
تعتمــد عمــادة القبــول والتســجيل آليــة لحســاب المعــدل التراكمــي بحيــث تكــون فــي مصلحــة الطالــب 
مــع ضمــان تحســين معدلــه التراكمــي أو ثباتــه وعــدم التأثيــر ســلبًا. 

ال يحتســب اإلنــذار األكاديمــي للفصــل الحالــي لجميــع الطــاب والطالبــات حــال تعثرهــم وتنفذهــا عمــادة 
القبــول والتســجيل آليــًا بعــد إغــاق الفصــل الدراســي. 

ال ترصد درجة الحرمان )DN( ألي طالب أو طالبة للفصل الحالي. 

ــح  ــر مكتمــل ويمن ــر غي ــب تقدي ــي يرصــد للطال ــار النهائ ــن التقييم/االختب ــن ع ــة المتغيبي بالنســبة للطلب
ــة. ــه العــادة فــي الفصــول الماضي ــل كمــا جــرت علي ــار بدي اختب

تستكمل الكليات العملية التعليمية مع الحرص على جودة مخرجات التعلم

تكون مدة التقييمات/االختبارات النهائية االلكترونية لمدة ساعة واحدة لكل اختبار

جدول االختبارات والمواعيد تعلن على موقع عمادة القبول والتسجيل

تتيــح عمــادة القبــول والتســجيل االنســحاب مــن مقــرر أو أكثــر، أو االعتــذار عــن الفصــل الدراســي وال 
يحتســب مــن فــرص االعتــذار المتاحــة للطالــب فــي المرحلــة االكاديميــة، وذلــك حتــى نهايــة يــوم 

24 شــعبان 1441هـــ.

ترحل الرسوم الدراسية المدفوعة لمن اعتذر عن الفصل الحالي إلى الفصل الدراسي القادم.

ــارات المناطــق  ــارات المناطــق اســتعادة رســوم التســجيل فــي اختب يمكــن للطلبــة المســجلين فــي اختب
ــارات )العالميــة(. بالتنســيق مــع متعهــد تجهيــز مقــر االختب

خطة تنفيذ جامعة الملك عبدالعزيز
لقرار وزارة التعليم حول آلية تقويم االختبارات النهائية بالجامعات 

االنتساب في المركز الرئيسي والفروع

أواًل: االختبارات والتقييمات

ثالثًا: التقديرات والمعدل التراكمي 

تكون مواعيد التقييمات/االختبارات النهائية حسب التالي

درجات أعمال السنة النهايةالبداية
والتقييمات المستمرة

درجة التقييم/االختبار 
النهائي

100-09 رمضان 25 شعبان 

الصادر يوم الجمعة 1441-8-10 
الموافق 2020-4-3

ثانيًا: االعتذار أو االنسحاب

في حال التعذر ألي سببطريقة التقديماإلجراء

تقديم معاملة على نظام أودس بلس عن طريق حذف المقررسحب مقرر أو أكثر
المعامات اإللكترونية للطاب 

)ERS معاماتي( أودس بلس، تبويبة معامات سحب الفصل الدراسي كامًا
الطالب

طريقة التقديم لالنسحاب واالعتذار



تستكمل الكليات العملية التعليمية مع الحرص على جودة مخرجات التعلم.

في الفترة ما بين 24 و 28 شعبان 1441هـ يتم استكمال تقييمات أعمال السنة.

تكون مدة التقييمات/االختبارات النهائية االلكترونية لمدة ساعة واحدة لكل اختبار.

جــدول االختبــارات والمواعيــد للمقــررات العامــة والمجمعــة تعلــن علــى موقــع عمــادة القبــول والتســجيل. 
والمقــررات التخصصيــة يتــم تنســيق مواعيــد االختبــارات بالتنســيق بيــن الكليــة وأســتاذ المقــرر.

يتمكــن جميــع الطلبــة مــن معرفــة مجمــوع درجــات التقييمــات المســتمرة واألعمــال الفصليــة قبــل 
28 شــعبان 1441هـــ.

تتيــح عمــادة القبــول والتســجيل االنســحاب مــن مقــرر أو أكثــر، أو االعتــذار عــن الفصــل الدراســي وال 
يحتســب مــن فــرص االعتــذار المتاحــة للطالــب فــي المرحلــة االكاديميــة، وذلــك حتــى نهايــة يــوم 

30 شعبان1441هـ.

