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تنبيهات مهّمة:
عن  ● االأكادميية  العمليات  وتنفـيذ  الدرا�سي  جدولك  على  االطالع  ميكن 

اإدارتها  يتم  والتي  بالطالب,  الـخا�سة  )اأكادمييا(  االأكادميية  البوابة  طريق 
بالكامل من قبل عمادة القبول والت�سجيل.

وتعثـر  ● تخرجك  تاأخري  يف  تت�سبب  الدرا�سية  باخلطة  اإلتزامك  عدم 
الت�سجيل لديك يف الف�سول التالية

احر�ص على تغيري كلمة املرور, وعدم اإعطائها الأي �سخ�ص. ●
�سيتم اإر�سال البطاقة الـجامعية و بطاقة ال�سراف اإىل كلية الطالب املقبول  ●

فـيها يف مدة اق�ساها 60 يوم من تاريخ بداية الف�سل.
التوا�سل  ● خدمة  طريق  عن  والت�سجيل  القبول  عمادة  مع  التوا�سل  ميكنكم 

على اأكادمييا.
احر�ص على امل�ساركة فـي االأن�سطة املقامة داخل الـجامعة, واال�ستفادة منها. ●
االإ�ساعات  ● عن  والبعد  الـحقيقي,  م�سدرها  من  املعلومة  اأخذ  على  احر�ص 

والر�سائل جمهولة امل�سدر, واملتداولة بني الطالب.
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هيكل العمادة

د.سلطان آل فارح عميد القبول و التسجيل

د. عبدالمحسن القرنيوكيل عمادة القبول والتسجيل

د.علي آل عبدالمتعاليوكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية

د.حنان السعيدي وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون الطالبات

د.أحمد حسن آل عامروكيل عمادة القبول والتسجيل بفرع تهامة



الـجدول الدراسي 
بت�سجيل  والت�سجيل  القبول  عمادة  تقوم 
كل  بداية  مع  الطالبة  او  للطالب  اآليًا  اجلدول 

ف�سل .

شروط عامة: 
الطالب/الطالبة   ● مقررات  ت�سجيل  يتم 

اآليًا ودون الـحاجة اإىل طلب م�سبق. 
ميكن للطالب/الطالبة الـحذف واالإ�سافة  ●

و�سوابط  مواعيد  وفق  وذلك  والتعديل 
الت�سجيل.

اإىل  ● م�ستواه  من  الطالب/الطالبة  ينتقل 
امل�ستوى الذي يليه اإذا اجتاز بنجاح جميع 
الطالب  ويعترب  امل�ستوى,  ذلك  مقررات 

فـي هذه الـحالة ملتزًما بالـخطة.
اأيٍّ  ● فـي  ينجح  مل  اإذا  متعثـراً  الطالب  ُيعد 

من مقررات امل�ستوى املقيد فـيه.
ينجح  ● مل  اإذا  امل�سرتكة,  الربامج  لطالب 

الـخا�سة  الـخطة  مقررات  من  اأيٍّ  فـي 
م�سجاًل  الطالب  يبقى  امل�سرتكة  بالربامج 
فـي برنامج الربامج امل�سرتكة حتى ينهي 

جميع مقرراته.
الـحد االأدنى للعبء الدرا�سي فـي ت�سجيل  ●

فـي  درا�سية  وحدة   )12( هو  املقررات 
الف�سل الدرا�سي العادي, ما مل يكن هناك 

�سبب يحتم بقاءه دون ذلك الـحد.
الدرا�سية  ● الوحدات    لعدد  االأعلى  احلد 

الدرا�سي  الف�سل  يف  ت�سجيلها  ميكن  التي 
واخلطة  الطالب  معدل  على  تعتمد 
الدرا�سية له .على اأال تتجاوز )20( �ساعة 
و)10(  العادية   الف�سول  يف  اق�سى  كحد 

�ساعات يف الف�سل ال�سيفي.
للحذف  ● فرتة  الطالب/الطالبة  يعطى 

من  االأكادميي  التقومي  ح�سب  واالإ�سافة 
خالل اأكادمييا.
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آلية الـحذف واإلضافة

الطالب/الطالبة: ●
طريق  عن  متاحًا  كان  اإذا  ال�سعب  وتعديل  واالإ�سافة  الـحذف 

موقعه االإلكرتوين يف اجلامعة  )اأكادمييا(.

عمادة القبول والتسجيل: ●
الت�سجيل االآيل للطالب فـي بداية كل ف�سل.. 1
  

الكليــــة: ●
درا�سة و�سع الطالب واإيجاد حلول له اإذا كان لديه اأية م�سكلة 
فـي الـجدول الدرا�سي بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل.

االعتذار عن الفصل الدراسي 
 وهو االعتذار عن اال�ستمرار فـي درا�سة الف�سل الدرا�سي دون 

اأن يعد للطالب / الطالبة را�سبًا.

شروط عامة: 
الف�سل . 1 عن  االعتذار  بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم  اأن 

النهائية  االختبارات  بداية  وقبل  املحددة  املدة  خالل 
بخم�سة اأ�سابيع ح�سب التقومي االأكادميي.

ال يحــق للطالب /الطالبة االعتذار عن اأكـثـــر من ف�سلني . 2
درا�ســيني متتاليــني, اأو ثالثة ف�سول غــري متتالية طيلة 

بقائه فـي الـجامعة.
ال يحــق للطالب االعتذار عن ف�سل درا�ســي �ســابق م�سى . 3

عليه اكرث من ف�سل درا�سي واحد.
الإنهاء . 4 الالزمة  الفرتة  �سمن  االعتذار  مّدة  حتت�سب 

متطلبات التخرج. 
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آلية االعتذار عن الفصل:
الطالب/الطالبة: ●

طريق . 1 عن  االعتذار  بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم 
الفرتة  خالل  وذلك  )اأكادمييا(  االإلكرتونية  البوابة 

املخ�س�سة لالعتذار.
يحق للطالب/الطالبة الرتاجع عن طلب االعتذار خالل . 2

)48 �ساعة( من تقدمي الطلب.
يتابع الطالب/الطالبة نتائج طلب االعتذار على البوابة . 3

فاإن  الطلب  على  املوافقة  عدم  حالة  وفـي  االإلكرتونية, 
الطالب /الطالبة ملزم بالـح�سور ح�سب جدوله. 

