامعة، 5من 2الرتاكمي عن )

يف اجلامعة لرفع معدله  مقررات مناسبة يدرسها الطالب حتديد -املختصجملس القسم 
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أال يكون قد سبق له دراستها؛ وذلك يف حال جناحه يف املقررات ورسوبه يف  الرتاكمي على

 املعدل. 

اتها هاء مجيع متطلبه واتباعها حتى إناالطالع على اخلطة الدراسية لتخصصعلى الطالب  -2

 قبل التخرج.

 وتدقيقها للتأكد من أن ت الطالبتقوم عمادة القبول والتسجيل مبراجعة مجيع سجال -3

 قد أكمل مجيع متطلبات التخرج.الطالب 

كرات تتضمن قوائم بأمساء الطالب ترفع عمادة القبول والتسجيل جمللس اجلامعة مذ -4

ذلك  الختبارات النهائية لكل فصل مبا يفاملرشحني للتخرج؛ وذلك يف أول جلسة تلي فرتة ا

 الصيفي.الفصل 

 يفو الذين يسمح هلم باختبار بديل أمل )ل( كتالطالب الذين حيصلون على تقدير غري م -5

رج، أومن يف حكمهم ترفع بشأنهم أكثر يف آخر مستوى دراسي لربنامج التخمقرر أو 

دراسي يف سجل الطالب  د آخر فصلويع مذكرات خترج إفرادية حال استكماهلم املتطلبات،

 هو فصل التخرج.

م ترفع أمساؤه ،لبات التدريب العمليالطالب الذين تقتضي خططهم الدراسية إنهاء متط -6

ون فيه الذي ينه ،يف نهاية الفصل الدراسي ملوافقة على منحهم الدرجةجمللس اجلامعة بطلب ا

لتدريب امتطلبات ة اآلتية " استكمل الطالب لعباراعلى أن تثبت يف سجل الطالب  ؛هذا املتطلب

 العملي خالل هذا الفصل."

ل والسج يوضح فيها امسه رباعيًا، جنليزيةواإلمينح كل خريج وثيقة خترج باللغتني العربية  -7

ند درجة، اليت حصل عليها، وتقديره ع، والكلية، والتخصص والوالرقم اجلامعي، املدني

 ة.لقبول والتسجيل، وختتم خبتم اجلامعالتخرج، وحالة القيد، وتوقع الوثيقة من عميد ا

ًا ملا ، أو بدل تالف وفقلوثيقة املفقودةايف حالة فقد أو تلف وثيقة التخرج ميكن إصدار  -8

 يأتي:

 دار على أن يتقدم بطلب إص؛ ف احملليةيقة خترجه يف إحدى الصحعن فقد وثطالب يعلن ال

اإلعالن بطلبه، أو حيضر  على أن يرفق بعد مضي أسبوعني على تاريخ اإلعالن، فاقدبدل 

 وثيقته التالفة.

  أو بدل  فاقدى كل وثيقة تصدر كبدل بدل تالف( علأو )( فاقديوضع ختم بعبارة )بدل

 تالف.
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 الجامعة الفصل من

 العشرون:المادة 
 اآلتية:يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت  

دد للتخرج خنفاض معدله الرتاكمي عن املعدل احملإذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر ال .1

رصة رابعة ناًء على توصية جملس الكلية إعطاء فبوجمللس اجلامعة  الالئحة،( من هذه 19وفقا للمادة )

 املتاحة. ُيْمكنه رفع معدله الرتاكمي بدراسته للمقررات ملن

الربنامج،  ملدة املقررة لتخرجه عالوة على مدةاإذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف  .2

ضعف  يتجاوز ال أقصىاء متطلبات التخرج حبد وجمللس اجلامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنه

 لتخرج.لاملدة األصلية احملددة 

حكام ة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أجيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجل .3

 تجاوز فصلني دراسيني على األكثر. الفقرتني السابقتني بإعطائهم فرصة استثنائية ال ت

 

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة العشرين

 ،األكادميي يف السجل ويظهر ذلك ،5.00من  2.00إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن ينذر الطالب  .1

 هاء كل فصل دراسي عرب البوابةد انتكادميية بعلى مجيع الطلبة معرفة أوضاعهم األوجيب ع

 جة إىل ذلك.الطالبي يف حالة احلا رشدلكرتونية ومراجعة املاإل

يعد و ،على ثالثة إنذارات متتالية لطالبصل ايوس من اجلامعة إذا حيفصل طالب درجة البكالور .2

 :اآلتينه على النحو أكادمييًا حتى يصدر قرار جملس الكلية بشأ موقوفًا

ه عدله الرتاكمي بافرتاض حصولرفع م ملن ميكنه رابعةفرصة  إعطاء الطالب جمللس الكلية -

ن مويستثنى  ،حتساب ذلك وتنفيذه آليًااعلى أن يتم  ؛وحدة دراسية 15نقطة من دراسة  75على

 وقسم اللغةساعة،  20نقطة من دراسة  100 لتكون ذلك عدد الوحدات لطالب كلية الشريعة

 ساعة. 20نقطة من دراسة  80لتكون  العربية

ه رفع معدله الرتاكمي بافرتاض حصول ملن ميكنه خامسةفرصة إعطاء الطالب  جمللس الكلية -

ن على أن تكو حتساب ذلك وتنفيذه آليااعلى أن يتم  ؛وحدة دراسية15نقطة من دراسة  60على 

 على وقسم اللغة العربيةساعة،  20سة نقطة من درا 100الوحدات لطالب كلية الشريعة  عدد

 ساعة. 20نقطة من دراسة  80

ملفصولني االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب ا ؤون الطالبية يف احلاالتجيوز للجنة الدائمة للش -

 مقدتعطائهم فرصة استثنائية وأخرية بعد الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتني السابقتني بإ

 . عذار املمكنةللجنة موضحًا األ الطالب
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إنذارين  علىجلامعة إذا حصل الطالب امن  (تمعكليات اجمل)طالب دبلوم اليفصل طالب درجة  .3

لنحو اى يصدر قرار جملس الكلية بشأنه على أكادمييًا حت يعترب موقوفًا، وأكادمييني متتاليني

 :اآلتي

ة نقطة من دراس 75ي بافرتاض حصوله علىميكنه رفع معدله الرتاكم ْنيعطى فرصة ثالثة َم  -

 ليًا. وحدة دراسية، على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آ15

ملفصولني االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب ا جيوز للجنة الدائمة للشؤون الطالبية يف احلاالت -

 لطالبا م فرصة استثنائية وأخرية بعد تقدمبإعطائه السابقة الفقرةالذين تنطبق عليهم أحكام 

