القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات
الموحدة لمرحلة الدبلوم بالمرافق التعليمية
التابعة لإلدارة العامة للخدمات الطبية
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األوامر والتعليمات المستند عليها في إعداد هذه القواعد التنفيذية
أوال ً  /الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجلس التعلسيا العسال
رقا  1423/27/13المتخذ ف الجلسة السابعة والعشرين لمجل التعلسيا العسال المقعقسد
بتاريخ  1423 /11/2والمتوج بموافقة خادا الحرمين الشريفين رئسي مجلس السوءرا
رئسسسي مجلسسس التعلسسسيا العسسسال بالتوجيسسس البرقسسس ال سسسريا رقسسسا /7ب 45888 /وتسسساريخ
1423/11/23هـ .
ثانياااا ً  /تسسساب بسسساحب السسسسمو المل سسس وءيسسسر السسسدفا والميسسسران والمفسسست العسسساا رقسسسا
/93أ 3006/وتسساريخ 1422/8/5هسسـ المبقس خلس خمسساب معسسال وءيسسر الخدم سة المدقيسسة
رقسسا  12/19790وتسساريخ 1422/4/5هسسـ بشسسحن محلسسر اللجقسسة المش س لة مسسن مقسسدوب
ال ليات العس رية ووءار الخدمة المدقية ووءار المالية لدراسسة تمبيسا اللسوائل الموحسد
للجامعات خل اخلا هيئة التدري والمحالرين المدقيين ومن ف ح مها فس ال ليسات
العس س رية والمتلسسمن معادلسسة بعسسا المسسسميات السسوارد ف س اللسسوائل الموحسسد للجامعسسات
بمسميات قائمة ف ال ليات العس رية وه :
 -1مجلس التعليم العالي يعادله المجلس األعلى للكلية/المرفق التعليمي.
 -2مجلس الجامعة يعادله مجلس الكلية/المرفق التعليمي.
 -3مدير الجامعة يعادله مدير أو قائد الكلية/المرفق التعليمي.
 -4مجلس الكلية يعادله مجلس الكلية/المرفق التعليمي.
ثالثا ً  /الماد الثاقية والخمسون من الئحة الدراسة واالختبارات الموحد للمرحلة الجامعية
الت تقص خل ( لمجلس الجامعة وضع قواعاد تنفيذياة بماا ال يتعاار ماع احكاام هاذه
الالئحة).
رابع اا ً  /خمسساب بسساحب السسسمو المل س مسسساخد وءيسسر السسدفا والميسسران والمفسست العسساا
للشسسنون العسس رية رقسسا  16018/1/1/1وتسساريخ 1432/7/13هسسـ بشسسحن شسسروم و ليسسة
القبول ف المرا ء والمعاهد التابعة لإلدار العامة للخدمات المبيسة ( الفقسر رقسا  )2التس
تقص خل تمبيا قظاا الجامعسات خلس مرا سء التسدريب والمعاهسد التابعسة لسإلدار العامسة
للخدمات المبية.
خامساً/اللجنة المختصة بمراجعة وتعديل الئحة الدراسة والقواعد التنفيذية.
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فهرس موضوعات القواعد التنفيذية

القاعدة التنفيذية /المادة
الماد االول
الماد الثاقية
الماد الثالثة
الماد الرابعة
المواد الخامسة والسادسة
الماد السابعة
الماد الثامقة
الماد التاسعة
الماد العاشر
الماد الحادية خشر
الماد الثاقية خشر
الماد الثالثة خشر
الماد الرابعة خشر
المواد الخامسة خشر والسادسة خشر
الماد السابعة خشر
الماد الثامقة خشر
الماد التاسعة خشر
الماد العشرون
الماد الحادية والعشرون
الماد الثاقية والعشرون
الماد الثالثة والعشرون
الماد الرابعة والعشرون
الماد الخامسة والعشرون
الماد السادسة والعشرون
الماد السابعة والعشرون
الماد الثامقة والعشرون
الماد التاسعة والعشرون
الماد الثالثون
الماد الحادية والثالثون
الماد الثاقية والثالثون
الماد الثالثة والثالثون

موضوع المادة
التعريفات
قبول المالب المستجدين
شروم قبول المالب المستجدين
المفاللة بين المتقدمين
قظاا الدراسة والسقة الدراسية
قظاا المستويات
قواخد االقتقال من مستوى إل
خر/العب الدراس وتسجيل المواد
الحلور الغياب
رفع الحرمان
الغياب خن االختبار القهائ
االختبار البديل للقهائ
االختذار خن دراسة فبل
تحجيل الدراسة
االققما خن الدراسة
إخاد القيد
خدا إخاد القيد للمالب المفبول
التخرج وشهادات بدل فاقد
االقذار والفبل اال اديم من الدراسة
االقتساب
االختبارات والتقديرات
درجات االخمال الفبلية
اختبارات خملية أو شفوية ف القهائ
تقدير غير م تمل
مقررات القدوات واالبحاث
تقدير مستمر
التقديرات واوءاقها
تقديرات المعدالت الترا مية
مراتب الشرف خقد التخرج
لجان تقظيا أخمال االختبار القهائ
تمبيا السرية ف االختبارات القهائية
ولع اسئلة االختبارات
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السابعة والثالثون
الثامقة والثالثون
التاسعة والثالثون
األربعون
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المواد (الثاقية واألربعون -الخامسة وألربعين )
المواد ( السادسة واألربعون -السابعة وألربعون )
المواد (الثامقة واالربعون -التاسعة واالربعون )

الماد الخمسون
الماد الحادية والخمسون
الماد الثاقية والخمسون
المالحا

تبحيل اسئلة االختبار القهائ
ربد درجات االختبار القهائ واخالقها
خدد اختبارات المالب ف اليوا الواحد
وقت دخول االختبار القهائ
الغ ف االختبار
إخاد تبحيل اوراق االجابة
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إجرا ات االختبار القهائ
التحويل من خارج المرافا التعليمية
التحويل بين المرافا التعليمية

22

التحويل بين أقساا المرفا التعليم
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القاعدة التنفيذية للمادة االولى  :التعريفات
تعني العبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
السنة الدراسية:
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي:
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسببوعا ا ت ُب رد سر
ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.

علب مبدااا المقبررات الدراسبية وال تبدخل مبن

الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد عل ثمانيبة أسبابي وال تبدخل مبن ضبمنها فترتبا التسبجيل واالختببارات النهائيبة
وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.
المستوى الدراسي:
او الدال عل المرحلة الدراسية وفقا ا للخطط الدراسية المعتمدة.
المقرر الدراسي:
مادة دراسية ضمن الخطة الدراسبية المعتمبدة فبي كبل تخصب ( برنبام ) ويكبون لكبل مقبرر رقب
ورمز واس ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى ع ّم ا سواه من مقبررات
وملف خا يحتفظ به القس لغرض المتابعة والتقيي والتطويرويجبوز أن يكبون لببعض المقبررات
متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية (الساعة المعتمدة):
المحاضرة النظرية األسبوعية التبي ال تقبل مبدتها عبن خمسبين دقيقبة أو البدر السبرير البي ال
تقل مدته عن خمسين دقيقة أو الدر العملي أو الميداني الي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
اإلنذار األكاديمي:
اإلشبعار البي يوجبه للطالبب بسببب انخفباض معدلبه التراكمبي عبن الحبد األدنب
الالئحة.