عمادة القبول والتسجيل: ●
الطالب/. 1 على  االعتذار  �سروط  انطباق  من  التحقق 

الطالبة.
تنفـيذ االعتذار اآليًا.. 2
فـي حالة تنفـيذ االعتذار فاإنه ُير�سد للطالب / الطالبة . 3

املعتذر تقدير من�سحب بعذر )ع,w( فـي جميع مقررات 
ذلك الف�سل الدرا�سي. 

الكليــــة: ●
ا�ستقبال طلب االعتذار من الطالب اإذا كان ال يتوافق مع . 1

�سيا�سات االعتذار عن الف�سل الدرا�سي.
درا�سة و�سع طلب االعتذار املقدم من  الطالب/الطالبة, . 2

وعر�سه على  جمل�ص الق�سم ثم جمل�ص الكلية.
والت�سجيل . 3 القبول  لعمادة  الرفع  يتم  املوافقة  متت  اإذا 

للتنفيذ.
فـي حالة الرف�ص يتم اإبالغ الطالب بذلك.. 4
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االعتذار عن دراسة مقرر دراسي

الطالب را�سبًا فـيه,  اأن يعترب  االعتذار عن اال�ستمرار فـي درا�سة مقرر ما, دون 
ودون حذفه من جدول الطالب.

شروط عامة:
وذلك . 1 اآيل,  ب�سكل  فقط  واحد  مقرر  عن  االعتذار  الطالبة   / للطالب  يجوز 

وفق التقومي االأكادميي للجامعة.
ي�سرتط عند االعتذار عن مقرر اأال يقل العبء الدرا�سي عن الـحد االأدنـى  . 2

) 12 �ساعة بعد االعتذار(.
اأربعة . 3 عن  الطالب/الطالبة  عنها  املعتذر  املقررات  عدد  يزيد  اأن  يجوز  ال 

مقررات درا�سية كحد اأق�سى طيلة بقائه فـي الـجامعة.
ال يجوز للطالب/الطالبة االعتذار عن مقرر ٍ ما اأكـثـر من مرة خالل درا�سته.. 4
حمدد . 5 يوم  اآخر  بعد  مقرر  عن  لالعتذار  الطالب/الطالبة  تقدم  حالة  فـي 

ح�سب  العام  االإعداد  ملواد  النهائية  االختبارات  بدء  قبل  وحتى  لالعتذار 
التقومي االأكادميي للجامعة فعلى الطالب التقدم بطلبه لعميد الكلية, الذي 
بدوره يحيل الطلب اإىل املر�سد الطالبي, وفـي حالة التو�سية بقبول الطلب 
فـيحال الطلب اإىل جمل�ص الق�سم, ومن ثم اإىل جمل�ص الكلية لدرا�سته, وفـي 
حالة املوافقة على الطلب, ترفعه الكلية لعمادة لقبول والت�سجيل للتنفـيذ.

ير�سد للطالب/الطالبة تقدير )ع( اأو )w( فـي املقرر.. 6
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آلية التنفـيذ:
الطالب/الطالبة: ●

االعتذار . 1 بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم 
االإلكرتونية  البوابة  طريق  عن  مقرر  عن 
املخ�س�سة  الفرتة  خالل  وذلك  )اأكادمييا( 
لالعتذار عن مقرر وح�سب ال�سروط املحددة.

النظام . 2 طريق  عن  الطلب  تنفـيذ  تعذر  اإذا 
لعميد  بطلبه  الطالب/الطالبة  فـيتقدم 
حاجته  يـــربر  ــا  مب طلبه  ــمــًا  مــدعِّ كليته, 

لالعتذار عن ذلك املقرر.

عمادة القبول والتسجيل ●  
تنفـيذ الطلب املتوافق مع ال�سروط اآليا.

الكليــــة ●
ا�ستقبال طلب االعتذار من الطالب اإذا كان ال . 1

يتوافق مع �سيا�سات االعتذار عن مقرر.
ــدم من . 2 ــق درا�ــســة و�ــســع طــلــب االعـــتـــذار امل

الطالب/الطالبة, وعر�سه على جمل�ص الق�سم 
ثم جمل�ص الكلية.

اإذا متت املوافقة يتم رفعها اإىل عمادة القبول . 3
والت�سجيل للتنفيذ.

فـي حالة الرف�ص يتم اإبالغ الطالب بذلك.. 4



تأجيل دراسة الفصل:
 وهو تاأجيل الدرا�سة لف�سل  درا�سي دون اأن يعد الطالب / الطالبة را�سبًا.

ويتم قبل بداية الف�سل الدرا�سي .

شروط عامة: 
تاأجيل . 1 بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم  اأن 

حددت  والتي  املحددة  املدة  خالل  الف�سل 
اأي  باأ�سبوعني  الدرا�سي  الف�سل  بداية  قبل 

قبل طرح الـجداول الدرا�سية.
مدة . 2 الدرا�سة  تاأجيل  املبتعث,  ملرافق  يحق 

يتم  اأن  على  املبتعث,  بعثة  مدة  ت�ساوي 
يثبت  وما  البعثة,  مدة  يثبت  ما  اإح�سار 

وجودهما معا فـي بلد البعثة.
ال حتت�سب مّدة التاأجيل  �سمن الفرتة الالزمة الإنهاء متطلبات التخرج.. 3
وال . 4 تاأجيله  مت  الذي  الف�سل  مبكافاأة  املنتظمة  الطالب/الطالبة  يحتفظ 

تخ�سم عليه/عليها, وال حت�سب �سمن املدة النظامية الإنهاء متطلبات التخرج.

