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الئحـة الـدراسـة واالختـبـارات للمرحلـة الجامـعـيــة 

»القواعد التنفيذية جلامعة األمري سطام بن عبدالعزيز«
 

   المادة األولى            التعريفات 

السنة الدراسية:
   فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي:
    مدة زمنية ال تقل عن مخســة عشــر أســبوًعا ُتْدَرس على مداها املقررات الدراســية، وال تدخل من ضمنها 

فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.

الفصل الصيفي:
   مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى مثانيــة أســابيع وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة 

وتضاعــف خالهلــا املــدة املخصصــة لــكل مقــرر.

المستوى الدراسي:
   هو الدال على املرحلة الدراسية وفقا للخطط الدراسية املعتمدة.

الخطة الدراسية:
   هــي جمموعــة املقــررات الدراســية اإلجباريــة واإلختياريــة واحلــرة، والــي ُتَشــكِّل جممــوع وحداهتــا متطلبــات 

التخــرج الــي جيــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة يف التخصــص املحــدد.

المقرر الدراسي:
   مادة دراســية ضمن خطة الدراســة املعتمدة يف كل ختصص )برنامج(.  ويكون لكل مقرر رقم ورمز واســم 
ووصــف مفصــل ملفرداتــه مييــزه مــن حيــث املحتــوى واملســتوى عمــا ســواه مــن مقــررات.  وملــف خــاص حيتفــظ 
بــه القســم لغــرض املتابعــة والتقييــم والتطويــر.  وجيــوز أن يكــون لبعــض املقــررات متطلــب أو متطلبــات ســابقة 

أو متزامنــة معــه.

الوحدة الدراسية:
   املحاضــرة النظريــة األســبوعية الــي ال تقــل مدهتــا عــن مخســن دقيقــة، أو الــدرس الســريري الــذي ال تقــل 

مدتــه عــن مخســن دقيقــة، أو الــدرس العملــي أو امليــداين الــذي ال تقــل مدتــه عــن مائــة دقيقــة.

اإلنذار األكاديمي:
   اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب اخنفاض معدله التراكمي عن احلد األدىن املوضح يف هذه الالئحة.

درجة األعمال الفصلية:
ــن حتصيــل الطالــب خــالل فصــل دراســي مــن اختبــارات وحبــوث     الدرجــة املمنوحــة لألعمــال الــي ُتَبيِّ

الدراســي. باملقــرر  وأنشــطة تعليميــة تتصــل 

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

درجة االختبار النهائي:
   الدرجة الي حيصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهائي للفصل الدراسي.

الدرجة النهائية:
   جمموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وحتسب الدرجة من 

مائة.

التقدير:
وصف للنسبة املئوية أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية الي حصل عليها الطالب يف أي مقرر.

تقدير غير مكتمل:
   تقديــر يرصــد مؤقتــا لــكل مقــرر يتعــذر علــى الطالــب اســتكمال متطلباتــه يف املوعــد املحــدد، ويرمــز لــه يف 

.)IC ( أو )الســجل األكادميــي باحلــرف )ل

تقدير مستمر:
   تقديــر يرصــد مؤقتــا لــكل مقــرر تقتضــي طبيعــة دراســته أكثــر مــن فصــل دراســي إلســتكماله، ويرمــز لــه 

.)IP( أو )بالرمــز )م
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المعدل الفصلي:
    حاصــل قســمة جممــوع النقــاط الــي حصــل عليهــا الطالــب علــى جممــوع الوحــدات املقــررة جلميــع املقــررات 
الي درســها يف أي فصل دراســي.  وحتســب النقاط بضرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير الذي حصل عليه 

يف كل مقــرر درســه الطالــب، )انظــر امللحــق ب(

المعدل التراكمي:
   حاصــل قســمة جممــوع النقــاط الــي حصــل عليهــا الطالــب يف مجيــع املقــررات الــي درســها منــذ التحاقــه 

باجلامعــة علــى جممــوع الوحــدات املقــررة لتلــك املقــررات.  )انظــر امللحــق ب(

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

العبء الدراسي:
   جممــوع الســاعات الــي يســمح للطالــب التســجيل فيهــا يف فصــل دراســي ويتحــدد احلــد األعلــى واألدىن 

للعــبء الدراســي حســب القواعــد التنفيذيــة للجامعــة.

قــبــول الــطـــالب المستجـــديـــــن 

      المــادة الثانيــة

   حيــدد جملــس اجلامعــة بنــاًء علــى اقتــراح جمالــس الكليــات واجلهــات ذات العالقــة يف اجلامعــة عــدد الطــالب 
الذيــن ميكــن قبوهلــم يف العــام الدراســي القــادم.

     المــادة الثالثــة

يشترط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة اآليت:
أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها.أ. 
أال يكــون قــد مضــى علــى حصولــه علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــدة تزيــد علــى مخــس ســنوات ب. 

وجيــوز ملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن هــذا الشــرط إذا توافــرت أســباب مقنعــة.
أن يكون حسن السرية والسلوك.ج. 
أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة.د. 
أن يكون الئًقا طبًيا.	. 
أن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.و. 
أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.ز. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
   يشترط لقبول الطالب املستجد يف اجلامعة اآليت:

أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــن داخــل اململكــة أو مــن خارجهــا.  ويقــرر . 1
جملــس اجلامعــة معادلــة الشــهادات مــن داخــل اململكــة لغــرض القبــول بنــاًء علــــى توصيـــــة جملـــــس الكليــــة 

و تكــون قــرارات جلنــة املعــادالت يف وزارة التعليــم املرجــع يف معادلــة الشــهادات مــن خــارج اململكــة.
أال يكــون قــد مضــى علــى حصولــه علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادهلــا مــدة تزيــد علــى مخــس ســنوات . 2

وجيــوز ملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن هــذا الشــرط إذا توافــرت أســباب مقنعــة.
أن يكون حسن السرية والسلوك.. 3
أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة.. 4
أن يكون الئًقا طبًيا.. 5



89

أن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.. 6
أن يستويف أية شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.. 7
أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.. 8
ال جيــوز قبــول احلاصلــن علــى شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادهلــا للحصــول علــى بكالوريــوس آخــر، . 9

وجيــوز ملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن ذلــك.

      المــادة الرابعــة

ــا لدرجاهتــم يف اختبــار الشــهادة     تكــون املفاضلــة بــن املتقدمــن ممــن تنطبــق عليهــم مجيــع الشــروط وفًق
الثانويــة العامــة واملقابلــة الشــخصية واختبــارات القبــول إن وجــدت.

 نـظـــام الــدراســـــة 

  
       المادة الخامسة           نظام الدراسة 

يتدرج الطالب يف الدراسة وفًقا للقواعد التنفيذية الي يقرها جملس اجلامعة.أ. 
ُتَصَمم اخلطط الدراسية مبا يعادل مثانية فصول دراسية على األقل للمرحلة اجلامعية.ب. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
تسري الدراسة يف املرحلة اجلامعية على نظام املستويات.. 1
تتكــون الدراســة يف املرحلــة اجلامعيــة مــن مثانيــة مســتويات أو أكثــر للمرحلــة اجلامعيــة ويف مرحلــة . 2

الدبلــوم مــن أربعــة مســتويات أو أكثــر.