 العذار املمكنة. للجنة موضحًا ا

ملقررة اخرج لدرجة البكالوريوس خالل الفرتة من اجلامعة إذا مل ينِه متطلبات التيفصل الطالب  .4

  :اآلتيلتخرجه، ويعاجل وضعه وفق 

فرتة  الفرتة املقررة لتخرجه، عالوة على صفإذا مل ينِه متطلبات التخرج خالل فرتة أقصاها ن  -

ى ال إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصالب للط فرصة استثنائيةالربنامج، فلمجلس الكلية إعطاء 

 .لكليةن يكون سبب التعثر مقبواًل جمللس اأ بشرطللتخرج، عف الفرتة األصلية احملددة يتجاوز ض

لشؤون الطالبية إىل اللجنة الدائمة لة موضوع الطالب ذلك ترفع الكلي إذا مل ينِه متطلبات التخرج بعد  -

 ة لفصل دراسي واحد للتخرج. لس اجلامعة؛ إلعطائه فرصة إضافيلدراسة الرفع جمل

 بسبب املفصولني ــ إعطاء الطالبون الطالبية للشؤاللجنة الدائمة  جمللس اجلامعة ــ وبتوصية من  -

 ي واحد للتخرج.  استنفاد ضعف فرتة الربنامج فرصة أخرية لفصل دراس

ا على اليت تردها، وعرضه صر مجيع احلاالتحب تقوم الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل .5

ن بدء متزيد عن أسبوع  فرتة الخالل  لطالبيةاجملالس املختصة، والرفع للجنة الدائمة للشؤون ا

  .تسجيل إال يف الفصل التاليال الدراسة؛ ويف حال التأخر عن ذلك فال حيق للطالب

 االنتساب

 الحادية والعشرون:المـــادة 
 بعض خذ مببدأ الدراسة عن طريق االنتساب يفاجلامعة بناء على اقرتاح الكليات األجيوز جمللس 

بذلك، ويضع جملس اجلامعة القواعد  الكليات والتخصصات اليت تسمح طبيعة الدراسة فيها

 واإلجراءات املنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية:

دراسية املنتسب عن عدد الوحدات الالطالب  الدراسية املطلوبة لتخرج أال يقل عدد الوحدات .1

 ملتاحة لالنتساب.املطلوبة لتخرج الطالب املنتظم يف التخصصات ا
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لقيد قديرات والتحويل والفصل وإعادة ااملنتسب من حيث القبول ورصد الت يعامل الطالب .2

 ضرات.وغريها معاملة الطالب املنتظم عدا حضور احملا

م أداء ويضع الضوابط الالزمة لتقوالكليات جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح جمالس  .3

 الطالب املنتسبني.

 النتساب(.ادة ما يفيد بأن دراسة الطالب )بايثبت يف السجل األكادميي ووثيقة التخرج والشه .4

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين

خرى أو األمناط الدراسية األ النتسابحيدد جملس اجلامعة التخصصات اليت يتاح فيها ا .1

 .عن بعد، انتساب مطور، وغريها( )تعليم

بولني من عدد الطالب املق %20ال تزيد عن حيدد عدد املقبولني لالنتساب يف كل قسم بنسبة .2

 لالنتظام.

 ،فصلني دراسينيصول الطالب على معدل حيسمح بالتحويل من االنتساب إىل االنتظام بعد  .3

ل ومبعد تساب الفصل الصيفي من ضمنها،ستة فصول دراسية دون اح ومبا ال يزيد عن معدل

 ( يف فرتة التحويل الداخلي.5من3ال يقل عن )

لعكس مرة واحدة فقط خالل الدراسة يسمح بالتحويل من االنتظام إىل االنتساب أو ا .4

 اجلامعية، وبقرار من جملس الكلية.

عمادة  م أو العكس، يتقدم بطلبه إىلمنتظ يف التحويل من منتسب إىلب يف حالة رغبة الطال .5

ه بعد لفصل الدراسي الذي يرغب التحويل فيالقبول والتسجيل إلكرتونيًا وذلك قبل بداية ا

 لة طلبه.وعلى الطالب متابعة حا املطلوب،حتقيق املعدل 

ه درجت الدراسي؛ وتكون نهاية الفصل يقوم أداء املنتسبني باختبار واحد لكل مقرر يف .6

 (.23املادة )مراعاة ما ورد يف  مئة معن النهائية م

 .باالنتساب لطــالباقة التخـــرج مــــا يفيد بأن دراسة السجـــل األكــــادميي ووثي يثــــــــبت يف .7

 

 االختبارات والتقديرات

 الثانية والعشرون: المادة
صلية ال درجة لألعمال الف –قرتاح جملس القسم ابناء على  –حيدد جملس الكلية اليت يتبعها املقّرر 

 ( من الدرجة النهائية للمقرر.%30تقل عن )
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 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين

ألعمال الذي يتوىل تدريس املقرر درجة ا حيدد جملس الكلية بناء على اقرتاح جملس القسم .1

ألقسام مع ضرورة التنسيق مع ا راتللمقرة من الدرجة النهائي %30 على أال تقل عنالفصلية 

 املناظرة بالكليات األخرى يف اجلامعة.

ع أستاذ مات الفصلية قبل االختبار؛ للتأكد جيوز لرئيس القسم االطالع على أسئلة االختبار .2

يتأتى  مدى مشوهلا كل أنواع األسئلة اليتاملقرر من مدى مناسبتها مع ما أعطي للطلبة، و

بواب ألوكذلك اشتماهلا على أسئلة من كل ا حلصيلة الطلبة العلمية؛عنها التقييم املناسب 

 والفصول اليت مت أخذها قبل ذلك االمتحان.  

ختبارات ( قبل بداية االأو مشروعاتو حبوث أتنتهي األعمال الفصلية )من اختبارات وواجبات  .3

 النهائية.

ل األعمال الفصلية حتى نهاية الفص يفبكل ما له عالقة بتقويم الطالب حيتفظ القسم  .4

 التالي.الدراسي 

 االختبار.  مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخيعلن مدرس املقرر نتائج االختبارات الفصلية يف .5

 قبلها، لية يف آخر حماضرة يقدمها أو اليتدرجات األعمال الفصجمموع يعلن املدرس لطالبه  .6

 ء.األمساباستخدام أرقام الطالب دون ذكر 

ية حق من ية قبل الدخول لالختبارات النهائعلى درجة األعمال الفصلية النهائحصول الطالب  .7

 حقوقه.

عد بو البحوث واملشروعات أرات الفصلية حيق للطالب االطالع على ورقة اإلجابة لالختبا .8

 .تصحيحها من أستاذ املقرر لالستفادة من أخطائه

عه تنايف حالة عدم اق عد كل اختبار فصليادة بمراجعة أستاذ املالتظلم واحلق يف للطالب  .9

تى درجته الكلية لألعمال الفصلية من ميف التظلم ق الطالب بدرجته الفصلية، وينتهي ح

 ما بدأت االختبارات النهائية للفصل الدراسي.

