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هللا الرحمن الرحيمبسم   
 

 المعتمدة من مجلس الجامعة الموقر في جامعة الملك خالد و التنفيذية هاالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعد

 هـ41/     /       في                رقم  في جلسته

 

 First Article: Definitions            التعريفاتالمادة األولى: 

 .يسان وفصل صيفي إن وجدئفصالن ر   :الدراسية لسنةا

Academic Year: two regular semesters and a summer session, if any. 
 

 

مخسة عشر أسبوعًا ُتَدرَّس على مداها املقرررا  اددراسريةو وال تردمل مرن      مدة زمنية ال تقل عن :  الفصل الدراسي
 .ةادتسجيل واالمتبارا  ادنهائي ضمنها فرتتا

Academic Semester: a period of no less than fifteen (51) weeks of instruction, excluding the registration 
and final examination periods. 

 

 

 ال تزيد على مثانية أسابيع وال تدمل من ضمنها فرتتا ادتسجيل واالمتبارا  ادنهائيةو مدة زمنية: الفصل الصيفي
 .هلا املدة املخصصة دكل مقرروتضاعف مال

Summer Session: a period not exceeding eight (8) weeks of instruction, excluding the registration and 
final examination grace periods. The weekly duration of each course in a summer session is twice its 
duration during the regular academic semester. 

 

 . على املرحلة اددراسية وفقا دلخطط اددراسية املعتمدة هو اددال:المستوى الدراسي

Academic Level: indicates the level of study. The levels required for graduation are eight (8) or more, in 
accordance with the specifications of each approved degree program. 
 

 

واالمتيارية واحلرة , واديت تشكل من جمموع وحداتها  هي جمموعة املقررا  اددراسية اإلجبارية: الخطة الدراسة
 اجتيازها بنجاح دلحصول على اددرجة ادعلمية يف ادتخصص احملدد / ادطادبة ادطادب متطلبا  ادتخرج اديت جيب على

. 
Study plan: Is a set of obligatory, elective and free courses, which constitute the total units required for 
graduation that must a student pass successfully to obtain the degree in a selected specialization. 

 

( . ويكون دكرل مقررر ر ر  ,    ضمن اخلطة اددراسية املعتمدة يف كل ختصص )برنامج مادة دراسية: الدراسي المقرر
وملف ماص حيتفظ به  واس  , ووصف مفصل ملفرداته مييزه من حيث احملتوى , واملستوى عما سواه من مقررا  و , ورمز

  . املقررا  متطلب أو متطلبا  سابقة أو متزامنة معه ادقس  دغرض املتابعة وادتقيي  وادتطوير , وجيوز أن يكون دبعض
Course: a subject of study within a certain academic level of the approved degree study plan in each 
major. Each course has a distinguished number, code, title, and a detailed description of its contents. A 
portfolio on each course is kept in its corresponding department for follow-up, evaluation, and updates. 
Some courses may have prerequisite or co requisite requirement(s). 

 
ادنظرية األسبوعية اديت ال تقل مدتها عن مخسني د يقةو أو اددرس ادسريري ادذي ال  احملاضرة :الوحدة الدراسية

 . مدته عن مخسني د يقةو أو اددرس ادعملي أو امليداني ادذي ال تقل مدته عن مائة د يقة تقل

Credit Hour: each weekly lecture, with duration not less than fifty (15) minutes or a laboratory 

session or field study not less than 555 minutes duration. 

 

عدل ادرتاكمي عن احلد األدنى املوض  املبسبب اخنفاض / دلطادبة ادذي يوجه دلطادب  اإلشعار:اإلنذار األكاديمي

 .ادالئحة يف هذه

Academic Probation: a notification given to a student with a cumulative GPA below the minimum 
acceptable limit as explained in these regulations 
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مالل فصل دراسي من  / ادطادبة املمنوحة دألعمال اديت تبني حتصيل ادطادب اددرجة :درجة األعمال الفصلية

 .تعليمية تتصل باملقرر اددراسي امتبارا  وحبوث وأنشطة
Class Work Score: The score which reflects the student's standing during a semester according to 
his/her performance in examinations, research, and other activities related to a particular course. 

 .ددراسيادفصل ا امتبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية: االختبار النهائي

Final Examination: An examination in course materials, given once at the end of each semester. 

دلفصرل   يف كل مقررر يف االمتبرار ادنهرائي   / ادطادبة اددرجة اديت حيصل عليها ادطادب : النهائي درجة االختبار

 .اددراسي

Final Examination Score: The score attained by a student in the final examination for each course. 
درجة االمتبار ادنهائي دكل مقرر و وحتسب اددرجة  جمموع درجا  األعمال ادفصلية مضافًا إديها: الدرجة النهائية

 . من مائة
Final Score: The sum total of the class work score plus the final examination score for each course out of 

a total grade of 555. 
 رر قر يف أي م/ادطادبرة  املئوية أو ادرمرز األدردي دلدرجرة ادنهائيرة ادريت حصرل عليهرا ادطادرب          وصف دلنسبة :التقـديـر

 .)امللحق )أ أنظر
Course Grade: A percentage, or alphabetical letter assigned to a particular student which indicates the 
final grade received in a course. 

استكمال متطلباته يف املوعد / ادطادبة مؤ تًا دكل مقرر يتعذر على ادطادب  تقدير يرصد :تقدير غير مكتمل
 (.IC) ادسجل األكادميي باحلرف )ل( أو احملددو ويرمز ده يف

Incomplete Grade: the letter grade (IC) in the academic record indicates a provisional grade in which a 
student fails to complete the course requirements by the end of a specific date.  

 أكثررر مررن فصررل دراسرري السررتكمادهو     تقرردير يرصررد مؤ تررا دكررل مقرررر تقتضرري  بيعررة دراسررته     : تقدددير مسددتمر

 . (IP) ويرمز ده بادرمز )م( أو

In-progress Grade: The letter grade (IP) indicates a provisional grade assigned to each course which 
requires more than one semester to be completed.  

علرى جممروع ادوحردا  املقرررة     / ادطادبة جمموع ادنقاط اديت حصل عليها ادطادب  حاصل  سمة :المعدل الفصلي
عليره   درسها يف أي فصل دراسيو وحتسب ادنقاط بضرب ادوحدة املقررة يف وزن ادتقدير ادذي حصل ديتجلميع املقررا  ا

 (.و انظر امللحق )ب/ ادطادبة  يف كل مقرر درسه ادطادب
Semester GPA: The total quality points a student has earned, divided by the credit hours assigned for all 
courses taken in a given semester. Total quality points are calculated by multiplying the credit hours by 
the grade point in each course. 

يف مجيع املقررا  اديت درسها  / ادطادبة جمموع ادنقاط اديت حصل عليها ادطادب حاصل  سمة :المعدل التراكمي
 )ب(. موع ادوحدا  املقررة دتلك املقررا و انظر امللحقباجلامعة على جم منذ ادتحا ه

Cumulative GPA: The total quality points a student has earned in all courses taken since enrolling at the 
university divided by the total number of credit hours assigned for these courses. 

 .مالل مّدة دراسته يف اجلامعة/ ادطادبة ادتحصيل ادعلمي دلطادب  وصف مستوى: التقدير العام

Graduation Ranking: The assessment of a student's scholastic achievement during his study at the 
university 

يف فصل دراسي ويتحدد  ادتسجيل فيها / دلطادبةجمموع ادوحدا  اددراسية اديت يسم  دلطادب : العبء الدراسي
 . ادتنفيذية دلجامعة احلد األعلى واألدنى دلعبء اددراسي حسب ادقواعد

Study load: Total number of credit hours a student can register determined by his/her academic status, and 
in accordance with the University Council decisions. 

 
ولى بجامعة الملك خالدالقواعد 

أ
 التنفيذية للمادة ال
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 قبول الطالب المستجدين

ADMISSION OF PROSPECTIVE STUDENTS 

 

ا  ادعال ة يف اجلامعة عدد دس ادكليا  واجلها  ذاحيدد جملس اجلامعة بناًء على ا رتاح جم  :المادة الثانية
 ادذين ميكن  بوهل  يف ادعام اددراسي. بةادطل

Article 2: The University Council determines the number of students to be admitted for the upcoming 

academic year on the basis of the recommendations presented by the College Councils and the respective 

departments at the college. 

 الملك خالدبجامعة  التنفيذية للمادة الثانية اعدةالق
 

 
 :تياآليف اجلامعة  يناملستجد ةلبيشرتط دقبول ادط  :المادة الثالثة

 من مارجها. أوعامة أو ما يعادهلا من دامل اململكة أن يكون حاصال على شهادة ادثانوية اد -أ 

باالجتماع في بداية كل فصل دراس ي بالطلبة املستجدين  ـيرشاد الطالبلاإ وحدة من خالل  قسم / تقوم كل كلية .1
 ،معرفة خطته الدراسية، ومكوناتها من املقررات الدراسية  /الطالبةعلى الطالب جبيوإ( وأقسامهالتعريفهم بالكلية )

كاديمية وشرح ة في مسيرة الطلبة ألامهاللوائح امل وإ,إأعالهاملبينة املصطلحات وإ ،استهلوائح املنظمة لدرإوفهم ال
إفي هذه الالئحة.  املهمةاملصطلحات 

إ يكون لكل مقرر رقم إ .2
لى ( للمرحلة ألاوإ1من ثالث خانات ألاولى من اليسار ـ تمثل املرحلة الجامعية تبدأ من ) مكون 

 ؛. وتمثل الخانة الثانية املحور العلمي للمقرر ضمن التخصص، أما الخانة الثالثةوهكذانية ....( للمرحلة الثا2و)
 فتمثل تسلسل املقرر ضمن املحور العلمي.

إ مقرر رمز إ لكل .3
 املقرر. همن ثالثة أحرف تدل على التخصص الذي ينتمي إلي مكون 

 ز تكرار رقم املقرر في القسم الواحد.كما ال يجوإ ،ال يجوز تكرار رقم ورمز املقرر في أكثر من قسم .4
رات أو املتزامنة معها ضمن الخطة الدراسية املعتمدة , و ال يجوز تغييرها أو م تحديد املتطلبات السابقة للمقرإيت .5

 على توصية من مجلس القسم املختص ومجلس الكلية. ء إإلغاؤها إال بموافقة مجلس الجامعة بنا
إ .6

 
يميزه عما سواه من املقررات من حيث املحتوى  ،رر من مقرراته الدراسيةبمفردات كل مق يضع القسم قائمة

مجلس القسم املختص  اتمن مجلس الجامعة بناء على توصي قرإوت ،وكذلك الكتب املقررة واملراجع ،واملستوىإ
 .لخطط واملناهج الدراسيةالدائمة ل جنةللاوإ ،ومجلس الكلية

 وغيرها. ،أو السريرية ات الصبغة العملية أو امليدانيةيحدد القسم ضمن الخطة الدراسية املقررات ذ .7
يجب أن يكون لكل مقرر من مقررات القسم النظرية أو العملية أو التدريبية أو امليدانية أو الحقلية أو السريرية  .8

عة يحتفظ به القسم لغرض املتاب ،كاديميلكتروني معتمد على نماذج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاإملف 
 :يأتيمل على ما توالتقييم والتطوير ويش

 وعدد وحداته الدراسية. ؛اسم املقرر ورمزه 
 ن وجدت(إ) املتطلبات السابقة أو املتزامنة للمقررإ. 
 .أهداف املقرر 
 .تعريف املقرر ووصفه باللغة العربية 
 نجليزية.تعريف املقرر ووصفه باللغة لاإ 
 .املوضوعات الرئيسة في املقرر 
 قترحة لتدريس املقرر.الطرائق امل 
  ويشمل ذلك: ؛لمقرر بما يتفق وطبيعتهلس ي ادرإالتقويم الطرق 
 .)ألاعمال الفصلية )عددها وأنواعها 
  النظرية والعملية.ومفرداته درجة ألاعمال الفصلية للمقرر 
 .درجة الاختبار النهائي أو التقرير النهائي في الفصل 
 خاصة املتوفرة في مكتبة الجامعة.بوإ ؛قائمة بأسماء املراجع الرئيسة للمقررإ 

بعد تخرج أول دفعة أكاديمية على ألاقل من تلك  وتقويمها يقوم مجلس القسم بمراجعة املقررات الدراسية لخططه .9
 الخطة.

إاللجنة الدائمة للشؤون الطالبية  .11
 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  ىعنهي لجنة دائمة يشكلها مجلس الجامعة ت

إالطالبية. القضايابعض ودراسة  ، لقبولإفيما يتعلق با

الذين يمكن قبولهم في  الطلبةعدد  وتوصية اللجنة الدائمة للشؤون الطالبيةالكليات قسام ومجالس األيحدد مجلس الجامعة بناًء على اقتراح 
 العام الدراسي.
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أال يكون  د مضى على حصوده على ادثانوية ادعامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوا و وجيوز جمللس  -ب 
 سباب مقنعة.أاجلامعة االستثناء من هذا ادشرط إذا توافر  

 ن يكون حسن ادسرية و ادسلوك.أ -ج 
 جملس اجلامعة. يقرهامقابلة شخصية  أن جيتاز بنجاح أي امتبار أو -د 

 أن يكون الئقًا  بيًا.  -هر     
 أن حيصل على موافقة من مرجعه باددراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو ماصة. - و
 .أن يستويف أي شروط أمرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن و ت ادتقدي  - ز

Article 3: For admission to the University, the student must satisfy the following requirements: 

A. The applicant should have his/her high school certificate or an equivalent certificate from inside or 

outside Saudi Arabia. 

B. The applicant should have obtained the secondary school certificate, or its equivalent, in a period of 

less than five years prior to his/her application. However the University Council may waive this 

condition if the applicant has a persuasive explanation. 

C. The applicant should have a certificate of good conduct. 

D. The applicant should successfully pass any examinations or interviews deemed necessary by the 

University Council. 

E. The applicant must be medically fit. 

F. The applicant must obtain the approval of his/her employer, if he/she is an employee in any 

government or private institution. 

G. The applicant must satisfy any other requirements specified by the University Council at the time 

of application. 

 التنفيذية للمادة الثالثة بجامعة الملك خالد القواعد

إيشترط لقبول الطلبة املستجدين في الجامعة آلاتي:

أن يكون ) الطالب / الطالبة ( سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو ممن تستثنيهم اللوائح الداخلية للجامعة أو  .1
إاملصلحة الوطنية. 

إجامعة أو الكلية.أداء جميع الاختبارات التي تطلبها ال .2
أن يتقدم الطالب / الطالبة الذي تتوفر فيه الشروط املطلوبة باملستندات  التي تحددها عمادة القبول والتسجيل في  .3

 .هما، وبالشروط التي تعلن في حينهالجامعة في املوعد واملكان اللذين تحدد
إأال يكون قد مض ى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها  .4

 
جوز ملدير الجامعة يتزيد عن خمس سنوات، وإ مدة

إالاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
5.  

 
، وإذا اتضح بعد قبول الطالب /  أال يكون قد فصل من جامعة امللك خالد أو أي جامعة أخرى فصال

 
 أو تأديبيا

 
أكاديميا

.الطالبة أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو أكاديمية فيعد قبول إه ملغى 
كل طالب / طالبة بالجامعة بطاقة جامعية إلثبات شخصيته، وعلى كل طالب / طالبة حمل هذه البطاقة عند  يصرف .6

إضرات النظرية، والدروس العملية، الطلب، وباألخص حضور املحا
 
وفي حالة  م املكافآت.وعند أداء الاختبارات وتسل

يمنح الطالب / الطالبة بطاقة أخرى بديلة بعد   -دت إلى فقد البطاقةد تقص ي ألاسباب التي أبعوإ -فقدان هذه البطاقة 
لاعالن عن فقدها في صحيفة محلية يومية, علما أن عمليات لاصدار مرتبطة بأنظمة القبول؛ ملنع تكرار طلب بطاقات 

إبديلة دون مبرر.
إل يصرف .7

 
إكل الطلبة املستجدين بالجامعة بطاقة صراف آلي لتسل

 
سلم لهم في كلياتهم بعد التأكد من م املكافآت، ت

وبعد تقص ي ألاسباب التي  -انتظامهم في درجة البكالوريوس, وفي حالة فقدان هذه البطاقة، أو تلفها، أو انتهاء صالحيتها
إ -أدت إلى فقد البطاقة إ يمنح الطالب 

 
ال تقل عن شهر ونصف من وصول الطلب إلكترونيا؛  مدةأخرى بديلة في  بطاقة

ات لاصدار مرتبطة بأنظمة البنك, ويجب على الطلبة معرفة هذه ألاوقات من خالل إعالنات قسم املكافآت لكون عملي
إبعمادة القبول والتسجيل.

