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هيكل العمادة
عميد القبول و التسجيل

وكيل عمادة القبول والتسجيل

د.سلطان آل فارح
د .عبدالمحسن القرني

وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون الطالبات

د.حنان السعيدي

وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية

د.علي آل عبدالمتعالي

وكيل عمادة القبول والتسجيل بفرع تهامة

د.أحمد حسن آل عامر

الـجدول الدراسي
تقوم عمادة القبول والت�سجيل بت�سجيل
اجلدول �آلي ًا للطالب او الطالبة مع بداية كل
ف�صل .

شروط عامة:
●
●

●

●
●

●

●

●

●يتم ت�سجيل مقررات الطالب/الطالبة
�آلي ًا ودون الـحاجة �إىل طلب م�سبق.
●ميكن للطالب/الطالبة الـحذف والإ�ضافة
والتعديل وذلك وفق مواعيد و�ضوابط
الت�سجيل.
●ينتقل الطالب/الطالبة من م�ستواه �إىل
امل�ستوى الذي يليه �إذا اجتاز بنجاح جميع
مقررات ذلك امل�ستوى ,ويعترب الطالب
فـي هذه الـحالة ملتزمًا بالـخطة.
●يُعد الطالب متعثـراً �إذا مل ينجح فـي � ٍّأي
من مقررات امل�ستوى املقيد فـيه.
●لطالب الربامج امل�شرتكة� ,إذا مل ينجح
فـي � ٍّأي من مقررات الـخطة الـخا�صة
ً
م�سجال
بالربامج امل�شرتكة يبقى الطالب
فـي برنامج الربامج امل�شرتكة حتى ينهي
جميع مقرراته.
●الـحد الأدنى للعبء الدرا�سي فـي ت�سجيل
املقررات هو ( )12وحدة درا�سية فـي
الف�صل الدرا�سي العادي ,ما مل يكن هناك
�سبب يحتم بقاءه دون ذلك الـحد.
●احلد الأعلى لعدد الوحدات الدرا�سية
التي ميكن ت�سجيلها يف الف�صل الدرا�سي
تعتمد على معدل الطالب واخلطة
الدرا�سية له .على �أال تتجاوز (� )20ساعة
كحد اق�صى يف الف�صول العادية و()10
�ساعات يف الف�صل ال�صيفي.
●يعطى الطالب/الطالبة فرتة للحذف
والإ�ضافة ح�سب التقومي الأكادميي من
خالل �أكادمييا.
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آلية الـحذف واإلضافة
● ●الطالب/الطالبة:

الـحذف والإ�ضافة وتعديل ال�شعب �إذا كان متاح ًا عن طريق
موقعه الإلكرتوين يف اجلامعة (�أكادمييا).

● ●عمادة القبول والتسجيل:

1 .1الت�سجيل الآيل للطالب فـي بداية كل ف�صل.

● ●الكليــــة:

درا�سة و�ضع الطالب و�إيجاد حلول له �إذا كان لديه �أية م�شكلة
فـي الـجدول الدرا�سي بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل.

االعتذار عن الفصل الدراسي
وهو االعتذار عن اال�ستمرار فـي درا�سة الف�صل الدرا�سي دون
�أن يعد للطالب  /الطالبة را�سب ًا.

شروط عامة:
.1
.2
.3
.4
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�1أن يتقدم الطالب/الطالبة بطلب االعتذار عن الف�صل
خالل املدة املحددة وقبل بداية االختبارات النهائية
بخم�سة �أ�سابيع ح�سب التقومي الأكادميي.
2ال يح��ق للطالب /الطالبة االعتذار عن �أكـثـ��ر من ف�صلني
درا�س��يني متتالي�ين� ،أو ثالثة ف�صول غ�ير متتالية طيلة
بقائه فـي الـجامعة.
3ال يح��ق للطالب االعتذار عن ف�صل درا�س��ي �س��ابق م�ضى
عليه اكرث من ف�صل درا�سي واحد.
4حتت�سب مدّ ة االعتذار �ضمن الفرتة الالزمة لإنهاء
متطلبات التخرج.

آلية االعتذار عن الفصل:

● ●الطالب/الطالبة:

1 .1يتقدم الطالب/الطالبة بطلب االعتذار عن طريق
البوابة الإلكرتونية (�أكادمييا) وذلك خالل الفرتة
املخ�ص�صة لالعتذار.
2 .2يحق للطالب/الطالبة الرتاجع عن طلب االعتذار خالل
(� 48ساعة) من تقدمي الطلب.
3 .3يتابع الطالب/الطالبة نتائج طلب االعتذار على البوابة
الإلكرتونية ،وفـي حالة عدم املوافقة على الطلب ف�إن
الطالب /الطالبة ملزم بالـح�ضور ح�سب جدوله.

● ●عمادة القبول والتسجيل:
1 .1التحقق من انطباق �شروط االعتذار على الطالب/
الطالبة.
2 .2تنفـيذ االعتذار �آلي ًا.
3 .3فـي حالة تنفـيذ االعتذار ف�إنه يُر�صد للطالب  /الطالبة
املعتذر تقدير من�سحب بعذر (ع )w,فـي جميع مقررات
ذلك الف�صل الدرا�سي.

