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المادة األولى :التعريفات
 . 1السنة الدراسية :فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد.
 . 2الفصل الدراسي :مدة زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعاً تُدَرَّس على مداها املقررات الدراسية،
وال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل واالختبارات النهائية.
 . 3الفصل الصيفي :مدة زمنية ال تزيد على مثانية أسابيع ،ال تدخل من ضمنها فرتتا التسجيل
واالختبارات النهائية ،وتضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر.
 . 4املستوى الدراسي :هو الدال على املرحلة الدراسية وفقاً للخطط الدراسية املعتمدة.
 . 5اخلطة الدراسة :هي جمموعة املقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية واحلرة ،وتشكل من
جمموع وحداتها متطلبات التخرج ،اليت جيب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة
العلمية يف التخصص احملدد.
 . 6املقرر الدراسي :مادة دراسية ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة يف كل ختصص (برنامج) .ويكون
لكل مقرر رقم ،ورمز ،واسم ،ووصف مفصل ملفرداته مييزه من حيث احملتوى واملستوى عما
سواه من مقررات ،وملف خاص حيتفظ به القسم لغرض املتابعة والتقييم والتطوير ،وجيوز أن
يكون لبعض املقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه .
 . 7الوحدة الدراسية :احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدتها عن مخسني دقيقة ،أو الدرس
السريري الذي ال تقل مدته عن مخسني دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته
عن مائة دقيقة.
 . 8اإلنذار األكادميي :اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض املعدل الرتاكمي عن احلد األدنى
املوضح يف هذه الالئحة.
 . 9درجة األعمال الفصلية :الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تبني حتصيل الطالب خالل فصل دراسي
من اختبارات وحبوث وأنشطة تعليمية تتصل باملقرر الدراسي.
. 10

االختبار النهائي :اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل الدراسي.

. 11

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

للفصل الدراسي.
. 12

الدرجة النهائية :جمموع درجات األعمال الفصلية مضافًا إليها درجة االختبار النهائي لكل

مقرر ،وحتسب الدرجة من مائة.
. 13

التقـديـر :وصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب

يف أي مقرر أنظر امللحق (أ( .
. 14

تقدير غري مكتمل :تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته

يف املوعد احملدد ،ويرمز له يف السجل األكادميي باحلرف (ل) أو (.)IC
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. 15

تقدير مستمر :تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل

دراسي الستكماله ،ويرمز له بالرمز(م) أو). (IP
. 16

املعدل الفصلي :حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب على جمموع الوحدات

املقررة جلميع املقررات ،اليت درسها يف أي فصل دراسي ،وحتسب النقاط بضرب الوحدة املقررة
يف وزن التقدير الذي حصل عليه يف كل مقرر درسه الطالب انظر امللحق (ب).
. 17

املعدل الرتاكمي :حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يف مجيع

املقررات ،اليت درسها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات ،انظر
امللحق (ب).
. 18

التقدير العام :وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدّة دراسته يف اجلامعة.

. 19

العبء الدراسي :جمموع الوحدات الدراسية اليت يسمح للطالب التسجيل فيها يف فصل

دراسي ،ويتحدد احلد األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة األولى بجامعة الملك خالد
تقوم كل كلية  /قسم من خالل وحدة اإلرشاد الطالبـي باالجتماع يف بداية كل فصل
. 1
دراسي بالطلبة املستجدين لتعريفهم بالكلية (وأقسامها) .وجيب على الطالب معرفة خطته
الدراسية ومكوناتها من املقررات الدراسية ،وفهم اللوائح املنظمة لدراسته ،وكذلك فهم
املصطلحات املهمة الواردة يف هذه الالئحة ،واللوائح املهمة يف املسرية األكادميية للطالب.
. 2

يكون لكل مقرر رقمٌ من ثالث خانات األوىل من اليسار ـ متثل املرحلة اجلامعية تبدأ من

( )1للمرحلة األوىل و( )2للمرحلة الثانية ...وهكذا .ومتثل اخلانة الثانية احملور العلمي للمقرر
ضمن التخصص ،أما اخلانة الثالثة؛ فتمثل تسلسل املقرر ضمن احملور العلمي.
. 3

لكل مقرر رمزٌ مكو ٌن من ثالثة أحرف تدل على التخصص الذي ينتمي إليه املقرر.

. 4

ال جيوز تكرار رقم ورمز املقرر يف أكثر من قسم ،كما ال جيوز تكرار رقم املقرر يف

القسم الواحد.
. 5

حتدد املتطلبات السابقة للمقررات أو املتزامنة معها ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة ،وال

جيوز تغيريها أو إلغاؤها إال مبوافقة جملس اجلامعة؛ بناءً على توصية من جملس القسم املختص
وجملس الكلية واللجنة الدائمة للخطط واملناهج.
. 6

يضع القسم قائمة مبفردات كل مقرر مع ضرورة التنسيق مع األقسام املناظرة باجلامعة من

مقرراته الدراسية ،مييزه عما سواه من املقررات من حيث احملتوى واملستوى ،وكذلك الكتب
املقررة واملراجع ،وتقر من جملس اجلامعة بناء على توصييت جملس القسم املختص وجملس
الكلية ،واللجنة الدائمة للخطط واملناهج.
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. 7

حيدد القسم ضمن اخلطة الدراسية املقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية أو السريرية،

وغريها.
. 8

جيب أن يكون لكل مقرر من مقررات القسم النظرية أو العملية أو التدريبية أو امليدانية أو

احلقلية أو السريرية ملف إلكرتوني معتمد على مناذج اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكادميي ،ويتم رفعها على النظام األكادميي بعد اعتمادها وحيتفظ به القسم لغرض املتابعة
والتقييم والتطوير .ويشتمل على ما يأتي:
-

اسم املقرر ورمزه؛ وعدد وحداته الدراسية.

-

املتطلبات السابقة أو املتزامنة للمقرر (إن وجدت).

-

أهداف املقرر.

-

تعريف املقرر ووصفه باللغة العربية.

-

تعريف املقرر ووصفه باللغة اإلجنليزية.

-

املوضوعات الرئيسة يف املقرر.

-

الطرائق املقرتحة لتدريس املقرر.

-

طرق التقويم الدراسي للمقرر مبا يتفق وطبيعته؛ ويشمل ذلك:


األعمال الفصلية (عددها وأنواعها).



درجة األعمال الفصلية للمقرر ومفرداته النظرية والعملية.



درجة االختبار النهائي أو التقرير النهائي يف الفصل.



قائمة بأمساء املراجع الرئيسة للمقرر؛ وخاصة املتوفرة يف مكتبة اجلامعة.

 . 9يقوم جملس القسم مبراجعة املقررات الدراسية خلططه وتقوميها بعد خترج أول دفعة أكادميية
على األقل من تلك اخلطة.
. 10

اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية :هي جلنة دائمة يشكلها جملس اجلامعة ،تعنى بالتنسيق

مع اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بالقبول ،ودراسة بعض القضايا الطالبية ،وما يؤكل إليها من
مهام وفق الالئحة أو من صاحب الصالحية.
. 11

حيق للجنة الشؤون الطالبية تفسري هذه القواعد.

. 12

الطالب :يشتمل الطالب والطالبة.

. 13

تكون الكلية الطارحة للمقرر هي املسؤولة عن مجيع احلركات األكادميية للطالب يف

ذلك املقرر.
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قبول الطالب المستجدين
المادة الثانية:
حيدد جملس اجلامعة بناءً على اقرتاح جمالس الكليات واجلهات ذات العالقة يف اجلامعة عدد الطالب
الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي القادم.

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية بجامعة الملك خالد
حيدد جملس اجلامعة؛ بناءً على اقرتاح :جمالس االقسام والكليات ،وتوصية عمادة القبول والتسجيل
عدد الطلبة الذين ميكن قبوهلم يف العام الدراسي.

المادة الثالثة:
يشرتط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة اآلتي:
أ -أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها.
ب -أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوات،
وجيوز جمللس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
ت -أن يكون حسن السرية والسلوك.
ث -أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة.
ج -أن يكون الئقاً طبياً.
ح -أن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.
خ -أن يستويف أية شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقديم.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة بجامعة الملك خالد
يشرتط لقبول الطلبة املستجدين يف اجلامعة اآلتي:
. 1

أن يكون (الطالب) سعودي اجلنسية ،أو من أم سعودية ،أو ممن تستثنيهم اللوائح الداخلية

للجامعة أو املصلحة الوطنية.
. 2

أداء مجيع االختبارات اليت تطلبها اجلامعة أو الكلية.

. 3

أن يتقدم الطالب الذي تتوفر فيه الشروط املطلوبة باملستندات اليت حتددها عمادة القبول

والتسجيل يف اجلامعة يف املوعد واملكان اللذين حتددهما ،وبالشروط اليت تعلن يف حينه.
. 4

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا فرتة تزيد عن مخس

سنوات.
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. 5

أال يكون قد فصل من جامعة امللك خالد أو أي جامعة أخرى فصالً أكادميياً أو تأديبياً،

وإذا اتضح بعد قبول الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو أكادميية فيعد قبوله ملغي ًا.
. 6

يصدر لكل طالب باجلامعة بطاقة جامعية إلكرتونية ،مزودة بصورة إلثبات شخصيته عرب

النظام األكادميي (على تطبيق اجلوال أكادمييا) ،وميكن االعتماد عليها حتى يتم إصدار
البطاقة اجلامعية املطبوعة .وجيب على كل طالب محل البطاقة حني دخوله للكلية أو داخل أروقة
اجلامعة وإبرازها حني الطلب .ويف حالة فقدان البطاقة  -وبعد تقصي األسباب اليت أدت إىل فقدها
 مينح الطالب بطاقة أخرى بديلة وفق الضوابط املعتمدة لدى عمادة القبول والتسجيل.. 7

يصدر للطلبة املستجدين باجلامعة بطاقة صراف آلي لتسلم املكافآت ،تُسلم هلم يف

كلياتهم بعد التأكد من انتظامهم يف درجة البكالوريوس ،ويف حالة فقدانها أو تلفها ،أو انتهاء
صالحيتها مينح الطالب بطاقة أخرى بديلة يف فرتة ال تزيد عن شهر ونصف من وصول الطلب
إلكرتونيا؛ لكون عمليات اإلصدار مرتبطة بأنظمة البنك.
. 8

يشرتط للقبول يف الكليات الطبية أن يكون الطالب من خرجيي سنة القبول نفسها.