إ. هانفس يشترط للقبول في الكليات الطبية أن يكون الطالب/الطالبة من خريجي سنة القبولإ .8
إفي املوعد املحدد.  إلكمال إجراءات قبولهم، ولم يحضروا يلغى طلب القبول للطلبة الذين تم إبالغهم بالترشيح للقبولإ .9

 إ .11
تي 

 
إيسلم لكل طالب / طالبة أنهى إجراءات قبوله ك اي ب 

 
حقوقه وواجباته ألاكاديمية وغير ألاكاديمية ويجب ب تضمن تعريف

إألاكاديمي في كليته .املرشد ب التواصلعليه قراءته؛ وإذا كان لدى الطالب / الطالبة أي استفسار في هذا الشأن، فعليه 
إقبول طلبة املنح الداخلية والخارجية غير السعوديين يخضع للقواعد التنفيذية بهذا الشأن. .11
يخضع الطلبة بعد قبولهم في بعض الكليات )الكليات الصحية والهندسية والحاسوبية وغيرها( إلعادة تقييم قبولهم  .12
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 ادشهادة امتبار يف ددرجاته  وفقًا ادشروط مجيع عليه  تنطبق ممن املتقدمني بني املفاضلة تكون  :المادة الرابعة
 .وجد  إن ادقبول وامتبارا  ادشخصية واملقابلة ادعامة ادثانوية

Article 1: Selection from among applicants, who satisfy all the admission requirements, is based on their 

grades in secondary school examinations, as well as the results of the interviews and the admission 

examinations, if any. 

 
 الرابعة بجامعة الملك خالدالتنفيذية للمادة  القواعد

 

امتبار ادشهادة ادثانوية  تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليه  مجيع ادشررروط وفقًا ددرجاته  يف (1

)امتبرارا  ادقردرا     ادعرادي  واالمتبارا  اديت يعقدها املركز ادو ين دلقياس وادتقروي  يف ادتعلري    وادعامة

 .يعتمدها جملس اجلامعة ىمرأ معايري  بول ةوأيوادتحصيلي( 

ارا  بر ادضوابط املتعلقرة باالمت و وادقبول وادتسجيل بادتنسيق مع ادكليا  اإلجراءا  اخلاصة عمادُة ُدحتدِّ (2

 ن وجد  .إادشفوية وادتحريرية واملقابال  ادشخصية 

دون عذر صية املقابلة ادشخاالمتبارا  ادشفوية وادتحريرية وادذي يتأمر عن  / ادطادبة ادطادب يلغى  بول (3

 مقبول.
 

 

 

 

 

 

 

 

 : الخامسةالمادة 

  . يقّرها جملس اجلامعة اديت يف اددراسة وفقًا دلقواعد ادتنفيذية / ادطادبة يتدرج ادطادب . أ
 .دراسية على األ ل دلمرحلة اجلامعية تصّم  اخلطط اددراسية مبا يعادل مثانية فصول . ب

Article 5: 

A. Student is promoted successively from one academic level to another, in accordance with the 

implementation rules approved by the University Council. 

B. Undergraduate curricula comprise of eight semesters at least. 

إ
 
، ويجب إبالا الطالب بذلك من خالل املرشدين بعد إنهائهم السنة ألاولى، حيث تشترط كل كلية معدال

 
 معينا

 
 تنافسيا

إ ألاكاديميين في كلياتهم. 

 STUDY SYSTEMنظام الدراسة  
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 التنفيذية للمادة الخامسة بجامعة الملك خالد القواعد
 

 

ادلوائ  واألنظمة مبا يف ذدك بو ويكون على دراية بنظام اددراسة يف كليته أن /  ادبة كل  ادب جيب على .1

يف  ادطالبري  د رشر املاستشرارة   هوعلي وومتطلبا  ادتخرج واألكادمييةنظام ادتسجيل واالنقطاع واإلنذارا  

 .كليته متى ما دعت احلاجة دذدك

  س   ملساعدته  يف :كل طالب د أكادميٌي يعني مرشٌد .2

 وتفسريها  وادلوائ  فه  األنظمة  . 

 طة اددراسية املشتملة على متطلبا  ادتخرج.اخلتزويده  ب 

  .متابعة مسريته  وتقدمه  اددراسي 

 .متابعة  لبا  ادتأجيل واالعتذار 

 . ادقرارا  األكادميية وادتأديبية إن وجد 

   سة مارج ادكلية أو أو اددرا ومبا ميكن معاددته من املقررا  اديت درسوها يف حادة ادتحويل تبصريه

 اجلامعة.

 ن من مستواه  من مالل وإرشاده  مبا حيسِّ وإشعاره  عند تعثره  أو حصوهل  على إنذارا  أكادميية

 .اال الع على نتائجه  

  يقوم املرشد األكادميي يف نهاية كل فصل دراسي بادرفع درئيس ادقس  بأمساء ادطالب املنقطعني

 خترجه  بعد نهاية ادفصل اددراسي.واملنذرين واملتفو ني واملتو ع 

 :ملا يأتياددراسة وفقًا  يف / ادطادبة يتدرج ادطادب .3

 . بنجاح ضمن مطة اددراسة املعتمدة دراسيًا حسب املقررا  اديت اجتازها /ادطادبة يكون تدرج ادطادب -أ 

تخرج إذا ويكون مرشحًا دل ؛اددراسية املعتمدة حتصيله ادعلمي حسب اخلطة / ادطادبة يواصل ادطادب-ب 

 .استوفى متطلبا  ادتخرج

و  ملرحلة ادبكادوريوس -على األ ل-ل مثانية فصول دراسية اخلطط اددراسية ادنموذجية مبا يعاد تصم  .4

 .إنهاء متطلبا  ادتخرج يف أ ل من ذدك / دلطادبة وميكن دلطادب

وفقررًا دلخطررط   ؛يكررون عرردد املسررتويا  ادالزمررة دلتخرررج يف كليررة اجملتمررع مررن مخسررة إ  سررتة مسررتويا       .5

 قسام في تلك الكليات.لأل اددراسية املعتمدة

 
 كرررررون اددراسرررررة يف بعرررررض ادكليرررررا  علرررررى أسررررراس ادسرررررنة اددراسرررررية ادكاملرررررة  تجيررررروز أن   :السادساااااةالماااااادة 

 وفقًا دلقواعد واإلجراءا  اديت يقرها جملس اجلامعةو وحتتسب ادسنة اددراسية مبستويني.
Article 6: Studying in some colleges may be on a full academic year basis, according to the rules and 

procedures approved by the University Council. An academic year comprises two levels. 

 

 

 

 

 

 
 ACADEMIC LEVEL SYSTEM  نظام المستويات
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أن يكون  نظام دراسي يقس  فيه ادعام اددراسي إ  فصلني رئيسنيو وجيوز هو نظام املستويا  :السابعةالمادة 
هناك فصل دراسي صيفيو على أن حتتسب مّدته بنصف مدة ادفصل ادرئيسو وتوزع متطلبا  ادتخرج دنيل 

 اددرجة ادعلمية إ  مستويا  وفقًا دلخطة اددراسية اديت يقرها جملس اجلامعة.
Article 7: According to the academic level system, the academic year is divided into two regular semesters 

and, if available, one summer session that is usually half of the time period of a regular semester. The 

degree requirements necessary for graduation are distributed across different levels, according to the 

curriculum approved by the University Council. 

 
 التنفيذية للمادة السابعة بجامعة الملك خالد القواعد

 

 وبإعداد اخلطط اددراسية مشتملة على املقررا  اددراسرية وأر امهرا  جمادس األ سام وادكليا  قوم ت (1

وحيرردد دكررل مسررتوى عرردد مررن  ,علررى املسررتويا  اددراسررية املختلفررة موزعررًة ووعرردد وحررداتهاو ورموزهررا

 دراسية اديت يقررها جملس اجلامعة.ادوحدا  اددراسية وفق اخلطط اد

 جملسي  لببناء على  ؛مبوافقة جملس اجلامعة جيوز إجراء أي تعديل على اخلطة اددراسية إال ال (2

  و توصية ادلجنة اددائمة دلمناهج واخلطط اددراسية. وادقس  و ادكلية

 

 
 
 
 
 

 لمقررا  ضمن مستويا  اخلطةيضع جملس اجلامعة  واعد ادتسجيل واحلذف واإلضافة د الثامنة:المادة 
 .اددراسية املعتمدة مبا يضمن تسجيل ادطالب دلحد األدنى من ادعبء اددراسي

Article 8: The University Council establishes the detailed rules governing the courses registration, deletion, 

and addition within the levels of approved cubiculum to ensure the enrollment of students for the minimum 

study load. 

 التنفيذية للمادة الثامنة بجامعة الملك خالد القواعد
 

 

جيرب علرى   و  وذدكبر دون احلاجة إ   لرب منره   وبشكل آدي  وادتسجيلوفق ضوابط تلقائيًا  / ادطادبة يت  تسجيل ادطادب (1

 .ادتقوي  األكادميي دلجامعةبناًء على  ؛ر احملاضرا  من اديوم األول من بدء اددراسةاالدتزام حبضو/ ادطادبة ادطادب 

احملرددة يف  غرري  ددة يف جداوهل , ويتحمل ادطادب/ادطادبة تبعا  احلضور يف ادشرعب  يلتزم ادطلبة باحلضور يف ادشعب احمل (2

 جدوده.

 تاز بنجاح مجيع مقررا  ذدك املستوى.املستوى ادذي يليه إذا اج إ من مستواه / ادطادبة ينقل ادطادب  (3

 املستوى املقيد فيه.من  مقررا   أكثر أومقرر متعثرًا إذا مل ينج  يف / ادطادبة ادطادب  عدُُّي (4

 دراسية يف ادفصل اددراسي . ةوحد12يكون احلد األدنى دلعبء اددراسي يف تسجيل املقررا   (5

ا باخلطرة,  يف حادرة كونره ملتزًمر    نته اخلطرة اددراسرية دكرل كليرة    يكون احلد األعلى دعدد ادوحدا  اددراسية وفق ماتضرم  (6

 .دلتفصيل( هدناأ 7يسم  بذدك)انظر ادقاعدة  هكثر متى ما كان معددأن يسجل وحدا  دراسية أوجيوز 

 :اآلتيةرسب فيه وفق ادضوابط  ر أو أكثر يعيد دراسة ماريف مق/ ادطادبة إذا رسب ادطادب  (7

 يما جمموعه احلد األدنى أو أكثر من ادوحدا  اددراسية دزمه إعادة دراسة مقررا  ادرسوب ف / ادطادبة ذا رسب ادطادبإ

 فقط.
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  فيما جمموعه أ ل من احلد األدنى من ادوحدا  اددراسية يلزم بإعادة دراسة مقررا  ادرسوب / ادطادبة إذا رسب ادطادب

( متزامنررة أوطررة اددراسررية )متطلبررا  سررابقة  ضرروابط اخلدوفقررًا  مسررتواهمررع مقررررا  إضررافية مررن املسررتويا  ادرريت تلرري  

 .واجلداول

 همبعددرر/ ادطادبررة رتبط ادعرربء اددراسرري دلطادررب  ويرر ؛مررن املسررتويا  ادرريت تلرري مسررتواه   ةدطادبررا/يررت  ادتسررجيل دلطادررب   (8

 :اآلتيادرتاكمي حسب ادتفصيل 

 12 (2ملن معدده ادرتاكمي أ ل من ) األكثرعلى  وحدة دراسية 

 17(2,25 – 2بني )ي عدده ادرتاكموحدة دراسية ملن م 

 18  ( 2,22- 2,26وحدة دراسية ملن معدده ادرتاكمي بني ) 

 12  ( 3,5- 3,3وحدة دراسية ملن معدده ادرتاكمي بني ) 

 23  (5- 3,51وحدة دراسية ملن معدده ادرتاكمي بني ) 

  مسرجل ادكليرة بعرد موافقرة     عر     -ا مترى مرا كران ذدرك ممكًنر      – ساعة 24يسجل حتى  أناخلريج /ادطادبة دلطادب

 .وجدما ادتعارض متى  حل بعد ميد ادكلية ورئيس ادقس ع

 وادقسررر  مطرررة حسرررب ومسرررتويا  أربعرررة  إمرررن ةالةرررة   حيررردد عررردد املسرررتويا  ادتاديرررة املسرررموح بتسرررجيل مقرررررا  منهرررا    (2

عي  بيعة اددراسة فيها د مستويا  أمرى دلكليا  اديت تستديحتد  -مبوافقة ادلجنة اددائمة دلشؤون ادطالبية -وجيوز 

 مالف ذدك.

عردم   أوو بسبب ادتعرارض  -ددراسي ادذي يليه دلعبء اددراسي من مقررا  املستوى ا / ادطادبة عند تعذر تسجيل ادطادب  (13

تويا  ادتادية املسموح اددراسي من مقررا  املس هأيكمل عب -مجيع مقررا  ذدك املستوى إلنهائهأو  واملتطلب ادسابق ءإنها

بادوحدا  اددراسية اديت توافر  ده حتى دو كان  ىيكتفف ر إكمال وحداته اددراسية بعد ذدكوإذا تعذ وأعاله(  8 نظربها )ا

 عددها دون احلد األدنى.

مع مراعاة عدم تعارض مقررا   وأسابيعانتهاء ادفصل اددراسي خبمسة جاهزة  بل دلفصل ادتادي تكون اجلداول اددراسية  (11

ويف حادة ادضرورة ادقصروى يرت  ادتنسريق مرع عمرادة ادقبرول        ويعدل اجلدول اددراسي بعد اعتماده وال واملستويا  املتتادية

 . يف ذدك وادتسجيل

 ينبغرري  و, بدايررة ادفصررل اددراسرري   ل برر مررن مو ررع اجلامعررة    دررياآل طباعررة جدودرره اددراسرري  ب ة/  ادبرر  ادرربكررل  يقرروم (12

كمررا هرري موضررحة يف ادتقرروي   ونتهرراء فرررتة معاجلررة ادتسررجيلبعررد ابصررورتها ادنهائيررة ميررع ادطلبررة  باعررة جررداوهل  جل

 .األكادميي

 حتردةاً  -ال جييردون ادلغرة ادعربيرة    وملرن  وادعربيةغري عضاء هيئة تدريس من اجلنسيا  أديها إعلى ادكليا  اديت ينتمي  (43

 . عاله مع بداية كل فصل دراسيأبشرح ادقواعد ادقيام  -وكتابة

 

 

 

 

 

املنررتظ  حضررور احملاضرررا  وادرردروس ادعمليررةو وحيرررم مررن دمررول  / ادطادبررة  دطادرربعلررى ا التاسااعة:المااادة 
%( من 75نسبة حضوره عن ادنسبة اديت حيددها جملس اجلامعةو على أال تقل عن ) تاالمتبار ادنهائي فيها إذا  ل

 Attendance and Withdrawalالمواظبة واالعتذار عن الدراسة 
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مرن دمررول   احملاضررا  وادردروس ادعمليررة احملرددة دكرل مقرررر مرالل ادفصرل اددراسرريو وُيعرّد ادطادرب ادررذي حررم         
 .(DN ) أو( )ح حمروم  ويرصد ده ادتقدير االمتبار بسبب ادغياب راسبًا يف املقرر.

Article 9: A regular student is required to attend lectures and laboratory sessions. If his/her attendance is 

less than the limit determined by the University Council (51 percent of the lectures and laboratory sessions 

assigned for each course), the student will be barred from continuing the course and will be denied entrance 

to the respective final examination. A student who is denied entrance to the examination due to absences is 

considered to have failed that course and is given the grade DN in the course. 

بدمول ة دطادبا/ رفع احلرمان وادسماح دلطادب  –استثناء  –لس ادكلية أو من يفوضه جمل جيوز العاشرة:المادة 
وحيدد جملس اجلامعة نسبة احلضور على أال تقل  اجمللسعذرًا يقبله  / ادطادبة شريطة أن يقدم ادطادب االمتبار

    %( من احملاضرا  واددروس ادعملية احملددة دلمقرر.53عن )
Article 41: The College Council or whatever bodies it delegates its authority to, may exempt a denied 

student from the provisions of attendance and allow him/her to take the examination, provided that the 

student presents an acceptable excuse to the council. The University Council determines the percentage of 

attendance, which must not be less than 15 percent of the lectures and laboratory sessions specified for the 

course. 

 بجامعة الملك خالد والعاشرة  التاسعة للمادتينالتنفيذية  القواعد
 

 

حيرم من دمول االمتبار ادنهائي فيهرا إذا  واملنتظ  حضور احملاضرا  واددروس ادعمليةو / ادطادبة على ادطادب  (1

 اددراسيفصل واددروس ادعملية احملددة دكل مقرر مالل اد و%( من احملاضرا   ادنظرية75حضوره عن ) ت نسبُة لَّ

( DN ويرصد ده ادتقدير )ح, وادذي حرم من دمول االمتبار بسبب ادغياب راسبًا يف املقرر/ ادطادبة ادطادب  وُيعدُّ

 يف مانة اددرجة يف كشف ادنتيجة.

