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الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
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المادة األولى :التعريفات
السنة الدراسية:

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي:

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا ً ُتد ََّرس عل>ى م>داھا المق>ررات الدراس>ية ،وال ت>دخل
من ضمنھا فترتا التسجيل واالختبارات النھائية.

الفصل الصيفي:

م>>دة زمني>>ة ال تزي>>د عل>>ى ثماني>>ة أس>>ابيع وال ت>>دخل م>>ن ض>>منھا فترت>>ا التس>>جيل واالختب>>ارات
النھائية ،وتضاعف خاللھا المدة المخصصة لكل مقرر.

ا المستوى الدراسي:

١

ھو الدال على المرحلة الدراسية وفقا للخطط الدراسية المعتمدة .

لخطة الدراسة :

ھي مجموعة المق>ررات الدراس>ية اإلجباري>ة واالختياري>ة والح>رة  ،والت>ي تش>كل م>ن مجم>وع
وح>>داتھا متطلب>>ات التخ>>رج الت>>ي يج>>ب عل>>ى الطال>>ب اجتيازھ>>ا بنج>>اح للحص>>ول عل>>ى الدرج>>ة
العلمية في التخصص المحدد.٢

 ١عدلت الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (١٤٢٨/٤٥/٢٣المتخذ في الجلسةا )الخامسة واألربعين( المعقودة بتاريخ
١٤٢٨/١/١٨ھـ المتوج بالموافقة السامية رقم )/٣٠٣٠م ب ( وتاريخ  ١٤٢٨/٣/٢٣ھـ
 ٢أضيفت الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (١٤٢٨/٤٥/٢٣المتخذ في الجلسةا )الخامسة واألربعين( المعقودة بتاريخ
١٤٢٨/١/١٨ھـ المتوج بالموافقة السامية رقم )/٣٠٣٠م ب ( وتاريخ  ١٤٢٨/٣/٢٣ھـ
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المقرر الدراسي:

مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتم>دة ف>ي ك>ل تخص>ص )برن>امج(  .ويك>ون لك>ل مق>رر
رقم  ،ورمز  ،واسم  ،ووصف مفص>ل لمفردات>ه يمي>زه م>ن حي>ث المحت>وى  ،والمس>توى عم>ا
س>>واه م>>ن مق>>ررات  ،ومل>>ف خ>>اص يح>>تفظ ب>>ه القس>>م لغ>>رض المتابع>>ة والتقي>>يم والتط>>وير ،
ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه. ٣

الوحدة الدراسية:

المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتھا عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي
ال تق>ل مدت>ه ع>>ن خمس>ين دقيق>>ة ،أو ال>درس العمل>>ي أو المي>داني ال>>ذي ال تق>ل مدت>>ه ع>ن مائ>>ة
دقيقة .

اإلنذار األكاديمي:

اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموض>ح ف>ي ھ>ذه
الالئحة.

درجة األعمال الفصلية:

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختب>ارات وبح>وث
وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.

االختبار النھائي:

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نھاية الفصل الدراسي.

درجة االختبار النھائي:

الدرجة التي يحصل عليھا الطالب في كل مقرر في االختبار النھائي للفصل الدراسي.

الدرجة النھائية:

مجم>وع درج>>ات األعم>ال الفص>>لية مض>افا ً إليھ>>ا درج>ة االختب>>ار النھ>ائي لك>>ل مق>رر  ،وتحس>>ب
الدرجة من مائة .

التقـديـر:

وص>ف للنس>بة المئوي>ة أو الرم>>ز األبج>دي للدرج>ة النھائي>ة الت>>ي حص>ل عليھ>ا الطال>ب ف>>ي أي
مقرر أنظر الملحق )أ(.
تقدير غير مكتمل:

تقدير يرصد مؤقتا ً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المح>دد ،ويرم>ز
له في السجل األكاديمي بالحرف )ل( أو ) .(IC
تقدير مستمر:

تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراس>ي الس>تكماله ،ويرم>ز
له بالرمز )م( أو ).(IP

 ٣عدلت الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (١٤٢٨/٤٥/٢٣المتخذ في الجلسةا )الخامسة واألربعين( المعقودة بتاريخ
١٤٢٨/١/١٨ھـ المتوج بالموافقة السامية رقم )/٣٠٣٠م ب ( وتاريخ  ١٤٢٨/٣/٢٣ھـ
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المعدل الفصلي:

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليھا الطال>ب عل>ى مجم>وع الوح>دات المق>ررة لجمي>ع
المقررات التي درسھا في أي فصل دراسي ،وتحسب النقاط بض>رب الوح>دة المق>ررة ف>ي وزن
التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ،انظر الملحق )ب(.
المعدل التراكمي:

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حص>ل عليھ>ا الطال>ب ف>ي جمي>ع المق>ررات الت>ي درس>ھا من>ذ
التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ،انظر الملحق )ب(.

التقدير العام:

وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدّة دراسته في الجامعة.

العبء الدراسي :

مجموع الوحدات الدراسية التي يس>مح للطال>ب التس>جيل فيھ>ا ف>ي فص>ل دراس>ي ويتح>دد الح>د
األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة. ٤

 ٤عدلت الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (١٤٢٨/٤٥/٢٣المتخذ في الجلسةا )الخامسة واألربعين( المعقودة بتاريخ
١٤٢٨/١/١٨ھـ المتوج بالموافقة السامية رقم )/٣٠٣٠م ب ( وتاريخ  ١٤٢٨/٣/٢٣ھـ
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قبول الطالب المستجدين
المادة الثانية:

يحدد مجلس الجامعة بنا ًء على اقتراح مجالس الكليات والجھات ذات العالقة في الجامع>ة ع>دد
الطالب الذين يمكن قبولھم في العام الدراسي القادم.

المادة الثالثة:

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:
أ  -أن يكون حاصالً على ش>ھادة الثانوي>ة العام>ة أو م>ا يعادلھ>ا م>ن داخ>ل المملك>ة أو م>ن
خارجھا.
ب  -أن ال يكون قد مضى على حصوله على الثانوي>ة العام>ة أو م>ا يعادلھ>ا م>دة تزي>د عل>ى
خمس سنوات ،ويجوز لمجلس الجامعة االس>تثناء م>ن ھ>ذا الش>رط إذا ت>وافرت أس>باب
مقنعة.
ج  -أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د -أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراھا مجلس الجامعة.
ھـ  -أن يكون الئقا ً طبيا ً.
و  -أن يحص>>ل عل>>ى موافق>>ة م>>ن مرجع>>ه بالدراس>>ة إذا ك>>ان يعم>>ل ف>>ي أي جھ>>ة حكومي>>ة أو
خاصة.
ز  -أن يستوفي أي شروط أخرى يحددھا مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي:
أ -أن يكون حاصالً على شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا من داخل المملكة أو من
خارجھا ولمجلس الجامعة تحديد الشھادات المؤھلة لاللتحاق بأقسامھا.
ب -أن ال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلھا مدة تزيد على
خمس سنوات ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ھذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
ج -أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د -أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراھا مجلس الجامعة.
ه -أن يكون الئقا طبيا.
و -أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جھة حكومية أو
خاصة.
ز -أن يستوفي أي شروط أخرى يحددھا مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
ح -أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية.
ط -ال يجوز قبول الحاصلين على شھادة البكالوريوس أو ما يعادلھا للحصول على
بكالوريوس أخرى  ،ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك.
ي -ال يجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونھا سواء في نفس الجامعة
أو غيرھا.
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٠من ٤٠

صفحة

المادة الرابعة:

تكون المفاضلة بين المتقدمين مم>ن تنطب>ق عل>يھم جمي>ع الش>روط وفق>ا ً ل>درجاتھم ف>ي اختب>ار
الشھادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

تك ون المفاض لة ب ين المتق دمين مم ن تنطب ق عل يھم جمي ع الشـ ـروط وفق ا ً ل درجاتھم ف ي اختب ار
الشھادة الثانوية العامة واختبار القدرات والمقابلة الشخصية وأي اختبارات قبول يعتم دھا مجل س
الجامعة.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١١من ٤٠

صفحة

نظام الدراسة

٥

المادة الخامسة

يقرھا مجلس الجامعة .
أ – يتدرج الطالب في الدراسة وفقا ً للقواعد التنفيذية التي ّ
ب-تص ّمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
-١
-٢
-٣

-٤
-٥

ّ
المنظمة لھا بما في
يتحمل الطالب مسؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة واللوائح
ذلك متطلبات التخرج.
ً
ً
تخصص الكلية مرشدا أكاديميا لكل طالب يساعده في المسائل المتعلقة بنظام
الدراسة ومسيرته الدراسية مثل اختيار التخصص وتسجيل المقررات اإلجبارية
واالختيارية وغيرھا من المسائل األكاديمية.
يتدرج الطالب في الدراسة وفقا ً للتالي:
أ -يكون تدرج الطالب دراسيا ً حسب المقررات التي اجتازھا بنجاح ضمن
خطة الدراسة المعتمدة.
ب -يواصل الطالب تحصيله العلمي حسب الخطة الدراسية المعتمدة ويكون
مرشحا ً للتخرج إذا استوفى متطلبات التخرج.
تصمم الخطط الدراسية النموذجية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل
للمرحلة الجامعية  ،ويمكن للطالب إنھاء متطلبات التخرج في أقل من ذلك.
يندرج تحت نظام الدراسة طالب المرحلة الجامعية وطالب البرامج االنتقالية .