      المادة السادسة

   جيــوز أن تكــون الدراســة يف بعــض الكليــات علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة وفًقــا للقواعــد واإلجــراءات 
الــي يقرهــا جملــس اجلامعــة وحتتســب الســنة الدراســية مبســتوين.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
   جيــوز أن تكــون الدراســة يف بعــض الكليــات علــى أســاس الســنة الدراســية الكاملــة وفــق القواعــد واإلجــراءات 
نفســها يف هــذه الالئحــة بعــد إحــالل عبــارة »الســنة الدراســية« حمــل »الفصــل الدراســي« حيثمــا ورد، مبــا ال 

يتعــارض مــع مــا يــأيت:
تقــدم املقــررات يف النظــام الســنوي طيلــة عــام دراســي ال تقــل مدتــه عــن )30( ثالثــن أســبوعا، وال تدخــل . 1

مــن ضمنهــا فتــرات التســجيل واالختبــارات النهائيــة.
يعقــد امتحــان هنائــي لــكل مقــرر يف هنايــة الســنة الدراســية، وجيــوز يف املقــررات العمليــة والســريرية ذات . 2

الطبيعــة التدريبيــة أن يتــم االمتحــان النهائــي فيهــا بنهايــة الفتــرة التدريبيــة.
يعقــد امتحــان دور ثــان قبــل بــدء العــام الدراســي مبــدة ال تقــل عــن أســبوعن، ويســمح بالدخــول فيــه ملــن . 3

رســب يف مقــررات حيــدد جملــس الكليــة طبيعتهــا وجممــوع عــدد وحداهتــا.  ويرصــد ملــن ينجــح يف الــدور 
الثــاين تقديــر )د2( بــدال مــن تقديــر الرســوب الســابق )هـــ(
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ال يســمح للطالــب الراســب - يف الــدور األول مــن االمتحــان النهائــي األول يف مقــررات تزيــد عمــا قــرره . 4
جملــس الكليــة يف الفقــرة ) 3 (- بدخــول امتحــان الدورالثــاين ويبقــى يف الســنة الدراســية نفســها، ويعيــد 

دراســة املقــررات الــي رســب فيهــا فقــط.
يبقــى الطالــب الراســب يف الــدور الثــاين أو يف مقــررات ليــس هلــا دور ثــان يف الســنة نفســها ويعيــد دراســة . 5

املقــررات الــي رســب فيهــا، وملجلــس الكليــة أو مــن يفوضــه أن يســمح لــه بدراســة مقــررات مــن الســنة 
التاليــة.

حيدد عدد السنوات الي ميكن تسجيل املقررات فيها للطالب بسنتن متتاليتن.. 6

     المادة السابعة             نظام المستويات 

ــم فيــه العــام الدراســي إىل فصلــن رئيســن، وجيــوز أن يكــون هنــاك فصــل دراســي صيفــي     نظــام دراســي ُيَقسَّ
علــى أن حتتســب مدتــه بنصــف مــدة الفصــل الرئيــس، وتــوزع متطلبــات التخــرج لنيــل الدرجــة العلميــة إىل 

مســتويات وفقــا للخطــة الدراســية الــي يقرهــا جملــس اجلامعــة.

     المادة الثامنة

يضــع جملــس اجلامعــة قواعــد التســجيل واحلــذف واإلضافــة للمقــررات ضمــن مســتويات اخلطــة الدراســية 
املعتمــدة مبــا يضمــن تســجيل الطــالب للحــد األدىن مــن العــبء الدراســي. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
 القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى آخر:

احلــد األدىن للعــبء الدراســي للطالــب هــو )12 وحــدة دراســية (، واحلــد األعلــى هــو )20 وحــدة دراســية(، . 1
وجيــوز مبوافقــة عميــد الكليــة زيــادة احلــد األعلــى إىل )23 وحــدة دراســية( للطــالب املتوقــع خترجهــم، 

ومبــا اليتجــاوز )10 وحــدات دراســية( للفصــل الصيفــي.
يتــم تســجيل الطالــب املنتظــم آلًيــا مــامل يكــن تســجيله موقوًفــا، ويتــم حــذف التســجيل اآليل للطالــب إذا . 2

مل يقــم  بالدخــول إىل البوابــة اإللكترونيــة للنظــام األكادميــي خــالل األســبوع األول مــن الفصــل الدراســي 
ويعتــر الطالــب منقطًعــا.

الطــالب الذيــن مل يتعثــروا بســبب الرســوب يف املقــررات يتــم تســجيلهم يف مقــررات املســتوى بالتــدرج بــدءًا . 3
مــن املســتويات الدنيــا، وفــق اخلطــط الدراســية املعتمــدة.

إذا رسب الطالب يف مقرر أو أكثر ُيْلَزم بدراسة املقررات بالضوابط اآلتية:. 4
إذا رســب الطالــب فيمــا جمموعــه احلــد األدىن مــن الوحــدات الدراســية املقــررة أو أكثــر مــن مقــررات أ. 

مســتوى واحــد ُيْلــَزم بإعــادة دراســة مقــررات الرســوب فقــط يف ذلــك املســتوى.
ُيْلــَزم بدراســة ب.  إذا رســب الطالــب فيمــا جمموعــه أقــل مــن احلــد األدىن مــن الوحــدات الدراســية، 

مقــررات الرســوب مــع مقــررات إضافيــة مــن املســتويات الــي تلــي مســتواه وفقــا ملــا يــأيت:
أن يكون التسجيل يف املقررات حتت ضوابط اخلطة الدراسية واجلداول.. 1
أن يربــط العــبء الدراســي للطالــب مبعدلــه التراكمــي علــى أال يقــل عــن احلــد األدىن، وال يزيــد . 2

عــن احلــد األقصــى .
أال يكون هناك تعارض يف جدول الطالب.. 3
عنــد تعــذر تســجيل الطالــب للعــبء الدراســي مــن مقــررات املســتوى الــذي يليــه ) بســبب التعــارض، . 4

أو عــدم إهنــاء املتطلــب الســابق، أو إلهنائــه مجيــع مقــررات ذلــك املســتوى( يكمــل عبــؤه الدراســي مــن 
مقــررات املســتويات التاليــة )حيــدد عــدد املســتويات التاليــة املســموح بتســجيل مقــررات منهــا بثالثــة 
مســتويات(.  وإن تعــذر إكمــال وحداتــه الدراســية فيكتفــى بالوحــدات الدراســية الــي توافــرت لــه 

حــى وإن كان عددهــا دون احلــد األدىن.
ميكــن للطالــب تعديــل تســجيله بإضافــة أو حــذف مقــررات خــالل األســبوع األول مــن الفصــل الدراســي . 5

)أو الصيفــي(، أو حــذف بعــض املقــررات خــالل األســبوعن األوليــن مــن الفصــل الدراســي وفًقــا للضوابــط 
التاليــة:

أواًل : احلذف:
أال يقل عدد الساعـــات الدراسيــــــة عــــــن احلـــــد األدنـــــى للعـــــبء الدراسي املسمـــوح بـــه للتسجيـــل هــو . 1

)12 وحدة دراســية (.
إذا كان املقــرر املــراد حذفــه متطلًبــا مصاحًبــا مــع مقــرر آخــر بنفــس املســتوى، فــال حيــق للطالــب . 2

حذفــه إال حبــذف املقرريــن مًعــا.
ثانًيا : اإلضافة:

عدم وجود تعارض يف اجلدول الدراسي.. 1
أن يكون املقرر ضمن اخلطة الدراسية أو املقررات االختيارية أو احلرة املعتمدة إن وجدت.. 2
توفر مقاعد يف الشعبة املطلوبة.. 3
عدم وجود متطلب سابق.. 4
عدم جتاوز احلد األعلى للعبء الدراسي املسموح به للتسجيل وفًقا للمعدل التراكمي للطالب.. 5
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 المواظـبة واإلعتــذار عـن الـدراســـة 

     المادة التاسعة

   علــى الطالــب املنتظــم حضــور املحاضــرات والــدروس العمليــة وحيــرم مــن اإلســتمرار يف املــادة ودخــول 
االختبــار النهائــي فيهــا إذا قلــت نســبة حضــوره عــن النســبة الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة علــى أال تقــل عــن 
)75%( مــن املحاضــرات والــدروس العمليــة املحــددة لــكل مقــرر خــالل الفصــل الدراســي وُيَعــّد الطالــب الــذي 

.)DN( أو )ُحــِرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبا يف املقــرر، ويرصــد لــه تقديــر حمــروم )ح

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   علــى الطالــب املنتظــم حضــور املحاضــرات والــدروس العمليــة والــدروس الســريرية والتماريــن، وُيحــَرم مــن 
دخــول االختبــار النهائــي فيهــا إذا قلــت نســبة حضــوره عــن )75%( ويتــم إقــرار وتنفيــذ احلرمــان آليــا علــى 
البوابــة اإللكترونيــة للنظــام األكادميــي، ويعتــر الطالــب الــذي ُحــِرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبا 

  .)DN( أو )يف املقــرر، وتثبــت لــه درجــة األعمــال الفصليــة ويرصــد لــه تقديــر حمــروم )ح

     المادة العاشرة

   جيــوز ملجلــس الكليــة أو مــن يفوضــه - اســتثناء - رفــع احلرمــان والســماح للطالــب بدخــول االختبــار شــريطة 
أن يقــدم الطالــب عــذرا يقبلــه املجلــس وحيــدد جملــس اجلامعــة نســبة احلضــور علــى أال تقــل عــن )50%( مــن 

املحاضــرات والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
    جيــوز ملجلــس الكليــة )الــي تقــدم املقــرر( أو مــن يفوضــه  ــــ اســتثناًء ــــ رفــع احلرمــان والســماح للطالــب 
بدخــول االختبــار النهائــي شــريطة أن يقــدم الطالــب عــذرا يقبلــه املجلــس)أو مــن يفوضــه( علــى أال تقــل نســبة 

احلضــور عــن )50%( مــن املحاضــرات والــدروس العمليــة والــدروس الســريرية والتماريــن املحــددة للمقــرر.