آلية تأجيل دراسة الفصل: 
الطالب/الطالبة: ●

البوابة, . 1 طريق  عن  الف�سل  درا�سة  تاأجيل  بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم 
وذلك خالل الفرتة املخ�س�سة للتاأجيل.

يتابع الطالب/الطالبة نتائج طلب التاأجيل على البوابة االإلكرتونية,  وفـي . 2
حالة عدم املوافقة على الطلب فاإن الطالب /الطالبة ملزم بالـح�سور ح�سب 

جدوله. 

عمادة القبول والتسجيل: ●
التحقق من انطباق �سروط التاأجيل على الطالب/الطالبة.. 1
تنفـيذ التاأجيل اآليًا.. 2
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الكليــــة: ●
ا�ستقبال طلب التاأجيل من الطالب اإذا كانت ال تنطبق عليه ال�سروط.. 1
على . 2 درا�سي  ف�سل  لدرا�سة  الطالب/الطالبة  تاأجيل  طلب  عر�ص  ثم  الطالب,  و�سع  درا�سة 

جمل�ص الق�سم ثم جمل�ص الكلية.
اإذا متت املوافقة يتم رفعها اإىل عمادة القبول والت�سجيل للتنفيذ.. 3
فـي حالة الرف�ص يتم اإبالغ الطالب بذلك.. 4
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طي القيد وإعادة االنتظام
طي القيد 

اإذا انقطع عن الدرا�سة  يطوى قيد الطالب /الطالبة املنتظم 
طي  الـجامعة  وملجل�ص  التاأجيل  طلب  دون  درا�سي  ف�سل  مدة 

قيد الطالب / الطالبة اإذا انقطع عن الدرا�سة ملدة اأقل.
بالن�سبة للطالب/الطالبة املنت�سب يتم طي قيده اإذا تغيب عن 

جميع االختبارات النهائية لذلك الف�سل دون عذر مقبول.

إعادة القيد
فـي  لالنتظام  القيد  اإعادة  طلب  قيدة  املطوي  للطالب  ميكن 

الـجامعة بنف�ص الرقم الـجامعي. 

 شروط عامة:
اأن يتقدم الطالب/الطالبة بطلب اإعادة القيد مبا ال يزيد . 1

عن اأربعة ف�سول درا�سية من تاريخ طي القيد.

الطالب/ . 2 قيد  اإعادة  على  املعنية  الكلية  جمل�ص  يوافق  اأن 
الطالبة خالل االأ�سبوعني االأولني من بدء الف�سل الدرا�سي, وفـي حال تاأخر 

موافقة جمل�ص الكلية عن هذه الفرتة؛ فـيعاد قيُده فـي الف�سل التايل.

الـجامعة . 3 وملدير  واحدة,  مرة  من  اأكـثـر  الطالب/الطالبة  قيد  اإعادة  يجوز  ال 
فـي حال ال�سرورة اال�ستثناء من ذلك, بعد عر�ص املو�سوع على جمل�سي الق�سم 

والكلية.

ال يجوز اإعادة قيد الطالب / الطالبة اإذا كان مف�سواًل اأكادمييًا.. 4

اأال يكون الطالب / الطالبة قد ارتكب خالل فرتة االنقطاع خمالفات قادحة . 5
فـي �سلوكه.

ف�ساًل . 6 منها  وف�سل  اأخرى  بجامعة  االنقطاع  فرتة  خالل  التحق  قد  يكون  اأال 
تاأديبيًا اأو اأكادمييَا.

اأن يح�سل على موافقة مرجعه بالدرا�سة, اإذا كان يعمل فـي جهة حكومية اأو . 7
خا�سة.

ال يجوز اإعادة قيد الطالب / الطالبة املطوي قيده من الـجامعة اأو املن�سحب من . 8
الـجامعة  اإذا كان لديه اأكـثـر من اإنذارين اأكادمييني.

اأكـثـر؛ . 9 اأو  درا�سية  ف�سول  خم�سة  الطالبة   / الطالب  قيد  طي  على  م�سى  اإذا  12



فـيخري الطالب / الطالبة بني ما ياأتي:
البكالوريو�ص  ● درجة  فـي  م�ستجد  كطالب  للجامعة  الطالبة   / الطالب  تقدم 

اإذا  ال�سابق  االأكادميي  �سجله  اإىل  الرجوع  دون  للقبول  املعلنة  الفرتة  فـي 
انطبقت عليه �سروط القبول فـي ذلك الف�سل اأو تلك ال�سنة الدرا�سية.

يتقدم الطالب / الطالبة للجامعة كطالب م�ستجد فـي اإحدى كليات املجتمع  ●
فـي الـجامعة, دون الرجوع اإىل �سجله االأكادميي ال�سابق

ملجل�ص الـجامعة اإعادة قيد الطالب / الطالبة وا�ستمراره فـي تخ�س�سه وفق  ●
ال�سروط االآتية:

)الدرجة . 1 للربنامج  النظامية  الفرتة  على  االنقطاع  فرتة  تزيد  اأال   
العلمية( من تاريخ االنقطاع.

 اأن يكون االنقطاع م�سّوًغا ب�سبب يوافق عليه جمل�سا الق�سم والكلية.. 2
الوحدات . 3 من   )٪  40( بنجاح  اجتاز  قد  الطالبة   / الطالب  يكون  اأن   

الدرا�سية.
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آلية التنفـيذ:

الطالب/الطالبة: ●
االلكرتونية  البوابة  طريق  عن  القيد  اإعادة  بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم 

)اأكادمييا( وذلك خالل الفرتة املخ�س�سة لذلك.

