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الفصل األول: التعريفات

املادة األولى

يقصـــد باأللفـــاظ والعبـــارات اآلتية: - أينمـــا وردت يف هذه الالئحـــة- املعاني املبينة أمام كل منهـــا، ما لم يقتض 
الســـياق غير ذلك:

فصالن دراســـيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربع مســـتويات أو أكثر ومســـتوى العام الدراسي:
صيفي أو مســـتويني صيفيني إن وجد.

أســـلوب الدراســـة املتبع يف كليات ومعاهد اجلامعة ســـواء بنظام املســـتويات الدراسية، النظام الدراسي:
أو الفصول الدراســـية، أو الســـنة الدراسية الكاملة.

مـــدة زمنية ال تقل عن خمســـة عشـــر أســـبوعاً يف نظـــام الفصلني الدراســـيني، وال تقل الفصل الدراسي:
عن اثني عشـــر أســـبوعاً يف نظام الفصول الدراســـية الثالثة، وال تدخل ضمنها فترات 

التســـجيل واحلذف واإلضافة واالختبـــارات النهائية.
أســـلوب دراســـي، تكـــون املدة الزمنية فيه أقـــل من الفصل الدراســـي، بحيث ال يقل عن املستوى الدراسي:

أربعة أســـابيع، وال يزيد على ثمانية أســـابيع، وال يقل إجمالي األســـابيع الدراســـية عن 
أربعني أســـبوعاً يف العام.

مدة زمنية ال تقل عن أربعني أسبوعاً يف العام.السنة الدراسية الكاملة:
مـــدة زمنيـــة ال تقل عـــن ثمانية أســـابيع لنظام الفصلني الدراســـيني، وال تقل عن ســـتة الفصل الصيفي:

أســـابيع لنظـــام الفصـــول الدراســـية الثالثـــة، وتضاعف خاللهـــا املـــدة املخصصة لكل 
مقرر دراســـي.

مدة زمنية ال تقل عن أربعة أســـابيع لنظام املســـتوى الدراســـي، وتضاعف خاللها املدة املستوى الصيفي:
املخصصة لكل مقرر دراســـي.

مجموعـــة املقـــررات الدراســـية اإلجباريـــة، واالختيارية، واحلـــرة، التي تشـــكل مجموع اخلطة الدراسية:
وحداتهـــا متطلبـــات التخـــرج، التي يجب علـــى الطالب اجتيازها بنجـــاح، للحصول على 

الدرجـــة العلميـــة يف التخصص احملدد.
املـــادة الدراســـية يف خطة كل برنامج، وتشـــتمل رقماً ورمزاً ووصفـــاً للمحتوى، وتخضع املقرر الدراسي:

يف كل قســـم للمتابعـــة والتقييـــم والتطويـــر، ويجوز أن تـــدرس مســـتقلة، أو أن يكون لها 
متطلب ســـابق أو متطلـــب متزامن معها.

احملاضـــرة النظريـــة األســـبوعية )أو الدرس الســـريري أو درس التماريـــن( التي ال تقل الوحدة الدراسية:
مدتهـــا عـــن خمســـني دقيقة، أو الـــدرس العملي الذي ال تقـــل مدته عن مئـــة دقيقة، أو 

الـــدرس امليدانـــي احملدد يف اخلطة الدراســـية.
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طرائـــق التعليـــم املختلفـــة ومنهـــا: التعليم احلضـــوري، التعليم املدمـــج، التعليم عن بعد، أمناط التعليم:
التعليـــم الذاتي، وغيرهـــا من أمنـــاط التعليم األخرى.

برنامج الترقية األكادميية 
الدراسية )التجسير(: 

البرنامج املصمم إلكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.

الدرجـــة املمنوحـــة لألعمـــال التي يتحصـــل عليها الطالب خالل الدراســـة يف مســـتوى درجة األعمال الفصلية:
دراســـي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراســـية الكاملة -إن وجدت- وتشمل االختبارات 

والبحـــوث واألنشـــطة التعليمية التي تتصل باملقرر الدراســـي.
اختبـــار يف املقـــرر الدراســـي، يعقـــد مرة واحـــدة يف نهايـــة تدريس املقرر الدراســـي يف االختبار النهائي:

املســـتوى الدراســـي، أو الفصل الدراســـي، أو الســـنة الدراســـية الكاملة.
الدرجة التي يحصل عليها الطالب يف كل مقرر دراسي يف االختبار النهائي.درجة االختبار النهائي:

مجمـــوع درجـــات األعمال الفصليـــة، وتضاف إليها درجـــة االختبار النهائـــي لكل مقرر الدرجة النهائية:
دراســـي، وحتســـب الدرجة اإلجماليـــة من مئة.

بيـــان تفصيلـــي يتضمن جميـــع املقررات الدراســـية التي درســـها الطالـــب، والتقديرات السجل األكادميي:
التـــي حصل عليها، ويشـــمل املعدلـــني )الفصلـــي والتراكمي(.

الطالب الذي يقوم بدراســـة بعض املقررات الدراســـية يف جامعـــة أخرى، أو يف فرع من الطالب الزائر:
فروع اجلامعة التي ينتمـــي إليها دون حتويله.

وصـــف للنســـبة املئوية، أو الرمز األبجـــدي للدرجة النهائية، التي حصـــل عليها الطالب التقدير:
يف أي مقرر دراسي.

تقديـــر يرصـــد لـــكل مقرر دراســـي يتعذر علـــى الطالب اســـتكمال متطلباتـــه يف املوعد تقدير غير مكتمل:
.)IC( أو )احملـــدد، ويرمز لـــه يف الســـجل األكادميي بالرمـــز )ل

تقديـــر يرصـــد لكل مقرر دراســـي، يتطلب أكثر من فصل دراســـي الســـتكمال دراســـته، تقدير مستمر:
.)IP( أو )ويرمز له بالرمـــز )م

حاصـــل قســـمة مجمـــوع النقـــاط التي حصـــل عليهـــا الطالب علـــى مجمـــوع الوحدات املعدل الفصلي:
املقـــررة جلميـــع املقـــررات الدراســـية التـــي درســـها يف أي فصـــل دراســـي، أو مســـتوى 
دراســـي، أو ســـنة دراســـية كاملـــة، وحتســـب النقـــاط بضرب الوحـــدة املقـــررة يف وزن 

التقديـــر الـــذي حصـــل عليـــه يف كل مقـــرر دراســـي درســـه الطالب.
حاصل قســـمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب يف جميع املقررات الدراســـية، التي املعدل التراكمي:

درســـها منذ التحاقه باجلامعة على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات الدراســـية.
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته يف اجلامعة.التقدير العام:

مجموع الوحدات الدراســـية التي يســـمح للطالب التســـجيل فيها يف مستوى دراسي، أو العبء الدراسي:
فصل دراســـي، أو ســـنة دراســـية كاملة محددة من مجلس اجلامعة.
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الفصل الثاني: أهداف وسريان الالئحة

املادة الثانية

تهـــدف هـــذه الالئحـــة إلى تنظيـــم آلية وإجراءات الدراســـة واالختبـــارات يف اجلامعة، مبـــا يحقق رفع كفـــاءة وجودة 
العمليـــة التعليميـــة واإلجـــراءات األكادميية للمرحلة التـــي تلي مرحلـــة الثانوية العامة.

املادة الثالثة

تســـري أحـــكام هـــذه الالئحة علـــى اجلامعات التي تطبق نظـــام مجلس التعليـــم العالي واجلامعات الصادر باملرســـوم 
امللكـــي رقـــم )م/8( وتاريـــخ 1414/6/4هــــ، واجلامعـــات التي تطبق نظـــام اجلامعات الصـــادر باملرســـوم امللكي رقم 

)م/27( وتاريـــخ 1441/3/2هـ.

الفصل الثالث: أنظمة الدراسة

املادة الرابعة
تتقيد اجلامعة عند إقرار برامجها باآلتي حسب الترتيب:. 1

التصنيـــف الســـعودي املوحد للمســـتويات والتخصصات التعليميـــة، الصادر بقرار مجلـــس الوزراء رقم أ. 
)75( وتاريـــخ 1442/1/27هــــ، وما يطرأ عليه من تعديـــالت أو حتديثات.

اإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــالت يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية، الصادر بقـــرار مجلـــس إدارة هيئة تقومي ب. 
التعليـــم والتدريـــب يف اجتماعـــه األول للـــدورة الثانية املنعقد بتاريـــخ 1441/6/16هـ، ومـــا يطرأ عليه 

مـــن تعديـــالت أو حتديثات.
يتدرج الطالب يف الدراسة وفقاً للنظام الدراسي واخلطة الدراسية املقرة من مجلس اجلامعة.. 2

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يتحمـــل الطالب مســـؤولية معرفـــة ومتابعة نظام الدراســـة، واللوائـــح املنظمة لها، مبـــا يف ذلك متطلبات . 1
التخرج.