 ٥عدلت ھذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (١٤٢٨/٤٥/٢٣وتاريخ ١٤٢٨/١/١٨ھـ المتوج بالموافقة السامية رقم )/٣٠٣٠م
ب ( وتاريخ  ١٤٢٨/٣/٢٣ھـ

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٢من ٤٠

صفحة

المادة السادسة:

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكلي>ات عل>ى أس>اس الس>نة الدراس>ية الكامل>ة وفق>ا ً للقواع>د
واإلجراءات التي يقرھا مجلس الجامعة ،وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد
واإلجراءات في ھذه الالئحة بعد إحالل عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي"
حيثما ورد ،بما ال يتعارض مع ما يأتي:
أ -تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي ال تقل مدته عن ) (٣٠ثالثين
أسبوعا ،وال تدخل من ضمنھا فترات التسجيل واالختبارات النھائية.
ب -يعقد اختبار نھائي لكل مقرر خالل أو في نھاية السنة الدراسية ،ويجوز بالنسبة
للمقررات العملية والسريرية ذات الطبيعة التدريبية أن يتم االختبار النھائي فيھا
بنھاية الفترة التدريبية.
ج -يعقد اختبار دور ثاني قبل بدء العام الدراسي بمدة ال تقل عن أسبوعين ،ويسمح
بدخوله لمن رسب في مقررات يحدد مجلس الكلية طبيعتھا ومجموع عدد وحداتھا
بما ال يزيد عن ) (%٥٠خمسين في المائة مما يدرسه الطالب ويرصد لمن ينجح
في الدور الثاني تقدير مقبول في الدور الثاني )د (٢بدالً من النتيجة السابقة )ھـ(.
د -يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لھا دور ثان في نفس
السنة ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيھا ،ولمجلس الكلية أو من يفوضه أن
يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية.
ه -ال ينتقل الطالب من سنة إلى أخرى حتى ينھي متطلبات االنتقال حسب الخطة
الدراسية.
و -يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات فيھا للطالب بسنتين متتاليتين.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٣من ٤٠

صفحة

نظام المستويات
المادة السابعة:

نظ>>ام دراس>>ي يقس>>م في>>ه الع>>ام الدراس>>ي إل>>ى فص>>لين رئيس>>يين ،ويج>>وز أن يك>>ون ھن>>اك فص>>ل
دراسي صيفي ،على أن تحتسب مدّته بنصف مدة الفص>ل الرئيس>ي ،وت>وزع متطلب>ات التخ>رج
لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقا ً للخطة الدراسية التي يقرھا مجلس الجامعة.
المادة الثامنة

٦

يض>>ع مجل>>س الجامع>>ة قواع>>د التس>>جيل والح>>ذف واإلض>>افة للمق>>ررات ض>من مس>>تويات الخط>>ة
الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

التسجيل الرسمي :
أوالً:
 -١يتاح للطالب تسجيل المقررات التي يرغب بدراستھا أو حذفھا حسب اآلتي:
أ -يمكن للطالب تسجيل المقررات التي يرغب بدراستھا قبل بداية الفصل الدراسي
بأسبوع وينتھي بنھاية األسبوع األول من بدء الدراسة.
ب -يجب أن ال يتجاوز التسجيل الحد األعلى للعبء الدراسي وال يقل عن الحد األدنى
حسب ما سيرد في الفقرة ثانيا ً من ھذه القاعدة .
ج -يمكن للطالب حذف المقررات الدراسية التي ال يرغب بدراستھا حتى نھاية
األسبوع الثاني من بداية الدراسة.
 -٢تتم عملية تسجيل المقررات للطالب بعد التشاور مع مرشده األكاديمي ويتحمل
الطالب مسؤولية أي قصور أو أخطاء تحدث نتيجة جھله بالتعليمات .
 -٣يجب على الطالب إجراء عملية التسجيل بنفسه وال يحق له تكليف من ينوب عنه
إطالقا ً.
 -٤يمكن إجراء عملية التسجيل آليا ً لطلبة كلية معينه أو لطلبة مستوى معين إذا اقتضت
الحاجة ذلك .
 -٥يجوز للطالب حذف مقرر واحد فقط خالل ثمانية أسابيع من بدء الدراسة وأربعة
أسابيع للفصل الصيفي كما ورد في الفقرة السابعة من المادة الثالثة عشرة.
 -٦إذا لم يسجل الطالب أي مقرر خالل فترة التسجيل النظامية يعتبر منقطعا ً عن
الدراسة .
ثانيا ً :العبء الدراسي:
العبء الدراسي ھو مجموع الساعات )الوحدات( الدراسية للمقررات التي يسجلھا
الطالب في الفصل الدراسي ويحدد حسب القواعد التالية :
 – ١الحد األدنى:
الحد األدنى للعبء الدراسي ھو  ١٢ساعة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي
وساعة دراسية واحدة في الفصل الصيفي .
 – ٢الحد األعلى:

 ٦عدلت ھذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (١٤٢٨/٤٥/٢٣وتاريخ ١٤٢٨/١/١٨ھـ المتوج بالموافقة السامية رقم )/٣٠٣٠م
ب ( وتاريخ  ١٤٢٨/٣/٢٣ھـ

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٤من ٤٠

صفحة

الحد األعلى للعبء الدراسي ھو  ٢٠ساعة معتمده في الفصل الدراسي و ١٠ساعات
معتمده في الفصل الصيفي .
أ .ال يحق للطالب المنذر أكاديميا ً أن يزيد العبء الدراسي لديه عن ١٤ساعة.
ب .ال يحق للطالب الحاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي لديه عن
١٦ساعة.
ج .يسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلى بما ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة.
ثالثا ً :التسجيل المبكر :
يمكن إجراء عملية التسجيل المبكر حسب اآللية التي تضعھا عمادة القبول
والتسجيل بالتنسيق مع الكليات .
رابعا ً :اإلنذار األكاديمي:
يعطي الطالب إنذاراً أكاديميا ً إذا قل معدله التراكمي عن  ٢.٠٠من .٥.٠٠
المادة التاسعة :

عل>>ى الطال>>ب المن>>تظم حض>>ور المحاض>>رات وال>>دروس العملي>>ة ،ويح>>رم م>>ن دخ>>ول االختب>>ار
النھائي فيھا إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددھا مجلس الجامعة ،على أال تقل ع>ن
) (%٧٥من المحاضرات والدروس العملية المح>ددة لك>ل مق>رر خ>الل الفص>ل الدراس>ي ،و ُيع> ّد
الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا ً في المقرر ،ويرصد له تقدير محروم
)ح( أو ) .(D

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٥من ٤٠

صفحة

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
-١
-٢
-٣
-٤

يحرم الطالب من دخول االختبار النھائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه عن ) ( %٢٠
عشرين في المائة بدون عذر من مجموع المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر
.
يع ّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر ويرصد له
تقدير محروم )ح( أو ).(DN
يتم إقرار قوائم الطالب المحرومين من قبل مجلس الكلية .
تعلن قوائم الحرمان قبل بداية االختبارات النھائية .