 الفصلية؛لتظلم يف االختبارات اأو  ،يف حاالت الغياب بسبب عذر يقبله القسم .10

  اآلتية:جمللس القسم اختاذ القرارات  فإن

  البديل. االختبارشكل رمسي مبوعد بحتديد االختبارات البديلة بعد إعالم الطلبة  

 جة يف حالة ثبوت صحة تظلم الطالبتعديل النتي. 

 والعشرون:الثالثة  المادة
 :تني اآلتيتنيحتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريق

عًا أو من األخرى أو منها مجي واع النشاط الصفيالشفهية أو العملية أو البحوث أو أن االختبارات -

 .األقلبعضها واختبار حتريري واحد على 
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  .اختبارين حتريريني على األقل -

 والعشرون:الرابعة  المادة
الختبار اأن ُيَضّمن  –ى توصية جملس القسم عل بناء –جيوز جمللس الكلية اليت يتبعها املقرر 

 النهائي

 ختباررجات اليت ختصص هلا من درجات االشفوية، وحيدد الد يف أي مقرر اختبارات عملية أو

 .النهائي

 والعشرون:الخامسة  المادة
باستكمال  لى توصية مدرس املادة السماح للطالبعيتوىل تدريس املقرر بناء الذي  جيوز جمللس القسم

مكتمل  لطالب يف سجله األكادميي تقدير غريلالتالي ويرصد  متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراسي

الب بعد كمي إال التقدير الذي حيصل عليه الط( وال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاIC)ل( أو )

ل( أو )واحد ومل ُيغري تقدير غري مكتمل  استكمال متطلبات ذلك املقرر، وإذا مضى فصل دراسي

(ICيف سجل الطالب ) هـ( أو )تبدل به تقديسكماله فيلعدم است( ر راسبFوحيسب ضمن املع ) دل

 الفصلي والرتاكمي.

 القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين بجامعة الملك خالد

اسب رصل دراسي واحد فإنه يستبدل بتقدير فمتطلبات املقرر ومضى عليه  يستكمل الطالب إذا مل

 ( وحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي. F)هـ( أو)

 والعشرون:السادسة  المادة
ن أحكام املواد ذات الصبغة العملية أو امليدانية م جيوز استثناء مقررات الندوات واألحباث واملقررات

توىل ناء على توصية جملس القسم الذي يب( أو بعضها، وذلك بقرار من جملس الكلية 24، 23، 22)

 الب يف هذه املقررات.، وحيدد جملس الكلية قياس حتصيل الطتدريس املقرر

  والعشرون:المــادة السابعة 
إذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير مستمر )م( 

(، وبعد انتهاء الطالب من دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه، وإذا مل يستكمل IPأو )

قرر يف الوقت احملدد فيجوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل امل

 .( يف سجل الطالبIC)ل( أو )
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 والعشرون:المادة الثامنة 
 :ييلحتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما 

 

 القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين بجامعة الملك خالد

أن وزن  أساس( على 28كل مقرر وفقًا للمادة ) يف حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب  

  يلي:( نقاط لتكون كما 5التقدير من )

 

 (5وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية

 5.00 أ + ممتاز مرتفع 100 – 95

 4.75 أ ممتاز 95إىل أقل من  90

 4.50 ب + جيد جدًا مرتفع 90إىل أقل من  85

 4.00 ب جيد جدًا 85إىل أقل من  80

 3.50 ج + جيد مرتفع 80إىل أقل من  75

 3.00 ج جيد 75إىل أقل من  70

 2.50 د + مقبول مرتفع 70من  لإىل أق 65

 2.00 د مقبول 65إىل أقل من  60

 1.00 هـ راسب 60أقل من 

 (4وزن التقدير من ) (5وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية

 4.00 5.00 أ + ممتاز مرتفع 100 – 95

 3.75 4.75 أ ممتاز 95إىل أقل من  90

 3.50 4.50 ب + جيد جدًا مرتفع 90إىل أقل من  85

 3.00 4.00 ب جيد جدًا 85إىل أقل من  80

 2.50 3.50 ج + جيد مرتفع 80إىل أقل من  75

 2.00 3.00 ج جيد 75إىل أقل من  70

 1.50 2.50 د + مقبول مرتفع 70إىل أقل من  65

 1.00 2.00 د مقبول 65إىل أقل من  60

 0 1.00 هـ راسب 60أقل من 
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 والعشرون:المادة التاسعة 
خترج ي عند يكون التقدير العام للمعدل الرتاكم ( من هذه الالئحة19مع مراعاة ما تقضي به املادة )

 الطالب بناء على معدله الرتاكمي كاآلتي:

 .4.00من  3.50أو  5.00من  4.50 كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن (: إذا)ممتـاز .1

أو من  5.00من  4.50إىل أقل من  3.75كان املعدل الرتاكمي من  (: إذا)جيد جدًا .2

 .4.00من  3.50إىل أقل من  2.75

 1.75أو من  5.00من  3.75إىل أقل من  2.75ن كان املعدل الرتاكمي م (: إذا)جــيد .3

 .4.00من 2.75 إىل أقل من 

أو من  5.00من 2.75  إىل أقل من 2.00كان املعدل الرتاكمي من  (: إذا)مقبـول .4

 .4.00من  1.75إىل أقل من 1.00

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين

( نقاط 5قدير )ت( على أساس أن وزن ال29 املادة )الرتاكمي الوارد يف.يطبق التقدير العام للمعدل 1

 كاآلتي:بناء على معدله عند خترج الطالب 

 4.50 .نعإذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل (: )ممتـاز .1

 .4.50إىل أقل من  3.75)جيد جدًا(: إذا كان املعدل الرتاكمي من  .2

 .3.75إىل أقل من  2.75إذا كان املعدل الرتاكمي من (: )جيــد .3

 .2.75إىل أقل من 2.00 إذا كان املعدل الرتاكمي من  (:)مقبـول .4

 الثالثون:المادة 
( من 5.00( إىل )4.75عدل تراكمي من )احلاصل على م منح مرتبة الشرف األوىل للطالبُت

للطالب الشرف الثانية  منح مرتبةوُت ( عند التخرج،4.00( من )4.00( إىل )3.75)من أو ( 5.00)

 ( إىل أقل3.25( أو من )5.00( من )4.75( إىل أقل من )4.25احلاصل على معدل تراكمي من )

 ( عند التخرج.4.00( من )3.75من )

 نية ما يلي:ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثا

 امعة أو يف جامعة أخرى.أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجل -أ

ألدنى ة أقصاها متوسط املدة بني احلد االب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدأن يكون الط -ب

 واحلد األقصى للبقاء يف كليته.

