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 كلمة سعادة الدكتور/ محمد سعيد زايد                                   

 عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية  

ود أن أداية . باألمي النيبسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل حممد بن عبداهلل ب

، رانباالنضمام ألسرة كلية العلوم الطبية التطبيقية جبامعة جنأبنائنا الطالب وأهنئ رحب أ

حيث أخذت اجلامعة على عاتقها توفري التعليم النوعي املوائم ملتطلبات اجملتمع، وتوفري 

املساندة للتميز واإلبداع يف جماالت البحث وخدمة  واالجتماعيةالبيئة األكادميية 

 اجملتمع. فالطالب يف هذه اجلامعة هو احملور األساسي لإلجناز والتميز.

علوم رة قسم أس يفبكل الود واحلب فأهال ومرحبا بكم  يطيب لنا ويسعدنا أن نستقبلكم

ويسعدنا أن نقدم لكم  إليها. بانضمامكمجنران وهنيئا للكلية  املختربات اإلكلينيكية جبامعة

ق خيفى عليكم وينري لكم الطري ما قديديكم يوضح لكم أيكون بني  لكيهذا الدليل 

 نام الربريف برسالة ليل هو التعإتباعه، إن الغرض من هذا الد ما جيبويرشدكم إىل 

وتعريفكم بنظام الساعات املعتمدة، الذي تسري عليه اجلامعة، ومتطلبات التخرج  وأهدافه

. كما كيةعلوم املختربات اإلكليني يفمن الربنام  وكيفية تنفيذها لتحقيق أعلى معدل 

ية كادميحياتكم األيقدم لكم مقتطفاٍت من أنظمة اجلامعة وتعليماتها وخدماتها اليت تنظم 

 أن يوفقنا ويوفقكم ملا فيه خري الوطن. واجلامعية بشكل عام، ونسأل اهلل

                                                  

 وهللا ولى التوفيق
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 الدكتور/ بندر محمد الشهريكلمة سعادة 

 رئيس قسم المختبرات اإلكلينيكية

قسم املختربات اإلكلينيكية أحد أهم التخصصات يف منظومة الرعاية الطبية  يشكل

يقوم  أة صحية. حيثشاإلكلينيكي والقلب النابض ألي مناملساهمة يف التشخيص 

اخصائي املختربات بإجراء العديد الفحوصات املخربية املساهمة يف تشخيص وعالج 

 املرض.

اللتحاق تخصصات الطبية اهلامة اليت يتنافس لختصص املختربات الطبية من ال ولذا ُيعد

بها الطالب يف خمتلف اجلامعات حمليا وعامليا. ويزداد طلب سوق العمل خلرجيي هذا 

التخصص يف ظل التقدم السريع يف العلوم الطبية والتطور اهلائل يف التكنولوجيا احليوية 

هذا املنطلق  ية املتطورة. ومنوتقنية النانو واهلندسة اجلينية وغريها من التقنيات العالج

سعت كلية العلوم التطبيقية الستحداث هذا الربنام  ليكون داعمًا ومساهمًا يف نهضة 

 صحة هذا البلد.

ويعمل الربنام  على ختري  أخصائيني مدربني ومؤهلني على أعلى املستويات واملعايري 

اجلامعات  ؤهلني يف أرقىالعاملية حتت إشراف خنبة من أفضل األساتذة األكادمييني امل

 .العاملية
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 25 مرتبة الشرف 24

 28 الباب الثالث: معامل برنامج علوم املختربات اإلكلينيكية 25

 29 معامل قسم الكائنات احلية الدقيقة  26

 29 معامل األنسجة املريضة واخلاليا 27

 30 معامل قسم علم امراض الدم 28

 30 معامل قسم الكيمياء السريرية 29

 31 أعضاء هيئة التدريس 30

 