المادة العاشرة:

يج>>وز لمجل>>س الكلي>>ة أو م>>ن يفوض>>ه  -اس>>تثنا ًء  -رف>>ع الحرم>>ان والس>>ماح للطال>>ب ب>>دخول
االختبار ،شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس ،ويحدد مجل>س الجامع>ة نس>بة الحض>ور
على أال تقل عن ) (%٥٠من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
يجوز لمجلس الكلية التي تقدم المقرر أو من يفوضه  -استثنا ًء  -رفع الحرمان عن الطالب
والسماح له بدخول االختبار بشرط أن يقدم الطالب عذراً مقبوالً للمجلس على أن ال تزيد نسبة
الغياب عن أربعين في المائة ) ( % ٤٠من مجموع المحاضرات والدروس العملية المحددة
للمقرر.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٦من ٤٠

صفحة

المادة الحادية عشرة:

الطالب الذي يتغيب عن االختبار النھائي تكون درجته صفراً في ذلك االختبار ،ويحسب تق>ديره
في ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليھا.
المادة الثانية عشرة :

إذا لم يتمكن الطال>ب م>ن حض>ور االختب>ار النھ>ائي ف>ي أي م>ن م>واد الفص>ل لع>ذر قھ>ري ج>از
لمجلس الكلي>ة ،ف>ي ح>االت الض>رورة القص>وى ،قب>ول ع>ذره والس>ماح بإعطائ>ه اختب>اراً ب>ديالً
خالل مدة ال تتجاوز نھاية الفصل الدراسي التالي ،ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بع>د أدائ>ه
االختبار البديل.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
 .١يقبل العذر في الغياب عن االختبار في الحاالت التالية:
أ .أن يقدم العذر من وقت حصول سببه حتى أسبوع من زواله .
ب .األعذار التي ينظر فيھا مجلس الكلية ھي األعذار القھرية كالتنويم في المستشفى
وحوادث السيارات والوالدة ونحوھا .
 .٢يكون االختبار البديل ورصد النتيجة خالل مدة ال تتجاوز نھاية الفصل الدراسي
التالي

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٧من ٤٠

صفحة

المادة الثالثة عشرة: ٧

)أ(

)ب(

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار ف>ي دراس>ة فص>ل دراس>ي دون أن يع>د راس>با ً إذا
تقدم بعذر مقبول لدى الجھة التي يحددھا مجلس الجامع>ة وذل>ك خ>الل فت>رة زمني>ة
تحددھا القواعد التنفيذية التي يقرھا مجلس الجامعة  ،ويرصد للطالب تقدير ) ع (
أو )  ( Wويحتسب ھذا الفصل من الم ّدة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.
يجوز االنسحاب بع>ذر م>ن مق>رر أو أكث>ر ف>ي الفص>ل الدراس>ي وف>ق القواع>د التنفيذي>ة
التي يقرھا مجلس الجامعة .

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

.٦
.٧
.٨

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار ف ي دراس ة فص ل دراس ي دون أن يع د راس با إذا
أنھى إجراءات االعتذار في الفترة النظامية .
تمتد الفترة النظامية لالعتذار عن الفصل الدراسي إلى ما قبل االختبارات النھائية بثالثة
أسابيع حسب التقويم األكاديمي للجامعة .
الكليات التي تطبق نظام الدراسة السنوي تمتد الفترة النظامية فيھا لالعتذار عن الدراسة
إلى ما قبل االختبارات النھائية بستة أسابيع حسب التقويم األكاديمي للجامعة.
يرص د للطال ب تق دير ) ع ( أو )  ( Wويحتس ب ھ ذا الفص ل ) أو الس نة ( م ن الم دة
الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.
يجب أن ال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراس يين متت اليين أو متف رقين طيل ة دراس ة
الطال ب الجامعي ة ث م يط وى قي ده بع د ذل ك .أم ا ط الب الكلي ات الت ي تطب ق نظ ام الس نة
الدراسية فال يجوز االعتذار إال لسنة واحدة فقط  ،مع مراع اة م ا ج اء ف ي الفق رة ) ( ٢
من القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة عشرة .
يجب على الطالب المعتذر التسجيل للفصل الدراسي التالي .
يجوز للطالب حذف مقرر واحد فقط خالل ثمانية أسابيع من بدء الدراسة وأربعة أسابيع
للفصل الصيفي بشرط أن ال يقل العبء الدراسي عن الحد األدنى.
تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمھا لالعتذار عن الفصل الدراسي .

 ٧عدلت ھذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (١٤٢٨/٤٥/٢٣وتاريخ ١٤٢٨/١/١٨ھـ المتوج بالموافقة السامية رقم )/٣٠٣٠م
ب ( وتاريخ  ١٤٢٨/٣/٢٣ھـ

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٨من ٤٠

صفحة

التأجيل واالنقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشرة :

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجھة التي يحددھا مجل>س الجامع>ة عل>ى
أالّ تتج>>اوز م>>دة التأجي>>ل فص>>لين دراس>>يين متت>الين أو ثالث>>ة فص>>ول دراس>>ية غي>>ر متتالي>>ة ح>>داً
أقص>>ى طيل>>ة بقائ>>ه ف>>ي الجامع>>ة ث>>م يط>>وى قي>>ده بع>>د ذل>>ك  ،ويج>>وز لمجل>>س الجامع>>ة ف>>ي ح>>ال
الضرورة االس>تثناء م>ن ذل>ك ،وال تحتس>ب م>دّة التأجي>ل ض>من الم> ّدة الالزم>ة إلنھ>اء متطلب>ات
التخرج .

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
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يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفص ل الدراس ي أو الس نة الدراس ية
عل ى أال تتج اوز م دة التأجي ل فص لين دراس يين متت الين أو ثالث ة فص ول دراس ية غي ر
متتالية )أما طالب الكليات الت ي تطب ق نظ ام الس نة الدراس ية ف ال يج وز التأجي ل لس نتين
متتاليتين أو غير متتاليتين( كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يط وي قي ده بع د ذل ك،
ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك ،بعد توصية مجلس الكلي ة
وتأييد اللجنة الدائمة لمشاكل الطالب األكاديمية.
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.
ال يجوز للطالب الجمع بين االعتذار والتأجيل ألكثر من فصلين دراسيين متتاليين .
يجب على الطالب المؤجل التسجيل للفصل التالي وإال اعتبر منقطعا ً .
تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمھا لتأجيل الفصل الدراسي .

المادة الخامسة عشرة :

إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراس>ة م>دة فص>ل دراس>ي دون طل>ب التأجي>ل يط>وى قي>ده م>ن
الجامعة ،ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل ،وبالنس>بة للطال>ب
المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات النھائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
يطوى قيد الطالب المنتظم إذا انقطع عن الدراس ة م ن ب دايتھا وحت ى نھاي ة األس بوع الس ابع م ن
الدراسة إذا لم يسجل في أي مقرر .

المادة السادسة عشرة:

ال ُيع ُّد الطالب منقطعا ً عن الدراسة للفصول التي يدرسھا زائراً في جامعة أخرى .

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
انظر المادة الخمسين و قاعدتھا التنفيذية عن الطالب الزائر.
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ١٩من ٤٠

صفحة

إعـــادة الـقـيــــــد
المادة السابعة عشرة :

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسج ّله قبل االنقطاع وف>ق الض>وابط
اآلتية:
 .١أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
 .٢أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجھات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب .
 .٣إذا مضى على طي قيد الطالب أربع>ة فص>ول دراس>ية ف>أكثر ،فبإمكان>ه التق>دم للجامع>ة
طالبا ً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق عل>ى أن تنطب>ق علي>ه كاف>ة
ش>>روط القب>>ول المعلن>>ة ف>>ي حين>>ه  ،ولمجل>>س الجامع>>ة االس>>تثناء م>>ن ذل>>ك وفق>>ا
لضوابط يصدرھا المجلس.٨
 .٤ال يج>>وز إع>>ادة قي>>د الطال>>ب أكث>>ر م>>ن م>>رة واح>>دة ،ولمجل>>س الجامع>>ة – ف>>ي ح>>ال
الضرورة – االستثناء من ذلك.
٩
 .٥ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً أكاديميا ً .

