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كلمة سعادة  عـميد الكلية الجامعية بأضم  

الحمد هللا رب العاملین , والصالة والسالم  نبینا محمد و آلة وصحبه أجمعین  
 أما بعد ,,, 

یقول الرسول صلی اهللا علیه وسلم (إنما بعثت ألتمم مکارم األخالق ) ، ومن هذا املنطلق یجب علینا أن نقتدي برسولنا الکریم حیث  
ال تکاد أن تنفصل األخالق عن العمل فهي مرتبطة به حیث کان .  

ـدل کافة ، بضــبط السلوك بحقوق وواجبات ال یجــب  أحد تجاوزها ،   ـن األدب مع الخـالق أن یعامل الناس بالـع ومن باب االتزان وحـس
ـذا الکتیب مثال بسیط ملا حثنا اهللا - سبحانه وتعالی - علیه وســنة رسولنا الکریم ، وااللتزام بها یصل بالطــالب إلی   وما یرد  ـه

ـالح ، وما تلك اإلرشــادات إال دین شــرعه اهللا ، ال مـنة ألحد فیها .  ـالح ، وما تلك اإلرشــادات إال دین شــرعه اهللا ، ال مـنة ألحد فیها . السعادة والـف السعادة والـف
وبذلك نفتخر أننا وهبنا لخدمة الدین والعلم  لنقدمه ألبنائنا وبناتنا  السواء  هذه الکلیة بأقسامها التي سوف تزداد  

وتتطور بإذن اهللا حتی تصبح جامعة شامخة قوامها أبناء هذه املحافظة ، ومن رافقهم من أبناء اململکة العربیة السعودیة کافة ، ولیس  
لهذا القدر فإلخواننا من البالد العربیة واإلسالمیة فضل کبیر حینما سخروا جهدهم وتمیزهم  وخبراتهم لخدمة أبناء هذه البالد املبارکة  . 

وما هي إال أعوام قالئل ونحن نحتفل قبل ثالث أعوام بافتتاح شطر الطالبات وبتخصصاته العلمیة کالعلوم األساسیة ( األحیاء ،  
والریاضیات )  ، وعلوم الحاسب اآللي ، والعلوم الشرعیة ( اللغة العربیة  ) ، وإذا بنا نحتفل بافتتاح شطر البنین ، والقادم أفضل بإذن اهللا  والریاضیات )  ، وعلوم الحاسب اآللي ، والعلوم الشرعیة ( اللغة العربیة  ) ، وإذا بنا نحتفل بافتتاح شطر البنین ، والقادم أفضل بإذن اهللا  

أننا نتوسع بتخصصات إضافیة تسهم  خدمة سوق العمل السعودي ، وتتوافق مع رؤیة اململکة العربیة السعودیة  ٢٠٣٠. 
وختامًا نسأل هللا عز وجل أن یوفقنا وأن یعیننا  أداء األمانة ،  وخدمة الدین والعلم ، ونشکر اهللا عز وجل أن شرفنا بهذه املهنة  
التي تصل بنا إلی درجة العلماء الذین  شرفهم اهللا أن جعلهم ورثة األنبیاء ، وهنیئًا لنا بجامعتنا املوقرة التي جمعت بین شرف العلم  
وشرف املکان ( جامعة أم القرى ) ، وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي الزمالء والزمیالت من أعضاء هیئة التدریس واملوظفین أن یتقوا  

اهللا  السر والعلن ، وأن یقدموا العلم حینما یطلب منهم فقد أوصانا الرسول - صلی اهللا علیه وسلم -  الحدیث الذي رواه  اهللا  السر والعلن ، وأن یقدموا العلم حینما یطلب منهم فقد أوصانا الرسول - صلی اهللا علیه وسلم -  الحدیث الذي رواه  
اإلمام أحمد وأبو داود والحاکم من حدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه عن النبي - صلی اهللا علیه وسلم -  

قال : (من کتم علما یَعلمه جاء یوم القیامة مُلْجَمًا بِلِجَام من نار ) .  

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

عميد الكلية الجامعية بأضم 
٣د. سعيد بن هاد ي القحطاني 



كلمة سعادة  وكيلة الكلية الجامعية بأضم 

 وكيلة الكلية الجامعية بأضم 
زهرة بنت حسينان حسن الشميلي  ٤

أنتم محور اهتمامنا ونبض املؤسسة األکادیمیة وتعلیمکم غایتنا ومن أجل بناء الثقة الذاتیة املستقلة  
لدیکم أعزاءنا، سلطنا الضوء  اإلرشاد األکادیمي وفقاَ ألهداف الکلیة الجامعیة بأضم التي تعتبر  
إحدى لَبنَات جامعة أم القرى  والتي تسعی -ومازالت-  وضع خطی ثابته وتأسیس قواعد املشارکة  
والتفاعل الثري والفکر الناقد وصوالً لتحقیق األهداف املرجوة والحفاظ  توازنك عقالً وعلمًا و روحًا  