     المـادة الحـاديـة عـشــرة

   الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرا يف ذلــك االختبــار، وحيســب تقديــره يف 
ذلــك املقــرر علــى أســاس درجــات األعمــال الفصليــة الــي حصــل عليهــا.

      المـادة الثانيـة عـشــرة

   إذا مل يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي يف أي مــن مــواد الفصــل لعــذر قهــري جــاز ملجلــس 
الكليــة يف حــاالت الضــرورة القصــوى، قبــول عــذره والســماح بإعطائــه إختبــارا بديــال خــالل مــدة ال تتجــاوز 

هنايــة الفصــل الدراســي التــايل، ويعطــى التقديــر الــذي حيصــل عليــه بعــد أدائــه االختبــار البديــل.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
-  إذا مل يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي يف أي مــن مــواد الفصــل لعــذر قهــري، جــاز ملجلــس 
الكليــة الــي يتبــع هلــا الطالــب يف حــاالت الضــرورة القصــوى، قبــول عــذره والســماح بإعطائــه اختبــارًا بديــاًل 
خــالل مــدة ال تتجــاوز هنايــة الفصــل الدراســي التــايل، وجيــوز للجنــة الدائمــة للقضايــا الطالبيــة يف حالــة 
الضــرورة القصــوى متديــد املــدة الالزمــة إلعطــاء االختبــار البديــل، ويعطــى التقديــر الــذي حيصــل عليــه بعــد 

أدائــه االختبــار البديــل.  علــى أن يتــم حــذف املقــرر مــن تســجيله.
-  يف حــال غيــاب أســتاذ املقــرر، ُيحــدد رئيــس القســم الــذي ُيقــدم املقــرر أســتاذًا آخــر لإلشــراف علــى االختبــار 

البديــل وتصحيحــه وتعبئــة منــوذج تعديــل االنتيجــة.

      الـمـادة الثالـثــة عشــرة

جيــوز للطالــب اإلعتــذار عــن اإلســتمرار يف دراســة فصــل دراســي دون أن يعــد راســًبا إذا تقــدم بعــذر مقبــول أ. 
لــدى اجلهــة الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة وذلــك خــالل فتــرة زمنيــة حتددهــا القواعــد التنفيذيــة الــي 
يقرهــا جملــس اجلامعــة.  ويرصــد للطالــب )ع( أو )W( وحيتســب هــذا الفصــل مــن املــدة الالزمــة إلهنــاء 

متطلبــات التخــرج.
جيــوز االنســحاب بعــذر مــن مقــرر أو أكثــر يف الفصــل الدراســي وفــق القواعــد التنفيذيــة الــي يقرهــا ب. 

اجلامعــة. جملــس 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
جيــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار يف دراســة فصــل دراســي دون أن ُيعــد راســًبا وذلــك قبــل بدايــة . 1

االختبــارات النهائيــة خبمســة أســابيع علــى األقــل علــى أاّل تتجــاوز مــدة االعتــذار فصلــن متتاليــن أو ثالثــة 
فصــول غــري متتاليــة.  أمــا طــالب الكليــات الــي ُتَطبِّــق نظــام الســنة الدراســية فيجــوز هلــم االعتــذار قبــل 
بدايــة االختبــارات النهائيــة بثمانيــة أســابيع علــى األقــل.  وال جيــوز االعتــذار عــن ســنتن متتاليتــن وجيــب 
أاّل تتجــاوز ســنوات االعتــذار ســنتن غــري متتاليتــن طيلــة بقائــه باجلامعــة، مث يطــوى قيــده بعــد ذلــك، 
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وللجنــة الدائمــة للقضايــا الطالبيــة االســتثناء مــن ذلــك.  وُيرَصــد للطالــب )ع( و )W(، وحيتســب هــذا 
الفصــل مــن املــدة الالزمــة إلهنــاء متطلبــات التخــرج.

جيــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار يف مقــرر دراســي واحــد يف الفصــل الدراســي الواحــد دون أن ُيَعــد . 2
راســًبا وذلــك قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة خبمســة أســابيع علــى األقــل، علــى أن ال يقــل عــن احلــد األدىن 

ومبــا جمموعــه أربــع مقــررات دراســية كحــد أقصــى طيلــة بقــاء الطالــب يف اجلامعــة.

 التـأجـيــل واالنقـطـــاع عن الدراســة 

      المــادة الـرابـعــة عشــرة

   جيــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة لعــذر تقبلــه اجلهــة الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة علــى أال 
تتجــاوز مــدة التأجيــل فصلــن دراســين متتاليــن أو ثالثــة فصــول دراســية غــري متتاليــة حــدا أقصــى طيلــة 
بقائــه يف اجلامعــة مث يطــوى قيــده بعــد ذلــك، وجيــوز ملجلــس اجلامعــة يف حــال الضــرورة اإلســتثناء مــن ذلــك. 

وال حتتســب مــدة التاجيــل ضمــن املــدة الالزمــة الهنــاء متطلبــات التخــرج.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   جيــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة قبــل بــدء الفصــل الدراســي علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل 
فصلــن دراســين متتاليــن أو ثالثــة فصــول دراســية غــري متتاليــة حــًدا أقصــى طيلــة بقائــه يف اجلامعــة، مث 

ُيْطــَوي قيــده بعــد ذلــك، وجيــوز ملديــر اجلامعــة يف حــال الضــرورة االســتثناء مــن ذلــك.

     المـادة الخامسـة عشــرة

   إذا انقطــع الطالــب عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون طلــب التأجيــل ُيطــَوى قيــده مــن اجلامعــة وملجلــس 
اجلامعــة طــي قيــد الطالــب إذا انقطــع عــن الدراســة ملــدة أقــل. وبالنســبة للطالــب املنتســب يتــم طــي قيــده إذا 

تغيــب عــن مجيــع االختبــارات النهائيــة لذلــك الفصــل دون عــذر مقبــول.

    المادة السادسة عشرة

   ال ُيَعّد الطالب منقطًعا عن الدراسة للفصول الي يدرسها زائرا يف جامعة أخرى.
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إعـــــــادة القـيـــــد

      المـادة السابعـة عشــرة

  ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل اإلنقطاع وفق الضوابط اآلتية:
أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.أ. 
أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.ب. 
إذا مضــى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر، فبإمكانــه التقــدم للجامعــة طالًبــا مســتجًدا ج. 

دون الرجــوع إىل ســجله الدراســي الســابق علــى أن تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول املعلنــة يف حينــه. 
وملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن ذلــك وفقــا لضوابــط يصدرهــا املجلــس.

ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب أكثــر مــن مــرة واحــدة، وملجلــس اجلامعــة – يف حالــة الضــرورة – االســتثناء د. 
مــن ذلــك.

ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصواًل أكادميًيا.	. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز :
   ميكــن للطالــب املطــوي قيــده التقــدم لكليتــه بطلــب إعــادة قيــده برقمــه وســجّله قبــل االنقطــاع وفــق 

: اآلتيــة  الضوابــط 
أن يتقــدم بطلــب إعــادة القيــد خــالل أربعــة فصــول دراســية)أو ســنتن دراســيتن للكليــات الــي تطبــق نظــام . 1

الســنة الدراســية( مــن تاريــخ طــي القيــد .
أن يوافق جملس الكلية على إعادة قيد الطالب .. 2
إذا مضــى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر)أو ســنتن دراســيتن للكليــات الــي تطبــق . 3

نظــام الســنة الدراســية( ، فبإمكانــه التقــدم للجامعــة طالًبــا مســتجًدا دون الرجــوع إىل ســجله الدراســي 
الســابق علــى أن تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول املعلنــة يف حينــه وملديــر اجلامعــة االســتثناء مــن ذلــك .