يتدرج الطالب يف املستويات الدراسية الالزمة للتخرج يف أي تخصص؛ وفقاً للخطة الدراسية املعتمدة.. 2
يُعـــدُّ الطالـــب مجتازاً للمســـتوى أو الســـنة املقيد عليهـــا إذا أمتَّ بنجاح جميع مقررات املســـتوى أو الفصل . 3

الدراســـي أو السنة الدراسية.
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املادة الخامسة

يقســـم العـــام الدراســـي، وتوزع متطلبـــات التخرج لنيـــل الدرجة العلميـــة وفقاً للنظام الدراســـي واخلطة الدراســـية، 
التـــي يقرهـــا مجلس اجلامعـــة، على النحـــو التالي:

فصلـــني دراســـيني أو أكثـــر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن حتتســـب مدتـــه نصف مدة الفصل . 1
الدراسي.

أربعة مســـتويات دراســـية أو أكثر، بحيث ال يقل املســـتوى الدراســـي عن أربعة أســـابيع كحد أدنى، وال يزيد . 2
علـــى ثمانيـــة أســـابيع كحد أقصـــى، وال يقل إجمالي األســـابيع الدراســـية عن أربعني أســـبوعاً خالل العام، 
ويجـــوز أن يكـــون هناك مســـتوى صيفي أو مســـتويني صيفيـــني إن وجد، على أن حتتســـب مدته نصف مدة 

الدراسي. املستوى 

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يكـــون نظام الدراســـة على أســـاس ثالثة فصول دراســـية، ويجـــوز أن يكون هناك فصل صيفي حتتســـب . 1
مدتـــه بنصف مدة الفصل الدراســـي.

يقرُّ مجلس اجلامعة تقومي العام الدراسي لكل عام، وفق ما يقره مجلس الوزراء.. 2
يقـــرُّ مجلـــس اجلامعـــة يف بدايـــة كل عـــام دراســـي مواعيد فتـــرات اإلجـــراءات األكادميية وفـــق التقومي . 3

الدراسي.

املادة السادسة

يجوز أن تكون الدراســـة يف بعض الكليات واملعاهد على أســـاس الســـنة الدراســـية الكاملة وفقاً للقواعد واإلجراءات 
التي يقرهـــا مجلس اجلامعة.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجوز أن تكون الدراســـة يف بعض الكليات على أســـاس الســـنة الدراســـية الكاملة وفقاً للقواعد واالجراءات الواردة 
يف هـــذه الالئحـــة بعد احالل عبارة »الســـنة الدراســـية« محل »الفصل الدراســـي« حيثما وردت مـــع مراعاة التقومي 

الدراسي

املادة السابعة

مـــع مراعـــاة مـــا يصدر من مجلس شـــؤون اجلامعـــات من قرارات، يجـــوز ملجلس اجلامعـــة بناًء على اقتـــراح مجالس 
الكليـــات أو املعاهـــد، األخـــذ بأحـــد أو بعض أمناط التعليـــم يف البرامج، التي تســـمح طبيعة الدراســـة فيها بذلك.



الئحــة الدراســة واالخـتبارات  للمرحـلة الجامعـية
بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

11

املادة الثامنة

حتتـــوي اخلطـــة الدراســـية علـــى مقررات دراســـية، ال تقـــل يف مجموعها عـــن 10% من مجمـــوع املقررات الدراســـية 
 تقـــدم بأحـــد أو بعـــض أمنـــاط التعليـــم املختلفة عـــن منـــط التعليم احلضـــوري، ويحدد مجلـــس اجلامعـــة الضوابط 

املنظمة لذلك.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

مـــع عـــدم اإلخالل بالنســـبة املقررة يف هـــذه املادة، يختـــار القســـم األكادميي املقـــدم للبرنامج املقررات الدراســـية 
التـــي تقـــدم بأحـــد أو بعض أمنـــاط التعليم املختلفـــة عن منـــط التعليم احلضوري وفـــق االشـــتراطات التالية:

أال تكـــون املقـــررات الدراســـية من املقررات التطبيقية أو الســـريرية أو اإلكلينيكيـــة أو املهنية ذات الصفة . 1
املُكثفة. العملية 

أن يتـــم تطبيـــق ضوابـــط ومعاييـــر املركـــز الوطني للتعليـــم اإللكتروني على هـــذه املقررات عنـــد تقدميها . 2
اإللكتروني. التعليـــم  بنمط 

أن تُقـــر يف مجلســـي القســـم والكلية املعنيـــني، وتعتمد من اللجنـــة الدائمة للبرامج و اخلطط الدراســـية . 3
اجلامعة. يف 

املادة التاسعة
يجوز ملجلس اجلامعة -بناًء على اقتراح مجالس الكليات- إقرار ما يلي:. 1

برامـــج الترقية األكادميية الدراســـية )التجســـير( يف بعـــض التخصصات، وفقاً للضوابـــط التي يقرها أ. 
مجلس شـــؤون اجلامعات.

برامج بينية.ب. 
يجـــوز ملجلـــس اجلامعة -بناء على اقتراح مجالـــس الكليات أو املعاهد- قبول الطالـــب احلاصل على درجة . 2

البكالوريوس يف تخصص ما: لدراســـة درجـــة البكالوريوس يف تخصص آخر.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يقـــر مجلـــس اجلامعة الضوابط والشـــروط لبرامـــج الترقية األكادميية الدراســـية )التجســـير( املطروحة . 1
مـــن مجالـــس الكليـــات بناًء على مـــا يقره مجلس شـــؤون اجلامعات مـــن ضوابط.

يقر مجلس اجلامعة الضوابط واإلجراءات اخلاصة باستحداث البرامج البينية املقترحة من مجالس الكليات.. 2
بنـــاًء علـــى مـــا تقترحـــه مجالـــس الكليـــات، يعتمـــد مجلـــس اجلامعة شـــروط وإجـــراءات قبـــول الطالب . 3

احلاصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس يف تخصص ما لدراســـة درجـــة البكالوريوس يف تخصـــص آخر مع 
االلتـــزام بالضوابـــط التالية:
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القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

أن يكـــون الطالـــب حاصاًل علـــى درجة البكالوريوس مـــن جامعة أو كلية محليـــة، أو جامعة أو كلية أو أ. 
مؤسســـة تعليميـــة أجنبيـــة علـــى أن تكون مرخصـــة من جهة االختصـــاص يف بلد الدراســـة وأن تكون 

مـــن اجلامعات أو الكليات أو املؤسســـات التعليميـــة أو البرامج املصنفة مـــن وزارة التعليم.
أن يجتـــاز الطالـــب املرشـــح للقبـــول اختبـــار التخصـــص الـــذي يقـــره القســـم األكادميـــي، باإلضافة ب. 

لالختبـــارات املعياريـــة األخـــرى التـــي ميكن اشـــتراطها.
يكـــون توزيـــع مقررات اخلطـــة الدراســـية للطالب املقبـــول يف برنامـــج البكالوريوس وفق مـــا يعتمده ت. 

القســـم األكادميـــي، وذلـــك بعد معادلـــة املقررات املجتازة ســـلفاً.

املادة العاشرة

يجـــوز ملجلـــس اجلامعـــة منـــح الطالـــب -الـــذي أنهـــى عـــدداً مـــن الســـاعات الدراســـية ولم يكمـــل متطلبـــات درجة 
البكالوريـــوس- درجـــة الدبلـــوم يف التخصـــص الذي درس فيـــه وفقاً للضوابـــط التي يقرها مجلـــس اجلامعة، ومبا ال 
يتعـــارض مـــع التصنيـــف الســـعودي املوحد للمســـتويات والتخصصـــات التعليمية الصـــادر بقرار مجلس الـــوزراء رقم 
)75( وتاريـــخ 1441/1/27هــــ، ومـــا يطـــرأ عليـــه من تعديـــالت أو حتديثات، واإلطـــار الوطني للمؤهـــالت يف اململكة 
العربيـــة الســـعودية الصـــادر بقـــرار مجلـــس إدارة هيئـــة تقـــومي التعليم والتدريـــب يف اجتماعـــه األول للـــدورة الثانية 

املنعقـــد بتاريـــخ 1441/6/16هــــ، ومـــا يطرأ عليـــه من تعديـــالت أو حتديثات.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز ملجلـــس اجلامعـــة منـــح الطالـــب -الذي أنهـــى عدداً مـــن الســـاعات الدراســـية ولم يكمـــل متطلبـــات درجة 
البكالوريـــوس- درجـــة الدبلـــوم يف التخصـــص الـــذي درس فيـــه وفقـــاً للضوابـــط التالية: 

منـــح درجـــة الدبلـــوم املُشـــارك يف التخصـــص الـــذي درس فيـــه الطالـــب شـــريطة أال تقل عدد ســـاعات . 1
النجـــاح املعتمـــدة واملـــدة النظامية عن متطلبـــات التصنيف الســـعودي املوحد للمســـتويات والتخصصات 

التعليميـــة واإلطـــار الســـعودي للمؤهـــالت، وأال يقل املعـــدل التراكمـــي للطالب عـــن )2.0 من 5.0(.
منـــح درجـــة الدبلـــوم املتوســـط يف التخصـــص الـــذي درس فيـــه الطالب شـــريطة أال تقل عدد ســـاعات . 2

