
 الئحة الشئون العلمية 
للدراسات الجامعية

بكلية الطب والعلوم الطبية

كما اعتمدها مجلس األمناء في اجتماعه رقم )79(
بتاريخ 10 شعبان 1436 هـ/ 28 مايو 2015م 
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المادة األولى: المصطلحات:
يكون للمصطلحات الواردة يف النظام األسايس للجامعة معناها املبني يف المادة األوىل فيه، ويكون للمصطلحات اآلتي�ة 

املعىن املبني قرين كل منها:

الـمـقــــرر الـدراســي: 
مادة أو وحدة دراسية تتبع مستوى درايس محدد ضمن خطة الدراسة املعتمدة يف الكلية. ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، 

واسم، ووصف مفصل ملفرداته يمزيه من حيث املحتوى، واملستوى، عما سواه من مقررات.

درجـة المقـرر النهائية:
محصلة الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف نهاية املقرر.

الـمـعــدل الـتـراكــمي:
معدل الدرجات للمقررات اليت اخترب أو ُقّيم الطالب فيها جناحا أو رسوبا حىت تاريخ احتساب ذلك املعدل وفقا للخطة 

الدراسية املعتمدة من مجلس اجلامعة.

الســاعــات المعتــمدة:
وحدة قياس دراسية لتحديد وزن املقرر الدرايس وتعادل محاضرة نظرية واحدة أسبوعيا أو ساعتني إىل ثالث ساعات 

عملية أسبوعيا يف فصل درايس ما لم تنص اخلطة الدراسية على غري ذلك.

الـفــــصل الـدراســـي: 
حدد مدتها حبسب اخلطة الدراسية بالكلية، ويبني التقويم اجلامعي بداية ونهاية الفصل الدرايس. فرتة دراسية تـُ

الـســـنـة الـدراســـيـة:
فرتة دراسية الستمرار الدراسة السنوية، وال تقل عن اثنني وثالثني أسبوعًا.

المـقـررات اإلجـباريـة: 
مجموعة املقررات الدراسية اليت ُيلَزم الطالب بدراستها. 

المـقـررات االختيارية:
الستكمال  الكلية،  بموافقة  بعضها  دراسة  اختي�ار  الطالب  على  يتعنّي  اجلامعة  خارج  أو  داخل  من  مقررات  مجموعة 

متطلبات التخرج.

مـقــــــرر تمـهــيــــدي:
مقرر درايس يتعنّي على الطالب دراسته واجتي�ازه بنجاح كمتطلب سابق للتسجيل يف مقرر آخر.

االنقطاع عن الدراسة: 
االنقطاع عن الدراسة هو عدم تسجيل الطالب يف الدراسة لفصل درايس أو أكرث دون عذر، أو انقطاع الطالب بدون عذر 

عن الدراسة بعد التسجيل، ألكرث من مدة الغياب املسموح بها. 
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إيــقــــــاف الـقـــــيـد:
إيقاف القيد هو تقدم الطالب بطلب وقف قيده بالدراسة ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني متت�اليني أو متفرقني،  وذلك 

بعذر يقبله مجلس الكلية.

رمـــــوز الـمـقــــررات: 
من 101 إىل 499 مقرونة برموز من حروف دالة على ذلك املقرر.

المادة الثانية: شروط التقدم للجامعة:
2-1: يتم التقدم لاللتحاق باجلامعة بن�اء على ترشيح الدول األعضاء وفق الشروط اليت تضعها اجلامعة يف كل عام.

2-2:  يشرتط أن يكون الطالب املتقدم لاللتحاق باجلامعة وفق الفقرة السابقة من مواطين الدول األعضاء وحائزا على 
املؤهل املطلوب للدراسة اجلامعية. 

2-3: يتم قبول الطلبة وفقا للشروط واألعداد اليت يقرتحها مجلس الكلية ويوافق عليها  مجلس اجلامعة يف كل سنة 
دراسية. 

2-4: جيوز للطلبة العرب من غري الدول األعضاء التقدم مباشرة لاللتحاق باجلامعة حسب اإلجراءات املقررة .   

المادة الثالثة: شروط القبول والتسجيل في الجامعة:
3-1: على كل طالب يرغب يف االلتحاق باجلامعة للحصول على دكتور يف الطب، أن يقدم طلبه إىل اجلهة اليت تعلن عنها 

اجلامعة خالل املهلة املحددة يف اإلعالن قبل بداية كل سنة دراسية ووفق الشروط املعلنة.  