وفًقا للضوابط التالية :
موافقــة جملــس الكليــة الــي يتبعهــا الطالــب علــى إعــادة القيــد بعــد النظــر يف أســباب االنقطــاع مــع أ. 

إمكانيــة اشــتراط إعــادة دراســة بعــض املقــررات الدراســية الــي ســبق للطالــب دراســتها قبــل االنقطــاع 
بنــاًء علــى توصيــة القســم املختــص .

أاّل تزيــد مــدة االنقطــاع عــن أربعــة فصــول دراســية ،إال إذا أحضــر الطالــب مــا يثبــت ممارســته لعمــل ب. 
أو دراســة هلــا عالقــة بطبيعــة الدراســة يف ختصصــه يقتنــع هبــا جملــس الكليــة .

أاّل يكون الطالب ُمْنذًرا أكادميًيا.ج. 

أن يكون قد أهنى ما ال يقل عن 25% من متطلبات التخرج .د. 
ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب أكثــر مــن مــرة واحــدة، وملديــر اجلامعــة ـــــــ يف حــال الضــرورة ــــــــ االســتثناء مــن . 4

ذلــك .
ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصواًل ألسباب تأديبية أو تعليمية .. 5
الطالــب الــذي يتقــدم بطلــب انســحاب مــن اجلامعــة ويســحب ملفــه هنائًيــا ال ميكنــه العــودة أو إعــادة قيــده . 6

قبــل مضــي فصــل دراســي واحــد بعــد الفصــل الدراســي الــذي انســحب منــه ) أو ســنة دراســية للكليــات الــي 
ــق علــى الطالــب املطــوي قيــده. ــق علــى الطالــب املنســحب مــا ُيَطبَّ تطبــق نظــام الســنة الدراســية ( وُيَطبَّ

      المـادة الثامنــة عشـرة

   ال جيــوز إعــادة قيــد الطالــب الــذي ُفِصــَل مــن اجلامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة، أو الــذي ُفِصــَل مــن 
جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة، وإذا اتضــح بعــد إعــادة قيــده أنــه ســبق فصلــه ملثــل هــذه األســباب َفُيَعــّد قيــده 

ملغــي مــن تاريــخ إعــادة القيــد.
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 الــتــخــــــرج 

     المـادة التاسعـة عشــرة*

يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية، علــى أال يقــل معدلــه . 1
التراكمــي عــن املعــدل الــذي حيــدده جملــس اجلامعــة املعنيــة لــكل ختصــص، علــى أال يقــل يف كل األحــوال 

عــن تقديــر »مقبــول«.
جيــوز ملجلــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات مناســبة يدرســها الطالــب . 2

لرفــع معدلــه التراكمــي، وذلــك يف حالــة جناحــه يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
يتخــرج الطالــب بعــد إهنــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب اخلطــة الدراســية، علــى أاّل يقــل معدلــه . 1

عــن مقبــول.  التراكمــي 
جيــوز ملجلــس اجلامعــة بنــاًء علــى توصيــة اللجنــة الدائمــة للرامــج واخلطــط الدراســية رفــع احلــد األدىن . 2

للمعــدل املطلــوب للتخــرج.
جيــوز ملجلــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص حتديــد مقــررات مناســبة يدرســها الطالــب . 3

لرفــع معدلــه التراكمــي يف حــال جناحــه يف املقــررات ورســوبه يف املعــدل.
مينــح جملــس اجلامعــة الدرجــات العلميــة للطــالب بنــاًء علــى مذكــرة التخــرج الــي ُترفــع مــن ِقَبــل عمــادة . 4

شــؤون القبــول والتســجيل، وترفــع بعــد ذلــك مذكــرات إفراديــة للطــالب الذيــن ينهــون متطلبــات التخــرج، 
ويعــد آخــر فصــل دراســي يف ســجل الطالــب هــو فصــل التخــرج.

ختتص عمادة شؤون القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج .. 5
 

                                                                                                                                                  
َلــت هــذه املــادة مبوجــب قــرار جملــس التعليــم العــايل رقــم )1431/62/14( وتاريــخ 1431/12/29 هـــ، املتــوج باملوافقــة الســامية  *ُعدِّ

رقــم )446/م ب( وتاريــخ 1432/01/21 هـــ.

 الـفـصــل مــن الـجـامـعـــــة 

    المادة العشرون 

ُيْفَصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر إلخنفــاض معدلــه التراكمــي عــن املعــدل املحــدد أ. 

للتخــرج وفًقــا للمــادة )19( مــن هــذه الالئحــة وملجلــس اجلامعــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس الكليــة إعطــاء 
فرصــة رابعــة ملــن ميكنــه رفــع معدلــه التراكمــي بدراســته للمقــررات املتاحــة*.

إذا مل ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــالوة علــى مــدة الرنامــج، ب. 
وملجلــس اجلامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلهنــاء متطلبــات التخــرج حبــد أقصــى ال يتجــاوز 

ضعــف املــدة األصليــة املحــددة للتخــرج.
جيــوز ملجلــس اجلامعــة يف احلــاالت االســتثنائية معاجلــة اوضــاع الطــالب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام ج. 

الفقرتــن الســابقتن بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصلــن دراســين علــى األكثــر.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
ُيْفَصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:

إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدله التراكمي عن احلد األدىن )2.0( . 1
إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الرنامج.. 2

منح الفرص:
ُيعطــى الطالــب احلاصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة فرصــة رابعــة يف حــال توقــع متكنــه مــن رفــع . 1

معدله التراكمي بافتراض حصوله على )36 نقطة من دراســة 12 وحدة دراســية( على أن يتم حســاب 
ذلــك وتنفيــذه آلًيــا.

جيــوز ملجلــس الكليــة إعطــاء الطالــب فرصــة رابعــة ملــن مل حيصــل عليهــا آلًيــا شــريطة أن يكــون هنــاك . 2
حتســن يف أداء الطالــب يف الفصلــن اآلخرييــن ويقــاس ذلــك بــأن يكــون حاصــل قســمة جممــوع  نقــاط 
الفصلــن اآلخرييــن علــى عــدد الوحــدات املســجلة فيهمــا ال يقــل عــن )2.0( مــن )5.0(، وال يدخــل يف 

ذلــك الفصــل الصيفــي .

                                                                                                                                                  
*عدلــت الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة مبوجــب قــرار جملــس التعليــم العــايل رقــم )1431/62/14( وتاريــخ 1431/12/29 هـــ، املتــوج 

باملوافقــة الســامية رقــم )446/م ب( وتاريــخ 1432/01/21 هـــ
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جيــوز للجنــة الدائمــة للقضايــا الطالبيــة إعطــاء الطالــب فرصــة خامســة بنــاًء علــى توصيــة جملــس . 3
الكليــة، وفًقــا لــآيت:

أ( أن يكون هناك حتســن يف أداء الطالب يف الفصلن األخريين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل قســمة 
جممــوع نقــاط الفصلــن األخرييــن علــى عــدد الوحــدات املســجلة فيهمــا ال يقــل عــن )2.0( مــن )5.0(، 

وال يدخــل يف ذلــك الفصــل الصيفــي .
ب( من يتوقع رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على )36 نقطة من دراسة 12 وحدة دراسية(.

إذا مل ينــه الطالــب متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــالوة علــى . 4
مــدة الرنامــج، جــاز للجنــة الدائمــة للقضايــا الطالبيــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس الكليــة إعطــاء فرصــة 
اســتثنائية للطالــب؛ إلهنــاء متطلبــات التخــرج حبــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف املــدة األصليــة املحــددة 

للتخــرج.
ــى علــى الطالــب مــا ال يزيــد عــن )12( ســاعة معتمــدة إلهنــاء متطلبــات التخــرج؛ جيــوز . 5 يف حــال َتَبقَّ

ملجلــس اجلامعــة بنــاَءً علــى توصيــة اللجنــة الدائمــة للقضايــا الطالبيــة منــح الطالــب فرصــة إضافيــة 
ملــدة فصــل دراســي واحــد فقــط وإن جتــاوز ضعــف املــدة األصليــة املحــددة للتخــرج .

