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ية جبامعة امللك عبدالعزيز بناًء على املادة مت وضع القواعد التنفيذية الالزمة واالختبارات للمرحلة اجلامع
 ٥/٢اجلامعية، الصادرة من جملس التعليم العايل يف قراره رقم مسني من الئحة الدراسات للمرحلة الثانية واخل

 : هـ كالتايل١١/٦/١٤١٦يف جلسته الثانية املنعقدة يف 
 

 شروط القبول
  األوىلةاملاد

 
يستوىف أي شروط أخرى حيددها "من املادة الثالثة من الالئحة، اليت تنص على ) ز (  على الفقرة بناًء

 : حتدد الشروط اإلضافية التالية للقبول يف اجلامعة "تقدمي جملس اجلامعة وتعلن وقت ال
 

 . أن يكون القبول بأصل استمارة الشهادة -١
 . يف حالة االنتظام البد أن يكون الطالب متفرغًا تفرغًا كامالً للدراسة -٢
 . صالً عليهاأن ال يكون الطالب مسجالً لدرجة جامعية أخرى يف اجلامعة نفسها أو يف جامعة أخرى أو حا -٣
 . أن ال يكون الطالب قد فصل فصالً أكادمييا -٤
 . أن ال يكون قد مضى على انسحابه من أي دراسة أقل من ثالثة شهور  -٥
لشهادة الثانوية العامة  وية العامة، على أن تكون معادلةجيوز قبول احلاصلني على شهادات غري الثان -٦

 .أكادمييا
ام البد أن ال يكون قد مضى على حصول املتقدم على شهادة الثانوية العامة أكثر من يف حالة التقدم لالنتظ -٧

 . ثالث سنوات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االنتقال بني املستويات
 املادة الثانية

 
 على املادة الثامنة من الالئحة، واحملددة للقواعد التفصيلية املنظمة لالنتقال من مستوى إىل آخر، حتدد بناًء

 :ضافية التاليةالقواعد اإل
 .ينقل الطالب من مستواه إىل الذي يليه إذا اجتاز بنجاح مجيع مقررات ذلك املستوى: أوالً
، ) وحدة دراسية١٨(، واحلد األعلى منه هو ) وحدة دراسية١٢(احلد األدىن من العبء الدراسي هو : ثانيا

 للكليات اليت تستدعي طبيعتها خالف وجيوز مبوافقة اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل حتديد وحدات أخرى
 .ذلك
 : إذا رسب الطالب يف مقرر أو أكثر ُيلزم بدراسة املقررات بالضوابط التالية: ثالثًا

 إذا رسب الطالب فيما جمموعه احلد األدىن من الوحدات الدراسية املقررة أو أكثر من مقررات  -١
 .ذلك املستوىمستوى واحد ُيلزم بإعادة دراسة مقررات الرسوب فقط يف 

 احلد األدىن من الوحدات الدراسية، ُيلزم بدراسة مقررات فيما جمموعه أقل منإذا رسب الطالب  -٢
 :الرسوب مع مقررات إضافية من املستويات اليت تلي مستواه وفقًا ملا يأيت

 

 . أن يكون التسجيل يف املقررات حتت ضوابط قيود اخلطة الدراسية واجلدول–أ 
ء الدراسي للطالب مبعدله التراكمي على أن ال يقل عن احلد األدىن، وال يزيد  أن يربط العب-ب

 .عن احلد األقصى حسب قرار اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل
 .  أن ال يكون هناك تعارض يف جدول الطالب-ج
بسبب التعارض، ( عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي من مقررات املستوى الذي يليه -د

يكمل عبئه الدراسي من ) دم إاء املتطلب السابق، أو إلائه مجيع مقررات ذلك املستوىأو ع
مقررات املستويات التالية املسموح ا، وإذا تعذر إكمال وحداته الدراسية بعد ذلك يكتفي 

 .بالوحدات الدراسية اليت توافرت له حىت لو كان عددها دون احلد األدىن
 

ويات التالية املسموح بتسجيل مقررات منها مبستويني وجيوز مبوافقة اللجنة الدائمة حيدد عدد املست: رابعا
 .للقبول والتسجيل حتديد مستويات أخرى للكليات اليت تستدعي طبيعة الدراسة فيها خالف ذلك

ون وتك) بدون احلاجة إىل طلب من الطالب إذا مل تكن عليه مالحظات(تتم عملية التسجيل تلقائيا : خامسا
 .اجلداول الدراسية جاهزة قبل بدء الدراسة

يف حالة التخرج جيوز إضافة مقرر واحد أو أكثر ملواد املستوى األخري للطالب حبيث ال يتجاوز عدد : سادسا
 . وحدة٢٤الوحدات الدراسية 

 
 

 



 املادة الثالثة
 

ية احملددة لكل مقرر، ملالدروس العبناًءا على املادة التاسعة من الالئحة، حيدد احلد األدىن من احملاضرات و
ية لم٪ من احملاضرات والدروس الع٧٥اليت يستوجب على الطالب املواظبة عليها خالل الفصل الدراسي، بـ 