الموضب فبي ابيه

درجة األعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصبيل الطالبب خبالل فصبل دراسبي مبن اختببارات وبحبوث
وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.
5
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االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.
الدرجة النهائية:
مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا ا إليها درجبة االختببار النهبائي لكبل مقبرر وتحسبب الدرجبة
من مائة.
التقدير:
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجد للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أ مقرر.
تقدير غير مكتمل:
تقدير يرصد مؤقتا ا لكل مقرر يتعير عل الطالب استكمال متطلباتبه فبي الموعبد المحبدد ويرمبز لبه
في السجل األكاديمي بالحرف (ل) أو (.)IC
تقدير مستمر:
ا
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر مبن فصبل دراسبي السبتكماله ويرمبز لبه
بالرمز ( ) أو (.)IP
المعدل الفصلي:
حاصببل قسببمة مجمببوع النقبباط التببي حصببل عليهببا الطالببب عل ب مجمببوع الوحببدات المقببررة لجمي ب
المقببررات التببي درسببها فببي أ فصببل دراسببي وتحسببب النقبباط بضببرب الوحببدة المقببررة فببي وزن
التقدير الي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب انظر الملحق (ب).
المعدل التراكمي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جمي المقررات التي درسبها منبي التحاقبه
بالمرفق التعليمي عل مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات انظر الملحق (ب).
التقدير العام:
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في المرفق التعليمي.
الحد األدنى للعبء الدراسي :
أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينبغبي علب الطالبب تسبجيلها بمبا يتناسبب مب معدلبه التراكمبي
وفقا لما يقرره مجل المرفق التعليمي.
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القاعدة التنفيذية للمادة الثانية :قبول الطالب المستجدين
يحدد مجل المرفق التعليمي بنا اء عل اقتراح قس الشئون األكاديمية والجهات يات العالقة بالمرفق
التعليمي عدد الطالب اليين يمكن قبوله في بداية كل عا دراسي.
القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة  :شروط قبول الطالب المستجدين

يشترم لقبول المالب/المالبة ف المرافق التعليمية التابعة لإلدارة العامة للخدمات الطبية اآلت :
 -1أن ي ون المتقدا  /المتقدمة سعودي األبل والمقشا ويستثق من ذلك من قشا مع والده اثقا
خدمت للدولة خارج الممل ة.
 -2أن ي ون حابالً خل شهاد الثاقوية العامة قسا العلوا المبيعية أو ما يعادلها بقسبة ال تقل
خن .%85
 -3أن ال ي ون قد مل خل حبول خل الشهاد مد تءيد خن ثالث سقوات ،وت ون األفللية
ف القبول للملبة خريج قف العاا.
 -4أن ال يتجاوء العمر  23خاما ً خقد تقديا الملب.
 -5أن ي ون حابل خل امتحان القدرات العامة ( )%70واالختبار التحبيل لل ليات العلمية
( )%65حد أدق .
 -6أن ي ون الئقا ً مبياً.
 -7أن ي ون متفرغا ً للدراسة.
 -8أن ال ي ون قد فبل من الدراسة ألسباب أ اديمية أو تحديبية من أي لية  /جامعة أخرى .
 -9موافقة ول األمر بالقسبة للمالبات.
 -10أن تستوف الشروم الت يحددها مجل المرفق التعليمي وتعلن وقت التقديا.
 -11أن يجتاء المتقدا بقجاح االختبارات الت يحددها مجل المرفق التعليمي أن وجدت.
القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة  :المفاضلة بين المتقدمين

تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليه جمي شروط القبول حسب النسبة الموزونة
التفاضلية لمعايير واختبارات القبول التي يقراا مجل المرفق التعليمي وقت فت باب
القبول.
القاعدة التنفيذية للمواد (الخامسة -السادسة ) :نظام الدراسة والسنة الدراسية

أ-
ب-

قظاا الدراسة ف مرحلة الدبلوا هو قظاا المستويات.
تت ون الخمة الدراسية لمرحلة الدبلوا من ستة مستويات خل األ ثر.
7
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ج-
د-
ه-

ت ون مد المستوى الدراس فبال دراسيا واحدا ً.
يتدرج المالب  /المالبة ف الدراسة والقجاح ف مقررات المستويات الدراسية وفقا ألح اا
االقتقال من مستوى ال خر .
ت ون فتر االمتياء ستة أشهر بعد اجتياء مواد الخمة الدراسية ف التخبص.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة  :نظام المستويات

أوال  /الخطة الدراسية اي مجموعة المقررات الدراسية التي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات
التخرج التي يجب عل الطالب  /الطالبة اجتيازاا بنجاح للحصول عل الدرجة العلمية في التخص
المحدد.
ثانيا  /باإلضافة إل ما ورد في المادة الخامسة وقواعداا التنفييية يراع تطبيق القواعد التاليه :
 .1يكون عدد المستويات بكل قس وفق الخطط الدراسية المعتمدة لها.
 .2تحدد الخطط الدراسية لألقسا المقررات الدراسية ووحداتها الدراسية وساعاتها المعتمدة
( تخصصية – عامة – أساسية ) موزعة عل الفصول الدراسية المختلفة ويحدد لكل مستوى
عدد الوحدات الدراسية (الساعات المعتمدة) حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المعتمدة.

القاعدة التنفيذية االولى للمادة الثامنة :قواعد االنتقال من مستوى إلى آخر /العبء الدراسي والخطة
 .1العبء الدراسي :مجموع الوحدات الدراسبية (السباعات المعتمبدة) التبي يسبم للطالبب التسبجيل
فيها في فصل دراسي ويتحدد الحد األعل واألدن للعبء الدراسي حسبب القواعبد التنفيييبة للمرفق
التعليمي.
 .2الحد األدنى للعبء الدراسي  :او عدد الوحدات الدراسية (الساعات المعتمدة) التي يسجلها
الطالب  /الطالبة خالل المستوى الدراسي بما ال يقل عن (  ) 12وحدة دراسية للنظا الفصلي .
 .3الحد األعلى للعبء الدراسي :او عدد الوحدات الدراسية (الساعات المعتمدة) التي يسجلها الطالب
وفقا ا لمستواه الدراسي في خطته الدراسية و بما ال يزيد عن (  ) 23وحدة دراسية في الفصلين االول
والثاني .اما في الفصل الصيفي فال يتجاوز العبء التدريسي عن  9ساعات معتمدة وللخريج 10
ساعات معتمدة
 .4يت التسجيل للطالب تسجيالا آليا ا دون الحاجة إل طلب من الطالب  /الطالبة إيا ل يكن موقوفا ا
اكاديميا ا قبل بداية كل فصل دراسي حسب الخطة الدراسية للبرنام بالتدرج بدءا ا من المستويات الدنيا
إل المستويات العليا وبما يسم به وض الطالب  /الطالبة الدراسي.
 .5يربط العبء الدراسي للطالب  /الطالبة وفق معدله التراكمي شريطة استيفائه الحد األدن للعبء
الدراس ما أم ن ذلك خل ان ال يتجاوء  23ساخة معتمد (وحد دراسية حد أقب ).
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 .6يءود المالب  /الطالبة بقسخة من الخمة الدراسية المعتمد للبرقامج مع إبالغ بلرور االلتءاا
بها  ،وما قد يمرأ خليها من تغيير خالل دراست بالبرقامج.
 .7يتحت عل طالب  /طالبة السنة التخصصية إعادة دراسة جمي المقررات التي رسب فيها عندما
تكون متاحة للتدري مرة أخرى.
 .8يجوز لمجل المرفق التعليمي في حال عد امكانية طرح مواد الرسوب لطالب السنة التحضيرية
الراسبين في ثالث مقررات كحد أقص أن يعقد له امتحان إعادة في ايه المواد ويتحت عليه اجتياز
امتحان اإلعادة في ايه المقررات حت يتمكنوا من االنتقال إل المستوى التالي***.
 .9يكون التصحي في اختبارات اإلعادة من ( )100درجة عل أن يرصد للطالب الناج تقدير
مقبول (د) بغض النظر عن الدرجة التي حصل عليها الطالب في اختبار اإلعادة .وفي حالة الرسوب
في أ من اختبارات االعادة يفصل الطالب من الكلية.
 .10تض األقسا "خطة دراسية خاصة" لكل طالب  /طالبة متعثر دراسيا ا تتضمن توزي جمي
المقررات المتبقية عل الطالب  /الطالبة عل الفصول الدراسية المتبقية للطالب  /الطالبة ويت
تعديلها في حالة الرسوب بما ال يتعارض م القواعد التنفييية لهيه الالئحة.
 .11يعد قس القبول والتسجيل الجداول الدراسية حسب الخطط الدراسية الرئيسية والخاصة بالتنسيق
م األقسا م مراعاة عد تعارض مواعيد مقررات المستويات المتتالية .
 .12يراع التوازن في توزي المحاضرات والمواعيد عل أعضاء ايئة التدري
األداء وتيسير سير العمل .