النجـــاح املعتمـــدة واملـــدة النظامية عن متطلبـــات التصنيف الســـعودي املوحد للمســـتويات والتخصصات 
التعليميـــة واإلطـــار الســـعودي للمؤهـــالت، وأال يقل املعـــدل التراكمـــي للطالب عـــن )2.0 من 5.0(.
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الفصل الرابع: القبول

املادة الحادية عشرة

مـــع مراعـــاة مـــا يصدر من مجلس شـــؤون اجلامعات من قـــرارات، ومتطلبـــات التنمية الوطنية، ومـــا تصدره اجلهات 
املختصـــة مـــن تقارير الستشـــراف العرض والطلب لســـوق العمل، يحدد مجلـــس اجلامعة -بناًء علـــى اقتراح مجالس 
الكليات، أو ما مياثلها يف اجلامعة- شـــروط وضوابط القبول وعدد الطالب الذين ميكن قبولهم يف العام الدراســـي.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يُحـــدد مجلـــس اجلامعـــة -بنـــاًء علـــى اقتـــراح مجالـــس الكليـــات، أو مـــا مياثلهـــا يف اجلامعة وبنـــاًء علـــى الطاقة 
االســـتيعابية- شـــروط وضوابـــط القبـــول وعـــدد الطالب الذيـــن ميكن قبولهـــم يف العام الدراســـي مـــع مراعاة ما 
يصـــدر مـــن مجلس شـــؤون اجلامعات من قـــرارات، ومتطلبات التنميـــة الوطنية، وما تصدره اجلهـــات املختصة من 

تقاريـــر الستشـــراف العـــرض والطلـــب لســـوق العمل ويكـــون قبول الطالب املســـتجد وفـــق التالي: 

أن يكـــون الطالـــب حاصـــاًل علـــى شـــهادة الثانوية العامـــة أو ما يعادلها مـــن داخل اململكـــة أو من خارجها أ. 
من اجلهـــات التعليميـــة املرخصة من بلد الدراســـة.

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز ب. 
ملجلس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط بناًء على ما ورد يف املادة السادسة واألربعون من هذه الالئحة.

أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية حتددها الكليات املتخصصة. ت. 
أن يكون الئقاً طبياً.ث. 
أن يستويف أية شروط أخرى يحددها مجلس اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.ج. 
أال يكـــون مفصـــوالً مـــن جامعة أخرى ألســـباب تأديبيـــة أو تعليمية مـــع مراعاة ما ورد يف املادة العشـــرون ح. 

من هـــذه الالئحة.

املادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد يف املادتني )التاسعة( و )العاشرة( من هذه الالئحة، يجوز قبول الطالب احلاصل على:

درجـــة الدبلـــوم )أو مـــا يعادلهـــا( إلكمـــال الدراســـة للحصول علـــى درجـــة البكالوريوس ومعادلـــة املقررات . 1
الدراســـية التي درســـها.

درجـــة البكالوريـــوس )أو مـــا يعادلهـــا( يف تخصص معـــني للحصول علـــى درجة البكالوريـــوس يف تخصص . 2
آخـــر ومعادلة املقررات الدراســـية التي درســـها.

وحتـــدد القواعـــد التنفيذيـــة لهـــذه الالئحـــة الشـــروط واإلجـــراءات اخلاصـــة بذلك، مبـــا يف ذلك إمكانية احتســـاب 
املقـــررات الدراســـية التـــي مت معادلتهـــا ضمـــن املعـــدل التراكمـــي للطالب يف ســـجله األكادميي.
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القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز قبـــول الطالـــب يف احلالتني املشـــار إليهمـــا يف نص املـــادة )الثانية عشـــرة( وفقـــاً للقواعد التنفيذيـــة للمادة 
)التاســـعة( و)العاشـــرة(؛ علـــى أن يتم االلتـــزام مبا يلي:

أال يكون قد مضى على حصوله على الدرجة العلمية يف التخصص احملدد مدة تزيد على 4 سنوات دراسية.. 1
يحـــدد مجلـــس الكليـــة بنـــاًء على توصيـــة القســـم العلمي برامـــج البكالوريـــوس التي ميكن القبـــول فيها، . 2

والتـــي متكـــن احلاصـــل علـــى درجـــة البكالوريوس من دراســـة درجـــة البكالوريـــوس يف تخصص آخر.
تثبـــت املقـــررات الدراســـية التي يتم معادلتها يف الســـجل األكادميـــي للطالب الذي يرغب بدراســـة درجة . 3

البكالوريـــوس يف تخصـــص آخـــر وحتتســـب ضمن املعـــدل التراكمـــي للطالب بنـــاًء علـــى توصية مجلس 
الكليـــة أو مـــن يفوضـــه، علـــى أال تزيد علـــى 40% من مقـــررات البرنامـــج األكادميي الذي ســـيُقبل عليه.

الفصل الخامس: اإلجراءات األكاديمية

املادة الثالثة عشرة

يضـــع مجلـــس اجلامعـــة القواعد املنظمة لإلجـــراءات األكادميية مبا فيها التســـجيل، واحلـــذف، واإلضافة للمقررات 
الدراســـية ضمـــن اخلطة الدراســـية املقرة، مبا يضمن تســـجيل الطـــالب احلد األدنى من العبء الدراســـي.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

احلـــد األدنـــى للعبء الدراســـي للطالب هـــو )9 وحدات دراســـية معتمدة(، واحلد األعلـــى هو )18 وحدة . 1
دراســـية معتمـــدة(، وبحـــد أعلـــى )9 وحدات دراســـية معتمدة( للفصـــل الصيفي؛ ويجـــوز مبوافقة عميد 
الكلية زيادة احلد األعلى إلى )20 وحدة دراســـية معتمدة( للطلبة املتوقع تخرجهم يف الفصل الدراســـي، 

و )11 وحدة دراســـية معتمـــدة( للفصل الصيفي.
أن يربط العبء الدراســـي للطالب مبعدله التراكمي لكل فصل دراســـي، على أال يقل تســـجيله للوحدات . 2

الدراســـية املعتمـــدة عن احلد األدنى، وال يزيـــد عن احلد األقصى.
يتـــم تســـجيل الطالـــب املنتظـــم آلياً ما لم يكن تســـجيله موقوفاً، ويتم حذف التســـجيل اآللـــي للطالب إذا . 3

لـــم يقـــم بالدخول إلى البوابـــة اإللكترونية للنظام األكادميي خالل األســـبوع األول من الفصل الدراســـي، 
ويعتبـــر الطالب يف هـــذه احلالة منقطعاً.

يتـــم تســـجيل الطالـــب املتعثـــر أو املتأخر عـــن اخلطة الدراســـية يف مقررات املســـتوى بالتـــدرج بدءاً من . 4
املســـتويات الدنيا، وفـــق اخلطط الدراســـية املعتمدة.

إذا رســـب الطالـــب يف مقـــرر أو أكثـــر يُلْـــَزم بإعـــادة دراســـة املقـــررات التـــي رســـب فيهـــا إذا كانـــت من . 5
متطلبات التخرج يف اخلطة الدراســـية، مع إضافة املقررات التي تتناســـب مع اخلطة الدراســـية والعبء 

الدراســـي، ومراعـــاة املتطلبات الســـابقة وعـــدم اإلخالل بها.
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القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يحدد عدد املســـتويات املســـموح بتســـجيل املقـــررات منها بثالثة مســـتويات أعلى من املســـتوى الصفري . 6
للطالب، وإن تعذر إكمال وحداته الدراســـية -بســـبب الرســـوب أو التعارض أو التعثر- فيكتفى بالوحدات 

الدراســـية التي توافـــرت له؛ حتى وإن كان عددهـــا دون احلد األدنى.
ميكـــن للطالـــب تعديل تســـجيله بإضافـــة أو حذف مقـــررات )خالل الفتـــرة التي حتددها عمـــادة القبول . 7

والتســـجيل يف كل فصل دراســـي( مع عدم اإلخالل بالعبء الدراســـي املســـموح به للطالب، على أن يكون 
املقـــرر ضمن اخلطة الدراســـية أو املقـــررات االختيارية أو احلرة املعتمـــدة -إن وجدت-.

إذا تقـــدم الطالـــب بطلب حذف مقرر دراســـي له متطلٌب مصاحٌب يف املســـتوى، فـــال يحق للطالب حذفه . 8
إال بحـــذف املقررين معاً.