. 9

يلغى طلب القبول للطالب الذين مت ترشيحه للقبول ،ومل يوافق على الرتشيح او مل يدخل

على املوقع يف فرتة الرتشيح يف املوعد احملدد.
 . 10يرسل لكل طالب رسالة نصية حتتوي على رابط إلكرتوني يشمل حقوقه وواجباته
األكادميية وغري األكادميية ،واللوائح واألنظمة املنظمة للدراسة باجلامعة .ويكون الطالب
مسؤولًا مسؤولية كاملة عن اتباع النظام ،واجلهل بهذه األنظمة واللوائح ال يعفيه.
 . 11قبول طلبة املنح الداخلية واخلارجية غري السعوديني خيضع للقواعد املنظمة لذلك ،واليت ترد
من الوزارة يف حينه بهذا الشأن.
 . 12خيضع الطلبة بعد قبوهلم يف بعض الكليات ،اليت حيددها جملس اجلامعة؛ إلعادة تقييم
قبوهلم بعد إنهائهم السنة األوىل ،حيث تشرتط كل كلية معدالً تنافسياً معيناً ،وجيب إبالغ
الطالب بذلك.
 . 13أن يكون الطالب الئقاً طبياً للتخصص املقبول فيه ،ويف حالة اكتشاف خالف ذلك حيق
لعمادة القبول والتسجيل تغيري قبوله إىل ختصص يتوافق مع وضعه الصحي يف حينه أو إلغاء
قبوله.

المادة الرابعة:
تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم مجيع الشروط؛ وفقاً لدرجاتهم يف اختبار الشهادة
الثانوية العامة ،واملقابلة الشخصية ،واختبارات القبول إن وجدت.
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القواعد التنفيذية للمادة الرابعة بجامعة الملك خالد
تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم مجيع الشــروط؛ وفقاً لدرجاتهم يف اختبار
. 1
الشهادة الثانوية العامة ،واالختبارات اليت يعقدها املركز الوطين للقياس والتقويم يف التعليم
العالي (اختبارات القدرات والتحصيلي) ،وأية معايري قبول أخرى يعتمدها جملس اجلامعة.
. 2

حتدد عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات اإلجراءات اخلاصة ،والضوابط

املتعلقة باالختبارات الشفوية والتحريرية واملقابالت الشخصية إن وجدت.
. 3

يلغى قبول الطالب الذي يتأخر عن االختبارات الشفوية والتحريرية واملقابلة الشخصية دون

عذر مقبول.
 .4جيوز للطالب احلاصل على درجة الدبلوم التقدم على الربنامج التكميلي للحصول على درجة
البكالوريوس يف التخصصات املناظرة أو ذات الصلة بالتخصص وفق الشروط والضوابط املعلنة
يف حينه.

نظام الدراسة
المادة الخامسة :نظام الدراسة:
أ -يتدرج الطالب يف الدراسة وفقاً للقواعد التنفيذية اليت يقرّها جملس اجلامعة.
ب -تصمّم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة بجامعة الملك خالد
 . 1جيب على كل طالب أن يكون على دراية بنظام الدراسة يف كليته ،وباللوائح واألنظمة
مبا يف ذلك نظام التسجيل واالنقطاع واإلنذارات األكادميية ،ومتطلبات التخرج ،وعليه استشارة
مرشده األكادميي يف كليته متى دعت احلاجة لذلك.
. 2

يتم توزيع الطالب والطالبات على املرشدين األكادمييني يف كل قسم ملساعدتهم يف:
 فهم األنظمة واللوائح وتفسريها. شرح اخلطة الدراسية املشتملة على متطلبات التخرج. متابعة مسريتهم وتقدمهم الدراسي. متابعة تسجيل اجلداول الدراسية هلم. تقديم االستشارات الالزمة هلم عند تقدميهم بطلب التأجيل أو االعتذار. -مناقشة القرارات األكادميية والتأديبية إن وجدت.
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 إشعارهم عند تعثرهم أو حصوهلم على إنذارات أكادميية ،وإرشادهم مبا حيسن من مستواهممن خالل االطالع على نتائجهم.
 يقوم املرشد األكادميي يف نهاية كل فصل دراسي بالرفع لرئيس القسم بأمساء الطالباملنقطعني واملنذرين واملتفوقني واملتوقع خترجهم بعد نهاية الفصل الدراسي.
. 3

يتدرج الطالب يف الدراسة وفقاً للتالي:
 يكون تدرج الطالب دراسياً حسب املقررات اليت اجتازها بنجاح ضمن خطة الدراسة املعتمدة. يواصل الطالب حتصيله العلمي حسب اخلطة الدراسية املعتمدة؛ ويكون مرشحاً للتخرج إذااستوفى متطلبات التخرج.

. 4

تصمم اخلطط الدراسية النموذجية مبا يعادل مثانية فصول دراسية -على األقل -ملرحلة

البكالوريوس ،وميكن للطالب إنهاء متطلبات التخرج يف أقل من ذلك.
. 5

يكون عدد املستويات الالزمة للتخرج يف كلية اجملتمع من مخسة إىل ستة مستويات؛ وفقاً

للخطط الدراسية املعتمدة لألقسام يف تلك الكليات.
. 6

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

تتجاوز ثالثة فصول دراسية اعتيادية (ال يدخل ضمنها الفصل الصيفي).

المادة السادسة:
جيوز أن تكون الدراسة يف بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة؛ وفقاً للقواعد
واإلجراءات اليت يقرها جملس اجلامعة ،وحتتسب السنة الدراسية مبستويني.

المادة السابعة :نظام المستويات:
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إىل فصلني رئيسني ،وجيوز أن يكون هناك فصل دراسي
صيفي ،على أن حتتسب مدّته بنصف مدة الفصل الرئيس ،وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية
إىل مستويات وفقاً للخطة الدراسية اليت يقرها جملس اجلامعة.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة بجامعة الملك خالد
تقوم جمالس األقسام والكليات بإعداد اخلطط الدراسية مشتملة على املقررات الدراسية
. 1
وأرقامها ،ورموزها ،وعدد وحداتها ،موزعة على املستويات الدراسية املختلفة ،وحيدد لكل
مستوى عدد من الوحدات الدراسية؛ وفق اخلطط الدراسية اليت يقررها جملس اجلامعة.
. 2

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

جملسي القسم والكلية ،وتوصية اللجنة الدائمة للخطط واملناهج.
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المادة الثامنة:
يضع جملس اجلامعة قواعد التسجيل واحلذف واإلضافة للمقررات ضمن مستويات اخلطة الدراسية
املعتمدة مبا يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة بجامعة الملك خالد
 . 1يتم تسجيل الطالب تلقائياً وفق ضوابط التسجيل ،وبشكل آلي دون احلاجة إىل طلب منه بذلك،
وجيب على الطالب االلتزام حبضور احملاضرات من اليوم األول من بدء الدراسة؛ بناءً على التقويم
األكادميي للجامعة.
 . 2يلتزم الطلبة باحلضور يف الشعب احملددة يف جداوهلم ،ويتحمل الطالب تبعات احلضور يف غري
الشعب احملددة يف جدوله.
 . 3ينقل الطالب من مستواه إىل املستوى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح مجيع مقررات ذلك املستوى.
 . 4يعد الطالب متعثراً إذا مل ينجح يف مقرر أو أكثر من مقررات املستوى املقيد فيه.
 . 5يكون احلد األدنى للعبء الدراسي يف تسجيل املقررات 12وحدة دراسية يف الفصل الدراسي.
 . 6يكون احلد األعلى لعدد الوحدات الدراسية وفق ما تضمنته اخلطة الدراسية لكل كلية يف حالة
كونه ملتزما باخلطة ،وجيوز أن يسجل وحدات دراسية أكثر متى ما كان معدله يسمح بذلك
(انظر القاعدة  8أدناه للتفصيل).
. 7

إذا رسب الطالب يف مقرر أو أكثر يعيد دراسة ما رسب فيه وفق الضوابط اآلتية:

 إذا رسب الطالب فيما جمموعه احلد األدنى أو أكثر من الوحدات الدراسية لزمه إعادة دراسةمقررات الرسوب فقط.
 إذا رسب الطالب فيما جمموعه أقل من احلد األدنى من الوحدات الدراسية يلزم بإعادة دراسةمقررات الرسوب مع مقررات إضافية من املستويات اليت تلي مستواه؛ وفقاً لضوابط اخلطة
الدراسية (متطلبات سابقة أو متزامنة) واجلداول.

. 8

يتم التسجيل للطالب من املستويات اليت تلي مستواه؛ ويرتبط العبء الدراسي للطالب مبعدله

الرتاكمي حسب التفصيل اآلتي:
  15وحدة دراسية على األكثر ملن معدله الرتاكمي أقل من (.)2 17 -وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني ()2.25 – 2
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  18وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني ()2.99- 26.2  19وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني ()3.5- 0.3  20وحدة دراسية ملن معدله الرتاكمي بني ()5- 51.3. 9

للطالب اخلريج أن يسجل حتى  24ساعة – متى ما كان ذلك ممكنًا  -عرب مسجل الكلية

بعد موافقة عميد الكلية ورئيس القسم.
. 10

يستثنى من الفقرة ( )8طالب كلية الشريعة.

. 11

حيدد عدد املستويات التالية املسموح بتسجيل مقررات منها من ثالثة إىل أربعة مستويات،

حسب خطة القسم ،وجيوز  -مبوافقة اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية -حتديد مستويات أخرى
للكليات اليت تستدعي طبيعة الدراسة فيها خالف ذلك.
عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي من مقررات املستوى الدراسي الذي يليه  -بسبب

. 12

التعارض ،أو عدم إنهاء املتطلب السابق أو إلنهائه مجيع مقررات ذلك املستوى -يكمل عبأه
الدراسي من مقررات املستويات التالية املسموح بها (انظر  9أعاله) وإذا تعذر إكمال وحداته
الدراسية بعد ذلك؛ يكتفى بالوحدات الدراسية اليت توافرت له حتى لو كان عددها دون احلد
األدنى.
. 13

تكون اجلداول الدراسية للفصل التالي جاهزة قبل انتهاء الفصل الدراسي خبمسة أسابيع،

مع مراعاة عدم تعارض مقررات املستويات املتتالية ،وال يعدل اجلدول الدراسي بعد اعتماده ويف
حالة الضرورة القصوى يتم التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل يف ذلك.
. 14

يقوم كل طالب بطباعة جدوله الدراسي اآللي من موقع اجلامعة قبل بداية الفصل الدراسي،

كما ينبغي على مجيع الطلبة طباعة جداوهلم بصورتها النهائية بعد انتهاء فرتة معاجلة التسجيل
كما هي موضحة يف التقويم األكادميي.
. 15

ميكن التسجيل للطالب بتجاوز املتطلب يف حال موافقة القسم الطارح للمقرر.

. 16

ال ميكن حذف املقررات الصفرية إال يف الضرورة القصوى بعد موافقة جملس القسم

وجملس الكلية وتوصية اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية.