بما يكفل حسن

 .13ال يعدل الجدول الدراسي بعد اعتماده إال في الحاالت الضرورية جدا ا وبالتنسيق م قس القبول
والتسجيل .
 14توقف مكافأة الطالب في حال تسجيله أقل من الحد األدن للساعات المعتمدة (أقل من  12ساعة
معتمدة ) ويستثن من يلك الطالب المتوق تخرجه  ,أو اليين اليمكنه تسجيل ساعات إضافية
ألسباب تعود للمرفق التعليمي.
 .15يحتفظ قس القبول والتسجيل بملف متكامل لكل طالب  /طالبة يشمل اآلتي :
أ -جمي المستندات المتعلقة بالطالب مثل طلب التأجيل
األكاديمية التأديبية إن وجدت الخ .
ب -إشعارات التسجيل لكل فصل درا (إن وجدت).
ج -إشعارات النتائ لكل فصل دراسي.
د -نسخة من الخطة أو الخطط الدراسية للطالب  /الطالبة.
ه -أ وثائق أخرى تتعلق بدراسة الطالب  /الطالبة.
9
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أالعتيار المعادالت

القرارات

*** تم تعديل هذه القاعدة التنفيذية استنادا" إلى قرار مجلس الكلية رقم  2017-2016/3وتاريخ 1438/4/27هـ

القاعدة التنفيذية الثانية للمادة الثامنة :قواعد االنتقال من مستوى آلخر/تسجيل مواد الفصل
الصيفي إلى آخر
ضوابط طرح وإجراءات تسجيل المواد في الفصل الصيفي
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

ت ون االولوية لمرح وتسجيل المواد للملبة المتوقع تخرجها ف الفبل البيف .
يستثق من مرح المواد للفبل البيف مواد التخبص الت تحتوي خل تدريب ا ليقي أو
خمل قدر اإلم ان.
لية مرح مواد الفبل البيف  :يتقدا المالب المتوقع تخرجها بملب من أقسامها األ اديمية
مباشر لمرح ودراسة مواد للفبل البيف  ،ثا يقرر القسا مدى ام اقية مرح مواد الفبل
البيف والرفع بذلك للشئون األ اديمية.
لية التسجيل ف مواد الفبل البيف  :يعلن قسا القبول والتسجيل خن المواد الت تقرر مرحها
ثا يفتل باب التسجيل للمقررات .ويتا ذلك ف قموذج خاص بتسجيل المواد
يحا للملبة غير الخريجين التسجيل ف المواد الممروحة لءمالئها الخريجين حسب سعة الشعبة.
ال يحا للمالب االختذار خن دراسة الفبل البيف  ،أو حذف أي مقرر بعد تسجيل في .
الحد االخل للعب الدراس ف الفبل البيف للمالب  9ساخات معتمد وللخريج  10ساخات.
التقويا الدراس للفبل البيف  :المد الءمقية للفبل البيف ال تءيد خل ثماقية أسابيع وال تدخل
من لمقها فترتا التسجيل واالختبارات القهائية  ،وتلاخف خاللها المد المخببة للمقرر.
القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة  :الحضور الغياب
 -1خل المالب  /المالبة المقتظا حلور المحالرات والدرو العملية ويحرا من دخول
االختبارات القهائية ألي مقرر إذا قلت قسبة حلوره في خن ( )%75من المحالرات
والدرو العملية المحدد خالل الفبل الدراس ويتا ذلك بقرار من مجل المرفا التعليم
أو من يفول ويربد ل تقدير محروا خل أن يسبا ذلك توجي إقذار للمالب  /المالبة
حسب القظاا التال :

أ -يوج قسا القبول والتسجيل للمالب  /المالبة إقذار خم أول إذا تجاوءت قسبة غياب  %10من
مجمو ساخات حلور المقرر.
ب -يوج قسا القبول والتسجيل للمالب  /المالبة إقذار خم ثاق إذا تجاوءت قسبة غياب  %15من
مجمو ساخات المقرر وخل قسا شئون المالب واإلرشاد األ اديم استدخا المالب  /المالبة
ودراسة ومعالجة أسباب تجاوءه قسبة الغياب.
10
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ج -يوج قسا القبول والتسجيل للمالب  /المالبة إقذار خم ثالث وقهائ
االمتحان إذا تجاوءت قسبة غياب  %20من مجمو ساخات المقرر.

بالحرمان من دخول

د -إذا تجاوءت قسبة غياب المالب  /المالبة  %25من مجمو ساخات حلور أي مقرر فإق يتا
حرمان المالب  /المالبة من دخـول االختبـار القهائـ ويعد راسبا ً ف الماد ويربد ل تقدير محروا
(ح) أو (. (DN
القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة  :رفع الحرمان
المرفا التعليم أو من يفول – استثقا – رفع الحرمان
يجوء لمجل
والسماح للمالب بدخول االختبار ،شريمة أن يقدا المالب خذرا ً يقبل
المرفا التعليم قسبة الحلور خل أال تقل خن
المجل  ،ويحدد مجل
( )% 50من المحالرات والدرو العملية المحدد للمقرر.
القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشرة  :الغياب عن االختبار النهائي
المالب الذي يتغيب خن االختبار القهائ
االختبار ،ويحسب تقديره ف ذلك المقرر خل
الت حبل خليها.