 آديًا.  ادغيابيكون رصد ود ته  اإلجنازوسعيًا دسرعة  ودكرتونيةمع ادتحول إ  ادتعامال  اإل انسجاًما (2

 14ادغيراب دلمحاضررة مرالل    احلضرور و  إدمرال   عليره  وجيب؛ املقرر ستاذأل ادًيآ وادغياب بعذر ودغيابيسند رصد ا (3

 . كحد أ صى من تاريخ احملاضرة ًايوم

منتصرف   إ ويسرتمر يف ادرصرد    ويروم يف ادفصرل اددراسري    أولمن  آديًايبدأ عضو هيئة ادتدريس يف رصد ادغياب  (4

و وعلى ادكليا   باعة ادقوائ  ادنهائية بعد ذدك األكادمييب ادتقوي  سحاألسبوع األمري من ادفصل اددراسي 

 (.د اإلعداد ادعام وادعملي حتديدًاادذي يسبق االمتبارا  ادنهائية ملوا األسبوع :) يقصد باألسبوع األمري

 شعبته يف غري / ادطادبة وحضور ادطادبو احلضورجيب على األستاذ عدم متكني من مل يرد امسه يف ادقوائ  من  (5

 . اءسوعلى حد  وادطادب / ادطادبةدية أستاذ املقرر ؤومس

 ؛ دنظريررررة أو ادعمليررررةامررررن حضررررور احملاضررررة   / ادطادبرررة  موةررررق مينرررع ادطادررررب و مقنررررع حادرررة وجررررود عرررذر   يف  (6

 .الل سبعة أيام من تاريخ احملاضرةم( ) بواسطته أو من ينوب عنهرئيس ادقس فعليه أن يرفع هذا ادعذر إ  

وده االعتماد على من يرراه مرن جلران إذا ا تضرت ادضررورة      و األعذارس ادقس  مسؤواًل عن  بول أو رفض يكون رئي (7

  .يف حادة  بول عذره غياب بعذر إ يت  ادتوجيه ألستاذ املقرر دتحويل ادغياب و ودكذ

 عنرد بلرون نسربة    أوٌل وسريظهر دره إنرذارٌ   ؛ به يف املواد املسجلة ده أسربوعيا متابعة نسبة غيا/ ادطادبة على ادطادب  (8

  .حمرومًا / ادطادبة ادب% سيكون ادط25% . وعند وصوده أكثر من 23إذا بلغت ادنسبة  ةاٍن وإنذاٌر و%13 ادغياب

% يف 25ادطلبة ادرذين اراوز  نسربة غيرابه  يف احملاضررا       عمادة ادقبول وادتسجيل بتثبيت احلرمان على تقوم  (2

 عداد ادعام.را  مواد اإلسبوع امتباأسبوع ادذي يسبق منتصف األ

/ ادطادبة رفع احلرمان عن ادطادب يف ادكلية  دة/عميعميد -اديت ينتمي إديها املقرر -يفوض جملس ادكلية  (13
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يرة وامليدانيرة   ل% من جمموع احملاضررا  وادردروس ادعم  53زيد نسبة ادغياب عن تال على أ )إذا تقدم بعذر مقبول

 .ادعام اإلعدادمن بدء االمتبارا  ادنهائية ملواد  أسبوع يكون ذدك  بل أنعلى  (احملددة دلمقرر 

مرن جممروع احملاضررا      %53مل يتجراوز غيابره    مرا  )/  ادبرة   يف حادة ا تناع ادكليرة برفرع احلرمران عرن  ادرب       (11

, فيجب عرض املوضوع على جملسي بعد بداية االمتبارا  ادنهائية ( واددروس ادعملية وامليدانية احملددة دلمقرر

وابرالن عمرادة    ودلطادرب  برديلٍ  جرراء امتبرارٍ  إ ادقسر  فعلرى  س  وادكلية, ويف حادة املوافقة علرى رفرع احلرمران    ادق

 .  ادقبول وادتسجيل بنتيجة ادطادب

على رفع  ادكليةو سي ادقس جمل موافقة بل  ا  ادنهائية.احملروم بدمول االمتبار/ ادطادبة ال يسم  دلطادب  (12

 .احلرمان

 - ال جييدون ادلغة ادعربية ملنادعربية اجلنسيا  غري عضاء هيئة تدريس من أديها إ ينتمي تلتزم ادكليا  اديت (43

 عاله مع بداية كل فصل دراسي.أبشرح ادقواعد  -وكتابة حتدةًا

 

 
 
 

ادذي يتغيب عن االمتبار ادنهائي تكون درجته صفرًا يف ذدك  / ادطادبةادطادب: ةالحادية عشرالمادة 
 قديره يف ذدك املقرر على أساس درجا  األعمال ادفصلية اديت حصل عليها.االمتبارو وحيسب ت

Article 44: A student who is absent for a final examination, will be given a zero grade for that 

examination. His/her grade in the course will be calculated on the basis of the class work score he/she 

obtained over the semester. 

من حضور االمتبار ادنهائي يف أي من مواد ادفصل دعذر  / ادطادبة إذا مل يتمكن ادطادب: ةالثانية عشرالمادة 
 هري جاز جمللس ادكليرةو يف حراال  ادضررورة ادقصروىو  برول عرذره وادسرماح بإعطائره امتبرارًا بردياًل مرالل مردة ال             

 ادفصل اددراسي ادتاديو ويعطى ادتقدير ادذي حيصل عليه بعد أدائه االمتبار ادبديل.تتجاوز نهاية 
Article 42: If a student fails to attend a final examination in any course but offers a compelling excuse, the 

College Council may choose to accept his/her excuse and allow him/her to take a make-up examination. 

The make-up examination must be taken prior to the end of the following semester. In such cases, the course 

grade will be given to the student after the make-up examination. 
 

 لملك خالدبجامعة ا  ةالتنفيذية للمادة الثانية عشر  القواعد
 

 بول  ادكليةمن حضور االمتبار ادنهائي يف أي من مواد ادفصل دعذر  هري جاز جمللس / ادطادبة إذا مل يتمكن ادطادب 

 : دآلتي ًاوفق/ ادطادبة جيرى دلطادب  بدياًل اوادسماح بإعطائه امتباًر وعذره

  بل بداية ادفصل اددراسي ادتادي د ادكليةعمي املتغيب عن االمتبار ادنهائي بعذره إ / ادطادبة يتقدم ادطادب  (1

 ويف حادرة عردم  برول    -جملرس ادكليرة   حييل ادعرذر ا   وادذي بدوره -أو من ينوب عنه ة ادطادببواسط -

ادقس  بعقد  يكلفاال تناع بادعذر يف حادة , وبالن ادطادب / ادطادبة بذدك رمسيًاادعذر, فيجب إ جملس ادكلية

  .سبوعني من بداية ادفصلأجاوز مبا ال يتاالمتبار ادبديل 

بعد  رر يف حادة  بول عذره رر/ادطادبة  ادطادب هبادتقدير ادذي حصل علي إدكرتونياوادتسجيل  تبلغ عمادة ادقبول (2

وتقروم ادعمرادة    ؛ادترادي دلفصل من بداية اددراسة  ألسبوع ادثاني اأدائه دالمتبار ادبديل يف مدة أ صاها نهاية 

 ./ ادطادبة دلطادب معاجلة ادتسجيل احةإتبتعديل اددرجة مع 

تقوم عمادة ادقبول وادتسجيل  اددراسيعند وصول نتيجة االمتبار ادبديل بداية من األسبوع ادثادث من ادفصل  (3
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 تعذر معاجلة ادتسجيل .مع  ومن تسجيله وحذف املقرر وبتعديل اددرجة

 ومتت املوافقة عليه. وًاذا مت تقدي  ادعذر مبكرجيوز عقد االمتبار ادبديل أةناء فرتة االمتبارا  ادنهائية إ (4

 
 

 :بديلةادمتبارا  االآدية عقد 

  ا دعقررد االمتبررار دلطلبررة معلومررًاادررذي  بلرره موعرردًا  أو مررن ادفصررل اددراسرري األول األسرربوعحيرردد  أنيفضررل 

 .على مستوى ادكلية ادبديلة

 ادطادبةادطادب  ريق عن إما تقدميها ويت  و بل بداية ادفصل اددراسي ادتادي ادكلية دعميدعذار األ  تقدم/ 

 من ينوب عنه . أو نفسه

 ؛املقرر وأستاذ ادقس  رئيس  بل من تقديرها فيت  امتبار فصليو مل علىتتش ادطيب ادتقرير فرتة كانت إذا 

 .ب / ادطادبةدلطاد املقرر ادفصلي متبارالا إلعادة

  ادعربيررة وادررذين ال جييرردون ادلغررة اجلنسرريا  غررري مررن عضرراء هيئررة ترردريس أديهررا إتلتررزم ادكليررا  ادرريت ينتمرري

 عاله مع بداية كل فصل دراسي.أبشرح ادقواعد  -وكتابة حتدةًا -ادعربية

 

 المتبارا  ادنهائيةعن ا املقبودة دالمتبارا  ادبديلة األعذار

دالمتبارا   ا بديالامتحان/ ادطادبة ادطادب  مين اديت على ضوئها و واديت تقبل من  بل اجلامعة األعذارتشمل 

 :يأتيادنهائية ما 

  مرن  عليره  مصرد ٍ   -مراص بادطادب/ادطادرب   -  ريب  تقريرر  تقردي   بشررط  ؛ املرضرية  األعرذار 

 .حكومي مستشفىمن  أو وادطبية باجلامعة اخلدما 

  ( ادبنت-بناال-األمت –األخ  –األم  –)األب  األو ادعائلة من اددرجة  أفراد أحدوفاة  

  طريب اد تقريراد إيصال/ ادطادبة ادطادبوجيب على  ؛متنع احلركةإصابا  عنه حادث مروري نتج 

 أو من ينوب عنه(. ة ادطادببعد االمتبار مباشرة  )بواسط األ اربحد أ طةاسبو ادالزم

 فيها أو فاجلامعة خبطاب من اجلهة اديت  إبالن  لب/ ادطادبة  وعلى ادطادب وادسجنأو  اإليقاف 

 . ديهاإينتمي    كليته اديتإ موجٍه

 وأ وو كتراب ادعردل  أحرد ادقضراة   أمصرد ة مرن    من جها  رمسية ) جلسرا  حمراك    ةمواعيد مثبت 

 (  .وغريها ومارج املنطقة مواعيد ملستشفيا 

 مشاكل ادنقل و األعرراض  مثل : ادعنف األسري و  واألسرية ادقاهرة وادطارئة ادشخصية و ادظروف

عميد / عميدة  جلنة مكونة من وتقدر هذه احلاال  بواسطة وةيت ال يوجد هلا تقارير  بيادصحية اد

 .ورئيس وحدة ادتوجيه واإلرشاد /ادطادبةادذي ينتمي ده ادطادب رئيس/ رئيسة ادقس و ادكلية

 

 
 : ةالثالثة عشرالمادة 

ذر مقبول تقدم بع االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبًا إذا/ ادطادبة لطادب جيوز د (أ 
ادقواعد ادتنفيذية اديت يقرهرا   ددى اجلهة اديت حيددها جملس اجلامعة وذدك مالل فرتة زمنية حتددها
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وحيتسرب هرذا ادفصرل مرن املرّدة ادالزمرة إلنهراء         ( W ) , ويرصرد دلطادرب تقردير ) ع ( أو   معرة جملرس اجلا 
 .متطلبا  ادتخرج

 سري وفرق ادقواعرد ادتنفيذيرة ادريت يقرهرا جملرس       بعذر من مقرر أو أكثر يف ادفصل اددرا جيوز االنسحاب (ب 
 . اجلامعة

Article 43:  

A. Student may withdraw from the studiy University for a semester, without his/her being 
considered as having failed the courses, if he/she presents an acceptable excuse to the authorized 
body specified by the University Council at least five weeks prior to the beginning of the final 
examinations. Under exceptional circumstances, the University Council may extend the 
permitted deadline for withdrawal and assign a W grade to the student. This semester will be 
included in the period required for completion of the program degree.  

B.  A student may withdraw from a course or more in the classroom according to the rules approved 
by the University Council. 

 
 بجامعة الملك خالد ةعشر  الثالثةالتنفيذية للمادة  القواعد

 

 

 ي:العتذار عن الستمرار في دراسة فصل دراس  (أ 

عن االسرتمرار يف دراسرة فصرل دراسري     دي آبشكل  ذف ادفصل اددراسي(ح)االعتذار /ادطادبةدلطادب  (1

حسرب  أسرابيع   ةائيرة خبمسر  وذدك  بل بداية االمتبارا  ادنهو اذا تقدم باالعتذارو  سبًاون أن يعد راد

  . دلجامعة األكادمييادتقوي  

وحتى  بل بدء االمتبارا  ادنهائية ملواد  مر يوم مقرر دالعتذارآيف حادة تقدم ادطادب دالعتذار بعد  (2

فعلى ادطادب ادتقدم بأعذاره إ  جملرس ادقسر      دلجامعة األكادمييحسب ادتقوي  عداد ادعام اإل

دعمرادة ادقبرول وادتسرجيل      ادكليرة  هترفع ويف حادة املوافقة على ادطلب,  جملس ادكلية,إ  ومن ة  

وإذا تقدم ادطادب بعد بدء االمتبارا  ادنهائية فعلى ادكلية ادرفع دلجنة اددائمة دلشرؤون   دلتنفيذ و

 ادطالبية. 

ادطلرب  و ويف حادة عدم املوافقة علرى  ةيتابع ادطلبة نتائج  لب حذف ادفصل على ادبوابة اإلدكرتوني (3

 باحلضور حسب جدوده.  فإن ادطادب /ادطادبة ملزٌم

  ( يف مجيع مقررا  ذدك ادفصل اددراسي.wاملعتذر تقدير منسحب بعذر )ع,/ ادطادبة يرصد دلطادب  (4

 .منقطعًا دَُّع وإالَّ ادفصل ادتادي يف دياآل متابعة تسجيلهاملعتذر  /ادطادبةجيب على ادطادب (5

 ادالزمة إلنهاء متطلبا  ادتخرج . رتةادفضمن  االعتذارحتتسب مّدة  (6

أو ةالةررة فصررول غررري   وادتأجيررل واالعتررذار أكثررر مررن فصررلني دراسرريني متترراديني  / ادطادبررة دلطادررب  حيررقال  (5

  متتادية  يلة بقائه يف اجلامعة.

 :صل الدراسيالعتذار عن مقرر في الف (ب 

درك  برل بدايرة االمتبرارا      وذ ودري آبشركل   مقررر واحرد فقرط    عرن  االعترذار / ادطادبرة   جيروز دلطادرب   (1

ادعبء اددراسي عن احلد  يقل أالبشرط  ودلجامعة األكادمييأسابيع حسب ادتقوي   ةادنهائية خبمس

 .ه يف اجلامعةئ يلة بقا أ صىمقررا  دراسية كحد  ربعةأومبا جمموعه  واألدنى

بردء االمتبرارا    وحترى  برل    مرر يروم مقررر دالعترذار    آيف حادة تقدم ادطادب دالعترذار عرن مقررر بعرد      (2

دلجامعة  فعلى ادطادب ادتقدم بطلبه دعميرد   األكادمييحسب ادتقوي  ادنهائية ملواد االعداد ادعام 

, ويف حادة ادتوصية بقبول ادطلب فيحال ادطلب   املرشد ادطالبيإطلب ادكلية, وادذي بدوره حييل اد
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 هادة املوافقرة علرى ادطلرب, ترفعر    ويف ح, جملس ادكلية دلموافقة عليهإ  إ  جملس ادقس  ومن ة  

 ادكلية دعمادة ادقبول وادتسجيل دلتنفيذ.  

 .مالل دراسته من مرة أكثرما  ال جيوز دلطلبة االعتذار عن مقرٍر (3

  . املقرر يف(W) أو )ع( تقدير /ادطادبةدلطادب يرصد (4

 

 

 

 

 :ةعشر المادة الرابعة
عذر تقبله اجلهة اديت حيددها جملس اجلامعة علرى أال   اددراسة د ادتقدم بطلب تأجيل /ادطادبة جيوز دلطادب

 حد أ صى  يلة بقائه يفكفصلني دراسيني متتادني أو ةالةة فصول دراسية غري متتادية  تتجاوز مدة ادتأجيل
ذدركو وال حتتسرب    اجلامعة ة  يطوى  يده بعد ذدك و وجيوز جمللس اجلامعة يف حال ادضرورة االسرتثناء مرن  

 . ن املّدة ادالزمة إلنهاء متطلبا  ادتخرجمّدة ادتأجيل ضم
Article 41: 
A student may postpone study for reasons determined acceptable by the College Council. The 
postponement duration cannot be more than two consecutive regular semesters or three nonconsecutive 
regular semesters as maximum during his/her study at the University; otherwise, he/she will be 
dismissed from the University. The University Council may make exceptions when it deems necessary. 
The postponed period is not included in the period required for completion of the program degree. 