عمادة القبول والتسجيل: ●
 

اإعادة قيد الطالب بعد التاأكد من حتقق �سروط اإعادة القيد.. 1
ت�سجيل جدول درا�سي للطالب.. 2

الكلية: ●
ا�ستقبال طلب اإعادة طي القيد فـي حال مل تنطبق ال�سروط على الطالب.. 1
القيد, . 2 طي  اإعادة  �سروط  عليه  تنطبق  مل  حال  فـي  الطالب  و�سع  درا�سة 

وعر�سها على املجال�ص املعنية.



المكافآت
 

 لكل طالب منتظم فـي جامعة امللك خالد الـحق فـي 
االطالع  للطالب  ميكن   و  له.  �سهرية  مكافاة  �سرف 
على كل ما يتعلق بامل�ستحقات املالية من خالل موقع 

اأكادمييا. 

الشروط العامة
االن�سباط فـي الـجامعة.. 1
للطالب/ . 2 املكافاأة  ت�سرف  ال  الزائر:  الطالب 

امللك  الزائر فـي جامعة خارج جامعة  الطالبة 
اأ�سا�ص  اأكادميي  �سجل  اإح�سار  بعد  اإال  خالد 
له  ال�سرف  ويتم  الـجامعة,  تلك  من  وم�سدق 

باأثر رجعي.
عدم جتاوز املدة النظامية للربنامج. 3



اأواًل: مقدار املكافاأة التي يح�سل عليها الطالب/ الطالبة:
 

عنــد ح�ســول الطالب/الطالبــة علــى قبــول بجامعــة امللك خالــد فاإنه ي�ســتحق 
املكافاآت التالية:

النوعالوصف
التخ�س�سات العلمية

1000 ريال�سهريًامكافاأةبكالوريو�ص, دبلوم )جمتمع(

التخ�س�سات االأدبية )انتظام فقط( 
850 ريال�سهريًامكافاأةبكالوريو�ص, دبلوم )جمتمع(

ح�سب نوع االإعاقة�سهريًامكافاأةذوي االحتياجات الـخا�سة

1000 ريال�سنويًامكافاأةمكافاأة التفوق

طالب  و طالبات الدرا�سات العليا
900 ريال�سهريًامكافاأة)انتظام فقط(

900 ريال�سنويًابدل )كتب و مراجع(طالب و طالبات الدرا�سات العليا

3000 ريالمرة واحدةبدل طباعة ر�سالة ماج�ستريطالب و طالبات الدرا�سات العليا

4000 ريالمرة واحدةبدل طباعة ر�سالة دكتوراهطالب و طالبات الدرا�سات العليا

مالحظة:
للكليات  �سهريًا  املكافاآت  مبالغ  من  ريال   10 الطالب  �سندوق  ر�سم  اقتطاع  يتم 

ل�سالـح �سندوق الطالب.

تصرف  ● ال  التي  الـحاالت 
فـيها المكافآت:

ال ت�سرف مكافاأة للطالب/ الطالبة . 1
االعتذار,  تاريخ  من  املعتذرين 
ويح�سب ف�سل االعتذار �سمن املدة 

النظامية.
ال ت�سرف املكافاأة للطالب/ الطالبة . 2

الـتاأجيل  مدة  حت�سب  وال  املوؤجلني, 
من �سمن املدة النظامية للدرا�سة.
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ب�سبب . 3 اأكادميي  اإنذار  لهم  وجه  الذين  الطالبة  للطالب/  املكافاأة  ت�سرف  ال 
انخفا�ص املعدل الرتاكمي عن الـحد االأدنى )2.00 ( من ) 5.00 (.

جتاوز املدة النظامية الـخا�سة باإنهاء متطلبات الربنامج.. 4

المستندات المطلوبة الستالم بطاقة الصراف:
اأ�سل البطاقة الـجامعية اأو اأ�سل بطاقة االأحوال.

طلب بدل فاقد لبطاقة الصراف اآللي

الطالب/الطالبة: ●
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب اإ�سدار بطاقة ال�سراف عن طريق اأكادمييا, وذلك 

فـي حالة:  ) فقدانها, اأو تلفها, اأو فقدان الرقم ال�سري ( .

عمادة القبول والتسجيل: ●
طلب  بدل فاقد , اأو تالف للطالب اأو الطالبة من البنك.. 1
اإر�سال البطاقة اإىل كلية الطالب.. 2

الكلية: ●
ا�ستالم البطاقة من عمادة القبول والت�سجيل.. 1
ت�سليم الطالب بطاقته بعد التاأكد من هويته.. 2
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الطالب الزائر ) الخارجي(
البوابة  طريق  عن  بـها  معرتف  اأخرى  جامعة  فـي  املقررات  بع�ص  درا�سة  للطالب  يجوز 

االإلكرتونية على موقع الـجامعة, وتعادل له املواد التي جنح فـيها.

الشروط العامة:
اأن يكون للطالب �سجل درا�سي ) مبعدل تراكمي ( لف�سلني درا�سيني فعليني على االأقل فـي . 1

الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدرا�سة كطالب زائر.
يجب الـح�سول على املوافقة امل�سبقة من كلية الطالب لل�سماح له بالدرا�سة كطالب زائر . 2

مع حتديد املقررات التي �سيقوم بدرا�ستها, وللكلية ا�سرتاط الـح�سول على معدل معني 
ملعادلة املقرر, ويوجه للدرا�سة بخطاب ر�سمي اإىل عمادة القبول والت�سجيل فـي اجلامعة 

الزائر لها.
اأن يكون املقرر الذي يدر�سه الطالب خارج الـجامعة معاداًل فـي مفرداته, مبا ال يقل عن . 3

80٪ , واأن تكون عدد �ساعات املقرر ت�ساوي اأو تزيد عن وحدات املقرر فـي جامعة امللك 
خالد.