● ●الكليــــة:
.1
.2
.3
.4

1ا�ستقبال طلب االعتذار من الطالب �إذا كان ال يتوافق مع
�سيا�سات االعتذار عن الف�صل الدرا�سي.
2درا�سة و�ضع طلب االعتذار املقدم من الطالب/الطالبة,
وعر�ضه على جمل�س الق�سم ثم جمل�س الكلية.
�3إذا متت املوافقة يتم الرفع لعمادة القبول والت�سجيل
للتنفيذ.
4فـي حالة الرف�ض يتم �إبالغ الطالب بذلك.

7

االعتذار عن دراسة مقرر دراسي
االعتذار عن اال�ستمرار فـي درا�سة مقرر ما ,دون �أن يعترب الطالب را�سب ًا فـيه,
ودون حذفه من جدول الطالب.

شروط عامة:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

8

1يجوز للطالب  /الطالبة االعتذار عن مقرر واحد فقط ب�شكل �آيل ،وذلك
وفق التقومي الأكادميي للجامعة.
2ي�شرتط عند االعتذار عن مقرر �أال يقل العبء الدرا�سي عن الـحد الأدنـى
( � 12ساعة بعد االعتذار).
3ال يجوز �أن يزيد عدد املقررات املعتذر عنها الطالب/الطالبة عن �أربعة
مقررات درا�سية كحد �أق�صى طيلة بقائه فـي الـجامعة.
4ال يجوز للطالب/الطالبة االعتذار عن مقرر ٍ ما �أكـثـر من مرة خالل درا�سته.
5فـي حالة تقدم الطالب/الطالبة لالعتذار عن مقرر بعد �آخر يوم حمدد
لالعتذار وحتى قبل بدء االختبارات النهائية ملواد الإعداد العام ح�سب
التقومي الأكادميي للجامعة فعلى الطالب التقدم بطلبه لعميد الكلية ،الذي
بدوره يحيل الطلب �إىل املر�شد الطالبي ،وفـي حالة التو�صية بقبول الطلب
فـيحال الطلب �إىل جمل�س الق�سم ,ومن ثم �إىل جمل�س الكلية لدرا�سته ،وفـي
حالة املوافقة على الطلب ،ترفعه الكلية لعمادة لقبول والت�سجيل للتنفـيذ.
6ير�صد للطالب/الطالبة تقدير (ع) �أو ( )wفـي املقرر.

آلية التنفـيذ:
● ●الطالب/الطالبة:
1 .1يتقدم الطالب/الطالبة بطلب االعتذار
عن مقرر عن طريق البوابة الإلكرتونية
(�أكادمييا) وذلك خالل الفرتة املخ�ص�صة
لالعتذار عن مقرر وح�سب ال�شروط املحددة.
�2 .2إذا تعذر تنفـيذ الطلب عن طريق النظام
فـيتقدم الطالب/الطالبة بطلبه لعميد
م��دع��م�� ًا طلبه مب��ا ي�ب�رر حاجته
كليته,
ِّ
لالعتذار عن ذلك املقرر.

● ●عمادة القبول والتسجيل
تنفـيذ الطلب املتوافق مع ال�شروط �آليا.

● ●الكليــــة
.1
.2
.3
.4

1ا�ستقبال طلب االعتذار من الطالب �إذا كان ال
يتوافق مع �سيا�سات االعتذار عن مقرر.
2درا���س��ة و���ض��ع ط��ل��ب االع���ت���ذار امل��ق��دم من
الطالب/الطالبة ,وعر�ضه على جمل�س الق�سم
ثم جمل�س الكلية.
�3إذا متت املوافقة يتم رفعها �إىل عمادة القبول
والت�سجيل للتنفيذ.
4فـي حالة الرف�ض يتم �إبالغ الطالب بذلك.

تأجيل دراسة الفصل:

وهو ت�أجيل الدرا�سة لف�صل درا�سي دون �أن يعد الطالب  /الطالبة را�سب ًا.
ويتم قبل بداية الف�صل الدرا�سي .

شروط عامة:
.1

.2

.3
.4

�1أن يتقدم الطالب/الطالبة بطلب ت�أجيل
الف�صل خالل املدة املحددة والتي حددت
قبل بداية الف�صل الدرا�سي ب�أ�سبوعني �أي
قبل طرح الـجداول الدرا�سية.
2يحق ملرافق املبتعث ,ت�أجيل الدرا�سة مدة
ت�ساوي مدة بعثة املبتعث ,على �أن يتم
�إح�ضار ما يثبت مدة البعثة ,وما يثبت
وجودهما معا فـي بلد البعثة.
3ال حتت�سب مدّ ة الت�أجيل �ضمن الفرتة الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج.
4يحتفظ الطالب/الطالبة املنتظمة مبكاف�أة الف�صل الذي مت ت�أجيله وال
تخ�صم عليه/عليها ,وال حت�سب �ضمن املدة النظامية لإنهاء متطلبات التخرج.

آلية تأجيل دراسة الفصل:
● ●الطالب/الطالبة:
1 .1يتقدم الطالب/الطالبة بطلب ت�أجيل درا�سة الف�صل عن طريق البوابة،
وذلك خالل الفرتة املخ�ص�صة للت�أجيل.
2 .2يتابع الطالب/الطالبة نتائج طلب الت�أجيل على البوابة الإلكرتونية ،وفـي
حالة عدم املوافقة على الطلب ف�إن الطالب /الطالبة ملزم بالـح�ضور ح�سب
جدوله.