المواظبة واالعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة:
على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية ،وحيرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا
قلت نسبة حضوره عن النسبة اليت حيددها جملس اجلامعة ،على أال تقل عن ( )%75من احملاضرات
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والدروس العملية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،ويُعدّ الطالب الذي حُرم من دخول
االختبار بسبب الغياب راسب ًا يف املقرر .ويرصد له التقدير حمروم (ح) أو (.)DN

المادة العاشرة:
جيوز جمللس الكلية أو من يفوضه – استثناء – رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول االختبار شريطة
أن يقدم الطالب عذراً يقبله اجمللس ،وحيدد جملس اجلامعة نسبة احلضور على أال تقل عن ()50%
من احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر.
القواعد التنفيذية للمادتين التاسعة والعاشرة بجامعة الملك خالد
على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية ،وحيرم من دخول االختبار النهائي
. 1
فيها إذا قلت نسبة حضوره عن ( )80%من احملاضرات النظرية ،والدروس العملية احملددة لكل
مقرر خالل الفصل الدراسي ويُعدُّ الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسباً يف
املقرر ،ويرصد له التقدير (ح )DN ،يف خانة الدرجة يف كشف النتيجة.
. 2

متاشياً مع التحول إىل التعامالت اإللكرتونية وسعياً لسرعة اإلجناز ودقته يكون رصد

الغياب آلياً.
. 3

يسند رصد الغياب والغياب بعذر آليا ألستاذ املقرر؛ وجيب عليه إدخال احلضور والغياب

للمحاضرة خالل  14يوماً من تاريخ احملاضرة كحد أقصى.
. 4

يبدأ عضو هيئة التدريس يف رصد الغياب آلياً من أول يوم يف الفصل الدراسي ،ويستمر يف

الرصد إىل نهاية األسبوع األخري من الفصل الدراسي حسب التقويم األكادميي (يقصد باألسبوع
األخري األسبوع الذي يسبق االختبارات النهائية ملواد اإلعداد العام).
. 5

جيب على عضو هيئة التدريس عدم متكني من مل يرد امسه يف القوائم من احلضور،

ويتحمل الطالب تبعات احلضور يف غري الشعبة احملددة يف جدوله.
. 6

يف حالة وجود عذر مقنع وموثق مينع الطالب من حضور احملاضرة النظرية أو العملية؛

فعليه أن يرفع هذا العذر إىل رئيس القسم ( بواسطته أو من ينوب عنه) خالل سبعة أيام من تاريخ
احملاضرة.
. 7

يكون رئيس القسم مسؤوالً عن قبول أو رفض األعذار ،وله االعتماد على من يراه من جلان

إذا اقتضت الضرورة ذلك ،ويتم التوجيه ألستاذ املقرر لتحويل الغياب إىل غياب بعذر يف حالة قبول
عذره.
. 8

على الطالب متابعة نسبة غيابه يف املواد املسجلة له أسبوعيا؛ وسيظهر له إنذارٌ أول عند بلوغ

نسبة الغياب  %10وإنذارٌ ثانٍ إذا بلغت النسبة  %15وعند وصوله أكثر من  %20سيكون الطالب
حمروماً
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تقوم عمادة القبول والتسجيل بتثبيت احلرمان بشكل آلي على الطلبة الذين جتاوزت نسبة

. 9

غيابهم يف احملاضرات  %20جلميع ختصصات اجلامعة.
. 10

يف حالة اقتناع الكلية برفع احلرمان عن طالب (ما مل يتجاوز نسبة غيابه يف احملاضرات

والدروس العملية وامليدانية احملددة للمقرر عن  )%50بعد بداية االختبارات النهائية ،فيجب
عرض املوضوع على جملس الكلية ،ويف حالة املوافقة على رفع احلرمان فعلى القسم إجراء
اختبارٍ بديلٍ للطالب ،وإبالغ عمادة القبول والتسجيل بنتيجة الطالب.
. 11

ال يسمح للطالب احملروم بدخول االختبارات النهائية قبل موافقة جملسي القسم والكلية

على رفع احلرمان.

المادة الحادية عشرة:
الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً يف ذلك االختبار ،وحيسب تقديره يف
ذلك املقرر على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليها.

المادة الثانية عشرة:
إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز جمللس
الكلية ،يف حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز
نهاية الفصل الدراسي التالي ،ويعطى التقدير الذي حيصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشرة بجامعة الملك خالد
إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز جمللس
الكلية قبول عذره ،والسماح بإعطائه اختبارًا بديالً جيرى للطالب وفقاً لآلتي:
 . 1يتقدم الطالب املتغيب عن االختبار النهائي بعذره إىل عميد الكلية قبل بداية الفصل الدراسي
التالي بواسطة الطالب أو من ينوب عنه والذي بدوره حييل العذر إىل جملس الكلية .ويف حالة
عدم قبول جملس الكلية العذر ،فيجب إبالغ الطالب بذلك رمسياً ،ويف حالة االقتناع بالعذر،
يكلف القسم بعقد االختبار البديل مبا ال يتجاوز أسبوعني من بداية الفصل.
 . 2تبلغ عمادة القبول والتسجيل إلكرتونيا بالتقدير الذي حصل عليه الطالب ــ يف حالة قبول عذره
ــ بعد أدائه لالختبار البديل يف مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من بداية الدراسة للفصل التالي؛
وتقوم العمادة بتعديل الدرجة مع إتاحة معاجلة التسجيل للطالب.
 . 3عند وصول نتيجة االختبار البديل بداية األسبوع الثالث من الفصل الدراسي تقوم عمادة القبول
والتسجيل بتعديل الدرجة ،وحذف املقرر من تسجيله ،مع تعذر معاجلة التسجيل.
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 . 4جيوز عقد االختبار البديل أثناء فرتة االختبارات النهائية إذا مت تقديم العذر مبكراً ،ومتت
املوافقة عليه.


األعذار املقبولة لالختبارات البديلة عن االختبارات النهائية:
تشمل األعذار اليت تقبل من قبل اجلامعة ،واليت على ضوئها مينح الطالب امتحانا بديال لالختبارات
النهائية ما يأتي:
 األعذار املرضية؛ بشرط تقديم تقرير طيب -خاص بالطالب  -مصدقٍ عليه من اخلدمات الطبيةباجلامعة ،أو من مستشفى حكومي.
 وفاة أحد أفراد العائلة من الدرجة األوىل (األب – األم – األخ – األخت-االبن-البنت) حادث مروري نتج عنه إصابات متنع احلركة؛ وجيب على الطالب إيصال التقرير الطيب الالزم(بواسطة الطالب أو من ينوب عنه) بعد االختبار مباشرة إىل عميد الكلية الذي يعرضه على جملس
الكلية.
 اإليقاف أو السجن وعلى الطالب طلب إبالغ اجلامعة خبطاب موجه إىل كليته اليت ينتمي إليهامن اجلهة اليت أوقف فيها.
 مواعيد مثبتة من جهات رمسية (جلسات حماكم مصدقة من أحد القضاة ،أو كتاب العدل ،أومواعيد ملستشفيات خارج املنطقة ،وغريها).
 الظروف الشخصية واألسرية القاهرة والطارئة ،مثل :العنف األسري ،مشاكل النقل ،األعراضالصحية اليت ال يوجد هلا تقارير طبية ،وتقدر هذه احلاالت بواسطة جلنة مكونة من عميد /
عميدة الكلية ورئيس /رئيسة القسم الذي ينتمي له الطالب ورئيس وحدة التوجيه واإلرشاد.

المادة الثالثة عشرة:
 جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر
مقبول لدى اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة ،وذلك خالل فرتة زمنية حتددها القواعد التنفيذية
اليت يقرها جملس اجلامعة ،ويرصد للطالب تقدير (ع) أو ) (Wوحيتسب هذا الفصل من املدّة
الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
 جيوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر يف الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية اليت يقرها
جملس اجلامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة بجامعة الملك خالد
أ -االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي:
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للطالب االعتذار عن الفصل الدراسي بشكل آلي عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي

. 1

دون أن يعد راسباً ،إذا تقدم باالعتذار ،قبل بداية االختبارات النهائية بثالثة أسابيع حسب التقويم
األكادميي للجامعة.
ال حيق للطالب املستجد االعتذار عن فصل دراسي إال بعد مضي عام دراسي ،وللجنة

. 2

األكادميية استثناء بعض الكليات من ذلك.
يف حالة تقدم الطالب لالعتذار بعد آخر يوم يف املدة املقررة لالعتذار وحتى قبل بدء

. 3

االختبارات النهائية ملواد اإلعداد العام حسب التقويم األكادميي للجامعة ،فعلى الطالب التقدم
بأعذاره إىل جملس القسم ومن ثم جملس الكلية ،ويف حالة املوافقة على الطلب ،ترفع الكلية لعمادة
القبول والتسجيل للتنفيذ .وإذا تقدم الطالب بعد بدء االختبارات النهائية فعلى الكلية الرفع للجنة
الدائمة للشؤون الطالبية.
ال حيق للطالب أن يعتذر عن فصل دراسي مت رصد درجة االختبارات النهائية ألي مقرر يف

. 4

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

. 5

 ميكن للطالب التقدم بطلب اعتذار عن الفصل السابق بأثر رجعي حبيث ال يتجاوز ذلك فصالًدراسي ًا واحد ًا.
 موافقه جملس الكلية بناءً على ما يتقدم به الطالب من أعذار. أن تكون شروط االعتذار عن الفصل الدراسي متحققة للطالب يف ذلك الفصل. أال يكون للطالب درجة مرصودة يف الفصل املراد االعتذار عنه.. 6

يستمر الطالب يف احلضور مع متابعته نتائج طلب االعتذار عن الفصل على البوابة

اإللكرتونية ،ويف حالة عدم املوافقة على الطلب فإن الطالب ملزم باحلضور حسب جدوله.
. 7

يرصد للطالب املعتذر تقدير منسحب بعذر (ع ) w،يف مجيع مقررات ذلك الفصل الدراسي.

. 8

جيب على الطالب املعتذر متابعة تسجيله اآللي يف الفصل التالي وإال عُد منقطعاً.

. 9

حتتسب مدّة االعتذار ضمن الفرتة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

. 10

ال حيق للطالب التأجيل واالعتذار أكثر من فصلني دراسيني متتاليني ،أو ثالثة فصول غري

متتالية طيلة بقائه يف اجلامعة.
ب -االعتذار عن مقرر يف الفصل الدراسي:
 .1جيوز للطالب االعتذار عن مقرر واحد فقط بشكل آلي ،وذلك قبل بداية االختبارات النهائية بثالثة
أسابيع حسب التقويم األكادميي للجامعة ،بشرط أال يقل العبء الدراسي عن احلد األدنى ،ومبا
جمموعه أربعة مقررات دراسية كحد أقصى طيلة بقائه يف اجلامعة.
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 .2يف حالة تقدم الطالب لالعتذار عن مقرر بعد آخر يوم يف املدة املقررة لالعتذار حسب التقويم
األكادميي للجامعة ،فعلى الطالب التقدم بطلبه لعميد الكلية ،الذي حييل الطلب اىل املرشد
الطالبي ،ويف حال التوصية بقبول الطلب حيال الطلب إىل جملس القسم ومن ثم جملس الكلية
للموافقة عليه ،ويف حال املوافقة على الطلب ،ترفع الكلية لعمادة القبول والتسجيل للتنفيذ على أال
تزيد عدد مرات االعتذار عن أربعة مرات وال يقل التسجيل عن احلد األدنى.
 .3ال جيوز للطالب االعتذار عن مقررٍ ما أكثر من مرة خالل دراسته.
 .4يرصد للطالب تقدير )ع( أو) (Wيف املقرر الذي اعتذر عنه.
ج -ميكن للطالب االعتذار عن مقرر يف فصل سابق (بأثر رجعي) وفق الشروط التالية:
 .1ال حيق للطالب االعتذار عن مقرر رُصدت درجة االختبارات النهائية ،ويكون االعتذار فقط ملا رصد
له (ح) أو (غ).
 .2ال حيق للطالب االعتذار عن مقرر ما يف فصول ماضية تتجاوز فصل دراسي للفصل املنتظم به
الطالب.
 .3أن يكون تقديم الطلب للمقرر املراد حذفه يف الفصل الدراسي التالي لذلك املقرر مباشرة حتى لو
كان الطالب منقطعًا عن الدراسة أو مطويًّا قيده.
 .4أن تكون شروط االعتذار عن املقرر منطبقة على الطالب يف ذلك الفصل.
 .5أن يكون لدى الطالب رصيد ميكنه من االعتذار بأثر رجعي.