خطة تنفيذ جامعة الملك عبدالعزيز
لقرار وزارة التعليم حول آلية تقويم االختبارات النهائية بالجامعات 

االنتظام في الكليات في المركز الرئيسي والفروع

أواًل: االختبارات والتقييمات

ثانيًا: االعتذار أو االنسحاب

ثالثًا: التقديرات والمعدل التراكمي 

تكون مواعيد التقييمات/االختبارات النهائية حسب التالي

درجات أعمال السنة النهايةالبداية
والتقييمات المستمرة

درجة التقييم/االختبار 
النهائي

218020 رمضان 03 رمضان 

الصادر يوم الجمعة 1441-8-10 
الموافق 2020-4-3

في حال التعذر ألي سببطريقة التقديماإلجراء

تقديم معاملة على نظام أودس بلس عن طريق حذف المقررسحب مقرر أو أكثر
المعامات اإللكترونية للطاب 

)ERS معاماتي( أودس بلس، تبويبة معامات الطالبسحب الفصل الدراسي كامًا

طريقة التقديم لالنسحاب واالعتذار

تعتمــد عمــادة القبــول والتســجيل آليــة لحســاب المعــدل التراكمــي بحيــث تكــون فــي مصلحــة الطالــب 
مــع ضمــان تحســين معدلــه التراكمــي أو ثباتــه وعــدم التأثيــر ســلبًا.

ال يحتســب اإلنــذار األكاديمــي لجميــع الطــاب والطالبــات حــال تعثرهــم وتنفذهــا عمــادة القبــول 
والتســجيل آليــًا بعــد إغــاق الفصــل الدراســي. 

ال ترصد درجة الحرمان )DN( ألي طالب أو طالبة للفصل الحالي. 

بالنسبة للطلبة المتغيبين عن التقييم/االختبار النهائي يتم التعامل معهم كالتالي:  
األصل أن يرصد للطالب مجموع درجات األعمال الفصلية.	 
ويمكــن للطالــب الحصــول علــى درجــة غيــر مكتمــل )IC( بالتنســيق مــع أســتاذ المقــرر مــن خــال 	 

التقــدم بطلــب بحــد أقصــى يوميــن مــن تاريــخ عقــد االختبــار وذلــك بتقديــم معاملــة علــى نظــام 
المعامــات اإللكترونيــة للطــاب )معاماتــي ERS( ويتــم توجيــه المعاملــة للكليــة التــي تقــوم 

بتدريــس المقــرر.



تستكمل الكليات العملية التعليمية مع الحرص على جودة مخرجات التعلم.

في الفترة ما بين 24 و 28 شعبان 1441هـ يتم استكمال تقييمات أعمال السنة.

تكون مدة التقييمات/االختبارات النهائية االلكترونية لمدة ساعة واحدة لكل اختبار.

يعلن على موقع عمادة القبول والتسجيل جدول االختبارات ومواعيدها.

ــل  ــة قب ــات التقييمــات المســتمرة واألعمــال الفصلي ــة مجمــوع درج ــة مــن معرف ــع الطلب يتمكــن جمي
ــة 28 شــعبان 1441هـــ. نهاي

ال يمكــن لطلبــة الســنة التحضيــري االنســحاب مــن مقــرر أو أكثــر، ولكــن تتيــح عمــادة القبــول والتســجيل 
المرحلــة  المتاحــة للطالــب فــي  الدراســي وال يحتســب مــن فــرص االعتــذار  الفصــل  االعتــذار عــن 

االكاديميــة. 

خطة تنفيذ جامعة الملك عبدالعزيز
لقرار وزارة التعليم حول آلية تقويم االختبارات النهائية بالجامعات 

السنة التحضيرية في المركز الرئيسي والفروع

أواًل: االختبارات والتقييمات

ثالثًا: التقديرات والمعدل التراكمي 

تكون مواعيد التقييمات/االختبارات النهائية حسب التالي

درجات أعمال السنة النهايةالبداية
والتقييمات المستمرة

درجة التقييم/االختبار 
النهائي

218020 رمضان10 رمضان

الصادر يوم الجمعة 1441-8-10 
الموافق 2020-4-3

في حال التعذر ألي سببطريقة التقديمأخر موعد

أودس بلس، تبويبة معامات الطالب30 شعبان 1441هـ
تقديم معاملة على نظام 

المعامات اإللكترونية للطاب 
)ERS معاماتي(

طريقة التقديم لالعتذار عن الفصل الدراسي كاماًل

بالنســبة لطلبــة الســنة التحضيريــة ســيتم احتســاب التقديــرات بالطريقــة المعتــادة بنــاء علــى مــا ورد فــي 
البنــد الحــادي عشــر مــن قــرار الــوزارة. 

