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 للمزحلة اجلامعية  واالختباراتالئحة الدراسة 
 "سلمان به عبدالعزيزجلامعة  القواعد التنفيذية"

  

 التعريفات : المادة األولى
 

 :السنة الدراسية

 .فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد  
 

 :الفصل الدراسي

تددخل مددن هدمنيا فترتددا ال مددة زمنيددة ال تقدل عددن خمسدة ععددر رسدبوعا تدددرس عمدر مددداىا المقدررات الدراسددية  و  
 .التسجيل واالختبارات النيائية

 

 :الفصل الصيفي

النيائية وتهاعف خالليا همنيا فترة التسجيل واالختبارات مدة زمنية ال تزيد عمر ثمانية اسابيع وال تدخل من  
 .المدة المخصصة لكل مقرر

 

 :المستوى الدراسي

 .دراسية المعتمدةىو الدال عمر المرحمة الدراسية وفقا لمخطط ال
 

 الخطة الدراسية:
ىي مجموعة المقررات الدراسية االجبارية واالختيارية والحرة  والتي تعكل مجموع ساعاتيا متطمبات التخرج التي يجب 

 عمر الطالب اجتيازىا بنجاح لمحصول عمر الدرجة العممية في التخصص المحدد.
 

 المقرر الدراسي:

المعتمدددة فددي كددل تخصددص )برنددام (.  ويكددون لكددل مقددرر رقددم ورمددز واسددم  مددادة دراسددية هددمن خطددة الدراسددة 
ووصف مفصل لمفرداتو يميزه مدن حيدث المحتدوى والمسدتوى عمدا سدواه مدن مقدررات.  وممدف خداص يحدتفظ بدو 
القسددم لضددرض المتابعددة والتقيدديم والتطددوير.  ويجددوز رن يكددون لددبعض المقددررات متطمددب رو متطمبددات سددابقة رو 

 متزامنة معو.
 :الوحدة الدراسية

او الددرس السدريري الدذي ال تقدل مدتدو عدن المحاهرة النظرية األسبوعية التدي ال تقدل مددتيا عدن خمسدين دقيقدة 
 رو الدرس العممي رو الميداني الذي ال تقل مدتو عن مائة دقيقة. خمسين دقيقة 
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 :اإلنذار األكاديمي

 .كمي عن الحد األدنر الموهح في ىذه الالئحةاإلععار الذي يوجو لمطالب بسبب انخفاض معدلو الترا 

 

 :درجة األعمال الفصمية

وبحددددددوث ورنعددددددطة  ىي الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات  
 .تعميمية تتصل بالمقرر الدراسي

 

 :االختبار النهائي

 .دراسياختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نياية الفصل ال 

 

 :درجة االختبار النهائي

 .ىي الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في كل مقرر في االختبار النيائي لمفصل الدراسي 

 

 :الدرجة النهائية

 .الدرجة من مائة مجموع درجات األعمال الفصمية مهافا إلييا درجة االختبار النيائي لكل مقرر  وتحسب  

 

 :التقدير

 .مقرر و الرمز األبجدي لمدرجة النيائية التي حصل عمييا الطالب في ري وصف لمنسبة المئوية ر 

 

 :تقدير غير مكتمل

لددددددددددو فددددددددددي  ويرمز   تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر عمر الطالب استكمال متطمباتو في الموعد المحدد 
 .(IC)  السجل األكاديمي بالحرف )ل( رو

 

 :تقدير مستمر

ويرمددددز لددددو بددددالرمز    قتهي طبيعة دراستو ركثر من فصل دراسي إلستكمالوتقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر ت 
 .(IP))م( رو 

 

 :المعدل الفصمي

المقدررات التدي درسديا فدي مدر مجمدوع الوحددات المقدررة لجميدع حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عمييا الطالدب ع
الدددذي حصدددل عميدددو فدددي كدددل مقدددرر درسدددو وتحسدددب النقددداط بهدددرب الوحددددة المقدددررة فدددي وزن التقددددير .  ري فصدددل دراسدددي

 )انظر الممحق ب(  الطالب
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 :المعدل التراكمي

التحاقدددددو بالجامعدددددة  حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عمييا الطالب في جميع المقررات التي درسيا منذ  
 )انظر الممحق ب(.  عمر مجموع الوحدات المقررة لتمك المقررات

 

 :التقدير العام

 حصيل العممي لمطالب خالل فترة دراستو في الجامعة.مستوى الت وصف 
 

 العبء الدراسي:
مجمددوع السدداعات التددي يسددمح لمطالددب التسددجيل فييددا فددي فصددل دراسددي ويتحدددد الحددد االعمددر واالدنددر لمعددب  الدراسددي 

 حسب القواعد التنفيذية لمجامعة.
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  قبول الطالب المستجدين

 

 :المادة الثانية

حدد مجمس الجامعة بنا  عمر اقتدراح مجدالس الكميدات والجيدات ذات العالقدة فدي الجامعدة عددد الطدالب الدذين ي 
 .يمكن قبوليم في العام الدراسي القادم

 

 :المادة الثالثة

 :يعترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي
 .المممكة رو من خارجيارن يكون حاصال عمر عيادة الثانوية العامة رو ما يعادليا من داخل  -ر 

رال يكون قد مهر عمر حصولو عمر الثانوية العامة رو ما يعادليا مدة تزيد عمدر خمدس سدنوات ويجدوز لمجمدس  -ب 
 الجامعة االستثنا  من ىذا العرط إذا توافرت رسباب مقنعة.

 .رن يكون حسن السيرة والسموك -ج 

 .معةرن يجتاز بنجاح ري اختبار رو مقابمة عخصية يراىا مجمس الجا -د 

 .رن يكون الئقا طبيا -ه 

 .رن يحصل عمر موافقة من مرجعو بالدراسة إذا كان يعمل في ري جية حكومية رو خاصة -و 

 .رن يستوفي ري عروط رخرى يحددىا مجمس الجامعة وتعمن وقت التقديم -ز 

  

 سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

 :يعترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي 
 ويقدرر مجمدس.  ن يكون حاصال عمر عيادة الثانوية العامة رو مدا يعادليدا مدن داخدل المممكدة رو مدن خارجيدار -1

تكدون  ومعادلة العيادات من داخل المممكة لضرض القبول بندا  عمدر توصدية مجمدس الكميدة الجامعة 
 .ن خارج المممكةالمرجع في معادلة العيادات م التربية والتعميمقرارات لجنة المعادالت في وزارة 

رال يكون قد مهر عمر حصولو عمر الثانوية العامة رو ما يعادليا مدة تزيد عمدر خمدس سدنوات ويجدوز لمجمدس  -2
 .الجامعة االستثنا  من ىذا العرط إذا توافرت رسباب مقنعة

 .رن يكون حسن السيرة والسموك -3
 .رن يجتاز بنجاح ري اختبار رو مقابمة عخصية يراىا مجمس الجامعة -4
 .ن يكون الئقا طبيار -5
 .رن يحصل عمر موافقة من مرجعو بالدراسة إذا كان يعمل في ري جية حكومية رو خاصة -6

 .عروط رخرى يحددىا مجمس الجامعة وتعمن وقت التقديم ةرن يستوفي ري -7
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 .رال يكون مفصوال من جامعة رخرى ألسباب تأديبية رو تعميمية -8

وس رو ما يعادليا لمحصول عمر بكالوريوس آخر  ويجدوز لمجمدس ال يجوز قبول الحاصمين عمر عيادة البكالوري -9
  .الجامعة االستثنا  من ذلك

 
 :المادة الرابعة

تكددون المفاهددمة بددين المتقدددمين ممددن تنطبددق عمددييم جميددع العددروط وفقددا لدددرجاتيم فددي اختبددار العدديادة الثانويددة  
 .العامة والمقابمة العخصية واختبارات القبول إن وجدت
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  الدراسة نظام 

 

 المادة الخامسة: نظام الدراسة 

 .يتدرج الطالب في الدراسة وفقا لمقواعد التنفيذية التي يقرىا مجمس الجامعة -ر 

 .لممرحمة الجامعية األقل بما يعادل ثمانية فصول دراسية عمرة يالدراستصمم الخطط  -ب 

 
 سممان بن عبدالعزيزلجامعة القاعدة التنفيذية 

 مة الجامعية عمر نظام المستويات.في المرح تسير الدراسة -1
وفددي مرحمددة  لممرحمددة الجامعيددة كثددررو رالدراسددة فددي المرحمددة الجامعيددة مددن ثمانيددة مسددتويات تتكددون  -2