التأجيل واالنقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشرة:
جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة على أالّ
تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني متتالني أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية حد ًا أقصى طيلة بقائه
يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ،وجيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة االستثناء من ذلك ،وال
حتتسب مدّة التأجيل ضمن املدّة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة بجامعة الملك خالد
 . 1يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة على البوابة اإللكرتونية قبل أسبوع من بداية الفصل
الدراسي املراد تأجيله موضحاً العذر املسبب لطلب التأجيل.
 . 2تتابع عمادة القبول والتسجيل طلبات التأجيل إلكرتونياً ،وتعتمد كل الطلبات آليا يف بداية
الفصل الدراسي املراد تأجيله.
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 . 3يتابع الطلبة نتائج طلب التأجيل على البوابة اإللكرتونية ،ويف حالة عدم املوافقة على الطلب؛
فإن الطالب ملزم باحلضور حسب جدوله.
 . 4ال جيوز للطالب التأجيل واالعتذار أكثر من فصلني دراسيني متتاليني ،أو ثالثة فصول غري
متتالية طيلة بقائه يف اجلامعة.
 . 5ال حتتسب مدّة التأجيل ضمن الفرتة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
 . 6جيب على الطالب املؤجل دراسته متابعة تسجيله اآللي يف الفصل التالي وإالَّ عد منقطعاً.
 . 7جيوز التأجيل للطالبة املرافقة لزوجها املبتعث أو من يعوهلا شرعاً ويسري ذلك على الطالب
املرافقني لزوجاتهم؛ وذلك برفع طلب تأجيل إىل عمادة القبول والتسجيل؛ لفرتة ال تتجاوز مخس
سنوات بعد إحضار ما يثبت حالة االبتعاث .ويف حال رغبت الطالبة أو الطالب يف العودة للدراسة
قبل ذلك؛ فتعود مع مراعاة ما يلي:
 يف حال تغري اخلطط الدراسية تعادل املقررات املماثلة أو املكافئة اليت سبق للطالبدراستها ،وتكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة احلالية.
 يف حال عدم تغري اخلطط الدراسية يعود الطالب لوضعه األكادميي السابق. بعد انقضاء مخس سنوات يبدأ الطالب الدراسة بصفته طالباً مستجداً؛ وفق شروط القبوليف تلك الفرتة.

المادة الخامسة عشرة:
إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من اجلامعة،
وجمللس اجلامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل .وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي
قيده إذا تغيب عن مجيع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.
المادة السادسة عشرة:
ال يُعدُّ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائرًا يف جامعة أخرى.

إعادة القيد
المادة السابعة عشرة:
ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل االنقطاع وفق الضوابط
اآلتية:
 أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد. -أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
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 إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ،فبإمكانه التقدم للجامعة طالباًمستجداً دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول
املعلنة يف حينه ،وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها اجمللس.
 ال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،وجمللس اجلامعة – يف حال الضرورة –االستثناء من ذلك.
 -ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوالً أكادميياً.

المادة الثامنة عشرة:
ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من اجلامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية ،أو الذي فصل من
جامعة أخرى ألسباب تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله ملثل هذه األسباب فيعدُّ
قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد.
القواعد التنفيذية للمادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة بجامعة الملك خالد
ميكن للطالب املطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه السابق وفق الضوابط
اآلتية:
. 1

ميكن الطالب املطوي قيده للمرة األوىل إذا كانت تنطبق عليه شروط إعادة القيد من

إعادة قيده بشكل الي عرب النظام األكادميي.
. 2

أن يتقدم بطلب إعادة القيد مبا ال يزيد عن أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد على

أن يتم احتساب فصول االنقطاع من الفصل التالي لفصل االنقطاع.
. 3

أن يوافق جملس الكلية املعنية على إعادة قيد الطالب خالل األسبوعني األولني من بدء

الفصل الدراسي.
ويف حال تأخر موافقة جملس الكلية عن هذه الفرتة؛ فيعاد قيده يف الفصل التالي.
. 4

ال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،وملدير اجلامعة – يف حال الضرورة –

االستثناء من ذلك ،بعد عرض املوضوع على جملسي القسم والكلية وتوصية اللجنة الدائمة
للشؤون الطالبية.
. 5

ال جيوز إعادة قيد الطالب إذا كان مفصوالً أكادميياً وجيوز للجنة الشؤون الطالبية

االستثناء من ذلك عند الضرورة.
. 6

أال يكون الطالب قد ارتكب خالل فرتة االنقطاع ما يدل على سوء السلوك.

. 7

أال يكون قد التحق خالل فرتة االنقطاع جبامعة أخرى وفصل منها فصالً تأديبياً أو

أكادميياً.
. 8

أن حيصل على موافقة مرجعه بالدراسة ،إذا كان يعمل يف جهة حكومية أو خاصة.
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ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده من اجلامعة أو املنسحب من اجلامعة إذا كان لدية

. 9

أكثر من إنذارين أكادمييني وللجنة الشؤون الطالبية االستثناء من ذلك عند الضرورة.
إذا مضى على طي قيد الطالب مخسة فصول دراسية أو أكثر؛ فيخري الطالب بني ما

. 10
يأتي:

 يتقدم الطالب للجامعة كطالب مستجد يف درجة البكالوريوس يف الفرتة املعلنة للقبول دونالرجوع إىل سجله األكادميي السابق؛ وذلك إذا انطبقت علية شروط القبول يف ذلك الفصل
أو تلك السنة الدراسية.
 يتقدم الطالب للجامعة كطالب مستجد يف إحدى كليات اجملتمع يف اجلامعة ،دون الرجوعإىل سجله األكادميي السابق وفق شروط القبول يف حينه.
آلية إعادة القيد:
حييل املرشد األكادميي قوائم الطلبة الذين حيق هلم إعادة القيد بعد انتهاء الفصل الدراسي مباشرة
إىل عميد الكلية وعلى الكليات عمل اآلتي:
 . 1إبالغ الطلبة بذلك عرب املرشد الطالبي ،والطلب منهم طباعة منوذج إعادة القيد ،وتسليمه
إىل عمادة الكلية.
 . 2عرض طلبات إعادة القيد على أول جملس للكلية يف فصل إعادة القيد.
 . 3إرسال قائمة بأمساء الطالب املوافق على إعادة قيدهم إىل عمادة القبول والتسجيل يف
الفرتة احملددة.

التخرج
المادة التاسعة عشرة:
 . 1يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية ،على أال يقل معدله
الرتاكمي عن املعدل الذي حيدده جملس اجلامعة املعنية لكل ختصص ،على أال يقل يف
كل األحوال عن تقدير مقبول.
 . 2جيوز جمللس الكلية بناء على توصية جملس القسم املختص حتديد مقررات مناسبة يدرسها
الطالب لرفع معدله الرتاكمي ،وذلك يف حالة جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة بجامعة الملك خالد
 - 1يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية ،على أال يقل معدله
الرتاكمي عن (2من  )5أو ما حيدده جملس اجلامعة ،وجمللس الكلية  -بناء على توصية
جملس القسم املختص -حتديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب يف اجلامعة لرفع معدله
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الرتاكمي على أال يكون قد سبق له دراستها؛ وذلك يف حال جناحه يف املقررات ورسوبه يف
املعدل.
 - 2على الطالب االطالع على اخلطة الدراسية لتخصصه واتباعها حتى إنهاء مجيع متطلباتها
قبل التخرج.
 - 3تقوم عمادة القبول والتسجيل مبراجعة مجيع سجالت الطالب وتدقيقها للتأكد من أن
الطالب قد أكمل مجيع متطلبات التخرج.
 - 4ترفع عمادة القبول والتسجيل جمللس اجلامعة مذكرات تتضمن قوائم بأمساء الطالب
املرشحني للتخرج؛ وذلك يف أول جلسة تلي فرتة االختبارات النهائية لكل فصل مبا يف ذلك
الفصل الصيفي.
 - 5الطالب الذين حيصلون على تقدير غري مكتمل (ل) أو الذين يسمح هلم باختبار بديل يف
مقرر أو أكثر يف آخر مستوى دراسي لربنامج التخرج ،أومن يف حكمهم ترفع بشأنهم
مذكرات خترج إفرادية حال استكماهلم املتطلبات ،ويعد آخر فصل دراسي يف سجل الطالب
هو فصل التخرج.
 - 6الطالب الذين تقتضي خططهم الدراسية إنهاء متطلبات التدريب العملي ،ترفع أمساؤهم
جمللس اجلامعة بطلب املوافقة على منحهم الدرجة يف نهاية الفصل الدراسي ،الذي ينهون فيه
هذا املتطلب؛ على أن تثبت يف سجل الطالب العبارة اآلتية " استكمل الطالب متطلبات التدريب
العملي خالل هذا الفصل".
 - 7مينح كل خريج وثيقة خترج باللغتني العربية واإلجنليزية يوضح فيها امسه رباعياً ،والسجل
املدني ،والرقم اجلامعي ،والكلية ،والتخصص والدرجة ،اليت حصل عليها ،وتقديره عند
التخرج ،وحالة القيد ،وتوقع الوثيقة من عميد القبول والتسجيل ،وختتم خبتم اجلامعة.
 - 8يف حالة فقد أو تلف وثيقة التخرج ميكن إصدار الوثيقة املفقودة ،أو بدل تالف وفقاً ملا
يأتي:
 يعلن الطالب عن فقد وثيقة خترجه يف إحدى الصحف احمللية؛ على أن يتقدم بطلب إصدار
بدل فاقد بعد مضي أسبوعني على تاريخ اإلعالن ،على أن يرفق اإلعالن بطلبه ،أو حيضر
وثيقته التالفة.
 يوضع ختم بعبارة (بدل فاقد) أو (بدل تالف) على كل وثيقة تصدر كبدل فاقد أو بدل
تالف.
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الفصل من الجامعة
المادة العشرون:
يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
 . 1إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدله الرتاكمي عن املعدل احملدد للتخرج
وفقا للمادة ( )19من هذه الالئحة ،وجمللس اجلامعة بناءً على توصية جملس الكلية إعطاء فرصة رابعة
ملن ُيمْكنه رفع معدله الرتاكمي بدراسته للمقررات املتاحة.
 . 2إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربنامج،
وجمللس اجلامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصى ال يتجاوز ضعف
املدة األصلية احملددة للتخرج.
 . 3جيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام
الفقرتني السابقتني بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.
القواعد التنفيذية للمادة العشرين بجامعة الملك خالد
 . 1ينذر الطالب إذا اخنفض معدله الرتاكمي عن  2.00من  ،5.00ويظهر ذلك يف السجل األكادميي،
وجيب على مجيع الطلبة معرفة أوضاعهم األكادميية بعد انتهاء كل فصل دراسي عرب البوابة
اإللكرتونية ومراجعة املرشد الطالبي يف حالة احلاجة إىل ذلك.
 . 2يفصل طالب درجة البكالوريوس من اجلامعة إذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات متتالية ،ويعد
موقوفاً أكادميي ًا حتى يصدر قرار جملس الكلية بشأنه على النحو اآلتي:
-

جمللس الكلية إعطاء الطالب فرصة رابعة ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بافرتاض حصوله
على 75نقطة من دراسة  15وحدة دراسية؛ على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آلياً ،ويستثنى من
ذلك عدد الوحدات لطالب كلية الشريعة لتكون  100نقطة من دراسة  20ساعة ،وقسم اللغة
العربية لتكون  80نقطة من دراسة  20ساعة.

