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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١( صفحة  

 المعتمدة والقواعد التنفيذية الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
  ))هـ١٤٣١تعديل شهر صفر ( ( 

 هـ١٤٣٢المقرة عام  ٣٩و ٢٣التنفيذية للجامعة على المادتين مع التعديالت على القواعد 

  

  التعريفات

  :المادة األولى

 .فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد :السنة الدراسية

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا ُتَدرَّس على مداها المقررات الدراسية، وال  :راسيالفصل الد
 .تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات  :الفصل الصيفي
 .دة المخصصة لكل مقرروتضاعف خاللها الم ،النهائية

  .هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقًا للخطط الدراسية المعتمدة :المستوى الدراسي

هـي مجموعـة المقـررات الدراسـية اإلجباريـة واالختياريـة والحـرة، والتـي تشـكل مـن مجمـوع : الخطة الدراسية
صــول علــى الدرجــة العلميــة فــي ســاعاتها متطلبــات التخــرج التــي يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للح

  .التخصص المحدد

ويكون لكل ). برنامج(مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص  :المقرر الدراسي
مقرر، رقم، ورمز، واسم، ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من 

عة، والتقييم، والتطوير، ويجوز أن يكون لبعض مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتاب
  .المقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه

أو الدرس السريري  ،المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة :الوحدة الدراسية
 . تقل مدته عن مائة دقيقةأو الدرس العملي أو الميداني الذي ال ،الذي ال تقل مدته عن خمسين دقيقة

اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح  :اإلنذار األكاديمي
 .في هذه الالئحة
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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢( صفحة  

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من  :درجة األعمال الفصلية
 .بالمقرر الدراسي اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل

 .اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي :االختبار النهائي

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل  :درجة االختبار النهائي
 .الدراسي

 ،ختبار النهائي لكل مقررمجموع درجات األعمال الفصلية مضافًا إليها درجة اال :الدرجة النهائية
 .وتحسب الدرجة من مائة

وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي  :التقـديـر
 .مقرر

تقدير يرصد مؤقتًا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد  :تقدير غير مكتمل
 .)IC(  أو) ل(جل األكاديمي بالحرف له في الس ويرمز  ،المحدد

 ،تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله :تقدير مستمر
 .(IP)أو ) م(ويرمز له بالرمز 

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة  :المعدل الفصلي
وزن التقدير  وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في ،درسها في أي فصل دراسيلجميع المقررات التي 

 ).ب(انظر الملحق  ،الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها  :المعدل التراكمي
 ).ب(انظر الملحق  ،لمقررة لتلك المقرراتمنذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات ا

 .وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مّدة دراسته في الجامعة :التقدير العام

مجمـوع السـاعات الدراسـية التـي يسـمح للطالـب التسـجيل فيهـا فـي فصـل دراسـي، ويتحـدد  :العبء الدراسي
 . ذية للجامعةالحد األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفي

 

  قبول الطالب المستجدين
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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٣( صفحة  

 :المادة الثانية

يحدد مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعة عدد الطالب 
 .الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم

 

 :المادة الثالثة

 :يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي

 .ن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجهاأ-   أ

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس - ب 
 .سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة

 .لسيرة والسلوكأن يكون حسن ا  - ج

 .أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة-   د

 .أن يكون الئقًا طبياً - هـ 

 .أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة-  و

 .أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم-  ز

 قاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعودال

 :يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي

 .أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها  -  أ 

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس    - ب 
 .ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة نوات س 

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك  - ج 

 .أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة  - د 
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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٤( صفحة  

 .أن يكون الئقا طبيا - هـ 

 .في أي جهة حكومية أو خاصةأن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل   - و 

 .أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم  - ز 

  .أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية  - ح 

 

 :المادة الرابعة

الشهادة تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقًا لدرجاتهم في اختبار 
 .الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت

 

  نظام الدراسة 

 :المادة الخامسة

  .يتدرج الطالب في الدراسة وفقًا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة ) أ(

 .تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على األقل للمرحلة الجامعية ) ب(

 

  :دة السادسةالما

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد واإلجراءات 
 .وتحتسب السنة الدراسية بمستويين ،التي يقرها مجلس الجامعة

 القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

لقواعد واإلجراءات في لية الكاملة وفقا يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراس
بما ال يتعارض مع ما  ،حيثما ورد" الفصل الدراسي"محل " السنة الدراسية"هذه الالئحة بعد إحالل عبارة 

  :يأتي
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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٥( صفحة  

وال تدخل  ،ثالثين أسبوعا) ٣٠(تقدم المقررات في النظام السنوي طيلة عام دراسي ال تقل مدته عن  - أ 
 .يل واالختبارات النهائيةمن ضمنها فترات التسج

ويجوز بالنسبة للمقررات العملية والسريرية  ،يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية -ب  
 .ذات الطبيعة التدريبية أن يتم االختبار النهائي فيها بنهاية الفترة التدريبية

ويسمح بدخوله لمن رسب  ،ل عن أسبوعينيعقد اختبار دور ثان قبل بدء العام الدراسي بمدة ال تق - ج 
ويرصد لمن ينجح في الدور  .في مقررات يحدد مجلس الكلية طبيعتها ومجموع عدد وحداتها

 .)هـ(بدال من تقدير الرسوب السابق  ) ٢د( الثاني تقدير 

 )ناجح في الدور الثاني بتقدير مقبول  :٢د(  

ن االختبار النهائي األول في مقررات تزيد عما قرره في الدور األول م -ال يسمح للطالب الراسب  -د  
 بدخول االختبار الدور الثاني ويبقى في نفس السنة الدراسية، -)ج ( مجلس الكلية في الفقرة 

 .ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها فقط

ويعيد دراسة  يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثان في نفس السنة -هـ 
المقررات التي رسب فيها، ولمجلس الكلية أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة 

 .التالية

 .يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات فيها للطالب بسنتين متتاليتين -و 