 .احملددة أساسا للمقرر
 

 املادة الرابعة
 

ار يف  على املادة الثالثة عشر من الالئحة، حتدد الشروط اإلضافية التالية لالعتذار عن االستمربناًء
 :الدراسة

 اجلهة املخولة لقبول طلبات االعتذار عن االستمرار يف الدراسة هي جلنة الشؤون األكادميية، اليت يكوا -أ 
 .جملس كل كلية يف بداية كل عام دراسي برئاسة وكيل الكلية

 ).٢( أال يقل املعدل التراكمي للطالب عن -ب 
 الفصول اليت يسمح للطالب التأجيل فيها طبقًا للمادة الرابعة  حتتسب فترة االعتذار عن الدراسة من عدد–ج 

 .عشرة من الالئحة، وهي فصالن دراسيان متتاليان أو ثالث فصول دراسية غري متتالية
 

 املادة اخلامسة
 

الطالب املتقدم بطلب تأجيل دراسته ال بد أن يتقدم بذلك الطلب يف اية الفصل الدراسي الذي يسبق 
 .، على أن تعرض الكلية ذلك الطلب على جملسها قبل اية الفصلفصل التأجيل

 
 املادة السادسة

 
 على املادة الثامنة والعشرين من الالئحة، حتتسب التقديرات يف اجلامعة حسب التدريج املوضح يف بناًء

 .تلك املادة من مخسة
 

 املادة السابعة
 

الختبار النهائي جلميع املواد باجلامعة بساعتني، ولس كل  على املادة األربعني من الالئحة، حتدد مدة ابناًء
 .كلية زيادة مدة االختبار لبعض املواد بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل

 
 



 املادة الثامنة
 

أن تنطبق عليه شروط التحويل "من الالئحة، واليت تنص على ) ج( على املادة الثانية واألربعني فقرة بناًء
ل من جامعة أخرى إىل جامعة امللك ، حتدد الشروط اإلضافية التالية للتحوي"جملس اجلامعةاليت حيددها 
 :عبدالعزيز

 ).٥ من ٣(أن ال يقل املعدل التراكمي للطالب احملوَّل عن   -أ 
 .را أكادميياأن ال يكون منذَ -ب
 . من متطلبات التخرج يف جامعة امللك عبدالعزيز٪٥٠ دراسة ماال يقل عن -ج 

 
 املادة التاسعة

 
بناًءا على املادة السادسة واألربعني من الالئحة، حتدد الشروط اإلضافية التالية للتحويل من كلية إىل 

 : أخرى داخل اجلامعة
، أو أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول يف الكلية )٥ من ٣( أن ال يقل املعدل التراكمي للطالب عن -أ

 .احملوَّل إليها
 . يكون يف سجله األكادميي أي عقوبات تأديبية أن ال-ب
 . أن يكون التحويل ملرة واحدة فقط-ج
 . أن ال يكون قد درس يف ختصصه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج-د

لدى عمادة القبول  تقدم طلبات التحويل يف الفترة احملددة يف التقومي اجلامعي وجتمع مجيع الطلبات -هـ
 املقبول حتويلهم طبقًا للمواد اليت حتددها الكلية للمفاضلة بني الطالب، والسعة والتسجيل وتعلن نتائج

 .اليت حتددها الكلية
 

 املادة العاشرة
 

 على املادة الثامنة واألربعني من الالئحة، حتدد الشروط اإلضافية التالية للتحويل من ختصص إىل آخر بناًء
 :داخل الكلية

 ).٥ من ٢,٥(للطالب عن  أن ال يقل املعدل التراكمي -أ
 . أن يكون التحويل مرة واحدة فقط-ب
 . أن ال يكون قد درس يف قسمه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج-ج
 تقدم طلبات التحويل يف الفترة احملددة يف التقومي اجلامعي، وجتمع مجيع الطلبات لدى الكلية وتعلن نتائج -د

 .ا األقسام، وتفاد عمادة القبول والتسجيل بذلكاملقبول حتويلهم طبقًا للسعة اليت حتدده
 



 املادة احلادية عشرة
 

 : من دراسة الدبلوم إىل الدراسة اجلامعية يف نفس التخصص للتحويلحتدد الشروط اإلضافية التالية
 ).٥ من ٣,٥( أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن -أ
 . أن يكون التحويل ملرة واحدة فقط-ب
 .لطالب قد درس ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج أن ال يكون ا-ج
 تقدم طلبات التحويل يف الفترة احملددة يف التقومي اجلامعي وجتمع مجيع الطلبات لدى عمادة القبول -د

 .والتسجيل وتعلن نتائج املقبول حتويلهم طبقًا للسعة اليت حتددها الكلية
 

 املادة الثانية عشرة
 

 املادة احلادية عشرة على التحويل من نظام االنتساب إىل االنتظام ويف تنطبق نفس الشروط الواردة يف
 .نفس التخصص