بات %( من متطل60يقل عن )ج منها ما ال أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخر -ت

 التخرج.
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 بجامعة الملك خالدالقواعد التنفيذية للمادة الثالثين 

( عند 5.00( إىل )4.75تراكمي من ) احلاصل على معدلنح مرتبة الشرف األوىل للطالب مت

 ( إىل أقل من4.25على معدل تراكمي من ) احلاصلمرتبة الشرف الثانية للطالب التخرج، ومتنح 

 ( عند التخرج.4.75)

 ة ما يأتي:ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثاني

 جلامعة أو يف جامعة أخرى.د رسب يف أي مقرر درسه يف اق يكون الطالبأال  .1

ة أقصاها متوسط الفرتة بني احلد قد أكمل متطلبات التخرج يف مديكون الطالب  نأ .2

 األدنى واحلد األقصى للبقاء يف كليته.

%( من 60ا ال يقل عن )مبذاتها الدرجة  يف قد درس يف جامعه امللك خالدأن يكون الطالب  .3

 التخرج.متطلبات 

 

 إجراءات االختبار النهائي

 والثالثون:المادة الحادية 
تكون النهائي، ويف تنظيم أعمال االختبار  جيوز جمللس الكلية تكوين جلنة تتعاون مع األقسام

أيام من  ملختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثةاف رصد الدرجات وتسليمها للجنة مهامها مراجعة كشو

 تاريخ اختبار أي مقرر.

 دبجامعة الملك خال القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثين

ختبار اون مع األقسام يف تنظيم أعمال االلالختبارات تتع ةيكوِّن جملس الكلية جلنه عام .1

  يأتي:النهائي، ويكون من مهامها ما 

التنسيق باألقل ب قبل بدايتها بأسبوع على إعالن جدول االختبارات النهائية للطالإعداد و -أ

 مع عمادة القبول والتسجيل.

ختبارات، وتعميمه عن طريق رؤساء إعداد جدول املراقبني لكل قاعة خالل فرتة اال -ب

 األقسام.

 القاعات.توزيع الطالب على  -ج

 إعداد أماكن االختبارات وتهيئتها. -د

 الكلية.توزيع كراسات اإلجابة على األقسام يف  -ه

ابعة القاعات، وتوزيع املالحظني، ومت لطالب يفاإلشراف على سري االختبارات، ودخول ا -و

 ة عنه.حضورهم، وحصر من ختلف منهم، وإبالغ عميد الكلي
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عها ها بعد تدقيقها من القسم، وتوقيتسلم كشوف رصد الدرجات من األقسام، ومراجعت  -ز

ها يت نص عليسجيل يف فرتة ال تتجاوز الفرتة الثم تسليمها لعمادة القبول والت ،من رئيس القسم

 النظام.

 يأتي:ائية وتكون مهامها ما يشكل جملس القسم جلنه داخلية لالختبارات النه .2

 األقل.رات بربع ساعة على تسليم كراسات اإلجابة للمالحظني قبل االختبا -أ

ر االختبار، وتسليمها ملدرس املقر تسلم كراسات اإلجابة من املالحظني بعد نهاية -ب

 لتصحيحها.

 املقرر.لدرجات من مدرس اتسلم كراسات اإلجابة بعد تصحيحها وكشوف رصد  -ج

 الدرجات.ابة وكشوف رصد كراسات اإلجاجعة رصد الدرجات، وتدقيقها يف مر -د

 تستدعي ًا بها إجابة منوذجية للمقررات اليتاالحتفاظ بأوراق اإلجابة يف القسم مرفق  -هـ 

عن  ة حيددها جملس القسم، على أال تقللفرت طبيعتها ذلك، موضحًا عليها توزيع الدرجات

 القسم. فصل دراسي واحد، ثم تتلف مبحضر معتمد من رئيس

 والثالثون:المادة الثانية 
 راءات االختبارات النهائية.جيوز جمللس الكلية أن يقرر تطبيق السرية يف إج

 والثالثون:المادة الثالثة 
ضعها من يضاء بناء على اقرتاح رئيس القسم أن االقت يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار، وجيوز عند

 خيتاره جملس الكلية.

 خالد:بجامعة الملك  القواعد التنفيذية للمادتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين

وطباعتها  ية التامة عند إعداد اختباراتهمدرس املقرر هو املسؤول األول عن حتري السر -1

 الكلية.يقرر جملس وتصويرها مبا يتفق مع ما 

أكد مع أستاذ رات النهائية قبل االختبار للتسئلة االختباأجيوز لرئيس القسم االطالع على  -2

 يأتيليت مدى مشوهلا كل أنواع األسئلة اواملقرر من مدى مناسبتها مع ما أعطي للطلبة، 

 ل األبوابا على أسئلة من كاشتماهل وكذلك العلمية،عنها التقييم املناسب حلصيلة الطلبة 

 والفصول اليت مت أخذها قبل ذلك االمتحان.  

 والثالثون: المادة الرابعة
شرك معه يأن  احلاجة(، وجيوز لرئيس القسم )عند يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره

ن معند الضرورة أن يسند التصحيح إىل  متخصصًا أو أكثر يف التصحيح، وجيوز جمللس الكلية

 يراه.
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 خالد:بجامعة الملك  والثالثينالرابعة القواعد التنفيذية للمادة 

ار ختبز لرئيس القسم إسناد مهمة تصحيح االيف حالة وجود اختبار عام جلميع شعب مقرر ما، جيو

 .اليت يدرسها كل منهمالشعبة  من مدرسي املقرر بصرف النظر عن يٍّأالنهائي إىل 

 والثالثون:الخامسة  المادة
ليت حيصل عليها الطالب يف كشوف رصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات ايرصد 

 ا رئيس القسم.الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليه

 خالد:بجامعة الملك  والثالثين القواعد التنفيذية للمادة الخامسة

 ليا.آوجمموعهما  ائية،والنهات الفصلية يكون رصد الدرج لكرتوني،اإلمتاشيا مع التحول  .1

ام احلاصلني عليها يف النظات الطالب تبارات النهائية درجيرصد من يقوم بتصحيح االخ .2

لى عميد الكلية وعكسها ع س القسم ثماعتمادها من قبل رئيويتم  ،األكادميي بشكل آلي

 النظام آليًا.