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

 .١يعتبر الطالب مطويا ً قيده في الحاالت التالية:
أ -االنقطاع عن الدراسة
ب -االنسحاب من الجامعة
ت -المفصول أكاديميا ً
 .٢يمكن للطالب المطوي قيده التق دم لكليت ه بطل ب إع ادة قي ده برقم ه وس جلّه الس ابق وف ق
الضوابط اآلتية:
أ -أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية )أو سنتين دراس يتين للكلي ات
التي تطبق نظام السنة الدراسية( من تاريخ طي القيد.
ب -أن يوافق مجلس الكلية المعنية عل ى إع ادة قي د الطال ب وف ق الض وابط الت ي يح ددھا
خ الل الفت رة النظامي ة للتس جيل  ،وف ي ح ال ت أخر موافق ة مجل س الكلي ة ع ن الفت رة
النظامية للتسجيل فإنه ال يحق للطالب التسجيل إال في الفصل التالي .
ج -إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية )أو سنتان دراسيتان للكلي ات الت ي
تطب ق نظ ام الس نة الدراس ية( ف أكثر ،فبإمكان ه التق دم للجامع ة طالب ا ً مس تجداً دون
الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القب ول المعلن ة
في حينه ،وللجنة الدائمة لمشاكل الطالب األكاديمية االستثناء من ذلك وفقا ً لض وابط
تضعھا اللجنة.
د -ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولم دير الجامع ة – ف ي ح ال الض رورة
– االستثناء من ذلك ،بعد توصية اللجنة الدائمة لمشاكل الطالب األكاديمية.
ه -ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالً أكاديميا ً.

 ٨عدلت ھذه افقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم )١٤٢٥/٣٣/٩ھـ( المتوج بالموافقة السامية رقم /٤٧٦أ وتاريخ  ١٤٢٥/٣/٢٦ھـ.
 ٩عدلت ھذه افقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم )١٤٢٧/٤٣/٩ھـ( المتوج بالموافقة السامية رقم )/٦٢٠٤م ب( وتاريخ
 ١٤٢٧/٨/١٨ھـ.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٠من ٤٠

صفحة

المادة الثامنة عشرة :

ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل م>ن الجامع>ة ألس>باب تعليمي>ة أو تأديبي>ة ،أو ال>ذي فص>ل
م>>ن جامع>>ة أخ>>رى ألس>>باب تأديبي>>ة ،وإذا اتض>>ح بع>>د إع>>ادة قي>>ده أن>>ه س>>بق فص>>له لمث>>ل ھ>>ذه
األسباب فيع ُّد قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد .

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢١من ٤٠

صفحة

التـــــــخـــــرج
المادة التاسعة عشرة :

يتخرج الطالب بعد إنھاء متطلبات التخرج بنجاح حس>ب الخط>ة الدراس>ية ،عل>ى أال يق>ل معدل>ه
التراكمي عن مقبول ،ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات
مناسبة يدرسھا الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حال نجاحه في المقررات ورس>وبه ف>ي
المعدل .

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
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يتخ رج الطال ب بع د إنھ اء متطلب ات التخ رج بنج اح حس ب الخط ة الدراس ية ،عل ى أال يق ل
تقديره عن مقب ول )أي ال يق ل معدل ه التراكم ي ع ن  ٢.٠٠م ن  ،(٥.٠٠ولمجل س الكلي ة –
بنا ًء على توصية مجلس القسم المختص – تطبيق نظام إعادة حساب المعدل التراكمي وذلك
في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل التراكمي وفقا ً للقواعد التالية:
يشترط الستبعاد أي تقدير لمقرر درسه الطالب أن يكون الطالب ق د أع اده بنج اح
أ-
وحصل فيه على تقدير ) د ( أو أعلى .
ب -يجب أال يتجاوز معدله التراكمي بعد إعادة حسابه  ٢.٠٠م ن ) ٥.٠٠اثن ان م ن
أصل خمسة( .
ج -يجب أال يزيد مجموع الوحدات الدراسية للمقررات المستبعد حس ابھا م ن المع دل
التراكمي عن )  ( %١٥من مجموع وحدات مقررات خطة الطالب الدراسية .
عند إعادة حساب المعدل التراكمي يمكن اس تبعاد التق ديرات التالي ة فق ط  :راس ب
د-
)ھـ( و محروم )ح( و منسحب برسوب )سح( .
يجب أن يتضمن السجل األكاديمي جميع تقديرات المقررات التي درس ھا الطال ب
ه-
 ،والتقدير الذي حصل عليه في كل مرة
توضع في السجل األكاديمي إشارة خاصة تميز المقررات التي ت م اس تبعادھا بع د
و-
تطبيق نظام إعادة حساب المعدل التراكمي.
يراعى ما ورد في الفقرتين )ب  ،ج( من المادة العشرين.
ال يعتبر الطالب متخرجا إال بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على منحه الدرجة العلمية.
تحدد أيام التخرج للفصول الدراسية من خالل التقويم األكاديمي المقر من مجلس الجامعة.
أ .ترفع عمادة القبول والتسجيل لمجلس الجامعة أو من يفوضه م ذكرات التخ رج لعرض ھا
في أقرب جلسة بع د انتھ اء االختب ارات النھائي ة ورص د ال درجات ،وترف ع م ذكرات
تخرج إفرادية في ح االت الط الب الحاص لين عل ى تق دير غي ر مكتم ل )ل( ) (ICأو
الذين يسمح لھم باختبار ب ديل ف ي مق رر أو أكث ر ف ي أخ ر مس توى دراس ي لبرن امج
التخ رج ،أو م ن ف ي حكمھ م ح ال اس تكمالھم متطلب ات التخ رج ،ويعتب ر آخ ر فص ل
دراسي في سجل الطالب ھو فصل التخرج.
وثيقة التخرج:
أ -يم نح ك ل خ ريج وثيق ة تخ رج يوض ح فيھ ا ب اللغتين العربي ة واإلنجليزي ة المعلوم ات

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٢من ٤٠

صفحة

التالية :تاريخ التخرج ب الھجري والم يالدي  ،اس م الطال ب رباعي ا ً  ،جنس يته  ،رق م
الس جل الم دني  ،الكلي ة  ،التخص ص  ،المس ار ) إن وج د (  ،الدرج ة العلمي ة ،
التقدير ،وتوقع الوثيقة وتختم من عميد القبول والتسجيل.
ب -يمكن إصدار وثيقة تخرج كبدل مفقود وتوضع عليھا عبارة " بدل مفقود " .

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٣من ٤٠

صفحة

الفـصــــل من الــجـــــامــعــــة
المادة العشرون :

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
أ -إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن )٢.٠٠
من  ٥أو  ١.٠٠من  (٤ولمجلس الجامعة بنا ًء على توص>ية مجل>س الكلي>ة إعط>اء
فرصة رابعة لمن ُي ْمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة .
ب -إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على
مدة البرنامج ،ولمجلس الجامعة إعط>اء فرص>ة اس>تثنائية للطال>ب إلنھ>اء متطلب>ات
التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج .
ج -يجوز لمجلس الجامع>ة ف>ي الح>االت االس>تثنائية معالج>ة أوض>اع الط>الب ال>ذين تنطب>ق
عل>>يھم أحك>>ام الفق>>رتين الس>>ابقتين بإعط>>ائھم فرص>>ة اس>>تثنائية ال تتج>>اوز فص>>لين
دراسيين على األكثر.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
 .١ينذر الطالب إذا انخف ض معدل ه التراكم ي ع ن  ٢.٠٠م ن  ٥.٠٠و يظھ ر ذل ك ف ي الس جل
األكاديمي .
 .٢إذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات متتالية فإن ه يعتب ر موقوف ا ً أكاديمي ا ً حت ى يص در ق رار
مجلس الكلية بشأنه على النحو التالي :
أ -لمجل س الكلي ة إعط اء الطال ب فرص ة رابع ة ،وإذا ل م ي تمكن الطال ب م ن رف ع معدل ه
التراكم ي بع د إعطائ ه ھ ذه الفرص ة فيوص ي مجل س الكلي ة بش أنه إل ى اللجن ة الدائم ة
لمشاكل الطالب األكاديمية .
ب -للجن ة الدائم ة لمش اكل الط الب األكاديمي ة إعط اء الطال ب فرص ة خامس ة بع د توص ية
مجلس الكلية بشرط أن يكون ھناك تحسن في أداء الطال ب ف ي الفص ل األخي ر بحي ث ال
يق ل معدل ه الفص لي ع ن  ٢.٠٠م ن  ،٥.٠٠ف إن ل م ي تمكن الطال ب م ن رف ع معدل ه
التراكمي بعد إعطائه الفرصة الخامسة فيمكن للجنة في حال الضرورة أن توصي بشأنه
إلى مجلس الجامعة .
ً
ج -لمجلس الجامع ة –اس تثناءا -إعط اء الطال ب فرص ة سادس ة وأخي رة بع د توص ية اللجن ة
الدائمة لمشاكل الطالب األكاديمية .
 .٣بالنسبة للكلي ات الت ي تطب ق النظ ام الس نوي ف إن الطال ب يعتب ر موقوف ا ً أكاديمي ا ً إذا انخف ض
معدله التراكمي عن ) (٢.٠٠اثنين لسنتين متتاليتين حت ى يص در ق رار مجل س الكلي ة بش أنه
على النحو التالي :
أ -لمجل س الكلي ة إعط اء الطال ب فرص ة أول ى ،وإذا ل م ي تمكن الطال ب م ن رف ع معدل ه
التراكم ي بع د إعطائ ه تل ك الفرص ة فيوص ي مجل س الكلي ة بش أنه إل ى اللجن ة الدائم ة
لمشاكل الطالب األكاديمية .
ب -للجنة المشاكل الطالبي ة إعط اء الطال ب فرص ة ثاني ة بع د توص ية مجل س الكلي ة ف إن ل م
يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي بعد إعطائه تل ك الفرص ة ف يمكن للجن ة ف ي ح ال
الئحة الدراسة واالختبارات
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صفحة