ذلك
ت ون درجت بفرا ً ف
أسا درجات األخمال الفبلية

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية عشرة  :االختبار البديل للنهائي
إذا لا يتم ن المالب من حلور االختبار القهائ ف أي من مواد الفبل لعذر
المرفا التعليمي  ،ف حاالت اللرور القبوى ،قبول
قهري جاء لمجل
خذره والسماح بإخمائ اختبارا ً بديالً خالل مد ال تتجاوء قهاية الفبل
الدراس التال  ،ويعم التقدير الذي يحبل خلي بعد أدائ االختبار البديل.
 األخذار القهرية المقبولة تشمل:-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أو األخو األشقا

وفا أحد الوالدين أواألبقا
الءوجة فتر االمتحاقات.
الءواج
الحوادث المرورية مع إحلار مايثبت ذلك.
الحجء اإلجباري ويجب إحلار مستقد رسم يثبت ذلك.
التقويا بالمستشف .
الوالد للمالبات وت ون إجاء الولع لمد أسبوخين.
أي اخذار اخرى تقبلها إدار ال لية أو المر ء.

القاعدة التنفيذية االولى للمادة الثالثة عشرة  :االعتذار عن دراسة فصل
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أو الءوج أو

 .1يجوز للطالب  /المالبة االعتيار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي (انسحاب  /حيف
فصل) دون أن يعد راسبا ا فيه إيا تقد بعير يقبله قس القبول والتسجيل بنا اء عل توصية الشئون
األكاديمية وذلك قبل بداية اختبارات نهاية الفصل بخمسة أسابيع عل األقل وفيما عدا يلك
يكون االعتيار بموافقة مجل المرفا التعليم بنا اء عل توصية مجل القس وعل الطالب /
المالبة مراجعة قس القبول والتسجيل بداية الفصل الالحق إلعادة قيده.
ويستثن

من يلك الموظفات

 .2يشترط موافقة ولي أمر الطالبة عل
المبتعثات

االنسحاب من الدراسة

 .3تحتسب ايه المدة من المدة الالزمة ألنهاء متطلبات التخرج المنصو
التنفييية من ايه الالئحة.

عليها في القواعد

 .4يترتب عل اإلعتيار عن الدراسة (الحيف) لفصل دراسي كامل إيقاف مكافأة الطالب.
ضوابط (االعتذار ) االنسحاب من المقررات:
 .1يتا تقفيذ ملب االقسحاب خن مريا قموذج االختذار من قسا لتسجيل أو الموقع خالل الفتر من
بداية االسبو الثالث وحت قهاية االسبو العاشر من الفبل الدراس  .ويقوا المالب بتعبئت
وتوقيع وتسليم لرئي قسم خل أن يذ ر ويقدا ما يثبت مبررات االختذار خن دراسة المقرر.
.2ال يجوء للمالب الملتءا بالخمة االقسحاب من أي مقرر دراس .
.3يجوء للمالب االقسحاب من مقرردراس أو ا ثر وفا الشروم التالية:
• االستمرار ف الدراسة والمواظبة خل حلور المحالرات حت تتا خملية االقسحاب
• أن ال ي ون المقرر المراد االقسحاب مق ف مستوى المالب أو ف مستوى أدق من مستواه
الحال .
• أن ال يقل جدول المالب بعد االقسحاب خن  12ساخة.إال بموافقة القسا والشئون اال اديمية.
• يربد للمالب تقدير مقسحب بعذر ( ) (  ( wف المقررات  ،ف حال تقفيذ ملب وال
تدخل ف احتساب معدالت .
القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة عشرة  :تأجيل الدراسة

 -1تأجيل الدراسة او عد تسجيل الطالب  /المالبة مقررات دراسية للفصل الدراسي المراد تأجيل
الدراسة فيه بطلب من الطالب  /المالبة (قبل نهاية األسبوع األول من الدراسة) وال تحسب فترة
التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج المنصو عليها في القواعد التنفييية من ايه الالئحة عل أن
ال تتجاوز فترة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية.
 -2يتقدا المالب  /المالبة بملب تحجيل الدراسة إل قسا القبول والتسجيل مع بداية الفبل الدراس ،
مرفقا ً األوراق الثبوتي لعذره .
 -3تتا دراسة الملب ف مجل

القسا التخاذ القرار المقاسب بقبول العذر ،أو رفل .
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 -4تشترم موافقة ول أمر المالبة خقد تقديمها ملب التحجيل .
 -5خل المالب  /المالبة مراجعة قسا القبول والتسجيل قبل بد الفبل الدراس الالحا إلخاد قيده.
 -6ال يجوء لمالب  /مالبة السقة التحليرية التحجيل خن الدراسة ولمجل
من ذلك.

المرفا التعليم االستثقا

 -7الطالبات المرافقات ألزواجهن المبتعثين خارج المملكة يسم لهن  -استثنا اء  -وبناء عل موافقة
مجل المرفق التعليمي بتأجيل الدراسة كحد أقصى خمس سنوات متتالية عل أن تتقد بيلك قبل
بداية الفصل المطلوب لبداية التأجيل وعل أن تحضر الطالبة ما يثبت مرافقتها لزوجها المبتعث من
الجهات الرسمية وتعتبر الطالبة التي تزيد فترة تأجيلها عن خم سنوات بسبب مرافقتها لزوجها
المبتعث في حك المنقطعة عن الدراسة وال يحتسب لها ما سبق أن درسته من وحدات دراسية وإيا
رغبت في الدراسة تقدمت للمرفق التعليمي كطالبة مستجدة وتسر ايه الحالة عل الطالب
المرافقين لزوجاته .
 -8يكون استئناف الطالب  /الطالبة للدراسة بعد فترة التأجيل المشار إليها في الفقرة السابعة اعاله
وفق الخطة الدراسية المعمول بها وقت استئناف الدراسة.
 .9يترتب خل تحجيل الدراسة إيقاف م افح المالب

القواعد التنفيذية للمواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة  :االنقطاع عن الدراسة
االنقطاع  :اوعد تسجيل الطالب  /الطالبة أو عد (التحاق الطالب  /الطالبة بالدراسة ) مدة
فصل دراسي دون إشعار المرفق التعليمي ويطوى قيده ليلك ولمجل المرفق التعليمي أو من يفوضه
طي قيد الطالب  /الطالبة ايا انقط عن الدراسة لمدة أقل.
 -1إيا انقط الطالب  /المالبة المنتظ عن الدراسة مدة ارب أسابي دون طلب التأجيل فلمجل
المرفق التعليمي أومن يفوضه أن يطوى قيده من المرفق التعليمي.
 -2ال يعد الطالب  /الطالبة منقطعا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرا في مرف تعليمي أخر
تابع لإلدارة العامة للخدمات الطبية بشرط أخي الموافقة المسبقة.
 -3يترتب خل اإلققما خن الدراسة إيقاف م افح المالب.
-4ال يُعد الطالب منقطعا ً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرا ً في جامعة /كلية أخرى

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة عشرة  :إعادة القيد
لمجل المرفق التعليمي إعادة قيد الطالب  /الطالبة المتخص
فصول دراسية وفق الشروط التالية:
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إيا ل تتجاوز فترة االنقطاع أربعة