 القسم وجملس ال باعتمادها من جملسإي تعديل على الدرجة النهائية أال ميكن إجراء  .3

وتعتمد من  عضو هيئة التدريسقبل  من إلكرتونيبشكل  بعد ذلك ويتم إدخاهلا ،الكلية

 .بل عمادة القبول والتسجيلقثم يتم اعتمادها من  ،القسم وعميد الكليةرئيس 

 اآلتي:فيتبع  اعتمادها،بعد  رصد النتائج خطأ يفيف حالة كشف أستاذ املادة  .4

املبين  رئيس القسم، من طلب آلي على بناًء الدرجة بتعديل والتسجيل القبول عمادة تقوم  -

 ،األكادمييبرئاسة وكيل الكلية  واملعتمد على توصية جلنة ،جملس القسم قرار على

اخلطأ  به مبينًا العالقة، ة ذاتاملاد وأستاذ ،املختص القسم من رئيس كلٍّ وعضوية

 وكيفية حدوثه.

ألولني التعديل ومت اعتماده يف األسبوعني مبجرد إرساهلا، فإذا أجري ا الدرجة تعديل يتم  -

ألسبوع اجيله، وإذا مت التعديل بدءًا من تس معاجلة للطالب قفيحالتالي، الفصل بداية من 

 من التعديل على جدوله. التعديل دون متكني الطالبإجراء فيتم  الثالث،

 جملس من وحياط كّل ،علمي قسم وكل أستاذ لكل الدرجات تعديل طلبات حتصى  -

 لوضع دراسي، فصل بنهاية كل إلحصائيةا بتلك الكلية واللجنة الدائمة للشؤون الطالبية

 يف تعديل معينة ظاهرة ناكه كان إذا لذلك، وما األمر احتاج إن وجزاءات ضوابط

 .معني قسم يف أو معني أستاذ لدى الدرجات
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 والثالثون:المادة السادسة 
 اء من ذلك.وم واحد، وجمللس اجلامعة االستثناختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يال جيوز 

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثين بجامعة الملك خالد

بة حبيث طلات جبدولة االختبارات النهائية للالكليعمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع تقوم  .1

 وم واحد.من مقررين يف ييف أكثر ال يتم اختبار أي طالب 

فصل  ختبارات، وأوقاتها، وأماكنها يف كليشمل جدول االختبارات النهائية تاريخ عقد اال .2

 :دراسي، وذلك لتحقيق ما يأتي

 تعارض.الوصول إىل جدول نهائي لالختبارات خال من ال -أ

 االختبارات. القيام حبجز القاعات والفصول اليت تقدم فيها -ب

ة ال هائية عن طريق نشر اجلدول قبل فرتطالب جبدول االختبارات النإعالم األقسام وال -ج

 لجامعة.لائية احملددة يف التقويم الدراسي تقل عن أسبوع من بداية فرتة االختبارات النه

 ل االختبارات املعتمد. على مجيع مدرسي املقررات والطالب التقيد جبدو .3

بارات  جدول االختبارات النهائية اختيف تقوم الكلية بإعطاء الطالب الذين لديهم تعارض .4

ام د موافقة وكيل الكلية ورؤساء األقسبع ،بديلة عن االختبار النهائي يف تلك املقررات

 ة.ديل خالل فرتة االختبارات النهائياملعنيني، وذلك على أن يكون موعد االختبار الب

قرر درس املوفقًا لوصفها، جيوز مل للمقررات اليت ال تتطلب اختبارات نهائية .5

 الختبار النهائي.إعطاء الطالب اختبارات أو واجبات بديلة عن ا

 والثالثون:المادة السابعة 
اخلروج بصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له نبدخول االختبار النهائي بعد مضي  ال يسمح للطالب

 من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

 بجامعة الملك خالد السابعة والثالثينالقواعد التنفيذية للمادة 

ت الب الذين يتأخرون عن االختبارايقوم عميد الكلية أو من يفوضه بالسماح للط .1

 .بعذر الطالب لنهائي بعد اقتناعهدخول االختبار افرتة أقصاها ثالثون دقيقة من بداية االختبار ب

 .صف ساعة من بدايتهال يسمح له باخلروج من االختبار قبل مضي ن .2

 الثامنة والثالثون:المادة 
قب عليها الطالب يمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاالغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعل

 ة.وفق الئحة تأديب الطالب اليت يصدرها جملس اجلامع
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 خالد:بجامعة الملك  والثالثين الثامنةالقواعد التنفيذية للمادة 

ليمات التع ئية، أو شرع يف الغش، أو خالفأو النها ةاالختبارات الفصلييف إذا غش الطالب  .1

ن الطالب قد غش يف إجناز الواجبات أ أوثبت ألستاذ املقرر ،روقواعد إجراء االختبا

 لطالباعضو جلنة املراقبة مبنع  ملقرر أوافيقوم أستاذ  التقارير أو البحوث؛ الدراسية، أو

يه ما حدث بدقة، ثم يرفعه لرئيس فوكتابة حمضر يبني  ،من االستمرار يف االختبار

لقضايا رفع بتوصية تنفيذ العقوبة للجنة االقسم، ومن ثم إىل عميد الكلية والذي بدوره ي

 الطالبية.

ان للتحقيق يف حاالت الغش جل احلاجة، بتشكيلعند  الكلية،يقوم عميد  .2

 من التكليف بذلك. نيأسبوعل عماهلا خالأن تنهي هذه اللجان أاملضبوطة على 

 التاسعة والثالثون:المادة 
جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر، يف حاالت الضرورة، املوافقة على إعادة تصحيح أوراق 

 اإلجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثالثين بجامعة الملك خالد

اذ املقرر من لنهائية قبل االختبار للتأكد مع أستاجيوز لرئيس القسم االطالع على أسئلة االختبارات  .1

ييم املناسب سئلة اليت يتأتى عنها التقنواع األأللطلبة، ومدى مشوهلا كل مدى مناسبتها مع ما أعطي 

ها قبل اليت مت أخذ من كل األبواب والفصول حلصيلة الطلبة العلمية، وكذلك اشتماهلا على أسئلة

 ذلك االمتحان.  