 

 نظام المستويات  :المادة السابعة

ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي،  ،ين رئيسيننظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصل
وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى  ،على أن تحتسب مّدته بنصف مدة الفصل الرئيس

 .مستويات وفقًا للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة

 

 :المادة الثامنة

رات ضـــمن مســـتويات الخطـــة الدراســـية يضـــع مجلـــس الجامعـــة قواعـــد التســـجيل والحـــذف واإلضـــافة للمقـــر 
 . المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي
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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٦( صفحة  

ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات  ،توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات-  أ
 .الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المقّرة

في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات المستوى بالتدرج  الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب- ب 
 .وفق الخطط الدراسية المعتمدة ،بدءًا من المستويات الدنيا

الطالب المتعثرون دراسيًا يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد األدنى من العبء - ج 
 :الدراسي في كل فصل على أن تراعى النقاط اآلتية

 .لجدول الدراسيعدم التعارض في ا -۱

 .استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها -۲

عدم السماح بأخذ مقررات من المستويات التالية إال إلكمال الحد األدنى من العبء  -۳
 .الدراسي

 :القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى آخر :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

سـاعة دراسـية ) ٢٠(سـاعة دراسـية والحـد األعلـى ) ١٢(األدنى للعبء الدراسـي للطالـب الحد  -١-٨مادة 
الموافقــة علــى  –أو مــن يفوضــه  –بمــا يتناســب مــع معــدل الطالــب التراكمــي ولمــدير الجامعــة 

 .ساعة) ٢٤(زيادة الحد األعلى للعبء الطالب المتوقع تخرجه بما ال يتجاوز 

دون حاجــة إلــى طلــب مــن الطالــب إذا لــم يكــن موقوفـــًا (يًال آليــا يــتم التســجيل للطــالب تســج -٢-٨مــادة 
قبل بداية كل فصل دراسي حسب الخطة المثاليـة لبرنـامج الطالـب الدراسـي بالتـدرج ) أكاديمياً 

بدءًا من المستويات الدنيا من الخطة الدراسية بما يسـمح بـه وضـع الطالـب الدراسـي وفقـًا لمـا 
 : يلي

 .للطالب بمعدله التراكمي على أال يقل عن الحد األدنىيربط العبء الدراسي  –أ  

 .أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب -ب 

يتم حذف التسجيل المبدئي للطالب الذين لم يقوموا بتأكيد تسجيلهم خالل األسبوع األول مـن  -٣-٨مادة 
 ). أو الصيفي(الفصل الدراسي 

حـــذف مقـــررات خـــالل األســـبوع األول مـــن الفصـــل يمكـــن للطالـــب تعـــديل تســـجيله بإضـــافة و  -٤-٨مـــادة 
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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٧( صفحة  

، وحذف بعض أو كل المقررات خـالل األسـبوعين األولـين مـن الفصـل )أو الصيفي(الدراسي 
 :الدراسي وفق الضوابط التالية

  :شروط الحذف :أوالً  

 . أن ال يقل عدد الساعات الدراسية عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به للتسجيل- أ 

ذا كــان المقــرر المــراد حذفــه متطلبــًا مصــاحبًا مــع مقــرر آخــر، فــال يحــق للطالــب حذفــه إال إ- ب 
 . بحذف المقررين معاً 

  :شروط اإلضافة :ثانياً 

  .عدم وجود تعارض في الجدول- أ 

  .أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية أو المقررات االختيارية أو الحرة المعتمدة إن وجدت  -ب 

 .عد في الشعبة المطلوبةتوفر مقا- ج 

  .عدم وجود متطلب سابق - د

عــــدم تجــــاوز الحــــد األعلــــى للعــــبء الدراســــي المســــموح بــــه للتســــجيل وفقــــًا للمعــــدل التراكمــــي - هـ 
 .للطالب

 

  المواظبة واالعتذار عن الدراسة 

 :المادة التاسعة

ختبار النهائي فيها إذا على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول اال
من المحاضرات %) ٧٥(قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على أال تقل عن 

والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، وُيعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار 
 .)DN(أو  )ح(بسبب الغياب راسبًا في المقرر، ويرصد له تقدير محروم 

  :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود
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  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٨( صفحة  

على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول االختبار النهائي  
المحددة  أو الدروس السريرية من المحاضرات والدروس العملية%) ٧٥(فيها إذا قلت نسبة حضوره عن 

لطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، ويعّد ا
ويتم إقرار قوائم  .)DN(أو ) ح(المقرر وتثبت درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم 

 .المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من قبل مجلس الكلية

 

 :المادة العاشرة

رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار، شريطة  -استثناء  -يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه 
من %) ٥٠(أن يقدم الطالب عذرًا يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن 

 .المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر

  :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

رفع الحرمان والسماح للطالب  -استثناًء  -أو من يفوضه ) رالتي تقدم المقر (يجوز لمجلس الكلية  
%) ٥٠( بدخول االختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس على أال تقل نسبة الحضور عن

 .من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر

 

 :المادة الحادية عشرة

ويحسب تقديره في ذلك  ،ته صفرًا في ذلك االختبارالطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درج
 .المقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها

 

 :المادة الثانية عشرة

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس 
ح بإعطائه اختبارًا بديًال خالل مدة ال تتجاوز قبول عذره والسما ،الكلية، في حاالت الضرورة القصوى

 .ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل ،نهاية الفصل الدراسي التالي



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٩( صفحة  

 :المادة الثالثة عشرة

للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة فصــل دراســي دون أن يعــد راســبًا، إذا تقــدم بعــذر يجــوز  ) أ(
يحــددها مجلــس الجامعــة، وذلــك خــالل فتــرة زمنيــة تحــددها القواعــد التنفيذيــة  مقبــول لــدى الجهــة التــي

ويحتسـب هـذا الفصـل مـن المـدة الالزمـة ) W(أو ) ع(التي يقرها مجلـس الجامعـة، ويرصـد للطالـب 
  .إلنهاء متطلبات التخرج