 .كثررو رمستويات  ةالدبموم من رربع
 

 :المادة السادسة

جددرا ات التددي يجددوز رن تكددون الدراسددة فددي بعددض الكميددات عمددر رسدداس السددنة الدراسددية الكاممددة وفقددا لمقواعددد واإل 
 .يقرىا مجمس الجامعة وتحتسب السنة الدراسية بمستويين

 
 سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

فدي ىدذه نفسديا القواعدد واإلجدرا ات  رسداس السدنة الدراسدية الكاممدة وفدقيجوز رن تكون الدراسة فدي بعدض الكميدات عمدر 
 :بما ال يتعارض مع ما يأتي  "الفصل الدراسي" حيثما ورد الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل

 

وال تددخل مدن هدمنيا   ( ثالثدين رسدبوعا33تقدم المقررات في النظام السنوي طيمة عام دراسي ال تقل مدتو عن ) -ر 
 .فترات التسجيل واالختبارات النيائية

 

ررات العمميددة والسددريرية ذات الطبيعددة لمقددا فددي ويجددوز  يعقددد امتحددان نيددائي لكددل مقددرر فددي نيايددة السددنة الدراسددية -ب 
 .التدريبية رن يتم االمتحان النيائي فييا بنياية الفترة التدريبية
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لمددن رسددب فددي  بالدددخول فيددوويسددمح   يعقددد امتحددان دور ثددان قبددل بددد  العددام الدراسددي بمدددة ال تقددل عددن رسددبوعين -ج 
� 1(2ن يدنجح فدي الددور الثداني تقددير )دمقررات يحدد مجمس الكمية طبيعتيدا ومجمدوع عددد وحدداتيا.  ويرصدد لمد 

 بدال من تقدير الرسوب السابق )ىد(

في الدور األول من االمتحان النيائي األول في مقررات تزيد عما قرره مجمس الكميدة  -ال يسمح لمطالب الراسب  -د 
المقدررات التدي رسدب   ويعيدد دراسدة نفسديا السدنة الدراسدية امتحان الدورالثاني ويبقر في بدخول -في الفقرة ) ج (

 فييا فقط.

ويعيدد دراسدة المقدررات  نفسديا يبقر الطالب الراسب في الددور الثداني رو فدي مقدررات لديس ليدا دور ثدان فدي السدنة -ه 
 رن يسمح لو بدراسة مقررات من السنة التالية.و من يفوهو رالتي رسب فييا  ولمجمس الكمية 

 يا لمطالب بسنتين متتاليتين.يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات في -و 

 
 نظام المستويات : المادة السابعة

ويجوز رن يكون ىناك فصدل دراسدي صديفي عمدر رن   نظام دراسي يقسم فيو العام الدراسي إلر فصمين رئيسين 
وتددوزع متطمبددات التخددرج لنيددل الدرجددة العمميددة إلددر مسددتويات وفقددا لمخطددة .  تحتسددب مدتددو بنصددف مدددة الفصددل الرئيسددي

 .لدراسية التي يقرىا مجمس الجامعةا
 

 :المادة الثامنة

التسجيل والحذف واالهافة لممقررات همن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بمدا يهدمن  يهع مجمس الجامعة قواعد
  تسجيل الطالب لمحد االدنر من العب  الدراسي.

 

عدددد الوحدددات الدراسددية حسددب مددا  ويحدددد لكددل مسددتوى  تددوزع المقددررات الدراسددية لكددل تخصددص عمددر مسددتويات -ر 
 .تقتهيو الخطط الدراسية المقرة

الطدددالب الدددذين لدددم يتعثدددروا بسدددبب الرسدددوب فدددي المقدددررات يدددتم تسدددجيميم فدددي مقدددررات المسدددتوى بالتددددرج بدددد ا مدددن  -ب 
 .وفق الخطط الدراسية المعتمدة  المستويات الدنيا

ليددم الحددد األدنددر مددن العددب  الدراسددي فددي كددل  الطددالب المتعثددرون دراسدديا يددتم تسددجيميم فددي المقددررات بمددا يهددمن -ج 
 :فصل عمر ان تراعر النقاط اآلتية

 .عدم التعارض في الجدول الدراسي -1

 لممقرر او المقررات المراد تسجيميا. إستيفا  المتطمبات السابقة -2

 .عدم السماح بأخذ مقررات من المستويات التالية إال إلكمال الحد األدنر من العب  الدراسي -3
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 :القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى آخر: سممان بن عبدالعزيزالتنفيذية لجامعة  القاعدة
وحددددة دراسدددية(  ويجدددوز  23وحددددة دراسدددية (  والحدددد األعمدددر ىدددو ) 12ىدددو )لمطالدددب معدددب  الدراسدددي لالحدددد األدندددر  -1

 .موحدة دراسية لمطالب المتوقع تخرجي 23 لرإعمر عميد الكمية زيادة الحد األبموافقة 

 
الطدددالب الدددذين لدددم يتعثدددروا بسدددبب الرسدددوب فدددي المقدددررات يدددتم تسدددجيميم فدددي مقدددررات المسدددتوى بالتددددرج بدددد ا مدددن  -2

 المستويات الدنيا  وفق الخطط الدراسية المعتمدة.
 

 :إذا رسب الطالب في مقرر رو ركثر يمزم بدراسة المقررات بالهوابط اآلتية -3
  

ألدنددر مددن الوحدددات الدراسددية المقددررة رو ركثددر مددن مقددررات مسددتوى واحددد إذا رسددب الطالددب فيمددا مجموعددو الحددد ا -ر 
 .يمزم بإعادة دراسة مقررات الرسوب فقط في ذلك المستوى

يمدزم بدراسدة مقدررات الرسدوب مدع   إذا رسب الطالدب فيمدا مجموعدو رقدل مدن الحدد األدندر مدن الوحددات الدراسدية -ب 
 قا لما يأتي:مقررات إهافية من المستويات التي تمي مستواه وف

 .رن يكون التسجيل في المقررات تحت هوابط الخطة الدراسية والجداول -1
وال يزيدددد عدددن الحدددد   رن يدددربط العدددب  الدراسدددي لمطالدددب بمعدلدددو التراكمدددي عمدددر رال يقدددل عدددن الحدددد األدندددر -2

 .األقصر 

 .رال يكون ىناك تعارض في جدول الطالب -3

رو عدددم   المسددتوى الددذي يميددو ) بسددبب التعددارض عنددد تعددذر تسددجيل الطالددب لمعددب  الدراسددي مددن مقددررات -4
رو إلنيائددددو جميددددع مقددددررات ذلددددك المسددددتوى( يكمددددل عبددددؤه الدراسددددي مددددن مقددددررات   إنيددددا  المتطمددددب السددددابق

تعددذر  نوا  .  (يحدددد عدددد المسددتويات التاليددة المسددموح بتسددجيل مقددررات منيددا بمسددتويين) المسددتويات التاليددة
نت الدراسية التي توافرت لو حتر دايكتفر بالوحفإكمال وحداتو الدراسية   .كان عددىا دون الحد األدنر وا 

يمكن لمطالب تعديل تسجيمو بإهافة رو حذف مقررات خالل األسبوع األول من الفصدل الدراسدي )رو الصديفي(  رو  -4
 هوابط التالية:لمحذف بعض المقررات خالل األسبوعين األوليين من الفصل الدراسي وفقًا 

 ذف:رواًل : الح
 وحدة دراسية (. 12ىو ) رال يقل عدد الساعات الدراسية عن الحد األدنر لمعب  الدراسي المسموح بو لمتسجيل .1   
  فدال يحدق لمطالدب حذفدو إال بحدذف بدنفس المسدتوى إذا كان المقرر المدراد حذفدو متطمبدًا مصداحبًا مدع مقدرر آخدر .2   

 المقريين معًا.
 ثانيًا : اإلهافة:

 وجود تعارض في الجدول الدراسي.عدم  .1   
 رن يكون المقرر همن الخطة الدراسية رو المقررات االختيارية رو الحرة المعتمدة إن وجدت. .2   
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 توفر مقاعد في الععبة المطموبة. .3   
 عدم وجود متطمب سابق. .4   
 ل التراكمي لمطالب.عدم تجاوز الحد األعمر لمعب  الدراسي المسموح بو لمتسجيل وفقًا لممعد .5   
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  المواظبة واإلعتذار عن الدراسة 
 