لس القسم أو تساهاًل خماَل إىل جم واضحا،فًا حييل رئيس القسم نتائج املقرر الذي يرى فيه إجحا .2

 الكلية.لدراسته وعند احلاجة يوصي بالرفع إىل جملس 

 اآلتي:تسبة يتبع بالدرجة النهائية املكيف حالة عدم قناعة الطالب  .3

لطالب تعهد من ابه  إجابته مرفقاصحيح ورقة ترئيس القسم طالبًا إعادة  يقدم الطالب طلبا إىل -أ

رقم املقرر على )اسم الطالب، ورقمه اجلامعي، و بصحة املعلومات اليت قدمها وتعبئة منوذجا يشتمل

اكمي، بة الغياب يف املقرر، واملعدل الرتورمزه وامسه، ورقم الشعبة، والفصل الدراسي، ونس

 .، ومربرات طلب إعادة التصحيح(واسم مدرس املقرر، وتاريخ االختبارواإلنذارات، 

 يقوم مبراجعة ورقة إجابة قرر لحييل رئيس القسم الطلب بعد دراسته إىل أستاذ امل -ب

راته. أما رفع لرئيس القسم نتيجة التعديل ومربفإذا اتضح أن هناك حاجة لتعديل الدرجة ي الطالب

 الب بذلك رمسيًا عرب رئيس القسم. الدرجة فيخرب الط يف حالة عدم احلاجة إىل تعديل

طلب بذلك لرئيس القسم املختص، وهنا يقوم  فعليه تقديم ،برأي أستاذ املقررإذا مل يقتنع الطالب  -ج

مع مدرس املقرر، فإذا أصر مدرس املقرر على موقفه من حيث تقدير  بدراسة طلبهرئيس القسم 

املوضوع على جملس الكلية للموافقة على إعادة تصحيح  الدرجات؛ يقوم رئيس القسم بطلب عرض
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على أن  ،ورقة اإلجابة من قبل جلنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس إلعادة تصحيح أوراق اإلجابة

على ورقة إجابته، وترفع اللجنة تقريرًا  طالعهإوتقوم اللجنة بإبالغ الطالب بنتيجة إعادة التصحيح 

 ويعترب القرار بعد ذلك نهائيا. ،بذلك إىل عميد الكلية

ليًا إىل تعكس آل رئيس القسم وعميد الكلية ثم يتم تعديل الدرجة من أستاذ املقرر وتعتمد من قب -د

 العتمادها. عمادة القبول والتسجيل

 بعد ظهور النتيجة النهائية.ني سبوعأ تتجاوز على الطالب التقدم بطلب املراجعة مبدة ال .4

حة ادعاء ة بقائه يف اجلامعة. ويف حال تبني صثالثة مقررات طيل مراجعة بطلبحيق للطالب التقدم  .5

 طلب املراجعة.سب عليه حيالطالب ال 

 األربعون:المادة 
ي على أال ختص مدة االختبار التحريري النهائحيدد جملس الكلية بناًء على توصية جملس القسم امل

 تزيد على ثالث ساعات. تقل عن ساعة وال

 واألربعون:المادة الحادية 
خلاصة ( يضع جملس اجلامعة التنظيمات ا40 – 31)مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من  

 بإجراءات االختبارات النهائية.

 التحويل

 التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

 واألربعون:المادة الثانية 
 ضوابط اآلتية:الجيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق 

 رتف بها.أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة مع -1

 سباب تأديبية.أال يكون مفصوال من اجلامعة احملول منها أل -2

 لس اجلامعة.أن تنطبق عليه شروط التحويل اليت حيددها جم -3

 القواعد التنفيذية للمادة الثانية واألربعون بجامعة الملك خالد

 اديني.من الفصلني الدراسيني االعتي خالل أيٍّ متاحًا للطالبيكون التحويل اخلارجي  -1

 يًدا يف جامعة سعودية حكومية.سعودًيا أومن أم سعودية، ومق أن يكون الطالب -2

ني وتكون املفاضلة ب ،التخصص م أوللقسخضوع مجيع طلبات التحويل للطاقة الفعلية  -3

 الطالب وفقًا ملعدالتـهم الرتاكمية.
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فصول  عةعن أربصلني دراسيني، وال يزيد أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي ال يقل عن ف -1

تلك ناء من لدائمة للشؤون الطالبية االستث، وحيق للجنة ا5من  2مبعدل ال يقل عن  دراسية

 .عند الضرورةالشروط 

 ددين للتحويل.االلتزام التام بالفرتة الزمنية واملكان احمل -2

 .وجدت(ة احملول إليها )إن ات يتطلبها القسم أو الكلياختبار اجتياز أية -3

لتحويل من لوضع الضوابط ع الكليات املعنية مبالتنسيق حيق للجنة الدائمة للشؤون الطالبية  -4

 جها.خارداخل اململكة و والكليات األهليةاجلامعات 

 واألربعون:المادة الثالثة 
ألقسام اليت اطالب خارج اجلامعة بناًء على توصية اليقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها 

دخل يف طالب املقررات اليت عودلت له، وال تتقدم هذه املقررات، وتثبت يف السجل األكادميي لل

 احتساب معدله الرتاكمي.

 القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واألربعيـن بجامعة الملك خالد

حويل إذا قررات اليت جنح فيها طالب التدلة امليفوض جملس الكلية رؤساء االقسام مبعا -1

 ملقررات املماثلة يف اجلامعة.توافقت أو زادت يف احملتوى وعدد الوحدات مع ا

ليت درسها خارج اطلبًا آليًا ملعادلة املقررات  يقدم الطالب إىل عمادة الكلية احملول إليها -2

ن رئيس ًا لكل مقرر معتمد مفًا تفصيلياجلامعة مرفقًا معها أصل السجل األكادميي ووص

 القسم الذي درس فيه هذا املقرر.

يف ب بعد التأكد من جناح الطالادميي على النظام األكيعتمد رئيس القسم املعادلة  -3

 .املعادلة شروط املقرر واستيفاء

 .ملعادلةاللطالب عند ال ينظر إال يف أخر سجل أكادميي  -4

 واألربعون:المادة الرابعة 
ن تاريخ قبول حتويله م يًّاتأديبية فيعترب قيده ُمْلغ سبابويل الطالب أنه سبق فصله ألإذا اتضح بعد حت

 للجامعة.

 واألربعون:المادة الخامسة 
علنة يف اجلامعة خرى وفقاً لإلجراءات واملواعيد املأيتم حتويل الطالب يف أي فصل دراسي من جامعة إىل 

 للتحويل.احملول إليها يف ضوء الضوابط العامة 
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 ن بجامعة الملك خالدلتنفيذية للمادة الخامسة واألربعيالقواعد ا

 ياديني.من الفصلني الدراسيني االعت أّيمتاحًا خالل  يكون التحويل اخلارجي للطالب -1

سجيل على ليت حتددها عمادة القبول والتتستكمل مجيع إجراءات التحويل خالل الفرتة ا -2

 راسة.ل من بدء الدأال تتجاوز نهاية األسبوع األو

بها رقمه  اب على البطاقة اجلامعية مدوًنبعد استكمال اإلجراءات النظامية حيصل الطال -3

 اجلديد. وكليته وقسمهاجلامعي 

 

 التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

 واألربعون:المادة السادسة 
 لس اجلامعة.اليت يقرها جممعة وفقًا للضوابط جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلا

 ن بجامعة الملك خالدلتنفيذية للمادة السادسة واألربعيلقواعد اا

 يأتي:معة وفق ما جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلا

 الداخلي:الشروط العامة للتحويل أوال: 

 .التحويل يكون مرة واحدة بني الكليات 

  ب وفقًا التخصص وتكون املفاضلة بني الطال وللقسم أخضوع مجيع طلبات التحويل للطاقة الفعلية

 ملعدالتـهم الرتاكمية.