املادة الرابعة عشرة

يلتـــزم الطالـــب بحضور الوحدة الدراســـية- حضورياً أو افتراضياً- وفقاً ألمناط التعليم احملددة يف اخلطة الدراســـية، 
ويحـــرم مـــن دخـــول االختبار النهائي إذا قلت نســـبة حضوره عن النســـبة التي يحددها مجلس اجلامعـــة، ويعد الطالب 

.)DN( أو )الذي ُحرم من دخول االختبار بســـبب الغياب راســـباً يف املقرر الدراســـي، ويرصد له تقدير محروم )ح

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يلتـــزم الطالـــب بحضـــور الوحـــدة الدراســـية -حضوريـــاً أو افتراضيـــاً- وفـــق أمنـــاط التعليـــم احملـــددة يف اخلطة 
الدراســـية، ويحـــرم من دخـــول االختبـــار النهائي إذا قلت نســـبة حضوره عـــن )75%(، ويتم إقـــرار وتنفيذ احلرمان 
آليـــاً عبـــر البوابـــة اإللكترونية للنظام األكادميي، ويعد الطالب الذي ُحرم من دخول االختبار بســـبب الغياب راســـباً 

.)DN( أو )يف املقـــرر الدراســـي، ويرصد لـــه تقدير محـــروم )ح

املادة الخامسة عشرة 

يجـــوز ملجلـــس الكليـــة أو املعهد أو من يفوضه رفع احلرمان والســـماح للطالـــب بدخول االختبار النهائي، شـــريطة أن 
يقـــدم الطالـــب عـــذراً يقبله مجلـــس الكلية أو املعهـــد أو من يفوضه، ويحدد مجلس اجلامعة نســـبة احلـــد األدنى من 
حضـــور احملاضـــرات والـــدروس العمليـــة أو التدريب من مجموع ســـاعات االتصال للمقرر الدراســـي ســـواًء حضورياً 

أو افتراضيـــاً أو بحســـب أمنـــاط التعليم األخرى احملددة يف اخلطة الدراســـية.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز ملجلـــس الكليـــة أو املعهـــد )الـــذي يدرس املقـــرر( أو مـــن يفوضه رفـــع احلرمان اســـتثناًء، والســـماح للطالب 
بدخـــول االختبـــار النهائـــي؛ شـــريطة أن يقـــدم الطالب عـــذراً يقبلـــه املجلس )أو مـــن يفوضه(، على أال تقل نســـبة 
احلضـــور عـــن )60%( من احملاضرات والدروس العملية أو التدريب من مجموع ســـاعات االتصال للمقرر الدراســـي 

ســـواًء حضوريـــاً أو افتراضيـــاً أو بحســـب أمناط التعليـــم األخرى احملددة يف اخلطة الدراســـية.
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املادة السادسة عشرة

يجوز للطالب االعتذار عن االســـتمرار يف الدراســـة ملســـتوى دراســـي، أو لفصل دراســـي، أو لســـنة دراســـية كاملة، دون 
أن يعـــد راســـباً، وذلـــك إذا قدم عـــذراً مقبوالً للجهة التـــي يحددها مجلس اجلامعـــة، على أن يحتســـب االعتذار ضمن 
املـــدة الالزمـــة إلنهاء متطلبـــات التخرج، وحتدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشـــروط واإلجـــراءات اخلاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجوز للطالب االعتذار عن االســـتمرار يف الدراســـة ملســـتوى دراســـي، أو لفصل دراسي، أو لســـنة دراسية كاملة، . 1
دون أن يعـــد راســـباً، على أن يحتســـب االعتـــذار ضمن املدة الالزمـــة إلنهاء متطلبات التخـــرج، وفق ما يلي: 

يجوز لطالب النظام الفصلي أن يتقدم إلى عمادة القبول والتسجيل إلكترونياً عبر البوابة األكادميية أ. 
بطلب اعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي وينفذ طلب االعتذار آلياً وفق الضوابط التالية:

أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأسبوعني على األقل. 	
أال تتجاوز مدة االعتذار ثالثة فصول دراسية متتالية أو أربعة فصول غير متتالية. 	

يجـــوز لطالـــب النظـــام الســـنوي أن يتقـــدم إلـــى عمـــادة القبـــول والتســـجيل إلكترونيـــاً عبـــر البوابة ب. 
األكادمييـــة بطلب اعتذار عن االســـتمرار يف دراســـة ســـنة دراســـية كاملـــة وينفذ طلب االعتـــذار آلياً 

وفـــق الضوابـــط التالية:
أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأربعة أسابيع على األقل. 	
أال يتجاوز عدد مرات االعتذار مرتني طيلة مدة دراسته يف اجلامعة. 	
ال يجوز االعتذار عن سنتني دراسيتني متتاليتني. 	

للجنة الدائمة للقضايا الطالبية االستثناء من الضوابط السابقة شريطة عدم دخول الطالب أي اخــتبار نهـائي.. 2

املادة السابعة عشرة
يجـــوز للطالب االنســـحاب من مقرر دراســـي أو أكثر، وحتدد القواعـــد التنفيذية لهذه الالئحة الشـــروط واإلجراءات 

بذلك. اخلاصة 

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز للطالـــب االنســـحاب من مقرر دراســـي واحـــد يف الفصل الدراســـي الواحـــد، دون أن يَُعد راســـباً، وذلك قبل 
بدايـــة االختبـــارات النهائية بأســـبوعني على األقل، ومبا مجموعه ســـتة مقررات دراســـية كحد أقصـــى، طيلة فترة 

دراســـة الطالـــب يف اجلامعـــة؛ على أال يؤثر ذلـــك على احلد األدنـــى من العبء الدراســـي للطالب.

املادة الثامنة عشرة

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراســـة ملســـتوى دراســـي، أو لفصل دراســـي، أو لســـنة دراســـية كاملة؛ لعذر تقبله 
اجلهـــة، التـــي يحددها مجلـــس اجلامعة وحتدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة الشـــروط واإلجـــراءات اخلاصة بذلك.
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القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
يجـــوز للطالـــب التقدم بطلب تأجيل الدراســـة ملســـتوى دراســـي، أو لفصل دراســـي، قبل بدء الفصل الدراســـي إلى 
عمـــادة القبـــول والتســـجيل إلكترونياً عبـــر البوابة األكادمييـــة، على أال تتجـــاوز مدة التأجيل ثالثة فصول دراســـية 
متتاليـــة أو أربعـــة فصـــول دراســـية غير متتالية، حداً أقصى طيلـــة بقائه يف اجلامعة، ثم يُْطـــَوي قيده بعد ذلك. أما 
طالب الكليات التي تَُطبِّق نظام الســـنة الدراســـية فيجوز لهم تأجيل الدراســـة لســـنة دراســـية واحدة فقط، وذلك 
قبـــل بدايـــة العام الدراســـي، وال حتتســـب مـــدة التأجيل ضمـــن املـــدة النظامية الالزمـــة إلنهاء متطلبـــات التخرج، 

ويجـــوز ملجلـــس اجلامعـــة -أو من يفوضه- يف حـــال الضرورة االســـتثناء من ذلك.

املادة التاسعة عشرة
يطـــوى قيـــد الطالب من اجلامعة إذا انقطع عن الدراســـة مـــدة يحددها مجلس اجلامعـــة، دون تقدمه بطلب التأجيل 
أو االعتـــذار عـــن الدراســـة وميكـــن للطالـــب املطوي قيـــده التقدم بطلب إعـــادة قيده برقمه وســـجله قبـــل االنقطاع، 

وحتـــدد القواعـــد التنفيذية لهذه الالئحة الشـــروط واإلجـــراءات اخلاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
يطـــوى قيـــد الطالـــب »املنقطـــع عن الدراســـة« إذا لم يقـــم بالدخول إلـــى البوابـــة اإللكترونية وتأكيد تســـجيله قبل 
نهايـــة األســـبوع الثالث من الدراســـة، وال يحتســـب فصل -أوســـنة للكليات التي تقـــدم برامجها بالنظام الســـنوي- 
طـــي القيـــد ضمن املـــدة النظامية للتخرج.  وميكـــن للطالب املطوي قيـــده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وســـجله 

قبـــل االنقطاع وفـــق الضوابط األتية:
أن يتقـــدم الطالـــب إلى عمادة القبول والتســـجيل مـــن خالل البوابة اإللكترونية بطلـــب إعادة القيد خالل . 1

ســـتة فصول دراســـية )أو ســـنتني دراســـيتني لطالب النظام الســـنوي( على األكثر من تاريخ طي القيد.
أن يوافق مجلس الكلية -أو من يفوضه- على إعادة قيد الطالب.. 2
إذا مضى على طي قيد الطالب ســـتة فصول دراســـية فأكثر )أو ســـنتان دراســـيتان فأكثر لطالب النظام . 3

الســـنوي(، فيمكـــن لـــه التقدم للجامعة طالباً مســـتجداً دون الرجوع إلى ســـجله الدراســـي الســـابق، على 
أن تنطبـــق عليـــه كافـــة شـــروط القبـــول املعلنـــة يف حينه، وللجنـــة الدائمـــة للقضايا الطالبيـــة -يف حالة 

الضـــرورة القصوى- االســـتثناء مـــن ذلك وفق الضوابـــط التالية :
توصيـــة مجلـــس الكليـــة التـــي يتبعهـــا الطالـــب باملوافقـــة على إعـــادة القيد بعـــد النظر يف أســـباب أ. 

االنقطاع مع إمكانية اشـــتراط إعادة دراســـة بعض املقررات الدراســـية التي ســـبق للطالب دراســـتها 
قبـــل االنقطـــاع بناًء علـــى توصية القســـم املختص.

