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المقدمـة
عـزيزتي الطالبة .......

صمم هذا الدليل كي يساعدك على معرفة لوائح وأنظمة الجامعة خالل مسيرتك الدراسية
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

لجنة اإلرشاد األكاديمي بكلية التمريض
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التعريفات:
الخطة الدراسية:
هــي مجموعــة المقــررات الدراســية اإلجباريــة واالختياريــة والحــرة ،والتــي تشــكل مــن مجمــوع وحــداتها متطلبات
التخــرج التــي يجــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة في التخصص المحدد.
المقرر الدراسي:
مـادة دراسـية ضـمن الخطـة الدراسـية المعتمـدة فـي كـل تخصـص (برنـامج) .ويكـون لكـل مقـرر ،رقـم ،ورمـز ،واسـم،
ووصـف مفصـل لمفرداتـه يميـزه مـن حيـث المحتـوى والمسـتوى عمـا سـواه مـن مقـررات ،وملــف خــاص يحــتفظ بــه
القســم لغــرض المتابعــة ،والتقيــيم ،والتطــوير ،ويجــوز أن يكــون لــبعض المقررات متطلب ،أو متطلبات سابقة ،أو
متزامنة معه
لتعرف على مزيد من التعريفات يرجى نسخ الباركود

.
القواعد المنظمة لتدرج الطالب في الخطة الدراسية:
 الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي ( )12ساعة دراسية والحد األعلـى ( )20سـاعة دراسية بما يتناسبمع معدل الطالب التراكمي وفق اآللية التي يقرها مدير الجامعة ،ولمدير الجامعـة -أو مـن يفوضه -الموافقة على زيادة الحد
األعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه في الفصـل الدراسـي بمـا ال يتجـاوز عـن ( )24ساعة وبما ال يتجاوز عن (( 12ساعة
للفصل الصيفي).
 مع مراعاة ما ورد يتم تسجيل الطالب المنـتظم آليا مالم يكـن تسـجيله موقوفـا ً ،وفـق الضـوابط التالية:لتعرف على مزيد من التعريفات يرجى نسخ الباركود

.
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 يمكـن للطالـب تعـديل تسـجيله مـن خـالل البوابـة اإللكترونيـة بإضـافة وحـذف مقـررات فـي الفتـرة المحـددة لذلك ،وفقالضوابط التالية:
أوال شروط الحذف:
أ) أال يقـل عـدد السـاعات الدراسـية عـن الحـد
األدنـى للعـبء الدراسـي للطالـب ،ولمـدير
الجامعـة أو مـن يفوضـه
االستثناء من ذلك.
ب) إذا كـان المقـرر المـراد حذفـه متطلبـا
مصاحبا مع مقـرر آخـر ،فـال يحـق للطالـب
حذفـه إال بحـذف المقـررين
ثانيا ً شروط اإلضافة:
أ) أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
ب) أن يكون المقر ر ضمن الخطة الدراسية.
ج) توفر مقاعد في الشعبة المطلوبة.
د) اجتياز المتطلب الدراسي السابق أو تسجيل المتطلب
المصاحب.
هـ) عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب.
و) عدم إضافة مقرر سبق اجتيازه.
ز) عـدم إضـافة مقـرر يتجـاوز الطالـب بتسـجيله العـدد
الكلـي لسـاعات الخطـة الدراسـية ولمـدير الجامعـة أو
مـن يفوضه االستثناء من ذلك
.
المواظبة واالعتذار عن الدراسة:
 على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية والسريرية الفعلية والتمارين ،ويحرم من دخول االختبار النهائيإذا قلت نسبة حضوره فيها عن ( ،)% 75ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر وتثبت
درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح) ،ويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من قبل
مجلس الكلية ،أو من يفوضه.
 الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرا في ذلك ا الختيار ،ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساسدرجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.
 إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل الدراسي لعذر قهري ،يجوز لمجلس كلية الطالب فيحاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره والموافقة على منحه اختبارا بديال خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي،
ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه لالختبار البديل.
5
دليل الطالب كلية التمريض 1441هـ

 يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي دون أن يعد راسبا ،ويرصد له تقدير (ع) فيالمقررات المسجلة له ،وتحتسب المدة المعتذر عنها ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج ،وذلك وفق ما يلي:
 -1يجوز لطالب النظام الفصلي أن يقدم طلب اعتذار لعميد الكلية عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو صيفي شرط:
أ -أن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأربعة أسابيع على األقل للفصل الدراسي ،وأسبوعين للفصل الصيفي.
ب -أال يتجاوز عدد مرات االعتذار ثالث مرات طيلة بقائه في الجامعة و(ال يحتسب االعتذار عن الفصل الصيفي ضمن عدد
مرات االعتذار).
ج -أال يكون االعتذار عن ثالثة فصول متتالية.
 يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي أو أكثر وير صد له تقدير (ع) دون أن يعد راسبا ً وفقا ًللضوابط اآلتية:
أ) لطالب النظام الفصلي االعتذار عن مقررين دراسيين كحد أقصى في الفصل الدراسي أو الصيفي الواحد ،على أن يقدم الطلب
قبل بداية فترة االختبارات النهائية بأربعة أسابيع للفصل الدراسي ،وأسبوعين للفصل الصيفي.
ب) أال يزيد عدد المقررات المعتذر عنها عن أربع مقررات دراسية طيلة بقاء الطالب في الجامعة ،على أن يحتسب االعتذار
عن مقرر في الفصل الصيفي بنصف اعتذار ويجبر الكسر لصالح الطالب.
التأجيل واالنقطاع عن الدراسة:
 يجـوز للطالـب التقـدم بطلـب تأجيـل الدراسـة قبـل نهايـة األسـبوع األول مـن بـدء الدراسـة لعميـد الكليـة عبـر البوابـةاإللكترونيـة علـى أال تتجـاوز مـدة التأجيـل فصـلين دراسـيين متتـاليين ،أو ثالثـة فصـول دراسـية غيـر متتاليـة كحـد أقصى
طيلة بقائـه فـي الجامعـة ،ثـم يطـوى قيـده بعـد ذلـك( ،أمـا طـالب الكليـات التـي تطبـق نظـام السـنة ،فيجـوز التأجيل لسنة
واحدة كحد أقصى) طيلة مدة دراسته في الجامعة ،ثم يطوى قيده بعد ذلك.
 إذا انقطــع الطالــب المنــتظم عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون أن يكــون معتــذر أو مــؤجال يطــوى قيــده مــنالجامعة ،ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.
إعادة القيد:
 يمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:لتعرف على مزيد من التعريفات يرجى نسخ الباركود
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التخرج:
 يتخـرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجـاح حســب الخطــة الدراســية ،علــى أال يقــل معدلــه التراكمـي عـنمقبـول ( 2 ،00مـن )5 ،00
الفصل من الجامعة:
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
أ  -إذا حصل على ثالث إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج.
ب  -إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.
لتعرف على مزيد من التعريفات يرجى نسخ الباركود