 
 املادة الثالثة عشرة

 
تنطبق نفس الشروط الواردة يف املادة العاشرة على التحويل من االنتظام إىل االنتساب ويف نفس 

 .التخصص
 

 املادة الرابعة عشرة
 

 للوحدات الدراسية اليت يسمح  من الالئحة، يكون احلد األقصى)هـ( على املادة اخلمسني الفقرة بناًء
 من عدد الوحدات املطلوبة للتخرج، ٪٣٠للطالب بدراستها كطالب زائر من خارج اجلامعة مبا ال يزيد عن 

 :على أن يستويف التايل
 . ال يتجاوز عدد املقررات يف كل فصل دراسي عن احلد األقصى املسموح به يف الالئحة-أ
أن يتم اختيار املقررات، حبيث تكون من ضمن املقررات يف املستوى الذي يدرس به الطالب وفقًا للخطة  -ب

 .الدراسية املعتمدة
 

 
 
 



 تعديل درجات الطالب
 املادة اخلامسة عشرة

 
تقوم عمادة القبول والتسجيل بتعديل درجات املواد ألي طالب بناًء على خطاب من عميد الكلية، مبىن  -١

 جلنة ثالثية مشكلة برئاسة وكيل الكلية وعضوية كل من رئيس القسم املختص وأستاذ املادة على قرار
 .ذات العالقة، موضح به أسباب طلب تعديل الدرجات

يتم تعديل درجات الطالب عن الفصل الدراسي خالل فترة ال تتجاوز الشهر األول من بداية الفصل  -٢
 .الدراسي الذي يليه

جات لكل أستاذ وكل قسم علمي، وينظر جملس الكلية يف تلك اإلحصائية بنهاية حتصى طلبات تعديل الدر -٣
لذلك، إذا كانت هناك ظاهرة معينة يف وجزاءات إن احتاج األمر كل فصل دراسي، لوضع ضوابط 

 .تعديل الدرجات لدى أستاذ معني أو يف قسم معني
 
 :ايليف حالة شك الطالب يف صحة الدرجة املمنوحة له جيب اتباع الت -٤

 

يراجع الطالب أستاذ املادة للتأكد من درجته، ويقوم أستاذ املادة مبراجعة ورقة الطالب، فإذا اتضح أن  -أ 
هناك حاجة إىل تعديل الدرجة، يقوم برفع ذلك إىل رئيس القسم للعرض على اللجنة املختصة يف 

ادة الطالب بعدم صحة ، أما يف حالة عدم احلاجة إىل تعديل الدرجة فيتم إف٣، ٢، ١إطار اخلطوات 
 .شكه

 
إذا مل يقتنع الطالب عليه أن يقوم بتقدمي طلب بذلك إىل رئيس القسم املختص ويقوم رئيس القسم  -ب 

بدراسة الطلب مع أستاذ املادة فإذا أصر أستاذ املادة على موقفه من حيث تقدير الدرجات جيوز 
ة تدريس آخر بنفس التخصص لرئيس القسم حتويل ورقة االختبار لتصحيحها من قبل عضو هيئ

من الئحة الدراسة واالختبارات باملرحلة اجلامعية ومن مث يعرض ) ٣٤(للمادة بالقسم وفقًا 
 .٣، ٢، ١املوضوع على اللجنة املختصة الختاذ القرار املناسب ووفقًا للخطوات 

 
 

 
 
 
 
 
 



 التقارير الطبية
 املادة السادسة عشرة

 
ة، بشرط تقدمي تقرير طيب صادر أو مصدق عليه من اإلدارة الطبية يتم اعتماد قبول األعذار املرضي -١

 .باجلامعة، أو املستشفى اجلامعي أو أي مستشفى حكومي
تقدم مجيع التقارير الطبية لوكيل الكلية املختص يف فترة ال تزيد عن مخسة أيام من تاريخ ووقت احلالة  -٢

 . عن طريق الطالب نفسه أو أحد أقاربه أو معارفهاملرضية اليت أصدر بشأا التقرير، ويتم تقدميها إما
إذا كانت فترة التقرير الطيب تشمل اختبارا دوريا أو نصفيا، فإنه يتم تقديرها من قبل وكيل الكلية   -٣

 .بالتنسيق مع رئيس القسم وأستاذ املادة، إلعادة اختبار املادة للطالب
، وحيرر بذلك حمضر يا للمادة، فيتم تعليق نتيجة الطالبإذا كانت فترة التقرير الطيب تشمل امتحانا ائ -٤

من قبل وكيل الكلية املختص ورئيس القسم، وأستاذ املادة، للنظر يف قبول التقرير من عدمه، وحتديد 
 ، ويرفق احملضر مع صورة التقرير الطيب مع نتيجة املادة، ويتم IC أو F إما تقرير الطالب هلذه املادة

 .دة القبول والتسجيلإرساهلا إىل عما
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