 :المادة التاسعة
عمر الطالدب المندتظم حهدور المحاهدرات والددروس العمميدة ويحدرم مدن اإلسدتمرار فدي المدادة ودخدول االختبدار  

ن المحاهدرات %( مد75النيائي فييا إذا قمت نسبة حهوره عن النسبة التي يحددىا مجمس الجامعة عمر رال تقل عن )
والدروس العممية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسدبب الضيداب 

 .راسبا في المقرر

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

دخددول االختبددار  ويحددرم مددن والدددروس السددريرية  عمددر الطالددب المنددتظم حهددور المحاهددرات والدددروس العمميددة 
المحدددة  والددروس السدريرية%( مدن المحاهدرات النظريدة والددروس العمميدة 75النيائي فييا إذا قمت نسبة حهوره عن )

 وتثبدت .لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الضيداب راسدبا فدي المقدرر
ويتم إقرار قوائم المحرومين فدي المقدررات مدن قبدل   .(DN)و ر (دير محروم )حعمال الفصمية ويرصد لو تقدرجة األ لو

 .التي تتولر تقديميا الكمية مجمس

 
 :المادة العاشرة

رفددع الحرمددان والسددماح لمطالددب بدددخول االختبددار عددريطة رن  -اسددتثنا   -يجددوز لمجمددس الكميددة رو مددن يفوهددو  
%( مددن المحاهددرات 53جامعددة نسددبة الحهددور عمددر رال تقددل عددن )يقدددم الطالددب عددذرا يقبمددو المجمددس ويحدددد مجمددس ال

 .والدروس العممية المحددة لممقرر

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

رفددع الحرمددان والسددماح لمطالددب بدددخول  -اسددتثناً   -يجددوز لمجمددس الكميددة )التددي تقدددم المقددرر( رو مددن يفوهددو   
%( مدددن المحاهدددرات 53عدددذرا يقبمدددو المجمدددس عمدددر رال تقدددل نسدددبة الحهدددور عدددن ) االختبدددار عدددريطة رن يقددددم الطالدددب

 .المحددة لممقرر والدروس السريرية والدروس العممية

 :المادة الحادية عشرة

ويحسب تقديره في ذلك المقرر   الطالب الذي يتضيب عن االختبار النيائي تكون درجتو صفرا في ذلك االختبار 
 .الفصمية التي حصل عمييا عمر رساس درجات األعمال
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 :المادة الثانية عشرة

إذا لم يتمكن الطالب من حهور االختبار النيائي في ري من مواد الفصل لعذر قيدري جداز لمجمدس الكميدة فدي  
ال تتجددداوز نيايدددة الفصدددل الدراسدددي  قبدددول عدددذره والسدددماح بإعطائدددو إختبدددارا بدددديال خدددالل مددددة  حددداالت الهدددرورة القصدددوى

 .ر التقدير الذي يحصل عميو بعد ردائو االختبار البديلويعط  التالي
 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 
يتبدع  التديجداز لمجمدس الكميدة   إذا لم يتمكن الطالب من حهور االختبار النيائي في ري مدن مدواد الفصدل لعدذر قيدري

ال تتجاوز نياية الفصدل  ختبارا بديال خالل مدةاإعطائو الطالب في حاالت الهرورة القصوى  قبول عذره والسماح ب الي
 فددي حالددة الهددرورة القصددوى تمديددد المدددة الالزمددة إلعطددا  القهددايا الطالبيددةويجددوز لمجنددة   التدداليالدراسددي 

حدددذف المقدددرر مدددن ن يدددتم رعمدددر .  يعطدددر التقددددير الدددذي يحصدددل عميدددو بعدددد ردائدددو االختبدددار البدددديلو   االختبدددار البدددديل
 .تسجيمو

 
 :لمادة الثالثة عشرةا

يجددوز لمطالددب اإلعتددذار عددن اإلسددتمرار فددي دراسددة فصددل دراسددي دون رن يعددد راسددبا إذا تقدددم بعددذر مقبددول لدددى  - ر
فتددرة زمنيددة تحددددىا القواعددد التنفيذيددة التددي يقرىددا مجمددس الجامعددة.  الجيددة التددي يحددددىا مجمددس الجامعددة وذلددك 

 المدة الالزمة النيا  متطمبات التخرج.ويحتسب ىذا الفصل من  (W)ويرصد لمطالب )ع( او 
 يجوز االنسحاب بعذر من مقرر او اكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرىا مجمس الجامعة. - ب

 
 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

ذلدددك قبدددل بدايدددة االختبدددارات عتدددذار عدددن االسدددتمرار فدددي دراسدددة فصددل دراسدددي دون رن يعدددد راسدددبا و االيجددوز لمطالدددب  -1
 رمدا.  و ثالثدة فصدول ريدر متتاليدةرفصدميين متتداليين  االعتدذار تتجداوز مددة رالّ عمدر  النيائية بخمسة رسابيع عمر األقل

لنيائيدة بثمانيدة رسدابيع عمدر اعتدذار قبدل بدايدة االختبدارات االطالب الكميات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز ليدم 
 ئدوسدنتين ريدر متتداليتين طيمدة بقا االعتدذارتتجداوز سدنوات  االّ يجوز االعتذار عدن سدنتين متتداليتتين ويجدب  الو .  األقل

  (W) وويرصدد لمطالدب )ع(   .ولمجنة الدائمة لمقهايا الطالبيدة االسدتثنا  مدن ذلدك  بعد ذلك ثم يطوى قيده  بالجامعة
 تخرج.نيا  متطمبات الإلويحتسب ىذا الفصل من المدة الالزمة 

دون رن يعدد  دراسي واحد في الفصل الدراسي الواحدديجوز لمطالب االعتذار عن االستمرار في مقرر  -2
ال يقددل عددن الحددد األدنددر عمددر ان   راسددبا وذلددك قبددل بدايددة االختبددارات النيائيددة بخمسددة رسددابيع عمددر األقددل

 عة.كحد رقصر طيمة بقا  الطالب في الجام رربع مقررات دراسيةوبما مجموعو 
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  التأجيل واالنقطاع عن الدراسة 

 

 :المادة الرابعة عشرة

يجددوز لمطالددب التقددددم بطمددب تأجيددل الدراسدددة لعددذر يقبمدددو مجمددس الكميددة عمدددر رال تتجدداوز مدددة التأجيدددل فصددمين دراسددديين 
وز لمجمس ويج  متتالين رو ثالثة فصول دراسية رير متتالية حدا رقصر طيمة بقائو في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك

 وال تحسب مدة التاجيل همن المدة الالزمة النيا  متطمبات التخرج. الجامعة في حال الهرورة اإلستثنا  من ذلك.
 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

يجدددوز لمطالدددب التقددددم بطمدددب تأجيدددل الدراسدددة قبدددل بدددد  الفصدددل الدراسدددي عمدددر رال تتجددداوز مددددة التأجيدددل فصدددمين  
.  ثددم يطددوي قيددده بعددد ذلددك   يين متتددالين رو ثالثددة فصددول دراسددية ريددر متتاليددة حدددا رقصددر طيمددة بقائددو فددي الجامعددةدراسدد

 .من ذلك ستثنا االالجامعة في حال الهرورة  ديرويجوز لم

 

 :المادة الخامسة عشرة

لمجمدس الجامعدة طدي قيدد إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طمب التأجيل يطوى قيده مدن الجامعدة و 
وبالنسدددبة لمطالدددب المنتسدددب يدددتم طددي قيدددده اذا تضيدددب عدددن جميدددع االختبدددارات  .الطالددب إذا انقطدددع عدددن الدراسدددة لمددددة رقددل
 النيائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

 

 :المادة السادسة عشرة

 .ال يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة لمفصول التي يدرسيا زائرا في جامعة رخرى
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 إعادة القيد

 
 :المادة السابعة عشرة

 :يمكن لمطالب المطوي قيده التقدم بطمب إعادة قيده برقمو وسجمو قبل اإلنقطاع وفق الهوابط اآلتية

 .رن يتقدم بطمب إعادة القيد خالل رربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد -ر 
 .الطالب رن يوافق مجمس الكمية المعنية والجيات ذات العالقة عمر إعادة قيد -ب 

فبإمكاندو التقددم لمجامعدة طالبدا مسدتجدا دون الرجدوع   أكثرفدفصول دراسدية رربعة إذا مهر عمر طي قيد الطالب  -ج 
ولمجمدددس الجامعدددة  .إلدددر سدددجمو الدراسدددي السدددابق عمدددر رن تنطبدددق عميدددو كافدددة عدددروط القبدددول المعمندددة فدددي حيندددو

 االستثنا  من ذلك وفقا لهوابط يصدرىا المجمس.