يكون الـحد االأق�سى ملجموع الوحدات الدرا�سية التي ميكن احت�سابها من خارج الـجامعة . 4
هو )20٪( من جمموع وحدات التخرج من جامعة امللك خالد.

ال حتت�سب نتائج املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر �سمن معدله الرتاكمي.. 5
يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والت�سجيل بنتائجه التي ح�سل عليها خالل . 6

اأ�سبوعني من بدء الدرا�سة فـي الف�سل التايل, واإال اعترب الطالب/الطالبة منقطعًا عن 
الدرا�سة. 

آلية التنفـيذ:
الطالب/الطالبة: ●

)اأكادمييا( . 1 االإلكرتونية  البوابة  طريق  عن  زائر  ف�سل  بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم 
وذلك خالل الفرتة املخ�س�سة لذلك.

معادلة املواد من الكلية اإذا مل تعادل ب�سكل اآيل عن طريق النظام.. 2

عمادة القبول والتسجيل: ●
تنفـيذ املعادلة اآليا اإذا �سبق معادلتها من قبل الكلية.. 1
اإعداد خطاب املوافقة لدرا�سة الزائر للجامعة الزائر لها الطالب اآليًا, واإتاحته على موقع . 2

الطالب بعد اعتمادها من �ساحب ال�سالحية فـي الكلية.

الكلية: ●
معادلة املواد الـخا�سة بالف�سل الزائر اإذا مل تتم معادلتها اإلكرتونًيا عن طريق النظام.. 1
اعتماد درا�سة الطالب للف�سل الزائر.. 2
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تغيير التخصص

ي�ستطيع الطالب تقدمي طلب تغيري تخ�س�ص اإىل ق�سم اآخر اأو اإىل كلية اأخرى. 

الشروط العامة:
تخ�س�سه . 1 فـي  كاملني  درا�سيني  ف�سلني  اأم�سى  قد  /الطالبة  الطالب  يكون   اأن 

ال�سابق,  واأال يزيد عن اأربعة ف�سول درا�سية.
حتقيق املعدل الرتاكمي التناف�سي وحتقيق �سروط الكلية.. 2
تطرحها . 3 التي  الداخلي  التحويل  مقاعد  من  اال�ستيعابية  للطاقة  الـخ�سوع 

الكليات.
التقدمي خالل الفرتة املعلنة.. 4
يحق للطالب التحويل اإىل كلية اأخرى مرة واحدة فقط خالل فرتة درا�سته.. 5
خالل . 6 فقط,  مرتني  بها  املقبول  الكلية  داخل  التخ�س�ص  تغيري  للطالب  يحق 

فرتة درا�سته.

آلية التنفـيذ:

الطالب/الطالبة: ●
عن  التخ�س�ص  تغيري  بطلب  الطالب/الطالبة  يتقدم 
طريق البوابة االإلكرتونية )اأكادمييا( وذلك خالل الفرتة 

املخ�س�سة للتحويل الداخلي.

عمادة القبول والتسجيل: ●
تنفـيذ عمليات التحويل اآليًا وفق ال�سروط.. 1
اإ�سدار بطاقة جديدة للطالب/ الطالبة املحولني. . 2

الكلية: ●
و�سع ال�سروط الـخا�سة بالتحويل من الكلية.. 1
اعتماد اأو رف�ص طلبات القبول و فق ما حدد من �سروط.. 2
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تغيير نوع الدراسة:
 وتعني التحويل من انتظام اإىل انت�ساب, اأو دبلوم, والعك�ص.

شروط عامة:
اوال: لتغيري نوع الدرا�سة من االنت�ساب اإىل االنتظام

عن . 1 يقل  ال  تراكمي  معدل  للطالبة   / للطالب  يكون  اأن 
ف�سلني درا�سيني وال يزيد عن �ستة ف�سول درا�سية.

اأن يح�سل الطالب / الطالبة على معدل تراكمي ال يقل . 2
عن 3 من 5.

مدة . 3 طوال  فقط  واحدة  مرة  يكون  الدرا�سة  نوع  تغيري 
الدرا�سة.

الدرا�سة . 4 نوع  تغيري  بطلب  الطالبة   / الطالب  يتقدم  اأن 
فـي فرتة التحويل الداخلي املعلنة.

اأال يتجاوز الطالب / الطالبة امل�ستوى ال�ساد�ص.. 5

اإىل  االنتظام-بكالوري�ص  من  الدرا�سة  نوع  تغيري  ثانيًا: 
الدبلوم:

مدة . 1 طوال  فقط  واحدة  مرة  يكون  الدرا�سة  نوع  تغيري 
الدرا�سة.

الدرا�سة . 2 نوع  تغيري  بطلب  الطالبة  الطالب/  يتقدم  اأن 
فـي فرتة التحويل الداخلي املعلنة.

اال يكون الطالب / الطالبة قد ف�سل تاأديبيًا من اجلامعة. 3
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آليه تقديم الطلب
الطالب/الطالبة: ●

نوع  تغيري  بطلب  الطالبة  اأو  الطالب  يتقدم 
االإلكرتونية  البوابة  طريق  عن  الدرا�سة  
املخ�س�سة  الفرتة  خالل  وذلك  )اأكادميًيا( 

لذلك.

عمادة القبول والتسجيل: ●
بعد . 1 املقدمة  للطلبات  النهائي  االعتماد 

اعتماد الكلية لها.
ت�سجيل ايل جلداول الطالب/الطالبات.. 2

الكلية: ●
البوابة  خالل  من  املقدمة  الطلبات  اعتماد 
االإلكرتونية بالقبول اأو الرف�ص وفق ال�سروط.
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الفصل األكاديمي والفرص اإلضافـية

اوال: طالب البكالوريوس

اإذا ح�سل على ثالثة اإنذارات متتالية على االأكـثـر النخفا�ص معدله الرتاكمي . 1
عن املعدل املحدد للتخرج. 