الضرورة أن توصي بشأنه إلى مجلس الجامعة.
ج -لمجلس الجامعة استثناءاً إعطاء الطالب فرصة ثالثة وأخي رة بع د توص ية اللجن ة الدائم ة
للمشاكل الطالبية .
 .٤إذا لم ينه الطالب متطلبات التخرج خالل المدة المقررة لتخرجه فيعالج وض عه وف ق اآلت ي
-:
إذا ل م ين ه متطلب ات التخ رج خ الل م دة أقص اھا نص ف الم دة المق ررة لتخرج ه
أ.
عالوة على مدة البرنامج ،فلمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنھ اء
متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتج اوز ض عف الم دة األص لية المح ددة للتخ رج
بشرط أن يكون سبب التعثر مقبوالً لمجلس الكلية.
ب .لمجلس الجامعة إعطاء الطالب المفصولين بس بب اس تنفاد ض عف م دة البرن امج
فرصة ال تتجاوز فصلين دراسيين بتوص ية م ن اللجن ة الدائم ة لمش اكل الط الب
األكاديمية .
 .٥تقوم الكلية بحصر جميع الحاالت الت ي تردھ ا وعرض ھا عل ى المج الس المختص ة وإب الغ
عمادة القبول والتسجيل بالقرارات خالل مدة ال تزيد ع ن أس بوعين م ن ب دء الدراس ة وف ي
حال التأخر عن ذلك فال يحق للطالب التسجيل إال في الفصل التالي.

االنتســــــــاب
المادة الحادية والعشرون :

يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات األخذ بمبدأ الدراسة ع>ن طري>ق االنتس>اب ف>ي
بعض الكليات والتخصص>ات الت>ي تس>مح طبيع>ة الدراس>ة فيھ>ا ب>ذلك  ،ويض>ع مجل>س الجامع>ة
القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية :
 .١أال يقل عدد الوح>دات الدراس>ية المطلوب>ة لتخ>رج الطال>ب المنتس>ب ع>ن ع>دد الوح>دات
الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لالنتساب .
 .٢يعامل الطالب المنتسب م>ن حي>ث القب>ول ورص>د التق>ديرات والتحوي>ل والفص>ل وإع>ادة
القيد وغيرھا معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات .
 .٣لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وض>ع الض>وابط الالزم>ة لتقي>يم أداء
الطالب المنتسبين .
 .٤يثــــــــبت في السجـــل األكــــاديمي ووثيقة التخـــرج والشھادة مــــا يفيد ب>أن دراس>ة
الطــالب ) باالنتساب(.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
 .١يكون االنتساب في األقسام التي يقرھا مجلس الجامعة.
 .٢يعامل الطالب المنتسب معاملة الطالب المنتظم في أنظم ة ول وائح الدراس ة واالختب ارات
والقواعد التنفيذية الخاصة بجامعة القصيم ما عدا حضور المحاضرات .
 .٣يحدد مجلس الكلية أعداد الطالب المنتسبين والشروط التي يراھا .
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٥من ٤٠

صفحة

 .٤يحق للطالب تغيير نوع الدارسة من االنتساب إلى االنتظام وف ق ش روط يض عھا مجل س
الجامعة.
 .٥يثــــــــبت في السجـــل األكــــاديمي ووثيق ة التخــ ـرج والش ھادة مـــ ـا يفي د ب أن دراس ة
الطــالب باالنتساب  ،إال أن يكون مجموع ما درسه منتظما ً ال يق ل ع ن  % ٦٠م ن
مجموع ساعات الخطة .

االختبارات النھائية
المادة الثانية والعشرون:

المق>رر  -بن>اء عل>ى اقت>راح مجل>س القس>م  -درج>ة لألعم>ال
يحدد مجل>س الكلي>ة الت>ي يتبعھ>ا
ّ
الفصلية ال تقل عن ) (%٣٠من الدرجة النھائية للمقرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

 .١يحدد مجلــس الكلية التي يتبعھا المق رر بن اء عل ى اقت راح مجل س القس م درج ًة لألعم ال
الفصلية ما بين ) ( %٣٠ثالثين في المائة إلى ) (%٥٠خمس ين ف ي المائ ة م ن الدرج ة
النھائية للمقرر وفقا ً لما تقرر في الخطة الدراسية المعتمدة .
 .٢لمجلس الكلية بنا ًء على توصية مجلس القسم الت ي يتبعھ ا المق رر اتخ اذ الق رارات بش أن
اآلتي :
أ .تعديل النتيجة .
ب .تحديد اختبارات البديل .

المادة الثالثة والعشرون:

تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين :
االختبارات الشفھية أو العملية أو البحوث أو أنواع النش>اط الص>في األخ>رى أو
أ.
منھا جميعا ً أو من بعضھا واختبار تحريري واحد على األقل .
ب .اختبارين تحريريين على األقل .

المادة الرابعة والعشرون:

ض > ّمن
يج>>وز لمجل>>س الكلي>>ة الت>>ي يتبعھ>>ا المق>>رر – بن>>اء عل>>ى توص>>ية مجل>>س القس>>م – أن ُي َ
االختبار النھائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية ،ويح>دد ال>درجات الت>ي تخص>ص لھ>ا
من درجات االختبار النھائي.

المادة الخامسة والعشرون:

يج>>وز لمجل>>س القس>>م ال>>ذي يت>>ولى ت>>دريس المق>>رر بن>>اء عل>>ى توص>>ية م>>درس الم>>ادة الس>>ماح
للطال>>ب باس>>تكمال متطلب>>ات أي مق>>رر ف>>ي الفص>>ل الدراس>>ي الت>>الي ويرص>>د للطال>>ب ف>>ي س>>جله
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٦من ٤٠

صفحة

األك>>اديمي تق>>دير غي>>ر مكتم>>ل )ل( أو) (ICوال يحس>>ب ض>>من المع>>دل الفص>>لي أو التراكم>>ي إال
التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر  ،وإذا مضى فصل دراس>ي
واحد ولم ُي َغي>ر تق>دير غي>ر مكتم>ل )ل( أو ) (ICف>ي س>جل الطال>ب لع>دم اس>تكماله فيس>تبدل ب>ه
تقدير راسب )ھـ( أو ) (Fويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
المادة السادسة والعشرون:

يج>>وز اس>>تثناء مق>>ررات الن>>دوات واألبح>>اث والمق>>ررات ذات الص>>بغة العملي>>ة أو الميداني>>ة م>>ن
أحكام المواد ) (٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢أو بعضھا  ،وذلك بقرار من مجل>س الكلي>ة بن>اء عل>ى توص>ية
مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر  ،ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في ھذه
المقررات.
المادة السابعة والعشرون:

إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فص>ل دراس>ي فيرص>د للطال>ب تق>دير مس>تمر
)م( أو ) ، (IPوبعد انتھاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حص>ل علي>ه  ،وإذا ل>م
يستكمل المقرر في الوق>ت المح>دد فيج>وز لمجل>س القس>م ال>ذي يت>ولى تدريس>ه الموافق>ة عل>ى
رصد تقدير غير مكتمل )ل( أو ) (ICفي سجل الطالب.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٧من ٤٠

صفحة

المادة الثامنة والعشرون:

تحسب التقديرات التي يحصل عليھا الطالب في كل مقرر كما يلي:
وزن التقدير
رمز التقدير
التقدير
الدرجة المئوية
من )(٥
ممتاز مرتفع
١٠٠-٩٥
٥.٠٠
أ+
ممتاز
 ٩٠إلى أقل من ٩٥
٤.٧٥
أ
 ٨٥إلى أقل من  ٩٠جيد جداً مرتفع
٤.٥٠
ب+
جيد جداً
 ٨٠إلى أقل من ٨٥
٤.٠٠
ب
جيد مرتفع
 ٧٥إلى أقل من ٨٠
٣.٥٠
ج+
جيد
 ٧٠إلى أقل من ٧٥
٣.٠٠
ج
مقبول مرتفع
 ٦٥إلى أقل من ٧٠
٢.٥٠
د+
مقبول
 ٦٠إلى أقل من ٦٥
٢.٠٠
د
راسب
أقل من ٦٠
١.٠٠
ھـ

وزن التقدير
من )(٤
٤.٠٠
٣.٧٥
٣.٥٠
٣.٠٠
٢.٥٠
٢.٠٠
١.٥٠
١.٠٠
٠.٠

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
تحس ب التق ديرات الت ي يحص ل عليھ ا الطال ب ف ي ك ل مق رر عل ى أس اس أن وزن التق دير م ن
). (٥.٠٠
المادة التاسعة والعشرون:

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي :
)ممتـاز(  :إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  ٤.٥٠من  ٥.٠٠أو  ٣.٥٠من ٤.٠٠
)جيد جدا( :إذا كان المعدل التراكمي م>ن  ٣.٧٥إل>ى أق>ل م>ن  ٤.٥٠م>ن  ٥.٠٠أو م>ن ٢.٧٥
إلى أقل من  ٣.٥٠من . ٤.٠٠
)جيــد( :إذا كان المعدل التراكمي من  ٢.٧٥إلى أقل من  ٣.٧٥م>ن  ٥.٠٠أو م>ن  ١.٧٥إل>ى
أقل من  ٢.٧٥من . ٤.٠٠
)مقـبول( :إذا ك>ان المع>دل التراكم>ي م>ن  ٢.٠٠إل>ى أق>ل م>ن  ٢.٧٥م>ن  ٥.٠٠أو م>ن ١.٠٠
إلى أقل من  ١.٧٥من . ٤.٠٠

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي على أساس أن
وزن التقدير من ) (٥.٠٠نقاط .

المادة الثالثون :

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي م>ن ) (٤.٧٥إل>ى ) (٥.٠٠م>ن
) (٥.٠٠أو م>>ن ) (٣.٧٥إل>>ى ) (٤.٠٠م>>ن ) (٤.٠٠عن>>د التخ>>رج  ،وتم>>نح مرتب>>ة الش>>رف
الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) (٤.٢٥إل>ى أق>ل م>ن ) (٤.٧٥م>ن ) (٥.٠٠أو
من ) (٣.٢٥إلى أقل من ) (٣.٧٥من ) (٤.٠٠عند التخرج .
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٨من ٤٠

صفحة

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
أ .أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب .أن يكون الطال>ب ق>د أكم>ل متطلب>ات التخ>رج ف>ي م>دة أقص>اھا متوس>ط الم>دة ب>ين الح>د
األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته.
ت .أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منھا م>ا ال يق>ل ع>ن ) (%٦٠م>ن
متطلبات التخرج.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم :
تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي م ن ) (٤.٧٥إل ى ) (٥.٠٠عن د
التخرج ،وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) (٤.٢٥إل ى أق ل
من ) (٤.٧٥عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
أ -أن ال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب -أن يك ون الطال ب ق د أكم ل متطلب ات التخ رج ف ي م دة أقص اھا متوس ط الم دة ب ين الح د
األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته.
ج -أن يكون الطالب قد درس في جامعة القصيم ما ال يقل عن ) (%٦٠ستين في المائة من
متطلبات التخرج.

إجراءات االختبار النھائي
المادة الحادية والثالثون:

يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون م>ع األقس>ام ف>ي تنظ>يم أعم>ال االختب>ار النھ>ائي ،
وتكون مھامھا مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمھا للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد
عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
يق وم مجل س الكلي ة بتنظ يم س ير االمتحان ات وتس ليم النت ائج لعم ادة القب ول والتس جيل حس ب
التعليمات الصادرة منھا في مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
المادة الثانية والثالثون:

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النھائية.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٢٩من ٤٠

صفحة

المادة الثالثة والثالثون:

يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار  ،ويجوز عند االقتضاء بناء على اقت>راح رئ>يس القس>م أن
يضعھا من يختاره مجلس الكلية.

المادة الرابعة والثالثون:

يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النھائي لمقرره  ،ويجوز ل>رئيس القس>م )عن>د الحاج>ة(
أن يشرك معه متخصصا ً أو أكثر في التصحيح  ،ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند
التصحيح إلى من يراه.
المادة الخامسة والثالثون:

يرص>د م>>ن يق>وم بتص>>حيح االختب>ار النھ>>ائي ال>درجات الت>>ي يحص>ل عليھ>>ا الط>الب ف>>ي كش>>وف
رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليھا  ،ثم يصادق عليھا رئيس القسم.
المادة السادسة والثالثون:

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في ي>وم واح>د  ،ولمجل>س الجامع>ة االس>تثناء م>ن
ذلك.

المادة السابعة والثالثون:

ال يسمح للطالب بدخول االختبار النھائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته  ،كم>ا ال يس>مح ل>ه
بالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الثامنة والثالثون:

الغش في االختبار أو الشروع في>ه أو مخالف>ة التعليم>ات وقواع>د إج>راء االختب>ار أم>ور يعاق>ب
عليھا الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرھا مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والثالثون:

لمجل>>س الكلي>>ة الت>>ي تت>>ولى ت>>دريس المق>>رر  ،ف >ي ح>>االت الض>>رورة  ،الموافق>>ة عل>>ى إع>>ادة
تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات:
 .١يتق دم الطال ب بطل ب إع ادة تص حيح ورق ة اإلجاب ة خ الل أس بوع م ن احتس اب المع دالت
التراكمية حسب التقويم األكاديمي.
 .٢لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر في حاالت الضرورة :
إعادة تصحيح أوراق اإلجابة حسب قرار القسم أو الكلية.
أ.
ب .الموافقة على طلب الطالب بإعادة تصحيح اإلجابة بشرطين :
 .١أال يكون سبق له التقدم بطلب مماثل وثبت عدم صحة طلبه.
 .٢أال يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أكثر من مادة في فصل واحد.
 .٣جب أن تتم إعادة التصحيح خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي .
 .٤تعد الكلية استمارة تتضمن البيانات التالية :اسم الطالب ،ورقمه الجامعي ،ورقم المق رر
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٠من ٤٠

صفحة

ورمزه واس مه ،ورق م الش عبة ،والفص ل الدراس ي ،والمع دل التراكم ي ،وع دد اإلن ذارات
األكاديمي ة إن وج دت ،واس م م درس المق رر ،وت اريخ االختب ار ،ومب ررات طل ب إع ادة
التصحيح ،وتعھد من الطالب بصحة المعلومات التي قدمھا .
 .٥في حال الموافقة على إعادة التصحيح ،يشكل مجلس الكلي ة لجن ة إلع ادة تص حيح أوراق
اإلجابة وترفع اللجنة تقريرا بذلك لمجلس الكلية للبت فيه ،ويعتبر رأي المجلس نھائيا.
المادة األربعون:

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المخ>تص م>دة االختب>ار التحري>ري النھ>ائي
على أال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات.

المادة الحادية واألربعون:

مع عدم اإلخالل باألحكام ال>واردة ف>ي الم>واد م>ن ) (٤٠-٣١يض>ع مجل>س الجامع>ة التنظيم>ات
الخاصة بإجراءات االختبارات النھائية.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
يضع مجلس الكلية التنظيمات الخاصة بإجراءات االختبارات النھائية بما ال يتعارض م ع أحك ام
النظام .