● ●عمادة القبول والتسجيل:
1 .1التحقق من انطباق �شروط الت�أجيل على الطالب/الطالبة.
2 .2تنفـيذ الت�أجيل �آلي ًا.
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● ●الكليــــة:
.1
.2
.3
.4

1ا�ستقبال طلب الت�أجيل من الطالب �إذا كانت ال تنطبق عليه ال�شروط.
2درا�سة و�ضع الطالب ,ثم عر�ض طلب ت�أجيل الطالب/الطالبة لدرا�سة ف�صل درا�سي على
جمل�س الق�سم ثم جمل�س الكلية.
�3إذا متت املوافقة يتم رفعها �إىل عمادة القبول والت�سجيل للتنفيذ.
4فـي حالة الرف�ض يتم �إبالغ الطالب بذلك.
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طي القيد وإعادة االنتظام
طي القيد
يطوى قيد الطالب /الطالبة املنتظم �إذا انقطع عن الدرا�سة
مدة ف�صل درا�سي دون طلب الت�أجيل وملجل�س الـجامعة طي
قيد الطالب  /الطالبة �إذا انقطع عن الدرا�سة ملدة �أقل.
بالن�سبة للطالب/الطالبة املنت�سب يتم طي قيده �إذا تغيب عن
جميع االختبارات النهائية لذلك الف�صل دون عذر مقبول.

إعادة القيد
ميكن للطالب املطوي قيدة طلب �إعادة القيد لالنتظام فـي
الـجامعة بنف�س الرقم الـجامعي.

شروط عامة:
�1 .1أن يتقدم الطالب/الطالبة بطلب �إعادة القيد مبا ال يزيد
عن �أربعة ف�صول درا�سية من تاريخ طي القيد.
�2 .2أن يوافق جمل�س الكلية املعنية على �إعادة قيد الطالب/
الطالبة خالل الأ�سبوعني الأولني من بدء الف�صل الدرا�سي ,وفـي حال ت�أخر
موافقة جمل�س الكلية عن هذه الفرتة؛ فـيعاد قيدُ ه فـي الف�صل التايل.
3 .3ال يجوز �إعادة قيد الطالب/الطالبة �أكـثـر من مرة واحدة ،وملدير الـجامعة
فـي حال ال�ضرورة اال�ستثناء من ذلك ،بعد عر�ض املو�ضوع على جمل�سي الق�سم
والكلية.
4 .4ال يجوز �إعادة قيد الطالب  /الطالبة �إذا كان مف�صو ً
ال �أكادميي ًا.
�5 .5أال يكون الطالب  /الطالبة قد ارتكب خالل فرتة االنقطاع خمالفات قادحة
فـي �سلوكه.
ً
ف�صال
�6 .6أال يكون قد التحق خالل فرتة االنقطاع بجامعة �أخرى وف�صل منها
ت�أديبي ًا �أو �أكادميي َا.
�7 .7أن يح�صل على موافقة مرجعه بالدرا�سة� ،إذا كان يعمل فـي جهة حكومية �أو
خا�صة.
8 .8ال يجوز �إعادة قيد الطالب  /الطالبة املطوي قيده من الـجامعة �أو املن�سحب من
الـجامعة �إذا كان لديه �أكـثـر من �إنذارين �أكادمييني.
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�9 .9إذا م�ضى على طي قيد الطالب  /الطالبة خم�سة ف�صول درا�سية �أو �أكـثـر؛

فـيخري الطالب  /الطالبة بني ما ي�أتي:
● ●تقدم الطالب  /الطالبة للجامعة كطالب م�ستجد فـي درجة البكالوريو�س
فـي الفرتة املعلنة للقبول دون الرجوع �إىل �سجله الأكادميي ال�سابق �إذا
انطبقت عليه �شروط القبول فـي ذلك الف�صل �أو تلك ال�سنة الدرا�سية.
● ●يتقدم الطالب  /الطالبة للجامعة كطالب م�ستجد فـي �إحدى كليات املجتمع
فـي الـجامعة ،دون الرجوع �إىل �سجله الأكادميي ال�سابق
● ●ملجل�س الـجامعة �إعادة قيد الطالب  /الطالبة وا�ستمراره فـي تخ�ص�صه وفق
ال�شروط الآتية:

.1

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

.2

م�سو ًغا ب�سبب يوافق عليه جمل�سا الق�سم والكلية.
� 2أن يكون االنقطاع
ّ

.3

� 3أن يكون الطالب  /الطالبة قد اجتاز بنجاح ( )٪ 40من الوحدات
الدرا�سية.
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آلية التنفـيذ:
● ●الطالب/الطالبة:
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب �إعادة القيد عن طريق البوابة االلكرتونية
(�أكادمييا) وذلك خالل الفرتة املخ�ص�صة لذلك.

● ●عمادة القبول والتسجيل:
�1 .1إعادة قيد الطالب بعد الت�أكد من حتقق �شروط �إعادة القيد.
2 .2ت�سجيل جدول درا�سي للطالب.

● ●الكلية:
1 .1ا�ستقبال طلب �إعادة طي القيد فـي حال مل تنطبق ال�شروط على الطالب.
2 .2درا�سة و�ضع الطالب فـي حال مل تنطبق عليه �شروط �إعادة طي القيد,
وعر�ضها على املجال�س املعنية.