-

جمللس الكلية إعطاء الطالب فرصة خامسة ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بافرتاض حصوله
على  60نقطة من دراسة 15وحدة دراسية؛ على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آليا على أن تكون
عدد الوحدات لطالب كلية الشريعة  100نقطة من دراسة  20ساعة ،وقسم اللغة العربية على
 80نقطة من دراسة  20ساعة.

-

جيوز للجنة الدائمة للشؤون الطالبية يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب املفصولني
الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتني السابقتني بإعطائهم فرصة استثنائية وأخرية بعد تقدم
الطالب للجنة موضحاً األعذار املمكنة.
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 . 3يفصل طالب درجة الدبلوم (طالب كليات اجملتمع) من اجلامعة إذا حصل الطالب على إنذارين
أكادمييني متتاليني ،ويعترب موقوفاً أكادميياً حتى يصدر قرار جملس الكلية بشأنه على النحو
اآلتي:
 يعطى فرصة ثالثة مَنْ ميكنه رفع معدله الرتاكمي بافرتاض حصوله على 75نقطة من دراسة15وحدة دراسية ،على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آلياً.
-

جيوز للجنة الدائمة للشؤون الطالبية يف احلاالت االستثنائية معاجلة أوضاع الطالب املفصولني
الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة السابقة بإعطائهم فرصة استثنائية وأخرية بعد تقدم الطالب
للجنة موضحاً االعذار املمكنة.

 . 4يفصل الطالب من اجلامعة إذا مل ينهِ متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس خالل الفرتة املقررة
لتخرجه ،ويعاجل وضعه وفق اآلتي:
 إذا مل ينهِ متطلبات التخرج خالل فرتة أقصاها نصف الفرتة املقررة لتخرجه ،عالوة على فرتةالربنامج ،فلمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصى ال
يتجاوز ضعف الفرتة األصلية احملددة للتخرج ،بشرط أن يكون سبب التعثر مقبوالً جمللس الكلية.
 إذا مل ينهِ متطلبات التخرج بعد ذلك ترفع الكلية موضوع الطالب إىل اللجنة الدائمة للشؤون الطالبيةلدراسة الرفع جمللس اجلامعة؛ إلعطائه فرصة إضافية لفصل دراسي واحد للتخرج.
 جمللس اجلامعة ــ وبتوصية من اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية ــ إعطاء الطالب املفصولني بسبباستنفاد ضعف فرتة الربنامج فرصة أخرية لفصل دراسي واحد للتخرج.
 . 5تقوم الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل حبصر مجيع احلاالت اليت تردها ،وعرضها على
اجملالس املختصة ،والرفع للجنة الدائمة للشؤون الطالبية خالل فرتة ال تزيد عن أسبوع من بدء
الدراسة؛ ويف حال التأخر عن ذلك فال حيق للطالب التسجيل إال يف الفصل التالي.

االنتساب
المـــادة الحادية والعشرون:
جيوز جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح الكليات األخذ مببدأ الدراسة عن طريق االنتساب يف بعض
الكليات والتخصصات اليت تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك ،ويضع جملس اجلامعة القواعد
واإلجراءات املنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية:
 . 1أال يقل عدد الوحدات الدراسية املطلوبة لتخرج الطالب املنتسب عن عدد الوحدات الدراسية
املطلوبة لتخرج الطالب املنتظم يف التخصصات املتاحة لالنتساب.
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 . 2يعامل الطالب املنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد
وغريها معاملة الطالب املنتظم عدا حضور احملاضرات.
 . 3جمللس اجلامعة بناء على اقرتاح جمالس الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقويم أداء
الطالب املنتسبني.
 . 4يثبت يف السجل األكادميي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (باالنتساب).
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين بجامعة الملك خالد
 . 1حيدد جملس اجلامعة التخصصات اليت يتاح فيها االنتساب أو األمناط الدراسية األخرى
(تعليم عن بعد ،انتساب مطور ،وغريها).
 . 2حيدد عدد املقبولني لالنتساب يف كل قسم بنسبة ال تزيد عن %20من عدد الطالب املقبولني
لالنتظام.
 . 3يسمح بالتحويل من االنتساب إىل االنتظام بعد حصول الطالب على معدل فصلني دراسيني،
ومبا ال يزيد عن معدل ستة فصول دراسية دون احتساب الفصل الصيفي من ضمنها ،ومبعدل
ال يقل عن (3من )5يف فرتة التحويل الداخلي.
 . 4يسمح بالتحويل من االنتظام إىل االنتساب أو العكس مرة واحدة فقط خالل الدراسة
اجلامعية ،وبقرار من جملس الكلية.
 . 5يف حالة رغبة الطالب يف التحويل من منتسب إىل منتظم أو العكس ،يتقدم بطلبه إىل عمادة
القبول والتسجيل إلكرتونياً وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل فيه بعد
حتقيق املعدل املطلوب ،وعلى الطالب متابعة حالة طلبه.
 . 6يقوم أداء املنتسبني باختبار واحد لكل مقرر يف نهاية الفصل الدراسي؛ وتكون درجته
النهائية من مئة مع مراعاة ما ورد يف املادة (.)23
 . 7يثــــــــبت يف السجـــل األكــــادميي ووثيقة التخـــرج مــــا يفيد بأن دراسة الطــالب باالنتساب.

االختبارات والتقديرات
المادة الثانية والعشرون:
حيدد جملس الكلية اليت يتبعها املقرّر – بناء على اقرتاح جملس القسم – درجة لألعمال الفصلية ال
تقل عن ( )30%من الدرجة النهائية للمقرر.
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القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين بجامعة الملك خالد
 . 1حيدد جملس الكلية بناء على اقرتاح جملس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر درجة األعمال
الفصلية على أال تقل عن  %30من الدرجة النهائية للمقررات مع ضرورة التنسيق مع األقسام
املناظرة بالكليات األخرى يف اجلامعة.
 . 2جيوز لرئيس القسم االطالع على أسئلة االختبارات الفصلية قبل االختبار؛ للتأكد مع أستاذ
املقرر من مدى مناسبتها مع ما أعطي للطلبة ،ومدى مشوهلا كل أنواع األسئلة اليت يتأتى
عنها التقييم املناسب حلصيلة الطلبة العلمية؛ وكذلك اشتماهلا على أسئلة من كل األبواب
والفصول اليت مت أخذها قبل ذلك االمتحان.
 . 3تنتهي األعمال الفصلية (من اختبارات وواجبات أو حبوث أو مشروعات) قبل بداية االختبارات
النهائية.
 . 4حيتفظ القسم بكل ما له عالقة بتقويم الطالب يف األعمال الفصلية حتى نهاية الفصل
الدراسي التالي.
 . 5يعلن مدرس املقرر نتائج االختبارات الفصلية يف مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ االختبار.
 . 6يعلن املدرس لطالبه جمموع درجات األعمال الفصلية يف آخر حماضرة يقدمها أو اليت قبلها،
باستخدام أرقام الطالب دون ذكر األمساء.
 . 7حصول الطالب على درجة األعمال الفصلية النهائية قبل الدخول لالختبارات النهائية حق من
حقوقه.
 . 8حيق للطالب االطالع على ورقة اإلجابة لالختبارات الفصلية أو البحوث واملشروعات بعد
تصحيحها من أستاذ املقرر لالستفادة من أخطائه.
 . 9للطالب احلق يف التظلم ومراجعة أستاذ املادة بعد كل اختبار فصلي يف حالة عدم اقتناعه
بدرجته الفصلية ،وينتهي حق الطالب يف التظلم من درجته الكلية لألعمال الفصلية متى
ما بدأت االختبارات النهائية للفصل الدراسي.
. 10

يف حاالت الغياب بسبب عذر يقبله القسم ،أو التظلم يف االختبارات الفصلية؛

فإن جمللس القسم اختاذ القرارات اآلتية:
 حتديد االختبارات البديلة بعد إعالم الطلبة بشكل رمسي مبوعد االختبار البديل.
 تعديل النتيجة يف حالة ثبوت صحة تظلم الطالب.

المادة الثالثة والعشرون:
حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني اآلتيتني:
-

االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها مجيعاً أو من
بعضها واختبار حتريري واحد على األقل.
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-

اختبارين حتريريني على األقل.

المادة الرابعة والعشرون:
ضمّن االختبار
جيوز جمللس الكلية اليت يتبعها املقرر – بناء على توصية جملس القسم – أن يُ َ
النهائي
يف أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية ،وحيدد الدرجات اليت ختصص هلا من درجات االختبار
النهائي.

المادة الخامسة والعشرون:
جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة السماح للطالب باستكمال
متطلبات أي مقرر يف الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل
(ل) أو ( )ICوال حيسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي حيصل عليه الطالب بعد
استكمال متطلبات ذلك املقرر ،وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل يُغري تقدير غري مكتمل (ل) أو
( )ICيف سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو ( )Fوحيسب ضمن املعدل
الفصلي والرتاكمي.
القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين بجامعة الملك خالد
إذا مل يستكمل الطالب متطلبات املقرر ومضى عليه فصل دراسي واحد فإنه يستبدل بتقدير راسب
(هـ) أو( )Fوحيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي.

المادة السادسة والعشرون:
جيوز استثناء مقررات الندوات واألحباث واملقررات ذات الصبغة العملية أو امليدانية من أحكام املواد
( )24 ،23 ،22أو بعضها ،وذلك بقرار من جملس الكلية بناء على توصية جملس القسم الذي يتوىل
تدريس املقرر ،وحيدد جملس الكلية قياس حتصيل الطالب يف هذه املقررات.