ال يحتســب اإلنــذار األكاديمــي لجميــع الطــاب والطالبــات حــال تعثرهــم وتنفذهــا عمــادة القبــول 
والتســجيل آليــًا بعــد إغــاق الفصــل الدراســي. 

ال ترصد درجة الحرمان )DN( ألي طالب أو طالبة للفصل الحالي. 

بالنسبة للطلبة المتغيبين عن التقييم/االختبار النهائي يتم التعامل معهم كالتالي:  
األصل أن يرصد للطالب مجموع درجات األعمال الفصلية.	 
ويمكــن للطالــب الحصــول علــى درجــة غيــر مكتمــل )IC( بالتنســيق مــع أســتاذ المقــرر مــن خــال 	 

التقــدم بطلــب بحــد أقصــى يوميــن مــن تاريــخ عقــد االختبــار وذلــك بتقديــم معاملــة علــى نظــام 
المعامــات اإللكترونيــة للطــاب )معاماتــي ERS( ويتــم توجيــه المعاملــة للكليــة التــي تقــوم 

بتدريــس المقــرر.

ثانيًا: االعتذار أو االنسحاب



يتمكــن جميــع الطلبــة مــن معرفــة مجمــوع درجــات التقييمــات المســتمرة واألعمــال الفصليــة قبــل 
19 شــعبان 1441هـــ.

تتيــح عمــادة القبــول والتســجيل االنســحاب مــن مقــرر أو أكثــر، أو االعتــذار عــن الفصــل الدراســي 
وال يحتســب مــن فــرص االعتــذار المتاحــة للطالــب فــي المرحلــة االكاديميــة، وذلــك حتــى نهايــة 

يــوم 19 شــعبان1441هـ.

ترحل الرسوم الدراسية المدفوعة لمن اعتذر عن الفصل الحالي إلى الفصل الدراسي القادم.

ــارات المناطــق  ــارات المناطــق اســتعادة ســوم التســجيل فــي اختب ــة المســجلين فــي اختب يمكــن للطلب
ــة(. ــارات )العالمي ــز مقــر االختب بالتنســيق مــع متعهــد تجهي

تستكمل الكليات العملية التعليمية مع الحرص على جودة مخرجات التعلم.

تكون مدة التقييمات/االختبارات النهائية االلكترونية لمدة ساعة واحدة لكل اختبار.

جدول االختبارات والمواعيد يحدد مع أستاذ المقرر وتكون في نفس مواعيد المحاضرة.

خطة تنفيذ جامعة الملك عبدالعزيز
لقرار وزارة التعليم حول آلية تقويم االختبارات النهائية بالجامعات 

التعليم عن بعد في المركز الرئيسي والفروع

أواًل: االختبارات والتقييمات

ثالثًا: التقديرات والمعدل التراكمي 

تكون مواعيد التقييمات/االختبارات النهائية حسب التالي

درجات أعمال السنة النهايةالبداية
والتقييمات المستمرة

درجة التقييم/االختبار 
النهائي

308020 شعبان 20 شعبان 

الصادر يوم الجمعة 1441-8-10 
الموافق 2020-4-3

في حال التعذر ألي سببطريقة التقديمأخر موعد

تقديم معاملة على نظام أودس بلس عن طريق حذف المقررسحب مقرر أو أكثر
المعامات اإللكترونية للطاب 

)ERS معاماتي( أودس بلس، تبويبة معامات الطالبسحب الفصل الدراسي كامًا

طريقة التقديم لالنسحاب واالعتذار

ثانيًا: االعتذار أو االنسحاب

تعتمــد عمــادة القبــول والتســجيل آليــة لحســاب المعــدل التراكمــي بحيــث تكــون فــي مصلحــة الطالــب 
مــع ضمــان تحســين معدلــه التراكمــي أو ثباتــه وعــدم التأثيــر ســلبًا. 

ال يحتســب اإلنــذار األكاديمــي لجميــع الطــاب والطالبــات حــال تعثرهــم وتنفذهــا عمــادة القبــول 
والتســجيل آليــًا بعــد إغــاق الفصــل الدراســي. 

ال ترصد درجة الحرمان )DN( ألي طالب أو طالبة للفصل الحالي. 

ــح  ــر مكتمــل ويمن ــر غي ــب تقدي ــي يرصــد للطال ــار النهائ ــن التقييم/االختب ــن ع ــة المتغيبي بالنســبة للطلب
ــه العــادة فــي الفصــول الســابقة. ــل كمــا جــرت علي ــار بدي اختب