 -1أن يكون االنقطاع بنا اء عل سبب مشروع يقدره مجل المرفق التعليمي.
 -2أن يكون قد اجتاز الطالب  /المالبة بنجاح ( )%50من الوحدات الدراسية (الساعات المعتمدة)
المسجلة.
 -3أن ال يقل معدله التراكمي عن ( )2.00من (.)5
 . 4يكون استئناف الطالب  /الطالبة للدراسة بعد إعادة القيد وفق الخطة الدراسية المعمول بها وقت
استئناف الدراسة.
 -5ال تسري هذه الماد خل ملبة السقة التحليرية.
القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة عشرة  :عدم إعادة القيد للطالب المفصول
ال يجوز إعادة قيد الطالب الي فصل من المرفا التعليم ألسباب أكاديمية أو تأديبية أو الي فصل
من جامعة أخرى ألسباب تأديبية وإيا اتض بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل ايه األسباب فيُعر ُّد
قيده ملغا من تاريخ إعادة القيد.
القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشرة :التخرج وشهادات بدل فاقد
-1

 .1يتخرج المالب بعد إقها متملبات التخرج بقجاح حسب الخمة الدراسية  ،خل أال يقل معدل
الترا م خن مقبول.
 -2ال يعتبر المالب  /المالبة متخرجا ً إال بعد الحبول خل وثيقة التخرج .
 -3يمقل ل خريج وثيقة تخرج يولل فيها اسم رباخيا ً ورقم األ اديم ورقا السجل المدق
والدرجة والتخبص الذي حبل خلي وتقدير المالب خقد التخرج وجلسة مجل المرفا
التعليم الت بدرت فيها الموافقة خل مقل الدرجة وتاريخها .
 -4يمن كل خري شهادة إنهاء االمتياز بنجاح يوض فيها اسمه رباعيا ا ورقمه األكاديمي ورق
السجل المدني والدرجة والتخص .
 -5عند نجاح الطالب  /المالبة في المقررات وحصوله عل معدل تراكمي أقل من ( )2يتعين
عليه تسجيل بعض المقررات بنا اء عل توصية مجل القس وموافقة مجل المرفق التعليمي
أو من يفوضه حت يتمكن من رف المعدل وحصوله عل الدرجة العلمية وفق خطته الدراسية
عل أن تحسب جمي مرات اإلعادة في المعدل التراكمي .
 -6يشترط لتعديل األس أن يعدل األس عل الشهادة السابقة التي عل اساسها قبل الطالب.
 -7يت إصدار شهادة تخرج بدل فاقد وفقا ا لما يلي:
أ -يتقد الطالب  /المالبة إل قس القبول والتسجيل بطلب منحه وثيقة تخرج بدل فاقد بعد
اإلعالن عنها حسب االصول.
ب -يوض خت بعبارة (بدل فاقد) من قبل قس القبول والتسجيل عل كل وثيقة تصدر بعد
الفقد.
14
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ج -يشترط لتعديل األس أن يعدل األس عل الشهادة السابقة التي عل اساسها قبل الطالب.

القاعدة التنفيذية للمادة العشرين :االنذار والفصل االكاديمي من الدراسة
 .1يوج للمالب اقذار ا اديم إذا أقخفا معدل الترا م خن  2من  5ف أي فبل من فبول
الدراسة ويترتب خل ذلك إيقاف م افح المالب اختبارا ً من الشهر الذي يل بدور القتيجة.
 .2يرفع اإلقذار األ اديم خن المالب إذا حبل خل معدل ترا م  2فح ثر وتعاد ل جميع
االمتياءات الت أوقفت بسبب اقخفاا معدل الترا م اختبارا من الشهر الذي يل بدور القتيجة .
 .3يفصل الطالب  /الطالبة من المرفق التعليمي في الحاالت اآلتية:
أ  -إذا حبل مالب السنوات التخصصية خل إنذارين أكاديميين متتاليين خل األ ثر القخفاا
معدل الترا م خن (2من  )5ولمجل المرفا التعليم إخما فرصة ثالثة لمن يُم ق رفع معدل
الترا م بدراست للمقررات المتاحة.
ب -إذا حبل مالب السنة التحضيرية خل إنذارين أكاديميين متتاليين خل األ ثر القخفاا معدل
الترا م خن (2من .)5
ج -مالب  /مالبة السقة الدراسية التحليرية الذي يرسب ف أ ثر من ثالث مواد دراسية يفبل
تلقائيا ُ من الدراسة بالمرفا التعليم .
د -يفصل من الدراسة بالمرفق التعليمي تلقائيا ً طالب /طالبة الدبلوم في السنة الدراسية
التحضيرية الذي يرسب في أي من اختبارات اإلعادة للمواد التي رسب فيها***.
هـ  -يفبل المالب  /المالبة إذا اققمع خن الدراسة لمد اربعة أسابيع متتالية من بداية الفبل
الدراس دون ملب التاجيل أو بعذرمقبول.
و -إذا لا يتم ن مالب  /مالبة السقة التحليرية من اجتياء جميع مقررات السقة الدراسية
التحليرية ف مد فصلين دراسيين كحد أقصى  .ب -إذا لا يق متملبات التخرج خالل مد أقباها
قبف المد المقرر لتخرج خالو خل مد البرقامج ،ولمجل المرفا التعليم إخما فربة
استثقائية للمالب  /المالبة إلقها متملبات التخرج بحد أقب ال يتجاوء لعف المد األبلية
المحدد للتخرج.
ء  -توقف م افح المالب اذا حبل خل إقذار ا اديم أقل من ( 2من  )5ققام .
القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والعشرين  :االنتساب
ال يطبببق نظببا االنتسبباب بببالمرافق التعليميببة التابعببة لببإلدارة العامببة للخببدمات
الطبية.
15
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*** تم تعديل هذه القاعدة التنفيذية استنادا" إلى قرار مجلس الكلية رقم  2017-2016/3وتاريخ 1438/4/27هـ

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرين االختبارات والتقديرات
المقرر – بقا خل اقتراح مجل
يحدد مجل المرفا التعليم الت يتبعها
ّ
القسا – درجة لألخمال الفبلية ال تقل خن ( )%30من الدرجة القهائية
للمقرر.
القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين  :درجات االعمال الفصلية
.1تحتسب درجة األخمال الفبلية للمقرر بإحدى المريقتين التاليتين:
أ -االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أقوا القشام البف
األخرى أو مقها جميعا ً أو من بعلها واختبار تحريري واحد خل
األقل.
ب -إختبارين تحريريين عل األقل.
 -1تحدد الخطط الدراسية للمقررات الدرجات المخصصة لألعمال الفصلية وتتضمن أية اختبارات
عملية أو شفوية أو غيراا ودرجة االمتحان النهائي وتت مراجعة طرق التقيي سنويا من قبل
رئي القس والمدرسين القائمين بتدري المادة .
 -2ينقس تقيي المقررات إل جزئين :التقيي المستمر والتقيي النهائي:
أ  -التقييم المستمر:
يجر التقيي المستمر لجمي المقررات طوال كل فصل دراسي ويغطي التقيي فـي حد ياته جمي
نواحي المقرر النظرية والعملية والسريريه ويشتمل التقيي واحد أو أكثر من أشكال العناصر
التالية:
 الواجبات. اختبارات دورية. اختبارات نصف الفصل الدراسي. اختبارات عملية.يعط التقيي المستمر نسبة  %40كحد أدن و %60كحد أقص من الدرجة النهائية
إضافة إل يلك تستطي األقسا تحديد أ من العناصر يشمله التقيي المستمر والنسبة
المئوية للدرجات المخصصة لكل عنصر وفق دليل المنه .
ب-