المــادة السابعة والعشرون:
إذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير مستمر (م)
أو ( ،) IPوبعد انتهاء الطالب من دراسة املقرر مينح التقدير الذي حصل عليه ،وإذا مل يستكمل
املقرر يف الوقت احملدد فيجوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريسه املوافقة على رصد تقدير غري مكتمل
(ل) أو ( )ICيف سجل الطالب.
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المادة الثامنة والعشرون:
حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:
الدرجة املئوية
100 – 95

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من ()5

وزن التقدير من ()4

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

4.00

 90إىل أقل من 95

ممتاز

أ

4.75

3.75

 85إىل أقل من 90

جيد جدًا مرتفع

ب+

4.50

3.50

 80إىل أقل من 85

جيد جداً

ب

4.00

3.00

 75إىل أقل من 80

جيد مرتفع

ج+

3.50

2.50

 70إىل أقل من 75

جيد

ج

3.00

2.00

 65إىل أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

2.50

1.50

 60إىل أقل من 65

مقبول

د

2.00

أقل من 60

راسب

هـ

1.00

1.00
0

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين بجامعة الملك خالد
حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر وفقاً للمادة ( )28على أساس أن وزن
التقدير من ( )5نقاط لتكون كما يلي:
الدرجة املئوية
100 – 95

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من ()5

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

 90إىل أقل من 95

ممتاز

أ

4.75

 85إىل أقل من 90

جيد جدًا مرتفع

ب+

4.50

 80إىل أقل من 85

جيد جداً

ب

4.00

 75إىل أقل من 80

جيد مرتفع

ج+

3.50

 70إىل أقل من 75

جيد

ج

3.00

 65إىل أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

2.50

 60إىل أقل من 65

مقبول

د

2.00

أقل من 60

راسب

هـ

1.00
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المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به املادة ( )19من هذه الالئحة يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج
الطالب بناء على معدله الرتاكمي كاآلتي:
( . 1ممتـاز) :إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  4.50من  5.00أو  3.50من .4.00
( . 2جيد جداً) :إذا كان املعدل الرتاكمي من  3.75إىل أقل من  4.50من  5.00أو من
 2.75إىل أقل من  3.50من .4.00
( . 3جــيد) :إذا كان املعدل الرتاكمي من  2.75إىل أقل من  3.75من  5.00أو من 1.75
إىل أقل من  2.75من .4.00
( . 4مقبـول) :إذا كان املعدل الرتاكمي من  2.00إىل أقل من  2.75من  5.00أو من
1.00إىل أقل من  1.75من .4.00
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين بجامعة الملك خالد
.1يطبق التقدير العام للمعدل الرتاكمي الوارد يف املادة ( )29على أساس أن وزن التقدير ( )5نقاط
عند خترج الطالب بناء على معدله كاآلتي:
( . 1ممتـاز) :إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن. 4.50
( . 2جيد جداً) :إذا كان املعدل الرتاكمي من  3.75إىل أقل من .4.50
( . 3جيــد) :إذا كان املعدل الرتاكمي من  2.75إىل أقل من .3.75
( . 4مقبـول) :إذا كان املعدل الرتاكمي من  2.00إىل أقل من .2.75

المادة الثالثون:
تُمنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من ( )4.75إىل ( )5.00من
( )5.00أو من ( )3.75إىل ( )4.00من ( )4.00عند التخرج ،وتُمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب
احلاصل على معدل تراكمي من ( )4.25إىل أقل من ( )4.75من ( )5.00أو من ( )3.25إىل أقل
من ( )3.75من ( )4.00عند التخرج.
ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يلي:
أ -أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.
ب-

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى

واحلد األقصى للبقاء يف كليته.
ت-

أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال يقل عن ( )%60من متطلبات

التخرج.
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القواعد التنفيذية للمادة الثالثين بجامعة الملك خالد
متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من ( )4.75إىل ( )5.00عند
التخرج ،ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من ( )4.25إىل أقل من
( )4.75عند التخرج.
ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يأتي:
 . 1أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.
 . 2أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط الفرتة بني احلد
األدنى واحلد األقصى للبقاء يف كليته.
 . 3أن يكون الطالب قد درس يف جامعه امللك خالد يف الدرجة ذاتها مبا ال يقل عن ( )%60من
متطلبات التخرج.

إجراءات االختبار النهائي
المادة الحادية والثالثون:
جيوز جمللس الكلية تكوين جلنة تتعاون مع األقسام يف تنظيم أعمال االختبار النهائي ،وتكون
مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة املختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من
تاريخ اختبار أي مقرر.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثين بجامعة الملك خالد
 . 1يكوِّن جملس الكلية جلنه عامة لالختبارات تتعاون مع األقسام يف تنظيم أعمال االختبار
النهائي ،ويكون من مهامها ما يأتي:
أ-

إعداد وإعالن جدول االختبارات النهائية للطالب قبل بدايتها بأسبوع على األقل بالتنسيق

مع عمادة القبول والتسجيل.
ب -إعداد جدول املراقبني لكل قاعة خالل فرتة االختبارات ،وتعميمه عن طريق رؤساء
األقسام.
ج -توزيع الطالب على القاعات.
د -إعداد أماكن االختبارات وتهيئتها.
ه-

توزيع كراسات اإلجابة على األقسام يف الكلية.

و-

اإلشراف على سري االختبارات ،ودخول الطالب يف القاعات ،وتوزيع املالحظني ،ومتابعة

حضورهم ،وحصر من ختلف منهم ،وإبالغ عميد الكلية عنه.
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ز-

تسلم كشوف رصد الدرجات من األقسام ،ومراجعتها بعد تدقيقها من القسم ،وتوقيعها

من رئيس القسم ،ثم تسليمها لعمادة القبول والتسجيل يف فرتة ال تتجاوز الفرتة اليت نص عليها
النظام.
 . 2يشكل جملس القسم جلنه داخلية لالختبارات النهائية وتكون مهامها ما يأتي:
أ -تسليم كراسات اإلجابة للمالحظني قبل االختبارات بربع ساعة على األقل.
ب -تسلم كراسات اإلجابة من املالحظني بعد نهاية االختبار ،وتسليمها ملدرس املقرر
لتصحيحها.
ج -تسلم كراسات اإلجابة بعد تصحيحها وكشوف رصد الدرجات من مدرس املقرر.
د -مراجعة رصد الدرجات ،وتدقيقها يف كراسات اإلجابة وكشوف رصد الدرجات.
هـ  -االحتفاظ بأوراق اإلجابة يف القسم مرفقاً بها إجابة منوذجية للمقررات اليت تستدعي
طبيعتها ذلك ،موضح ًا عليها توزيع الدرجات لفرتة حيددها جملس القسم ،على أال تقل عن
فصل دراسي واحد ،ثم تتلف مبحضر معتمد من رئيس القسم.

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

المادة الثالثة والثالثون:
يضع مدرس املقرر أسئلة االختبار ،وجيوز عند االقتضاء بناء على اقرتاح رئيس القسم أن يضعها من
خيتاره جملس الكلية.
القواعد التنفيذية للمادتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين بجامعة الملك خالد:
 - 1مدرس املقرر هو املسؤول األول عن حتري السرية التامة عند إعداد اختباراته وطباعتها
وتصويرها مبا يتفق مع ما يقرر جملس الكلية.
 - 2جيوز لرئيس القسم االطالع على أسئلة االختبارات النهائية قبل االختبار للتأكد مع أستاذ
املقرر من مدى مناسبتها مع ما أعطي للطلبة ،ومدى مشوهلا كل أنواع األسئلة اليت يأتي
عنها التقييم املناسب حلصيلة الطلبة العلمية ،وكذلك اشتماهلا على أسئلة من كل األبواب
والفصول اليت مت أخذها قبل ذلك االمتحان.

المادة الرابعة والثالثون:
يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ملقرره ،وجيوز لرئيس القسم (عند احلاجة) أن يشرك معه
متخصصاً أو أكثر يف التصحيح ،وجيوز جمللس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إىل من
يراه.
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القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والثالثين بجامعة الملك خالد:
يف حالة وجود اختبار عام جلميع شعب مقرر ما ،جيوز لرئيس القسم إسناد مهمة تصحيح االختبار
ٍّ من مدرسي املقرر بصرف النظر عن الشعبة اليت يدرسها كل منهم.
النهائي إىل أي

المادة الخامسة والثالثون:
يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف كشوف رصد
الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها ،ثم يصادق عليها رئيس القسم.
القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والثالثين بجامعة الملك خالد:
 . 1متاشيا مع التحول اإللكرتوني ،يكون رصد الدرجات الفصلية والنهائية ،وجمموعهما آليا.
 . 2يرصد من يقوم بتصحيح االختبارات النهائية درجات الطالب احلاصلني عليها يف النظام
األكادميي بشكل آلي ،ويتم اعتمادها من قبل رئيس القسم ثم عميد الكلية وعكسها على
النظام آلياً.
 . 3ال ميكن إجراء أي تعديل على الدرجة النهائية إال باعتمادها من جملس القسم وجملس
الكلية ،ويتم إدخاهلا بعد ذلك بشكل إلكرتوني من قبل عضو هيئة التدريس وتعتمد من
رئيس القسم وعميد الكلية ،ثم يتم اعتمادها من قبل عمادة القبول والتسجيل.
 . 4يف حالة كشف أستاذ املادة خطأ يف رصد النتائج بعد اعتمادها ،فيتبع اآلتي:
 تقوم عمادة القبول والتسجيل بتعديل الدرجة بناءً على طلب آلي من رئيس القسم ،املبينعلى قرار جملس القسم ،واملعتمد على توصية جلنة برئاسة وكيل الكلية األكادميي،
ٍّ من رئيس القسم املختص ،وأستاذ املادة ذات العالقة ،مبيناً به اخلطأ
وعضوية كل
وكيفية حدوثه.
 يتم تعديل الدرجة مبجرد إرساهلا ،فإذا أجري التعديل ومت اعتماده يف األسبوعني األولنيمن بداية الفصل التالي ،فيحق للطالب معاجلة تسجيله ،وإذا مت التعديل بدءاً من األسبوع
الثالث ،فيتم إجراء التعديل دون متكني الطالب من التعديل على جدوله.
 حتصى طلبات تعديل الدرجات لكل أستاذ وكل قسم علمي ،وحياط كلّ من جملسالكلية واللجنة الدائمة للشؤون الطالبية بتلك اإلحصائية بنهاية كل فصل دراسي ،لوضع
ضوابط وجزاءات إن احتاج األمر لذلك ،وما إذا كان هناك ظاهرة معينة يف تعديل
الدرجات لدى أستاذ معني أو يف قسم معني.
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المادة السادسة والثالثون:
ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد ،وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك.
القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثين بجامعة الملك خالد
 . 1تقوم عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع الكليات جبدولة االختبارات النهائية للطلبة حبيث
ال يتم اختبار أي طالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد.
 . 2يشمل جدول االختبارات النهائية تاريخ عقد االختبارات ،وأوقاتها ،وأماكنها يف كل فصل
دراسي ،وذلك لتحقيق ما يأتي:
أ -الوصول إىل جدول نهائي لالختبارات خال من التعارض.
ب -القيام حبجز القاعات والفصول اليت تقدم فيها االختبارات.
ج -إعالم األقسام والطالب جبدول االختبارات النهائية عن طريق نشر اجلدول قبل فرتة ال
تقل عن أسبوع من بداية فرتة االختبارات النهائية احملددة يف التقويم الدراسي للجامعة.
 . 3على مجيع مدرسي املقررات والطالب التقيد جبدول االختبارات املعتمد.
 . 4تقوم الكلية بإعطاء الطالب الذين لديهم تعارض يف جدول االختبارات النهائية اختبارات
بديلة عن االختبار النهائي يف تلك املقررات ،بعد موافقة وكيل الكلية ورؤساء األقسام
املعنيني ،وذلك على أن يكون موعد االختبار البديل خالل فرتة االختبارات النهائية.
. 5

للمقررات اليت ال تتطلب اختبارات نهائية وفقاً لوصفها ،جيوز ملدرس املقرر

إعطاء الطالب اختبارات أو واجبات بديلة عن االختبار النهائي.