اأق�ساها ن�سف املدة املقررة لتخرجه . 2 اإذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة 
عالوة على مدة الربنامج.

الفر�ص اال�سافـية )طالب البكالوريو�ص(:
يعطى الطالب / الطالبة فر�سة رابعة ملن مل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي . 1

اأن يتم  , بافرتا�ص ح�سوله على 61 نقطة من درا�سة 15 وحدة درا�سية على 
احت�ساب ذلك وتنفـيذه اآليا.

اإذا مل يتمكن الطالب / الطالبة من رفع معدله الرتاكمي بعد اإعطائه الفر�سة . 2
الرابعة, فلمجل�ص الكلية اإعطاءه فر�سة خام�سة بعد تو�سية جمل�ص الق�سم, 
ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بافرتا�ص ح�سوله على 45 نقطة من درا�سة 15 

وحدة درا�سية, على اأن يتم احت�ساب ذلك وتنفـيذه اآليا.
اإذا مل يتمكن الطالب / الطالبة من رفع معدله الرتاكمي بعد اإعطائه الفر�سة . 3

الـخام�سة؛ فـيمكن ملجل�ص الكلية يف حالة ال�سرورة  وبعد تو�سية جمل�ص الق�سم 
اأن تو�سي جمل�ص الـجامعة باإعطائه فر�سة �ساد�سة واأخرية ملن مل يتمكن من 
رفع معدله الرتاكمي, بافرتا�ص ح�سوله على 2.37 نقطة من درا�سة 15 وحدة 

درا�سية , على اأن يتم احت�ساب ذلك وتنفـيذه اآلًيا.



ثانيا: طالب الدبلوم:
يف�سل الطالب / الطالبة من الـجامعة فـي الـحاالت االآتية:

 اإذا ح�سل على اإنذارين اأكادمييني متتاليني.. 1
اإذا مل ينِه متطلبات التخرج لدرجة   الدبلوم   خالل املدة املقررة لتخرجه.. 2

الفر�ص اال�سافـية:
ُيعطى فر�سة ثالثة من ميكنه رفع معدله الرتاكمي, بافرتا�ص ح�سوله على . 1

وتنفـيذه  ذلك  احت�ساب  يتم  اأن  على  درا�سية,  وحدة   15 درا�سة  من  نقطة   61
اآليًا.

اإذا مل يتمكن الطالب / الطالبة من رفع معدله الرتاكمي بعد اإعطائه الفر�سة . 2
الثالثة؛ فـيمكن اإعطاء الطالب / الطالبة فر�سة رابعة واأخرية بعد تو�سية 
 45 على  ح�سوله  بافرتا�ص  الرتاكمي  معدله  رفع  ميكنه  ملن  الكلية  جمل�ص 

نقطة من درا�سة 15 وحدة در ا�سية على اأن يتم احت�ساب ذلك وتنفـيذه اآليا.
لدرجة . 3 التخرج  متطلبات  ينِه  مل  اإذا  الـجامعة  من  الطالبة   / الطالب  ُيف�سل 

البكالوريو�ص خالل املدة املقررة لتخرجه.
ويعالـج و�سعه وفق االآتي:. 4

-اإذا مل ينِه متطلبات التخرج خالل مدة اأق�ساها ن�سف املدة املقررة    
لتخرجه, عالوة على فرتة الربنامج, فلمجل�ص الكلية منح الطالب /    

الطالبة فر�سة ا�ستثنائية الإنهاء متطلبات التخرج بحد اأق�سى ال    
يتجاوز �سعف املدة االأ�سلية املحددة للتخرج ب�سرط اأن يكون �سبب    

التعثـر مقبواًل ملجل�ص الكلية.  

آلية التنفيذ:
الطالب/الطالبة: ●

من  االأول  االأ�سبوع  يتجاوز  ال  فـيما  الكلية  لعميد  اإ�سافـية  فر�سة  بطلب  التقدم 
بداية الف�سل الدرا�سي.

عمادة القبول والتسجيل: ●
منح الطالب/الطالبة فر�سة اأو فر�ساً اإ�سافـية بعد التاأكد من حتقق �سروط منحها.. 1
عمل جدول درا�سي للطالب/الطالبة.. 2

الكلية: ●
درا�سة و�سع الطالب اأكادمييًا.. 1
الرفع بتو�سية املوافقة لطلب الفر�سة االإ�سافـية للطالب اإذا متت املوافقة من . 2

�ساحب ال�سالحية.
من . 3 عليها  املوافقة  تتم  مل  اإذا  االإ�سافـية  الفر�سة  طلب  برف�ص  الطالب  اإبالغ 

�ساحب ال�سالحية.
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التغيب عن االختبارات
النهائية واالختبارات البديلة

اأي من  النهائي فـي  الطالبة من ح�سور االختبار  الطالب /  عدم متكن 
مواد الف�سل لعذر قهري.

الشروط العامة
يتقدم الطالب / الطالبة املتغيب عن االختبار النهائي بعذره اإىل . 1

عميد الكلية قبل بداية الف�سل الدرا�سي التايل بوا�سطة الطالب 
الكلية,  جمل�ص  اإىل  العذر  يحيل  بدوره  الذي  عنه,  ينوب  من  اأو 
وفـي حالة عدم قبول جمل�ص الكلية العذر, فـيجب اإبالغ الطالب 
ا, وفـي حالة االقتناع بالعذر يكلف الق�سم  / الطالبة بذلك ر�سميًّ
بعقد االختبار البديل مبا ال يتجاوز اأ�سبوعني من بداية الف�سل.