أال تزيد مدة االنقطاع عن اثني عشر فصاًل دراسياً )أو أربع سنوات دراسية لنظام السنة الدراسية(. ب. 
أال يكون الطالب منذراً أكادميياً.ت. 
أن يكون قد أنهى ما ال يقل عن 25% من متطلبات التخرج.ث. 

ال يجـــوز إعـــادة قيد الطالب أكثر من مـــرة واحدة، وللجنة الدائمة للقضايـــا الطالبية -يف حالة الضرورة . 4
القصوى- االســـتثناء من ذلك.
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املادة العشرون

ال يجـــوز إعـــادة قيـــد الطالب الذي فصل من اجلامعة ألســـباب تأديبيـــة إال بعد مضي ثالث ســـنوات من صدور قرار 
الفصـــل، وحتدد القواعـــد التنفيذية لهذه الالئحة الضوابـــط واإلجراءات اخلاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

ميكـــن إعـــادة قيـــد الطالب الـــذي فصل من اجلامعـــة ألســـباب تأديبية، بعد مضي ثالث ســـنوات من صـــدور قرار 
الفصـــل، بشـــرط أن يوافـــق مجلس اجلامعـــة أو من يفوضـــه على مبررات إعـــادة القيد وملـــرة واحدة فقط.

املادة الحادية والعشرون

يجـــوز للطالـــب املنســـحب مـــن اجلامعـــة التقدم بطلـــب إعادة قيده برقمه وســـجله الســـابق لعـــذر تقبلـــه اجلهة التي 
يحددهـــا مجلـــس اجلامعـــة، وحتـــدد القواعـــد التنفيذية لهـــذه الالئحة الشـــروط واإلجـــراءات اخلاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز للطالـــب املنســـحب من اجلامعـــة التقـــدم بطلب إعادة قيـــده إلى عمـــادة القبول والتســـجيل برقمه وســـجله 
الســـابق وفـــق الضوابـــط واإلجـــراءات املنصـــوص عليهـــا يف القاعـــدة التنفيذيـــة للمادة التاســـعة عشـــرة، على أن 

يحتســـب فصل االنســـحاب مـــن املـــدة الالزمة إلنهـــاء متطلبـــات التخرج.

املادة الثانية والعشرون 

يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
إذا حصـــل على ثالثة إنـــذارات متتالية النخفاض معدله التراكمي احملدد للتخـــرج، وفقاً للمادتني )احلادية . 1

واألربعـــون( و )الثانيـــة واألربعـــون( من هـــذه الالئحة، وملجلـــس اجلامعة منح الطالب فرصـــة إضافية لرفع 
التراكمي. معدله 

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.. 2

ويجـــوز ملجلـــس اجلامعـــة يف احلـــاالت االســـتثنائية معاجلة أوضـــاع الطـــالب الذين تنطبـــق عليهم أحـــكام الفقرتني 
الســـابقتني يف هـــذه املـــادة، إعطاؤهم فرصـــة اســـتثنائية ال تتجاوز عاماً دراســـياً.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يُْفَصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
إذا حصـــل علـــى ثالثة إنـــذارات متتالية علـــى األكثر النخفـــاض معدلـــه التراكمي احملدد للتخـــرج، وفقاً . 1

للمادتـــني )احلاديـــة واألربعـــون( و )الثانيـــة واألربعون( من هـــذه الالئحة.
إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه، عالوة على مدة البرنامج.. 2
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القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

ومتنح الفرص اإلضافية واالستثنائية كالتالي: 
يُعطى الطالب احلاصل على ثالثة إنذارات متتالية فرصة رابعة يف حال توقع متكنه من رفع معدله التراكمي . 1

بافتراض حصوله على )36 نقطة من دراسة 12 وحدة دراسية(؛ على أن يتم حساب ذلك وتنفيذه آلياً.
يجـــوز ملجلـــس اجلامعـــة منـــح الطالـــب احلاصل علـــى أربعة إنـــذارات متتالية فرصة خامســـة بنـــاًء على . 2

توصيـــة اللجنـــة الدائمـــة للقضايـــا الطالبيـــة شـــريطة حـــدوث حتســـن يف أداء الطالب يف آخـــر فصلني 
دراســـيني لـــه، ويقـــاس ذلـــك بـــأن يكـــون حاصل قســـمة مجمـــوع نقـــاط الفصلني علـــى عـــدد الوحدات 

املكتســـبة فيهمـــا ال يقـــل عـــن )2.0 مـــن 5.0( وال يدخـــل يف ذلك الفصـــل الصيفي.
إذا لـــم ينـــه الطالـــب متطلبات التخـــرج خالل مدة أقصاها نصـــف املدة املقررة لتخرجه عـــالوة على مدة . 3

البرنامـــج جـــاز ملجلـــس اجلامعـــة بناًء علـــى توصية مجلـــس الكليـــة التي يـــدرس فيها الطالـــب وتوصية 
اللجنـــة الدائمـــة للقضايـــا الطالبيـــة إعطـــاء فرصـــة اســـتثنائية للطالب إلنهـــاء متطلبـــات التخرج بحد 

أقصـــى عاماً دراســـياً واحداً.

الفصل السادس: التحويل واملعادلة

املادة الثالثة والعشرون 

يجوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:
أن يكـــون الطالـــب قـــد درس يف جامعـــة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسســـة تعليميـــة أجنبية على . 1

أن تكـــون مرخصة مـــن جهة االختصاص يف بلد الدراســـة.
أال يكون مفصوالً من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية.. 2
أي ضوابط أخرى يضعها مجلس اجلامعة.. 3

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:
يجوز مبوافقة عميد الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها قبول حتويله من خارج اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:

يتـــم حتويـــل الطالب إلـــى اجلامعة وفقـــاً لإلجـــراءات واملواعيد املعلنـــة يف اجلامعة، يف ضـــوء الضوابط . 1
العامـــة للتحويـــل، علـــى أن يكون الطالب قد درس يف جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسســـة 
تعليميـــة أجنبيـــة على أن تكـــون مرخصة من جهة االختصاص يف بلد الدراســـة وأن تكـــون من اجلامعات 

أو الكليـــات أو املؤسســـات التعليمية أو البرامج املصنفة مـــن وزارة التعليم.
أاّل يكون مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.. 2
أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية.. 3
يجـــب أاّل يقـــل عـــدد الوحدات املقـــررة التي يطلب من الطالب احملول دراســـتها يف جامعة األمير ســـطام . 4

بـــن عبدالعزيـــز عن )60%( من عـــدد الوحدات املقررة للحصـــول على درجة البكالوريـــوس من اجلامعة.
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املادة الرابعة والعشرون 

ملجلس الكلية أو املعهد معادلة مقرر دراســـي أو مجموعة من املقررات الدراســـية، التي ســـبق للطالب دراســـتها خارج 
اجلامعـــة، بنـــاًء على توصية مجالس األقســـام التـــي تقدم هذه املقررات الدراســـية، على أن تكون مفرداتها متشـــابهة 
أو متكافئـــة، وتثبـــت املقـــررات الدراســـية التـــي مت معادلتها يف الســـجل األكادميـــي للطالب، ويحـــدد مجلس اجلامعة 

الضوابـــط املنظمـــة لهـــا، مبا يف ذلك إمكانية احتســـابها ضمن املعـــدل التراكمي للطالب يف ســـجله األكادميي.
القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يتولـــى مجلـــس الكليـــة أو املعهد الـــذي يتبعه املقرر معادلـــة املقررات التي اجتازهـــا الطالب من جامعـــة أخرى بناًء 
علـــى توصية األقســـام التي تقـــدم املقرر وفـــق الضوابط اآلتية: 

أن يكـــون الطالـــب قـــد درس يف جامعـــة أو كليـــة محليـــة، أو جامعـــة أو كلية أو مؤسســـة تعليميـــة أجنبية . 1
علـــى أن تكـــون مرخصـــة من جهـــة االختصاص يف بلد الدراســـة وأن تكـــون من اجلامعـــات أو الكليات أو 

املؤسســـات التعليميـــة أو البرامـــج املصنفة مـــن وزارة التعليم.
أن يكـــون املقـــرر الذي اجتـــازه الطالب معادالً يف محتـــواه أو مكافئاً مبا ال يقل عـــن )80%(، وال تقل عدد . 2

وحداتـــه الدراســـية عـــن وحدات املقـــرر املراد معادلته ســـواء الســـاعات املعتمـــدة أو الفعليـــة يف جامعة 
األمير ســـطام بـــن عبدالعزيز وفق الشـــروط التالية:

احلـــد األقصى لنســـبة الوحدات الدراســـية التـــي ميكن معادلتها مـــن خارج اجلامعة هـــو )40%( من أ. 
مجمـــوع الوحـــدات الدراســـية للتخرج من جامعة األمير ســـطام بـــن عبدالعزيز.