بالتحصین النفسي واالجتماعي والفکري  ضوء التغیرات املتسارعة. 
وتنبع أهمیة االرشاد األکادیمي بتفردها بالوضع الحیوي الذي یوضح الرؤیة األکادیمیة للطالب/ـة  

وینقل الصورة العامة للحیاة الجامعیة بأبعادها املتکاملة لها. وینقل الصورة العامة للحیاة الجامعیة بأبعادها املتکاملة لها. 
ویأتي هذا الدلیل- املوسوم- بدلیل اإلرشاد األکادیمي لتوضیح العالقة بین الطالب/ـة واملرشد/ة األکادیمي/ة  
لیکون عونًا لهم فیما یحتاجونه الستکمال متطلبات النجاح األکادیمي وتحقیق املهارات بتناغم املواهب التي  

منحها  إیاهم الکریم, وتحلیل املشکالت والعقبات التي تحول دون ذلك  داخل الحرم الجامعي وخارجه. 
و تذکروا أبناءنا بأن املرشد/ة األکادیمي/ـة هو الناصح األمین واملفکر القویم فال تتوانوا عن مراجعتهـ/ـ 

أو مجالسة أهل العلم تجارة رابحة.  
نسأل اهللا العلي القدیر أن یحقق هذا الدلیل أهدافه املنشودة ویلبي تطلعاتکم.  

ما کان من فضل فهو من اهللا ثم من فریق العمل و ما کان من تقصیر فهي طبیعة بشریة  ما کان من فضل فهو من اهللا ثم من فریق العمل و ما کان من تقصیر فهي طبیعة بشریة  
یعتریها ذلك نأمل منکم إبالغنا باقتراحاتکم و مالحظاتکم لألخذ بها  تحدیث الدلیل. 

طالبنا األفاضل 



المقدمة .. 

٥ مسترشد من دلیل الطالب , وکلیة الصیدلة بجامعة أم القرى , وکلیة املجتمع بجامعة األمیرة نورة 

 اإلرشاد األکادیمي رکیزة من رکائز التعلیم الجامعي ،  

تکون املرشد / ة األکادیمي /ـة من خالله منارة  للطالب / ـة   

طریقها األکادیمي ، وتساعدهم  الرقي بمستوى تحصیلهم العلمي  

وتذلیل العقبات التي قد تواجههم خالل فترة دراستهم ،  

وإرشادهم  کیفیة االندماج  البیئة الجامعیة ، 

 وانطالقًا من أهمیة اإلرشاد األکادیمي 

 دعت الحاجة إلی تشکیل لجنة متخصصة  اإلرشاد األکادیمي  دعت الحاجة إلی تشکیل لجنة متخصصة  اإلرشاد األکادیمي 

 بالکلیة الجامعیة بأضم  . 



األهـــــــداف .. الرسالـــــــة .. الرؤـيـــــــة .. 

األهـــــداف .. 

٦

الریادة والتمیز  مستوى التوجیه واإلرشاد والدعم األکادیمي . 

تلبیة احتیاجات الطالب والطالبات األکادیمیة ، وتقدیم الخدمات اإلرشادیة  

لتکیف مع البیئة الجامعیة واالهتمام باالحتیاجات االجتماعیة والنفسیة والصحیة واملادیة . 

١-   مساعدة الطالب والطالبات لوضع خططهم األکادیمیة واملهنیة بما یتفق مع أهدافهم  
     وقدراتهم وتزویدهم  باملعلومات الدقیقة عن البرامج واللوائح الجامعیة . 

٢- متابعة الطالب والطالبات أکادیمیًا وارشادهم ورفع التقاریر والتوصیات لوکیل /ـة الکلیة. 
٣- متابعة الطالب والطالبات ذوي/ذوات التحصیل املتعثر ومساعدتهم حتی یرتقوا بمستواهم الدراسي . 

٤- تشجیع الطالب والطالبات املوهوبین واملتفوقین، ودعم مواهبهم للمزید من التحصیل واستثمار الوقت. 
٥- تقدیم التوجیه واملساعدة للطالب وللطالبات الذین لدیهم مشاکل أکادیمیة . 

٦- الوقوف  مشاکل الطالب والطالبات املادیة ، والنفسیة ، واالجتماعیة ، وإحالتها إلی الجهات  - الوقوف  مشاکل الطالب والطالبات املادیة ، والنفسیة ، واالجتماعیة ، وإحالتها إلی الجهات  
     املختصة  الکلیة أو الجامعة . 

٧- خلق عالقات إیجابیة للطالب و للطالبات مع زمالئهم وأعضاء هیئة التدریس ومنسوبین  
     ومنسوبات الکلیة . 

الرؤـيـــــــة .. 

الرساـلــة .. 



نبذة عن .. 