3-2:  أن يكون حاصاًل على املؤهل املطلوب وباملعدل العام والشروط اليت حتددها اجلامعة.  
3-3: أن جيتاز أي امتحان أو مقابلة شخصية تعقدها اجلامعة.

3-4: أن يقدم شهادة فحص طيب يبني أنه الئقا صحيًا من جهة تعتمدها اجلامعة.
3-5: أن يقدم شهادة حسن سرية وسلوك من مدرسته.

حالة  ويف  اجلامعة،  حتدده  الذي  الوقت  يف  دراسية  سنة  أو  فصل  كل  بداية  مع  بالتسجيل  الطالب  يقوم  أن  جيب   :6-3
تعذر قيام الطالب بالتسجيل يف املوعد املحدد ألسباب تقبلها اجلامعة، يسمح له بالتسجيل املتأخر خالل فرتة ال تتجاوز 

أسبوعني من بدء الدراسة، بعد دفع الغرامة اليت يقرها مجلس اجلامعة.

المادة الرابعة: مدة الدراسة واإلجازات:
مدة  ضمنها  تدخل  وال  الدراسية،  للسنة  أسبوعا  ثالثني  و  اثنني  عن  اجلامعة  يف  الفعلية  الدراسة  مدة  تقل   ال   :1-4

التسجيل واالمتحانات النهائي�ة واإلجازات الرسمية.
4-2: حيدد مجلس اجلامعة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها وبدء االمتحانات بن�اء على اقرتاح من مجلس الكلية.

4-3: حيدد مجلس اجلامعة بداية ونهاية اإلجازة الصيفية لطلبة بكالوريوس الطب بن�اء على اقرتاح مجلس الكلية.

المادة الخامسة: الدراسة الصيفية والبرامج التدريبية:
جيوز بموافقة مجلس اجلامعة إضافة فصل درايس صيفي أو برنامج تدرييب للطالب أثن�اء اإلجازة الصيفية.
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المادة السادسة: البطاقة الجامعية:
يزود كل طالب ببطاقة جامعية إلثب�ات شخصيت�ه وتثبت فيها صورته ورقمه اجلامعي، وعلى الطالب حمل هذه البطاقة 
عند وجوده يف اجلامعة وحضوره للدروس واملحاضرات والتدريب�ات العملية وأداء االختب�ارات واالمتحانات والتسجيل 

واألنشطة اجلامعية األخرى.

المادة السابعة: سجالت الطالب:
فيها  ويراعى  للطالب،  واألكاديمية  الشخصية  البي�انات  فيها  يثبت  للطالب  خاصة  سجالت  الطلبة  شئون  عمادة  تعد 

اخلصوصية والسرية

المادة الثامنة: اإلرشاد األكاديمي:
 يعنًي لكل طالب منذ قبوله يف اجلامعة مرشد أكادييم من أعضاء الهيئ�ة التدريسية حتدده الكلية ملتابعة دراسته.

المادة التاسعة: أساليب التقييم:
9-1: يؤخذ بأساليب التقييم حسب قواعد التقييم يف الكلية للمرحلة اجلامعية واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة .

9-2: يكون تقييم مستوى الطالب لكل مقرر يف نهاية كل فصل تقدير ونسب مئوية حسب اجلدول التايل:

التقدير والنسب المئوية:

التقدير التقدير        النسبة املئوية )%(   

ممتاز مع مرتب�ة الشرف         90 فأكرث    
ممتاز         85 – أقل من 90    

جيد جدا         75 – أقل من 85    
جيد         65 – أقل من 75    

مقبول         60 – أقل من 65    
راسب هـ/ F        أقل من 60    

منسحب برسوب         WF /م ر
غري مكتمل         I /ك

منسحب         W /م
مريض         S /ر

غري مريض         U /ي
ناجح         P /ن
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9-3: ال ينتقل الطالب من مرحلة دراسية إىل أخرى ما لم حيقق احلد األدىن للنجاح وفقًا للشروط اليت يقررها مجلس 
اجلامعة بن�اء على توصية الكلية.