أال يقل تقدير الطالب عن جيد يف املقرر املراد معادلته.ب. 
تثبـــت يف الســـجل األكادميي للطالـــب املقررات التي متت معادلتها له ويشـــمل ذلـــك التقدير الذي حصل . 3

عليـــه يف كل مقرر دون أن يدخل يف احتســـاب معدله التراكمي.
يكون احتساب املدة النظامية للطالب بعد قبول معادلة املقررات التي درسها خارج اجلامعة وفقاً للتالي:. 4

يتم احتساب فصل دراسي من ضمن املدة عن كل )15( وحدة دراسية يتم معادلتها.أ. 
يتضمن االحتساب استحقاق الطالب من املكافأة واحتساب الفرص ومرتبة الشرف.ب. 

املادة الخامسة والعشرون 

يجـــوز حتويـــل الطالـــب من كلية إلى أخـــرى داخل اجلامعة، ومن قســـم آلخر داخل الكلية، ومـــن تخصص آلخر داخل 
القســـم، وفقـــاً للضوابط التي يقرها مجلـــس اجلامعة أو من يفوضه.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز حتويـــل الطالب من كلية إلـــى أخرى بعد موافقة عميـــد الكلية التي يرغب الطالـــب التحويل إليها؛ . 1
وفـــق الضوابط التي يقرهـــا مجلس الكلية.

يجـــوز حتويـــل الطالب من قســـم آلخر داخل الكلية ومن تخصص آلخر داخل القســـم بعـــد موافقة عميد . 2
الكليـــة؛ وفق الضوابط التـــي يقرها مجلس الكلية.
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املادة السادسة والعشرون
تثبـــت وحتتســـب املقـــررات الدراســـية للطالـــب احملول من كليـــة إلى أخـــرى داخل اجلامعـــة، ومن قســـم آلخر داخل 
الكليـــة، ومن تخصص آلخر داخل القســـم، التي ســـبق للطالب دراســـتها ومتـــت معادلتها يف الســـجل األكادميي، وفق 

ضوابـــط يضعها مجلـــس اجلامعة.
القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يقـــوم مجلـــس الكليـــة الـــذي يتبعه املقـــرر مبعادلة املقـــررات التي اجتازهـــا الطالب احملول مـــن كلية إلى . 1
أخـــرى داخـــل اجلامعـــة، ومن قســـم آلخـــر داخل الكليـــة، ومن تخصـــص آلخر داخل القســـم، بنـــاًء على 
توصيـــة القســـم الـــذي يقدم املقرر، شـــريطة أن يكـــون املقرر الذي اجتـــازه الطالب معـــادالً يف محتواه أو 
مكافئـــاً مبـــا ال يقـــل عـــن )80%(، وال تقل عـــدد وحداته الدراســـية عن وحـــدات املقرر املـــراد معادلته به 

ســـواء الســـاعات املعتمدة أو الفعلية.
تثبـــت وحتتســـب يف الســـجل األكادميـــي للطالـــب احملول مـــن كلية إلى أخـــرى داخل اجلامعة ومن قســـم . 2

آلخـــر داخـــل الكلية أو من تخصص إلى آخر جميع املقررات التي ســـبق له دراســـتها و معادلتها، ويشـــمل 
ذلـــك التقديـــر الذي حصل عليـــه الطالب يف كل مقرر، وتدخـــل جميع املقررات التي درســـها يف اجلامعة 

يف احتســـاب معدله التراكمي.

املادة السابعة والعشرون
يضع مجلس اجلامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من املقررات الدراسية وبنسبة 

.)E( أو )ال تتجاوز عن 25% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويرصد للطالب تقدير معفى )عف
القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز إعفـــاء الطالـــب من دراســـة مقرر دراســـي أو مجموعة من املقررات الدراســـية وبنســـبة ال تتجـــاوز 25% من 
مجمـــوع الوحـــدات الدراســـية للخطة الدراســـية ويرصد للطالـــب تقدير معفى )عـــف( وفق الضوابـــط التالية:

يختار القسم األكادميي املقررات التي يوجد لها اختبارات وطنية أو عاملية ميكن قياسها ومقارنتها مع مفردات . 1
املقررات التي يرغب إعفاء الطالب منها على أن يحصل الطالب على 80% على األقل من درجة االختبار.

يختار القسم األكادميي الشهادة املهنية أو االحترافية املعتمدة التي ميكن قياسها ومقارنتها مع مفردات . 2
املقرر الذي يرغب إعفاء الطالب منه على أن تغطي هذه الشهادة ما ال يقل عن 80% من مفردات املقرر.

تقـــر املقـــررات املـــراد إعفـــاء الطالـــب منهـــا من مجلســـي القســـم والكليـــة وتعتمد مـــن اللجنـــة الدائمة . 3
للبرامـــج واخلطـــط الدراســـية باجلامعة.

يُعفـــى الطالـــب )إذا رغـــب( من دراســـة مقررات الســـنة األولى من اللغـــة االجنليزية )مهـــارات القراءة - . 4
مهـــارات الكتابـــة - مهـــارات االســـتماع واحملادثـــة( بعد تقدمي أصل شـــهادة احلصول علـــى )5.5( درجة 
علـــى األقـــل وذلك يف كل مكـــون من مكونات اختبار األيلتـــس IELTS أو ما يعادله يف اختبـــارات التوفل أو 
درجـــة 80 يف اختبـــار STEP الوطنـــي، ويتقـــدم الطالـــب بطلب اإلعفاء إلى القســـم األكادميـــي قبل نهاية 

عمـــل آخر يوم من األســـبوع األول للفصل الدراســـي.
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الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطالبي

املادة الثامنة والعشرون

يجـــوز للطالـــب -بعـــد موافقة الكلية التي يدرس فيها- دراســـة مقرر دراســـي أو أكثر يف جامعة أخـــرى داخل اململكة 
أو خارجهـــا، أو يف فـــرع من فـــروع اجلامعة التي ينتمي إليها دون حتويله، على أن تكون دراســـته متزامنة مع دراســـته 
يف جامعتـــه أو كطالـــب زائر، وتعادل له املقررات الدراســـية التي درســـها، وتثبت املقررات الدراســـية التي مت معادلتها 
يف الســـجل األكادميـــي للطالـــب، ويحـــدد مجلس اجلامعـــة الضوابـــط املنظمة يف ذلك، مبـــا فيها إمكانية احتســـابها 

ضمن املعـــدل التراكمي للطالب يف ســـجله األكادميي.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز للطالـــب -بعد موافقة الكلية التي يدرس فيها- دراســـة مقرر دراســـي أو أكثر يف جامعـــة أخرى داخل اململكة 
أو خارجهـــا، أو يف فـــرع مـــن فـــروع اجلامعـــة التـــي ينتمي إليهـــا دون حتويلـــه، على أن تكـــون دراســـته متزامنة مع 
دراســـته يف جامعتـــه أو كطالـــب زائـــر، وتعادل له املقررات الدراســـية التي درســـها، وتثبت املقررات الدراســـية التي 

مت معادلتهـــا يف الســـجل األكادميي للطالب، وفقـــاً للضوابط التالية:

أن يكـــون للطالـــب ســـجل دراســـي مبعـــدل تراكمي لفصل علـــى األقل يف الكليـــة أو اجلامعـــة التي التحق . 1
بهـــا قبل طلبه الدراســـة طالبـــاً زائراً.

احلصول على املوافقة املســـبقة من كلية الطالب للســـماح له بالدراســـة طالباً زائراً، مع حتديد املقررات . 2
التي ســـيقوم بدراســـتها، ويوجه الطالب للدراسة بخطاب رســـمي من عمادة القبول والتسجيل.

أن يكـــون املقرر الذي يدرســـه الطالب خـــارج اجلامعة معادالً يف مفرداته، وال تقل وحداته الدراســـية عن . 3
أحد املقررات التـــي تتضمنها متطلبات التخرج.

يكـــون احلـــد األقصـــى ملجمـــوع الوحدات الدراســـية التـــي ميكن احتســـابها للطالـــب الزائر مـــن أّي فرٍع . 4
مـــن فـــروع اجلامعـــة أو خارجهـــا هـــو )40%( مـــن مجموع وحـــدات التخـــرج يف جامعة األمير ســـطام بن 

عبدالعزيز.
يرصـــد للطالـــب الزائر تقدير ناجـــح دون درجة )نـــد( أو )NP( إذا اجتاز املقرر الدراســـي بتقدير )جيد( . 5

فأعلى.
يجـــب علـــى الطالب تزويد عمـــادة القبول والتســـجيل بنتائجه التي حصل عليها خالل أســـبوعني من بدء . 6

الدراســـة يف أول فصل دراســـي يلي فترة دراســـته زائراً، وإذا لم يقدم نتائجـــه يعتبر منقطعاً.
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الفصل الثامن: االختبارات

املادة التاسعة والعشرون
1. يحـــدد مجلـــس اجلامعـــة بنـــاء على توصية مجلـــس الكليـــة أو املعهد واقتـــراح مجلس القســـم التي يتبعهـــا املقرر 
الدراســـي، آلية احتســـاب درجة األعمال الفصلية، واالختبار النهائي وأســـلوب التقييم وفق طبيعة املقرر الدراســـي.

2. يعقـــد االختبـــار النهائـــي للمقرر الدراســـي مـــرة واحدة، ويجـــوز ملجلس اجلامعة بنـــاء على توصيـــة مجلس الكلية 
واقتـــراح مجلس القســـم االســـتثناء من ذلك حســـب طبيعة املقرر الدراســـي.