 بجامعة الملك خالد ةاعد التنفيذية للمادة الرابعة عشر والق
 

ل اددراسري املرراد   بدايرة ادفصر  سربوع مرن   أ  برل  علرى ادبوابرة اإلدكرتونيرة   بطلرب تأجيرل اددراسرة    /ادطادبرة  يتقدم ادطادرب   (1

 .موضحًا ادعذر املسبب دطلب ادتأجيل تأجيله

يف بدايرة ادفصرل اددراسري املرراد      ديرا آكرل ادطلبرا     وتعتمرد  دكرتونيرًاو إ جيرل أ لبرا  ادت  تتابع عمادة ادقبول وادتسرجيل  (2

 . جيلهأت

/ادطادبرة  فرإن ادطادرب    ؛ و ويف حادة عدم املوافقة علرى ادطلرب  اإلدكرتونيةعلى ادبوابة ادتأجيل يتابع ادطلبة نتائج  لب  (3

 باحلضور حسب جدوده.  ملزٌم

أو ةالةرة فصرول غرري متتاديرة  يلرة       وراسريني متتراديني  ادتأجيل واالعتذار أكثر مرن فصرلني د  /ادطادبة ال جيوز دلطادب  (4

 بقائه يف اجلامعة.

 . ادالزمة إلنهاء متطلبا  ادتخرج ادفرتةال حتتسب مّدة ادتأجيل ضمن  (5

 .منقطعًا دَُّع وإالَّ ادفصل ادتادي دي يفمتابعة تسجيله اآل املؤجل دراسته /ادطادبةجيب على ادطادب (6

 -دزوجاته ويسري ذدك على ادطالب املرافقني  -أو من يعوهلا شرعًاملبتعث اجيوز دلطادبة املرافقة دزوجها  (7

حضار مرا يثبرت حادرة    إبعد ال تتجاوز مخس سنوا   دفرتةوذدك بطلب إ  عمادة ادقبول وادتسجيل ؛ ادتأجيل

 : اآلتي تعود مع مراعاة ف ؛ بل ذدك ادطادبة ادعودة دلدراسة ة, ويف حال رغباالبتعاث

  وتكمررل و ادرريت سرربق دلطادبررة دراسررتها   املكافررأةطررط اددراسررية تعررادل املقررررا  املماةلررة أو   يف حررال تغررري اخل

 دلخطة احلادية . متطلبا  ادتخرج وفقًا

 . يف حال عدم تغري اخلطط اددراسية تعود ادطادبة دوضعها األكادميي ادسابق 

  حينهاشروط ادقبول د اوفًق مستجدة  ادبًةبوصفها اددراسة ادطادبُة تبدأ  بعد انقضاء مخس سنوا. 
 

 Postponement and Interruption Of Studiesالتأجيل واالنقطاع عن الدراسة 
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 :ةعشر الخامسةالمادة 
اجلامعةو  املنتظ  عن اددراسة مدة فصل دراسي دون  لب ادتأجيل يطوى  يده من /ادطادبة إذا انقطع ادطادب

املنتسب  /ادطادبةدلطادب وبادنسبة أ لإذا انقطع عن اددراسة ملدة  / ادطادبة وجمللس اجلامعة  ي  يد ادطادب
 .عذر مقبول إذا تغيب عن مجيع االمتبارا  ادنهائية دذدك ادفصل دون يت   ي  يده

Article 45: If a regular student interrupts his/her studies without submitting a postponement 
application, he/she will be dismissed from the University. The University Council also may dismiss a 
student if he/she interrupts his/her studies for a period less than one semester. For the affiliated student, 
absence in all final exams for that semester without an acceptable excuse will be dismissed from the 
University. 

 

 :المادة السادسة عشرة

 . دلفصول اديت يدرسها زائرًا يف جامعة أمرى منقطعًا عن اددراسة/ادطادبة ادطادب  ال ُيعدُّ

Article 46: A student is not considered to have interrupted his/her studies during those semesters when 
he/she is a visiting student at another university. 
 

 

 

 

املطوي  يده ادتقدم بطلب إعادة  يده بر مه وسجل ه  برل   /ادطادبةميكن دلطادب : ةشرالسابعة ع المادة
 :اآلتية وفق ادضوابط  ي ادقيد

 .ادقيد أن يتقدم بطلب إعادة ادقيد مالل أربعة فصول دراسية من تاريخ  ي (1
 . ادطادب ن يوافق جملس ادكلية املعنية واجلها  ذا  ادعال ة على إعادة  يدأ (2
ادتقدم دلجامعة  ادبًا مستجدًا  لى  ي  يد ادطادب أربعة فصول دراسية فأكثرو فبإمكانهإذا مضى ع (3

عليره كافرة شرروط ادقبرول املعلنرة يف حينره و        دون ادرجوع إ  سرجله اددراسري ادسرابق علرى أن تنطبرق     
 س.دضوابط يصدرها اجملل وجمللس اجلامعة االستثناء من ذدك وفقا

 –يف حرال ادضررورة    –اجلامعرة   أكثرر مرن مررة واحردةو وجمللرس      دطادبرة / ا  جيروز إعرادة  يرد ادطادرب    ال (4
 .االستثناء من ذدك

 . املطوي  يده إذا كان مفصواًل أكادمييًا/ادطادبة ال جيوز إعادة  يد ادطادب (5
Article 47: A student whose enrollment is cancelled may apply for re-enrollment using the same 
university ID number and academic record he/she had before cancellation of his/her enrollment, 
according to the following regulations: 

a. He/She must apply for re-enrollment within four regular semesters from the date of 
dismissal. 

b. The College Council and the authorities concerned must approve the re-enrollment. 
c. Four or more semesters have lapsed since he/she interrupts his/her studies from the 

University; the student can apply to the University for admission as a new student 
without consideration of his/her old academic record if he/she fulfills all the admission 
requirements announced at the time of application. 

d. A student can be granted re-enrollment only once. The University Council may make 
exceptions when it deems necessary. 

e. A student cannot be re-enrolled if he/she has been on probation prior to his/her 
cancellation of enrollment. 

 ال جيوز إعادة  يد ادطادب ادذي فصل من اجلامعة ألسباب تعليمية أو تأديبيةو أو ادذي : ةالثامنة عشر المادة
األسباب فيعدُّ  يده ُملغى من  فصل من جامعة أمرى ألسباب تأديبيةو وإذا اتض  بعد إعادة  يده أنه سبق فصله ملثل هذه

 . تاريخ إعادة ادقيد
Article 48: A student who has been dismissed from the University for academic or disciplinary reasons, 
or who has been dismissed from another university for disciplinary reasons, will not be granted 

 RE-ENROLLMENT    دإعادة القي
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readmission. If it becomes evident after admission that he/she was dismissed for such reasons, his/her 
readmission is considered canceled from the date of readmission. 
 

 القواعد التنفيذية للمادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة بجامعة الملك خالد 
 

 :ادضوابط اآلتية املطوي  يده ادتقدم دكليته بطلب إعادة  يده بر مه وسجل ه ادسابق وفق/ادطادبة ميكن دلطادب 

 .ادقيد من تاريخ  ي أربعة فصول دراسية مبا ال يزيد عنأن يتقدم بطلب إعادة ادقيد  (1

  فصرل اددراسري  ني مرن بردء اد  األود سبوعنيألامالل  / ادطادبةيوافق جملس ادكلية املعنية على إعادة  يد ادطادبأن  (2

 . يف ادفصل ادتاديه يعاد  يُدف؛ ادفرتةهذه ويف حال تأمر موافقة جملس ادكلية عن  

االستثناء من ذدكو  –دضرورة حال ا يف –أكثر من مرة واحدةو وملدير اجلامعة  /ادطادبةال جيوز إعادة  يد ادطادب (3

 .دلشؤون ادطالبيةتوصية ادلجنة اددائمة  بعد عرض املوضوع على جملسي ادقس  وادكلية و

 .أكادمييًا إذا كان مفصواًل/ ادطادبة ال جيوز إعادة  يد ادطادب  (4

 . خمادفا   ادحة يف سلوكه د ارتكب مالل فرتة االنقطاع / ادطادبة ال يكون ادطادب أ (5

  د ادتحق مالل فرتة االنقطاع دامعة أمرى وفصل منها فصاًل تأديبيًا أو أكادمييَا ال يكونأ (6

 أن حيصل على موافقة مرجعة باددراسة , إذا كان يعمل يف جهة حكومية أو ماصة . (7

مرن اجلامعرة إذا كران دديرة أكثرر مرن       نسرحب  ملااملطروي  يرده مرن اجلامعرة أو      / ادطادبة ال جيوز إعادة  يد ادطادب (8

 .نيأكادميي ارينانذ

 :يأتي بني ما/ ادطادبة فيخري ادطادب ؛ مخسة فصول دراسية أو أكثر / ادطادبة إذا مضى على  ي  يد ادطادب (2

 ادفررتة املعلنرة دلقبرول دون     درجرة ادبكرادوريوس يف   يف  دلجامعة كطادب مسرتجد  / ادطادبة  يتقدم ادطادب

شررروط ادقبررول يف ذدررك ادفصررل أو تلررك ادسررنة    األكررادميي ادسررابق إذا انطبقررت عليررة  سررجلهادرجرروع إ  

 .اددراسية

  دون ادرجوع إ   وحدى كليا  اجملتمع يف اجلامعةإدلجامعة كطادب مستجد يف / ادطادبة يتقدم ادطادب

 .ادسابق األكادميي سجله

  اآلتيةواستمراره يف ختصصه وفق ادشروط / ادطادبة عادة  يد ادطادب إجمللس اجلامعة: 

 ادنظامية دل نامج)اددرجة ادعلمية(من تاريخ االنقطاع. ادفرتةة االنقطاع على ال تزيد فرت أ (أ 

 ادكلية.جملسي ادقس  ويوافق عليه  مسوًَّغا بسببن يكون االنقطاع أ (ب 

 %( من ادوحدا  اددراسية.43 د اجتاز بنجاح ) / ادطادبة ن يكون ادطادبأ (ج 

 .5من  2,25ه ادرتاكمي عن ال يقل معدُدأ (د 

 

 :قيدآدية إعادة اد

   عميد ادكليةإ ادفصل اددراسي مباشرة انتهاءبعد  عادة ادقيدإحيق هل   وائ  ادطلبة ادذين  حييل املرشد االكادميي
 تي:عمل اآل وعلى ادكليا 

 عمادة ادكلية إوتسليمه  وعادة ادقيدإوادطلب منه   باعة منوذج  وع  املرشد ادطالبي ادطلبة بذدك بالنإ   

  عادة ادقيدإيف فصل  لكليةددقيد على أول جملس عادة اإعرض مناذج. 

   احملددة يف ادفرتةعمادة ادقبول وادتسجيل إرسال  ائمة بادطلبة املوافق على إعادة  يده  إ.  
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 : ةعشر التاسعة المادة  
بعررد إنهرراء متطلبررا  ادتخرررج بنجرراح حسررب اخلطررة اددراسرريةو علررى أال يقررل معددرره          يتخرررج ادطادررب  (1

عن املعدل ادذي حيدده جملس اجلامعة املعنية دكل ختصص و على أال يقل يف كل األحوال  ادرتاكمي
 .عن تقدير مقبول

/  على توصية جملس ادقس  املختص حتديد مقررا  مناسبة يدرسها ادطادب جيوز جمللس ادكلية بناء (2
 عدل ادرتاكمي درفع معدده ادرتاكمي و وذدك يف حادة جناحه يف املقررا  ورسوبه يف امل ادطادبة

Article 49: 
5) Student graduates after successfully completing all graduation requirements according to the 

degree plan, provided that his/her cumulative GPA is not less than pass. 
2) If the student has passed the required courses but his/her cumulative GPA is low, the College 

Council, on the basis of the recommendations of the council of the department concerned, is 
entitled to specify the appropriate courses that the student must complete in order to improve 
his/her GPA. 

 التاسعة عشرة بجامعة الملك خالدالقواعد التنفيذية للمادة 
 

 

ال يقل معدده ادرتاكمي أبعد إنهاء متطلبا  ادتخرج بنجاح حسب اخلطة اددراسيةو على / ادطادبة يتخرج ادطادب  (1

حتديد  -بناء على توصية جملس ادقس  املختص -وجمللس ادكلية و أو ما حيدده جملس اجلامعة (5من 2عن )

؛  د سبق ده دراستها يكون الأيف اجلامعة درفع معدده ادرتاكمي  على ادطادبة / مقررا  مناسبة يدرسها ادطادب

  وذدك يف حال جناحه يف املقررا  ورسوبه يف املعدل.

 مجيع متطلباتها  بل ادتخرج. واتباعها حتى إنهاءدتخصصه  / ادطادبة اال الع على اخلطة اددراسيةعلى ادطادب  (2

 د أكمل  / ادطادبة دلتأكد من أن ادطادب هاوتد يق مجيع سجال  ادطالب عمادة ادقبول وادتسجيل مبراجعة تقوم (3

 مجيع متطلبا  ادتخرج.

وذدك يف ؛   بأمساء ادطالب املرشحني دلتخرجترفع عمادة ادقبول وادتسجيل جمللس اجلامعة مذكرا  تتضمن  وائ (4

 .أول جلسة تلي فرتة االمتبارا  ادنهائية دكل فصل مبا يف ذدك ادفصل ادصيفي 

مر آيف  أكثر أوار بديل يف مقرر يسم  هل  بامتب ادذين أوتكامل )ل( ادطالب ادذين حيصلون على تقدير غري م (5

 وأومن يف حكمه  ترفع بشأنه  مذكرا  خترج إفرادية حال استكماهل  املتطلبا  ومستوى دراسي د نامج ادتخرج

 .هو فصل ادتخرج/ ادطادبة آمر فصل دراسي يف سجل ادطادب  دويع

ه  جمللس اجلامعة بطلب ؤمتطلبا  ادتدريب ادعملي ترفع أمسا ءادذين تقتضي مططه  اددراسية إنهاادطالب  (6

/ يف سجل ادطادب  تاملوافقة على منحه  اددرجة يف نهاية ادفصل اددراسي ادذي ينهون فيه هذا املتطلب على أن تثب

 ".هذا ادفصل  ادتدريب ادعملي مالل متطلبا / ادطادبة " استكمل ادطادب اآلتيةادعبارة ادطادبة 

 ووتارخيه وامليالد ومكان وامسه رباعيًا :يوض  فيها الجنليزيةإادعربية و :بادلغتني قة خترجمين  كل مريج وةي (7

ع ادوةيقة من عميد ادقبول  وتو .وحادة ادقيد وعند ادتخرجوتقديره  وا حصل عليهيتاد وواددرجةوادتخصص و وادكلية

 خبت  اجلامعة. وختت  ووادتسجيل

 :يأتيوفقًا ملا  تادف بدل أو ووةيقة ادتخرج ميكن إصدار بدل  مفقود تلف أو انيف حادة فقد (8

بطلب إصدار بدل مفقود  يتقدم عن فقد وةيقة خترجه يف إحدى ادصحف احمللية على أن / ادطادبة يعلن ادطادب (أ 

 .وةيقته ادتادفة حيضر وأ وهاإلعالن بطلب يرفق و ونعلى تاريخ اإلعال سبوعنيأمضي  بعد

 Graduationج   لتخرا



                                                                                                                                                                                                             د . . . .يذية هلا جبامعة امللك خالالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية والقواعد التنف

        08 

 .بديلة يوضع مت  بعبارة )بدل مفقود( أو)بدل تادف( على كل وةيقة  (ب 

 

 
 

 
 من اجلامعة يف احلاال  اآلتية :/ ادطادبة يفصل ادطادب  : العشرون المادة
إذا حصررل علررى ةالةررة إنررذارا  متتاديررة علررى األكثررر الخنفرراض معددرره ادرتاكمرري عررن املعرردل احملرردد      (1

( من هذه ادالئحة و وجمللس اجلامعة بنراًء علرى توصرية جملرس ادكليرة إعطراء       12دلمادة ) دلتخرج وفقا
 فرصة رابعة ملن ُيْمكنه رفع معدده ادرتاكمي بدراسته دلمقررا  املتاحة .

إذا مل ينه متطلبا  ادتخرج مالل مدة أ صاها نصف املدة املقرررة دتخرجره عرالوة علرى مردة اد نرامجو        (2
ال   إلنهراء متطلبرا  ادتخررج حبرد أ صرى     / ادطادبرة  طاء فرصة استثنائية دلطادب وجمللس اجلامعة إع

 يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة دلتخرج .
جيرروز جمللررس اجلامعررة يف احلرراال  االسررتثنائية معاجلررة أوضرراع ادطررالب ادررذين تنطبررق علرريه  أحكررام      (3

 ني دراسيني على األكثر. ادفقرتني ادسابقتني بإعطائه  فرصة استثنائية ال تتجاوز فصل
Article 25: A student will be dismissed from the University in either of the following situations: 

5) The student receives a maximum of three consecutive academic probations for having a cumulative GPA 

lower than 2055 out of 1055, or 5.55 out of 0055. Based on the recommendations of the College 
Council, the University Council may grant a fourth chance to a student who can improve his/her 
cumulative GPA by studying the courses available. 