٧

االرـشـــاد األكاديمـــــي 

التعريف بلجنة اإلرشاد األكاديمي : 

هي اللجنة املسئولة عن التخطیط والتنسیق واإلشراف  عملیة اإلرشاد األکادیمي 
 بالکلیة ، وهي بمثابة همزة وصل بین األقسام األکادیمیة وعمادة القبول والتسجیل ،  

ومسئولیة اإلرشاد األکادیمي تقع  عاتق کل أعضاء هیئة التدریس  
ولیس  لجنة اإلرشاد األکادیمي فقط . 

المرشد /ة األكاد يمي/ـة :  

هي عضو هیئة التدریس أو من  حکمهم ، تقوم بمهمة اإلرشاد األکادیمي ملجموعة  
من طالب وطالبات الکلیة ، ویتمتع بالخبرة والکفاءة املعرفیة واإلملام بالخطط واللوائح  

واإلجراءات . 



نبذة عن .. 

٨

االرـشـــاد األكاديمـــــي 

مهام المرشد/ة األكاد يمي/ـة : 
   یجتمع املرشد/ة األکادیمي/ ـة بالطالب /ـة لیعرف بنفسه ویتعرف علیهم  

   ویبني عالقة طیبة معهم . 
   یعرض لهم إیجابیات نظام اإلرشاد األکادیمي ومزایاه. 

  املرشد/ة األکادیمي/ـة اإلملام بمواعید الحذف واإلضافة املعلنة من قبل عمادة  
   القبول والتسجیل وکذلك عرضها  الطالب والطالبات ملعرفة املواعید . 

  حث الطالب/ ـة وتشجیعه  املزید من االجتهاد والثناء علیه إذا کان متمیز  بعض املقررات. 
 مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول املناسبة .  مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول املناسبة . 

 تشجیع الطالب والطالبات  املشارکة  األنشطة الطالبیة  الکلیة . 
 تخصیص ساعات ارشادیة للمرشد/ ة ملقابلة الطالب والطالبات  املکتب ملناقشة  

   املشاکل التي تواجههم أثناء الدراسة . 
 إعالن أسماء الطالب والطالبات  لوحة اإلعالنات مقرونًا باالسم والبرید اإللکتروني ،  

  لتنظیم لقاءات دوریة خاصة وعامة . 
 إعالن دلیل الساعات اإلرشادیة ألعضاء هیئة التدریس الخاصة بکل فصل دراسي . 

 . . . . . . . . . .



مسؤولية الطالبة 

مسؤولية الطالبة 

٩

١- یتعّرف الطالب /ـة  املرشد/ ة األکادیمي/ـة ، وإقامة عالقة طیبة معهم . 
٢- یتحمل الطالب/ة مسئولیة متابعة اإلعالنات سـواء عن طریق  

    البرید اإللکتروني أو لوحات اإلعالن . 
٣-  الطالب/ة حضور اللقاءات الدوریة مع املرشد/ة األکادیمي/ـة   

     األوقات املحددة ، وتزوید املرشد/ة بکافة املعلومات عن أدائها  
     األکادیمي ، واالستفسار عن کل الجوانب التي ترى فیها غموضًا . 

٤- اإلملام بتفاصیل التقویم الدراسي واملواعید التي تختص بالتأجیل واالعتذار. - اإلملام بتفاصیل التقویم الدراسي واملواعید التي تختص بالتأجیل واالعتذار. 



الطالب / ـة األكاديمية حـقــــــوق .. 

حـقــــــوق .. الطالب / ـة األكاديمية 

١٠

• یحق له / لها الحصول  البیئة املناسبة للدراسة واملادة العلمیة املرتبطة  
  باملقررات الجامعیة. 

• یحق له / لها الحصول  الخطط والجداول الدراسیة واضافة املقررات  
  أو حذفها وذلك  الفترة املحددة  تسجیل املقررات . 

• یحق له / لها مراجعة ورقة االجابة  االختبارات الفصلیة وذلك وفق ما تقرره  
   لوائح الکلیة وأنظمتها . 

• التزام أعضاء هیئة التدریس واملوظفین والعاملین من منسوبي الکلیة باحترام  • التزام أعضاء هیئة التدریس واملوظفین والعاملین من منسوبي الکلیة باحترام  
الطالب/ـة واعطائه/ـها کافة حقوقه/ـها األکادیمیة واألدبیة . 
• یحق له/لها الشکوى أو التظلم من أي أمر یـ/تتضرر منه  

   عالقته/ـها مع أعضاء هیئة التدریس أو القسم  
  أو الکلیة أو أي وحدة من وحدات الکلیة وفقا للقواعد  

  املنظمة لحمایة حقوق الطالب/ـة . 



الطالب / ـة األكاديمية واجـبـــات .. 