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣١من ٤٠

صفحة

التحويل
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
المادة الثانية واألربعون:

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية:
 .١أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بھا.
 .٢أال يكون مفصوال من الجامعة المحول منھا ألسباب تأديبية.
 .٣أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددھا مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

أوالً :يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفقا ً للضوابط التالية :
 .١أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بھا لدى وزارة التعليم الع الي م ا
ال يقل عن فصل دراسي واحد.
 .٢أن ال يكون الطالب راسبا ً في المعدل التراكمي .
 .٣أن ال يكون مفصوال من الجامعة المحول منھا ألسباب تأديبية.
 .٤موافقة عميد الكلية المحول إليھا وفقا ً لضوابط التحويل التي يضعھا مجلس الكلية .
 .٥أن ال يكون التحويل من درجة علمية إلى درجة علمية أعلى منھا .
 .٦يجب أن ال يقل ع دد الوح دات المق ررة الت ي يطل ب م ن الطال ب المح ول دراس تھا ف ي
جامعة القصيم عن ستين في المائة ) (%٦٠م ن ع دد الوح دات المق ررة المطلوب ة
للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعة.
 .٧أال يكون قد سبق للطالب التحويل من جامعة إلى أخرى.
 .٨أن يكون مجموع ما أمضاه الطالب من م دة ف ي الجامع ة المح ول منھ ا وم ا بق ي علي ه
في جامعة القصيم مدة ال تزيد عن متوسط الم دة ب ين الح د األدن ى والح د األقص ى
للبقاء في الكلية .
 .٩أن تنتھ ي إج راءات التحوي ل قب ل نھاي ة األس بوع األول م ن بداي ة الفص ل الدراس ي أو
العام الدراسي للكليات التي تطبق النظام الس نوي  ،وإذا تج اوزت اإلج راءات ھ ذه
المدة فيكون التحويل للفصل الدراسي التالي .
 .١٠أن تثبت حركة التحويل في السجل األكاديمي للطالب .
ثانيا ً :يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة إل>ى إح>دى الكلي>ات الت>ي تش>ترط الس>نة
التحضيرية وفقا ً للضوابط التالية :
 .١موافقة عمادة الخدمات التعليمية وفقا ً للضوابط التي يضعھا مجلس العمادة .
 .٢موافقة عمادة الخدمات التعليمية .
 .٣اجتياز السنة التحضيرية بجامعة القصيم بالمعدل المطلوب للكلية المحول إليھا .
 .٤إذا سبق للطال ب المح ول اجتي از الس نة التحض يرية ف ي الجامع ة المح ول منھ ا فيج وز
معادلتھا وفقا ً لضوابط المعادالت في عمادة الخدمات التعليمية إن وجدت.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٢من ٤٠

صفحة

المادة الثالثة واألربعون:

يقوم مجلس الكلية بمعادل>ة المق>ررات الت>ي درس>ھا الطال>ب خ>ارج الجامع>ة بن>اء عل>ى توص>ية
األقسام التي تقدم ھذه المقررات ،وتثبت في السجل األك>اديمي للطال>ب المق>ررات الت>ي عودل>ت
له ،وال تدخل في احتساب معدله التراكمي.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
 .١يع ادل للطال ب المح ول بم ا ال يتج اوز أربع ين بالمائ ة ) ( % ٤٠م ن س اعات الخط ة
المعتمدة للتخصص المحول إليه .
 .٢ال تدخل التقديرات التي حصل عليه الطالب في المقررات التي عودل ت ل ه ف ي احتس اب
معدله التراكمي .
المادة الرابعة واألربعون:

غ>ى م>ن ت>اريخ قب>ول
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبي>ة فيع> ّد قي>ده ُم ْل ً
تحويله للجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

 .١إذا اتضح بعد تحويل الطالب أن ه س بق فص له ألس باب تأديبي ة فيعتب ر قي ده ملغي ا ً م ن ت اريخ
قبول تحويله للجامعة.
 .٢إذا اتضح أنه تقدم ببيانات مخالفة فيحال إلى اللجنة الدائمة لتأديب الطالب في الجامعة.

المادة الخامسة واألربعون:

ي>>تم تحوي>>ل الطال>>ب ف>>ي أي فص>>ل دراس>>ي م>>ن جامع>>ة إل>>ى أخ>>رى وفق>ا ً لإلج>>راءات والمواعي>>د
المعلنة في الجامعة المحول إليھا في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

المادة السادسة واألربعون :

يج>>وز تحوي>>ل الطال>>ب م>>ن كلي>>ة إل>>ى أخ>>رى داخ>>ل الجامع>>ة وفق>>ا للض>>وابط الت>>ي يقرھ>>ا مجل>>س
الجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
أوالً :تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة يكون وفقا للضوابط التالية :
موافقة عمادة الكلية المحول إليھا وفقا ً للضوابط التي يضعھا مجلس الكلية.
.١
أال يك ون الطال ب ق د أمض ى م دة تزي د ع ن أربع ة فص ول دراس ية عل ى أن ال
.٢
تحتسب الفصول الدراسية للبرامج التحضيرية )مث ل الس نة التحض يرية وال دورة
المكثفة للغة اإلنجليزية( من المدة .
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٣من ٤٠

صفحة

.٣
.٤
.٥
.٦

.٧

أن تنتھي إجراءات التحويل خالل األسبوع األول م ن الفص ل الدراس ي أو الع ام
الدراسي للكليات التي تطبق النظام السنوي وإذا تجاوزت اإلج راءات ھ ذه الم دة
فيكون التحويل للفصل الدراسي التالي .
ال يحول الطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل في الكلية المح ول
منھا.
يسمح للطالب بالتحويل مرة واح دة خ الل دراس ته الجامعي ة أو م رتين إذا كان ت
إحداھما السنة التحضيرية أو الدورة المكثفة .
الطالب المحول إلى السنة التحضيرية أو الدورة المكثف ة يع اد إل ى قس مه الس ابق
في حال عدم اجتيازه لھا وذلك لمرة واحدة فقط .
التخصيص بعد اجتياز البرامج التحضيرية ال تحتسب ضمن حركات التحويل.

ثانيا ً  :تحوي>ل الطال>ب م>ن الب>رامج االنتقالي>ة إل>ى الكلي>ة المن>>اظرة ف>ي برن>امج البك>>الوريوس
داخل الجامعة يكون وفقا للضوابط التالية :
 .١ال يحق للطالب التحويل من درجة البكالوريوس إلى أحد البرامج االنتقالية .
 .٢ينتقل الطالب إلى الكلية المناظرة إذا أنھى جمي ع م واد البرن امج االنتق الي بتق دير ال يق ل
عن  ٢من  ) ٥اثنين من خمسة (.
 .٣إذا أنھى الطال ب  ) % ٥٠خمس ين بالمائ ة ( م ن مجم وع س اعات الخط ة الدراس ية ف ي
البرن امج االنتق الي بمع دل تراكم ي  ٤م ن  ) ٥أربع ة م ن خمس ة ( أو أكث ر فيمكن ه
التحويل إلى الكلية المناظرة .
 .٤إذا أنھى الطالب البرنامج االنتقالي ولكن بقي علي ه  ) ٦س ت س اعات ( فيمكن ه التحوي ل
إل ى الكلي ة المن اظرة بش رط أن ال يق ل معدل ه التراكم ي ع ن  ٢.٥م ن  ) ٥اثن ان
ونصف من خمسة (.
المادة السابعة واألربعون:

تثبت ف>ي الس>جل األك>اديمي للطال>ب المح>ول م>ن كلي>ة إل>ى أخ>رى جمي>ع الم>واد الت>ي س>بق ل>ه
دراستھا ،ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية

المادة الثامنة واألربعون:

يجوز للطالب بع>د موافق>ة عمي>د الكلي>ة التحوي>ل م>ن تخص>ص إل>ى تخص>ص آخ>ر داخ>ل الكلي>ة
وفق ضوابط يضعھا مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

.١
.٢
.٣

يجوز للطالب بعد موافقة عمي د الكلي ة التحوي ل م ن تخص ص إل ى تخص ص آخ ر داخ ل
الكلية وفق ضوابط يضعھا مجلس الكلية.
أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية إلنھاء متطلبات التخرج.
أن تنتھ ي إج راءات التحوي ل خ الل األس بوع األول م ن بداي ة الفص ل الدراس ي أو الع ام
الدراسي للكليات التي تطبق النظام السنوي وإذا تج اوزت اإلج راءات ھ ذه الم دة فيك ون
التحويل للفصل الدراسي التالي .

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٤من ٤٠

صفحة

.٤

يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خالل دراسته الجامعية ،ولمجلس الكلية االستثناء من
ذلك ولمرة واحدة فقط .