2)  A student fails to complete the graduation requirements within a maximum additional period, equal to 
one-half of the period determined for his/her graduation in the original program period. The University 
Council may make an exception and award the student the opportunity to complete the graduation 
requirements within an additional period of a maximum duration equal to that 
specified for graduation. 

3) The University Council may make an exception and give students falls under (a) or (b) the opportunity 
to complete their studies within an additional period of two semesters. 

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة العشرين
 

, األكادميي و يظهر ذدك يف ادسجلو  5,33من  2,33معدده ادرتاكمي عن  إذا اخنفض/ ادطادبة ينذر ادطادب  (1

 ع  ادبوابة االدكرتونية كادميية بعد انتهاء كل فصل دراسيوضاعه  األأوجيب على مجيع ادطلبة معرفة 

   ذدك.إ/املرشدة ادطالبي يف حادة احلاجة ومراجعة املرشد

 من درجة ادبكادوريوس  ادبيفصل  (2

أكادمييًا حتى يصدر  رار  مو وفًا يعدعلى ةالةة إنذارا  متتادية فإنه / ادطادبة إذا حصل ادطادب اجلامعة   (3

 : اآلتيجملس ادكلية بشأنه على ادنحو 

 63بافرتاض حصوده على  رفع معدده ادرتاكمي ن ميكنهمل فرصة رابعة/ ادطادبة إعطاء ادطادب  جمللس ادكلية 

 .على أن يت  احتساب ذدك وتنفيذه آديا دراسيًة وحدًة15 من دراسًة نقطًة
  دلشؤونللجنة اددائمة ف ,ادرابعة ادفرصة إعطائه من رفع معدده ادرتاكمي بعد/ ادطادبة إذا مل يتمكن ادطادب 

 رفع معدده ادرتاكمي ملن ميكنه ,توصية جملس ادكلية بعد, امسةفرصة م/ ادطادبة إعطاء ادطادب  يةادطالب

 .على أن يت  احتساب ذدك وتنفيذه آديا ووحدة دراسية15نقطة من دراسة  45بافرتاض حصوده على 
 اددائمة  فيمكن دلجنة ؛إعطائه ادفرصة اخلامسة من رفع معدده ادرتاكمي بعد / ادطادبة مل يتمكن ادطادب ذاإ

عطائه فرصة إب أن توصي جملس اجلامعة -توصية جملس ادكلية بعدو - يف حال ادضرورة ية ادطالب دلشؤون

وحدة دراسية على 15نقطة من دراسة  37,5بافرتاض حصوده على  رفع معدده ادرتاكمي ملن ميكنه مريةأسادسة و

 Dismissal From The University   الفصل من  الجامعة
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 3اأن يت  احتساب ذدك وتنفيذه آدًي

إنرذارين أكرادمييني   علرى  / ادطادبرة  إذا حصرل ادطادرب   ة من اجلامع دكليا  اجملتمع (دبلوم)درجة  يفصل  ادب (4

 : اآلتيأكادمييًا حتى يصدر  رار جملس ادكلية بشأنه على ادنحو  مو وفًاوويعدُّ متتاديني 

 ودراسرية  ةوحد15من دراسة  ةنقط 63يعطى فرصة ةادثة من ميكنه رفع معدده ادرتاكمي بافرتاض حصوده على 

  .آديًا على أن يت  احتساب ذدك وتنفيذه

  دلشؤونللجنة اددائمة ف .ادثادثة ادفرصة إعطائه من رفع معدده ادرتاكمي بعد/ ادطادبة إذا مل يتمكن ادطادب 

رفررع معددرره  ملررن ميكنررهتوصررية جملررس ادكليررة   بعررد وأمررريةرابعررة فرصررة  / ادطادبررة إعطرراء ادطادررب يررةادطالب

 . سية على أن يت  احتساب ذدك وتنفيذه آدياوحدة درا15نقطة من دراسة  45بافرتاض حصوده على  ادرتاكمي

املقررررة  ملرردةامررالل  ادبكررادوريوسددرجررة  متطلبررا  ادتخرررج إذا مل ينررِهمررن اجلامعررة / ادطادبررة يفصررل ادطادررب  (5

  : يعاجل وضعه وفق اآلتيوو دتخرجه
 د نامجو فلمجلس ا فرتةعالوة على  واملقررة دتخرجه دةامل أ صاها نصف مدةمتطلبا  ادتخرج مالل  إذا مل ينِه

 دةاملر أ صرى ال يتجراوز ضرعف     إلنهراء متطلبرا  ادتخررج حبردٍ     فرصرة اسرتثنائية   / ادطادبرة  دلطادرب مرن   ادكليرة  

 .بشرط أن يكون سبب ادتعثر مقبواًل جمللس ادكلية األصلية احملددة دلتخرج
 لجنررة اددائمررة دلشررؤون    ادإ / ادطادبررة بعررد ذدررك ترفررع ادكليررة موضرروع ادطادررب  متطلبررا  ادتخرررج  إذا مل ينررِه

 دلتخرج.  واحٍد دراسٍي ضافية دفصٍلإفرصة  إلعطائه ؛ادطالبية ددراسة ادرفع جمللس اجلامعة

 املفصرودني بسربب    إعطاء ادطالبرر  ادطالب األكادميية ملشكال ادلجنة اددائمة  بتوصية منورر لس اجلامعة جمل

  مرية دفصل دراسي واحد دلتخرج. أ اد نامج فرصة فرتةاستنفاد ضعف 

 

وعرضرها علرى اجملرادس     وادريت تردهرا   حبصرر مجيرع احلراال    عمادة ادقبول وادتسجيل بادتنسيق مع  تقوم ادكلية (6

ويف حال ادتأمر ؛ من بدء اددراسة سبوعأال تزيد عن   مدةمالل  وادرفع دلجنة اددائمة دلشؤون ادطالبيةو املختصة

 .سجيل إال يف ادفصل ادتاديادت عن ذدك فال حيق دلطادب

  

-ال جييدون ادلغرة ادعربيرة   ملنادعربية  اجلنسيا  غريعضاء هيئة تدريس من أديها إتلتزم ادكليا  اديت ينتمي  (7

 عاله مع بداية كل فصل دراسي.أبشرح ادقواعد  -حتدةا وكتابة

 

 

 

 

 المـــادة الحادية  والعشرون :
دكليا  األمذ مببدأ اددراسة عن  ريق االنتساب يف بعض ادكليا  جيوز جمللس اجلامعة بناء على ا رتاح ا

وادتخصصا  اديت تسم   بيعة اددراسة فيها بذدكو ويضع جملس اجلامعة ادقواعد واإلجراءا  املنظمة 
 :دذدك وفق ادضوابط اآلتية

  اددراسية املنتسب عن عدد ادوحدا/ ادطادبة  اددراسية املطلوبة دتخرج ادطادب أال يقل عدد ادوحدا  (1
 املنتظ  يف ادتخصصا  املتاحة دالنتساب./ ادطادبة املطلوبة دتخرج ادطادب 

 Study by Affiliationاالنتساب  
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املنتسب من حيث ادقبول ورصد ادتقديرا  وادتحويل وادفصل وإعادة ادقيد  / ادطادبة يعامل ادطادب (2
 املنتظ  عدا حضور احملاضرا ./ ادطادبة وغريها معاملة ادطادب 

   أداء ادطالب املنتسبني.وياح جمادس ادكليا  وضع ادضوابط ادالزمة دتقجمللس اجلامعة بناء على ا رت (3
 )باالنتساب(./ ادطادبة يثبت يف ادسجل األكادميي ووةيقة ادتخرج وادشهادة ما يفيد بأن دراسة ادطادب  (4

Article 24: 

Based on the recommendation of the colleges, the University Council may accept the principle of studying 

by affiliation in some colleges and specializations that allow this option. The University Council sets the 

rules and procedures for affiliation according to the following regulations: 

5) The credit hours required for the graduation of an associate student must not be less than the 

credit hours required of a regular student. 

2)  The associate student will be treated, with regard to admission, grading, transfer, dismissal, 

and re-enrollment, in exactly the same manner as a regular student, except for class attendance. 

3)  On the basis of the College Council’s recommendation, the University Council determines the 

rules required to evaluate the performance of associate students. 

0) The student’s transcript, graduation certificate, and degree must indicate that the student 

studied by affiliation. 

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين
 

 

 حيدد جملس اجلامعة ادتخصصا  اديت يتاح فيها االنتساب. (1

 % من عدد ادطالب املقبودني دالنتظام .23ال تزيد عن حيدد عدد املقبودني دالنتساب يف كل  س  بنسبة (2

( يف فررتة ادتحويرل   5مرن 3)ومبعردل ال يقرل عرن     وبعرد مضري فصرلني دراسريني    م  بادتحويل من االنتساب إ  االنتظام يس (3

 ادداملي.

 وبقرار من جملس ادكلية. ويسم  بادتحويل من االنتظام إ  االنتساب أو ادعكس مرة واحدة فقط مالل اددراسة اجلامعية (4

 يتقدم بطلبه إ  عمادة ادقبول وادتسجيل ول من منتسب إ  منتظ  أو ادعكسيف ادتحوي/ ادطادبة ادطادب  ةيف حادة رغب (5

وعلى ادطادرب متابعرة   و ل املطلوبدبعد حتقيق املع فيهوذدك  بل بداية ادفصل اددراسي ادذي يرغب ادتحويل  دكرتونيًاإ

 .حادة  لبه

مع مراعاة ما ورد يف  ئة ممن ون درجته ادنهائية وتك؛ ادفصل اددراسيار واحد دكل مقرر يف نهاية بيقوم أداء املنتسبني بامت (6

 (.23املادة)

 . باالنتساب ادطادبة /ادسجرررل األكررررادميي ووةيقة ادتخررررج مررررا يفيد بأن دراسة ادطررادب يثرررررررربت يف (7

 

 والعشرون :  الثانية المادة
درجة لألعمال الفصلية ال تقل عن  –لقسم بناء على اقتراح مجلس ا –يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقّرر 

 %( من الدرجة النهائية للمقرر.31)

Article 22: Based on the recommendations of the department council that offers the course, the College 

Council will decide the class work score, which must not be less than 35 percent of the final course 

grade. 

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين
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% إ  33حيدد جملس ادكلية بناء على ا رتاح جملس ادقس  ادذي يتو  تدريس املقرر درجة األعمال ادفصلية مرن   (1

 % من اددرجة ادنهائية دلمقررا  .53

مرردى مررن سرتاذ املقرررر  أدلتأكررد مررع  ؛االمتبررارا  ادفصررلية  برل االمتبررار  سررئلةأجيروز درررئيس ادقسرر  اال ررالع علرى    (2

 ؛سرئلة ادريت يترأتى عنهرا ادتقيري  املناسرب حلصريلة ادطلبرة ادعلميرة         األ تنروع ومردى   وعطي دلطلبةأ اممناسبتها مع 

 مذها  بل ذدك االمتحان.  أاديت مت  استيعابها ملفردا  املقرروكذدك 

 ادنهائية . االمتبارا ومشروعا (  بل بداية أامتبارا  وواجبا  أو حبوث تنتهي األعمال ادفصلية )من  (3

 يف األعمال ادفصلية حتى نهاية ادفصل اددراسي ادتادي ./ ادطادبة بكل ما ده عال ة بتقوي  ادطادب  ادقس حيتفظ  (4

أر ام ادطرالب دون   مباستخدا و بلها اديت يعلن املدرس دطالبه درجا  األعمال ادفصلية يف آمر حماضرة يقدمها أو (5

 ذكر األمساء .

 .أمطائهادفصلية دالستفادة من  االمتبارا على ور ة  اال الع/ ادطادبة جيوز دلطادب  (6

 . بل اددمول دالمتبارا  ادنهائية حق من حقو ه  ادنهائية حصول ادطادب / ادطادبة على درجة األعمال ادفصلية (7

ة بعد كل امتبار فصلي تظلمًا يف حادة عدم ا تناع ادطادب بدرجته احلق يف مراجعة أستاذ املاد / ادطادبة دلطادب (8

االمتبرارا    مترى مرا بردأ    يف ادتظل  يف درجتره ادكليرة دألعمرال ادفصرلية     / ادطادبة ينتهي حق ادطادب و وادفصلية

 .اددراسي ادنهائية دلفصل

ةبت وأدتعليما  و واعد إجراء االمتبار أو مادف ا وأو شرع يف ادغش وياالمتبار ادفصليف  / ادطادبة  إذا غش ادطادب (2

املقررر أو عضرو    أسرتاذ فيقروم   ؛ادبحروث  ادتقرارير أو  جناز ادواجبا  اددراسريةو أو إيف  ن ادطادب  د غشأ ستاذ املقررأل

 يرفعره ة   وحدث بد ة ما فيهوكتابة حمضر يبني  ومن االستمرار يف االمتبار / ادطادبةجلنة املرا بة مبنع ادطادب

يطبق على ادطادب ادعقوبة املناسبة وفق ما نصت عليه الئحة ادذي بدوره  ومن ة  إ  عميد ادكلية  وقس اددرئيس 

استئناف ادقرار ددى عميد / ادطادبة وجيوز دلطادب  .ابالن عمادة ادقبول وادتسجيل بذدك ادكرتونًيإو تأديب ادطالب

 ادكلية يف غضون أسبوع من إبالغه بادقرار.

اختراذ ادقررارا     ادقسر  جمللرس   نإفر ؛ أو ادرتظل  يف االمتبرارا  ادفصرلية     بسبب عذر يقبله ادقسر   ادغيابيف حاال   (13

 :  اآلتية

  متبار ادبديلاال وعدعالم ادطلبة بشكل رمسي مبإة بعد متبارا  ادبديلاالحتديد  .  

 يف حادة ةبو  صحة تظل  ادطادب/ادطادبة تعديل ادنتيجة . 

 -ال جييردون ادلغرة ادعربيرة    ملرن ادعربيرة   اجلنسريا  غرري  عضاء هيئة تردريس مرن   أديها إ تلتزم ادكليا  اديت ينتمي( 11

 عاله مع بداية كل فصل دراسي.أبشرح ادقواعد  -حتدةا وكتابة

 
 

 

 .الثالثة  والعشرون : المادة 

 :حتتسب درجة األعمال ادفصلية دلمقرر بإحدى ادطريقتني اآلتيتني
األمررى أو منهرا مجيعرًا أو مرن بعضرها       أو ادبحوث أو أنواع ادنشاط ادصرفي االمتبارا  ادشفهية أو ادعملية  - أ

 . وامتبار حتريري واحد على األ ل
  امتبارين حتريريني على األ ل - ب

Article 23: 

The class work score is evaluated in one of the following ways: 
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a. At least one written examination, plus part or all of the following: oral and practical examinations, 

research papers, other class activities. 

b. At least two written examinations. 

 

 :.الرابعة والعشرون  المادة
 أن ُيَضررّمن االمتبررار ادنهررائي  –علررى توصررية جملررس ادقسرر     بنرراء –جيرروز جمللررس ادكليررة ادرريت يتبعهررا املقرررر    

 .ادنهائي شفويةو وحيدد اددرجا  اديت ختصص هلا من درجا  االمتبار أي مقرر امتبارا  عملية أو يف
Article 21 

Based on the recommendations of the department council concerned, the College Council is entitled to 

permit the inclusion of practical or oral tests in the final examination of any course and to specify the 

proportion of the final score for the course that is assigned to these tests. 

 الخامسة والعشرون : المادة
باستكمال / ادطادبة يتو  تدريس املقرر بناء على توصية مدرس املادة ادسماح دلطادب ادذي  جيوز جمللس ادقس 

يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل / ادطادبة متطلبا  أي مقرر يف ادفصل اددراسي ادتادي ويرصد دلطادب 
بعد / ادطادبة ( وال حيسب ضمن املعدل ادفصلي أو ادرتاكمي إال ادتقدير ادذي حيصل عليه ادطادب IC)ل( أو )

( يف سجل IC تقدير غري مكتمل )ل( أو )استكمال متطلبا  ذدك املقررو وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل ُيغري
( وحيسررب ضررمن املعرردل ادفصررلي     Fتبدل برره تقرردير راسررب )هررر( أو )    سرر دعرردم اسررتكماده في   / ادطادبررة  ادطادررب

 وادرتاكمي.
Article 25 

Based on the recommendations of the course instructor, the department council that offers the course may 

allow a student to complete the requirements of any course in the following semester. In such a case, an 

IC grade is recorded in the student’s academic record. The student’s grade in the course will not be 

included in the calculation of the semester or cumulative GPA until he/she completes the course 

requirements and earns a grade. If the IC grade is not changed in the academic record after the lapse of 

one semester because the student does not complete the course, the IC status will be automatically 

changed to an F grade and will be included in the calculation of the 

semester and cumulative GPAs. 