 الباب االول )البرنامج والخطة الدراسية(

  برنامج علوم المختبرات اإلكلينيكيةنبذة عن 

يعد قسم علوم املختربات اإلكلينيكية أحد أهم التخصصات الطبية حيث تشمل الدراسة 

احليوية  وعلم الكيمياء الطبية،األحياء الدقيقة  وهي علمبه أربعة ختصصات رئيسية 

األحياء الدقيقة  علم واخلاليا املرضية.وعلم األنسجة  الدم، وعلم أمراض اإلكلينيكية،

على طرق  حيث يتعرف الطالب لألمراض،حياء الدقيقة املسببة الطبية يعنى بدراسة األ

 سليم. ومعاجلتها بشكلص اإلصابة هذه امليكروبات من أجل تشخي والتعرف علىالعزل 

ياء اجلسم من كيمأما يف علم الكيمياء احليوية اإلكلينيكية فيتعرفون على طرق قياس 

على جسم اإلنسان يف حالة  رأاليت تط انزميات وهرمونات وعناصر ومراقبة التغريات

 والبيضاء والصفائح الدمويةأما األمراض اليت تصيب كريات الدم احلمراء  املرض.

 لدمأما ما يتعلق بنقل اعلم أمراض الدم.  موضوع الدراسة يف واللوكيميا فهيكاألنيميا 

ه يف مقررات فيتم دراست ومكوناته من املتربعني إىل احملتاجني إليه هالطرق اآلمنة لنقلو

أما علم األنسجة واخلاليا املرضية فيدرس أنسجة اجلسم الطبيعية وكذلك  .علم نقل دم

يتحقق و وطرق تشخيصها. التغريات اليت تطرأ عليها وعلى اخلاليا يف حالة املرض

 لتزمًامالربنام  بتخري  أخصائي خمتربات على قدر كبري من املهارات العلمية واملعرفية 

تة ساالسالمية وذلك بعد أن جيتاز الطالب تسعة فصول دراسية يعقبها  واالخالق بالقيم
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من التدريب العملي )سنة االمتياز( مينح بعدها الطالب درجة البكالوريوس يف علوم  أشهر

 املختربات الطبية.

لي عويعد قسم املختربات االكلينيكية أحد الربام  الصحية يف جامعة جنران احلاصل 

ملدة مخس  AHPGS تماد أكادميي دولي من اهليئة األملانية للتقويم واالعتماداع

 .م2016من  سنوات اعتبارًا

ت مسمى حت من التخصصات الدقيقة علوم املختربات اإلكلينيكية العديد برنام يشمل و

شعب إحدى تلك ال يفالتخرج  ما بعددراسته  استكمال متكن الطالب من اليت "شعبة"

 واليت هي:

 ة الدقيقةالكائنات احلي شعبةClinical Microbiology    

 ة ياملناعة السرير شعبةClinical immunology   

 وبنك الدم  امراض الدم شعبةHematology and Blood bank   

  ختصص االنسجة املريضة واخلاليا شعبةHistopathology and cytology   

 الكيمياء السريرية  شعبةClinical Chemistry   

 املختربات وضبط اجلودة  شعبة إدارةQuality Control and Laboratory 

managements  
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 رسالة البرنامج   

يعمل برنام  علوم املختربات السريرية على إعداد وختري  كوادر يف جمال املختربات 

قنيات األجهزة والتالسريرية ذات كفاءة وأخالق مهنية عالية وقادرة على العمل بأحدث 

  العاملية.

 البرنامج:هداف أ   

  ختري  كوادر وطنية متميزة متتلك املعارف واملهارات الالزمة للعمل كأخصائي

 سوق العمل ومواكبة خطط التنمية. خمتربات طبية لسد الفجوة يف

 .اكساب الطالب السلوكيات واألخالق املهنية القومية 

  والعملية للعمل على األجهزة التشخيصية تأهيل الطالب باملهارات العلمية

 .خصصتاليواكب التقدم العلمي يف ومبا  املتطورة وضمان اجلودة باملختربات

  تنمية الوعي الصحي للمجتمع حول األمراض املعدية واملستوطنة مبنطقة جنران

 بصفة خاصة وباململكة بصفة عامة.

