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 تساؤالت مهمة

 

   العبء الدراس : 

، ويتحدد الحد األعىل واألدنى للعبء    فصل دراس 
ى
  يسمح للطالبة التسجيل فيها ف

هو مجموع الوحدات الدراسية الت 

 القواعد التنفيذية للجامعة. الدراس  حسب 

 (  الفصل الدراس  
ى
 ( ساعة دراسية. 12الحد األدنى للعبء الدراس  للطالبة ف

 (  الفصل الدراس  
ى
 ( ساعة دراسية. 20الحد األعىل للعبء الدراس  للطالبة ف

  يقرها مدير الجامعة، ولمدير الجامعة
اكم  وفق اآللية الت  أو من يفوضه  وذلك بما يتناسب مع معدل الطالبة الت 

  الفصل الدراس  بما ال يتجاوز عن 
ى
الموافقة عىل زيادة الحد األعىل للعبء الدراس  لعبء الطالبة المتوقع تخرجها ف

. 12( ساعة، وبما ال يتجاوز عن )24)  
 ( ساعة للفصل الصيفى

 

والمعتمدة بقرار مجلس * الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية لجامعة الملك سعود 
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 الطالبة الزائرة   : 

  تنتم  إليها دون 
  فرع من فروع الجامعة الت 

ى
  جامعة أخرى أو ف

ى
  تقوم بدراسة بعض المقررات ف

ه  الطالبة الت 

  درستها 
 للضوابط اآلتية: تحويلها وتعادل لها المقررات الت 

ً
 وفقا

  ى قبل ى دراسيي    التحقت بها طالبة منتظمة ماال يقل عن فصلي 
  الكلية الت 

ى
أن تكون الطالبة درست ف

  جامعة أخرى، وماال يقل عن فصل دراس  واحد قبل طلبها الدراسة كطالبة  طلبها
ى
الدراسة كطالبة زائرة ف

  أحد فروع جامعتها.  زائرة
ى
 ف

  
ً
  تدرس بها الطالبة مسبقا

 عىل الدراسة. موافقة الكلية الت 

  .ف بها   كلية أو جامعة معت 
ى
 أن تكون الدراسة ف

 فرع من  
ى
  أن يكون المقرر الذي ستدرسه خارج الجامعة أو ف

ً
 أو مكافئا

ً
  مفرداته ألحد المقررات  فروعها معادال

ى
ف

  تتضمنها متطلبات التخرج، وأال تقل عدد وحداته الدراسية عن الوحدات الدراسية للمقرر
المطلوب  الت 

 عادلته. م

  .المقرر المراد معادلته عن جيد  
ى
 أال يقل تقدير الطالبة الزائرة ف

   .موافقة عمادة شؤون القبول والتسجيل 
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ى
، وتثبت المقررات ف اكم    تتم معادلتها للطالبة الزائرة ضمن معدلها الت 

ال تحتسب معدالت المقررات الت 

 .  سجلها األكاديم 

  يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالبة يحدد مجلس الجامعة الحد األقىص  
لنسبة الوحدات الدراسية الت 

 الزائرة. 

  ات يدوية بعد تقديم نتائجها عن ترصف المكافأة الشهرية للطالبة الزائرة إذا كانت مستحقة لها عن طريق مست 

 الفصل لعمادة شؤون القبول والتسجيل. 

  قع عمادة القبول والتسجيل ولمعرفة االجراءات المتعلقة بذلك يمكن مراجعة مو

http://dar.ksu.edu.sa/ar/Visitor2 

 

   اإلنذار األكاديم : 

اكم  عن الحد األدنى   . هو اإلشعار الذي يوجه للطالبة بسبب انخفاض معدلها الت 

  االختبار البديل : 

  حاالت إذا لم تتمكن الطالبة من حضور 
ى
  أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية ف

ى
  ف

االختبار النهان 

 ،  خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراس  التال 
ً
 بديال

ً
ورة القصوى قبول عذرها والسماح بإعطائها اختبارا الرصى

 .وتعىط التقدير الذي تحصل عليه بعد أدائها االختبار البديل

 

  :)تقدير )ل 

 جلس القسم الذي يتول تدريس المقرر بناًء عىل توصية مدرس المادة السماح للطالبة باستكمال يجوز لم

  سجلها 
ى
  الفصل الدراس  التال  دون أن تعيد تسجيل ذلك المقرر، ويرصد للطالبة ف

ى
متطلبات أي مقرر ف

اكم  أو الفصىل  إال التق دير الذي تحصل األكاديم  تقدير غت  مكتمل )ل( وال يحسب ضمن المعدل الت 

 عليه الطالبة بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر. 

  سجل الطالبة لعدم استكماله ولم تكن  
ى
إذا مىصى فصل دراس  واحد ولم ُيغت  تقدير غت  مكتمل )ل( ف

 راسب )ـه( أو )
ً
( ويحسب ضمن المعدل Fالطالبة معتذرة أو مؤجلة لذلك الفصل، فيستبدل به تقديرا

 . اكم   الفصىل  والت 

* الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية لجامعة الملك سعود والمعتمدة بقرار مجلس 

 ـه 2/6/1436بتاري    خ   36/4/14الجامعة رقم 
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 ف  : مراتب الشر

 ( ف األول للطالب الحاصل عىل معدل تراكم  من  (5.00( من )5.00( إل )4.75تمنح مرتبة الشر

  ف الثانية للطالب الحاصل عىل معدل تراكم  من )تمنح  (5.00( من )4.75( إل أقل من )4.25مرتبة الشر

ف األوىل أو الثانية إضافة إىل ما ذكر أعاله ما يىل   وط الحصول عىل مرتبة الشر  : شر

  .جامعة اخرى  
ى
  الجامعة أو ف

ى
  أي مقرر درسه ف

ى
 أن ال يكون الطالب قد رسب ف

 أن يكون الطالب قد أكم  
ى
ى الحد األدنى والحد األقىص للبقاء ف   مدة أقصاها متوسط المدة بي 

ى
ل متطلبات التخرج ف

 كليته. 

 ( جامعة الملك سعود ما ال يقل عن  
ى
 %( من متطلبات التخرج. 60أن يكون الطالب قد درس ف
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