١١

واجبـــــات .. الطالب / ـة األكاديمية 
• االلتزام بأنظمة الکلیة وتعلیماتها وعدم التحایل علیها أو انتهاکها  
وااللتزام باالنتظام  الدراسة والقیام بکافة املتطلبات الدراسیة . 
• االلتزام باحترام أعضاء هیئة التدریس واملوظفات والعامالت  

وعدم التعرض لهن بأي صورة کانت. 
• االلتزام بحمل البطاقة الجامعیة أثناء وجود الطالبة  الکلیة  

وتقدیمها للموظفات أو أعضاء هیئة التدریس عند طلبها من قبلهم . 
• االلتزام بعدم التعرض ملمتلکات الکلیة باإلتالف أو العبث بها أو تعطیلها  • االلتزام بعدم التعرض ملمتلکات الکلیة باإلتالف أو العبث بها أو تعطیلها  

عن العمل أو املشارکة  ذلك سواء کان  املباني أو التجهیزات . 
• التزام الطالبة بالزي والسلوك املناسبین لألعراف الجامعیة  

  واإلسالمیة وعدم القیام بأي أعمال مخلة لألخالق  
  اإلسالمیة أو اآلداب العامة املرعیة داخل الکلیة . 



للمصطلحات األكاديمية تعريفـــات .. 

١٢

التــعريـــف المصطلح األكاديمي 

العام الجامعي                   فصالن رئیسان وفصل صیفي إن وجد. 

الرقم الجامعي                  یصرف لکل طالب/ـة یتم قبوله/ـها  الجامعة رقمًا یمیزه/ها عن أي  
                                      طالب/ـة آخر ویتکون من ٩ خانات تبدأ من جهة الیسار بالسنة الدراسیة التي 
                                      یتم قبول الطالب/ـة بها ، مثال( ٤٣٧ للطالب املقبولین  عام ١٤٣٧ هـ)  
                                      ویـ/تحتاج الطالب/ـة هذا الرقم  کل مهامه/ـها وتعامالته/ـها بالجامعة. 

الفصل الدراسي                 مدة زمنیة ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا تدُرس  مداها مقررات  
                                        دراسیة ، وال تدخل من ضمنها فترتا التسجیل واالختبارات النهائیة .                                         دراسیة ، وال تدخل من ضمنها فترتا التسجیل واالختبارات النهائیة . 

الفصل الصیفي                 مدة زمنیة ال  تزید عن ثمانیة أسابیع وال تدخل من ضمنها فترة التسجیل  
                                        واالختبارات النهائیة ، وتضاعف خاللها املدة املخصصة لکل مقرر 

املستوى الدراسي              هو الدال  املرحلة الدراسیة، وفقًا للخطط الدراسیة املعتمدة 

الخطة الدراسیة                الخطة الدراسیة هي مجموعة من املقررات الدراسیة  ، والتي تشکل من  
                                        مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي یجب  الطالب/ـة اجتیازه/ها  

                                        بنجاح  للحصول  الدرجة العلمیة  التخصص املحدد. 



للمصطلحات االكاديمية تعريفـــات .. 

التــعريـــف المصطلح األكاديمي 

السجل الدراسي               هو کشف یبین املقررات التي درسها الطالب /ـة بتسلسل الفصول  
                                      والتقدیرات التي حققها  املقررات کما یبین املعدل الفصلي  

                                      والتراکمي  کل فصل دراسي. 

املقرر الدراسي                مادة دراسیة ضمن خطة الدراسة املعتمدة  کل تخصص (برنامج)  
                                     ویکون لکل مقرر رقم ، ورمز، واسم، ووصف مفصل ملفرداته یمیزه  
                                     من حیث املحتوى , واملستوى عما سواه من مقررات, ویجوز أن یکون 

                                     لبعض املقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه.                                      لبعض املقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه. 

متطلبات التخصص           مجموعة املواد الدراسیة التي تنتمي إلی قسم واحد من أقسام 
                                     الکلیة وینفرد بدراستها طلبة التخصص دون غیرهم من األقسام . 

الوحدة الدراسیة              املحاضرة النظریة األسبوعیة التي ال تقل مدتها عن خمسین دقیقة ، 
                                     أو الدرس العملي أو املیداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقیقة. 

  

العبء الدراسي               مجموع الوحدات الدراسیة التي تسمح للطالب/ـة التسجیل فیها   
                                    فصل دراسي، وتحدد الحد األ واألدنی للعبء الدراسي حسب                                      فصل دراسي، وتحدد الحد األ واألدنی للعبء الدراسي حسب  

                                    القواعد التنفیذیة للجامعة. 

١٣



للمصطلحات األكاديمية تعريفـــات .. 

 درجة االعمال                الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبین تحصیل الطالب/ـة خالل فصل  
      الفصلیة                    دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعلیمیة تتصل باملقرر الدراسي . 

الدرجة النهائیة                مجموع درجات اإلعمال الفصلیة مضافا إلیها درجة االختبار النهائي 
                                     لکل مقرر, وتحسب الدرجة من مائة. 

السجل الدراسي            هو کشف یبین املقررات التي درستها الطالب/ـة بتسلسل الفصول  
                                     والتقدیرات التي حققها  املقررات کما یبین املعدل الفصلي  

                                     والتراکمي  کل فصل دراسي.                                      والتراکمي  کل فصل دراسي. 