االسدتثنا  مدن  –في حالة الهرورة القصوى  –ولمجمس الجامعة  قيد الطالب ركثر من مرة واحدة. ال يجوز إعادة -د 
 ذلك.

 .ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذرا ركاديميا -ه 

 

 : سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 
 مو وسجّمو قبل االنقطاع وفق الهوابط اآلتية :يمكن لمطالب المطوي قيده التقدم لكميتو بطمب إعادة قيده برق

رن يتقدم بطمب إعادة القيد خالل رربعة فصول دراسية)رو سنتين دراسيتين لمكميات التي تطبق نظام السنة الدراسية(  -1
 من تاريخ طي القيد .

 رن يوافق مجمس الكمية عمر إعادة قيد الطالب . -2
صددول دراسددية فددأكثر)رو سددنتين دراسدديتين لمكميددات التددي تطبددق نظددام السددنة مهددر عمددر طددي قيددد الطالددب رربعددة فإذا  -3

 الدراسددية(   فبإمكانددو التقدددم لمجامعددة طالبددًا مسددتجدًا دون الرجددوع إلددر سددجمو الدراسددي السددابق عمددر رن تنطبددق عميددو كافددة
 عروط القبول المعمنة في حينو ولمدير الجامعة االستثنا  من ذلك .

 : وفقًا لمهوابط التالية
موافقددة مجمدددس الكميددة التدددي يتبعيددا الطالدددب عمددر إعدددادة القيدددد بعددد النظدددر فددي رسدددباب االنقطدداع مدددع إمكانيدددة  -ر 

اعدددتراط إعدددادة دراسدددة بعدددض المقدددررات الدراسدددية التدددي سدددبق لمطالدددب دراسدددتيا قبدددل االنقطددداع بنددداً  عمدددر توصدددية القسدددم 
 المختص .
إال إذا رحهر الطالب ما يثبت ممارستو لعمدل رو دراسدة  ة  تزيد مدة االنقطاع عن ثمانية فصول دراسيالّ ر -ب 

 ليا عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصو يقتنع بيا مجمس الكمية .
 يكون الطالب منذرًا ركاديمياً  رالّ  -ج 
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 % من متطمبات التخرج .25رن يكون قد رنير ما ال يقل عن  -د 
 االستثنا  من ذلك . –في حال الهرورة  –دير الجامعةولم  ال يجوز إعادة قيد الطالب ركثر من مرة واحدة -4
 ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصواًل ألسباب تأديبية رو تعميمية . -5
 

 :المادة الثامنة عشرة

ال يجددوز إعددادة قيددد الطالددب الددذي فصددل مددن الجامعددة ألسددباب تعميميددة رو تأديبيددة  رو الددذي فصددل مددن جامعددة  
ذا اتهح بعد إعادة قيده رنو سبق فصمو لمثل ىذه األسباب فيعتبر قيده ممضي من تداريخ إعدادة   سباب تأديبيةرخرى أل وا 

 .القيد
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 التخرج  

 

 :المادة التاسعة عشرة

عمددر رال يقددل معدلددو التراكمددي عددن   يتخددرج الطالددب بعددد إنيددا  متطمبددات التخددرج بنجدداح حسددب الخطددة الدراسددية 
ة بنددا  عمددر توصددية مجمددس القسددم المخددتص تحديددد مقددررات مناسددبة يدرسدديا الطالددب لرفددع معدلددو ولمجمددس الكميدد  مقبددول

 .التراكمي وذلك في حال نجاحو في المقررات ورسوبو في المعدل

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

معدلدو التراكمدي عدن يقدل  رالّ عمدر   يتخرج الطالب بعد إنيا  متطمبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسدية -1
تحديددد مقددررات مناسددبة يدرسدديا الطالددب لرفددع معدلددو ا  عمددر توصددية مجمددس القسددم المخددتص ولمجمددس الكميددة بندد  مقبددول

  .المقررات ورسوبو في المعدلحال نجاحو في  التراكمي في
لممعدددل المطمددوب  رخطددط والنظددام الدراسددي رفددع الحددد األدنددعمددر توصددية لجنددة ال يجددوز لمجمددس الجامعددة بنددا   -2

 لمتخرج.

 

 .العمميةة مجمس الجامعة عمر منحو الدرجة ال يعتبر الطالب متخرجا إال بعد صدور موافق -3

 

 :وثائق التخرج -4

وبيانددات الدرجددة العمميددة  وتقدددير   توهددح فييددا بعددض البيانددات األساسددية لمطالددب  تمددنح وثيقددة تخددرج لكددل طالددب خددري 
 .وتوقع الوثائق من عميد عؤون القبول والتسجيل  تخرجوفصل ال  الطالب عند التخرج

 عيادات التخرج      -5
درس ومكان ميالده وتاريخو  والكمية والدرجة والتخصص الدذي   يوهح فييا اسمو رباعيا  يمنح كل خري  عيادة تخرج

وتوقدع العديادة   وتاريخيداوتقديره عندد التخدرج وجمسدة مجمدس الجامعدة التدي صددرت فييدا الموافقدة عمدر مدنح الدرجدة فيو 
 ومدير الجامعة ورئيس مجمس الجامعة.  من عميد الكمية
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 الفصل من الجامعة  

 :المادة العشرون

 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:

( 4مدن  1ر3رو  5مدن  2ر3إذا حصل عمر ثالثة إنذارات متتاليدة عمدر األكثدر إلنخفداض معدلدو التراكمدي عدن ) -ر 
جامعددة بنددا  عمددر توصددية مجمددس الكميددة إعطددا  فرصددة رابعددة لمددن يمكنددو رفددع معدلددو التراكمددي بدراسددتو ولمجمددس ال

 لممقررات المتاحة.

ولمجمدس   إذا لدم يندو متطمبدات التخدرج خدالل مددة رقصداىا نصدف المددة المقدررة لتخرجدو عدالوة عمدر مددة البرندام  -ب 
تخددرج بحددد رقصددر ال يتجدداوز هددعف المدددة األصددمية الجامعددة إعطددا  فرصددة اسددتثنائية لمطالددب إلنيددا  متطمبددات ال

 المحددة لمتخرج.

يجدددوز لمجمدددس الجامعدددة فدددي الحددداالت االسدددتثنائية معالجدددة اوهددداع الطدددالب الدددذين تنطبدددق عمدددييم احكدددام الفقدددرتين  -ج 
 السابقتين باعطائيم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصمين دراسيين عمر االكثر.

  -د 

 :ن عبدالعزيزسممان بالقاعدة التنفيذية لجامعة 

 :يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية

( ويعطددر 2.33إذا حصددل عمددر ثالثددة إنددذارات متتاليددة عمددر األكثددر النخفدداض معدلددو التراكمددي عددن الحددد األدنددر ) -1
وحددة دراسدية ( عمدر  12نقطة من دراسة  48فتراض حصولو عمر ) افرصة رابعة من يمكنو رفع معدلو التراكمي ب

 .ساب ذلك وتنفيذه آليارن يتم ح

 :لمتاليوفق  لياآ عطا  الطالب فرصة رابعة لمن لم يحصل عمييايجوز لمجمس الكمية إ -2

ن يكدددون حاصدددل قسدددمة ي الفصدددميين األخيدددرين ويقددداس ذلدددك بدددأدا  الطالدددب فدددرن يكدددون ىنددداك تحسدددن فدددي ر -ر          
(  وال يدددخل فددي 5.33( مددن )2.33يقددل عددن ) خيددرين عمددر عدددد الوحدددات المسدجمة فييمددا المجمدوع نقدداط الفصددميين األ

 ذلك الفصل الصيفي.