 اإلنـتــســــاب

   المادة الحادية والعشرون

   جيــوز ملجلــس اجلامعــة بنــاًء علــى اقتــراح الكليــات األخــذ مببــدأ الدراســة عــن طريــق اإلنتســاب يف بعــض 
الكليــات والتخصصــات الــي تســمح طبيعــة الدراســة فيهــا بذلــك، ويضــع جملــس اجلامعــة القواعــد واإلجــراءات 

املنظمــة لذلــك وفــق الضوابــط اآلتيــة:
أال يقــل عــدد الوحــدات الدراســية املطلوبــة لتخــرج الطالــب املنتســب عــن عــدد الوحــدات الدراســية املطلوبــة أ. 

لتخــرج الطالــب املنتظــم يف التخصصــات املتاحــة لإلنتســاب.
يعامــل الطالــب املنتســب مــن حيــث القبــول ورصــد التقديــرات والتحويــل والفصــل وإعــادة القيــد وغريهــا ب. 

معاملــة الطالــب املنتظــم عــدا حضــور املحاضــرات.
أداء الطــالب ج.  الكليــات وضــع الضوابــط الالزمــة لتقييــم  اقتــراح جمالــس  بنــاًء علــى  ملجلــس اجلامعــة 

املنتســبن.
يثبت يف السجل األكادميي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب » باالنتساب«.د. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
جيوز تغيري حالة الطالب من منتسب إىل منتظم أو العكس وفق الشروط التالية :. 1

موافقة جملس الكلية.أ. 
يسمح للطالب تغيري حالته مرة واحدة وملدير اجلامعة يف حالة الضرورة – االستثناء من ذلك.ب. 
عند تغيري احلالة من منتسب إىل منتظم جيب أال يقل معدل الطالب عن 2.5 من 5.ج. 
ال جيوز حتويل الطالب من منتظم إىل منتسب إذا كان مفصول ألسباب تأديبية أو تعليمية.د. 
جيــب أاّل يقــل عــدد الوحــدات املقــررة الــي يطلــب مــن الطالــب املحــول دراســته مــن االنتســاب إىل 	. 

االنتظــام عــن)60%( مــن عــدد الوحــدات املقــررة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس مــن اجلامعــة.
تطبــق الئحــة التعليــم عــن ُبْعــد املقــرة مــن جملــس التعليــم العــايل علــى الطــالب امللتحقــن برامــج التعليــم . 2

عــن ُبْعــد املتاحــة يف اجلامعــة.



2223

االختـبــارات والتقـديــرات

    المادة الثانية والعشرون

د جملــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر - بنــاًء علــى اقتــراح جملــس القســم- درجـــــة لألعمــــــال الفصليـــــة     ُيَحــدِّ
ال تقــل عــن )30%( مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
د جملــس الكليــة بنــاًء علــى اقتــراح جملــس القســم الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر درجــة لألعمــال الفصليــة     ُيَحــدِّ

مــا بــن )40% ( إىل )60%( مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر.

   المادة الثالثة والعشرون

حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتن اآلتيتن:
االختبــارات الشــفهية أو العمليــة أو البحــوث أو أنــواع النشــاط الصفــي األخــرى أو منهــا مجيعــا أو مــن أ. 

بعضهــا واختبــار حتريــري واحــد علــى األقــل.
اختبارين حتريرين على األقل.ب. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
يقوم أستاذ املقرر باآليت :

احتساب الدرجة املحددة من جملس الكلية لألعمال الفصلية.. 1
إعــالن كيفيــة توزيــع درجــات األعمــال الفصليــة للطــالب يف بدايــة كل فصــل دارســي حبســب مــا ورد يف . 2

توصيــف املقــرر، وموعــد االختبــارات الفصليــة.
إطــالع الطــالب علــى أوارق إجاباهتــم  يف االختبــار الفصلــي بعــد إعــالن نتيجتــه ومقارنتهــا باإلجابــة . 3

لالختبــار. النموذجيــة 
إعــالن نتائــج االختبــارات الفصليــة خــالل أســبوعن مــن تاريــخ إجــراء االختبــار، كمــا يلتــزم بإعــالن النتيجــة . 4

التفصيليــة لألعمــال الفصليــة األخــرى قبــل أســبوع علــى األقــل مــن بدايــة فتــرة االختبــارات النهائيــة.

    المادة الرابعة والعشرون

ــن االختبــار النهائــي     جيــوز ملجلــس الكليــة الــي يتبعهــا املقــرر- بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم - أن ُيَضمِّ
يف أي مقــرر اختبــارات عمليــة أو شــفوية، وحيــدد الدرجــات الــي ُتَخَصــص هلــا مــن درجــات االختبــار النهائــي.

  المادة الخامسة والعشرون
 

   جيــوز ملجلــس القســم الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر بنــاًء علــى توصيــة مــدرس املــادة الســماح للطالــب بإســتكمال 
متطلبــات أي مقــرر يف الفصــل الدراســي التــايل وُيرَصــد للطالــب يف ســجله األكادميــي تقديــر غــري مكتمــل )ل( 
أو)IC( وال ُيحَســب ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي حيصل عليه الطالب بعد اســتكمال 
متطلبــات ذلــك املقــرر، وإذا مضــى فصــل دراســي واحــد ومل يغــري تقديــر غــري مكتمــل )ل( أو )IC( يف ســجل 

الطالــب لعــدم اســتكماله فيســتبدل بــه تقديــر راســب )هـــ( أو )F( وحيســب ضمــن املعــدل الفصلــي والتراكمــي.

  المادة السادسة والعشرون

   جيــوز إســتثناء مقــررات النــدوات واألحبــاث واملقــررات ذات الصبغــة العمليــة أو امليدانيــة مــن أحــكام املــواد 
)22،23،24( أو بعضهــا، وذلــك بقــرار مــن جملــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم الــذي يتــوىل تدريــس 

املقــرر، وحيــدد جملــس الكليــة قيــاس حتصيــل الطالــب يف هــذه املقــررات.

   المادة السابعة والعشرون

   إذا كانــت دراســة مقــررات األحبــاث تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي فريصــد للطالــب تقديــر مســتمر )م( 
أو )IP(، وبعــد إنتهــاء الطالــب مــن دراســة املقــرر مينــح التقديــر الــذي حصــل عليــه، وإذا مل يســتكمل املقــرر 
يف الوقــت املحــدد فيجــوز ملجلــس القســم الــذي يتــوىل تدريســه املوافقــة علــى رصــد تقديــر غــري مكتمــل )ل( 

أو)IC( يف ســجل الطالــب.
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   المادة الثامنة والعشرون

   حتسب التقديرات الي حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير رمز التقديرالتقديرالدرجة المئوية
من )5(

وزن التقدير
من )4(

5.004.00أ+ممتاز مرتفع100-95
4.753.75أممتاز90 إىل أقل من 95
4.503.50ب +جيد جًدا مرتفع85 إىل أقل من 90
4.003.00بجيد جًدا80 إىل أقل من 85
3.502.50ج +جيد مرتفع75 إىل أقل من 80
3.002.00ججيد70 إىل أقل من 75
2.501.50د +مقبول مرتفع65 إىل أقل من 70
2.001.00دمقبول60 إىل أقل من 65

1.000.00هـراسبأقل من 60

    
القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

   حتســب التقديرات الي حيصل عليها الطالب يف كل مقرر وفقا للمادة )28( على أســاس أن وزن التقدير 
مــن )5 ( نقــاط لتكــون كمــا يلــي:

وزن التقدير  من )5(رمز التقديرالتقديرالدرجة المئوية
5.00أ+ممتاز مرتفع100-95

4.75أممتاز90 إىل أقل من 95
4.50ب +جيد جًدا مرتفع85 إىل أقل من 90
4.00بجيد جًدا80 إىل أقل من 85
3.50ج +جيد مرتفع75 إىل أقل من 80
3.00ججيد70 إىل أقل من 75
2.50د +مقبول مرتفع65 إىل أقل من 70
2.00دمقبول60 إىل أقل من 65

1.00هـراسبأقل من 60

   المادة التاسعة والعشرون

   مــع مراعــاة مــا تقضــي بــة املــادة )19( مــن هــذه الالئحــة يكــون التقديــر العــام للمعــدل التراكمــي عنــد ختــرج 
الطالــب بنــاًء علــى معدلــه التراكمــي كاآليت:

)ممتاز(: إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن 4.05 من 5.00 أو 3.50 من 4.00. 1
)جيــد جــًدا(: إذا كان املعــدل التراكمــي مــن 3.75 إىل أقــل مــن 4.50 مــن 5.00 أو مــن 2.75 إىل أقــل مــن . 2

3.50 مــن 4.00.
)جيــد(: إذا كان املعــدل التراكمــي مــن 2.75 إىل أقــل مــن 3.75 مــن 5.00 أو مــن 1.75 إىل أقــل مــن 2.75 . 3

مــن 4.00.
)مقبــول(: إذا كان املعــدل التراكمــي مــن 2.00 إىل أقــل مــن 2.75 مــن 5.00 أو مــن 1.00 إىل أقــل مــن . 4

1.75 مــن 4.00.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
ــق التقديــر العــام للمعــدل التراكمــي الــوارد يف املــادة )29( علــى أســاس أن وزن التقديــر )5( نقــاط عنــد     ُيَطبَّ

ختــرج الطالــب بنــاًء علــى معدلــه التراكمــي كاآليت:
)ممتاز(: إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن 4.5 .. 1
)جيد جًدا(: إذا كان املعدل التراكمي من 3.75 إىل أقل من 4.5 .. 2
)جيد(: إذا كان املعدل التراكمي من 2.75 إىل أقل من 3.75.. 3
)مقبول(: إذا كان املعدل التراكمي من 2.00 إىل أقل من 2.75 . 4

    المادة الثالثون

   ُتمَنــح مرتبــة الشــرف األوىل للطالــب احلاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )4.75( إىل )5.00( مــن )5.00( 
أو مــن )3.75( إىل )4.00( مــن )4.00( عنــد التخــرج، ومتنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب احلاصــل علــى 
معــدل تراكمــي مــن )4.25( إىل أقــل مــن )4.75( مــن )5.00( أو مــن )3.25( إىل أقــل مــن )3.75( مــن )4.00( 

عنــد التخــرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يلي:

أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.أ. 
أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج يف مــدة أقصاهــا متوســط املــدة بــن احلــد األدىن واحلــد ب. 

األقصــى للبقــاء يف كليتــه.
أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة الي سيتخرج منها ما ال يقل عن )60%( من متطلبات التخرج.ج. 
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القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   ُتْحَســب مراتــب الشــرف وفقــا للمــادة )30( علــى أســاس أن وزن التقديــر مــن )5( نقــاط، وُتمَنــح مرتبــة 
الشــرف األوىل للطالــب احلاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )4.75( إىل )5.00( عنــد التخــرج، وُتمَنــح مرتبــة 

الشــرف الثانيــة للطالــب احلاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )4.25( إىل أقــل مــن )4.75( عنــد التخــرج.
وُيشَترط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية:

أاّل يكون الطالب قد َرَسَب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.. 1
أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج يف مــدة أقصاهــا متوســط املــدة بــن احلــد األدىن واحلــد . 2

األقصــى للبقــاء يف كليتــه.
أن يكــون الطالــب قــد درس يف جامعــة األمــري ســطام بــن عبدالعزيــز مــا ال يقــل عــن )60%( مــن متطلبــات . 3

التخرج.
 

إجراءات االختبار النهائي

    المادة الحادية والثالثون

   جيــوز ملجلــس الكليــة تكويــن جلنــة تتعــاون مــع األقســام يف تنظيــم أعمــال االختبــار النهائــي، وتكــون مهامهــا 
مراجعــة كشــوف رصــد الدرجــات وتســليمها للجنــة املختصــة خــالل مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 

اختبــار أي مقــرر.

     المادة الثانية والثالثون

   جيوز ملجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية.

     المادة الثالثة والثالثون

   يضــع مــدرس املقــرر أســئلة االختبــار وجيــوز عنــد االقتضــاء بنــاء علــى اقتــراح رئيــس القســم أن يضعهــا مــن 
خيتــاره جملــس الكليــة.

    المادة الرابعة والثالثون

   ُيَصِحــح مــدرس املقــرر أوراق االختبــار النهائــي ملقــرره، وجيــوز لرئيــس القســم )عنــد احلاجــة( أن ُيْشــرك 
معــه متخصصــا أو أكثــر يف التصحيــح، وجيــوز ملجلــس الكليــة عنــد الضــرورة أن يســند التصحيــح إىل مــن يــراه.

   المادة الخامسة والثالثون

   يرصــد مــن يقــوم بتصحيــح االختبــار النهائــي الدرجــات الــي حيصــل عليهــا الطــالب يف كشــوف رصــد 
ة لذلــك ويوقــع عليهــا، مث يصــادق عليهــا رئيــس القســم. الدرجــات املَُعــدَّ
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القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   يتــوىل أســتاذ املقــرر رصــد الدرجــات النهائيــة يف النظــام األكادميــي و ُتعَتمــد الدرجــات مــن رئيــس القســم يف 

مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أيــام مــن تاريــخ عقــد االختبــار.

   المادة السادسة والثالثون

   ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد، وملجلس اجلامعة اإلستثناء من ذلك.

   المادة السابعة والثالثون

   ال ُيْســَمح للطالــب بدخــول االختبــار النهائــي بعــد ُمضــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه كمــا ال ُيســَمح لــه باخلــروج 
مــن االختبــار قبــل مضــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه.

   المادة الثامنة والثالثون

   الغــش يف االختبــار أو الشــروع فيــه أو خمالفــة التعليمــات وقواعــد إجــراء االختبــار أمــور يعاقــب عليهــا 
الطالــب وفــق الئحــة تأديــب الطــالب الــي يصدرهــا جملــس اجلامعــة.

   المادة التاسعة والثالثون

   ملجلــس الكليــة الــي تتــوىل تدريــس املقــرر يف حــاالت الضــرورة، املوافقــة علــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة 
خــالل فتــرة ال تتعــدى بدايــة إختبــارات الفصــل التــايل.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   ملجلــس الكليــة الــي تتــوىل تدريــس املقــرر يف حــاالت الضــرورة، املوافقــة علــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة 

خــالل فتــرة ال تتعــدى بدايــة اختبــارات الفصــل التــايل وفــق ضوابــط يقرهــا جملــس اجلامعــة.
ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات:

جيــوز أن يتقــدم الطالــب بطلــب إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة إىل القســم الــذي ُيــَدَرّس املقــرر مث يرفــع . 1
الطلــب إىل جملــس الكليــة علــى أال يتجــاوز تقــدمي الطلــب شــهرًا مــن هنايــة فتــرة االختبــارات النهائيــة 

للفصــل الــذي يرغــب الطالــب مراجعــة أوراق إجابــة أحــد مقرراتــه.

ال جيــوز أن يتقــدم الطالــب بطلــب إعــادة تصحيــح أوراق إجابــة أكثــر مــن ثــالث مقــررات طيلــة فتــرة بقــاءه . 2
باجلامعة.

تعــد اســتمارة تتضمــن البيانــات الــواردة يف الفقــرات )1 و 2 و 3( باإلضافــة إىل بيانــات أخــرى تشــمل )اســم . 3
الطالــب، ورقمــه اجلامعــي، ورقــم املقــرر ورمــزه وامســه، ورقــم الشــعبة، والفصــل الدراســي، ونســبة الغيــاب، 
واملعــدل التراكمــي، واإلنــذارات، واســم مــدرس املقــرر، وتاريــخ االختبــار، وتاريــخ تقــدمي الطلــب. ومــررات 

طلــب إعــادة التصحيــح، وتعهــد مــن الطالــب بصحــة املعلومــات الــي قدمهــا(.
يف حــال املوافقــة علــى إعــادة التصحيــح، يشــكل جملــس الكليــة جلنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس . 4

إلعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة وترفــع اللجنــة تقريــرًا بذلــك ملجلــس الكليــة للبــت فيــه، ويعتــر رأي املجلــس 
هنائًيا.

     المادة األربعون

   حيــدد جملــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم املختــص مــدة االختبــار التحريــــــري النهائــــي عـــلى 
أال تقــل عــن ســاعة وال تزيــد علــى ثــالث ســاعات.