ا لتـقـدیــر                    وصف للنسبة املئویة أو الرمز االبجدي للدرجة النهائیة التي حصل  
                                     علیها الطالب/ـة  أي مقرر . 

تقدیر غیر مکتمل           هو تقدیر یرصد مؤقتًا لکل مقرر یتعذر  الطالب/ـة استکمال متطلباتها  
                                      املوعد املحدد، ویرمز له  السجل بالحرف (ل) أو (IC) األکادیمي . 

سـتـمر           تقدیر یرصد مؤقتا لکل مقرر تقتضي طبیعة دراستها أکثر من فصل   تقدیر  ـم
 .(IP) دراسي الستکمالها , ویرمز لها بالرمز(م) أو                                    

١٤



التــعريـــف المصطلح األكاديمي 

املعدل الفصلي               حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت علیها الطالب/ـة   مجموع  
                                       الوحدات املقررة لجمیع املقررات التي درسها  أي فصل دراسي , 
                                       وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة  وزن التقدیر التي حصل 

                                       علیها  کل مقرر. 

املعدل التراکمي                حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت علیها الطالب/ـة   جمیع  
       GPA                          املقررات التي درسها منذ التحاقه/ـها بالجامعة  مجموع الوحدات 

                                        املقررة لتلك املقررات.                                         املقررة لتلك املقررات. 

التقدیر العام                      وصف مستوى التحصیل العلمي للطالب/ـة خالل مدة دراسته/ـها  الجامعة. 

االنذار االکادیمي                 هو اإلشعار الذي یوجه للطالب/ـة  بسبب انخفاض معدله/ـها التراکمي 
                                        عن الحد األدنی وهو ( ١٫٠ من ٤٫٠ ). 

الحذف واالضافة               عملیة حذف أو إضافة أو تغییر شعب أو مواعید معینة ملقرر أو أکثر 
                                       وتتم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي. 

للمصطلحات األكاديمية تعريفـــات .. 
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ومدلوالتها رموز التقديرات 
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ومدلوالتها رموز التقديرات 

١٧



مراتب الشرف 

١٨

أ ) تمنح مرتبة الشرف األولی للطالب/ـة الحاصل/ـة  معدل تراکمي  
أ من أو یساوي (٣٫٧٥) عند التخرج. 

ب )  تمنح مرتبة الشرف الثانیة للطالب/ـة الحاصل/ـة  معدل تراکمي  
       من (٣٫٢٥) إلی أقل من (٣٫٧٥) من (٤٫٠٠) عند التخرج، 

       إضافة إلی الشروط التالیة: 
١. أال یکون الطالب/ـة قد رسب  أي مقرر درسه  الجامعة،  

     أو  جامعة أخرى.      أو  جامعة أخرى. 
٢. أن یکون الطالب/ـة قد أکمل متطلبات التخرج  مدة أقصاها متوسط  

    املدة بین الحد األدنی والحد األقصی للبقاء  کلیته/ـها. 
٣. أن یکــون الطــالب/ـة قـد درس  الـجامعة التي سیتخرج منها بما  

     ال یقل عن٦٠٪ من متطلبات التخرج. 



المكافآت 

١٩

شروط استحقاق الطالب/ـة للمکافأة:  
• أن یکون الطالب/ـة منتظم/ـة  الدراسة . 

•  أن یکون الطالب/ـة سعودي/ـة الجنسیة أو من أم سعودیة أو غیر  
    سعودیة حاصل/ـة  منحة خارجیة. 
• أن ال یکون الطالب/ـة موظف/ـة  

• أن ال یکون معدله/ـها التراکمي أقل من ١ من ٤.  
• تصرف املکافأة للطالب/ـة حسب املدة النظامیة لکل مرحلة دراسیة . • تصرف املکافأة للطالب/ـة حسب املدة النظامیة لکل مرحلة دراسیة . 

یصرف للطالب/ـة  املرحلة الجامعیة املکافآت التالیة: 
ـدارها (١٠٠٠ ) ألف ریال للطالب/ـة  التخصصات العلمیة   • مکافأة شهریة مـق

   و(٨٥٠ ) ثمانمائة وخمسون ریال للطالب/ـة  التخصصات النظریة، ویحسم من تلك  
   قیمة االشتراکات الطالبیة لصالح صندوق الطلبة بحسب النظام. 

• إعانة مالیة شهریة للطالب/ـة الکفیف/ـة مساویة ملرتب الدرجة األولی من املرتبة الخامسة  
   باسم بدل قارئ ووسائل معینة. 

• مکافأة امتیاز مقدارها (١٠٠٠) ریال للطالب/ـة  املرحلة الجامعیة الحاصل/ـة  تقدیر ممتاز  ) ریال للطالب/ـة  املرحلة الجامعیة الحاصل/ـة  تقدیر ممتاز  
    کل عام دراسي  أن یکون االمتیاز ضمن املدة النظامیة للمکافأة الشهریة  الدراسة . 