عمددر توصددية مجمددس الكميددة  ولمجمددس الجامعددة  ا عطددا  الطالددب فرصددة خامسددة بنددإيجددوز لمجنددة القهددايا الطالبيددة  -3
 .االستثنا  من ذلك

لمجندة جداز   م إذا لم ينو متطمبات التخرج خالل مدة رقصاىا نصف المدة المقررة لتخرجدو عدالوة عمدر مددة البرندا -4
إلنيا  متطمبات التخرج  ؛إعطا  فرصة استثنائية لمطالب عمر توصية مجمس الكمية بنا  لمقهايا الطالبيةالدائمة 

 .بحد رقصر ال يتجاوز هعف المدة األصمية المحددة لمتخرج

 
 
 
 



 يزسممان بن عبدالعز جامعة  - الئحة الدراسة واإلختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية 

 هـ51/3/5341( وتاريخ 54143057531رقم ) لمجمسة الثالثة هـ بقرار مجمس الجامعة72/7/5341آخر تحديث لالئحة             (17صفحة رقم )           

 اإلنتساب 
 

 :المادة الحادية والعشرون

يجدوز لمجمدس الجامعدة بنددا  عمدر اقتدراح الكميددات األخدذ بمبددر الدراسددة عدن طريدق اإلنتسدداب فدي بعدض الكميددات  
ويهددع مجمددس الجامعددة القواعددد واإلجددرا ات المنظمددة لددذلك وفددق   والتخصصددات التددي تسددمح طبيعددة الدراسددة فييددا بددذلك

 :الهوابط اآلتية

طالددب المنتسددب عددن عدددد الوحدددات الدراسددية المطموبددة لتخددرج رال يقددل عدددد الوحدددات الدراسددية المطموبددة لتخددرج ال -ر 
 .الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لإلنتساب

عدادة القيدد وريرىدا معاممدة الطالدب  -ب  يعامل الطالب المنتسب من حيدث القبدول ورصدد التقدديرات والتحويدل والفصدل وا 
 .المنتظم عدا حهور المحاهرات

 .جالس الكميات وهع الهوابط الالزمة لتقييم ادا  الطالب المنتسبينلمجمس الجامعة بنا  عمر اقتراح م -ج 

 .يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والعيادة ما يفيد بأن دراسة الطالب " باالنتساب " -د 

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 
 ط التالية :يجوز تضيير حالة الطالب من منتسب إلر منتظم رو العكس وفق العرو  .1

 موافقة مجمس الكمية. -ر 

االسددتثنا  مددن –يسددمح لمطالددب تضييددر حالتددو مددرة واحدددة ولمدددير الجامعددة فددي حالددة الهددرورة  -ب 
 ذلك.

 .5من  2.5عند تضيير الحالة من منتسب إلر منتظم يجب رال يقل معدل الطالب عن  -ج 

 ة او تعميمية.ال يجوز تحويل الطالب من منتظم الر منتسب اذا كان مفصول السباب تأديبي -د 

مدن االنتسداب الدر  من الطالب المحدول دراسدتو يطمب التي المقررة يقل عدد الوحداتاّل يجب ر -ه 
 لمحصددول عمددر درجددة البكددالوريوس مددن %( مددن عدددد الوحدددات المقددررة63عددن) االنتظددام

 .الجامعة

ددد المقددرة مددن مجمددس التعمدديم العددالي عمددر الطددالب الممتحقددين  .2 ببددرام  تطبددق الئحددة التعمدديم عددن بقعة
 التعميم عن بقعةد المتاحة في الجامعة.

 
 
 
 
 



 يزسممان بن عبدالعز جامعة  - الئحة الدراسة واإلختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية 

 هـ51/3/5341( وتاريخ 54143057531رقم ) لمجمسة الثالثة هـ بقرار مجمس الجامعة72/7/5341آخر تحديث لالئحة             (18صفحة رقم )           

 االختبارات والتقديرات

 :المادة الثانية والعشرون

درجدة لألعمدال الفصدمية ال تقدل عدن  -بندا  عمدر اقتدراح مجمدس القسدم-التدي يتبعيدا المقدرر يحدد مجمدس الكميدة  
 .%( من الدرجة النيائية لممقرر33)

 
 :ان بن عبدالعزيزسممالقاعدة التنفيذية لجامعة 

يحدد مجمس الكميدة بندا  عمدر اقتدراح مجمدس القسدم الدذي يتدولر تددريس المقدرر درجدة لألعمدال الفصدمية مدا بدين  
 .%( من الدرجة النيائية لممقرر63% ( إلر )43)

 

 :المادة الثالثة والعشرون
 تحتسب درجة األعمال الفصمية لممقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين:

لعفيية رو العممية رو البحوث رو رندواع النعداط الصدفي األخدرى رو منيدا جميعدا رو مدن بعهديا واختبدار االختبارات ا -ر 
 تحريري واحد عمر األقل.

 اختبارين تحريريين عمر األقل. -ب 

 
 القاعدة التنفيذية لجامعة سممان بن عبدالعزيز:

 يقوم رستاذ المقرر باآلتي :
 ية لألعمال الفصمية.. احتساب الدرجة المحددة من مجمس الكم1   
 ب ما ورد في توصيفسفي بداية كل فصل دارسي بحب طالمكيفية توزيع درجات األعمال  الفصمية ل. إعالن 2   

 .المقرر  وموعد االختبارات الفصمية          
 لنموذجيةالطالب عمر روارق إجاباتيم  في االختبار الفصمي بعد إعالن نتيجتو ومقارنتيا باإلجابة اإطالع . 3   
 .لالختبار 

. إعالن نتائ  االختبارات الفصمية خالل رسبوعين من تاريخ إجرا  االختبار  كمدا يمتدزم بدإعالن النتيجدة التفصديمية 4   
 لألعمال الفصمية األخرى قبل رسبوع عمر األقل من بداية فترة االختبارات النيائية.
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 المادة الرابعة والعشرون:

رن يهدمن االختبدار النيدائي فدي ري مقدرر  -بنا  عمر توصدية مجمدس القسدم  -التي يتبعيا المقرر يجوز لمجمس الكمية
 ويحدد الدرجات التي تخصص ليا من درجات االختبار النيائي.  اختبارات عممية رو عفوية

 
 المادة الخامسة والعشرون:

  

ادة السدماح لمطالدب بإسدتكمال متطمبدات ري يجوز لمجمس القسم الذي يتولر تدريس المقرر بنا  عمر توصية مددرس المد
وال يحسب هدمن  (IC)مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد لمطالب في سجمو األكاديمي تقدير رير مكتمل )ل( رو

ذا مهددر   المعدددل الفصددمي رو التراكمددي إال التقدددير الددذي يحصددل عميددو الطالددب بعددد اسددتكمال متطمبددات ذلددك المقددرر وا 
راسدب  في سجل الطالدب لعددم اسدتكمالو فيسدتبدل بدو تقددير (IC) م يضير تقدير رير مكتمل )ل( روفصل دراسي واحد ول

 .ويحسب همن المعدل الفصمي والتراكمي (F) )ىد( رو
 

 :المادة السادسة والعشرون

يجددددوز إسددددتثنا  مقددددررات الندددددوات واألبحدددداث والمقددددررات ذات الصددددبضة العمميددددة رو الميدانيددددة مددددن رحكددددام المددددواد  
  وذلدك بقدرار مدن مجمدس الكميدة بندا  عمدر توصدية مجمدس القسدم الدذي يتدولر تددريس المقدرر  ( رو بعهيا24 23 22)

 .ويحدد مجمس الكمية قياس تحصيل الطالب في ىذه المقررات
 

 :المادة السابعة والعشرون

وبعددد   (IP) او )م( إذا كانددت دراسددة مقددررات األبحدداث تتطمددب ركثددر مددن فصددل دراسددي فيرصددد لمطالددب تقدددير 
ذا لددم يسددتكمل المقددرر فددي الوقددت المحدددد فيجددوز   إنتيددا  الطالددب مددن دراسددة المقددرر يمددنح التقدددير الددذي حصددل عميددو وا 

 .في سجل الطالب (IC)اولمجمس القسم الذي يتولر تدريسو الموافقة عمر رصد تقدير رير مكتمل )ل( 
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 :المادة الثامنة والعشرون

 :حصل عمييا الطالب في كل مقرر كما يميتحسب التقديرات التي ي

 

 وزن التقدير رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية

 (1من )
 وزن التقدير

 (3من )
 4.33 5.33 ر+ ممتاز مرتفع 95-133
 3.75 4.75 ر ممتاز 95إلر رقل من  93
 3.53 4.53 + ب جيد جدا مرتفع 93إلر رقل من  85
 3.33 4.33 ب   جيد جدا 85إلر رقل من  83
 2.53 3.53 + ج جيد مرتفع 83إلر رقل من  75
 2.33 3.33 ج جيد 75إلر رقل من  73
 1.53 2.53 + د مقبول مرتفع 73إلر رقل من  65
 1.33 2.33 د  مقبول 65إلر رقل من  63

 3.33 1.33 ىد   راسب 63رقل من 
 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