9-4: يرصد للطالب تقدير غري مكتمل )ك/I( يف حالة عدم اكتمال متطلبات املقرر ألسباب تقتنع بها الكلية وال تدخل 
النتيجة يف حساب التقدير العام.

9-5: إذا لم يكمل الطالب متطلبات املقرر الذي رصد له تقدير غري مكتمل )ك/I( قبل نهاية املدة اليت حيددها مجلس 
الكلية يرصد للطالب تقدير راسب )هـ/F( بدال من تقدير )غري مكتمل(.

الكلية، ترصد له  9-6: إذا أكمل الطالب احلاصل على تقدير )ك/I( متطلبات املقرر ضمن املدة اليت حيددها مجلس 
درجة املقرر وتدخل النتيجة يف حساب املعدل العام للطالب.

9-7: جيوز منح تقدير  مريض “ر/ S ”، غري مريض “ ي/ U” ، ناجح “ن/ P” يف بعض املقررات وال يدخل هذا التقدير يف 
حساب املعدل العام للطالب.

9-8: إذا جنح الطالب يف مقرر أعاد دراسته لرسوبه فيه ، فان التقدير اجلديد يلغي تقدير الرسوب )هـ / F( يف حساب 
املعدل العام.

9-9: يعترب الطالب راسبا )هـ / F( يف حالة تغيب�ه عن حضور االمتحان أو استكمال متطلبات التقييم ضمن الفرتة اليت 
حتددها الكلية ملقرر درايس معني دون عذر تقبله الكلية .

9-10: جيوز للطالب أن يتظلم من نتيجة أي مقرر، ويتم النظر يف التظلم وفق اإلجراءات اليت يقرها مجلس اجلامعة. 

المادة العاشرة: شروط منح مرتبة الشرف:
تمنح مرتب�ة الشرف للطالب احلاصل على نسبة )90 %( فأكرث يف التقدير العام يف شهادة البكالوريوس يف العلوم 

الطبي�ة األساسية، ويف درجة دكتور يف الطب.   ويشرتط للحصول على مرتب�ة الشرف ما يلي:
أ – أال يكون الطالب قد رصد له تقدير راسب )هـ/ F(  أو غري مريض )ي/U( يف أي مقرر قام بدراسته يف اجلامعة.

ب-  أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات احلصول على درجة دكتور يف الطب يف الفرتة الزمني�ة اليت حددتها الالحئة 
وهي ست سنوات.

ج-   أن يكون حسن السرية والسلوك أثن�اء دراسته يف اجلامعة، ولم تطبق عليه أثن�اء دراسته أي من املواد التأديبي�ة  
الواردة يف قواعد ضبط السلوك الطاليب.

المادة الحادية عشرة: متطلبات التخرج:
11-1: يمنح الطالب شهادة “ البكالوريوس يف العلوم الطبي�ة  األساسية ” بعد إتمامه بنجاح املقررات املطلوبة اليت 

حيددها مجلس الكلية ويعتمدها مجلس اجلامعة على ضوء اخلطة الدراسية املعتمدة. 
11-2: يمنح الطالب شهادة “دكتور يف الطب” بعد إتمامه بنجاح املقررات اليت حيددها مجلس الكلية ويعتمدها 

مجلس اجلامعة على ضوء اخلطة الدراسية املعتمدة.

المادة الثانية عشرة: االمتحانات:
يكون لالمتحانات النظم واإلجراءات اليت يقرتحها مجلس الكلية ويقرها مجلس اجلامعة . 
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المادة الثالثة عشرة:  تأجيل االمتحانات النهائية:
احلالة  هذه  يف  له  ويرصد  الكلية  مجلس  يقبله  قاهر  بعذر  للطالب  التقييم  أو  النهائي�ة  االمتحانات  تأجيل  جيوز   :1-13

 .)I/تقدير غري مكتمل )ك
يقررها  اليت  والكيفية  الوقت  يف  التقييم  استكمال  أو  املؤجل  االمتحان  عن  بديال  امتحانا  يؤدي  أن  الطالب  على   :2-13

.)F /مجلس الكلية، وإال رصد له التقدير راسب )هـ

المادة الرابعة عشرة: الغش في اإلمتحان أو األنشطة العملية:
إذا ارتكب الطالب الغش أو حاول أو شرع فيه بكافة أشكاله، تطبق عليه الالحئة اخلاصة بقواعد ضبط السلوك الطاليب 

يف اجلامعة.