رهــا يجــوز االنســحاب بعــذر مــن مقــرر أو أكثــر فــي الفصــل الدراســي وفــق القواعــد التنفيذيــة التــي يق ) ب(
 مجلس الجامعة

  :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبًا إذا تقـدم  ١-أ -١٣مادة 
أمـا . بعذر مقبول لعميد الكلية وذلك قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسـابيع علـى األقـل

ق نظــام الســنة الدراســية فيجــوز لهــم االعتــذار قبــل بدايــة االختبــارات طــالب الكليــات التــي تطبــ
النهائية بثمانية أسابيع على األقل، وبالنسبة للدورات القصيرة فيجوز لهـم االعتـذار قبـل بدايـة 

 –فــي حالــة الضــرورة القصــوى  –االختبــارات بمــا يعــادل ثلــث مــدة الــدورة، ولمــدير الجامعــة 
ويحتسب هذا الفصل من المدة ) W(أو ) ع(رصد للطالب تقدير االستثناء من هذه المدد، وي

  .الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج

يجـــب أن ال تتجـــاوز فصـــول االعتـــذار فصـــلين دراســـيين متتـــاليين أو ثالثـــة فصـــول غيـــر  ٢-أ -١٣مـــادة 
متتاليـــة أمـــا طـــالب الكليـــات التـــي تطبـــق نظـــام الســـنة الدراســـية فـــال يجـــوز االعتـــذار لســـنتين 

يتين، ويجــب أن ال تتجـاوز ســنوات االعتــذار سـنتين دراســيتين غيــر متتـاليتين طيلــة بقــاء متتـال
   .الطالب في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك

لعمـادة شـؤون القبـول والتسـجيل طلـب موافقـة ولـي أمـر الطالبـة عنـد تقـدمها لالعتـذار عـن  ٣-أ -١٣مادة 
 . يالفصل الدراس

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار فـي دراسـة مقـرر دراسـي واحـد فـي الفصـل الدراسـي  -ب -١٣مادة 
على أن ال يقل عن الحد األدنى وبمـا مجموعـه أربـع مقـررات دراسـية كحـد أقصـى طيلـة بقـاء 
الطالــــب فــــي الجامعــــة، دون أن يعــــد راســــبًا إذا تقــــدم بعــــذر مقبــــول لعميــــد الكليــــة قبــــل بدايــــة 

بــارات النهائيــة بخمســة أســابيع علــى األقــل، أمــا طــالب الكليــات التــي تطبــق نظــام الســنة االخت



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٠( صفحة  

الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبـل بدايـة االختبـارات النهائيـة بثمانيـة أسـابيع، ولمـدير الجامعـة 
االســتثناء مـــن ذلــك علــى أن ال تتجـــاوز بدايــة االختبـــارات  –فــي حالــة الضـــرورة القصــوى  –

  .في المقرر) W(أو ) ع(ويرصد للطالب تقدير  ،ررات اإلعداد العامالنهائية لمق

 

  التأجيل واالنقطاع عن الدراسة 

 :المادة الرابعة عشرة

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على أال  
فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلة بقائه تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة 

في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك، وال 
  .تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج

  :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

تأجيــل الدراســة قبــل نهايــة األســبوع األول مــن بــدء الدراســة لعميــد الكليــة عبــر  يجــوز للطالــب التقــدم بطلــب
البوابــة اإللكترونيــة علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصــلين دراســيين متتــاليين أو ثالثــة فصــول دراســية غيــر 

وز أن أما طالب الكليـات التـي تطبـق نظـام السـنة فـال يجـوز التأجيـل لسـنتين متتـاليتين كمـا ال يجـ(متتالية 
كحـد أقصـى طيلـة بقائـه فـي الجامعـة ثـم يطـوى قيـده بعـد ذلـك، ) تتجاوز مدة التأجيل سنتين غير متتـاليتين

ويجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة االستثناء من ذلك وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة 
ة أيــام مــن تــاريخ تقــديم الطلــب عبــر ويقــوم عميــد الكليــة باتخــاذ القــرار خــالل ثالثــ .إلنهــاء متطلبــات التخــرج

 .البوابة اإللكترونية وٕاذا لم يبت عميد الكلية في الطلب خالل الفترة المحددة ينفذ التأجيل آليا

 

 :المادة الخامسة عشرة

إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، 
الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي ولمجلس الجامعة طي قيد 

 .قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول

 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١١( صفحة  

 :المادة السادسة عشرة

 .ال ُيعَد الطالب منقطعًا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرًا في جامعة أخرى

 

 إعادة القيد

 :لسابعة عشرةالمادة ا

  :يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية

 .أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد-   أ

 .أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب- ب 

فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا  إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر،-  ج
مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة 

 .ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس ،في حينه

 –في حال الضرورة  –ولمجلس الجامعة  قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ال يجوز إعادة-  د
 .االستثناء من ذلك

 .ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذرًا أكاديمياً - هـ 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

  :بل االنقطاع وفق الضوابط اآلتيةيمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله ق

أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق (أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية  -أ 
 .من تاريخ طي القيد )نظام السنة الدراسية

 .أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب -ب 

أو سنيين دراسيتين للكليات التي ( أربعة فصول دراسية فأكثرإذا مضى على طي قيد الطالب  -ج 
، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله )تطبق نظام السنة الدراسية



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٢( صفحة  

ولمدير الجامعة  ،الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه
 :تاليةاالستثناء من ذلك وفقا للضوابط ال

موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب اإلنقطاع  )١
مع امكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل 

 .االنقطاع بناًء على توصية القسم المختص

اذا أحضر الطالب مايثبت ممارسته  أن التزيد مدة االنقطاع عن ثمانية فصول دراسية اال )٢
 .لعمل أو دراسة لها عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية

 .أن اليكون الطالب منذرًا أكاديميا )٣

 .من متطلبات التخرج% ٢٥أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  )٤

 -الضرورة في حال  –ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمدير الجامعة  -د 
 .االستثناء من ذلك