    المادة الحادية واألربعون

   مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام الــواردة يف املــواد مــن )31-40( يضــع جملــس اجلامعــة التنظيمــات اخلاصــة 
بإجــراءات االختبــارات النهائيــة.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف املواد من )31-40( يوكل للكليات ما يلي:

اإلعــداد لالختبــارات النهائيــة مبــا يكفــل هتيئــة قاعــات االختبــار ووجــود األســئلة وتوافــر األعــداد الكافيــة . 1
مــن املراقبــن قبــل بــدء االختبــارات بوقــت كايف مــع مراعــاة التــايل:

أســتاذ املقــرر مســؤول مســؤولية كاملــة عــن اختبــاره مــن حيــث اإلعــداد و تصويــر األســئلة وفًقــا ألعــداد أ. 
الطلبــة ، وتســليم مظــروف أســئلة االختبــار للجنــة ســري االختبــارات بالقســم قبــل 48 ســاعة علــى األقــل 

مــن تاريــخ انعقــاد االختبــار.
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ُيوضــع اختبــار هنائــي موحــد لــكل مقــرر ويشــارك يف إعــداد األســئلة مجيــع أســاتذة املقــرر، ويكــون ب. 
منســق املقــرر مســؤول مســؤولية كاملــة عــن ســرية االختبــار.

يلتزم أستاذ املقرر باحلضور أثناء عقد اختبار املقرر الذي يتوىل تدريسه.ج. 
يف حــال تعــذر عقــد االختبــار النهائــي يف موعــده لعــذر قهــري، ُيحــدد رئيــس القســم موعــًدا بديــاًل لعقــد . 2

االختبــار النهائــي ويتــم االعتمــاد مــن عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه مبــا ال يتعــارض مــع مــا ورد يف املــادة 
السادســة والثالثــن مــن هــذه الالئحــة.

علــى عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه متابعــة حــاالت التأخــر يف رصــد النتائــج عــن املــدة املحــددة وفًقــا للقاعــدة . 3
التنفيذيــة للمــادة اخلامســة والثالثــون مــن هــذه الالئحــة ومعاجلتهــا مــع القســم املختــص.

حيتفــظ القســم الــذي يقــدم املقــرر بإجابــات الطلبــة الورقيــة ملــدة أربعــة فصــول دراســية وحيــق لــه بعدهــا . 4
التخلــص منهــا بالطريقــة املناســبة. 

 الـتـحــويـــل 

التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى :

     المادة الثانية واألربعون

   جيوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:
أن يـكـــون الطــالـــب قـــد َدَرَس يف كـلـيــة أو جـامـعــة مـعـتــرف بـهـا.أ. 
أال يكون مفصــواًل مــن اجلامعــة املحـول منهــا ألسبــاب تأديبيــة.ب. 
أن تنطبق عليه شروط التحويل الي حيددها جملس اجلامعة.ج. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
    جيــوز مبوافقــة عميــد الكليــة الــي يرغــب الطالــب التحويــل إليهــا قبــول حتويلــه مــن خــارج اجلامعــة وفــق 

الضوابــط اآلتيــة:
أن يكون الطالب قد َدَرَس يف كلية أو جامعة معترف هبا.. 1
أاّل يكون مفصواًل من اجلامعة املحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.. 2
أن تنطبق عليه شروط التحويل الي حيددها جملس الكلية.. 3
جيــب أاّل يقــل عــدد الوحــدات املقــررة الــي يطلــب مــن الطالــب املحــول دراســتها يف جامعــة األمــري ســطام . 4

بــن عبدالعزيــز عــن )60%( مــن عــدد الوحــدات املقــررة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس مــن اجلامعــة.

    المادة الثالثة واألربعون

   يقــوم جملــس الكليــة مبعادلــة املقــررات الــي درســها الطالــب خــارج اجلامعــة بنــاًء علــى توصيــة األقســام الــي 
تقــدم هــذه املقــررات وتثبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املقــررات الــي عودلــت لــه، وال تدخــل يف احتســاب 

معدلــه التراكمــي.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   يقــوم عميــد الكليــة مبعادلــة املقــررات الــي درســها الطالــب خــارج اجلامعــة بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم 
الــذي يقــدم املقــرر، وُتَثّبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املقــررات الــي عودلــت لــه، وال تدخــل يف احتســاب 

معدلــه التراكمــي وفــق الضوابــط اآلتيــة:
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أن يكون الطالب قد درس يف كلية أو جامعة معترف هبا .. 1
أن يكــون عــدد الســاعات الــي درســها الطالــب يف املــادة الدراســية الــي يريــد معادلتهــا مســاوًيا أو أكثــر مــن . 2

عــدد ســاعات الدراســية يف اجلامعــة .
أن يكــون حمتــوى املــادة الــي درســها الطالــب و يريــد معادلتهــا مطابــق ملحتــوى املــادة املوجــودة يف اجلامعــة . 3

مبــا ال يقــل عــن )%80( .   
أن يكون الطالب قد حصل على معدل )جيد( فأعلى يف املقرر املراد معادلته.. 4

     المادة الرابعة واألربعون

   إذا اتضــح بعــد حتويــل الطالــب أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبيــة َفُيَعــْد قيــده ُمْلَغــى مــن تاريــخ قبــول حتويلــه 
للجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   إذا اتضــح بعــد حتويــل الطالــب أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبيــة أو تعليميــة فُيَعــد قيــده ُمْلَغــى مــن تاريــخ 

قبــول حتويلــه للجامعــة.

   المادة الخامسة واألربعون

   يتــم حتويــل الطالــب يف أي فصــل دراســي مــن جامعــة إىل أخــرى وفًقــا لإلجــراءات واملواعيــد املعلنــة يف 
اجلامعــة املحــول إليهــا يف ضــوء الضوابــط العامــة للتحويــل.

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة :

   المادة السادسة واألربعون

   جيوز حتويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة وفًقا للضوابط الي يقرها جملس اجلامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   جيــوز حتويــل الطالــب مــن كليــة إىل أخــرى مبوافقــة عميــد الكليــة الــي يرغــب الطالــب التحويــل إليهــا 

ــا للشــروط الــي يقرهــا جملــس الكليــة. وفًق

    المادة السابعة واألربعون

   تثبت يف الســجل األكادميي للطالب املحول من كلية إىل أخرى مجيع املواد الي ســبق له دراســتها ويشــمل 
ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته يف اجلامعة.

التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية 

    المادة الثامنة واألربعون

   جيــوز للطالــب بعــد موافقــة عميــد الكليــة التحويــل مــن ختصــص إىل ختصــص آخــر داخــل الكليــة وفــق 
ضوابــط يضعهــا جملــس اجلامعــة.

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   جيــوز للطالــب بعــد موافقــة عميــد الكليــة التحويــل مــن ختصــص إىل ختصــص آخــر داخــل الكليــة وفــق 

ضوابــط يضعهــا جملــس الكليــة.

    المادة التاسعة واألربعون

   تثبــت يف الســجل األكادميــي للطالــب املحــول مــن ختصــص إىل آخــر مجيــع املــواد الــي ســبق لــه دراســتها 
ويشــمل ذلــك التقديــرات واملعــدالت الفصليــة والتراكميــة طــوال دراســته يف اجلامعــة.
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 الطــالـــب الــزائــــر 

    المادة الخمسون

   الطالــب الزائــر هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض املقــررات يف جامعــة أخــرى أو يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة 
الــي ينتمــي إليهــا دون حتويلــه وتعــادل لــه املــواد الــي درســها وفقــا للضوابــط اآلتيــة:

موافقة الكلية الي يدرس فيها مسبقا على الدراسة.أ. 
أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معترف هبا.ب. 
أن يكــون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج اجلامعــة معــاداًل أو )مكافًئــا( يف مفرداتــه ألحــد املقــررات الــي ج. 

تتضمنهــا متطلبــات التخرج.
إذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة الــي ينتمــي إليهــا الطالــب فتتــم املعادلــة طبًقــا د. 

للمادة )47(
حيــدد جملــس اجلامعــة احلــد األقصــى ملجمــوع الوحــدات الدراســية الــي ميكــن إحتســاهبا مــن خــارج 	. 

الزائــر. اجلامعــة للطالــب 
ال حتتســب معــدالت املقــررات الــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن اجلامعــة األخــرى ضمــن معدلــه و. 

التراكمــي، وتثبــت املقــررات يف ســجله األكادميــي.
أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة.ز. 