• مکافأة بدل إعاقة للطالب/ـة املعاق/ـة ویتم تحدیدها من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة. 



٢٠

توقف املکافأة الشهریة: 
• عند االعتذار عن الدراسة بعد صدور الجدول الدراسي یتوقف صرف املکافأة وال یتم  

   تعویض الطالب/ـة عن الفصل الذي یزید عن املدة املقررة للتخرج من القسم. 
• عند التأجیل قبل صدور الجدول الدراسي یتم إیقاف صرف املکافأة  الفصول  

   املؤجلة وتعوض عنها بفصول دراسیة إضافیة. 
• عند حصول الطالب/ـة  إنذار أکادیمي بسبب انخفاض معدله/ـها التراکمي عن(١) من(٤) . 

• بعد إنتهاء املدة النظامیة للتخرج. • بعد إنتهاء املدة النظامیة للتخرج. 

الخطوات املتبعة لصرف املکافأة: 
لضمان نزول املکافأة  الوقت املحدد یجب  الطالب/ـة تسجیل رقم حساب  
اآلیبان والذي یتکون من ٢٤خانه من خالل خدمات البوابة االلکترونیة بموقع الجامعة. 

المكافآت 



الحركات ..       األكاديمية 
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٢٢

الحركات ..      األكاديمية 

٢- تأجیل الد راسة : 
هي إحدى الحرکات األکادیمیة التي یجوز للطالب/ـة فیها تأجیل الدراسة دون أن یعد  

راسب/ـة إذا تقدم بعذر مقبول لدى عمادة القبول والتسجیل وذلك خالل األسبوع األول 
 من الدراسة وفق التقویم الزمني لجامعة أم القرى، وال یحتسب هذا الفصل من املدة  

 الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. 
الشروط الواجب توفرها لتنفیذ طلب تأجیل الدراسة : 
أن ال یکون التأجیل ألول فصل دراسي بالجامعة . 

* لم یسبق للطالب/ـة التأجیل ألکثر من مرتین متتالیتین أو ثالثة متفرقة . * لم یسبق للطالب/ـة التأجیل ألکثر من مرتین متتالیتین أو ثالثة متفرقة . 
* ارفاق األوراق الثبوتیة للعذر. 

* أن تکون الحالة األکادیمیة للطالب/ـة ( انتظام ) . 
* ال یجوز التأجیل لسنتین متتالیتین  نظام السنة الدراسة الکاملة . 

* ال یجوز التأجیل ألکثر من سنتین  نظام السنة الدراسیة الکاملة طیلة بقائه/ـها بالجامعة . 
الشروط التي تمنع تنفیذ طلب تأجیل الدراسة : 

* تجاوز عدد مرات التأجیل ( اثنین متصلة أو ثالث منفصلة ). 
* انقضاء الوقت املحدد للتأجیل وفق التقویم الجامعي . * انقضاء الوقت املحدد للتأجیل وفق التقویم الجامعي . 

* الحالة األکادیمیة للطالبة لیست ( انتظام ) . 



الحركات ..      األكاديمية 

٣- االعتذار عن الدراسة  
املقصود باالعتذار عن الدراسة : 

هو أحد الحرکات األکادیمیة التي یجوز للطالب/ـة  فیها االعتذار عن الدراسة دون أن یعد راسب/ة  
ویتم تنفیذه  من خالل موقع الطالب /ة وذلك وفق التقویم الزمني لجامعة أم القرى ویحتسب  

هذا الفصل من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج 
الشروط الواجب توفرها لتنفیذ طلب االعتذار عن الدراسة : 

* أن ال یکون االعتذار ألول فصل دراسي بالجامعة . 
* لم یسبق للطالب/ـة االعتذار ألکثر من ثالث مرات خالل فترة الدراسة بالجامعة . * لم یسبق للطالب/ـة االعتذار ألکثر من ثالث مرات خالل فترة الدراسة بالجامعة . 

* ال یعد الفصل الذي یلي فصل االعتذار فصال مؤجال للطالبة تلقائیا إال(لطالب/ـة) السنة الواحدة "الطب" . 
* ال یجوز االعتذار لسنتین متتالیتین . 

* یجوز للطالب/ـة االعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي الصیفي وفقا للمواعید املعلنة  التقویم  
   الزمني الخاص بالفصل الدراسي الصیفي . 

* ال یحق للطالب/ـة االعتذار عن الدراسة أي فصل  برنامج السنة التحضیریة وذلك وفقا للوائح  
   وأنظمة برنامج السنة التحضیریة . 

*ارفاق األوراق الثبوتیة للعذر . *ارفاق األوراق الثبوتیة للعذر . 
* أن تکون حالة للطالب/ـة األکادیمیة ( انتظام ) . 
الشروط التي تمنع تنفیذ طلب االعتذار عن الدراسة : 
* تجاوز عدد مرات االعتذار ( ثالثة فصول دراسیة ). 