املادة الثالثون

يتولـــى مجلـــس الكليـــة أو املعهد تنظيـــم أعمال االختبارات النهائية، مبا يضمن حســـن ســـير العمليـــة التعليمية، على 
أن ترصـــد درجـــة االختبار النهائـــي والدرجة النهائيـــة خالل مدة حتددهـــا القواعد التنفيذية لهـــذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يضع مجلس الكلية اإلجراءات والتنظيمات التي تســـاعد يف حتقيق أعمال االختبارات، وضمان قياســـها . 1
للمخرجات واألهداف املرجوة.

يجوز ملجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية.. 2
ال يجوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد، وملجلس اجلامعة االستثناء من ذلك.. 3
ال يُْســـَمح للطالـــب بدخـــول االختبـــار النهائـــي بعـــد ُمضـــي نصف ســـاعة مـــن بدايتـــه، كما ال يُســـَمح له . 4

باخلـــروج مـــن االختبـــار قبل مضـــي نصف ســـاعة مـــن بدايته.
يتولـــى أســـتاذ املقرر رصد الدرجـــات النهائية يف النظـــام األكادميي، وتُعتَمد الدرجات من رئيس القســـم . 5

يف مـــدة ال تزيـــد على ثالثـــة أيام من تاريخ عقـــد االختبار.

املادة الحادية والثالثون
الطالـــب الغائـــب عـــن االختبـــار النهائـــي تكون درجته صفـــراً يف اختبـــار املقرر الدراســـي الذي يغيب عنه، وبحســـب 

تقديـــره يف ذلـــك املقرر الدراســـي على أســـاس درجـــات األعمـــال الفصلية التي حصـــل عليها.

املادة الثانية والثالثون

إذا لـــم يتمكـــن الطالـــب مـــن أداء االختبار النهائي لعذر، يجـــوز ملجلس كلية أو معهد الطالب قبول عذره، والســـماح له 
بأداء اختبار بديل، مبا ال يتجاوز نهاية املســـتوى الدراســـي التالي، أو الفصل الدراســـي التالي، أو الســـنة الدراســـية 
التاليـــة للكليـــة أو املعهد التي تطبق نظام الســـنة الدراســـية الكاملـــة. ويعطى التقدير الذي يحصـــل عليه الطالب بعد 

أدائـــه االختبـــار البديل، أو تقدير راســـب )هـ( أو )F( يف حال عدم أدائـــه االختبار البديل.
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املادة الثالثة والثالثون

يجوز ملجلس القســـم الذي يتولى تدرس املقرر الدراســـي، بناء على توصية أســـتاذ املقرر الدراســـي، الســـماح للطالب 
اســـتكمال متطلبات أي مقرر دراســـي يف املســـتوى الدراســـي التالي، أو الفصل الدراســـي التالي، أو الســـنة الدراسية 
التاليـــة للكليـــات أو املعاهد التي تطبق نظام الســـنة الدراســـية الكاملـــة، ويرصد للطالب يف ســـجله األكادميي تقدير 
غيـــر مكتمـــل )ل( أو )IC(، وال يحســـب ضمن املعدل الفصلـــي أو التراكمي إال يف حال اســـتكمال متطلبات ذلك املقرر 
الدراســـي، وإذا مضـــت املـــدة املشـــار إليها يف هذه املـــادة ولم يغير تقدير غيـــر مكتمل )ل( أو )IC( يف ســـجل الطالب 

لعدم اســـتكماله، فيســـتبدل بتقدير راســـب )هـ( أو )F( ويحســـب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي.

املادة الرابعة والثالثون 

إذا كانـــت دراســـة املقـــررات الدراســـية ذات الطبيعة البحثيـــة تتطلب أكثر من فصل دراســـي، يرصـــد للطالب تقدير 
مســـتمر )م( أو )IP(، وبعـــد انتهـــاء الطالـــب مـــن دراســـة املقرر الدراســـي مينـــح التقدير الـــذي حصل عليـــه، وإذا لم 
يســـتكمل املقـــرر الدراســـي يف الوقـــت احملدد يجوز ملجلس القســـم الـــذي يتولى تدريســـه املوافقة علـــى رصد تقدير 

غيـــر مكتمـــل )ل( أو )IC( يف ســـجل الطالب.

املادة الخامسة والثالثون 

يجـــوز ملجلـــس اجلامعة بناء علـــى توصية مجلس الكليـــة أو املعهد، التي تتبع نظام الســـنة الدراســـية الكاملة، حتديد 
عـــدد وحـــدات الرســـوب يف املقـــررات الدراســـية التـــي ميكـــن للطالب إجـــراء اختبـــار نهائـــي )دور ثانـــي( يف املقرر 

الدراســـي الذي رســـب فيه.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

تقـــدم املقـــررات يف النظـــام الســـنوي طيلة العام الدراســـي، ويعقد االختبـــار النهائي لكل مقـــرر يف نهاية . 1
الســـنة الدراســـية -عدا املقررات الفصلية يف اخلطة الدراســـية-، ويجوز يف املقررات العملية والسريرية 

ذات الطبيعـــة التدريبيـــة أن يتم االختبـــار النهائي فيها بنهايـــة الفترة التدريبية.
يُحـــدد عـــدد الســـنوات التي ميكن تســـجيل املقـــررات من خطـــة الطالب املتعثـــر فيها بســـنتني متتاليتني . 2

علـــى األكثر.
يعقـــد اختبـــار الـــدور الثاني قبـــل بدء العام الدراســـي مبدة ال تقل عن أســـبوعني، ويســـمح بالدخول فيه . 3

ملـــن رســـب يف مقـــررات يحدد مجلـــس الكليـــة طبيعتها ومجمـــوع وحداتهـــا، ويرصد ملن ينجـــح يف الدور 
الثانـــي تقدير مقبـــول )د( بدالً من تقدير الرســـوب الســـابق )هـ(.

ال يســـمح للطالـــب الراســـب يف الـــدور األول من االختبـــار النهائي يف عـــدد من املقررات التـــي تزيد عما . 4
قـــرره مجلـــس الكليـــة يف الفقـــرة )3( بدخـــول اختبار الدور الثاني، ويبقى يف الســـنة الدراســـية نفســـها، 

ويعيد دراســـة املقـــررات التي رســـب فيها فقط.
يبقى الطالب الراســـب يف الدور الثاني أو يف مقررات ليس لها دور ثان يف الســـنة نفســـها، ويعيد دراســـة . 5

املقررات التي رســـب فيها، وملجلس الكلية أن يســـمح له بدراســـة مقررات من الســـنة التالية.
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املادة السادسة والثالثون

يجـــوز للطالـــب التظلـــم علـــى الدرجـــة النهائيـــة للمقـــرر الدراســـي خـــالل مـــدة ال تتجاوز خمســـة عشـــر يومـــاً من 
 اعتمـــاد النتيجـــة، وحتدد القواعـــد التنفيذية لهذه الالئحـــة اآللية واإلجـــراءات لتظلم الطالب علـــى الدرجة النهائية 

للمقرر الدراسي.

القاعدة التنفيذية جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

يجـــوز للطالـــب التظلـــم على الدرجة النهائية للمقرر الدراســـي خالل مدة ال تتجاوز خمســـة عشـــر يوماً من اعتماد 
النتيجـــة، وتكـــون ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبـــارات النهائية كالتالي: 

يتقـــدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل خمســـة عشـــرة يوماً مـــن اعتماد نتيجة االختبار . 1
النهائـــي للمقرر محل الطلب إلى رئيس القســـم الذي يتولـــى تدريس املقرر.

يطلـــب رئيس القســـم إفـــادة مكتوبة من أســـتاذ املقرر، ويف حال وجـــود خطأ يتم تعديـــل النتيجة مبوجب . 2
منـــوذج تعديـــل النتيجـــة، ويف حـــال اإلفـــادة بســـالمة التصحيـــح، يقـــوم رئيس القســـم بإطـــالع الطالب 
علـــى ورقـــة إجابتـــه ومقارنتهـــا باإلجابـــة النموذجية لالختبـــار، ويف حال رضـــا الطالب عـــن درجته التي 
حصـــل عليهـــا يقـــوم بالتوقيـــع على ذلك، ومـــن ثم يقوم رئيس القســـم بحفـــظ الطلب، علـــى أن يتم إنهاء 
اإلجـــراءات الســـابقة خـــالل خمســـة أيـــام عمـــل من اســـتالم الطلـــب، ويف حال عـــدم رضـــا الطالب من 

ســـالمة التصحيـــح، فيتم إتبـــاع التالي:
يُشـــكل رئيـــس القســـم جلنة مـــن عضوين مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس يف القســـم ليس مـــن بينهما أ. 