 .ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوًال ألسباب تأديبية أو تعليمية -هـ 

 

 :المادة الثامنة عشرة

ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة 
تضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعدُّ قيده ُملغى من أخرى ألسباب تأديبية، وٕاذا ا

 .تاريخ إعادة القيد

 

 التخرج 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٣( صفحة  

 :المادة التاسعة عشرة

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي 
قسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها عن مقبول، ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس ال

 .الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل

  :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

على أال يقل  ،يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية )١-١٩( 
بناء على توصية مجلس  -أو من يفوضه  – ولمجلس الكلية ،بولمعدله التراكمي عن مق 
حال  القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في  
 .التراكميالمقررات ورسوبه في المعدل  نجاحه في 

درجة ال يعتبر الطالب متخرجا إال بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على منحه ال )٢-١٩(
 .العلمية 

 فترات التخرج )٣-١٩(

أو الذين يسمح لهم باختبار بديل في مقرر أو ) ل(الطالب الذين يحصلون على تقدير غير مكتمل  -أ  
ترفع بشأنهم مذكرات تخرج  ،أو من في حكمهم ،أكثر في أخر مستوى دراسي لبرنامج التخرج

 .اسي في سجل الطالب هو فصل التخرجويعتبر آخر فصل در  ،إفرادية حال استكمالهم المتطلبات

الطالب الذين تقتضي خططهم الدراسية إنهاء متطلبات التدريب العملي ترفع أسماؤهم لمجلس - ب 
الجامعة بطلب الموافقة على منحهم الدرجة في نهاية الفصل الدراسي الذي ينهون فيه هذا 

ل الطالب متطلبات التدريب العملي استكم (على أن تثبت بسجل الطالب العبارة التالية  ،المتطلب
 .) خالل هذا الفصل

  :اصدار بدل مفقود لوثيقة أو شهادة تخرج وفقا لما يلي )٤-١٩(

يعلن الطالب عن فقد وثيقة أو شهادة تخرجه في صحيفة الجامعة أو احدى الجرائد المحلية وال   -أ  
االعالن على أن يرفق بطلبه  يتقدم بطلب إصدار بدل مفقود اال بعد مضي أربعة اسابيع على 
 .صورة من االعالن 

 .على كل وثيقة أو شهادة تصدر كبدل مفقود) بدل مفقود ( يوضع ختم بعبارة   -ب 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٤( صفحة  

 

 الفصل من الجامعة 

 :المادة العشرون

 :يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية

 ٥من  ٢,٠(دله التراكمي عن إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض مع  -أ 
ولمجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن ) ٤من  ١,٠أو 

 .ُيْمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة - ب 
 س الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصىالبرنامج، ولمجل

 .ال يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج

يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم - ج 
 .فصلين دراسيين على األكثرأحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز 

  :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 :يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :أوالً 

) ٢,٠٠(إذا حصل على ثالثة إنذارات على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى   - أ 
نقطة من دراسة  ٤٨( وله على ويعطى فرصة رابعة من يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حص

 .على أن يتم حساب ذلك وتنفيذه آليا) وحدة دراسية  ١٢

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة   -ب  
ولمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال  ،البرنامج

 :وفق الشروط اآلتية ز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرجيتجاو 

 .أن يكون سبب التعثر مقبوًال لمجلس الكلية -١ 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٥( صفحة  

حاصل أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس ذلك بأن يكون - ٢ 
، )٥,٠٠(من ) ٢,٠٠(قسمة مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن 

 .وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي

يجوز لمجلس الكلية إعطاء الطالب المفصولين بسبب استنفاد ضعف مدة البرنامج فرصة ال   :ثانياً 
  :تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر وفق الشروط التالية

  .أن يكون سبب التعثر مقبوًال لمجلس الكلية  -أ 

 .تخرج مقررات يمكن اجتيازها في مدة ال تتعدى فصلين دراسيينأن يكون قد بقى على الطالب لل -ب 

حاصل قسمة أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس ذلك بأن يكون   -ج 
، وال يدخل )٥,٠٠(من ) ٢,٠٠(مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن 

 .ذلكلمدير الجامعة االستثناء من  يجوزو  ،في ذلك الفصل الصيفي

يجوز لمجلس الكلية إعطاء الطالب المفصولين بسبب اإلنذارات فرصة ال تتجاوز فصلين  :ثالثا
 :دراسيين على األكثر وفق الشروط اآلتية

 .أن يكون سبب التعثر مقبوًال لمجلس الكلية- أ  

أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين، ويقاس ذلك بأن يكون  -ب  
 من) ٢,٠٠(حاصل قسمة مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن 

 .ذلكيجوز لمدير الجامعة االستثناء من و  ،، وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي)٥,٠٠(

عند حصوله على الفرصة ) ٢,٠٠(فع المعدل التراكمي إلى أن يكون بإمكان الطالب ر  -ج  
 .وتسجيله في المقررات المتاحة

على أن تقوم الكليات بحصر جميع الحاالت وعرضها على مجالسها، وٕابالغ عمادة شؤون القبول  
 .والتسجيل بالقرار قبل بدء الدراسة بأسبوع على األقل

 

 االنتساب



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٦( صفحة  

  :المادة الحادية والعشرون

لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات األخذ بمبدأ الدراسة عن طريق االنتساب في بعض يجوز 
ويضع مجلس الجامعة القواعد واإلجراءات  ،الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك

 :المنظمة لذلك وفق الضوابط اآلتية

المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية أال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب   - أ 
 .المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة لالنتساب

يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وٕاعادة القيد وغيرها   - ب 
 .معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات

الكليات وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس   - ج 
 .المنتسبين

 ).باالنتساب( يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب   - د 

 

 االختبارات النهائية

 :المادة الثانية والعشرون

درجة لألعمال الفصلية ال تقل  -م على اقتراح مجلس القس بناءً  -يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقّرر 
 .من الدرجة النهائية للمقرر%) ٣٠(عن 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