ح�سل . 2 الذي  بالتقدير  ا  اإلكرتونيًّ والت�سجيل  القبول  عمادة  تبلغ 
عليه الطالب /الطالبة  فـي حالة قبول عذره بعد اأدائه لالختبار 
البديل فـي مدة اأق�ساها نهاية االأ�سبوع الثاين من بداية الدرا�سة 
مع  للدرجة  النهائي  باالإعتماد  العمادة  وتقوم  ؛  التايل  للف�سل 

اإتاحة معالـجة الت�سجيل للطالب / الطالبة.
اذا تاأخرر�سد نتيجة االختبار البديل اىل ما بعد بداية االأ�سبوع . 3

الثالث من الف�سل الدرا�سي يعتمد تعديل الدرجة و تقوم عمادة 
القبول والت�سجيل بحذف املقرر من ت�سجيله, مع تعذر اإ�سافة اإىل 

مقرر اآخر جلدول الطالب/الطالبة.
يجوز عقد االختبار البديل اأثناء فرتة االختبارات النهائية اإذا . 4

مت تقدمي العذر مبكراً, ومتت املوافقة عليه.

آلية عقد االختبارات البديلة:
موعداً . 1 قبله  الذي  اأو  الدرا�سي  الف�سل  من  االأول  االأ�سبوع  يحدد  اأن  يف�سل 

الدرا�سة واالختبارات  معلومًا للطلبة لعقد االختبارات, وذلك وفق الئحة 
لعقد  خالد  امللك  بجامعة  لها  التنفـيذية  والقواعد  الـجامعية  للمرحلة 

االختبارات البديلة على م�ستوى الكلية.

24



ويتم . 2 التايل,  الدرا�سي  الف�سل  بداية  قبل  الكلية  لعميد  االأعذار  تقدم   
تقدميها اإما عن طريق الطالب/الطالبة نف�سه اأو من ينوب عنه.

 اإذا كانت فرتة التقرير الطبي  ت�ستمل على اختبار ف�سلي, فـيتم تقديرها . 3
من قبل رئي�ص الق�سم واأ�ستاذ املقرر؛ الإعادة االختبار الف�سلي املقرر للطالب 

/ الطالبة.
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األعذار المقبولة لالختبارات البديلة
عن االختبارات النهائية

�سوئها  على  والتي  الـجامعة,  قبل  من  تقبل  التي  االأعذار  ت�سمل     
ما  النهائية  لالختبارات  بديال  امتحانا  الطالبة   / الطالب  مينح 

ياأتي:

االأعذار املر�سية ؛ ب�سرط تقدمي تقرير طبي خا�ص بالطالب/. 1
من  اأو  بالـجامعة,  الطبية  الـخدمات  من  عليه  م�سدٍق  الطالبة 

م�ست�سفى حكومي. 
وفاة اأحد اأفراد العائلة من الدرجة االأوىل )االأب, االأم, االأخ, . 2

االأخت, االبن,  البنت (.
على . 3 ويجب  الـحركة؛  متنع  اإ�سابات  عنه  نتج  مروري  حادث 

اإي�سال التقرير الطبي الالزم بوا�سطة اأحد  الطالب/ الطالبة 
ينوب  من  اأو  الطالب  بوا�سطة  مبا�سرة  االختبار  بعد  االأقارب 

عنه.
اإبالغ . 4 طلب  الطالبة   / الطالب  وعلى  ال�سجن,  اأو  االإيقاف 

اإىل  موجٍه  فـيها.  اأوقف  التي  الـجهة  من  بخطاب  الـجامعة 
كليته التي ينتمي اإليها.

مواعيد مثبتة من جهات ر�سمية مثل جل�سات حماكم م�سدقة . 5
من اأحد الق�ساة, اأو كتاب العدل, اأو مواعيد مل�ست�سفـيات خارج 

املنطقة, وغريها. 
الظروف ال�سخ�سية واالأ�سرية القاهرة والطارئة, مثل: العنف . 6

لها  يوجد  ال  التي  ال�سحية  االأعرا�ص  النقل,  م�ساكل  االأ�سري, 
تقارير طبية, وتقدر هذه الـحاالت بوا�سطة جلنة مكونة من 
عميد / عميدة الكلية ورئي�ص/ رئي�سة الق�سم الذي ينتمي له 

الطالب/الطالبة  واملر�سد الطالبي.



عمادة القبول والتسجيل:
االعتماد النهائي لطلبات تعديل الدرجات املعتمدة من قبل عميد الكلية.. 1
عمل جدول للطالب عند تعديل الدرجة فـي بداية الف�سل.. 2

الكلية:
عقد اختبار بديل للطالب.. 1
يقوم ع�سو هيئة التدري�ص باإدخال الدرجة املعدلة عن طريق �سفحته على . 2

البوابة االإلكرتونية )اأكادمييا( وتثبيت الدرجة.
يقوم عميد الكلية باعتماد الدرجة.. 3

التخرج
اإنهاء  بعد  الطالب  يتخرج 
ح�سب  بنجاح  التخرج  متطلبات 
يقل  اأال  على  الدرا�سية,  الـخطة 
الذي  املعدل  عن  الرتاكمي  معدله 
املعنية  الـجامعة  جمل�ص  يحدده 
لكل تخ�س�ص, على اأال يقل فـي كل 

االأحوال عن تقدير مقبول.
على  بناًء  الكلية  ملجل�ص  يجوز 
املخت�ص  الق�سم  جمل�ص  تو�سية 
يدر�سها  منا�سبة  مقررات  حتديد 
معدله  لرفع  الطالبة   / الطالب 
الرتاكمي, وذلك فـي حالة جناحه 
املعدل  فـي  ور�سوبه  املقررات,  فـي 

الرتاكمي.