أســـتاذ املقـــرر، وترفـــع اللجنـــة تقريرهـــا إلى رئيس القســـم التخاذ القـــرار بتعديل درجـــة الطالب أو 
بعـــدم صحـــة التعديل، علـــى أن يتم هذا اإلجراء خالل خمســـة أيـــام عمل من تاريخ تشـــكيل اللجنة، 

ويتـــم إبـــالغ الطالب بالقـــرار من قبل رئيس القســـم.
يف حـــال كون رئيس القســـم هو أســـتاذ املقـــرر يقوم وكيل الكليـــة املختص باإلجراءات الســـابقة نيابة ب. 

عن رئيس القســـم.
عنـــد عـــدم قبـــول الطالـــب بالقرار يجوز لـــه التظلم رســـمياً إلى عميد الكليـــة التي تتولـــى تدريس املقرر . 3

متضمنـــاً أســـباب ومبـــررات تقدمي الطلب خالل خمســـة أيام عمل مـــن تاريخ إبالغه إلكترونيـــاً أو كتابياً 
بنتيجـــة إعـــادة التصحيـــح، على أن يعرض التظلـــم على مجلس الكلية يف أول جلســـة انعقاد له بعد تقدمي 

للتظلم. الطالب 
يجـــوز ملجلـــس الكليـــة يف حـــال عـــدم قبـــول تظلـــم الطالـــب أن يصـــدر قـــراراً مســـبباً لعـــدم القبـــول، . 4

ويف حـــال موافقـــة مجلـــس الكليـــة علـــى إعـــادة التصحيـــح، يُشـــكل جلنـــة مـــن ثالثة مـــن أعضـــاء هيئة 
التدريـــس ليـــس مـــن بينهم أســـتاذ املقرر، وال أعضـــاء اللجنة الســـابقة، إلعـــادة تصحيـــح أوراق اإلجابة 
والرفـــع بالتقريـــر خـــالل خمســـة أيـــام عمل مـــن تاريخ قـــرار تشـــكيلها، ويعـــرض التقرير علـــى املجلس 
 للبـــت فيـــه يف أول جلســـة انعقـــاد تاليـــة، ويكون قـــرار املجلـــس نهائياً بعـــد اعتماد محضر اجللســـة من 

صاحب الصالحية.
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الفصل التاسع: التقديرات

املادة السابعة والثالثون

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

التقدير العامم
املعدل التراكمي

من 4.00من 5.00
ال يقل عن 3.50ال يقل عن 4.50ممــــــــــتاز1
من 2.75 إلى أقل من 3.50من 3.75 إلى أقل من 4.50جيد جدا2ً
من 1.75 إلى أقل من 2.75من 2.75 إلى أقل من 3.75جـــــــــــيـد3
من 1.00 إلى أقل من 1.75من 2.00 إلى أقل من 2.75مقــــــبول4

املادة الثامنة والثالثون

يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب يف كل مقرر دراسي وفقاً للملحق )1( من هذه الالئحة.

املادة التاسعة والثالثون
تقدير مرتبة الشرف:

متنـــح مرتبة الشـــرف األولى للطالـــب احلاصل على معدل تراكمـــي من )4.75( إلـــى )5.00( من )5.00( . 1
أو مـــن )3.75( إلـــى )4.00( مـــن )4.00( عنـــد التخـــرج، ومتنح مرتبة الشـــرف الثانيـــة للطالب احلاصل 
علـــى معـــدل تراكمـــي من )4.25( إلـــى أقل من )4.75( مـــن )5.00( أو من )3.25( إلـــى أقل من )3.75( 

مـــن )4.00( عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:. 2

أال يكون الطالب قد رســـب يف أي مقرر درســـه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى ويشـــمل الطالب الزائر أ. 
والطالـــب احملول إلى اجلامعة.

أن يكـــون الطالـــب قد أكمـــل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوســـط املدة بني احلـــد األدنى واحلد ب. 
األقصى للبقـــاء يف كليته أو معهده.

أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن )60%( من متطلبات التخرج.ت. 

املادة األربعون

يجوز ملجلس اجلامعة تقدمي نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون اجلامعات.
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الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم

املادة الحادية واألربعون

يتخـــرج الطالـــب بعـــد إنهـــاء متطلبات التخرج بنجاح حســـب النظام الدراســـي واخلطة الدراســـية املقـــرة من مجلس 
اجلامعـــة، علـــى أال يقـــل معدلـــه التراكمي عـــن املعدل الذي يحـــدده مجلس اجلامعـــة لكل تخصص، علـــى أال يقل يف 

كل األحـــوال عن تقديـــر »مقبول«.

املادة الثانية واألربعون

يجـــوز ملجلـــس الكليـــة بناء علـــى توصية مجلس القســـم املختص حتديد مقررات دراســـية مناســـبة يدرســـها الطالب 
لرفـــع معدلـــه التراكمـــي، وذلك يف حـــال جناحه يف املقررات الدراســـية ورســـوبه يف املعدل.

املادة الثالثة واألربعون

تلتزم اجلامعة بتطبيق املمارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.

املادة الرابعة واألربعون

تعمل اجلامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، مبا يضمن متيزهم ومنافستهم يف سوق العمل.

الفصل الحادي عشر: أحكام عامة

املادة الخامسة واألربعون

يجوز ملجلس اجلامعة تغيير املدة الزمنية للفصل الدراســـي والفصل الصيفي واملســـتوى الدراســـي واملســـتوى الصيفي 
والســـنة الدراســـية الكاملـــة احملـــددة يف املادة األولى مـــن هذه الالئحة بعد صـــدور قرار باملوافقة من مجلس شـــؤون 

اجلامعـــات أو من يفوضه.

املادة السادسة واألربعون

مـــع عـــدم اإلخـــالل بأحـــكام هـــذه الالئحة وشـــروط وضوابـــط القبـــول يف اجلامعة، للجامعـــة قبول مـــن مضى على 
حصولـــه علـــى الثانويـــة العامـــة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس ســـنوات إذا توفرت أســـباب مقنعـــة، كما يجوز أن 

يكـــون ذلـــك مبقابل مالـــي وفق ضوابط يضعهـــا مجلس شـــؤون اجلامعات.
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املادة السابعة واألربعون

مـــع مراعـــاة مـــا يصدر من مجلس شـــؤون اجلامعـــات من قرارات، ملجلـــس اجلامعة بنـــاء على اقتراح مجلـــس الكلية 
إقـــرار برنامـــج مشـــترك بني اجلامعة ومؤسســـة تعليميـــة خارج اململكة علـــى أن تكون مرخصة مـــن جهة االختصاص 
يف بلـــد الدراســـة وحاصلـــة على االعتمـــاد البرامجي من إحـــدى الهيئات الدولية التـــي تعتمدها هيئة تقـــومي التعليم 

والتدريـــب، ويضع مجلس اجلامعـــة الضوابط واإلجـــراءات اخلاصة بذلك.

املادة الثامنة واألربعون

ملجلـــس اجلامعة وضع شـــروط وضوابط وإجراءات اســـتقطاب الطلبـــة املوهوبني واملتميزيـــن واملبدعني واملبتكرين يف 
مجالهم.

املادة التاسعة واألربعون

مـــع مراعـــاة مـــا يصدر مـــن اجلهات املختصـــة، للجامعـــة إتاحة الفرصة لطـــالب مرحلـــة الثانوية العامة لدراســـة أو 
حضـــور بعـــض املقـــررات الدراســـية العامة يف اجلامعـــة وفق شـــروط وضوابط يضعها مجلـــس اجلامعة.

املادة الخمسون

مع مراعاة األنظمة واللوائح والقرارات، يقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك واالنضباط الطالبي يف اجلامعة.

املادة الحادية والخمسون

يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

املادة الثانية والخمسون

ملجلس شؤون اجلامعات تفسير هذه الالئحة.

املادة الثالثة والخمسون

حتـــل هـــذه الالئحة محل الئحة الدراســـة واالختبـــارات للمرحلة اجلامعية املعدلـــة بقرار مجلس التعليـــم العالي رقم 
)1423/27/13( وتاريـــخ 1423/11/2هــــ، وتلغي ما يتعـــارض معها من أحكام.

املادة الرابعة والخمسون

يُعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ.
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امللحق )1(

حتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير 
من )4(

وزن التقدير 
من )5(

الرمز 
بالعربي

الرمز 
التقدير التقدير العربيباإلجنليزي

الدرجة املئويةاإلجنليزي

Exceptional100 -95ممتاز مرتفعA+أ+4.05.0

90 إلى أقل من Excellent95ممتازAأ3.754.75

85 إلى أقل من Superior90جيد جداً مرتفعB+ب+3.54.5

80 إلى أقل من Very good85جيد جداBًب3.04.0

75 إلى أقل من Above average80جيد مرتفعC+ج+2.53.5

70 إلى أقل من Good75جيدCج23.0. 0

65 إلى أقل من High pass70مقبول مرتفعD+د+1.52.5

60 إلى أقل من Pass65مقبولDد1.02.0

أقل من Fail60راسبFهـ01.00

-In-progressمستمرIPم--

-Incompleteغير مكتملICل--

-DenileمحرومDNح01.00

60 وأكثرNograde- passناجح دون درجةNPند--

أقل من Nograde-fail60راسب دون درجةNFهد--

-Withdrewnمنسحب بعذرWع--

-ExemptionمعفىEعف--
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