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

الشروط العامة
1 .1االن�ضباط فـي الـجامعة.
2 .2الطالب الزائر :ال ت�صرف املكاف�أة للطالب/
الطالبة الزائر فـي جامعة خارج جامعة امللك
خالد �إال بعد �إح�ضار �سجل �أكادميي �أ�سا�س
وم�صدق من تلك الـجامعة ,ويتم ال�صرف له
ب�أثر رجعي.
3 .3عدم جتاوز املدة النظامية للربنامج

�أو ً
ال :مقدار املكاف�أة التي يح�صل عليها الطالب /الطالبة:
عن��د ح�ص��ول الطالب/الطالب��ة عل��ى قب��ول بجامع��ة امللك خال��د ف�إنه ي�س��تحق
املكاف�آت التالية:

الوصف

النوع

التخ�ص�صات العلمية
بكالوريو�س ،دبلوم (جمتمع)

مكاف�أة

�شهري ًا

 1000ريال

التخ�ص�صات الأدبية (انتظام فقط)
بكالوريو�س ،دبلوم (جمتمع)

مكاف�أة

�شهري ًا

 850ريال

ذوي االحتياجات الـخا�صة

مكاف�أة

�شهري ًا

ح�سب نوع الإعاقة

مكاف�أة التفوق

مكاف�أة

�سنوي ًا

 1000ريال

طالب و طالبات الدرا�سات العليا
(انتظام فقط)

مكاف�أة

�شهري ًا

 900ريال

طالب و طالبات الدرا�سات العليا

بدل (كتب و مراجع)

�سنوي ًا

 900ريال

طالب و طالبات الدرا�سات العليا

بدل طباعة ر�سالة ماج�ستري

مرة واحدة

 3000ريال

طالب و طالبات الدرا�سات العليا

بدل طباعة ر�سالة دكتوراه

مرة واحدة

 4000ريال

مالحظة:

يتم اقتطاع ر�سم �صندوق الطالب  10ريال من مبالغ املكاف�آت �شهري ًا للكليات
ل�صالـح �صندوق الطالب.

● ●الـحاالت التي ال تصرف
فـيها المكافآت:
1 .1ال ت�صرف مكاف�أة للطالب /الطالبة
املعتذرين من تاريخ االعتذار,
ويح�سب ف�صل االعتذار �ضمن املدة
النظامية.
2 .2ال ت�صرف املكاف�أة للطالب /الطالبة
امل�ؤجلني ,وال حت�سب مدة الـت�أجيل
من �ضمن املدة النظامية للدرا�سة.

16

3 .3ال ت�صرف املكاف�أة للطالب /الطالبة الذين وجه لهم �إنذار �أكادميي ب�سبب
انخفا�ض املعدل الرتاكمي عن الـحد الأدنى ( ) 2.00من ( .) 5.00
4 .4جتاوز املدة النظامية الـخا�صة ب�إنهاء متطلبات الربنامج.

المستندات المطلوبة الستالم بطاقة الصراف:
�أ�صل البطاقة الـجامعية �أو �أ�صل بطاقة الأحوال.

طلب بدل فاقد لبطاقة الصراف اآللي
● ●الطالب/الطالبة:
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب �إ�صدار بطاقة ال�صراف عن طريق �أكادمييا ،وذلك
فـي حالة ( :فقدانها� ,أو تلفها� ,أو فقدان الرقم ال�سري ) .

● ●عمادة القبول والتسجيل:
1 .1طلب بدل فاقد � ,أو تالف للطالب �أو الطالبة من البنك.
�2 .2إر�سال البطاقة �إىل كلية الطالب.

● ●الكلية:
1 .1ا�ستالم البطاقة من عمادة القبول والت�سجيل.
2 .2ت�سليم الطالب بطاقته بعد الت�أكد من هويته.
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الطالب الزائر ( الخارجي)
يجوز للطالب درا�سة بع�ض املقررات فـي جامعة �أخرى معرتف بـها عن طريق البوابة
الإلكرتونية على موقع الـجامعة ،وتعادل له املواد التي جنح فـيها.

الشروط العامة:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

�1أن يكون للطالب �سجل درا�سي ( مبعدل تراكمي ) لف�صلني درا�سيني فعليني على الأقل فـي
الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدرا�سة كطالب زائر.
2يجب الـح�صول على املوافقة امل�سبقة من كلية الطالب لل�سماح له بالدرا�سة كطالب زائر
مع حتديد املقررات التي �سيقوم بدرا�ستها ،وللكلية ا�شرتاط الـح�صول على معدل معني
ملعادلة املقرر ,ويوجه للدرا�سة بخطاب ر�سمي �إىل عمادة القبول والت�سجيل فـي اجلامعة
الزائر لها.
�3أن يكون املقرر الذي يدر�سه الطالب خارج الـجامعة معاد ً
ال فـي مفرداته ,مبا ال يقل عن
 , %80و�أن تكون عدد �ساعات املقرر ت�ساوي �أو تزيد عن وحدات املقرر فـي جامعة امللك
خالد.
4يكون الـحد الأق�صى ملجموع الوحدات الدرا�سية التي ميكن احت�سابها من خارج الـجامعة
هو ( )%20من جمموع وحدات التخرج من جامعة امللك خالد.
5ال حتت�سب نتائج املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر �ضمن معدله الرتاكمي.
6يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والت�سجيل بنتائجه التي ح�صل عليها خالل
�أ�سبوعني من بدء الدرا�سة فـي الف�صل التايل ,و�إال اعترب الطالب/الطالبة منقطع ًا عن
الدرا�سة.