* انقضاء الوقت املحدد لالعتذار وفق التقویم الجامعي . 
* الحالة األکادیمیة للطالب/ـة لیست انتظام . 
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٢٤

الحركات ..      األكاديمية 



الحركات ..      األكاديمية 

٢٥

��Î¥́��¤²±}t¥��Í³¥�
��¤��¥��ª̈ �Ã����Î«nw¥��(±q�¶�Ä�¤²±}t¥��¼�t��.»��ÃÎ¥́��¤²±}t¥���nq� Ä��nq��¥��.n����§t²Ç<

��Î¥́��¤²±}t¥���nq� Ç�� ��t¥���³³�sÇ�Îsn̈��Ä�½�¢¥��/��Í�̈ny��¡±̈� ²���ª��Î�� �¥����
��Í*�o¥n�¦¥�Í³©²�nZ¶��Í¥n}¥��ū �3�n¬p��nq��¥��Í|ns��§t²����Ç=

��Í¡n�¥�1��nq¥n�¥�1��»�¦¥�Î©Z��t¥��.��÷��ū �e³¬q̈�e³¥��Í¦�n�÷��Ū� n³�÷��0±[²���Ç>
��¤²±}t¥��Ū��nq¥n�¥�1��»�¥���nq� 1�§�¡�¤[¥�Í³pn�³t�º��������

��ÃÎ¥́��¤²±}t¥���nq� �ů�Îsn̈��Ä�½�¢¥��/��Í�̈ny��¡±̈� ²���ª��e³¥��¤²±}t¥��Í³¦©��§ts�+±�����Ç��ÃÎ¥́��¤²±}t¥���nq� �ů�Îsn̈��Ä�½�¢¥��/��Í�̈ny��¡±̈� ²���ª��e³¥��¤²±}t¥��Í³¦©��§ts�+±�����Çô
��Î¥́��¤²±}t¥���nq¦��§²�¢t¥�e³ln°«�¤³z�t¥�1�.±q¢¥��¼�n©��Í�y��̈�Í*�o¥n�¥��ª̈ �/�¦t�²�º����Çõ

��½�¢¥��/��Í�̈ny��¡±̈��q�1�ÃşřşÄ�.�±z¥��¤ln� ��q���nq¥n�¥���»�¥�� n����§t²����Çö
��¤��¥��Í²n°«���p�£¥�1�®³¦��¤²±}t¥��§s�2�¥��� ��t¥np�ÃÍ�n�¥��¤ln��¥��ů�Îsn̈��Ä�������

��Î«nw¥��Î�� �¥��¤��¥��Í²n°«���p1�.1¶��Î�� �¥��������



٢٦

الحركات ..      األكاديمية 



الحركات ..      األكاديمية 
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٢٨

الحركات ..      األكاديمية 

٦- إعادة القید  
الشروط الواجب توفرها لتنفیذ طلب إعادة القید : 

* یتقدم الطالب/ـة املنقطع/ـة عن الدراسة أو املنسحب/ـة کلیا من الجامعة خالل أربعة  
   فصول دراسیة من تاریخ االنقطاع أو االنسحاب من الجامعة بطلب اعادة قیده/هـا  
   برقمه/هـا الجامعي وسجله/هـا الی عمادة القبول والتسجیل قبل بدء الدراسة وحتی  

   االسبوع األول من بدء الدراسة . 
* أال تزید فترة االنقطاع عن ٤ فصول دراسیة . 

* أن یکون سبب االنقطاع موثقة بظرف منعت الطالب/ـة من مواصلة الدراسة . * أن یکون سبب االنقطاع موثقة بظرف منعت الطالب/ـة من مواصلة الدراسة . 
* یحال الطلب إلی الکلیة املعنیة وتتم دراسته  مجلس الکلیة التخاذ القرار  

   بقبول الطلب أو رفضه . 



الحركات ..      األكاديمية 

٢٩

یجب  الطالب/ـة املنتظم/ـة االلتزام بحضور املحاضرات والدروس العملیة واملیدانیة  
وعدم الغیاب أو التأخیر ولو عن محاضرة واحدة إال لعذر قاهر. 

وإذا تکرر تأخیر الطالب/ـة املنتظم/ـة عن محاضرات أحد املقررات بما یزید عن ُعشر مدة  
املحاضرة فإنه یحق ملدرسة املقرر منعها من الدخول واحتسابه غیاب  تلك املحاضرة فقط. 

وإذا کانت نسبة غیاب الطالب/ـة بعذر  أحد املقررات أو جمیعها تبلغ أو ستبلغ ٢٥٪  
من محاضرات الفصل الدراسي فإن علیها أن یتقدم بطلب االنسحاب من املقرر الدراسي ،  
أو اعتذار عن الفصل الدراسي ، وإال فسیحرم من االستمرار من املادة وحضور اختباراتها ،  أو اعتذار عن الفصل الدراسي ، وإال فسیحرم من االستمرار من املادة وحضور اختباراتها ،  

ویعتبر راسب/ـة. 