على اقتراح مجلس القسم درجة لألعمال الفصلية ما بين  يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر بناءً 
 .من الدرجة النهائية للمقرر%) ٦٠(إلى % ) ٤٠(

 

 :والعشرون المادة الثالثة

 :تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٧( صفحة  

االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعًا أو   ــ أ  
 .من بعضها واختبار تحريري واحد على األقل

 .اختبارين تحريريين على األقل  ــ ب  

 :ك سعود القاعدة التنفيذية لجامعة المل

 .من مجلس الكلية لألعمال الفصلية يلتزم مدرس المقرر باحتساب الدرجة المحددة .۱

يلتزم مدرس المقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في بداية كل فصل  .٢
 .دراسي بحسب ما ورد في توصيف المقرر، وموعد االختبارات الفصلية

االختبار الفصلي بعد إعالن نتيجته  فيالطالب على أوراق إجاباتهم  عبإطاليلتزم مدرس المقرر  .٣
 .لنموذجية لالختبارومقارنتها باإلجابة ا

, يلتزم مدرس المقرر بإعالن نتائج االختبارات الفصلية خالل أسبوعين من تاريخ إجراء االختبار  .٤
 .ل بداية فترة االختبارات النهائيةكما يلتزم بإعالن النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرى قب

أسبوع من إطالعه على ورقة يحق للطالب االعتراض على درجته في االختبار الفصلي خالل  .٥
، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة مدرس المقرر دم طلب االعتراض إلى مدرس المقرر؛ ويقإجابته

) رس المقرراديمية إذا كان رئيس القسم هو مدأو وكيل الكلية للشئون األك(يقدم اعتراضه لرئيس القسم 
اه من أعضاء هيئة ؛ ولرئيس القسم في سبيل ذلك االستعانة بمن ير للنظر بإعادة تقييم إجابة الطالب

؛ وذلك خالل أسبوع من تاريخ تقديم طلب االعتراض إليه، ويكون قراره في هذا الشأن التدريس بالقسم
 .نهائياً 

 

 :نالمادة الرابعة والعشرو

أن ُيَضّمن االختبار النهائي  –بناء على توصية مجلس القسم  –يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر 
 .في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي

 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٨( صفحة  

 :المادة الخامسة والعشرون

بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر 
متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير غير مكتمل 

وال يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد  )IC(أو) ل(
) IC( أو) ل(ا مضى فصل دراسي واحد ولم ُيَغير تقدير غير مكتمل وٕاذ ،استكمال متطلبات ذلك المقرر

ويحسب ضمن المعدل الفصلي ) F( أو) هـ(راسب  في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير
 .والتراكمي

 

 :المادة السادسة والعشرون

دانية من أحكام المواد يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو المي
وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى  ،أو بعضها) ٢٤ ،٢٣ ،٢٢(

 .ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات ،تدريس المقرر

 

 :المادة السابعة والعشرون

أو ) م(   يرصد للطالب تقدير مستمرإذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي ف
(IP)، وٕاذا لم يستكمل المقرر في  ،وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه

) ل(الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل 
 .في سجل الطالب (IC)أو

 

 :رونالمادة الثامنة والعش

 :تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي
 

0Bوزن التقدير 
 )٤(من 

 وزن التقدير

 )٥(من 
1Bالدرجة المئوية التقدير رمز التقدير 

 ١٠٠-٩٥ ممتاز مرتفع +أ ٥,٠٠ ٤,٠٠



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ١٩( صفحة  

 ٩٥إلى أقل من  ٩٠ ممتاز أ ٤,٧٥ ٣,٧٥

 ٩٠إلى أقل من  ٨٥ جيد جدًا مرتفع + ب ٤,٥٠ ٣,٥٠

 ٨٥إلى أقل من  ٨٠   جيد جداً  ب ٤,٠٠ ٣,٠٠

 ٨٠إلى أقل من  ٧٥ جيد مرتفع + ج ٣,٥٠ ٢,٥٠

 ٧٥إلى أقل من  ٧٠ جيد ج ٣,٠٠ ٢,٠٠

 ٧٠إلى أقل من  ٦٥ مقبول مرتفع + د ٢,٥٠ ١,٥٠

 ٦٥إلى أقل من  ٦٠  مقبول د ٢,٠٠ ١,٠٠

 ٦٠أقل من    راسب هـ ١,٠٠ ٠
   

 :ك سعودالقاعدة التنفيذية لجامعة المل

 :كما يلي تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر

 الدرجة المئوية3B التقدير رمز التقدير2B )٥(من  وزن التقدير

 ١٠٠-٩٥ ممتاز مرتفع +أ ٥,٠٠

 ٩٥إلى أقل من  ٩٠ ممتاز أ ٤,٧٥

 ٩٠إلى أقل من  ٨٥ جيد جدًا مرتفع + ب ٤,٥٠

 ٨٥إلى أقل من  ٨٠   جيد جداً  ب ٤,٠٠

 ٨٠إلى أقل من  ٧٥ جيد مرتفع + ج ٣,٥٠

 ٧٥إلى أقل من  ٧٠ جيد ج ٣,٠٠

 ٧٠إلى أقل من  ٦٥ مقبول مرتفع + د ٢,٥٠

 ٦٥إلى أقل من  ٦٠  مقبول د ٢,٠٠

 ٦٠أقل من    راسب هـ ١,٠٠

 

 :المادة التاسعة والعشرون

  :التراكمي كاآلتي يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله

 ٤,٠٠من  ٣,٥٠أو  ٥,٠٠من  ٤,٥٠إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  :)ممتـاز( -۱

إلى أقل  ٢,٧٥أو من  ٥,٠٠من  ٤,٥٠إلى أقل من  ٣,٧٥إذا كان المعدل التراكمي من  ):جيد جدا( -۲
 .٤,٠٠من  ٣,٥٠من 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٠( صفحة  