آلية التنفـيذ:
● ●الطالب/الطالبة:
1 .1يتقدم الطالب/الطالبة بطلب ف�صل زائر عن طريق البوابة الإلكرتونية (�أكادمييا)
وذلك خالل الفرتة املخ�ص�صة لذلك.
2 .2معادلة املواد من الكلية �إذا مل تعادل ب�شكل �آيل عن طريق النظام.

● ●عمادة القبول والتسجيل:

1 .1تنفـيذ املعادلة �آليا �إذا �سبق معادلتها من قبل الكلية.
�2 .2إعداد خطاب املوافقة لدرا�سة الزائر للجامعة الزائر لها الطالب �آلي ًا ,و�إتاحته على موقع
الطالب بعد اعتمادها من �صاحب ال�صالحية فـي الكلية.

● ●الكلية:

1 .1معادلة املواد الـخا�صة بالف�صل الزائر �إذا مل تتم معادلتها �إلكرتون ًيا عن طريق النظام.
2 .2اعتماد درا�سة الطالب للف�صل الزائر.
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تغيير التخصص
ي�ستطيع الطالب تقدمي طلب تغيري تخ�ص�ص �إىل ق�سم �آخر �أو �إىل كلية �أخرى.

الشروط العامة:
�1 .1أن يكون الطالب /الطالبة قد �أم�ضى ف�صلني درا�سيني كاملني فـي تخ�ص�صه
ال�سابق ,و�أال يزيد عن �أربعة ف�صول درا�سية.
2 .2حتقيق املعدل الرتاكمي التناف�سي وحتقيق �شروط الكلية.
3 .3الـخ�ضوع للطاقة اال�ستيعابية من مقاعد التحويل الداخلي التي تطرحها
الكليات.
4 .4التقدمي خالل الفرتة املعلنة.
5 .5يحق للطالب التحويل �إىل كلية �أخرى مرة واحدة فقط خالل فرتة درا�سته.
6 .6يحق للطالب تغيري التخ�ص�ص داخل الكلية املقبول بها مرتني فقط ,خالل
فرتة درا�سته.

آلية التنفـيذ:
● ●الطالب/الطالبة:
يتقدم الطالب/الطالبة بطلب تغيري التخ�ص�ص عن
طريق البوابة الإلكرتونية (�أكادمييا) وذلك خالل الفرتة
املخ�ص�صة للتحويل الداخلي.

● ●عمادة القبول والتسجيل:
1 .1تنفـيذ عمليات التحويل �آلي ًا وفق ال�شروط.
�2 .2إ�صدار بطاقة جديدة للطالب /الطالبة املحولني.

● ●الكلية:
1 .1و�ضع ال�شروط الـخا�صة بالتحويل من الكلية.
2 .2اعتماد �أو رف�ض طلبات القبول و فق ما حدد من �شروط.
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تغيير نوع الدراسة:
وتعني التحويل من انتظام �إىل انت�ساب� ,أو دبلوم ,والعك�س.

شروط عامة:
اوال :لتغيري نوع الدرا�سة من االنت�ساب �إىل االنتظام
�1 .1أن يكون للطالب  /للطالبة معدل تراكمي ال يقل عن
ف�صلني درا�سيني وال يزيد عن �ستة ف�صول درا�سية.
�2 .2أن يح�صل الطالب  /الطالبة على معدل تراكمي ال يقل
عن  3من .5
3 .3تغيري نوع الدرا�سة يكون مرة واحدة فقط طوال مدة
الدرا�سة.
�4 .4أن يتقدم الطالب  /الطالبة بطلب تغيري نوع الدرا�سة
فـي فرتة التحويل الداخلي املعلنة.
�5 .5أال يتجاوز الطالب  /الطالبة امل�ستوى ال�ساد�س.
ثاني ًا :تغيري نوع الدرا�سة من االنتظام-بكالوري�س �إىل
الدبلوم:
1 .1تغيري نوع الدرا�سة يكون مرة واحدة فقط طوال مدة
الدرا�سة.
�2 .2أن يتقدم الطالب /الطالبة بطلب تغيري نوع الدرا�سة
فـي فرتة التحويل الداخلي املعلنة.
3 .3اال يكون الطالب  /الطالبة قد ف�صل ت�أديبي ًا من اجلامعة
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آليه تقديم الطلب
● ●الطالب/الطالبة:

يتقدم الطالب �أو الطالبة بطلب تغيري نوع
الدرا�سة عن طريق البوابة الإلكرتونية
(�أكادمي ًيا) وذلك خالل الفرتة املخ�ص�صة
لذلك.

● ●عمادة القبول والتسجيل:

1 .1االعتماد النهائي للطلبات املقدمة بعد
اعتماد الكلية لها.
2 .2ت�سجيل ايل جلداول الطالب/الطالبات.