التقييم النهائي:
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يجرى التقيي النهائي لجمي المقررات في نهاية كل فصل دراسي ويغطي التقيي في حد ياته
جمي نواحي المقرر النظرية والعملية السريرية ويشمل واحد أو أكثر من أشكـال التقيي
التالية:





اختبار تحرير
اختبار عملي
اختبار سرير
اختبار شفهي

وتشكل درجة التقيي النهائي نسبة  %40كحد أدن  %60كحد أقص من الدرجة النهائية.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرين  :تضمين اختبارات عملية أو شفوية في النهائي
واألختبارات
يجوء لمجل المرفا التعليم الت يتبعها المقرر – بقا خل توبية مجل
القسا – أن يُل ّمن االختبار القهائ ف أي مقرر اختبارات خملية أو شفوية،
ويحدد الدرجات الت تخبص لها من درجات االختبار القهائ .
القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين  :تقدير غير مكتمل
يجوء لمجل القسا الذي يتول تدري المق رر بقا خل توبية مدر الماد
السماح للمالب باست مال متملبات أي مقرر ف الفبل الدراس التال
ويربد للمالب ف سجل األ اديم تقدير غير م تمل (ل) أو ( )ICوال
يحسب لمن المعدل الفبل أو الترا م إال التقدير الذي يحبل خلي
المالب بعد است مال متملبات ذلك المقرر ،وإذا مل فبل دراس واحد ولا
يُغير تقدير غير م تمل (ل) أو ( ) ICف سجل المالب لعدا است مال فيستبدل
ب تقدير راسب (هـ) أو ( )Fويحسب لمن المعدل الفبل والترا م .
القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والعشرين  :مقررات الندوات واالبحاث

يجوء استثقا مقررات القدوات واألبحاث والمقررات ذات الببغة العملية أو
الميداقية من أح اا المواد ( ) 24 ،23 ،22أو بعلها ،وذلك بقرار من مجل
المقرر،
القسا الذي يتول تدري
المرفا التعليم بقا خل توبية مجل
ويحدد مجل المرفا التعليم قيا تحبيل المالب ف هذه المقررات.
القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والعشرين  :تقدير مستمر
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إذا اقت دراسة مقررات األبحاث تتملب أ ثر من فبل دراس فيربد
للمالب تقدير مستمر (ا) أو ( ،) IPوبعد اقتها المالب من دراسة المقرر
يمقل التقدير الذي حبل خلي  ،وإذا لا يست مل المقرر ف الوقت المحدد
القسا الذي يتول تدريس الموافقة خل ربد تقدير غير
فيجوء لمجل
م تمل (ل) أو ( )ICف سجل المالب.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين  :التقديرات واوزانها

تحسب التقديرات الت

يحبل خليها المالب ف
التقدير

الدرجة المئوية

ل مقرر ما يل :

رمز التقدير

وزن التقدير من ()5

100-95

ممتاز مرتف

أ+

5.0

 90إل أقل من 95

ممتاز

أ

4.75

 85إل أقل من 90

جيد جدا ا مرتف

ب+

4.5

 80إل أقل من 85

جيد جدا ا

ب

4.0

 75إل أقل من 80

جيد مرتف

ج+

3.5

 70إل أقل من 75

جيد

ج

3.0

 65إل أقل من 70

مقبول مرتف

د+

2.5

 60إل أقل من 65

مقبول

د

2.0

أقل من 60

راسب

اـ

1.0

 -1تحسب التقديرات الت يحبل خليها مالب السقة التحليرية الذين يتم قون من القجاح ف
امتحان اإلخاد مقبول (  60درجة) بغا القظر خن الدرجة الت حبل خليها المالب  /المالبة ف
امتحان اإلخاد .
 -3يتا إدراج التقديرات الت حبل خليها المالب  /المالبة ف مقررات السقة الدراسية
التحليرية ف سجل األ اديم مع المعدل الفبل والمعدل الترا م وتحسب هذه التقديرات
ف المعدل الترا م ف الدراسة التخببية.
18
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القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين  :تقديرات المعدالت التراكمية عند التخرج
ي سسون التقسسدير العسساا للمعسسدل الترا مسس
اآلت :
الترا م

خقسسد تخسسرج المالسسب بقسسا خلسس

معدلسس

( -1ممتـاز) :إذا ان المعدل الترا م ال يقل خن  4,50من . 5,00
( -2جيد جداً) :إذا ان المعدل الترا م من  3,75إل أقل مسن  4,50مسن
. 5,00
( -3جـااـيد) :إذا سسان المعسسدل الترا مس مسسن  2,75إلس أقسسل مسسن  3,75مسسن
. 5,00
( -4مقبـول) :إذا ان المعدل الترا م مسن  2,00إلس أقسل مسن  2,75مسن
. 5,00
القاعدة التنفيذية للمادة الثالثين  :مراتب الشرف عند التخرج
تمن مرتبة الشرف األول للطالب الحاصل عل معدل تراكمي من ()4,75
إل ( )5,00من ( ) 5,00عند التخرج وتمن مرتبة الشرف الثانية للطالب
الحاصل عل معدل تراكمي من ( )4,25إل أقل من ( )4,75من ()5,00
عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
مقرر درسه في المرفق التعليمي

أ -أال يكون الطالب قد رسب في أ
أو في جامعة أخرى.
ب -أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصااا متوسط
المدة بين الحد األدن والحد األقص للبقاء في كليته.
سيتخرج من ما
ت -أن يكون الطالب قد در في المرفق التعليمي الي
ال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والثالثين  :لجان لتنظيم أعمال االختبار النهائي
االختبارات اتالنهائي
يجوز لمجل المرفق التعليمي تكوين لجنة تتعاون م األقسا في تنظي أعمال
االختبار النهائي وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها
للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيا من تاريخ اختبار أ مقرر.
القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والثالثين  :تطبيق السرية في االختبارات النهائية
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يجوز لمجل المرفق التعليمي أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات
االختبارات النهائية.
القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والثالثين  :وضع اسئلة االختبارات
يض
رئي

المقرر أسئلة االختبار ويجوز عند االقتضاء بناء عل
مدر
القس أن يضعها من يختاره مجل المرفق التعليمي.

اقتراح

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة و الثالثين  :تصحيح اسئلة االختبار النهائي
القس
المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره ويجوز لرئي
يصح مدر
ا
(عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصا أو أكثر في التصحي ويجوز لمجل
المرفق التعليمي عند الضرورة أن يسند التصحي إل من يراه.
القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والثالثين :رصد درجات االختبار النهائي واعالنها
 -1يت رصد الدرجات رصداا تفصيليا مشتمالا عل درجة األعمال الفصلية ودرجة االختبار
النهائي والتقدير النهائي من قبل مدر المادة – أو من قا بالتصحي – في القوائ المعدة من
قس القبول والتسجيل سواء كانت ورقية أو الكترونية.
 -2يت رف الدرجات المصادق عليها من القس المخت
لمراجعتها وإعتماداا .