إلى أقل  ١,٧٥أو من  ٥,٠٠من  ٣,٧٥إلى أقل من  ٢,٧٥إذا كان المعدل التراكمي من   ):جيــد( -۳
 .٤,٠٠من  ٢,٧٥من 

إلى أقل  ١,٠٠أو من  ٥,٠٠من  ٢,٧٥إلى أقل من  ٢,٠٠إذا كان المعدل التراكمي من   ):مقـبول( -٤
 .٤,٠٠من  ١,٧٥من 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 :كاآلتي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي يكون التقدير العام للمعدل التراكمي 

 .٤,٥٠إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  :)ممتاز( -۱

 .٤,٥٠إلى أقل من  ٣,٧٥إذا كان المعدل التراكمي من  ):جيد جداً ( -۲

 .٣,٧٥إلى أقل من  ٢,٧٥إذا كان المعدل التراكمي من ): جيد( -۳

  .٢,٧٥إلى أقل من  ٢,٠٠إذا كان المعدل التراكمي من ): مقبول( -٤

 

 :المادة الثالثون

) ٥,٠٠(من ) ٥,٠٠(إلى ) ٤,٧٥(مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من  تمنح
وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل  ،عند التخرج) ٤,٠٠(من ) ٤,٠٠(إلى ) ٣,٧٥(أو من 

) ٣,٧٥(إلى أقل من ) ٣,٢٥(أو من ) ٥,٠٠(من ) ٤,٧٥(إلى أقل من ) ٤,٢٥(على معدل تراكمي من 
 .عند التخرج) ٤,٠٠(من 

 :يلي ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما

 .أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى -أ 

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد  -ب 
 .األقصى للبقاء في كليته

من متطلبات %) ٦٠(كون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن أن ي -ج 
 .التخرج



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢١( صفحة  

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

عند ) ٥,٠٠(إلى ) ٤,٧٥(الحاصل على معدل تراكمي من  تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب
  إلى أقل من) ٤,٢٥(تراكمي من  وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل ،التخرج

 .التخرج عند )٤,٧٥(

 :يلي ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما

 . أن ال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى  –أ  

حد األدنى والحد أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين ال -ب 
 .األقصى للبقاء في كليته

 .من متطلبات التخرج%) ٦٠(أن يكون الطالب قد درس في جامعة الملك سعود ما ال يقل عن   -ج 

 

 إجراءات االختبار النهائي

 :المادة الحادية والثالثون

وتكون مهامها  ،يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النهائي
مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ 

 .اختبار أي مقرر

 

 :المادة الثانية والثالثون

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

 

 :المادة الثالثة والثالثون

على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من  ويجوز عند االقتضاء بناء ،ر أسئلة االختباريضع مدرس المقر 
 .يختاره مجلس الكلية



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٢( صفحة  

 

 :المادة الرابعة والثالثون

أن يشرك معه  )عند الحاجة(ويجوز لرئيس القسم  ،يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره
  .كلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراهويجوز لمجلس ال ،أو أكثر في التصحيح متخصصاً 

 

 :المادة الخامسة والثالثون

يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد 
 .ثم يصادق عليها رئيس القسم ،الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها

 

 :المادة السادسة والثالثون

 .ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك ،الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحدال يجوز اختبار 

 

 :المادة السابعة والثالثون

كما ال يسمح له بالخروج  ،ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته
 .من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته

 

 :المادة الثامنة والثالثون

غش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب ال
 .وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة

 

 :المادة التاسعة والثالثون

 ق، الموافقة على إعادة تصحيح أوراالكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حاالت الضرورة لمجلس
 .اإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٣( صفحة  

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

 :ضوابط تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائية

يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ  .١
، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر؛ ويدخل طلبه الطلبتيجة االختبار النهائي محل إعالن ن

 .في النظام األكاديمي ويسّلم له إشعار بذلك

يشترط أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات  .٢
 .حفظنهائية لمقررات سبق له دراستها؛ وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بال

على رئيس القسم خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب أن بطلب إفادة من مدرس  .٣
المقرر، وفي حال اإلفادة بسالمة التصحيح ؛ على رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته 

ه بالتنازل، التصحيح يوقع على طلب ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار، وعند اقتناع الطالب بسالمة
 .ات المشار إليها بالفقرة الثانية، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبويوقع رئيس القسم بحفظ الطلب

في حال عدم اقتناع الطالب بسالمة التصحيح؛ على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين  .٤
قسم التخاذ قراره بتعديل من هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر؛ وترفع تقريرها لرئيس ال

 .درجة الطالب أو برفض الطلب، ويتم إبالغ الطالب بالقرار

 .كاديمية باإلجراءات السابقةإذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشئون األ .٥

ه، يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية من هذا القرار خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالمه ب .٦
 :ويقدم التظلم رسميًا لعميد الكلية متضمنًا أسباب ومبررات تقديمه، وتعد استمارة تشمل البيانات التالية

المعدل  ،الفصل الدراسي ،رقم الشعبة ،رقم المقرر الدراسي ورمزه واسمه ،رقمه الجامعي ،اسم الطالب(
مبررات طلب إعادة  ،االختباراسم مدرس المقرر وتاريخ  ،نسبة الغياب وعدد اإلنذارات ،التراكمي

، بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبات لطالب بصحة المعلومات التي قدمهاالتصحيح وتعهد من ا
 ) إن وجدت والقرارات المتخذة فيها إعادة التصحيح السابق تقديمها من الطالب

أول جلسة انعقاد له بعد تقديم وترفع هذه االستمارة مرفًقا بها كافة ما يتعلق بالتظلم لمجلس الكلية في 
 .التظلم



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٤( صفحة  

يجوز لمجلس الكلية في حال عدم اقتناعه بجدية وكفاية أسباب التظلم أن يصدر قرارًا مسببًا  .٧
بحفظه، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس على 