 السادسة والعشرون : المادة
( أو 25و 23و 22جيوز استثناء مقررا  ادندوا  واألحباث واملقررا  ذا  ادصبغة ادعملية أو امليدانية من أحكام املواد )

ليرة بنراء علررى توصرية جملرس ادقسر  ادرذي يترو  تردريس املقرررو وحيرردد          بعضرهاو وذدرك بقررار مرن جملرس ادك     
 يف هذه املقررا ./ ادطادبة جملس ادكلية  ياس حتصيل ادطادب 

Article 26 

Courses that involve symposia and/or research or courses of a practical or field work nature may be 

excluded from part or all of the rules in Articles 22, 23, and 20, based on a decision made by the College 

Council and the recommendation of the department council teaching the course. The College Council may 

specify alternate ways to evaluate student achievement in such courses. 

 

 

 المــادة السابعة والعشرون : 
تقدير مستمر )م( أو / ادطادبة إذا كانت دراسة مقررا  األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد دلطادب 

(IP و وبعد انتهاء ادطادب) من دراسة املقرر مين  ادتقدير ادذي حصل عليهو وإذا مل يستكمل املقرر يف / ادطادبة
( يف ICقس  ادذي يتو  تدريسره املوافقرة علرى رصرد تقردير غرري مكتمرل )ل( أو )       ادو ت احملدد فيجوز جمللس اد

 / ادطادبة . سجل ادطادب
Article 27 
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If courses of a research nature require more than one semester to complete, the grade of IP is assigned to 

the student. After the completion of the course, the student will be given the grade he/she has earned. If 

he/she fails to complete the course within the specified time, the department council that offers the course 

may approve assigning an IC grade to the student’s record for this course. 

 امنة والعشرون :المادة الث
 :يأتييف كل مقرر كما / ادطادبة حتسب ادتقديرا  اديت حيصل عليها ادطادب 

 

 (1وزن التقدير من ) (5وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية

 1011 5011 أ + ممتاز مرتفع 411 – 95

 3075 1075 أ ممتاز 95إلى أقل من  91

 3051 1051 ب + مرتفع جيد جدا   91إلى أقل من  85

 3011 1011 ب جيد جدا   85إلى أقل من  81

 2051 3051 ج + جيد مرتفع 81إلى أقل من  75

 2011 3011 ج جيد 75إلى أقل من  71

 4051 2051 د + مقبول مرتفع 71إلى أقم من  65

 4011 2011 د مقبول 65إلى أقل من  61

 1 4011 هـ راسب 61أقل من 
 

 

 ن بجامعة الملك خالديوالعشر ثامنةتنفيذية للمادة الالقواعد ال
أن وزن  أسراس ( علرى  28يف كرل مقررر وفقرًا دلمرادة )     / ادطادبرة   حتسب ادتقديرا  اديت حيصل عليها ادطادرب   

 ( نقاط دتكون كما يلي : 5ادتقدير من )
 

 (5وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية

 5011 أ + تفعممتاز مر 411 – 95

 1075 أ ممتاز 95إلى أقل من  91

 1051 ب + جيد جدا  مرتفع 91إلى أقل من  85

 1011 ب جيد جدا   85إلى أقل من  81

 3051 ج + جيد مرتفع 81إلى أقل من  75

 3011 ج جيد 75إلى أقل من  71

 2051 د + مقبول مرتفع 71إلى أقم من  65

 2011 د مقبول 65إلى أقل من  61

 4011 هـ راسب 61أقل من 

 

 

 المادة التاسعة والعشرون :

 بناء على معدله التراكمي كاآلتي:/ الطالبة يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب 

 .1011من  3051أو  5011من  1051)ممتـاز(:إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  .4

إلى أقل من  2075أو من  5011من  1051إلى أقل من  3075 )جيد جدا (:إذا كان المعدل التراكمي من .2

 .1011من  3051

إلى أقل من  4075أو من  5011من  3075إلى أقل من  2075)جــيد(:إذا كان المعدل التراكمي من  .3

 .1011من  2075

إلى أقل من  4011أو من  5011من  2075إلى أقل من  2011)مقبـول(:إذا كان المعدل التراكمي من  .4

 .1011من  4075
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Article 29 

The general grade assigned to the cumulative GPA at the time of the student’s graduation 

is based on his/her cumulative GPA and calculated as follows: 

5. Excellent—if the cumulative GPA is no less than 0015 out of 1055, or 3015 out of 0055. 

2. Very good—if the cumulative GPA is 3051 or higher but less than 0015 (out of 1055), or 2051 or 

higher but less than 3015 (out of 0055). 

3. Good—if the cumulative GPA is 2051 or higher but less than 3051 (out of 1055), or 5051 or higher 

but less than 2051 (out of 0055). 

0. Pass—if the cumulative GPA is 2055 or higher but less than 2051 (out of 1055), or 5055 or higher 

but less than 5051 (out of 0055). 

 

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين
 

( نقاط 5( على أساس أن وزن ادتقدير )22ادوارد يف املادة ) .يطبق ادتقدير ادعام دلمعدل ادرتاكمي1

 : تيكاآل هبناء على معدد/ ادطادبة عند خترج ادطادب 

 .4,53إذا كان املعدل ادرتاكمي ال يقل عن  )ممتراز(: -4

 .4,53إ  أ ل من  3,75إذا كان املعدل ادرتاكمي من  )جيد جدًا(: -2

 .3,75إ  أ ل من  2,75إذا كان املعدل ادرتاكمي من  )جيررد(: -3

 .2,75إ  أ ل من  2,33إذا كان املعدل ادرتاكمي من  )مقبرول(: -1

 
 المادة الثالثون :

  (5,33( من )5,33( إ  )4,75احلاصل على معدل تراكمي من ) / ادطادبة متن  مرتبة ادشرف األو  دلطادب
ادثانية دلطادب احلاصل على معدل  ( عند ادتخرجو ومتن  مرتبة ادشرف4,33( من )4,33( إ  )3,75أو من)

 ( عند ادتخرج.4,33( من )3,75( إ  أ ل من )3,25( أو من )5,33( من )4,75( إ  أ ل من )4,25تراكمي من )
 ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:

 ة أمرى. د رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامع/ ادطادبة أال يكون ادطادب  - أ
 د أكمل متطلبا  ادتخرج يف مردة أ صراها متوسرط املردة برني احلرد األدنرى        / ادطادبة أن يكون ادطادب  - ب

 واحلد األ صى دلبقاء يف كليته.
%( مرن متطلبرا    63يقرل عرن )   د درس يف اجلامعة ادريت سريتخرج منهرا مرا ال     / ادطادبة أن يكون ادطادب  - ت

 .ادتخرج
Article 31: 

First honors are granted to the student who has earned a cumulative GPA between 0051 and 1055 (out 

of 1055) or between 3051 and 0055 (out of 0055) at the time of his/her graduation. Second honors are 

granted to the student who has earned a cumulative GPA of 0021 or higher but less than 0051 (out of 

1055), or 3021 or higher but less than 3051 (out of 0055) at the time of his/her graduation. The student 

who is eligible for first or second honors also must meet the following criteria: 

a. He/She must not have failed any course completed at the University or any other university. 

b. He/She must have completed all graduation requirements within a specified period, the maximum of 

which is the average of the maximum and minimum limits for completing his/her degree program. 

c. He/She must have completed 05 percent or more of the graduation requirements at the university 

from which he/she is graduating. 

 بجامعة الملك خالدالقواعد التنفيذية للمادة الثالثين 
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( عنررد 5,33( إ  )4,75احلاصررل علررى معرردل تراكمرري مررن )  / ادطادبررة متررن  مرتبررة ادشرررف األو  دلطادررب 

( إ  أ ل من 4,25احلاصل على معدل تراكمي من )/ ادطادبة ادتخرجو ومتن  مرتبة ادشرف ادثانية دلطادب 

 ( عند ادتخرج.4,75)

 :يأتيويشرتط دلحصول على مرتبة ادشرف األو  أو ادثانية ما 

  د رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أمرى./ ادطادبة يكون  ادطادب  أال - أ

بني احلرد   ادفرتةأ صاها متوسط  مدة  د أكمل متطلبا  ادتخرج يف/ ادطادبة يكون ادطادب  أال  - ب

 األدنى واحلد األ صى دلبقاء يف كليته.

%( مررن متطلبررا  63مررا ال يقررل عررن )  جامعرره امللررك مادررد  ررد درس يف / ادطادبررة أن يكررون ادطادررب  - ت

 ادتخرج.

 

 

 

 

 المادة الحادية والثالثون :
ادنهائيو وتكون مهامها مراجعة س ادكلية تكوين جلنة تتعاون مع األ سام يف تنظي  أعمال االمتبار جيوز جملل

 ف رصد اددرجا  وتسليمها دلجنة املختصة مالل مدة ال تزيد عن ةالةة أيام من تاريخ امتبار أي مقرر.وكش
Article 34: 

The College Council may form a committee to coordinate with the departments in organizing the 

procedures of final examinations. The responsibilities of this committee include reviewing the marking 

sheets and submitting them to the committee concerned within three days of the examination date of the 

respective course. 

 

 دبجامعة الملك خال القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثالثين
 

 

ويكون مرن   وادنهائي االمتبارمع األ سام يف تنظي  أعمال  تتعاوندالمتبارا   ةعام ةن جملس ادكلية جلنيكوِّ (1

 :  يأتيمهامها ما 

 ادنهائية دلطالب  بل بدايتها بأسبوع على األ ل . االمتبارا إعالن جدول  -أ 

 وتعميمه عن  ريق رؤساء األ سام . واالمتبارا مالل فرتة  ةإعداد جدول املرا بني دكل  اع -ب 

 توزيع ادطالب على ادقاعا  . -ج 

 .تهاوتهيئ االمتبارا إعداد أماكن  -د 

 توزيع كراسا  اإلجابة على األ سام يف ادكلية . -هر  

وحصرر   وومتابعرة حضروره    واملالحظنيوتوزيع  وودمول ادطالب يف ادقاعا  واالمتبارا اإلشراف على سري  - و

 .عنهإبالن عميد ادكلية و ومن ختلف منه 

   ووتو يعهرا مرن رئريس ادقسر      وجعتها بعد تد يقها من ادقسر  اومر ورصد اددرجا  من األ سام  وائ   تسلُّ -ز

 اديت نص عليها ادنظام . املدةال تتجاوز  مدةة  تسليمها دعمادة ادقبول وادتسجيل يف 

 : يأتي ماوتكون مهامها  وداملية دالمتبارا  ادنهائية ةس ادقس  جلنيشكل جمل (2

 Final Examination Proceduresاالختبارات النهائية  
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 تسلي  كراسا  اإلجابة دلمالحظني  بل االمتبارا  بربع ساعة على األ ل . -أ 

 وتسليمها ملدرس املقرر دتصحيحها . ومن املالحظني بعد نهاية االمتبار تسل  كراسا  اإلجابة -ب 

 رصد اددرجا  من مدرس املقرر .  وائ اإلجابة بعد تصحيحها و ا كراس تسل  -ج 

 رصد اددرجا  .  وائ و اإلجابة كراسا يف  هاوتد يق ومراجعة رصد اددرجا  -د 

ادعامة دالمتبارا  يف  دلجنةويقوم بدوره بتسليمها و هااددرجا  درئيس ادقس  دلتو يع علي  وائ تسلي    -هر

 ادكلية .

 ومنوذجيرة دلمقرررا  ادريت تسرتدعي  بيعتهرا ذدرك       االحتفاظ بأورا  اإلجابة يف ادقس  مرفقًا بهرا إجابرة   - و

ةر  تتلرف    وعلى أال تقل عن فصل دراسي واحد وحيددها جملس ادقس  دفرتةموضحًا عليها توزيع اددرجا  

 مبحضر معتمد من رئيس ادقس  .

ال جييرردون ادلغررة   ملررنادعربيررة  اجلنسرريا  غررري مررن عضرراء هيئررة ترردريس  أديهررا إتلتررزم ادكليررا  ادرريت ينتمرري    - ي

 عاله مع بداية كل فصل دراسي.أبشرح ادقواعد  -حتدةا وكتابة -عربيةاد

 

 المادة الثانية و الثالثون :
 جيوز جمللس ادكلية أن يقرر تطبيق ادسرية يف إجراءا  االمتبارا  ادنهائية.

Article 32: The College Council may apply the principle of strict confidentiality in the final 

examinations procedures. 

 الثالثون :و المادة الثالثة 
يضع مدرس املقرر أسئلة االمتبارو وجيوز عند اال تضاء بناء على ا رتاح رئيس ادقس  أن يضعها من خيتاره 

 جملس ادكلية.
Article 33: The course instructor writes the examination questions. The College Council, when 

necessary, may appoint another instructor to write the questions, based on the recommendation of the 

department chairperson. 

 : بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادتين الثانية والثالثين والثالثة والثالثين
 

ة ادتامة عند إعداد امتباراته و باعتها وتصويرها مبا يتفق مع مدرس املقرر هو املسؤول األول عن حتري ادسري .4

 ما يقرر جملس ادكلية .

مدى من ستاذ املقرر أسئلة االمتبارا  ادنهائية  بل االمتبار دلتأكد مع أجيوز درئيس ادقس  اال الع على  .2

 و حلصيلة ادطلبة ادعلمية أتى عنها ادتقيي  املناسبتاألسئلة اديت ي تنوعومدى  وعطي دلطلبةما أ مناسبتها مع

 مذها  بل ذدك االمتحان.  أمت  استيعابها ملفردا  املقرر اديت وكذدك 

 

 : الثالثون و المادة الرابعة
( أن يشرك معه متخصصًا  يصح  مدرس املقرر أورا  االمتبار ادنهائي ملقررهو وجيوز درئيس ادقس  )عند احلاجة

 . لية عند ادضرورة أن يسند ادتصحي  إ  من يراهأو أكثر يف ادتصحي و وجيوز جمللس ادك
Article 31: The course instructor corrects the final examination papers. When necessary, the 

department chairperson may appoint one or more specialist instructors to participate in the grading 

process. The College Council also may assign the grading to another instructor, when required. 

 

 : بجامعة الملك خالد  والثالثينالرابعة القواعد التنفيذية للمادة 
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 ٍيأ ادنهائي إ مهمة تصحي  االمتبار  إسناد درئيس ادقس  وزحادة وجود امتبار عام جلميع شعب مقرر ماو جييف       

 سها  كل  منه .رِّدرسي املقرر بصرف ادنظر عن ادشعبة اديت  يَدم من

 

 الثالثون :الخامسة و المادة
يرصد من يقوم بتصحي  االمتبار ادنهائي اددرجا  اديت حيصل عليها ادطالب يف كشوف رصد اددرجا  املعدة 

 دذدك ويو ع عليهاو ة  يصاد  عليها رئيس ادقس .
Article 35: 

The instructor who corrects the final examination records the marks earned by the students on a grade 

sheet specifically prepared for that purpose. He/She then signs his/her name on the sheet and also has it 

signed by the department chairperson. 

 : بجامعة الملك خالد والثالثين الخامسةالقواعد التنفيذية للمادة 
 

 . دياآ وجمموعهماوادنهائية,  ةكرتوني, يكون رصد اددرجا  ادفصليلتحول االدد مواكبًة .1

 ها.بعد اعتماد على اددرجة ادنهائية تعديلي أجراء ال ميكن إ .2

اددرجا  املعدة  رصد  وائ يرصد من يقوم بتصحي  االمتبار ادنهائي اددرجا  اديت حيصل عليها ادطالب يف  .3

بعد ا الع عميد ادكلية على  كادمييعلى ادنظام األ , وترصدويو ع عليهاو ة  يصاد  عليها رئيس ادقس  ودذدك

 .رصد اددرجا   وائ 

 .تي:بعد اعتمادها, فيتبع اآل النتائج ستاذ المادة خطأ  في رصدأ كشففي حالة  .1

 جملس   رار على املبين ورئيس ادقس  من ديآ لب  ىعل بناًء اددرجة بتعديل وادتسجيل ادقبول عمادة تقوم

 املختص ادقس  رئيسمن  كٍل  كادميي وعضويةوكيل ادكلية األ برئاسةادقس  واملعتمد على توصية جلنة 

 .كيفية حدوةهوطأ اخل به مبينًا ادعال ةو ذا  املادة وأستاذ

  ودني من ادفصل ادتاديسبوعني األاألول أيف  ومت اعتماده جري ادتعديلأ و فإذارساهلاإاددرجة مبجرد  تعديل يت ,

/ ديل دون متكني ادطادب عسبوع ادثادث, فيت  ادتمن األ ًامت ادتعديل بدء وإذا ومعاجلة تسجيله يف  فللطادب احلق

 من ادتعديل على جدوده.ادطادبة 

 اددرجا  ديليف تع معينة ظاهرة هناك كان إذا علمي  س  وكل أستاذ دكل اددرجا  تعديل  لبا  حتصى 

 بتلك وادلجنة اددائمة دلشؤون ادطالبية ادكلية جملس من كل  وحياط ومعني   س  يف أو معني أستاذ ددى

 .ذدكو األمر  تضىا إن وجزاءا  ضوابط دوضع دراسيو فصل بنهاية كل اإلحصائية

-جييردون ادلغرة ادعربيرة   ال  ملرن ادعربية  اجلنسيا  غريعضاء هيئة تدريس من أديها إتلتزم ادكليا  اديت ينتمي  .5

 عاله مع بداية كل فصل دراسي.أبشرح ادقواعد  -حتدةا وكتابة

 

 

 المادة السادسة والثالثون :
 يف أكثر من مقررين يف يوم واحدو وجمللس اجلامعة االستثناء من ذدك./ ادطادبة ال جيوز امتبار ادطادب 

Article 36: No student is to be given more than two examinations on one day. The University Council 

may make exceptions for this rule, as it sees fit. 