االختبارات النهائية والتقديرات
 تكون درجة األعمال الفصلية % 60من الدرجة النهائية للمقرر ،ويخصص % 40ة لالختبار من الدرجة الكلية لالختبارالنهائي بقرار من مجلس الكلية التي يتبعها المقرر وتوصية مجلس القسم.
 يحق للطالب االعتراض على درجته في االختبار الفصلي خالل أسبوع من اطالعه على ورقة إجابته.، يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقررفي الفصل الدراسي التالي دون أن يعيد تسجيل ذلك المقرر ،ويرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) وال
يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر.
 إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب لعدم استكماله ولم يكن الطالب معتذرا أو.مؤجال لذلك الفصل ،فيستبدل به تقدير راسب (هـ) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
التقدير العام:
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي على أال يقل عن المعدل الذي يحدده مجلس
الجامعة لكل تخصص ،وال يقل في كل األحوال عن تقدير مقبول
مرتبة الشرف

مرتبة الشرف االولى
مرتبة الشرف الثانيه

للطالب الحاصل
على معدل تراكمي من ( )4 ،75إلى ( )5 ،00عند التخرج
للطالب
الحاصل على معدل تراكمي من ( )4 ،25إلى أقل من ( )4 ،75عند التخرج
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ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
أ -أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب -أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته،
وال يدخل في احتساب المدة الفصول الدراسية التي درسها الطالب في غير تخصصه.
ج -أن يكون الطالب قد درس في جامعة الملك سعود ما ال يقل عن ( )% 60من متطلبات التخرج
.
إجراءات االختبار النهائي:
 يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية. ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ،ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك. ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته ،كما ال يسمح له بالخروج من االختبار قبل مضينصف ساعة من بدايته.
 الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة تأديبالطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.
ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائية:
 -1يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إعالن نتيجة االختبار النهائي
محل الطلب ،ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر ،ويدخل طلبه في النظام األكاديمي ويس ّلم له إشعار بذلك.
 -2أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق له دراستها،
وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ
السجل األكاديمي ورموز التقديرات:
الرمز
بالعربية
أ+
أ
ب+
ب
ج+
ج
د+
د
ه
م
ل
ح
ند
هد
ع

الرمز
باإلنجليزية
A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
IP
IC
DN
NP
NF
W

حدود الدرجة
100-95
 90إلى أقل من 95
 85إلى أقل من 90
 80إلى أقل من 85
 75إلى أقل من 80
 70إلى أقل من 75
 65إلى أقل من 70
 60إلى أقل من 65
أقل من 60
--------------------------------------- 60وأكثر
أقل من 60
---------

النقاط
5.00
4.75
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.00
1.00
-

المدلول بالعربية
4.00
3.75
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
0
-

المدلول باإلنجليزية

Exceptional
ممتاز مرتفع
Excellent
ممتاز
Superior
جيد جدا مرتفع
Very Good
جيد جدا
Above average
جيد مرتفع
Good
جيد
High Pass
مقبول مرتفع
Pass
مقبول
Fall
راسب
In-Progress
مستمر
In-Complete
غير مكتمل
Denile
محروم
ناجح دون درجة Nongrade-Pass
راسب دون درجة Nongrade-Fail
Withdrawn
منسحب بعذر
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خطة برنامج البكالوريوس في علوم التمريض:
لتعرف على مزيد من التعريفات يرجى نسخ الباركود

عدد الساعات المسموح بتسجيلها على حسب المعدل:
معدل الطالب عدد الساعات المسموح تسجيلها
12 -14
2-1
2.5 – 2.01

15

3 – 2.51

16

3.5 – 3.01

17

4 – 3.51

18

4.5 – 4.01

19

5 – 4.51

20
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التواصل مع المرشد االكاديمي:
 -1ادخلي على بوابة النظام )(https://edugate.ksu.edu.sa
األكاديمي

 -2لمعرفة اسم مرشدتك (يظهر في الصفحة الرئيسية كما هو مبين
في الصورة ادناه

 - -3أرسلي لها رسالة الكترونية مبينة فيها انها هي مرشدتك
االكاديمية وأنك تريدين موعدا معها الستشارة اكاديمية موضحة في
رسالتك تفاصيل االستشارة التي انت بحاجة اليها ه

* في حال تعذر اتصالك بمرشدتك الخاصة ،يمكنك
التواصل مع:
مشرفة وحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية التمريض
األستاذة  /منيرة الحربي
هاتف 011-8050586
البريد اإللكتروني malharbi3@ksu.edu.sa
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