وترفع  ،مدرس المقرر إلعادة تصحيح ورقة اإلجابةاألقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم 
بت فيه ، ويعرض على المجلس للومًا من تاريخ صدور قرار تشكيلهاتقريرها للمجلس خالل خمسة عشر ي

؛ ويكون قرار المجلس نهائيًا باعتماد محضر الجلسة وفقًا لإلجراءات في أول جلسة انعقاد تالية
  .مجلس التعليم العالي والجامعات من نظام) ٣٥(المنصوص عليها بالمادة 

 

 :المادة األربعون

النهائي على أال تقل  يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري
 .عن ساعة وال تزيد على ثالث ساعات

 

 :المادة الحادية واألربعون

يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة ) ٤٠-٣١(مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من 
 .بإجراءات االختبارات النهائية

 

  التحويل 

  التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

 :المادة الثانية واألربعون

 :يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية

 .في كلية أو جامعة معترف بها أن يكون الطالب قد درس -أ 

 .من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية الأال يكون مفصو  -ب 

 .التحويل التي يحددها مجلس الجامعة أن تنطبق عليه شروط -ج 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٥( صفحة  

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

قبول تحويله من خارج الجامعة وفق الضوابط  التحويل إليها يجوز بموافقة عميد الكلية التي يرغب الطالب
 :اآلتية

 .في كلية أو جامعة معترف بها قد درسأن يكون الطالب  -أ  

 .من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية أال يكون مفصوال -ب  

 .التحويل التي يحددها مجلس الكلية أن تنطبق عليه شروط -ج  

في جامعة الملك  من الطالب المحول دراستها يطلب التي المقررة يجب أن ال يقل عدد الوحدات -د  
 للحصول على درجة البكالوريوس من المطلوبة من عدد الوحدات المقررة%) ٦٠(عن  سعود

 .الجامعة

 

 :المادة الثالثة واألربعون

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام التي 
وال تدخل في  ،قررات التي عودلت لهوتثبت في السجل األكاديمي للطالب الم ،تقدم هذه المقررات

 .احتساب معدله التراكمي

 

 :المادة الرابعة واألربعون

إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية فيعّد قيده ُمْلغًى من تاريخ قبول تحويله 
 .للجامعة

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

من تاريخ قبول  ىً فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية فيعّد قيده ملغ إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق
 .تحويله للجامعة

 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٦( صفحة  

 :المادة الخامسة واألربعون

لإلجراءات والمواعيد المعلنة في  يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً 
 .الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل

 

  ن كلية إلى أخرى داخل الجامعةالتحويل م

 :المادة السادسة واألربعون

 .للضوابط التي يقرها مجلس الجامعةيجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقًا 

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

وفقًا . لقرار حيال ذلكيجوز للطالب التقدم بطلب التحويل من كلية إلى أخرى، ويقوم عميد الكلية باتخاذ ا
 . للشروط والفترة المحددة التي يقرها مجلس الكلية التي يرغب التحويل إليها

 

 :المادة السابعة واألربعون

 ،تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها
 .ة طوال دراسته في الجامعةويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمي

 

  التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية

 :المادة الثامنة واألربعون

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط 
 .يضعها مجلس الجامعة

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٧( صفحة  

عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يجوز للطالب بعد موافقة 
 .يضعها مجلس الكلية

 

 :المادة التاسعة واألربعون

 ،تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها
 .في الجامعة ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته

 

  الطالب الزائر

 :المادة الخمسون

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي 
 :للضوابط اآلتية وتعادل له المواد التي درسها وفقا ،ينتمي إليها دون تحويله

 .الدراسةموافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على   -  أ

 .أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها  - ب

في مفرداته ألحد  )مكافئًا ( أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادًال أو   - ج
 .المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج

يها الطالب فتتم المعاملة إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إل  - د
 .)٤٧(للمادة  طبقاً 

يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج - هـ 
 .الجامعة للطالب الزائر

ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدله -  و
 .المقررات في سجله األكاديمي وتثبت ،التراكمي

 .أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة-  ز



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٨( صفحة  

 :القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي 
 :وابط اآلتيةللض ينتمي إليها دون تحويله وتعادل له المقررات التي درسها وفقا

 :ويرغب الدراسة زائرًا في جامعة أخرى )في الرياض أو أحد فروعها(  سعود جامعة الملك لطالب :أوال

على األقل في الكلية التي التحق بها  لفصلين )بمعدل تراكمي( دراسي  أن يكون للطالب سجل  -أ  
 .قبل طلبه الدراسة كطالب زائر

 مع تحديد له بالدراسة كطالب زائر للسماح بقة من كلية الطالبالمس يجب الحصول على الموافقة -ب  

ويوجه . لمعادلة المقرر معين على معدل الحصول اشتراط وللكلية ،سيقوم بدراستها المقررات التي
 . والتسجيل بخطاب رسمي من عمادة شؤون القبول للدراسة

 .أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها- ج  

وال تقل  في مفرداته) مكافئاً (ون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادال أو أن يك- د  
 .عن أحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج وحداته الدراسية

يكون الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية  ،)الثانية واألربعون(من المادة ) د(مع مراعاة الفقرة - هـ 
عشرون في المائة من مجموع وحدات %) ٢٠(ا من خارج الجامعة هو يمكن احتسابه التي

 .التخرج من جامعة الملك سعود

ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي، وتثبت - و  
 .المقررات في سجله األكاديمي

نتائجه التي حصل عليها خالل يجب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل ب- ز  
وٕاذا لم يقدم نتائجه يعتبر  ،أسبوعين من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر

 .)١٥(ويعامل حسب المادة ) عدا الفصول الصيفية( منقطعا عن تلك الفصول 

يدوية بعد تقديم  تصرف المكافأة الشهرية للطالب الزائر إن كان مستحقا لها عن طريق مسيرات- ح  
 .نتائجه عن الفصل لعمادة شؤون القبول والتسجيل

ويرغب الدراسة طالبًا زائرًا في ) في الرياض أو أحد فروعها( لطالب جامعة الملك سعود   :ثانيا
 :الرياض أو أحد فروعها