  ول والتسجيل اسوبية واهلندسية من قبل عمادة القبيتم حتديد أعداد احملولني للكليات الصحية واحل

املنسحبني،  لني خلارج تلك الكليات،ة )من احملوعدد املقاعد الشاغرة لفصل التحويل يف الكليوفق 

 .ملشرتكة أو الكليات مباشرةاسواًء احملولني إىل الربامج  (قيدهم اخلاملطوي 

  ة إلكمال متطلبات التخرج.من دراسة الطالب كافي الفرتة املتبقيةأن تكون 

 ليت اتزيد عدد الفصول راسيني، وال دعلى معدل تراكمي ال يقل عن فصلني  حصول الطالب

ن الطالبية وحيق للجنة الدائمة للشؤو 5من  2سها عن أربعة فصول شريطة أال يقل معدله عن در

 .تلك الشروطاالستثناء من 

 دين للتحويل.االلتزام التام بالفرتة الزمنية واملكان احملد 

 البية االستثناء وللجنة الدائمة للشؤون الط ،عيةأال يكون قد سبق له التحويل خالل دراسته اجلام

 ن ذلك.م

 يل على ة اليت حتددها عمادة القبول والتسججيب أن تستكمل مجيع إجراءات التحويل خالل الفرت

 أال تتجاوز األسبوع األول من بداية الدراسة. 

 وجدت(حملول إليها )إن ااختبارات يتطلبها القسم أو الكلية  اجتياز أية. 
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  دبلوممن درجة البكالوريوس إىل الجيوز حتويل الطالب: 

 روط التالية: التحويل إىل درجة الدبلوم وفق الشيسمح للطالب 

  ه األكادميي السابق.برقم جامعي جديد بغض النظر عن سجلطالب الحيول 

  يوس بعد أن ه ما سبق دراسته من خطة البكالورلاحملول إىل درجة الدبلوم أن يعادل حيق للطالب

 يتم اعتماد املعادلة من الكلية.

 لسعوديني ات لطالب وطالبات املنح من غري إمكانية التحويل الداخلي بني التخصصات والكليا

 من مقاعد التحويل. %10ن حتدد هلم نسبه أعلى 

 واألربعين:المادة السابعة 
راستها، ىل أخرى مجيع املواد اليت سبق له دإتثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من كلية 

 ية طوال دراسته يف اجلامعة.رات واملعدالت الفصلية والرتاكمويشمل ذلك التقدي

 

 التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية

 واألربعين:المادة الثامنة 
وفق  ن ختصص إىل ختصص آخر داخل الكليةجيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل م

 ضوابط يضعها جملس اجلامعة.

 ن بجامعة الملك خالد:نة واألربعيمادة الثامالقواعد التنفيذية لل

أمضى فصلني  كلية على أن يكون قدجيوز للطالب التحويل من ختصص إىل آخر داخل ال -1

 ربعة فصول دراسية.أن صلي على األقل وال تزيد عدراسيني يف ختصصه األ

( على موقع اجلامعة خالل البوابة اإللكرتونيةتقديم طلب التحويل عن طريق ) على الطالب -2

 املوقع.متابعة الطلب من خالل  كادميي، وعلى الطالبة التحويل احملددة يف التقويم األفرت

 تهم الرتاكمية.لي وفق معدالآيتم املفاضلة بني املتقدمني بشكل  -3

خر أكثر من مرتني خالل دراسته حيق للطالب التحويل داخل الكلية من ختصص آلال  -4

  .اجلامعية بالكلية

 ب كافية إلكمال متطلبات التخرج.ينبغي أن تكون املدة املتبقية من دراسة الطال -5

  حينه.يفاحلد األدنى لضوابط التحويل املعلنة استيفاء  -6

 

http://registration.kku.edu.sa/kku/init
http://registration.kku.edu.sa/kku/init
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 التحويل من درجة دبلوم إلى درجة دبلوم
بعد حصوله  الدرجة )الدبلوم( نفسالتحويل من ختصص إىل ختصص على جيوز للطالب  -1

 دراسيني. فصلنيعلى معدل لفصل دراسي واحد ومبا ال يتجاوز 

 راسته.دالتحويل مرة واحدة فقط خالل فرتة حيق للطالب  -2

 واألربعين:المادة التاسعة 
راستها، ر مجيع املواد اليت سبق له دىل آخإتثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من ختصص 

 ية طوال دراسته يف اجلامعة.ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكم

 الطالب الزائر

 المادة الخمسون:
جلامعة اأو يف فرع من فروع  ،يف جامعة أخرى بدراسة بعض املقررات الذي يقومالطالب الزائر هو 

 ليت درسها وفقًا للضوابط اآلتية:االيت ينتمي إليها دون حتويله، وتعادل له املواد 

 اسة.موافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقًا على الدر -أ

 ن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها.أ -ب

حد املقررات يف مفرداته أل مكافئًامعادالً أو  اجلامعةأن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج  -ت

 اليت تتضمنها متطلبات التخرج.

 تم املعاملة جلامعة اليت ينتمي إليها الطالب فتاإذا كانت دراسة الطالب الزائر يف فرع من فروع  -ث

 (.47طبقًا للمادة )

رج لدراسية اليت ميكن احتسابها من خااجملس اجلامعة احلد األقصى لنسبة الوحدات  حيدد -ج

 معة للطالب الزائر.اجلا

معدله  لطالب الزائر من اجلامعة األخرى ضمنال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها ل -ح

 الرتاكمي، وتثبت املقررات يف سجله األكادميي.

 أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة. -خ

 

 ن بجامعة الملك خالدالقواعد التنفيذية للمادة الخمسي

جلامعة اأو يف فرع من فروع  ،يف جامعة أخرى يقوم بدراسة بعض املقرراتالطالب الزائر هو الذي 

 ت اليت درسها وفقًا للضوابط اآلتية:وتعادل له املقررا ،اليت ينتمي إليها دون حتويله

ة أخرى زائرًا يف جامع كطالبغب يف الدراسة يشرتط على طالب جامعة امللك خالد الذي ير -أواًل

 اآلتي:
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 راسيني على األقل يف الكلية اليتددراسي )مبعدل تراكمي( لفصلني أن يكون له سجل  -1

من ذلك  لدائمة للشؤون الطالبية االستثناءاوللجنة  التحق بها قبل طلبه الدراسة كطالب زائر

 .عند الضرورة

ديد حتلسماح له بالدراسة كطالب زائر مع لاحلصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب  -2

رر، املقاحلصول على معدل معني ملعادلة  سيقوم بدراستها، وللكلية اشرتاطاملقررات اليت 

 قبول والتسجيل.للدراسة بعد ذلك خبطاب رمسي من عمادة ال ويوجه

 أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها. -3

حداته عة معاداًل يف مفرداته، وال تقل وأن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلام -4

 ت التخرج.اسية عن أحد املقررات اليت تتضمنها متطلباالدر

 لطالب الزائر ضمن معدله الرتاكمي.لال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها  -5

ع من نتائجه اليت حصل عليها خالل أسبوبجيب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل  -6

نقطعًا ر، وإذا مل يقدم نتائجه يعد مكزائ بدء الدراسة يف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته

 (.15ب املادة )عن تلك الفصول )عدا الفصول الصيفية( ويعامل حس

صل مدة أقصاها أسبوعني من بداية الف ميكن إلغاء الزائر اخلارجي ومعاجلة تسجيله يف -7

 الدراسي.