شروط عامة:
اأال يقل معدله الرتاكمي عن  2من 5  اأو ما يحدده جمل�ص الـجامعة. . 1
اإنهاء جميع متطلبات الـخطة.. 2
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عمادة القبول والتسجيل:
اأن . 1 للتاأكد من  القبول والت�سجيل مبراجعة جميع �سجالت الطالب وتدقيقها  تقوم عمادة 

الطالب / الطالبة قد  اأكمل جميع متطلبات التخرج.

الطالب . 2 باأ�سماء  قوائم  تت�سمن  مذكرات  الـجامعة  ملجل�ص  والت�سجيل  القبول  عمادة  ترفع 
املر�سحني للتخرج؛ وذلك فـي اأول جل�سة تلي فرتة االختبارات النهائية لكل ف�سل مبا فـي 

ذلك الف�سل ال�سيفـي.

الطالب الذين يح�سلون على تقدير غري مكتمل )ل( اأو الذين ُي�سمح لهم باختبار بديل . 3
ترفع  حكمهم  فـي  اأومن  التخرج,  لربنامج  درا�سي  م�ستوى  اآخر  فـي  اأكـثـر  اأو  مقرر  فـي 
فـي  درا�سي  ف�سل  اآخر  ويعد  املتطلبات,  ا�ستكمالهم  حال  اإفرادية  تخرج  مذكرات  ب�ساأنهم 

�سجل الطالب / الطالبة هو ف�سل التخرج.

الطالب الذين تقت�سي خططهم الدرا�سية اإنهاء متطلبات التدريب العملي ترفع اأ�سماوؤهم . 4
الذي  الدرا�سي,  الف�سل  نهاية  فـي  الدرجة  منحهم  على  املوافقة  بطلب  الـجامعة  ملجل�ص 
ينهون فـيه هذا املتطلب على اأن تثبت فـي �سجل الطالب/ الطالبة العبارة االآتية » ا�ستكمل 

الطالب / الطالبة متطلبات التدريب العملي خالل هذا الف�سل.«

مُينح كل خريج وثيقة تخرج باللغتني: العربية واالإجنليزية يو�سح فـيها: ا�سمه رباعيًا, . 5
وتقديره  عليها,  ح�سل  التي  والدرجة  والتخ�س�ص  والكلية,  وتاريخه,  امليالد,  ومكان 
بختم  وتختم  والت�سجيل,  القبول  عميد  من  الوثيقة  وتوقع  القيد.  وحالة  التخرج,  عند 

الـجامعة.

فـي حالة فقدان اأو تلف وثيقة التخرج ميكن اإ�سدار بدل فاقد, اأو بدل تالف وفقًا ملا ياأتي:. 6
ُيعلن الطالب / الطالبة عن فقد وثيقة تخرجه فـي اإحدى ال�سحف املحلية على اأن يتقدم  ●

بطلب اإ�سدار بدل مفقود بعد م�سي اأ�سبوعني على تاريخ االإعالن, و يرفق االإعالن بطلبه, 
اأو يح�سر وثيقته التالفة.

يو�سع ختم بعبارة »بدل فاقد« اأو »بدل تالف« على كل وثيقة بديلة. ●

آلية تنفيذ تخريج الطلبة 



آلية احتساب المعدل 

المعـدل الفصـلي:

هو حا�سل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�سل عليها الطالب على جمموع الوحدات 
التي  التقديرات  وحت�سب  الف�سل,  ذلك  فـي  در�سها  التي  املقررات  جلميع  املقررة 

يح�سل عليها الطالب فـي كل مقرر كما يلي: 

 خا�ص مبرحلتي الدبلوم والبكالوريو�ص.

وزن التقدير من 5رمز التقديرالتقديرالدرجة المئوية

5.00اأ +ممتاز مرتفع95 ـ 100

4.75اأممتـــاز90 اإىل اأقل من 95

4.50ب +جيد جداً مرتفع85 اإىل اأقل من 90

4.00بجيـد جــدا80ً اإىل اأقل من 85

3.50ج +جيـد مرتـفع75 اإىل اأقل من80

3.00ججــيـــد70 اإىل اأقل من 75

2.50د +مقبـول مرتفع65 اإىل اأقل من70

2.00دمـقـبــول60 اإىل اأقل من 65

1.00هـرا�ســــباأقــل مـن 60
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احتساب النقاط:

 حت�سـب النقـاط ب�سرب عدد الوحدات املقررة فـي وزن التقدير الذي ح�سل عليه 
فـي كل مقرر در�سه الطالب, مثال: 

) الف�سل االأول (

جمموع النقاط ) 48.25( / جمموع الوحدات = ) 12(
معدل الطالب =4.02

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعدد الوحداتالمقرر

4.59ب +103285 �سلم

3.09ج342370 كم

4.7514.25اأ235392 ري�ص

4.016ب312480 فـيز

1248.25المجوع



المـعــدل التراكــمــي:

املقررات  جميع  فـي  الطالب  عليها  ح�سل  التي  النقاط  جمموع  ق�سمة  حا�سل  هو 
التي در�سها منذ التحاقه بالـجامعة على جمموع الوحدات التي در�سها, مثال:

) الف�سل الثاين (

النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة المئويةعدد الوحداتالمقرر

5.010اأ +103296 �سلم

4.012ب317383 كم

3.012ج314471 ري�ص

4.012ب326381 فـيز

1246المجوع

جمموع النقاط ) 46(
= 3.83معدل الف�سل الثاين =

جمموع الوحدات ) 12(

جمموع نقاط الف�سلني ) 48.25+46(
= 3.93املعدل الرتاكمي =

جمموع وحدات الف�سلني )12+12(
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يداً بيد
... نبني الوطن             

تم اعداد هذا الدليل بناء عىل الئحة الدراسة و اإلختبارات و قواعدها التنفيذية بجامعة الملك خالد و التي قد تخضع للتعديل بناء عىل موافقة مجلس الجامعة