● ●الكلية:

اعتماد الطلبات املقدمة من خالل البوابة
الإلكرتونية بالقبول �أو الرف�ض وفق ال�شروط.
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الفصل األكاديمي والفرص اإلضافـية
اوال :طالب البكالوريوس
�1 .1إذا ح�صل على ثالثة �إنذارات متتالية على الأكـثـر النخفا�ض معدله الرتاكمي
عن املعدل املحدد للتخرج.
�2 .2إذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة �أق�صاها ن�صف املدة املقررة لتخرجه
عالوة على مدة الربنامج.
الفر�ص اال�ضافـية (طالب البكالوريو�س):
1 .1يعطى الطالب  /الطالبة فر�صة رابعة ملن مل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي
 ,بافرتا�ض ح�صوله على  61نقطة من درا�سة  15وحدة درا�سية على �أن يتم
احت�ساب ذلك وتنفـيذه �آليا.
�2 .2إذا مل يتمكن الطالب  /الطالبة من رفع معدله الرتاكمي بعد �إعطائه الفر�صة
الرابعة ،فلمجل�س الكلية �إعطاءه فر�صة خام�سة بعد تو�صية جمل�س الق�سم،
ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بافرتا�ض ح�صوله على  45نقطة من درا�سة 15
وحدة درا�سية ،على �أن يتم احت�ساب ذلك وتنفـيذه �آليا.
�3 .3إذا مل يتمكن الطالب  /الطالبة من رفع معدله الرتاكمي بعد �إعطائه الفر�صة
الـخام�سة؛ فـيمكن ملجل�س الكلية يف حالة ال�ضرورة وبعد تو�صية جمل�س الق�سم
�أن تو�صي جمل�س الـجامعة ب�إعطائه فر�صة �ساد�سة و�أخرية ملن مل يتمكن من
رفع معدله الرتاكمي ,بافرتا�ض ح�صوله على  2.37نقطة من درا�سة  15وحدة
درا�سية  ,على �أن يتم احت�ساب ذلك وتنفـيذه �آل ًيا.

ثانيا :طالب الدبلوم:
يف�صل الطالب  /الطالبة من الـجامعة فـي الـحاالت الآتية:
� 1 .1إذا ح�صل على �إنذارين �أكادمييني متتاليني.
ينه متطلبات التخرج لدرجة الدبلوم خالل املدة املقررة لتخرجه.
�2 .2إذا مل ِ
الفر�ص اال�ضافـية:
1 .1يُعطى فر�صة ثالثة من ميكنه رفع معدله الرتاكمي ,بافرتا�ض ح�صوله على
 61نقطة من درا�سة  15وحدة درا�سية ،على �أن يتم احت�ساب ذلك وتنفـيذه
�آلي ًا.
�2 .2إذا مل يتمكن الطالب  /الطالبة من رفع معدله الرتاكمي بعد �إعطائه الفر�صة
الثالثة؛ فـيمكن �إعطاء الطالب  /الطالبة فر�صة رابعة و�أخرية بعد تو�صية
جمل�س الكلية ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بافرتا�ض ح�صوله على 45
نقطة من درا�سة  15وحدة در ا�سية على �أن يتم احت�ساب ذلك وتنفـيذه �آليا.
ينه متطلبات التخرج لدرجة
3 .3يُف�صل الطالب  /الطالبة من الـجامعة �إذا مل ِ
البكالوريو�س خالل املدة املقررة لتخرجه.
4 .4ويعالـج و�ضعه وفق الآتي:
ينه متطلبات التخرج خالل مدة �أق�صاها ن�صف املدة املقررة
�إذا مل ِلتخرجه ،عالوة على فرتة الربنامج ،فلمجل�س الكلية منح الطالب /
الطالبة فر�صة ا�ستثنائية لإنهاء متطلبات التخرج بحد �أق�صى ال
يتجاوز �ضعف املدة الأ�صلية املحددة للتخرج ب�شرط �أن يكون �سبب
التعثـر مقبو ً
ال ملجل�س الكلية.

آلية التنفيذ:
● ●الطالب/الطالبة:

التقدم بطلب فر�صة �إ�ضافـية لعميد الكلية فـيما ال يتجاوز الأ�سبوع الأول من
بداية الف�صل الدرا�سي.

● ●عمادة القبول والتسجيل:
 1 .1منح الطالب/الطالبة فر�صة �أو فر�ص ًا �إ�ضافـية بعد الت�أكد من حتقق �شروط منحها.
2 .2عمل جدول درا�سي للطالب/الطالبة.

● ●الكلية:
1 .1درا�سة و�ضع الطالب �أكادميي ًا.
2 .2الرفع بتو�صية املوافقة لطلب الفر�صة الإ�ضافـية للطالب �إذا متت املوافقة من
�صاحب ال�صالحية.
�3 .3إبالغ الطالب برف�ض طلب الفر�صة الإ�ضافـية �إذا مل تتم املوافقة عليها من
�صاحب ال�صالحية.
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التغيب عن االختبارات
النهائية واالختبارات البديلة
عدم متكن الطالب  /الطالبة من ح�ضور االختبار النهائي فـي �أي من
مواد الف�صل لعذر قهري.