  نيكية املختربات اإلكليتعريف اجملتمع بالتطور واملستجدات املستمرة يف دور

 يف التشخيص الطيب ومتابعة املرضى.

 

  قيم البرنامج 

 الدقة 

  االلتزام  

 األمانة     

 التعاون  

 الكفاءة    

 املسئولية 

 الشفافية     
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 برنامج علوم المختبرات اإلكلينيكية مواصفات خريج 

       

 :هم أفراد مهتمني لديهم الرغبة للمساهمة بتحسني صحة الفرد  السلوك والكفاءة

واجملتمع، ومبدأهم يف ذلك هو االخالص واألمانة والنزاهة. يتمتع اخلرجيون 

اون مع تطوير املعرفة النظرية واخلربة التقنية للعمل بالتعالالزمة ل بالقدرات املعرفية

ناء عالقات الثقة، وإظهار مهارات ب هم أيضًا قادرون على أقرانهم واملرضى والزمالء.

إشراك وحتفيز املرضى واألسر، وإظهار مهارات حل مبا يف ذلك التعامل مع اآلخرين 

 . املشاكل اإلبداعية

 ى هم مهنيون طبيون قادرون عل ةبرنام  املختربات اإلكلينيكي: خرجيو املسؤولية

باملبادئ  م، وااللتزامالوفاء بالعقد الضمين الذي حيكم العالقة بني املريض ومهنته

األخالقية املكرسة لتلبية االحتياجات الصحية اجملتمعية وذلك باحلفاظ على أعلى 

 مستوى من االحرتاف.

 :هم مهنيون مراعني ألسس اجلودة  ةخرجيو برنام  املختربات اإلكلينيكي اجلودة

 ية السليمة.حوالبيئة والسالمة والصحية. ملتزمًا يعزز إجراءات وارشادات املمارسة الص

 :هم أفراد لديهم القدرة على استخدام ومواكبة التقنيات احلديثة مع إتقان  التقنية

نطاق عال من املهارات املهنية املتخصصة واستخدام الوسائل التكنولوجية املناسبة 

 مبا خيدم ممارسته املهنية.   

 هارات التكيف مب ةخرجيو برنام  املختربات اإلكلينيكي: حيث يتمتع املرونة والتكيف

اف آليات اكتشيف مجيع احلاالت والطوارئ، حيث ُيعد اخلري  مبهارات تساعده على 

 األمثل. ألداء على النحوا لكي يتمكن منالتكيف الصحية اليت تعمل بشكل أفضل 
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 الخطة الدراسية Curriculum 

ية العلوم الطبية كل اإلكلينيكية علوم املختربات ختصص يفبكالوريوس يتكون برنام  ال

 مرحلتني. جامعة جنران من –التطبيقية 

 مرحلة ما قبل الممارسة االكلينيكية:  :اوالا 

  ومدتها مخسة فصول دراسية يدرس فيها الطالب العلوم االساسية واملتطلبات اجلامعية.

ا   المرحلة االكلينيكية  :ثانيا

ومدتها اربعة فصول دراسية يتم الرتكيز فيها على الدراسة املهنية واالكلينيكية لتخصص 

يات املعتمدة خمتلف املستشف يف اإلكلينيكيثم يتم التدريب املختربات اإلكلينيكية 

  )فرتة االمتياز(.
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 المقررات الدراسية وتوزيعها على المستويات والمتطلبات السابقة 

 )تحضيريه(السنة االولي 

 المستوى األول

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 -- 2 مهارات القراءة نجم 140

 -- 2 مهارات الكتابة نجم 141

 -- 2 مهارات االستماع والمحادثة نجم 142

 -- 2 التراكيب اللغوية )القواعد( نجم 143

 -- 2 الرياضيات فيمقدمة  ريض 140

 -- 2 مهارات التعلم والتفكير نهج 140

 -- 3 مهارات الحاسب تقن 140

  15 المجموع

 