 القواعد التنفيذية للمادة السادسة والثالثين بجامعة الملك خالد
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 ون :والثالثالمادة السابعة 
بدمول االمتبار ادنهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايتهو كما ال يسم  ده  / ادطادبة ال يسم  دلطادب

 باخلروج من االمتبار  بل مضي نصف ساعة من بدايته.
Article 37: 

No student is allowed to enter the examination venue more than 35 minutes after the examination begins 

or leave before the first 35 minutes of the examination have elapsed. 

 بجامعة الملك خالد القواعد التنفيذية للمادة السابعة والثالثين
 

أ صاها ةالةون د يقة من  فرتة االمتبارا ادذين يتأمرون عن يقوم عميد ادكلية أو من يفوضه بادسماح دلطالب  .1

 ./ ادطادبة ادنهائي بعد ا تناعه بعذر ادطادب  االمتباردمول ب االمتباربداية 

 .ال يسم  ده باخلروج من االمتبار  بل مضي نصف ساعة من بدايته .2

 
 المادة الثامنة  والثالثون :

/ دفة ادتعليما  و واعد إجراء االمتبار أمور يعا ب عليها ادطادب ادغش يف االمتبار أو ادشروع فيه أو خما
 وفق الئحة تأديب ادطالب اديت يصدرها جملس اجلامعة.ادطادبة 

Article 38 
Cheating in examination or attempting to cheat, or violating instructions, and examination regulations 
shall render the student to punishment in accordance with the Student Disciplinary By-Laws as issued 
by the University Council. 

 : بجامعة الملك خالد والثالثين الثامنةالقواعد التنفيذية للمادة 
 

 

ررين يف يوم يف أكثر من مق ادبة / حبيث ال يت  امتبار أي  ادب  دلطلبة ادنهائية متبارا االددودة ادكليا  تقوم  (1

 واحد.

وذدك دتحقيق  ؛يف كل فصل دراسي وأماكنها ووأو اتها وتاريخ عقد االمتبارا  ول االمتبارا  ادنهائية دج يشمل (2

 : يأتيما 

 .بارا  مال من ادتعارضادوصول إ  جدول نهائي دالمت -أ 

 ادقيام حبجز ادقاعا  وادفصول اديت تقدم فيها االمتبارا . -ب 

ال تقل عن أسبوع من بداية  مدةدول االمتبارا  ادنهائية عن  ريق نشر اجلدول  بل إعالم األ سام وادطالب د -ج 

 االمتبارا  ادنهائية احملددة يف ادتقوي  اددراسي دلجامعة.

 د. تمددول االمتبارا  املع دادتقيعلى مجيع مدرسي املقررا  وادطالب  (3

بارا  ادنهائية امتبارا  بديلة عن االمتبار ادنهائي بإعطاء ادطالب ادذين دديه  تعارض يف جدول االمت تقوم ادكلية (4

يف تلك املقررا  بعد موافقة وكيل ادكلية ورؤساء األ سام املعنينيو على أن يكون موعد االمتبار ادبديل مالل فرتة 

 االمتبارا  ادنهائية.

دطالب امتبارا  أو واجبا  بديلة دلمقررا  اديت ال تتطلب امتبارا  نهائية وفقًا دوصفهاو جيوز ملدرس املقرر إعطاء ا (5

 .عن االمتبار ادنهائي
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على حد سواء وجيب على أعضاء هيئة ادتدريس وادطالب  وغري أمال يو وحمرم إسالميًا سلوكادغش  .1

 .راعاة األمانة وادصد  دضمان شرعية ادتقديرا  اددراسيةم

ادذي مت / ادطادبة ادطادب  يقوم بهاجيب أن  ؛ملقرر ما ن مجيع األعمال واملتطلبا  األكادمييةإ  .2

وتد يق املقرر احلرص على مرا بة األعمال  ستاذأعلى وو من أي نوع بدون أي مساعدة بهاتكليفه 

 األمانة وادصد  يف تنفيذ هذه األعمال. يع ادطالب على حترألكادميية دتشجياملتطلبا  ا

 ؛أو مادف ادتعليما  و واعد إجراء االمتبار وأو شرع يف ادغش ويف االمتبار / ادطادبة إذا غش ادطادب .3

من االستمرار يف االمتبار وكتابة / ادطادبة فيقوم مدرس املقرر أو عضو جلنة املرا بة مبنع ادطادب 

يقوم عميد  و وبادكلية ادعامة االمتبارا درئيس جلنة  يرفعهة  و بد ة حدث ما فيهحمضر يبني 

 ادالزم يف حاال  ادغش وفق الئحة تأديب ادطالب باجلامعة . باختاذ عند ذدك ادكلية

ن تنهي هذه أيقوم عميد ادكلية, عند احلاجة,  بتشكيل جلان دلتحقيق يف حاال  ادغش املضبو ة على  .4

 من ادتكليف بذدك. سبوعنيأل عماهلا مالأادلجان 

   ديا العتماد تنفيذه.آحاال  ادغش ادتحقيق يف  تبلغ عمادة ادقبول وادتسجيل بنتائج .5

 

 
 : المادة التاسعة  والثالثون

جمللس ادكلية اديت تتو  تدريس املقررو يف حاال  ادضرورةو املوافقة على إعادة تصحي  أورا  اإلجابة مالل فرتة 
 ة امتبارا  ادفصل ادتادي.ال تتعدى بداي

Article 39: 

The College Council that offers the course may approve the re-grading of examination papers within a 

period not to exceed the beginning of the next semester’s examinations. 

 معة الملك خالدالقواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثالثين بجا
 

مردى  مرن  سرتاذ املقررر   أسئلة االمتبارا  ادنهائية  بل االمتبار دلتأكد مع أجيوز درئيس ادقس  اال الع على  (1

 واالسئلة اديت يتأتى عنها ادتقيي  املناسب حلصيلة ادطلبة ادعلميرة  تنوعومدى  ودلمفردا  املدروسةمناسبتها 

 ذها  بل ذدك االمتحان.  مأاديت مت  استيعابها ملفردا  املقرروكذدك 

إ  جملرس ادقسر  ددراسرته     أو تسراهاًل خمرالً   ,واضحا حييل رئيس ادقس  نتائج املقرر ادذي يرى فيه إجحافًا (2

 وعند احلاجة يوصي بادرفع إ  جملس ادكلية .

 : اآلتياملكتسبة يتبع  ادنهائية ةدرجادب / ادطادبة يف حادة عدم  ناعة ادطادب (3

 جابته.إعادة تصحي  ور ة إ   رئيس ادقس   ادبًاإ لبا  /ادطادبةيقدم ادطادب - أ

 مبراجعررررررة ور ررررررة إجابررررررة    يقررررررومد املقرررررررر سررررررتاذأ  إ حييررررررل رئرررررريس ادقسرررررر  ادطلررررررب بعررررررد دراسررررررته      - ب

 .ادتعديل وم راتهنتيجة دتعديل اددرجة يرفع درئيس ادقس   أن هناك حاجًةاتض   فإذا /ادطادبةادطادب

 . ع  رئيس ادقس  رمسيًا بذدك/ادطادبة ادطادب فيخ اددرجة عدم احلاجة إ  تعديل حادة يف  أما

يقوم د وتقدي   لب بذدك درئيس ادقس  املختص ه عليستاذ املقرر, فأي أرب/ ادطادبة إذا مل يقتنع ادطادب  -  

يقروم رئريس    ؛من حيث تقردير ادردرجا    هفإذا أصر مدرس املقرر على مو فو مع مدرس املقرر ه لب  بدراسة

جلنرة  دلموافقة على إعادة تصحي  ور ة اإلجابة من  برل   ادكلية جملسعرض املوضوع على  بطلبادقس  

 ادطادرب برإبالن  ادلجنرة  علرى أن تقروم   مرن ةالةرة مرن أعضراء هيئرة ادتردريس إلعرادة تصرحي  أورا  اإلجابرة          
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تر   ع, ويةعميد ادكليإ  وترفع ادلجنة تقريرًا بذدك  وبنتيجة إعادة ادتصحي  وإ العة على ور ة إجابته

 .اادقرار بعد ذدك نهائًي

 . بذدك من  بل عميد ادكلية ديًاآ يف حادة تعديل ادنتيجة تبلغ عمادة ادقبول وادتسجيل - ث

   :النهائية ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات

ور مه )اس  ادطادبو تعبئة منوذج يشتمل علىيقوم بو وتعهد من ادطادب بصحة املعلوما  اديت  دمهايؤمذ  (1

و واملعرردل يف املقرررر مسررهو ور رر  ادشررعبةو وادفصررل اددراسرريو ونسرربة ادغيرراب   ااجلررامعيو ور رر  املقرررر ورمررزه و  

 (.واس  مدرس املقررو وتاريخ االمتبارو وم را   لب إعادة ادتصحي  ادرتاكميو واإلنذارا و

 غال  ادفصل.إ من ًاسبوعأأال يتجاوز تقدي  ادطلب  (2

جرراءا  ادريت   اإل وتعلرن  ن حتردد أ -لبة يرت  امتيراره  مرن اجملرادس ادطالبيرة     ومع ممثلني دلط - دلكلية (3

على  وستاذ على حد سواءألورا  االمتبارا  ادنهائية من حيث حفظ حق ادطادب واأتضبط عملية مراجعة 

علرى ادطادرب حركرة  لرب غرري       تحسرب ف وحقيرة ادطادرب  أتبني عردم   يف حادةاملناسبة راءا  جن تشمل اإلأ

  يف عدم د ته. ةستاذ حركألادتصحي  فتحسب على ا أون هناك مطأ يف ادرصد أذا تبني إ اأمصحيحةو 

  

 

 المادة األربعون :
حيدد جملس ادكلية بناًء على توصية جملس ادقس  املختص مدة االمتبار ادتحريري ادنهائي على أال تقل عن 

 ساعة وادتزيد على ةالث ساعا .
Article 11: 

Based on the recommendation of the relevant department council, the College Council determines the 

duration of the final written examinations, which should not be less than one hour and not more than 

three hours. 

 المادة الحادية واألربعون :
( يضع جملس اجلامعة ادتنظيما  اخلاصة بإجراءا  43 – 31 املواد من )مع عدم اإلمالل باألحكام ادواردة يف 

 االمتبارا  ادنهائية.
Article 14: 

The College Council sets the regulations pertaining to the final examination procedures, without  

detriment to the provisions stated in Articles 35–05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TRANSFER التحـــــــــــويل
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 التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

Transfer from One University to Another 

 

 المادة الثانية واألربعون : 
 جيوز  بول حتويل ادطادب من مارج اجلامعة وفق ادضوابط اآلتية:

 أن يكون ادطادب  د درس يف كلية أو جامعة معرتف بها. -أ 
 ا ألسباب تأديبية.أال يكون مفصوال من اجلامعة احملول منه -ب 
 .أن تنطبق عليه شروط ادتحويل اديت حيددها جملس اجلامعة -ج 

Article 12: 
The transfer of a student from outside the University may be accepted under the following conditions: 

a. The student should have studied at a recognized college or university. 

b. The student must not have been dismissed from that university for disciplinary reasons. 

c. The student must satisfy the transfer conditions, as determined by the University Council. 

 
ربعونالقواعد التنفيذية للمادة 

أ
 بجامعة الملك خالد الثانية وال

 
 
 

 من ادفصلني اددراسيني االعتياديني. أٍيا مالل متاًح ادتحويل اخلارجي دلطالبن يكو (1

 .فقط ولاألا مالل ادفصل اددراسي دلطادبا  متاًحادتحويل اخلارجي يكون  (2

 ادشروط ادعامة دلتحويل اخلارجي : (3

 يف جامعة سعودية حكومية. اومقيًد وأومن أم سعودية اسعودًي /ادطادبةأن يكون ادطادب 

 ع مجيع  لبا  ادتحويل دلطا ة ادفعلية دلقس   أو ادتخصص وتكون املفاضلة بني ادطالب وفقًا ملعدالتره  مضو

 ادرتاكمية.

 فصول دراسية. بعةأروال يزيد عن   وعن فصلني دراسيني ال يقلُّ تراكمٌي أن يكون ددى ادطادب معدٌل 

 .االدتزام ادتام بادفرتة ادزمنية واملكان احملددين دلتحويل 

 .)  اجتياز  أية امتبارا  يتطلبها ادقس  أو ادكلية احملول إديها )إن وجد 

 متطلبا  ادتخرج. الستكمالن تكون ادفرتة املتبقية ادنظامية كافية أ 

 آدية ادتحويل اخلارجي: (4

 ل مالون يت  تعبئة ادبيانا  املطلوبة بكل د ة أعلى  كرتونيا على مو ع اجلامعةتقدي  اداد /ادطادبةعلى ادطادب

 املواعيد املعلنة.

 و باعة ادطلب ويقوم  ادب ادطلب حبفظ ادبيانا  املدملة. 

 :ا بهرفًقادتحويل بتقدي  منوذج ادتحويل املستخرج من ادبوابة االدكرتونية جلامعة امللك مادد ُميقوم  ادب  (1

 مر فصلآ كادميي ) أساس ومصد  ( بنهايةاألسجل اد. 

 .صورة من شهادة ادثانوية ادعامة 

 (.او دفرت ادعائلة دلطادبا  ة من بطا ة اهلوية ) بطا ة األحول املدنيةصور 

 

 ضوابط ادتحويل اخلارجي :(5
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جيب  على ادطادب ادراغب يف ادتحويل إ  جامعة امللك مادد  ادعامة دلتحويل اخلارجي   إضافة إ  ما ورد يف ادشروط

 .اإليفاء باحلد األدنى دضوابط ادتحويل املعلنة يف حينه

 

 

 : المادة الثالثة واألربعون 

يقوم جملس ادكلية مبعاددة املقررا  اديت درسها ادطادب مارج اجلامعة بناًء على توصية األ سام اديت تقدم هذه 
 املقررا و وتثبت يف ادسجل األكادميي دلطادب املقررا  اديت عوددت دهو وال تدمل يف احتساب معدده ادرتاكمي.
Article 13: 
The College Council evaluates the courses that were taken by the student outside the University, based 

on the recommendations of the departments that offer equivalent courses. The courses evaluated as 

equivalent are recorded in the student’s academic transcript but are not included in the calculation of 

his/her cumulative GPA. 

 

 
ربع

أ
 ن بجامعة الملك خالديـالقواعد التنفيذية للمادة الثالثة وال

 

 

إذا توافقت أو زاد  يف  ادتحويل  ادباملقررا  اديت جن  فيها   سام مبعاددةيفوض جملس ادكلية رؤساء األ (1

 املماةلة يف اجلامعة. ا املقرراحملتوى وعدد ادوحدا  مع 

ج اجلامعة مرفقًا معها رملعاددة املقررا  اديت درسها ما آديًا  لبًااحملول إديها يقدم ادطادب إ  عمادة ادكلية  (2

 هذا املقرر.فيه من رئيس ادقس  ادذي درس  اأصل ادسجل األكادميي ووصفًا تفصيليًا دكل مقرر معتمًد

 .دتنفيذهمن جملس ادكلية إ  عمادة ادقبول وادتسجيل ه وافقة عليادكلية منوذج املعاددة بعد امل تبعث (3

 

 : المادة الرابعة واألربعون

إذا اتضرر  بعررد حتويررل ادطادررب أنرره سرربق فصررله ألسررباب تأديبيررة فيعترر   يررده ُمللغررًى مررن ترراريخ  بررول حتويلرره       
 دلجامعة.

Article 11: 



                                                                                                                                                                                                             د . . . .يذية هلا جبامعة امللك خالالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية والقواعد التنف

        33 

If it becomes evident, after a student’s transfer, that the student was dismissed for disciplinary reasons, 

his/her enrollment is considered cancelled from the date of acceptance of his/her transfer to the 

University.  

 

ربع
أ
 ن بجامعة الملك خالد يالقواعد التنفيذية للمادة الرابعة وال

 

من تاريخ  بول حتويله   يده ملغًى دادب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية فيعإذا اتض  بعد حتويل ادط

  دلجامعة.

 المادة الخامسة واألربعون :
يت  حتويل ادطادب يف أي فصل دراسي من جامعة إ  أمرى وفقًا دإلجراءا  واملواعيد املعلنة يف اجلامعة احملول 

 .إديها يف ضوء ادضوابط ادعامة دلتحويل
Article 15: 
The transfer of a student from one university to another during any semester takes place in accordance 

with the procedures and the dates announced by the university to which the student is transferring, 

according to the general rules governing transfer. 