( عمدر رسداس رن وزن التقددير مدن 28لممدادة ) وفقدا يرات التدي يحصدل عمييدا الطالدب فدي كدل مقدررتحسدب التقدد 
 :( نقاط لتكون كما يمي 5)

 الدرجة المئوية
 

 التقدير
 

 رمز التقدير
 

 وزن التقدير

 (1من )
 5.33 ر+ ممتاز مرتفع 95-133
 4.75 ر ممتاز 95إلر رقل من  93
 4.53 + ب مرتفع جيد جدا 93إلر رقل من  85
 4.33 ب   جيد جداً  85إلر رقل من  83
 3.53 + ج جيد مرتفع 83إلر رقل من  75
 3.33 ج جيد 75إلر رقل من  73
 2.53 + د مقبول مرتفع 73إلر رقل من  65
 2.33 د  مقبول 65إلر رقل من  63

 1.33 ىد   راسب 63رقل من 
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 :المادة التاسعة والعشرون

 :عدل التراكمي عند تخرج الطالب بنا  عمر معدلو التراكمي كاآلتييكون التقدير العام لمم
 4ر33من 3ر53رو  5ر33من  4ر53إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن : )ممتاز( -1

إلدر رقدل مدن  2ر75رو مدن  5ر33مدن  4ر53إلدر رقدل مدن  3ر75إذا كدان المعددل التراكمدي مدن : )جيد جددا( -2
 .4ر33من  3ر53

إلدددر رقدددل مدددن  1ر75رو مدددن  5ر33مدددن  3ر75إلدددر رقدددل مدددن  2ر75التراكمدددي مدددن  إذا كدددان المعددددل: )جيدددد( -3
 .4ر33من  2ر75

إلددر رقددل مددن  1ر33رو مددن  5ر33مددن  2ر75إلددر رقددل مددن  2ر33إذا كددان المعدددل التراكمددي مددن : )مقبددول( -4
 .4ر33من  1ر75

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

( نقداط عندد تخدرج 5التقددير ) رن وزن عمدر رسداس (29الدوارد فدي المدادة ) اكمدييطبدق التقددير العدام لممعددل التر  
 :الطالب بنا  عمر معدلو التراكمي كاآلتي

 . 4.5إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن : )ممتاز( -1

 . 4.5إلر رقل من  3.75 إذا كان المعدل التراكمي من: )جيد جدا ( -2

 .3.75إلر رقل من  2.75إذا كان المعدل التراكمي من : )جيد( -3

  2.75إلر رقل من  2.33إذا كان المعدل التراكمي من : )مقبول( -4

 
 :المادة الثالثون

( رو 5ر33( مدن )5ر33( إلدر )4ر75تمنح مرتبدة العدرف األولدر لمطالدب الحاصدل عمدر معددل تراكمدي مدن ) 
لب الحاصل عمر معدل تراكمي وتمنح مرتبة العرف الثانية لمطا  ( عند التخرج4ر33( من )4ر33( إلر )3ر75من )
 .( عند التخرج4ر33( من )3ر75( إلر رقل من )3ر25( رو من )5ر33( من )4ر75( إلر رقل من )4ر25من )

 :ويعترط لمحصول عمر مرتبة العرف األولر رو الثانية 
 .رال يكون الطالب قد رسب في ري مقرر درسو في الجامعة رو في جامعة رخرى -ر 
ل متطمبات التخرج في مدة رقصاىا متوسط المدة بين الحد األدنر والحد األقصر لمبقدا  رن يكون الطالب قد ركم -ب 

 .في كميتو
 .%( من متطمبات التخرج63ان يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منيا ما ال يقل عن ) -ج 
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 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

مددنح مرتبددة العددرف تو   ( نقدداط 5( عمددر رسدداس رن وزن التقدددير مددن )33لممددادة ) تحسددب مراتددب العددرف وفقددا 
وتمنح مرتبة العرف الثانية لمطالب   ( عند التخرج5.33( إلر )4.75الحاصل عمر معدل تراكمي من ) األولر لمطالب

 .التخرج عند (4.75( إلر رقل من )4.25الحاصل عمر معدل تراكمي من )

 :األولر رو الثانيةويعترط لمحصول عمر مرتبة العرف 

 . يكون الطالب قد رسب في ري مقرر درسو في الجامعة رو في جامعة رخرىرالّ  -ر 

رن يكدون الطالدب قدد ركمدل متطمبدات التخدرج فدي مددة رقصداىا متوسدط المددة بدين الحدد األدندر والحدد األقصدر لمبقدا   -ب 
 .في كميتو

 .%( من متطمبات التخرج63ل عن )ما ال يق سممان بن عبدالعزيزرن يكون الطالب قد درس في جامعة  -ج 
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 إجرا ات االختبار النيائي

 

 

 :المادة الحادية والثالثون

وتكون مياميا مراجعدة   يجوز لمجمس الكمية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم رعمال االختبار النيائي 
 .من تاريخ اختبار ري مقرر كعوف رصد الدرجات وتسميميا لمجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة ريام

 

 :المادة الثانية والثالثون

 .يجوز لمجمس الكمية رن يقرر تطبيق السرية في إجرا ات االختبارات النيائية 

 

 :المادة الثالثة والثالثون

عمدر اقتدراح رئديس القسدم رن يهدعيا مدن يختداره  يهع مدرس المقرر رسئمة االختبار ويجوز عند االقتهدا  بندا  
 .كميةمجمس ال

 

 :المادة الرابعة والثالثون

رن يعدددرك معدددو  ويجدددوز لدددرئيس القسدددم )عندددد الحاجدددة(  يصدددحح مددددرس المقدددرر روراق االختبدددار النيدددائي لمقدددرره 
 .ويجوز لمجمس الكمية عند الهرورة رن يسند التصحيح إلر من يراه  رو ركثر في التصحيح متخصصا

 

 :المادة الخامسة والثالثون

حيح االختبددار النيددائي الدددرجات التددي يحصددل عمييددا الطددالب فددي كعددوف رصددد الدددرجات يرصددد مددن يقددوم بتصدد 
 .ثم يصادق عمييا رئيس القسم  المعدة لذلك ويوقع عمييا

 

 :المادة السادسة والثالثون

 .ال يجوز اختبار الطالب في ركثر من مقررين في يوم واحد  ولمجمس الجامعة اإلستثنا  من ذلك

 

 :ثالثونالمادة السابعة وال

ال يسددمح لمطالددب بدددخول االختبددار النيددائي بعددد مهددي نصددف سدداعة مددن بدايتددو كمددا ال يسددمح لددو بددالخروج مددن  
 .االختبار قبل مهي نصف ساعة من بدايتو
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 :المادة الثامنة والثالثون

لطالدب وفدق الضش في االختبار رو العروع فيو رو مخالفة التعميمات وقواعد إجرا  االختبار رمدور يعاقدب عمييدا ا 
 .الئحة تأديب الطالب التي يصدرىا مجمس الجامعة

 

 :المادة التاسعة والثالثون

اإلجابددة  الموافقددة عمددر إعددادة تصددحيح روراق  لمجمددس الكميددة التددي تتددولر تدددريس المقددرر فددي حدداالت الهددرورة 
 .خالل فترة ال تتعدى بداية إختبارات الفصل التالي

 
المقرر في حاالت الهرورة  الموافقة عمر إعادة تصحيح روراق اإلجابدة خدالل فتدرة ال لمجمس الكمية التي تتولر تدريس 

 .وفق هوابط يقرىا مجمس الجامعة ختبارات الفصل التالياتتعدى بداية 
 االختبارات: إجابات أوراق تصحيح إعادة ضوابط

 إلددر الطمددب يرفددع ثددم المقددرر رسيددد الددذي القسددم إلددر اإلجابددة روراق تصددحيح إعددادة بطمددب الطالددب يتقدددم يجددوز رن -1
 مراجعدة الطالدب يرردب الدذي لمفصل النيائية االختبارات فترة نياية من عيراً  الطمب تقديم يتجاوز رال عمر الكمية مجمس
 مقرراتو. رحد إجابة روراق
 لجامعة.ثالث مقررات طيمة فترة بقا ه با من ركثر إجابة روراق تصحيح إعادة بطمب الطالب يتقدم رن ال يجوز -2
 الطالدب  اسدم) تعدمل رخدرى بياندات إلدر باإلهدافة( 3 و 2 و 1) الفقدرات فدي الدواردة البياندات تتهدمن تعد استمارة -3