المادة التاسعة واألربعون:

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد الت>ي
س>>بق ل>>ه دراس>>تھا ،ويش>>مل ذل>>ك التق>>ديرات والمع>>دالت الفص>>لية والتراكمي>>ة ط>>وال
دراسته في الجامعة.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٥من ٤٠

صفحة

الطالب الزائر
المادة الخمسون:

الطالب الزائر ھو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو ف>ي ف>رع م>ن ف>روع
الجامعة التي ينتمي إليھا دون تحويله ،وتعادل له المواد التي درسھا وفقا للضوابط اآلتية:
أ -موافقة الكلية التي يدرس فيھا مسبقا ً على الدراسة.
ب -أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بھا.
ج -أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامع>ة مع>ادالً أو ) مكافئ>ا ً ( ف>ي مفردات>ه
ألحد المقررات التي تتضمنھا متطلبات التخرج.
د -إذا كانت دراسة الطال>ب الزائ>ر ف>ي ف>رع م>ن ف>روع الجامع>ة الت>ي ينتم>ي إليھ>ا الطال>ب
فتتم المعاملة طبقا ً للمادة ).(٤٧
ه -يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية الت>ي يمك>ن احتس>ابھا م>ن
خارج الجامعة للطالب الزائر.
و -ال تحتس>>ب مع>>دالت المق>>ررات الت>>ي ت>>تم معادلتھ>>ا للطال>>ب الزائ>>ر م>>ن الجامع>>ة األخ>>رى
ضمن معدله التراكمي ،وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
ز -أي شروط أخرى يضعھا مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم
الطالب الزائر ھو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أو كلية أخرى أو في ف رع م ن
فروع الجامعة التي ينتمي إليھا )إن وجدت( دون تحويله وتعادل له المقررات التي درس ھا وفق ا
للضوابط التالية:
أوال :طالب جامعة القصيم ويرغب الدراسة زائراً في جامعة أو كلية أخرى:
أ -أن يكون للطالب سجل دراسي ) بمعدل تراكم ي( لفص ل واح د عل ى األق ل ف ي الجامع ة
قبل طلبه الدراسة كطالب زائر.
ب -يجب الحصول على الموافقة المسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراس ة كطال ب زائ ر
مع تحديد المقررات التي سيقوم بدراستھا ،وللكلي ة اش تراط الحص ول عل ى مع دل مع ين
لمعادلة المقرر .ويوجه للدراسة بخطاب رسمي من عمادة القبول والتسجيل.
ج -أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية معترف بھا.
د -أن يكون المقرر الذي سيدرسه الطال ب خ ارج الجامع ة مع ادال أو )مكافئ ا ً( ف ي مفردات ه
وال تقل وحداته الدراسية عن أحد المقررات التي تتضمنھا متطلبات التخرج.
ه -يكون الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابھا م ن خ ارج الجامع ة
كطالب زائر ھو ) (%٢٠عشرون ف ي المائ ة م ن مجم وع وح دات التخ رج م ن جامع ة
القصيم  ،مع مراعاة البند ) (٦من الفقرة )أوالً( من القاعدة التنفيذية للم ادة ) (٤٢الثاني ة
واألربعين.
و -ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتھ ا للطال ب الزائ ر ض من معدل ه التراكم ي،
وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
ز -يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليھا خالل أسبوع
م ن ب دء الدراس ة ف ي أول فص ل دراس ي يل ي فت رة دراس ته كزائ ر ،وإذا ل م يق دم نتائج ه
الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٦من ٤٠

صفحة

يعتب ر منقطع ا ع ن تل ك الفص ول ) ع دا الفص ول الص يفية( ويعام ل حس ب الم ادة )(١٥
الخامسة عشرة .
ح -الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستھا زائراً فصالن دراسيان.
ثانيا :طالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة طالبا ً زائراً في جامعة القصيم :
أ -أن يحصل على موافقة خطية مسبقة من جامعته للدراسة طالبا ً زائراً في جامعة القصيم،
ويجب أن يذكر في الخطاب مقررات جامعة القصيم التي سيقوم الطالب بدراستھا.
ب -أن يحصل على موافقة الكلية التي يرغب الدراسة بھا زائراً.
ج -تسجل المقررات للطالب من قبل الجھة المختصة مع مراعاة كافة ض وابط التس جيل ف ي
المقررات .
د -يزود الطالب في نھاية دراسته بخطاب يوضح نتائج المقررات التي درسھا.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٧من ٤٠

صفحة

أحـــكــــــام عـــامــــــــة
المادة الحادية والخمسون:

تلغي ھذه الالئحة ما سبقھا من لوائح لتنظيم الدراس>ة واالختب>ارات المعم>ول بھ>ا ف>ي المرحل>ة
الجامعية.

المادة الثانية والخمسون:

لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام ھذه الالئحة.

المادة الثالثة والخمسون:

لمجلس التعليم العالي حق تفسير ھذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم

لمجلس الجامعة حق تفسير القواعد التنفيذية في ھذه الالئحة.

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٨من ٤٠

صفحة

المالحـق

ملحق ) أ (
السجل األكاديمي ورموز التقديرات

السجل األكاديمي:
ھو بيان يوضح سير الطالب الدراس ي ،ويش مل المق ررات الت ي يدرس ھا ف ي ك ل فص ل دراس ي
برموزھ ا وأرقامھ ا وع دد وح داتھا المق ررة والتق ديرات الت ي حص ل عليھ ا ورم وز وق يم تل ك
التقديرات  ،كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التق دير الع ام باإلض افة
إلى المقررات التي أعفي منھا الطالب المحول.
الرمز
بالعربية

أ+
أ
ب+

الرمز
باإلنجليزية
A+
A
B+

ب

B

ج+

C+

ج

C

د+

D+

د

D

ھـ
م
ل
ح
ند
ھد

F
IP
IC
DN
NP
NF

ع

W
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حدود الدرجة

المدلول
بالعربية

النقاط

١٠٠-٩٥
 ٩٠أقل ٩٥
 ٨٥أقل من
٩٠
 ٨٠أقل من
٨٥
 ٧٥أقل من
٨٠
 ٧٠أقل من
٧٥
 ٦٥أقل من
٧٠
 ٦٠أقل من
٦٥
أقل من ٦٠
--------- ٦٠وأكثر
أقل من ٦٠

٥.٠٠
٤.٧٥
٤.٥٠

٤.٠٠
٣.٧٥
٣.٥٠

ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جداً مرتفع

٤.٠٠

٣.٠٠

جيد جداً

٣.٥٠

٢.٥٠

جيد مرتفع

٣.٠٠

٢.٠٠

جيد

٢.٥٠

١.٥٠

مقبول مرتفع

٢.٠٠

١.٠٠

مقبول

١.٠٠
١.٠٠
-

٠
٠
-

----

-

-

راسب
مستمر
غير مكتمل
محروم
ناجح دون درجة
راسب دون
درجة
منسحب بعذر

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٣٩من ٤٠

المدلول
باإلنجليزية
Exceptional
Excellent
Superior
Very Good
Above Average
Good
High Pass
Pass
Fail
In-Progress
In-Complete
Denile
Nograde-Pass
Nograde-Fail
Withdrawn

صفحة

ملحق )ب(
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

الفصل األول:
المقرر

عدد الوحدات

 ٣٠١سلم
 ٣٢٤كيم
 ٢٣٥ريض
 ٣١٢فيز
المجموع

٢
٣
٣
٤
١٢

معدل الفصل األول =

الدرجة
المئوية
٨٥
٧٠
٩٢
٨٠

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

ب+
ج
أ
ب

٤.٥٠
٣.٠٠
٤.٧٥
٤.٠٠

٩.٠٠
٩.٠٠
١٤.٢٥
١٦.٠٠
٤٨.٢٥

مجموع النقاط )(٤٨.٢٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ = ٤.٠٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الوحدات )(١٢

الفصل الثاني:
عدد الوحدات الدرجة المئوية
المقرر
٩٦
٢
 ١٠٤سلم
٨٣
٣
 ٣٢٧كيم
٧١
٤
 ٣١٤ريض
٨١
٣
 ٣٢٦فيز
المجموع
١٢

رمز التقدير
أ+
ب
ج
ب

وزن التقدير
٥.٠٠
٤.٠٠
٣.٠٠
٤.٠٠

عدد النقاط
١٠
١٢
١٢
١٢
٤٦

٤٦
معدل الفصل الثاني= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ٣.٨٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢
مجموع النقاط )+ ٤٨.٢٥
(٤٦
المعدل التراكمي= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ٣.٩٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ
مجموع الوحدات )+ ١٢
(١٢

الئحة الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
 ٤٠من ٤٠

صفحة