المادة الخامسة عشرة: الـمـواظـبـــة:  
15-1: على الطالب املواظبة على حضور جميع محاضرات وأنشطة املقرر.

 15-2: ين�ذر الطالب عند تغيب�ه بنسبة )5 %( ثم )10 %( من مجموع املدة املحددة لكل مقرر. ويتم إشعار الطالب بذلك 
من قبل عمادة شئون الطلبة.

15-3: إذا بلغت نسبة الغياب )15 %( من مجموع املدة املحددة ألي مقرر دون عذر يقبله مجلس الكلية، حيرم الطالب 
من دخول امتحان املقرر ويعترب الطالب راسبا يف ذلك املقرر ويرصد له تقدير راسب )هـ/F( يف املعدل العام. ويتم إشعار 

الطالب بذلك من قبل عمادة شئون الطلبة. 

15-4: إذا بلغت نسبة الغياب )15 %( من مجموع املدة املحددة ألي مقرر لعذر يقبله مجلس الكلية، يرصد للطالب 
تقدير غري مكتمل )ك/I( وعليه إعادة دراسة املقرر. ويتم إشعار الطالب بذلك من قبل عمادة شئون الطلبة. 

المادة السادسة عشرة: الفصل من الجامعة:
ُيفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت التالية:

قبل  من  واملعتمدة  الكلية  يف  التقييم  قواعد  يف  عليها  املنصوص  اجلامعة  من  الفصل  شروط  عليه  انطبقت  إذا   :1-16
مجلس اجلامعة.

16-2 : إذا لم ينجز بنجاح متطلبات احلصول على الدرجة العلمية املطلوبة خالل املدة املحددة.
أو  باآلداب  مخلة  مخالفة  ارتكاب  الطاليب،  السلوك  ضبط  قواعد  يف  املقررة  اإلجراءات  اختاذ  بعد  عليه  ثبت  إذا   :3-16

بأنظمة اجلامعة، أو حكم عليه بعقوبة جنائي�ة يف جنحة أو جناية أو يف جريمة مخلة بالشرف واالعتب�ار أيا كان نوعها.
16-4:إذا انقطع عن الدراسة ولم يسجل لسنة دراسية بدون عذر يقبله مجلس الكلية. 

16-5 : إذا تأخر عن تسديد رسوم أي سنة دراسية ملدة عامني بما فيها السنة الدراسية احلالية.

المادة السابعة عشرة: إيقاف وإعادة القيد:
17-1:  جيوز للطالب أن يطلب إيقاف قيده ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني متت�اليني او متفرقني،  وذلك بعذر يقبله 

مجلس الكلية.
17-2:  جيوز إعادة قيد الطالب الذي إنقطع عن الدراسة مدة ال تزيد عن فصل درايس إذا قدم عذرا  يقبله مجلس الكلية.
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17-3:  جيوز إعادة قيد الطالب الذي إنقطع عن الدراسة مدة ال تزيد عن فصلني دراسيني متت�اليني، إذا قدم عذرا يقبله 
مجلس اجلامعة بن�اء على توصية من مجلس الكلية.  

المادة الثامنة عشرة: المدة القصوى لالستمرار في الجامعة: 
18-1: مدة الدراسة لدرجة دكتور يف الطب ست سنوات.

18-2: جيوز يف بعض احلاالت الطارئة منح الطالب مدة ال تزيد عن )50 %( من مدة الدراسة كحد أقىص، بما يف ذلك 
مدة االنقطاع عن الدراسة وبعد موافقة مجلس اجلامعة. 

18-3: ال حتتسب فرتة وقف القيد ضمن مدة الدراسة القصوى للدرجة العلمية.

المادة التاسعة عشرة: أحكام ختامية:
األحكام املقررة يف هذه الالحئة تسري على املرحلة اجلامعية يف كلية الطب والعلوم الطبي�ة.

المادة العشرون: تفسير الالئحة:
مجلس اجلامعة هو اجلهة املنوط بها تفسري هذه الالحئة.

يعمل بهذه الالحئة بدءًا  من العام اجلامعي 2016/2015م، وتطبق على جميع طلبة كلية الطب
والعلوم الطبي�ة وتلغى ما سواها من لواحئ ختص الشئون العلمية لطلبة الدراسات اجلامعية.


