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  بالكليةالئحة إعادة تنظيم مكافآت الطالب القواعد التنفيذية ل

 التعريفات -1
 

 : السنة الدراسية 1-1

 وجد. إنفصالن رئيسان وفصل صيفي 

 :الفصل الدراسي 1-2

سبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها أمدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر 

 واالختبارات النهائية. فترتا التسجيل

 الفصل الصيفي: 1-3

سابيع، وال تدخل من ضمنها فترة التسجيل واالختبارات النهائية أمدة زمنية ال تزيد على ثمانية 

 .وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر

 :المدة النظامية 1-4

 يةمدة البرنامج المقررة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة/الكل

 :عتذاراال 1-5

بعذر مقبول لدى الجهة التي عدم االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد الطالب راسباً إذا تقدم 

 قل.سابيع على األأيحددها مجلس/الكلية وذلك قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة 

 :التأجيل 1-6

ال تتجاوز مدة التأجيل فصلين أالدراسة قبل بدء الفصل الدراسي لعذر يقبله مجلس الكلية على  تأجيل

قصى طيلة بقائه في الجامعة/الكلية، ثم يطوى أن أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية حداً ين متتالييدراسي

 قيده بعد ذلك.

 االنقطاع: 1-7

 انقطاع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل، ثم يطوى قيده بعد ذلك.

 المعدل التراكمي: 1-8

مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه حاصل قسمة 

 بالجامعة/الكلية على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.

 األكاديمياإلنذار  1-9

ت عليه القواعد الذي نص  دنى اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األ

 .ةالتنفيذية للكلي

 .المبلغ الشهري الذي يصرف للطالب :ةأالمكاف 1-10

 

 العدد الفعلي للطالب: جميع الطالب المقيدين بالكلية 2

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 االدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران
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 .هي مكافآت العدد الفعلي للطالب المقيدين: مكافآت الطالب 3

 
 

 تسري مواد هذه الالئحة على جميع طالب المرحلة الجامعية. فئات التطبيق: 4

 

 :فيها المكافآت، حسب الموضح أدناهصرف يما يلي الحاالت التي ال ت  ف 5
 

 

 .ز المدة النظامية للدراسةتجاو    5-1

 .للطالب الذي تجاوز المدة النظامية ةأالمكافصرف ال ت  

 .تحسب فترة االعتذار ضمن المدة النظامية .1

 .ال تحسب فترة التأجيل ضمن المدة النظامية .2

 ال تحسب فترة االنقطاع ضمن المدة النظامية. .3

مضاها الطالب المحول بناًء على عدد الوحدات الدراسية التي عودلت للطالب بحيث أ. تحسب المدة التي 4

 ساعة( فصالً دراسياً، وما يقل عن ذلك ال يحسب.- -وحدة دراسية 15تحسب كل )

 عن الدراسة)االنسحاب( عتذار اال  5-2

 ة للطالب الذي اعتذر عن الدراسة.أال تصرف المكاف .1

مكافأة الطالب المعتذر من تاريخ االعتذار وال تسترجع المكافأة التي صرفت له خالل  ال تصرف.2

 .فصل االعتذار ضمن المدة النظامية، ويحتسب هدراسته حتى اعتذار

 تأجيل الدراسة   5-3

 ة للطالب الذي أجل الدراسة.أال تصرف المكاف.1     

 .النظامية وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدةمكافأة الطالب الذي أجل الدراسة، .ال تصرف 2     

 عدم تسجيل الفصل الصيفي  4- 5

 ال تصرف المكافأة خالل العطلة الصيفية للطالب الذي لم يسجل في الفصل الصيفي.

 الحصول على إنذار أكاديمي    5- 5

 المكافأة للطالب الذي وجه له إنذاراً أكاديمياً. ال تصرف

 ةتأديبي وبةقالحصول على ع  6-  5

 ة وفق الئحة تأديب الطلبة.يالمكافأة للطالب الذي وجه له عقوبة تأديب ال تصرف

 إيقاف الطالب عن الدراسة   7- 5

 .المكافأة للطالب الذي تم إيقافه عن الدراسة ال تصرف

 

 التنفيذ   6

 .هـ1438/1439يبدأ العمل بمواد هذه الالئحة اعتباراً من بداية الفصل الثاني  .1

 .بالكليةتطبق مواد هذه الالئحة على الطالب المستجدين والمستمرين في مرحلة الدراسة  .2

 تقوم الجامعات بمراجعة لوائحها التنفيذية )الئحة الدراسة واالختبارات(. بحيث تتفق مع بنود هذه الالئحة. .3
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 .بشكل دوريتتم مراجعة هذه الالئحة  .4