 

ربعالقواعد ا
أ
 ن بجامعة الملك خالديلتنفيذية للمادة الخامسة وال

 

 من ادفصلني اددراسيني االعتياديني. مالل أٍي متاحًا ادتحويل اخلارجي دلطالبيكون  .1

 فقط. ولاألمالل ادفصل اددراسي  دلطادبا  متاحًاادتحويل اخلارجي يكون  .2

تتجاوز نهاية األسبوع  أالاديت حتددها عمادة ادقبول وادتسجيل على  دةاملتستكمل مجيع إجراءا  ادتحويل مالل  .3
 من بدء اددراسة. األول

كليته  و ور مه اجلامعي ا بهامدوًن ادبطا ة اجلامعية حيصل ادطادب علىمال اإلجراءا  ادنظامية بعد استك .1
 .و سمه اجلديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المادة السادسة واألربعون

 كلية إ  أمرى دامل اجلامعة وفقًا دلضوابط اديت يقرها جملس اجلامعة. جيوز حتويل ادطادب من
Article 16: 
A student may transfer from one college to another within the University in accordance with the rules 

endorsed by the University Council. 

 
رالقواعد ا

أ
 ن بجامعة الملك خالديبعلتنفيذية للمادة السادسة وال

 
 

 : ا يأتيمل اوفًق جيوز حتويل ادطادب من كلية إ  أمرى دامل اجلامعة

 ادشروط ادعامة دلتحويل ادداملي :ال: أو

 التحويل من كلية الى أخرى داخل الجامعة

Transfer from One College to Another within the University 
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 . ادتحويل يكون مرة واحدة بني ادكليا 

           مضوع مجيع  لبا  ادتحويل دلطا رة ادفعليرة دلقسر   أو ادتخصرص وتكرون املفاضرلة برني ادطرالب وفقرًا

  التره  ادرتاكمية.ملعد

  إلكمال متطلبا  ادتخرج. املتبقية من دراسة ادطادب كافيًة دةاملأن تكون 

  ربعررة فصررول أوال يزيررد عررن  وحصررول ادطادب/ادطادبررة علررى معرردل تراكمرري ال يقررل عررن فصررلني دراسرريني

 دراسية.

 ادزمنية واملكان احملددين دلتحويل. دةالدتزام ادتام باملا 

 مرن   ءودلجنرة اددائمرة دلشرؤون ادطالبيرة االسرتثنا      ودتحويل مالل دراسرته اجلامعيرة  يكون  د سبق ده ا الأ

 ذدك.

 .)  اجتياز  أية امتبارا  يتطلبها ادقس  أو ادكلية احملول إديها )إن وجد 

 آدية ادتحويل ادداملي:ا:ةانًي

( على مو ع اجلامعرة مرالل   ادبوابة اإلدكرتونيةعلى )ادطادب/ادطادبة( تقدي   لب ادتحويل عن  ريق ) (1

  و وعلى ادطادب/ادطادبة متابعة ادطلب من مالل املو ع .كادميياحملددة يف ادتقوي  األادتحويل  مدة

ال أادرريت حتررددها عمررادة ادقبررول وادتسررجيل علررى  ملرردةتسررتكمل مجيررع إجررراءا  ادتحويررل مررالل ان أجيررب  (2

  .تتجاوز األسبوع األول من بداية اددراسة

ميكنه من اددراسة يف ادكلية احملول إدكرتوني ادتحويل حيصل ادطادب على إشعار حتويل تنفيذ عملية عند  (3

 إديها.

 ضوابط ادتحويل ادداملي :ا: ةادًث

ادطادرب ادراغرب يف    إضرافة إ  مرا ورد يف ادشرروط ادعامرة دلتحويرل )مرا خيرص ادتحويرل ادرداملي ( جيرب  علرى              

 .ادتحويل املعلنة يف حينهدضوابط مللك مادد اإليفاء باحلد األدنى ادتحويل بني أ سام وكليا  جامعة ا
 

 

 : نيالمادة السابعة واألربع 
تثبت يف ادسجل األكادميي دلطادب احملول من كلية إ  أمرى مجيع املواد اديت سبق ده دراستهاو ويشمل ذدك 

 عدال  ادفصلية وادرتاكمية  وال دراسته يف اجلامعة.ادتقديرا  وامل
Article 17: 
All courses that have been studied by a student transferred from one college to another are recorded in 

his/her academic record, including the grades and the semester and cumulative GPAs obtained 

throughout his/her study at the respective University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نيالمادة الثامنة واألربع

 التحويل من تخصص الى أخرى داخل الجامعة

Transfer from One Major to Another within the College 

http://registration.kku.edu.sa/kku/init
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جيوز دلطادب بعد موافقة عميد ادكلية ادتحويل من ختصص إ  ختصص آمر دامل ادكلية وفق ضوابط يضعها 
 جملس اجلامعة.

Article 18 
A student may transfer from one major to another within a college, in accordance with the rules 

established by the University Council. 

ربعالقواعد التنفيذية لل
أ
 ن بجامعة الملك خالد:يمادة الثامنة وال

 
 

يف فصلني دراسيني على أن يكون  د أمضى كلية جيوز دلطادب ادتحويل من ختصص إ  آمر دامل اد (1

 .ربعة فصول دراسيةأوال تزيد عن   لعلى األ صلياأل ختصصه

( علرى مو رع اجلامعرة مرالل     ادبوابرة اإلدكرتونيرة  على )ادطادب/ادطادبة( تقدي   لب ادتحويل عن  ريق ) (2

 تابعة ادطلب من مالل املو ع .و وعلى ادطادب/ادطادبة ماالكادميي  ادتقوياحملددة يف فرتة ادتحويل 

ومررن ةرر  يررت  اعتمرراد ادطلبررا  مررن  بررل عمررادة ادقبررول        وادًيررآ لبررا  ادتحويررل   علررى عميررد ادكليررة  يوافررق (3

  وادتسجيل.

 .اجلامعية بادكلية  دراستهحيق دلطادب ادتحويل دامل ادكلية من ختصص آلمر أكثر من مرتني مالل  ال (4

 سة ادطادب كافية إلكمال متطلبا  ادتخرج.أن تكون املدة املتبقية من دراينبغي  (5

 اإليفاء باحلد األدنى دضوابط ادتحويل املعلنة يف حينه. (6
 

 

 : نيالمادة التاسعة واألربع
تثبت يف ادسجل األكادميي دلطادب احملول من ختصص إ  آمر مجيع املواد اديت سبق ده دراستهاو ويشمل ذدك 

 ة  وال دراسته يف اجلامعة.ادتقديرا  واملعدال  ادفصلية وادرتاكمي
Article 19 
All courses that have been studied by a student who has transferred from one major to another are 

recorded in his/her academic record, including the grades and the semester and cumulative GPAs 

obtained throughout his/her study at the University. 

 

 

 

 

 

 المادة الخمسون:
ادطادب ادزائر هو ادذي  يقوم بدراسة بعض املقررا  يف جامعة أمررى أو يف فررع مرن فرروع اجلامعرة ادريت ينتمري        

 :وتعادل ده املواد اديت درسها وفقًا دلضوابط اآلتيةإديها دون حتويلهو 
 اددراسة.موافقة ادكلية اديت يدرس فيها مسبقًا على  -أ 
 أن تكون اددراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها. -ب 
أن يكون املقرر ادذي يدرسه ادطادب مرارج اجلامعرة  مطابقرًا يف مفرداتره ألحرد املقرررا  ادريت تتضرمنها          -ج 

 متطلبا  ادتخرج.
 إذا كانررت دراسررة ادطادررب ادزائررر يف فرررع مررن فررروع اجلامعررة ادرريت ينتمرري إديهررا ادطادررب فتررت  املعاملررة       -د 

 (.47ًا دلمادة ) بق
   حيدد جملس اجلامعة احلد األ صى دنسبة ادوحدا  اددراسية اديت ميكن احتسابها من مارج اجلامعة  -هر

 ادزائر. دلطادب.    
ال حتتسررب معرردال  املقررررا  ادرريت تررت  معاددتهررا دلطادررب ادزائررر مررن اجلامعررة األمرررى ضررمن معددرره        - و

 ي.ادرتاكميو وتثبت املقررا  يف سجله األكادمي
 أي شروط أمرى يضعها جملس اجلامعة. - ز

 VISITING STUDENTS  زائرالطالب ال

http://registration.kku.edu.sa/kku/init
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Article 51: 
A “visiting student” is a student who studies courses at another university or in any 

Branch of the University to which he/she belongs without transferring. These courses are 

considered equivalent to those offered at the University, according to the following rules: 

a. The student must obtain the approval of his/her college before he/she begins 

his/her studies. 

b. His/Her studies should be at a recognized college or university. 

c. The course the student takes outside his/her college should be equivalent, in terms 

of content, to a course required for graduation. 

d. If the visiting student is studying in one of the branches of the University to which 

he/she belongs, the rules under Article 05 apply. 

e. The University Council determines the maximum credit hours to be allocated to a 

visiting student from outside the University. 

f. The course grades credited to the visiting student will be recorded in his/her 

academic record, but not included in the calculation of his/her cumulative GPA. 

g. Any other conditions required by the University Council should be satisfied. 

 ن بجامعة الملك خالديالقواعد التنفيذية للمادة الخمس
 

ديهرا  أو يف فرع من فروع اجلامعة اديت ينتمري إ  وادطادب ادزائر هو ادذي يقوم بدراسة بعض املقررا  يف جامعة أمرى

 وتعادل ده املقررا  اديت درسها وفقًا دلضوابط اآلتية: ودون حتويله

 :تياآل يف جامعة أمرىكطادٍب زائٍر  ادب جامعة امللك مادد ادذي يرغب يف اددراسة يشرتط على  -أواًل

ه علرى األ رل يف ادكليرة ادريت ادتحرق بهرا  برل  لبر        دراسيني تراكمي( دفصلني  لسجل دراسي )مبعد دهأن يكون  (أ 

 اددراسة كطادب زائر.

احلصول على املوافقة املسبقة من كلية ادطادب دلسماح ده باددراسرة كطادرب زائرر مرع حتديرد املقرررا  ادريت         (ب 

خبطاب  بعد ذدك ويوجه دلدراسة  وسيقوم بدراستهاو ودلكلية اشرتاط احلصول على معدل معني ملعاددة املقرر

 رمسي من عمادة شؤون ادقبول وادتسجيل.

 ون اددراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها.أن تك (ج 

وال تقل وحداته اددراسية عن أحد املقررا   وأن يكون املقرر ادذي يدرسه ادطادب مارج اجلامعة معاداًل يف مفرداته (د 

 اديت تتضمنها متطلبا  ادتخرج.

 ال حتتسب معدال  املقررا  اديت تت  معاددتها دلطادب ادزائر ضمن معدده ادرتاكمي.هر( 

من بدء اددراسة يف أول  ائجه اديت حصل عليها مالل أسبوعب على ادطادب تزويد عمادة ادقبول وادتسجيل بنتجي ( و

منقطعررًا عررن تلررك ادفصررول )عرردا ادفصررول   يعرردفصررل دراسرري يلرري فرررتة دراسررته كزائرررو وإذا مل يقرردم نتائجرره  

 (.15ادصيفية( ويعامل حسب املادة )

ادذي درسه كطادب  ر إن كان مستحقًا هلا بعد تقدي  نتائجه عن ادفصلتصرف املكافأة ادشهرية دلطادب ادزائ ( ز

 دعمادة ادقبول وادتسجيل. زائر

 زائرًا :بصفته  ادبًا دطادب جامعة  أمرى ويرغب اددراسة يف جامعة امللك مادد  -ةانيًا

 ا.)مبعدل تراكمي ( دفصلني على األ ل من جامعته اديت  بل فيه دراسٌي أن يكون دلطادب سجٌل (أ 

 تعليمية. يكون ادطادب مفصواًل ألسباب تأديبية أوأال  (ب 
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كزائر يف جامعره امللرك مادرد وحتردد     دلدراسة  جامعتهأن حيصل على موافقة من عمادة ادقبول وادتسجيل يف  (ج 

 املقررا  اديت سيقوم ادطادب بدراستها. 

 . اندراسي فصالن كزائراحلد األ صى دلفصول اددراسية اديت يسم  دلطادب دراستها  (د 

يف جامعة امللك  مكانية ادتسجيلإو اددراسة فيها حسب ضوابط ادتسجيلدطادب اتسجيل املقررا  اديت يرغب   (هر

 .مادد

 ال تصرف ده مكافأة من جامعة امللك مادد. ( و

 طاب يوض  تقديراته اديت حصل عليها.خبتائجه يف املقررا  اديت درسها يزود ادطادب يف نهاية دراسته بن ( ز
 

 

 

 

 

 
 

 مادة الحادية والخمسون:ال
 تلغى هذه ادالئحة ما سبقها من دوائ  ادتنظي  اددراسة واالمتبارا  املعمول بها يف املرحلة اجلامعية.

Article 54: 
These regulations supersede all preceding rules and regulations established for study and examinations at 

the undergraduate level. 

 المادة الثانية والخمسون:
 جمللس اجلامعة وضع  واعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه ادالئحة.

Article 52: 
The University Council may establish rules of implementation that will not contradict these regulations. 

 المادة الثالثة والخمسون:
 . ةادالئحدعلي حق تفسري هذه جمللس ادتعلي  ا

Article 53 
The Higher Education Council is entitled to interpret these regulations as it sees fit. 

 

 

 Appendix A  ملحق ) أ (
 ادسجل األكادميي ورموز ادتقديرا 

 :السجل األكاديمي 
يدرسها يف كل فصل دراسي برموزها وأر امها وعدد هو بيان يوض  سري ادطادب اددراسيو ويشمل املقررا  اديت 

وحداتها املقررة وادتقديرا  اديت حصل عليها ورموز و ي  تلك ادتقديرا و كما يوض  ادسجل املعدل ادفصلي 
 واملعدل ادرتاكمي وبيان ادتقدير ادعام باإلضافة إ  املقررا  اديت أعفي منها ادطادب احملول.

Appendix A 
Academic Records and Grade Codes Academic Record 

The academic record is a statement that explains the student’s academic progress. It includes the courses 

studied in each semester, course numbers and codes, number of credit hours, the grades earned, and the 

codes and points assigned to these grades. The record also shows the semester and cumulative GPAs and 

the student’s general academic status, in addition to the courses from which a transferred student is 

exempt. 

 

 GENERAL RULES حكام عامةأ

 APPENDICES حقالمال
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 المدلول باإلنجليزية دلول بالعربيةالم النقاط حدود الدرجة الرمز باإلنجليزية الرمز بالعربية

 Exceptional ممتاز مرتفع A + 51 – 555 1055 0055 أ +

 Excellent ممتاز 3051 0051 51أقل  A 55 أ

 Superior جيد جداً مرتفع 3015 0015 55أقل من  B + 81 ب +

 Very Good جيد جداً  3055 0055 81أقل من  B 85 ب

 Above Average جيد مرتفع 2015 3015 85أقل من  C + 51 ج +

 Good جيد 2055 3055 51أقل من  C 55 ج

 High Pass مقبول مرتفع 5015 2015 55أقل من  D + 01 د +

 Pass مقبول 5055 2055 01أقل من  D 05 د

 Fail راسب 5 5055 05أقل من  F هـ

 In-Progress مستمر - - -------- IP م

 In-Complete ملغير مكت - - -------- IC ل

 Denial محروم DN -------- 5055 5 ح

 No grade-Pass ناجح دون درجة - - وأكثر NP 05 ند

 No grade-Fail راسب دون درجة - - 05أقل من  NF هد

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

 

Appendix B ملحق ) ب(    
 مثال حلساب املعدل ادفصلي وادرتاكمي

Example of the Calculation of Semester and Cumulative GPA 
 

 :الفصل األول    

 عدد الوحدات المقرر
الدرجة 

 المئوية
 عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير

 5 5055 301 0015 ب + 81 2 سلم 314

 0 5055 2055 3055 ج 55 3 كيم 321

 55021 50021 3051 0051 أ 52 3 ريض 235

 52 50055 3055 0055 ب 85 0 فيز 342

 30021 08021  52 المجموع

 

 (18025مجموع النقاط )

                                                               3.12=  (18.25) مجموع النقاطأو     1012=   (18.25مجموع النقاط)معدل الفصل األول =   

 (42مجموع الوحدات )         (                       42مجموع الوحدات )                            

 

 :الفصل الثاني

 عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

 8 55 0055 1015 أ + 50 2 سلم 411

 5 52 3055 0055 ب 83 3 كيم 327

 8 52 2055 3055 ج 55 0 ريض 341

 5 52 3055 0055 ب 85 3 فيز 326

 30 00  52 المجموع

 

 2.83=   31 أو                       3.83=    16 المعدل الفصل الثاني = 

                               42                                          42 

 

       2.92=  (31+ 6.253) مجموع النقاطأو    =      3.93=  (16+ 18.25) مجموع النقاطالمعدل التراكمي =   

 (42+42)       (                                            42+42)                   مجموع الوحدات

 