إل لجنة من الدرجات واالعتراضات

 -3يتول قس القبول والتسجيل إعالن النتائ بعد نهاية فترة االختبارات النهائية وإعتماداا من
لجنة من الدرجات.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والثالثين :عدد اختبارات الطالب في اليوم الواحد

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يو واحد ولمجل
التعليمي االستثناء من يلك.
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المرفق

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والثالثين :وقت دخول االختبار النهائي
ال يسم للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته
كما ال يسم له بالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والثالثين :الغش في االختبار
-1

-2

-3

-4

-5
-6

إن جمي المتطلبات األكاديمية يجب أن تعمل من قبل الطالب  /الطالبة الي تب تكليفبه بهبيه
األعمال بدون أية مساعدة غير مجازة من أ نوع.
الغ ف االختبار أو الشرو في أو مخالفة التعليمات وقواخد إجرا
االختبار أمور يعاقب خليها المالب وفا الئحة تحديب المالب الت
يبدرها مجل المرفا التعليم
عنببد اكتشبباف غب فببي الواجببب المنزلببي أو فببي أ عمببل مببن أعمببال المقببرر فب ن لمببدر
المقرر الحق في اتخاي اإلجراء النظامي المناسبب ويلبك بعبد الرفب واستشبارة رئبي القسب
عل أن يكون الجزاء مقتصرا ا عل الواجب أو العمل ويلك بعد أخي إفبادة الطالبب  /الطالببة
عن ما نسب إليه ويرف تقرير بيلك إل عميد  /مدير المرفق التعليمي أو من يفوضه  -لمثل
ايه الحالة – وله الصالحية إلحالة الموضوع إل لجنبة تأديبب الطبالب التخباي عقوببة اشبد
تجااه أو االكتفاء بالعقاب الي اتخيه المدر حيال الطالب  /المالبة.
عل مراقب االمتحان الي يكتشف طالبا  /طالبة يغ أو يشرع فبي الغب فبي االمتحانبات
التحريريبة أن يقببو ب شبعار رئببي المببراقبين ليقبو بعمببل األجببراء النظبامي المتبب ويحببرر
محضبرا ا بمبا وقب ويقدمبه مب بقيبة المسبتندات إلب رئبي لجنبة االختببارات لرفعهبا لمببدير
المرفق التعليمي من أجل أخي التوصيات الالزمة بشأنها.
إيا أخرج الطالب  /المالبة مبن قاعبة االمتحبان بسببب إخاللبه بنظبا االمتحبان فب ن امتحانبه
يكون ملغيا ا في المادة التي كان يمتحن فيها ويعط تقدير "راسبب" إيا رأت اللجنبة التأديبيبة
يلك وال يُلغر امتحان الطالب  /المالبة في المواد األخرى إال بناء عل قرار لجنة التأديب.
ال تعلن نتيجة الطالب  /المالبة في بقية مواد الفصل لحين صدور قرار لجنة التأديب.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والثالثين :إعادة تصحيح اوراق االجابة
 -1يجوز للطالب  /المالبة التظل من نتيجة االمتحان وطلب إعادة تصحي أوراق اإلجابة خالل
فترة اسبوعين من اعالن النتيجة.
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-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8

يشترط أن ال يكون الطالب  /المالبة قد سبق أن تقد بطلب إعادة تصحي أوراق إجابة أحد
االختبارات وثبت عد صحة طلبه.
ال يجوز أن يتقد الطالب  /المالبة بطلب إعادة تصحي أوراق إجابة أكثر من مقرر واحد في
الفصل الدراسي الواحد.
يجوز لمدير المرفق التعليمي االستثناء من الفقرتين ( )2 3إيا دعت الحاجة ليلك.
تعد استمارة تتضمن البيانات الواردة في الفقرات ( 1و  2و  )3باإلضافة إل بيانات أخرى
تشمل (اس الطالب  /المالبة ورقمه الجامعي ورق المقرر ورمزه واسمه ورق الشعبة
والفصل الدراسي ونسبة الغياب والمعدل التراكمي واإلنيارات واس مدر المقرر وتاريخ
االختبار ومبررات طلب إعادة التصحي وتعهد من الطالب  /المالبة بصحة المعلومات التي
قدمها).
في حال الموافقة عل إعادة التصحي تشكل لجنة من أثنين من أعضاء ايئة التدري عل
األقل إلعادة تصحي أوراق اإلجابة وترف اللجنة تقريرا ا بيلك لرئي القس .
إيا أتض بعد إعادة التصحي أحقية الطالب  /المالبة لدرجة أعل من الدرجة المسجلة يت
تعديلها ويبلغ الطالب  /المالبة بيلك.
في حالة ثبوت عد أحقية الطالب  /المالبة في تغيير نتيجته يعامل بموجب الئحة تأديب
الطالب.

القاعدة التنفيذية للمادة األربعين :مدة االختبار النهائي

مدة
يحدد مجل المرفق التعليمي بنا اء عل توصية مجل القس المخت
االختبار التحرير النهائي عل أال تقل عن ساعة وال تزيد عل ثالث
ساعات.
القاعدة التنفيذية للمادة الحادية واألربعين :إجراءات االختبار النهائي
النهائي
م عد اإلخالل باألحكا الواردة في القواعد التنفييية من ( )40 – 31يض
مجل المرفق التعليمي التنظيمات الخاصة ب جراءات االختبارات النهائية.
القاعدة التنفيذية للمواد (الثانية واألربعين  -الخامسة وألربعين ):
( التحويل من خارج المرافق التعليمية )
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج المرافق التعليمية التابعة للخدمات الطبية وفقا ا للضوابط التالية:
أ) أن يكون قد أنه السنة التحضيرية في الجامعة  /الكلية التي يرغب التحويل منها عل اال يقل
عدد (الساعات المعتمدة ) المسجلة في سجله األكاديمي عن ( )30ساعة معتمدة.
ب) أن ال يكون منقطعا ا عن الدراسة من الجامعة  /الكلية التي يرغب التحويل منها لمدة تزيد عن
عامين دراسيين (أربعة فصول دراسية ) .
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ج) أن ال يكون مفصول تأديبيا ا من الجامعة  /الكلية التي يرغب التحويل منها  .وإذا اتضح
أن الطالب قد سبق فصله ألسباب تأديبية فيع ّد قيده ُم ْلغى من تاريخ
قبوله للمرفق التعليمي.
د) أن ال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن ( )3.00من ( ( 5.00نقاط.
اـ) أن يدر الطالب  /الطالبة في المرفق التعليمي المحول له ما ال يقل عن  %50من ساعات
التخص .
و) عند معادلة المقررات للطالب المحول للمرفق التعليمي حسب الخطة الدراسية المعتمدة أن
التقل عن تقدير (ج) أو ( )Cفي المقرر الي درسه في جامعته /كليته.
ز) ال تحتسب معدالت المقررات التي تت معادلتها للطالب المحول ضمن معدله التراكمي وتثبت
المقررات في سجله األكاديمي.
ح) أ شروط أخرى تحدداا المرافق التعليمية باإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ط)أن يتقدم الطالب  /الطالبة بطلب التحويل قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل إليه
بخمسة أسابيع على األقل.
القواعد التنفيذية للمواد ( السادسة واألربعين  -السابعة وألربعين ):
( التحويل بين المرافق التعليمية التابعة للخدمات )