الشروط العامة
.1

.2

.3

.4

1يتقدم الطالب  /الطالبة املتغيب عن االختبار النهائي بعذره �إىل
عميد الكلية قبل بداية الف�صل الدرا�سي التايل بوا�سطة الطالب
�أو من ينوب عنه ,الذي بدوره يحيل العذر �إىل جمل�س الكلية,
وفـي حالة عدم قبول جمل�س الكلية العذر ،فـيجب �إبالغ الطالب
 /الطالبة بذلك ر�سم ًّيا ،وفـي حالة االقتناع بالعذر يكلف الق�سم
بعقد االختبار البديل مبا ال يتجاوز �أ�سبوعني من بداية الف�صل.
2تبلغ عمادة القبول والت�سجيل �إلكرتون ًّيا بالتقدير الذي ح�صل
عليه الطالب /الطالبة فـي حالة قبول عذره بعد �أدائه لالختبار
البديل فـي مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الثاين من بداية الدرا�سة
للف�صل التايل ؛ وتقوم العمادة بالإعتماد النهائي للدرجة مع
�إتاحة معالـجة الت�سجيل للطالب  /الطالبة.
3اذا ت�أخرر�صد نتيجة االختبار البديل اىل ما بعد بداية الأ�سبوع
الثالث من الف�صل الدرا�سي يعتمد تعديل الدرجة و تقوم عمادة
القبول والت�سجيل بحذف املقرر من ت�سجيله ،مع تعذر �إ�ضافة �إىل
مقرر �آخر جلدول الطالب/الطالبة.
4يجوز عقد االختبار البديل �أثناء فرتة االختبارات النهائية �إذا
مت تقدمي العذر مبكراً ،ومتت املوافقة عليه.

آلية عقد االختبارات البديلة:
1 .1يف�ضل �أن يحدد الأ�سبوع الأول من الف�صل الدرا�سي �أو الذي قبله موعداً
معلوم ًا للطلبة لعقد االختبارات ,وذلك وفق الئحة الدرا�سة واالختبارات
للمرحلة الـجامعية والقواعد التنفـيذية لها بجامعة امللك خالد لعقد
االختبارات البديلة على م�ستوى الكلية.
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 2 .2تقدم الأعذار لعميد الكلية قبل بداية الف�صل الدرا�سي التايل ،ويتم
تقدميها �إما عن طريق الطالب/الطالبة نف�سه �أو من ينوب عنه.
� 3 .3إذا كانت فرتة التقرير الطبي ت�شتمل على اختبار ف�صلي ،فـيتم تقديرها
من قبل رئي�س الق�سم و�أ�ستاذ املقرر؛ لإعادة االختبار الف�صلي املقرر للطالب
 /الطالبة.
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األعذار المقبولة لالختبارات البديلة
عن االختبارات النهائية
ت�شمل الأعذار التي تقبل من قبل الـجامعة ،والتي على �ضوئها
مينح الطالب  /الطالبة امتحانا بديال لالختبارات النهائية ما
ي�أتي:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

1الأعذار املر�ضية ؛ ب�شرط تقدمي تقرير طبي خا�ص بالطالب/
م�صدق عليه من الـخدمات الطبية بالـجامعة� ،أو من
الطالبة
ٍ
م�ست�شفى حكومي.
2وفاة �أحد �أفراد العائلة من الدرجة الأوىل (الأب ،الأم ،الأخ،
الأخت ،االبن ،البنت ).
3حادث مروري نتج عنه �إ�صابات متنع الـحركة؛ ويجب على
الطالب /الطالبة �إي�صال التقرير الطبي الالزم بوا�سطة �أحد
الأقارب بعد االختبار مبا�شرة بوا�سطة الطالب �أو من ينوب
عنه.
4الإيقاف �أو ال�سجن ،وعلى الطالب  /الطالبة طلب �إبالغ
موجه �إىل
الـجامعة بخطاب من الـجهة التي �أوقف فـيها.
ٍ
كليته التي ينتمي �إليها.
5مواعيد مثبتة من جهات ر�سمية مثل جل�سات حماكم م�صدقة
من �أحد الق�ضاة� ,أو كتاب العدل� ،أو مواعيد مل�ست�شفـيات خارج
املنطقة ،وغريها.
6الظروف ال�شخ�صية والأ�سرية القاهرة والطارئة ،مثل :العنف
الأ�سري ،م�شاكل النقل ،الأعرا�ض ال�صحية التي ال يوجد لها
تقارير طبية ،وتقدر هذه الـحاالت بوا�سطة جلنة مكونة من
عميد  /عميدة الكلية ورئي�س /رئي�سة الق�سم الذي ينتمي له
الطالب/الطالبة واملر�شد الطالبي.

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

الكلية:
1 .1عقد اختبار بديل للطالب.
2 .2يقوم ع�ضو هيئة التدري�س ب�إدخال الدرجة املعدلة عن طريق �صفحته على
البوابة الإلكرتونية (�أكادمييا) وتثبيت الدرجة.
3 .3يقوم عميد الكلية باعتماد الدرجة.

التخرج
يتخرج الطالب بعد �إنهاء
متطلبات التخرج بنجاح ح�سب
الـخطة الدرا�سية ،على �أال يقل
معدله الرتاكمي عن املعدل الذي
يحدده جمل�س الـجامعة املعنية
لكل تخ�ص�ص ،على �أال يقل فـي كل
الأحوال عن تقدير مقبول.
بناء على
يجوز ملجل�س الكلية
ً
تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص
حتديد مقررات منا�سبة يدر�سها
الطالب  /الطالبة لرفع معدله
الرتاكمي ،وذلك فـي حالة جناحه
فـي املقررات ,ور�سوبه فـي املعدل
الرتاكمي.