 التراكمددددي  والمعدددددل الضيدددداب  ونسددددبة الدراسددددي  والفصددددل العددددعبة  ورقددددم واسددددمو  ورمددددزه المقددددرر ورقددددم الجددددامعي  ورقمددددو
 مددن وتعيددد التصددحيح  إعددادة طمددب ومبددررات تقددديم الطمددب  وتدداريخ ار االختبدد وتدداريخ المقددرر  مدددرس واإلنددذارات  واسددم

 (.قدميا التي المعمومات بصحة الطالب
 إلعددادة التدددريس ىيئددة رعهددا  مددن ثالثددة مددن لجنددة الكميددة مجمددس يعددكل التصددحيح  إعددادة عمددر الموافقددة فددي حددال-4

 .نيائياً  المجمس رري ويعتبر فيو  لمبت الكمية لمجمس بذلك تقريراً  المجنة وترفع اإلجابة روراق تصحيح
 

 :المادة األربعون

النيدائي عمدر اال تقدل عدن  يحدد مجمس الكمية بنا  عمر توصية مجمس القسم المخدتص مددة االختبدار التحريدري 
 .ساعة وال تزيد عمر ثالث ساعات

 

 :المادة الحادية واألربعون

يهددددع مجمددددس الجامعددددة التنظيمددددات الخاصددددة  (43-31مددددع عدددددم اإلخددددالل باألحكددددام الددددواردة فددددي المددددواد مددددن ) 
 .بإجرا ات االختبارات النيائية
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  التحويل 

  التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

 :المادة الثانية واألربعون

 :يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الهوابط اآلتية

 .في كمية رو جامعة معترف بيا رن يكون الطالب مقيدا -ر 

 .من الجامعة المحول منيا ألسباب تأديبية والاال يكون مفص -ب 

 .التحويل التي يحددىا مجمس الجامعة رن تنطبق عميو عروط -ج 

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

 :قبول تحويمو من خارج الجامعة وفق الهوابط اآلتية التحويل إلييا يجوز بموافقة عميد الكمية التي يررب الطالب 

 .في كمية رو جامعة معترف بيا لطالب مقيدارن يكون ا -ر 

 .من الجامعة المحول منيا ألسباب تأديبية رو تعميمية  يكون مفصوالالّ ر -ب 

 .التحويل التي يحددىا مجمس الكمية رن تنطبق عميو عروط -ج 

ن عد سدممان بدن عبددالعزيزفدي جامعدة  مدن الطالدب المحدول دراسدتيا يطمدب التدي المقدررة يقدل عددد الوحدداتاّل يجدب ر -د 
 .الجامعة لمحصول عمر درجة البكالوريوس من %( من عدد الوحدات المقررة63)

 
 :المادة الثالثة واألربعون

يقددوم مجمددس الكميددة بمعادلددة المقددررات التددي درسدديا الطالددب خددارج الجامعددة بنددا  عمددر توصددية األقسددام التددي تقدددم  
 .وال تدخل في احتساب معدلو التراكمي  عودلت لوىذه المقررات وتثبت في السجل األكاديمي لمطالب المقررات التي 

 
 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

مجمدددس القسدددم الدددذي يقددددم الكميدددة بمعادلدددة المقدددررات التددي درسددديا الطالدددب خدددارج الجامعدددة بندددا  عمددر توصدددية  عميدددديقددوم 
وفددق  وال تدددخل فددي احتسدداب معدلددو التراكمدديوتثبددت فددي السددجل االكدداديمي لمطالددب المقددررات التددي عودلددت لددو    المقددرر

 الهوابط اآلتية:
 يكون الطالب قد درس في كمية أو جامعة معترف بها .. رن 1
يكــون عــدد الســاعات التــي درســها الطالــب فــي المــادة الدراســية التــي يريــد معادلتهــا مســاويا  أو أكثــر مــن عــدد ســاعات رن . 7

 الدراسية في الجامعة .
لمادة التي درسها الطالب و يريد معادلتها مطابق لمحتوى المادة الموجودة في الجامعـة بمـا ال يقـل عـن . أن يكون محتوى ا4
(00   . )% 
 اد معادلته.ر معدل )جيد( فأعمى في المقرر الم . أن يكون الطالب قد حصل عمى4
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 :المادة الرابعة واألربعون

 قيده ممضر من تاريخ قبول تحويمو لمجامعة. فيعدبية إذا اتهح بعد تحويل الطالب رنو سبق فصمو ألسباب تأدي 
 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

قيددده ممضددر مددن تدداريخ قبددول  فيعدددإذا اتهددح بعددد تحويددل الطالددب رنددو سددبق فصددمو ألسددباب تأديبيددة رو تعميميددة   
 .تحويمو لمجامعة

 
 :المادة الخامسة واألربعون

لإلجدرا ات والمواعيدد المعمندة فدي الجامعدة  ي فصدل دراسدي مدن جامعدة إلدر رخدرى وفقدايتم تحويدل الطالدب فدي ر 
 .المحول إلييا في هو  الهوابط العامة لمتحويل

 
 

  التحويل من كمية إلى أخرى داخل الجامعة

 

 :المادة السادسة واالربعون

 .ىا مجمس الجامعةلمهوابط التي يقر  يجوز تحويل الطالب من كمية إلر رخرى داخل الجامعة وفقا 
 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

لمعدروط  وفقدا لييداإالتحويدل  التدي يرردب الطالدب ةعميدد الكميد بموافقدة خدرىرلدر إتحويل الطالب من كميدة  يجوز  
 .الكمية مجمس التي يقرىا

 
 :المادة السابعة واألربعون

كمية إلر رخرى جميع المواد التي سبق لو دراسدتيا ويعدمل ذلدك تثبت في السجل األكاديمي لمطالب المحول من  
 .التقديرات والمعدالت الفصمية والتراكمية طوال دراستو في الجامعة
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  التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكمية

 :المادة الثامنة واألربعون

ل الكميددة وفددق هددوابط يجددوز لمطالددب بعددد موافقددة عميددد الكميددة التحويددل مددن تخصددص إلددر تخصددص آخددر داخدد 
 .يهعيا مجمس الجامعة

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

يجددوز لمطالددب بعددد موافقددة عميددد الكميددة التحويددل مددن تخصددص إلددر تخصددص آخددر داخددل الكميددة وفددق هددوابط  
 .يهعيا مجمس الكمية

 

 :المادة التاسعة واالربعون

من تخصص إلر آخدر جميدع المدواد التدي سدبق لدو دراسدتيا ويعدمل  تثبت في السجل األكاديمي لمطالب المحول 
 .ذلك التقديرات والمعدالت الفصمية والتراكمية طوال دراستو في الجامعة
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  الطالب الزائر 

 

 :المادة الخمسون

الطالب الزائر ىو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة رخرى رو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي  
 :لمهوابط اآلتية إلييا دون تحويمو وتعادل لو المواد التي درسيا وفقا

 .موافقة الكمية التي يدرس فييا مسبقا عمر الدراسة -ر 

 .رن تكون الدراسة في كمية رو جامعة معترف بيا -ب 

منيا فدي مفرداتدو ألحدد المقدررات التدي تتهد معدادال او )مكافئدا(ان يكون المقرر الذي يدرسدو الطالدب خدارج الجامعدة  -ج 
 متطمبات التخرج.