 -1يجوزقبول تحويل الطالب  /الطالبة من مرفق تعليمي تاب لإلدارة العامة للخدمات الطبية وفقا ا
للضوابط التالية:
أ) أن يكون قد أمض فصلين دراسيين عل األقل في المرفق التعليمي الي يرغب التحويل منه
ب) أن ال يكون منقطعا ا عن الدراسة من المرفق التعليمي التي يرغب التحويل منه.
جـ) أن ال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن ( )3.00من (. ( 5.00
د) أن يدر الطالب  /الطالبة في المرفق التعليمي المحول له ما ال يقل عن  %50من ساعات
التخص .
اـ) أن يتقد الطالب  /الطالبة بطلب التحويل قبل بدء الفصل الدراسي الي يرغب التحويل إليه
بخمسة أسابي عل األقل.
و) أن يكون التحويل لنف مستوى الدرجة العلمية ( دبلو بكالوريو )...
ز) تثبت في السجل األكاديمي للطالب  /الطالبة المحول من مرفق تعليمي إل مرفق تعليمي أخر
جمي المواد التي سبق له دراستها ويشمل يلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال
دراسته في يلك المرفق التعليمي.
 -2أية شروط أخرى تحدداا المرافق التعليمية باإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
-3موافقة إدارة التدريب بالخدمات الطبية في حال كان الطالب  /الطالبة مبتعثا ا .
أخر

 -4لمجل المرفق التعليمي االستثناء من ايه الشروط عند التحويل من مرفق تعليمي إل
بالنسبة للطالبات يوات الظروف االستثنائية عل أن يراع في يلك الضوابط التالية:
أ .أن تكون الطالبة قد أنهت فصالا دراسيا ا في المرفق التعليمي المراد التحويل منه.
ب.أن ترفق بطلبها مستندا ا رسميا ا يثبت الحالة اإلنسانية ومكان اإلقامة الجديد والحاجة إل
االنتقال بعد القبول مثل ( وفاة ولي األمر –الطالق – الزواج – تقاعد ولي األمر – نقل
ولي األمر خارج مقر الدراسة).
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 -5إذا اتضح أن الطالب قد سبق فصله ألسباب تأديبية فيع ّد قيده ُم ْلغى من
تاريخ قبوله للمرفق التعليمي.
القواعد التنفيذية للمواد (الثامنة واالربعين -التاسعة واالربعين ):
ضوابط التحويل بين أقسام المرفق التعليمي

 -1يجوز لمجل المرفق التعليمي الموافقة عل طلبات التحويل من قس آلخر داخل المرفق
التعليمي وفقا ا للضوابط التالية:
أ -أن ال يكون منقطعا ا عن الدراسة من القس الي يرغب التحويل منه.
ب -أن ال يقل معدله التراكمي عند تقدي طلب التحويل عن ( 3من .)5
ج -أن يقد طلب التحويل قبل بدء الفصل الدراسي بخمسة أسابي عل األقل.
د -أن ال يكون قد مض عل الطالب  /الطالبة في دراسة التخص اكثر من فصلين دراسيين.
ه -يسم بالتحويل بين أقسا المرفق التعليمي لمرة واحدة طيلة مدة الدراسة.
و -استيفاء شروط االلتحاق بالتخص المراد التحويل إليه.
ز -أية شروط أخرى يحدداا مجل المرفق التعليمي.
ح -تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع
المواد التي سبق له دراستها ،ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت
الفصلية والتراكمية طوال دراسته في المرفق التعليمي.

القاعدة التنفيذية للمادة الخمسين :الطالب الزائر

الطالب الزائر او الي يقو بدراسة بعض المقررات في مرفق تعليمي أخرى
دون تحويله وتعادل له المواد التي درسها وفقا ا للضوابط اآلتية:
أ -موافقة المرفق التعليمي الي يدر فيها مسبقا ا عل الدراسة.
ب -أن تكون الدراسة في مرفق تعليمي/كلية /أو جامعة معترف بها.
ج -أن يكون المقرر الي يدرسه الطالب خارج المرفق التعليمي معادالا
أو (مكافئاا) في مفرداته ألحد المقررات التي تتضمنها متطلبات
التخرج.
د -إيا كانت دراسة الطالب الزائر في مرفق تعليمي من المرافق
التعليمية التي ينتمي إليها الطالب فتت المعاملة طبقا ا للقاعدة التنفييية
للمادة (.)47
ه -يحدد مجل المرفق التعليمي الحد األقص لنسبة الوحدات الدراسية
التي يمكن احتسابها من خارج المرفق التعليمي للطالب الزائر.
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و-

ز-

ال تحتسب معدالت المقررات التي تت معادلتها للطالب الزائر من
المرفق التعليمي اآلخر/الجامعةاألخرى ضمن معدله التراكمي
وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
أ شروط أخرى يضعها مجل المرفق التعليمي

القاعدة التنفيذية للمادتين الحادية والخمسين والثانية
والخمسين :أحكام عامة
 -1لمجلس المرفق التعليمي في نهاية كل عام اكاديمي ان يرفع باي
مالحظات يراها مناسبة للجنة المختصة بمراجعة وتعديل القواعد
التنفيذية لهذه الالئحة.
 -2للجنة المختصة بمراجعة هذه الالئحة الحق في التعديل على القواعد
التنفيذية لهذه الالئحة بناء على ما يردها من مالحظات مجالس
المرافق التعليمية.
املالحق
ملحق ( أ )
السجل األكادميي ورموز التقديرات
السجل األكادميي:
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ،ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها
وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات ،كما يوضح السجل
المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب المحول.
الرمز

الرمز

بالعربية

باإلنجليزية

أ+

A+

100 – 95

أ

A

 90أقل 95

4,75

ب+

B+

 85أقل من 90

4,50

3,50

ب

B

 80أقل من 85

4,00

3,00

جيد جدا

ج+

C+

 75أقل من 80

3,50

2,50

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

 70أقل من 75

3,00

2,00

جيد

Good

حدود الدرجة

المدلول بالعربية

المدلول باإلنجليزية

النقاط
5,00

4,00

ممتاز مرتفع

Exceptional

3,75

ممتاز

Excellent

جيد جدا مرتفع

Superior
Very Good
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د+

D+

 65أقل من 70

2,50

1,50

مقبول مرتفع

High Pass

د

D

 60أقل من 65

2,00

1,00

مقبول

Pass

هـ

F

أقل من 60

1,00

0

راسب

Fail

م

IP

--------

-

-

مستمر

In-Progress

ل

IC

--------

-

-

غير مكتمل

In-Complete

ح

DN

--------

1,00

0

محروم

Denile

ند

NP

 60وأكثر

-

-

ناجح دون درجة

No grade-Pass

هد

NF

أقل من 60

-

-

راسب دون درجة

No grade-Fail

ع

W

--------

-

-

منسحب بعذر

Withdrawn

ملحق ( ب )
مثال حلساب املعدل الفصلي والرتاكمي
الفصل األول:
المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

 301سلم

2

85

ب+

4,50

9,00

 324كيم

3

70

ج

3,00

9,00

 235ريض

3

92

أ

4,75

14,25

 312فيز

4

80

ب

4,00

16,00

المجموع

12

48,25
مجموع النقاط ()48,25
ـــــــ

معدل الفصل األول =

= 4,02

مجموع الوحدات ()12

الفصل الثاني:
المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

 104سلم

2

96

أ+

5,50

10

 327كيم

3

83

ب

4,00

12
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 314ريض

4

71

ج

3,00

12

 326فيز

3

81

ب

4,00

12

المجموع

12

46

46
= 3,83
ـــــ
معدل الفصل الثاني =
12
مجموع النقاط ()46 + 48,25
معدل التراكمي= ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

= 3,93

مجموع الوحدات ()12 + 12
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