٨- ضوابط االختبارات: 
قبل االختبار : 

o   إذا تأخر الطالب/ـة عن االختبار عشر دقائق یسمح لها بدخوله یؤخذ علیها تعهد بعدم التکرار . 
o إذا تأخر الطالب/ـة أکثر من عشرة دقائق بما ال یتجاوز النصف ساعة یسمح 

     له/لها بدخول االختبار بموافقة رئیس/ـة القسم مع تقدیمه/هـا لعذر مقبول. 
o ال یسمح بدخول الطالب/ـة إلی االختبار إذا تأخر أکثر من نصف ساعة. 
o ال یسمح للطالب/الطالبات بدخول االختبار بدون البطاقة الجامعیة٠

o ال یسمح بإدخال أي ورقة أو کتاب إلی قاعة االختبار عدا األدوات املکتبیة  ال یسمح بإدخال أي ورقة أو کتاب إلی قاعة االختبار عدا األدوات املکتبیة 
o یجب إغالق الجوال ووضعه  الحقیبة . 

أثناء االختبار : 
o یمنع منعًا باتًا استخدام املصحح٠
o تکتب االجابات بالقلم االزرق فقط٠

o ال یسمح ألي طالب/ـة بتسلیم ورقة إجابتها قبل مضي نصف الوقت املحدد لالجابة٠
o الغش  االختبار أو الشروع فیه یعرض الطالب/ـة إلی املسائلة  وقد یتم إلغاء اختباره/ها . 
o الکالم أثناء االختبار یعتبر غشًا ویسمح فقط التکلم مع املراقبین/املراقبات عند الحاجة .  الکالم أثناء االختبار یعتبر غشًا ویسمح فقط التکلم مع املراقبین/املراقبات عند الحاجة . 

٣٠
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األعذار املسموح بها للتغیب عن االختبار النهائي هي کالتالي : 
١- وفاة قریب من الدرجة األولی . 

٢- الوالدة أو النزیف  وما  حکمها . 
٣- التنویم باملستشفی . 

٤-  مرافقة ) األب ، األم ، الزوج ،االبن ( املنوم  املستشفی  حالة عدم وجود بدیل. 
٥- موعد عالج کیماوي أو موعد غسیل کلی. 

٦- االغماءات أو الغیبوبة أو نوبات الصرع  یوم االختبار. - االغماءات أو الغیبوبة أو نوبات الصرع  یوم االختبار. 
٧- األعذار الطبیة املصدقة والتي یقتنع بها مجلس الکلیة . 

٨- الحوادث التي ینتج عنها إصابات بلیغة . 
٩-  الطالق  فترة االختبارات . 

الحركات ..      األكاديمية 
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٣٢

الحركات ..      األكاديمية 

ـخرج:  ٩- الـت

o یتخرج الطالب/ـة بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسیة  
     أال یقل املعدل التراکمي عن مقبول  

o تمنح کل خریج/ـة وثیقة تخرج باللغتین العربیة و االنجلیزیة یوضح فیها  
     (االسم الرباعي -الجنسیة - رقم السجل املدني - الرقم الجامعي-  

      الدرجة العملیة -املعدل التراکمي – التقدیر العام عند التخرج- تاریخ التخرج)  
      و تعتمد من عمادة القبول والتسجیل  

شروط الحصول  وثیقة التخرج والسجل االکادیمي: شروط الحصول  وثیقة التخرج والسجل االکادیمي: 
١- تعبئة استمارة إخالء الطرف للخریجین / الخریجات من موقع الطالب/ـة  
     وبعد الحصول علیه یُقدم ملقر دراسة الطالب/ـة الستالم الوثیقة . 

٢- إحضار البطاقة الجامعیة. 



١٠- الفصل من الکلیة : 
یفصل الطالب/ـة من الکلیة  الحاالت اآلتیة : 

١-  إذا حصل/ت  ثالثة إنذارات متتالیة  األکثر النخفاض معدلها التراکمي  
     عن (١) من (٤) ، وملجلس الکلیة بناء  توصیة مجلس القسم إعطاء فرصة  

     رابعة له/لها من تمکینه/ها رفع معدله/هـا التراکمي بدراسته/هـا للمقررات املتاحة . 
٢- إذا رسب/ت مرتین  املستوى الواحد وملجلس الکلیة إعطاء فرصة استثنائیة  
      للطالب/ـة إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصی ال یتجاوز ضعف املدة األصلیة  

      املحددة للتخرج.       املحددة للتخرج. 

الحركات ..      األكاديمية 
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٣٤

بيانات الطالب / ـة جدول .. 

ـــب/ـة:  اســــم الطاـل

الرقم الجامعـــــــــي: 

ـســـــــــــــم:    الـــق

ــــــص:  الـتخــــــــص

ــام الدراســــــي:  الـع

اسم املرشد/ة االکادیمي/ـة: اسم املرشد/ة االکادیمي/ـة: 

وسیلة التواصل مع املرشد/ة: 



الجـــــدول   الدراســـي للطالب / ـة 
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