المادة السابعة والثالثون:
ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته ،كما ال يسمح له باخلروج
من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة والثالثين بجامعة الملك خالد
يقوم عميد الكلية أو من يفوضه بالسماح للطالب الذين يتأخرون عن االختبارات
. 1
فرتة أقصاها ثالثون دقيقة من بداية االختبار بدخول االختبار النهائي بعد اقتناعه بعذر الطالب.
. 2

ال يسمح له باخلروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الثامنة والثالثون:
الغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب
وفق الئحة تأديب الطالب اليت يصدرها جملس اجلامعة.
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القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثالثين بجامعة الملك خالد:
 . 1إذا غش الطالب يف االختبارات الفصلية أو النهائية ،أو شرع يف الغش ،أو خالف التعليمات
وقواعد إجراء االختبار ،أوثبت ألستاذ املقرر أن الطالب قد غش يف إجناز الواجبات
الدراسية ،أو التقارير أو البحوث؛ فيقوم أستاذ املقرر أو عضو جلنة املراقبة مبنع الطالب
من االستمرار يف االختبار ،وكتابة حمضر يبني فيه ما حدث بدقة ،ثم يرفعه لرئيس
القسم ،ومن ثم إىل عميد الكلية والذي بدوره يرفع بتوصية تنفيذ العقوبة للجنة القضايا
الطالبية.
. 2

يقوم عميد الكلية ،عند احلاجة ،بتشكيل جلان للتحقيق يف حاالت الغش

املضبوطة على أن تنهي هذه اللجان أعماهلا خالل أسبوعني من التكليف بذلك.

المادة التاسعة والثالثون:
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
 . 1جيوز لرئيس القسم االطالع على أسئلة االختبارات النهائية قبل االختبار للتأكد مع أستاذ املقرر من
مدى مناسبتها مع ما أعطي للطلبة ،ومدى مشوهلا كل أنواع األسئلة اليت يتأتى عنها التقييم املناسب
حلصيلة الطلبة العلمية ،وكذلك اشتماهلا على أسئلة من كل األبواب والفصول اليت مت أخذها قبل
ذلك االمتحان.
 . 2حييل رئيس القسم نتائج املقرر الذي يرى فيه إجحافاً واضحا ،أو تساهالً خمالَ إىل جملس القسم
لدراسته وعند احلاجة يوصي بالرفع إىل جملس الكلية.
 . 3يف حالة عدم قناعة الطالب بالدرجة النهائية املكتسبة يتبع اآلتي:
أ -يقدم الطالب طلبا إىل رئيس القسم طالباً إعادة تصحيح ورقة إجابته مرفقا به تعهد من الطالب
بصحة املعلومات اليت قدمها وتعبئة منوذجا يشتمل على (اسم الطالب ،ورقمه اجلامعي ،ورقم املقرر
ورمزه وامسه ،ورقم الشعبة ،والفصل الدراسي ،ونسبة الغياب يف املقرر ،واملعدل الرتاكمي،
واإلنذارات ،واسم مدرس املقرر ،وتاريخ االختبار ،ومربرات طلب إعادة التصحيح).
ب -حييل رئيس القسم الطلب بعد دراسته إىل أستاذ املقرر ليقوم مبراجعة ورقة إجابة
الطالب فإذا اتضح أن هناك حاجة لتعديل الدرجة يرفع لرئيس القسم نتيجة التعديل ومربراته .أما
يف حالة عدم احلاجة إىل تعديل الدرجة فيخرب الطالب بذلك رمسياً عرب رئيس القسم.
ج -إذا مل يقتنع الطالب برأي أستاذ املقرر ،فعليه تقديم طلب بذلك لرئيس القسم املختص ،وهنا يقوم
رئيس القسم بدراسة طلبه مع مدرس املقرر ،فإذا أصر مدرس املقرر على موقفه من حيث تقدير
الدرجات؛ يقوم رئيس القسم بطلب عرض املوضوع على جملس الكلية للموافقة على إعادة تصحيح
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ورقة اإلجابة من قبل جلنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس إلعادة تصحيح أوراق اإلجابة ،على أن
تقوم اللجنة بإبالغ الطالب بنتيجة إعادة التصحيح وإطالعه على ورقة إجابته ،وترفع اللجنة تقريراً
بذلك إىل عميد الكلية ،ويعترب القرار بعد ذلك نهائيا.
د -يتم تعديل الدرجة من أستاذ املقرر وتعتمد من قبل رئيس القسم وعميد الكلية ثم تعكس آلياً إىل
عمادة القبول والتسجيل العتمادها.
 . 4على الطالب التقدم بطلب املراجعة مبدة ال تتجاوز أسبوعني بعد ظهور النتيجة النهائية.
 . 5حيق للطالب التقدم بطلب مراجعة ثالثة مقررات طيلة بقائه يف اجلامعة .ويف حال تبني صحة ادعاء
الطالب ال حيسب عليه طلب املراجعة.

المادة األربعون:
حيدد جملس الكلية بناءً على توصية جملس القسم املختص مدة االختبار التحريري النهائي على أال
تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات.

المادة الحادية واألربعون:
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من ( )40 – 31يضع جملس اجلامعة التنظيمات اخلاصة
بإجراءات االختبارات النهائية.

التحويل
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
المادة الثانية واألربعون:
جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:
 - 1أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معرتف بها.
 - 2أال يكون مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية.
 - 3أن تنطبق عليه شروط التحويل اليت حيددها جملس اجلامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الثانية واألربعون بجامعة الملك خالد
ٍّ من الفصلني الدراسيني االعتياديني.
 - 1يكون التحويل اخلارجي للطالب متاحاً خالل أي
 - 2أن يكون الطالب سعوديًا أومن أم سعودية ،ومقيدًا يف جامعة سعودية حكومية.
 - 3خضوع مجيع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص ،وتكون املفاضلة بني
الطالب وفقاً ملعدالتـهم الرتاكمية.
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 - 1أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي ال يقل عن فصلني دراسيني ،وال يزيد عن أربعة فصول
دراسية مبعدل ال يقل عن  2من  ،5وحيق للجنة الدائمة للشؤون الطالبية االستثناء من تلك
الشروط عند الضرورة.
 - 2االلتزام التام بالفرتة الزمنية واملكان احملددين للتحويل.
 - 3اجتياز أية اختبارات يتطلبها القسم أو الكلية احملول إليها (إن وجدت).
 - 4حيق للجنة الدائمة للشؤون الطالبية بالتنسيق مع الكليات املعنية وضع الضوابط للتحويل من
اجلامعات والكليات األهلية داخل اململكة وخارجها.

المادة الثالثة واألربعون:
يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بناءً على توصية األقسام اليت
تقدم هذه املقررات ،وتثبت يف السجل األكادميي للطالب املقررات اليت عودلت له ،وال تدخل يف
احتساب معدله الرتاكمي.
القواعد التنفيذية للمادة الثالثة واألربعيـن بجامعة الملك خالد
يفوض جملس الكلية رؤساء االقسام مبعادلة املقررات اليت جنح فيها طالب التحويل إذا
- 1
توافقت أو زادت يف احملتوى وعدد الوحدات مع املقررات املماثلة يف اجلامعة.
- 2

يقدم الطالب إىل عمادة الكلية احملول إليها طلب ًا آلياً ملعادلة املقررات اليت درسها خارج

اجلامعة مرفقاً معها أصل السجل األكادميي ووصفاً تفصيلياً لكل مقرر معتمد من رئيس
القسم الذي درس فيه هذا املقرر.
- 3

يعتمد رئيس القسم املعادلة على النظام األكادميي بعد التأكد من جناح الطالب يف

املقرر واستيفاء شروط املعادلة.
- 4

ال ينظر إال يف أخر سجل أكادميي للطالب عند املعادلة.

المادة الرابعة واألربعون:
إذا اتضح بعد حتويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيعترب قيده ُملْغيًّا من تاريخ قبول حتويله
للجامعة.

المادة الخامسة واألربعون:
يتم حتويل الطالب يف أي فصل دراسي من جامعة إىل أخرى وفقاً لإلجراءات واملواعيد املعلنة يف اجلامعة
احملول إليها يف ضوء الضوابط العامة للتحويل.
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القواعد التنفيذية للمادة الخامسة واألربعين بجامعة الملك خالد
 - 1يكون التحويل اخلارجي للطالب متاح ًا خالل أيّ من الفصلني الدراسيني االعتياديني.
 - 2تستكمل مجيع إجراءات التحويل خالل الفرتة اليت حتددها عمادة القبول والتسجيل على
أال تتجاوز نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة.
 - 3بعد استكمال اإلجراءات النظامية حيصل الطالب على البطاقة اجلامعية مدونًا بها رقمه
اجلامعي وكليته وقسمه اجلديد.

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
المادة السادسة واألربعون:
جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفقاً للضوابط اليت يقرها جملس اجلامعة.
القواعد التنفيذية للمادة السادسة واألربعين بجامعة الملك خالد
جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفق ما يأتي:
أوال :الشروط العامة للتحويل الداخلي:
 التحويل يكون مرة واحدة بني الكليات.
 خضوع مجيع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص وتكون املفاضلة بني الطالب وفقاً
ملعدالتـهم الرتاكمية.
 يتم حتديد أعداد احملولني للكليات الصحية واحلاسوبية واهلندسية من قبل عمادة القبول والتسجيل
وفق عدد املقاعد الشاغرة لفصل التحويل يف الكلية (من احملولني خلارج تلك الكليات ،املنسحبني،
املطوي قيدهم اخل) سواءً احملولني إىل الربامج املشرتكة أو الكليات مباشرة.
 أن تكون الفرتة املتبقية من دراسة الطالب كافية إلكمال متطلبات التخرج.
 حصول الطالب على معدل تراكمي ال يقل عن فصلني دراسيني ،وال تزيد عدد الفصول اليت
درسها عن أربعة فصول شريطة أال يقل معدله عن  2من  5وحيق للجنة الدائمة للشؤون الطالبية
االستثناء من تلك الشروط.
 االلتزام التام بالفرتة الزمنية واملكان احملددين للتحويل.
 أال يكون قد سبق له التحويل خالل دراسته اجلامعية ،وللجنة الدائمة للشؤون الطالبية االستثناء
من ذلك.