لفصل استحقًا هلا بعد تقديم نتائجه عن متصرف املكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان  -8

  .الب زائر لعمادة القبول والتسجيلالذي درسه كط

 الزائر الداخلي: 

املدة  ي بفرع من فروع اجلامعة، حبيث تكونالزائر الداخلحتدد املدة املسموح بها للطالب  -1

تثناء من جنة الدائمة للشؤون الطالبية االسولل فقطفصلني دراسيني املسموح بها حبد أقصى هو 

 .ذلك عند الضرورة

 .ئر الداخلي املسموح بها للطالبزاال حيسب الفصل الصيفي الزائر من ضمن فصول ال -2

ؤون صلني دراسيني وللجنة الدائمة للشفاملستجد طلب زائر إال بعد مضي  ال حيق للطالب -3

 .ستثناء من ذلك عند الضرورةاالالطالبية 

 ها. ترى الكلية استثنائيستثنى يف تسجيل الزائر الداخلي املقررات اليت -4

 

 :زائرًاامعة امللك خالد بصفته طالبًا جويرغب الدراسة يف  جامعة أخرىمن طالب لل -ثانيًا

فصلني على األقل من جامعته ل تراكمي(أن يكون للطالب سجل دراسي )مبعدل  -1

 اليت قبل فيها.

 و تعليمية.أال يكون الطالب مفصواًل ألسباب تأديبية أ -2
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 يل يف جامعته للدراسة كزائر يفوالتسج أن حيصل على موافقة من عمادة القبول -3

 الطالب بدراستها.  وحتدد املقررات اليت سيقوم ،جامعه امللك خالد

طالب دراستها كزائر فصالن احلد األقصى للفصول الدراسية اليت يسمح لل -4

 دراسيان.

يها حسب ضوابط التسجيل لدراسة فاملقررات اليت يرغب الطالب ا تسجيل -5

 جامعة امللك خالد.مكانية التسجيل يف إو

 ال تصرف له مكافأة من جامعة امللك خالد. -6

ملقررات اليت درسها خبطاب يوضح يزود الطالب يف نهاية دراسته بنتائجه يف ا -7

 تقديراته اليت حصل عليها.

 

 أحكام عامة

 المادة الحادية والخمسون:
 املرحلة اجلامعية. راسة واالختبارات املعمول بها يفالد لوائح لتنظيمهذه الالئحة ما سبقها من  تلغي

 المادة الثانية والخمسون:
 ض مع أحكام هذه الالئحة.جمللس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعار

 المادة الثالثة والخمسون:
 الالئحة.لي حق تفسري هذه اجمللس التعليم الع
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 المالحق
 األكادميي ورموز التقديرات )أ(: السجلملحق 

كل  سي، ويشمل املقررات اليت يدرسها يفهو بيان يوضح سري الطالب الدرا السجل األكادميي: 

ز وقيم تلك والتقديرات اليت حصل عليها ورمو ،رةبرموزها وأرقامها وعدد وحداتها املقر ؛فصل دراسي

إلضافة إىل ل الرتاكمي وبيان التقدير العام باالتقديرات، كما يوضح السجل املعدل الفصلي واملعد

 املقررات اليت أعفي منها الطالب احملول.

 

الرمز 

 بالعربية

الرمز 

 باإلجنليزية

 يزيةاملدلول باإلجنل املدلول بالعربية النقاط حدود الدرجة

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

 Excellent ممتاز 3.75 4.75 95أقل  A 90 أ

 Superior جيد جدًا مرتفع 3.50 4.50 90أقل من  B + 85 ب +

 Very Good جيد جدًا 3.00 4.00 85أقل من  B 80 ب

 Above Average جيد مرتفع 2.50 3.50 80أقل من  C + 75 ج +

 Good جيد 2.00 3.00 75أقل من  C 70 ج

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

 Pass مقبول 1.00 2.00 65أقل من  D 60 د

 Fail راسب 0 1.00 60أقل من  F هـ

 In-Progress مستمر - - -------- IP م

 In-Complete غري مكتمل - - -------- IC ل

 Denial حمروم DN -------- 1.00 0 ح

 No grade-Pass ناجح دون درجة - - وأكثر NP 60 ند

راسب دون  - - 60أقل من  NF هد

 درجة

No grade-Fail 

 Withdrawn منسحب بعذر - - -------- W ع

 

 

 

 

 

 مثال حلساب املعدل الفصلي والرتاكمي:ملحق ) ب( 
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 الفصل األول:    

الدرجة  عدد الوحدات املقرر

 املئوية

 عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير

 7 9.00 3.5 4.50 ب + 85 2 سلم 301

324 

 كيم

 6 9.00 2.00 3.00 ج 70 3

235 

 ريض

 11.25 14.25 3.75 4.75 أ 92 3

 12 16.00 3.00 4.00 ب 80 4 فيز 312

 36.25 48.25  12 اجملموع

 

 (48.25جمموع النقاط )

                                                               02.3= (25.48النقاط )جمموع    أو 02.4 = (25.48النقاط )جمموع معدل الفصل األول =   

 (12جمموع الوحدات )                     (12جمموع الوحدات )                     

 

 الفصل الثاني:

 عدد النقاط وزن التقدير التقديررمز  الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر

 8 10 4.00 5.50 أ + 96 2 سلم 104

 9 12 3.00 4.00 ب 83 3 كيم 327

 8 12 2.00 3.00 ج 71 4 ريض 314

 9 12 3.00 4.00 ب 81 3 فيز 326

 34 46  12 اجملموع

 83.2 = 34 أو                       83.3=    46= املعدل الفصل الثاني 

                               12                                          12 

 

        92.2= (34+ 25.36النقاط ) = جمموعأو        93.3= (46+ 25.48النقاط ) = جمموعاملعدل الرتاكمي  

 (12+12)                                 (           12+12)  جمموع الوحدات                
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