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٢٩( صفحة  

بل طلبه ق أن يكون للطالب سجل دراسي بمعدل لفصل واحد على األقل في الكلية التي التحق بها  -أ  
 .الدراسة كطالب زائر

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع تحديد  -ب  
 .ويوجه بخطاب رسمي من عمادة شؤون القبول والتسجيل ،التي سيقوم بدراستها المقررات

ي مفرداته ألحد المقررات التي تتضمنها ف) مكافئاً (أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب معادال أو - ج  
 .متطلبات التخرج

 .)٤٧(المقررات طبقا للمادة  لةمعادتتم - د  

 .الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستها زائرًا فصالن دراسيان- هـ

 .لطالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة طالبًا زائرًا في جامعة الملك سعود :ثالثا

لفصلين دراسيين على األقل من جامعته التي قبل ) بمعدل تراكمي(يكون للطالب سجل دراسي أن - أ  
 .فيها

 .ألسباب تأديبية أو تعليمية أال يكون الطالب مفصوال  -ب  

 ،أن يحصل على موافقة خطية مسبقة من جامعته للدراسة طالبًا زائرًا في جامعة الملك سعود- ج  
 .ررات جامعة الملك سعود التي سيقوم الطالب بدراستهاويجب أن يذكر في الخطاب مق

 .أن يحصل على موافقة الكلية التي يرغب الدراسة بها زائراً - د  

 .الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستها زائرًا فصالن دراسيان-  هـ 

 .ة من جامعة الملك سعودال يحق للطالب الزائر طلب السكن في الجامعة وال تصرف له مكافأ-   و

تسجل المقررات للطالب من قبل الكلية التي يرغب الدراسة فيها مع مراعاة كافة ضوابط التسجيل -  ز
  .في المقررات

 

  أحكام عامة



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٣٠( صفحة  

 :المادة الحادية والخمسون

 .عيةتلغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة واالختبارات المعمول بها في المرحلة الجام

 

 :المادة الثانية والخمسون

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

 

 :المادة الثالثة والخمسون

 .لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٣١( صفحة  

 المالحـق

 

 )أ ( ملحق 

 السجل األكاديمي ورموز التقديرات

 :السجل األكاديمي

ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها  ،الطالب الدراسيهو بيان يوضح سير 
كما يوضح  ،وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات

السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إلى المقررات التي أعفي منها 
 .لب المحولالطا

 المدلول
 باإلنجليزية

 المدلول
4Bبالعربية 

5B6 النقاطBحدود الدرجة 
 الرمز

 باإلنجليزية
 الرمز

 بالعربية
Exceptional ١٠٠-٩٥ ٥,٠٠ ٤,٠٠ ممتاز مرتفع A+ أ+ 
Excellent ٩٥أقل  ٩٠ ٤,٧٥ ٣,٧٥ ممتاز A أ 
Superior ٩٠أقل من  ٨٥ ٤,٥٠ ٣,٥٠ جيد جدًا مرتفع B+ ب+ 
Very Good ٨٥أقل من  ٨٠ ٤,٠٠ ٣,٠٠ د جداً جي B ب 
Above Average ٨٠أقل من  ٧٥ ٣,٥٠ ٢,٥٠ جيد مرتفع C+ ج+ 
Good ٧٥أقل من  ٧٠ ٣,٠٠ ٢,٠٠ جيد C ج 
High Pass ٧٠أقل من  ٦٥ ٢,٥٠ ١,٥٠ مقبول مرتفع D+ د+ 
Pass ٦٥أقل من  ٦٠ ٢,٠٠ ١,٠٠ مقبول D د 
Fail ٦٠أقل من  ١,٠٠ ٠ راسب F هـ 
In-Progress مستمر - - ----- IP م 
In-Complete غير مكتمل - - ----- IC ل 
Denile ١,٠٠ ٠ محروم ----- DN ح 
Nograde-Pass وأكثر ٦٠ - - ناجح دون درجة NP ند 
Nograde-Fail ٦٠أقل من  - - راسب دون درجة NF هد 
Withdrawn منسحب بعذر - - ----- W ع 



 
 )هـ١٤٣١تعديل شهر صفر (ة الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذي  

 

  ١٤٣٢/ ١٠/ ١٨    ) ٣٢( صفحة  

 
 )ب(ملحق 

  الفصلي والتراكمي مثال لحساب المعدل

 :الفصل األول

 عدد النقاط
9B10 وزن التقديرBالمقرر عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير 

 سلم ٣٠١ ٢ ٨٥ +ب ٤,٥٠ ٩,٠٠

 كيم ٣٢٤ ٣ ٧٠ ج ٣,٠٠ ٩,٠٠

 ريض ٢٣٥ ٣ ٩٢ أ ٤,٧٥ ١٤,٢٥

 فيز ٣١٢ ٤ ٨٠ ب  ٤,٠٠ ١٦,٠٠

 المجموع ١٢    ٤٨,٢٥
   

  )٤٨,٢٥(مجموع النقاط    
  = معدل الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤,٠٢=   
  )١٢(مجموع الوحدات    

       
 :الفصل الثاني

 المقرر الوحدات عدد الدرجة المئوية8B رمز التقدير وزن التقدير7B عدد النقاط

 سلم ١٠٤ ٢ ٩٦ +أ ٥,٠٠ ١٠

 كيم ٣٢٧ ٣ ٨٣ ب  ٤,٠٠ ١٢

 ريض ٣١٤ ٤ ٧١ ج ٣,٠٠ ١٢

 فيز ٣٢٦ ٣ ٨١ ب  ٤,٠٠ ١٢

١٢    ٤٦ 11Bالمجموع 
 

   ٤٦  
  = معدل الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣,٨٣=   
   ١٢  

 

  )٤٦+  ٤٨,٢٥(مجموع النقاط    
 =المعدل التراكمي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣,٩٣=   
  )١٢+  ١٢(مجموع الوحدات    
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