جيب أن تستكمل مجيع إجراءات التحويل خالل الفرتة اليت حتددها عمادة القبول والتسجيل على
أال تتجاوز األسبوع األول من بداية الدراسة.
 اجتياز أية اختبارات يتطلبها القسم أو الكلية احملول إليها (إن وجدت).
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 جيوز حتويل الطالب من درجة البكالوريوس إىل الدبلوم:
يسمح للطالب التحويل إىل درجة الدبلوم وفق الشروط التالية:
 حيول الطالب برقم جامعي جديد بغض النظر عن سجله األكادميي السابق.


حيق للطالب احملول إىل درجة الدبلوم أن يعادل له ما سبق دراسته من خطة البكالوريوس بعد أن
يتم اعتماد املعادلة من الكلية.
 إمكانية التحويل الداخلي بني التخصصات والكليات لطالب وطالبات املنح من غري السعوديني
على أن حتدد هلم نسبه  %10من مقاعد التحويل.

المادة السابعة واألربعين:
تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من كلية إىل أخرى مجيع املواد اليت سبق له دراستها،
ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.

التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
المادة الثامنة واألربعين:
جيوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من ختصص إىل ختصص آخر داخل الكلية وفق
ضوابط يضعها جملس اجلامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة واألربعين بجامعة الملك خالد:
 - 1جيوز للطالب التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية على أن يكون قد أمضى فصلني
دراسيني يف ختصصه األصلي على األقل وال تزيد عن أربعة فصول دراسية.
- 2

على الطالب تقديم طلب التحويل عن طريق (البوابة اإللكرتونية) على موقع اجلامعة خالل

فرتة التحويل احملددة يف التقويم األكادميي ،وعلى الطالب متابعة الطلب من خالل املوقع.
- 3

يتم املفاضلة بني املتقدمني بشكل آلي وفق معدالتهم الرتاكمية.

- 4

ال حيق للطالب التحويل داخل الكلية من ختصص آلخر أكثر من مرتني خالل دراسته

اجلامعية بالكلية.
- 5

ينبغي أن تكون املدة املتبقية من دراسة الطالب كافية إلكمال متطلبات التخرج.

- 6

استيفاء احلد األدنى لضوابط التحويل املعلنة يف حينه.
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التحويل من درجة دبلوم إلى درجة دبلوم
 - 1جيوز للطالب التحويل من ختصص إىل ختصص على نفس الدرجة (الدبلوم) بعد حصوله
على معدل لفصل دراسي واحد ومبا ال يتجاوز فصلني دراسيني.
 - 2حيق للطالب التحويل مرة واحدة فقط خالل فرتة دراسته.

المادة التاسعة واألربعين:
تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من ختصص إىل آخر مجيع املواد اليت سبق له دراستها،
ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.

الطالب الزائر
المادة الخمسون:
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى ،أو يف فرع من فروع اجلامعة
اليت ينتمي إليها دون حتويله ،وتعادل له املواد اليت درسها وفقاً للضوابط اآلتية:
أ -موافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقاً على الدراسة.
ب -أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها.
ت -أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة معادالً أو مكافئاً يف مفرداته ألحد املقررات
اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
ث -إذا كانت دراسة الطالب الزائر يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليها الطالب فتتم املعاملة
طبقاً للمادة (.)47
ج -حيدد جملس اجلامعة احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها من خارج
اجلامعة للطالب الزائر.
ح -ال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة األخرى ضمن معدله
الرتاكمي ،وتثبت املقررات يف سجله األكادميي.
خ -أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الخمسين بجامعة الملك خالد
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى ،أو يف فرع من فروع اجلامعة
اليت ينتمي إليها دون حتويله ،وتعادل له املقررات اليت درسها وفقاً للضوابط اآلتية:
أوالً -يشرتط على طالب جامعة امللك خالد الذي يرغب يف الدراسة كطالب زائراً يف جامعة أخرى
اآلتي:
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- 1

أن يكون له سجل دراسي (مبعدل تراكمي) لفصلني دراسيني على األقل يف الكلية اليت

التحق بها قبل طلبه الدراسة كطالب زائر وللجنة الدائمة للشؤون الطالبية االستثناء من ذلك
عند الضرورة.
- 2

احلصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع حتديد

املقررات اليت سيقوم بدراستها ،وللكلية اشرتاط احلصول على معدل معني ملعادلة املقرر،
ويوجه للدراسة بعد ذلك خبطاب رمسي من عمادة القبول والتسجيل.
- 3

أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها.

- 4

أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة معادالً يف مفرداته ،وال تقل وحداته

الدراسية عن أحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
- 5

ال حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله الرتاكمي.

- 6

جيب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه اليت حصل عليها خالل أسبوع من

بدء الدراسة يف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته كزائر ،وإذا مل يقدم نتائجه يعد منقطعاً
عن تلك الفصول (عدا الفصول الصيفية) ويعامل حسب املادة (.)15
- 7

ميكن إلغاء الزائر اخلارجي ومعاجلة تسجيله يف مدة أقصاها أسبوعني من بداية الفصل

الدراسي.
- 8

تصرف املكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقاً هلا بعد تقديم نتائجه عن الفصل

الذي درسه كطالب زائر لعمادة القبول والتسجيل.
الزائر الداخلي:
 - 1حتدد املدة املسموح بها للطالب الزائر الداخلي بفرع من فروع اجلامعة ،حبيث تكون املدة
املسموح بها حبد أقصى هو فصلني دراسيني فقط وللجنة الدائمة للشؤون الطالبية االستثناء من
ذلك عند الضرورة.
 - 2ال حيسب الفصل الصيفي الزائر من ضمن فصول الزائر الداخلي املسموح بها للطالب.
 - 3ال حيق للطالب املستجد طلب زائر إال بعد مضي فصلني دراسيني وللجنة الدائمة للشؤون
الطالبية االستثناء من ذلك عند الضرورة.
 - 4يستثنى يف تسجيل الزائر الداخلي املقررات اليت ترى الكلية استثنائها.
ثانياً -للطالب من جامعة أخرى ويرغب الدراسة يف جامعة امللك خالد بصفته طالباً زائراً:
- 1

أن يكون للطالب سجل دراسي (مبعدل تراكمي) لفصلني على األقل من جامعته

اليت قبل فيها.
- 2

أال يكون الطالب مفصوالً ألسباب تأديبية أو تعليمية.

41

- 3

أن حيصل على موافقة من عمادة القبول والتسجيل يف جامعته للدراسة كزائر يف

جامعه امللك خالد ،وحتدد املقررات اليت سيقوم الطالب بدراستها.
- 4

احلد األقصى للفصول الدراسية اليت يسمح للطالب دراستها كزائر فصالن

دراسيان.
- 5

تسجيل املقررات اليت يرغب الطالب الدراسة فيها حسب ضوابط التسجيل

وإمكانية التسجيل يف جامعة امللك خالد.
- 6

ال تصرف له مكافأة من جامعة امللك خالد.

- 7

يزود الطالب يف نهاية دراسته بنتائجه يف املقررات اليت درسها خبطاب يوضح

تقديراته اليت حصل عليها.
أحكام عامة

المادة الحادية والخمسون:
تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول بها يف املرحلة اجلامعية.

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

المادة الثالثة والخمسون:
جمللس التعليم العالي حق تفسري هذه الالئحة.
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المالحق
ملحق (أ) :السجل األكادميي ورموز التقديرات
السجل األكادميي :هو بيان يوضح سري الطالب الدراسي ،ويشمل املقررات اليت يدرسها يف كل
فصل دراسي؛ برموزها وأرقامها وعدد وحداتها املقررة ،والتقديرات اليت حصل عليها ورموز وقيم تلك
التقديرات ،كما يوضح السجل املعدل الفصلي واملعدل الرتاكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إىل
املقررات اليت أعفي منها الطالب احملول.
الرمز

الرمز

بالعربية

باإلجنليزية

حدود الدرجة

املدلول بالعربية

النقاط

املدلول باإلجنليزية

أ+

A+

100 – 95

5.00

4.00

ممتاز مرتفع

Exceptional

أ

A

 90أقل 95

4.75

3.75

ممتاز

Excellent

ب+

B+

 85أقل من 90

4.50

3.50

جيد جداً مرتفع

Superior

ب

B

 80أقل من 85

4.00

3.00

جيد جداً

Very Good

ج+

C+

 75أقل من 80

3.50

2.50

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

 70أقل من 75

3.00

2.00

جيد

Good

د+

D+

 65أقل من 70

2.50

1.50

مقبول مرتفع

High Pass

د

D

 60أقل من 65

2.00

1.00

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 60

1.00

0

راسب

Fail

م

IP

--------

-

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

--------

-

-

غري مكتمل

In-Complete

ح

DN

--------

1.00

0

حمروم

Denial

ند

NP

 60وأكثر

-

-

ناجح دون درجة

No grade-Pass

هد

NF

أقل من 60

-

-

راسب دون

No grade-Fail

ع

W

--------

-

-

درجة
منسحب بعذر

ملحق ( ب) :مثال حلساب املعدل الفصلي والرتاكمي
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Withdrawn

الفصل األول:
املقرر

عدد الوحدات

 301سلم
324
كيم
235
ريض

الدرجة

رمز التقدير

عدد النقاط

وزن التقدير

املئوية

2

85

ب+

4.50

3.5

9.00

7

3

70

ج

3.00

2.00

9.00

6

3

92

أ

4.75

3.75

14.25

11.25

 312فيز

4

80

ب

4.00

3.00

16.00

12

اجملموع

12

48.25

36.25

جمموع النقاط ()48.25
معدل الفصل األول = جمموع النقاط ( 4.02 = )48.25أو جمموع النقاط (3.02= )48.25
جمموع الوحدات ()12

جمموع الوحدات ()12
الفصل الثاني:
املقرر

عدد الوحدات

الدرجة املئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

 104سلم

2

96

أ+

5.50

4.00

10

8

 327كيم

3

83

ب

4.00

3.00

12

9

 314ريض

4

71

ج

3.00

2.00

12

8

 326فيز

3

81

ب

4.00

3.00

12

9

اجملموع

12

46

34

املعدل الفصل الثاني = 3.83 = 46
12

2.83 = 34
12

أو

املعدل الرتاكمي = جمموع النقاط ( 3.93= )46 +48.25أو = جمموع النقاط (2.92= )34 +36.25

جمموع الوحدات

()12+12

()12+12
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