 (47لممادة ) اذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إلييا الطالب فتتم المعادلة طبقا -د 

يحدد مجمس الجامعة الحد األقصر لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن إحتسابيا من خارج الجامعة لمطالدب  -ىد 
 .الزائر

  هددمن معدلددو التراكمددي مددن الجامعددة االخددرى المقددررات التددي تددتم معادلتيددا لمطالددب الزائددر ال تحتسددب معدددالت -و 
 .وتثبت المقررات في سجمو االكاديمي

 .ري عروط رخرى يهعيا مجمس الجامعة -ز 

 

 :سممان بن عبدالعزيزالقاعدة التنفيذية لجامعة 

ى رو فدي فدرع مدن فدروع الجامعدة التدي ينتمدي إلييدا الطالب الزائر ىو الذي يقوم بدراسدة بعدض المقدررات فدي جامعدة رخدر 
 :لمهوابط اآلتية وتعادل لو المواد التي درسيا وفقا  دون تحويمو

 

فددي جامعددة  زائددراً يررددب الدراسددة الددذي  (رحددد فروعيددارو  الخددرج) فددي  سددممان بددن عبدددالعزيزجامعدة  لطالددب يعدترط :روال
 :رخرى

 

عمدر األقدل فدي الكميدة التدي التحدق بيدا قبدل طمبدو الدراسدة  لفصدمين (دراسدي ) بمعددل تراكمدي رن يكون لمطالب سدجل -ر 
 .اً زائر  اً طالب

سديقوم  المقدررات التدي مدع تحديدد اً زائدر  اً لدو بالدراسدة طالبد لمسدماح المسدبقة مدن كميدة الطالدب الحصدول عمدر الموافقدة  -ب 
بخطداب رسدمي مدن  لمدراسدة بالطالد ويوجدو.  لمعادلدة المقدرر معدين عمدر معددل الحصدول عدتراطا ولمكميدة  بدراسدتيا

 .والتسجيل عمادة القبول

 .رن تكون الدراسة في كمية رو جامعة معترف بيا -ج 
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عددن رحددد  وال تقددل وحداتددو الدراسددية   ب خددارج الجامعددة معددادال فددي مفددرداتن يكددون المقددرر الددذي يدرسددو الطالددر -د 
 .المقررات التي تتهمنيا متطمبات التخرج

يمكدن  يكون الحد األقصدر لمجمدوع الوحددات الدراسدية التدي  ن(ي)الثانية واألربعمادة مع مراعاة الفقرة )د( من ال -ىد 
سدممان بدن فدي المائدة مدن مجدوع وحددات التخدرج مدن جامعدة  ين%( ععر 23حتسابيا من خارج الجامعة ىو )ا

 .عبدالعزيز

 .درجة )جيد( فأعمرتعادل مادة المقرر الدراسي اجتياز بدون رن تحسب في المعدل إذا حصل الطالب عمر  -و 

يجب عمر الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجو التي حصل عمييا خالل رسبوعين من بد  الدراسة فدي  -ز 
ذا لددم يقدددم نتائجددو يعتبددر منقطعددا عددن تمددك الفصددول ) عدددا الفصددول   اً رول فصددل دراسددي يمددي فتددرة دراسددتو زائددر  وا 

 (15الصيفية( ويعامل حسب المادة )

تصددرف المكافددأة العدديرية لمطالددب الزائددر إن كددان مسددتحقا ليددا عددن طريددق مسدديرات يدويددة بعددد تقددديم نتائجددو عددن  رن -ح 
 .الفصل لعمادة القبول والتسجيل

  

رو ري مدن  الخدرجويررب الدراسة في  وعيا(رو ري من فر  الخرج) في  سممان بن عبدالعزيزلطالب جامعة يعترط  :ثانيا
 :نفسيا الجامعة في وعيافر 

 

 اً قبل طمبو الدراسة طالبد رن يكون لمطالب سجل دراسي بمعدل لفصل واحد عمر األقل في الكمية التي التحق بيا -ر 
 .اً زائر 

التدي  مدع تحديدد المقدررات اً زائدر  اً يجب الحصول عمر الموافقة المسبقة من كمية الطالب لمسدماح لدو بالدراسدة طالبد -ب 
 .قبول والتسجيلويوجو بخطاب رسمي من عمادة ال  سيقوم بدراستيا

 .في مفرداتو ألحد المقررات التي تتهمنيا متطمبات التخرج ن يكون المقرر الذي يدرسو الطالب معادالر -ج 

 (47تتم معادلة المقررات طبقا لممادة )رن  -د 

%( 43الجامعددة ىددو ) فددروعحتسددابيا مددن ري مددن ايكددون الحددد األقصددر لمجمددوع الوحدددات الدراسددية التددي يمكددن  رن  -ىد
 .ي المائة من مجوع وحدات التخرج في برنامجوف رربعين

 :اً زائر  سممان بن عبدالعزيزلطالب جامعة رخرى ويررب الدراسة في جامعة يعترط : ثالثا
 

 .رن يكون لمطالب سجل دراسي ) بمعدل تراكمي ( لفصمين عمر األقل من جامعتو التي قبل فييا -ر 

 .ألسباب تأديبية رو تعميمية  يكون الطالب مفصوالرالّ  -ب 

ويجددب رن   سددممان بددن عبدددالعزيزفددي جامعددة  اً ن يحصددل عمددر موافقددة خطيددة مسددبقة مددن جامعتددو لمدراسددة زائددر ر -ج 
 .يذكر في الخطاب المقررات التي سيقوم الطالب بدراستيا

 .اً رن يحصل عمر موافقة الكمية التي يررب الدراسة بيا زائر  -د 
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 .نيفصم اً الب دراستيا زائر الحد األقصر لمفصول الدراسية التي يسمح لمط رن يكون -ىد 

 .سممان بن عبدالعزيزمكافأة من جامعة  لمطالب الزائر تصرف الّ ر - و
 .د الطالب في نياية دراستو بنتائجو في المقررات التي درسيا في خطاب يوهح تقديراتو التي حصل عميياتزوي - ز
 .اعاة كافة هوابط التسجيل في المقرراتالكمية التي يررب الدراسة فييا مع مر  ل المقررات لمطالب منيتسج - ح
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  رحكام عامة

 

 :المادة الحادية والخمسون

 .تمضي ىذه الالئحة ما سبقيا من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بيا في المرحمة الجامعية

 
 :المادة الثانية والخمسون

 .الالئحة لمجمس الجامعة وهع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع رحكام ىذه

 
 :المادة الثالثة والخمسون

 .لمجمس التعميم العالي حق تفسير ىذه الالئحة
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 (اممحق )
 السجل األكاديمي:

ىو بيان يوهح سير الطالب الدراسي   ويعمل المقررات التي يدرسيا في كل فصل دراسي برموزىا وررقاميا وعدد وحداتيا المقررة 
م تمك التقديرات   كما يوهح السجل المعدل الفصمي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام والتقديرات التي حصل عمييا ورموز وقي

 باإلهافة إلر المقررات التي رعفي منيا الطالب المحول.
 

 المدلول باالنجميزية المدلول بالعربية النقاط حدود الدرجة الرمز االنجميزي الرمز العربي
 Exceptional مرتفعممتاز  4.33 5.33 133الر  A+ 95 ر+

 Excellent ممتاز 3.75 4.75 95اقل من  A 93 ر

 Superior جيد جدا مرتفع 3.53 4.5 93اقل من  B+ 85 ب+

 Very Good جيد جدا 3.33 4.33 85اقل من  B 83 ب

 Above Average جيد مرتفع 2.53 3.53 83اقل من  C+ 75 ج+

 Good جيد 2.33 3.33 75اقل من  C 73 ج
 High Pass مقبول مرتفع 1.53 2.53 73اقل من  D+ 65 د+

 Pass مقبول 1.33 2.33 65اقل من  D 63 د
 Fail راسب 3 1.33 63اقل من  F ه

 In-Progress مستمر - - ----- IP م

 In-complete رير مكتمل - - ----- IC ل

 Denile محروم DN ----- 1.33 3 ح

 Nograde-pass ناجح دون درجة - - واكثر NP 63 ند

 Nograde-Fail راسب دون درجة - - 63اقل من  NF ىد
 Withdrawn منسحب بعذر - - ----- W ع

 separated disciplinary مفصول تأديبي - - ----- PF ىت
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 ممحق )ب(

  مثال لحساب المعدل الفصمي والتراكمي

 :الفصل األول

 
 المقرر

 عدد
 الوحدات

 
 الدرجة المئوية

 
 يررمز التقد

 
 وزن التقدير

 
 عدد النقاط

 9 4.5 ب+ 85 2 سمم 331
 9 3.33 جد 73 3 كيم 324
 15 4.75 ر 92 3 ريض 235
 16 4.33 ب  83 4 فيز 312

 48.25    12 المجموع
 (48.25مجموع النقاط )          

 4.32=                  = معدل الفصل األول

     (12مجموع الوحدات )         

 :ل الثانيالفص

 
 المقرر

 عدد
 الوحدات

 
 الدرجة المئوية

 
 رمز التقدير

 
 وزن التقدير

 
 عدد النقاط

 13 5.33 ر+ 96 2 سمم 134
 12 4.33 ب  83 3 كيم 327
 12 3.33 جد 71 4 ريض 314
 12 4.33 ب  81 3 فيز 326

 46    12 المجموع
 (46مجموع النقاط )            

 3.83=                  = معدل الفصل الثاني

    (12مجموع الوحدات )            

  

 (46+48.25مجموع النقاط )   
 3.93=                     = المعدل التراكمي

 (12+12مجموع الوحدات )   