القاعدة التنفيذية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
   الطالــب الزائــر هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض املقــررات يف جامعــة أخــرى أو يف فــرع مــن فــروع اجلامعــة 

ــا للضوابــط اآلتيــة: الــي ينتمــي إليهــا دون حتويلــه، وتعــادل لــه املــواد الــي درســها وفًق

أوال: يشــترط لطالــب جامعــة األمــري ســطام بــن عبدالعزيــز ) يف اخلــرج أو أحــد فروعهــا( الــذي يرغــب 
الدراســة زائــًرا يف جامعــة أخــرى:

أن يكــون للطالــب ســجل دراســي ) مبعــدل تراكمــي( لفصلــن علــى األقــل يف الكليــة الــي التحــق هبــا قبــل أ. 
طلبــه الدراســة طالًبــا زائــًرا.

احلصــول علــى املوافقــة املســبقة مــن كليــة الطالــب للســماح لــه بالدراســة طالًبــا زائــًرا مــع حتديــد املقــررات ب. 
الــي ســيقوم بدراســتها، وللكليــة اشــتراط احلصــول علــى معــدل معــن ملعادلــة املقــرر،  ويوجــه الطالــب 

للدراســة خبطــاب رمســي مــن عمــادة القبــول والتســجيل.
أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معترف هبا.ج. 

أن يكــون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج اجلامعــة معــادال يف مفرداتــه ، وال تقــل وحداتــه الدراســية عــن د. 
أحــد املقــررات الــي تتضمنهــا متطلبــات التخــرج.

مــع مراعــاة الفقــرة )د( مــن املــادة )الثانيــة واألربعــن(، يكــون احلــد األقصــى ملجمــوع الوحــدات الدراســية 	. 
الــي ميكــن احتســاهبا مــن خــارج اجلامعــة هــو )20%( عشــرين يف املائــة مــن جممــوع وحــدات التخــرج مــن 

جامعــة األمــري ســطام بــن عبدالعزيــز.
تعــادل مــادة املقــرر الدراســي اجتيــاز بــدون أن حتســب يف املعــدل إذا حصــل الطالــب علــى تقديــر )جيــد( و. 

فأعلــى.
جيــب علــى الطالــب تزويــد عمــادة القبــول والتســجيل بنتائجــه الــي حصــل عليهــا خــالل أســبوعن مــن بــدء ز. 

الدراســة يف أول فصــل دراســي يلــي فتــرة دراســته زائــًرا، وإذا مل يقــدم نتائجــه يعتــر منقطعــا عــن تلــك 
الفصــول ) عــدا الفصــول الصيفيــة( ويعامــل حســب املــادة )15(.

أن تصــرف املكافــأة الشــهرية للطالــب الزائــر إن كان مســتحقا هلــا عــن طريــق مســريات يدويــة بعــد تقــدمي ح. 
نتائجــه عــن الفصــل لعمــادة القبــول والتســجيل.

 
ثانيــا: يشــترط لطالــب جامعــة األمــري ســطام بــن عبدالعزيــز ) يف اخلــرج أو أي مــن فروعهــا( ويرغــب الدراســة 

يف اخلرج أو أي من فروعها يف اجلامعة نفســها:
أن يكــون للطالــب ســجل دراســي مبعــدل لفصــل واحــد علــى األقــل يف الكليــة الــي التحــق هبــا قبــل طلبــه أ. 

الدراســة طالًبــا زائــًرا.
ــا زائــًرا مــع حتديــد ب.  جيــب احلصــول علــى املوافقــة املســبقة مــن كليــة الطالــب للســماح لــه بالدراســة طالًب

املقــررات الــي ســيقوم بدراســتها، ويوجــه خبطــاب رمســي مــن عمــادة القبــول والتســجيل.
أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب معاداًل يف مفرداته ألحد املقررات الي تتضمنها متطلبات التخرج.ج. 
أن تتم معادلة املقررات طبقا للمادة )47(د. 
أن يكــون احلــد األقصــى ملجمــوع الوحــدات الدراســية الــي ميكــن احتســاهبا مــن أي مــن فــروع اجلامعــة هــو 	. 

)40%( أربعــن يف املائــة مــن جمــوع وحــدات التخــرج يف برناجمــه.

ثالثا: يشترط لطالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز زائًرا:
أن يكون للطالب سجل دراسي ) مبعدل تراكمي ( لفصلن على األقل من جامعته الي ُقِبَل فيها.أ. 
أاّل يكون الطالب مفصوال ألسباب تأديبية أو تعليمية.ب. 
بــن ج.  األمــري ســطام  زائــًرا يف جامعــة  للدراســة  مــن جامعتــه  علــى موافقــة خطيــة مســبقة  أن حيصــل 

بدراســتها. الطالــب  ســيقوم  الــي  املقــررات  اخلطــاب  يف  يذكــر  أن  وجيــب  عبدالعزيــز، 
أن حيصل على موافقة الكلية الي يرغب الدراسة هبا زائًرا.د. 
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أن يكون احلد األقصى للفصول الدراسية الي يسمح للطالب دراستها زائًرا فصلن.	. 
أاّل تصرف للطالب الزائر مكافأة من جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز.و. 
تزويــد الطالــب يف هنايــة دراســته بنتائجــه يف املقــررات الــي درســها يف خطــاب يوضــح تقديراتــه الــي ز. 

حصــل عليهــا.
تســجيل املقــررات للطالــب مــن الكليــة الــي يرغــب الدراســة فيهــا مــع مراعــاة كافــة ضوابــط التســجيل يف ح. 

املقررات.

أحـــكـــام عــامــــة 

   المادة الحادية والخمسون

   تلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات املعمول هبا يف املرحلة اجلامعية.

   المادة الثانية والخمسون

   ملجلس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

   المادة الثالثة والخمسون
  

   ملجلس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة.

 الـمـالحــــق 

ملحق )أ( السجل األكاديمي و رموز التقديرات

السجل األكاديمي

   هــو بيــان يوضــح ســري الطالــب الدراســي ، ويشــمل املقــررات الــي يدرســها يف كل فصــل دراســي برموزهــا 
وأرقامهــا وعــدد وحداهتــا املقــررة والتقديــرات الــي حصــل عليهــا ورمــوز وقيــم تلــك التقديــرات ، كمــا يوضــح 
الســجل املعــدل الفصلــي واملعــدل التراكمــي وبيــان التقديــر العــام باإلضافــة إىل املقــررات الــي أعفــي منهــا 

الطالــب املحــول.
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رموز التقديرات

الرمز 
بالعربية

الرمز 
باإلنجليزية

المدلول باالنجليزيةالمدلول بالعربيةالنقاطحدود الدرجة

Exceptionalممتاز مرتفع955.004.00 إىل A100+أ+

Excellentممتاز904.753.75 أقل من A95أ

Superiorجيد جًدا مرتفع854.53.50 أقل من B90+ب+

Very Goodجيد جًدا804.003.00 أقل من B85ب

Above Averageجيد مرتفع753.502.50 أقل من C80+ج+

Goodجيد703.002.00 أقل من C75ج

High Passمقبول مرتفع652.501.50 أقل من D70+د+

Passمقبول602.001.00 أقل من D65د

Failراسب1.000أقل من F60هـ

In-Progressمستمر-------IPم

In-completeغري مكتمل-------ICل

DenileحمرومDN-----1.000ح

Nograde-passناجح دون درجة--60 وأكثرNPند

Nograde-Failراسب دون درجة--أقل من NF60هد

Withdrawnمنسحب بعذر-------Wع

separated مفصول تأدييب-------PFهت
disciplinary

 ملحق )ب(  مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي 

الفصل األول:

عدد النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعدد الوحداتالمقرر

4.59ب+301285 سلم
3.009جـ324370 كيم
4.7514.25أ235392 ريض
4.0016ب 312480 فيز
1248.25املجموع

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

الفصل الثاني:

عدد النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعدد الوحداتالمقرر

5.0010أ+104296 سلم
4.0012ب 327383 كيم
3.0012جـ314471 ريض
4.0012ب 326381 فيز
1246املجموع

معدل الفصل الثاين =              = 3.83     جمموع النقاط )46(
           جمموع الوحدات )12(   

 
=                = 3.93      جمموع النقاط )46+48.25( املعدل التراكمي 

      جمموع الوحدات )12+12(
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