شروط عامة:
�1 .1أال يقل معدله الرتاكمي عن 2من � 5أو ما يحدده جمل�س الـجامعة.
�2 .2إنهاء جميع متطلبات الـخطة.
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آلية تنفيذ تخريج الطلبة
عمادة القبول والتسجيل:
1 .1تقوم عمادة القبول والت�سجيل مبراجعة جميع �سجالت الطالب وتدقيقها للت�أكد من �أن
الطالب  /الطالبة قد �أكمل جميع متطلبات التخرج.
2 .2ترفع عمادة القبول والت�سجيل ملجل�س الـجامعة مذكرات تت�ضمن قوائم ب�أ�سماء الطالب
املر�شحني للتخرج؛ وذلك فـي �أول جل�سة تلي فرتة االختبارات النهائية لكل ف�صل مبا فـي
ذلك الف�صل ال�صيفـي.
3 .3الطالب الذين يح�صلون على تقدير غري مكتمل (ل) �أو الذين يُ�سمح لهم باختبار بديل
فـي مقرر �أو �أكـثـر فـي �آخر م�ستوى درا�سي لربنامج التخرج� ،أومن فـي حكمهم ترفع
ب�ش�أنهم مذكرات تخرج �إفرادية حال ا�ستكمالهم املتطلبات ،ويعد �آخر ف�صل درا�سي فـي
�سجل الطالب  /الطالبة هو ف�صل التخرج.
4 .4الطالب الذين تقت�ضي خططهم الدرا�سية �إنهاء متطلبات التدريب العملي ترفع �أ�سما�ؤهم
ملجل�س الـجامعة بطلب املوافقة على منحهم الدرجة فـي نهاية الف�صل الدرا�سي ,الذي
ينهون فـيه هذا املتطلب على �أن تثبت فـي �سجل الطالب /الطالبة العبارة الآتية « ا�ستكمل
الطالب  /الطالبة متطلبات التدريب العملي خالل هذا الف�صل».
ُ 5 .5ينح كل خريج وثيقة تخرج باللغتني :العربية والإجنليزية يو�ضح فـيها :ا�سمه رباعي ًا،
ومكان امليالد ،وتاريخه ،والكلية ،والتخ�ص�ص والدرجة التي ح�صل عليها ،وتقديره
عند التخرج ،وحالة القيد .وتوقع الوثيقة من عميد القبول والت�سجيل ،وتختم بختم
الـجامعة.
6 .6فـي حالة فقدان �أو تلف وثيقة التخرج ميكن �إ�صدار بدل فاقد� ،أو بدل تالف وفق ًا ملا ي�أتي:
● ●يُعلن الطالب  /الطالبة عن فقد وثيقة تخرجه فـي �إحدى ال�صحف املحلية على �أن يتقدم
بطلب �إ�صدار بدل مفقود بعد م�ضي �أ�سبوعني على تاريخ الإعالن ،و يرفق الإعالن بطلبه،
�أو يح�ضر وثيقته التالفة.
● ●يو�ضع ختم بعبارة «بدل فاقد» �أو «بدل تالف» على كل وثيقة بديلة.

آلية احتساب المعدل
المعـدل الفصـلي:
هو حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب على جمموع الوحدات
املقررة جلميع املقررات التي در�سها فـي ذلك الف�صل ،وحت�سب التقديرات التي
يح�صل عليها الطالب فـي كل مقرر كما يلي:

الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير وزن التقدير من 5

 95ـ 100

ممتاز مرتفع

�أ +

5.00

� 90إىل �أقل من 95

ممتـــاز

�أ

4.75

� 85إىل �أقل من 90

جيد جداً مرتفع

ب+

4.50

� 80إىل �أقل من 85

جيـد جــداً

ب

4.00

� 75إىل �أقل من80

جيـد مرتـفع

ج+

3.50

� 70إىل �أقل من 75

جــيـــد

ج

3.00

� 65إىل �أقل من70

مقبـول مرتفع

د+

2.50

� 60إىل �أقل من 65

مـقـبــول

د

2.00

�أقــل مـن 60

را�ســــب

هـ

1.00

خا�ص مبرحلتي الدبلوم والبكالوريو�س.
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احتساب النقاط:
حت�سـب النقـاط ب�ضرب عدد الوحدات املقررة فـي وزن التقدير الذي ح�صل عليه
فـي كل مقرر در�سه الطالب ،مثال:
( الف�صل الأول )

المقرر

عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير النقاط

� 103سلم

2

85

ب+

4.5

9

 342كم

3

70

ج

3.0

9

 235ري�ض

3

92

�أ

4.75

14.25

 312فـيز

4

80

ب

4.0

16

المجوع

12

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

48.25

المـعــدل التراكــمــي:
هو حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات
التي در�سها منذ التحاقه بالـجامعة على جمموع الوحدات التي در�سها ،مثال:
( الف�صل الثاين )

المقرر

عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير النقاط

� 103سلم

2

96

�أ +

5.0

10

 317كم

3

83

ب

4.0

12

 314ري�ض

4

71

ج

3.0

12

 326فـيز

3

81

ب

4.0

12

المجوع

12

46

معدل الف�صل الثاين =

املعدل الرتاكمي =

جمموع النقاط ( )46
جمموع الوحدات ( )12

= 3.83

جمموع نقاط الف�صلني ( )48.25+46
جمموع وحدات الف�صلني ()12+12

= 3.93
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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