 

 المستوى الثاني

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر المقررورمز رقم

 -- 3 اللغة االنجليزية العامة نجم 150

 -- 2 كتابة التقارير الفنية نجم 151

 -- 1 أخالقيات المهنة دار 150

 -- 2 مهارات االتصال علم 150

 -- 4 التفاضل والتكامل ريض 150

  12 المجموع
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 السنة الثانية

 المستوى الثالث )مطلوبات كلية(

رقم ورمز 

 المقرر

الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

المتطلب 

 السابق

 -- 2 (0+2) 2 مهارات لغوية عرب 201

 -- 3 (1+1) 2 1-تشريح شرحخ 201

 -- 2 (0+2) 2 (1ثقافة اسالمية ) سلم 111

 -- 3 (1+1) 2 علم وظائف األعضاء العام فسلخ 223

 -- 3 (1+1) 2 الكيمياء الحيوية فيمقدمة  كيمخ 207

  3 (1+1) 2 أساسيات األنسجة شرحخ 231

  3 (1+1) 2 الفيزياء فيمقدمة  فيزخ 204

 -- 2 (0+2) 2 الحيويأسس اإلحصاء  طبعخ 241

الصحية  االستخدامات حالخ 250

 اآلليالتطبيقية للحاسب 

2 (1+1) 3 -- 

  24 18 المجموع

 

 

 

 المستوى الرابع )مطلوبات التخصص(

  

الساعات  اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 المتطلب السابق

  2 (0+2) 2 (2الثقافة اإلسالمية ) سلم 112

 شرحخ 201 3 (1+1) 2 تقنية علم األنسجة نسج 214

 -- 6 (2+2) 4 علم األحياء الدقيقة العام ميك 251

 كيمخ 207 6 (2+2) 4 (1كيمياء إكلينيكية ) ككل 222

  2 (0+2) 2 مبادئ علم الوبائيات وبا 271

 -- 3 (1+1) 2 مقدمة علم الدم هيم 241

  22 16 المجموع
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 السنة الثالثة

 الخامس )مطلوبات التخصص(المستوى 

 

 

 

 المستوى السادس )مطلوبات التخصص(

الساعات  الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 الفعلية

 المتطلب السابق

 -- 2 (0+2) 2 (3ثقافة إسالمية ) سلم 113

 كيمخ 207 6 (2+2) 4 (3)إكلينيكيةكيمياء  ككل 324

 

 ميك 251 4 (1+2) 3 (2)بكتريا إكلينيكية ميك 354

 ميك 352

 ميك 353 3 (1+1) 2 الفيروسات الطبية ميك 355

 ميك 251

 ميك 251 3 (1+1) 2 الفطريات الطبية ميك 356

 هيم 241 6 (2+2) 4 (2علم أمراض الدم ) هيم 343

 هيم 342

  24 17 المجموع

 

 

 

الساعات  اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 المتطلب السابق

 -- 2 (0+2) 2 التحرير العربى عرب 202

 ككل 222 6 (2+2) 4 (2كيمياء إكلينيكة ) ككل 323

 ميك 251 4 (1+2) 3 (1بكتريا إكلينيكية ) ميك 352

 ميك 251 3 (1+1) 2 العامعلم المناعة  ميك 353

 هيم 241 6 (2+2) 4 (1علم أمراض الدم ) هيم 342

  21 15 المجموع
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 السنة الرابعة

 المستوى السابع )مطلوبات التخصص(

الساعات  الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 الفعلية

 المتطلب السابق

 -- 2 (0+2) 2 (4ثقافة اسالمية ) سلم 114

 ككل 222كيمخ  207 4 (1+2) 3 (4كيمياء إكلينيكية ) ككل 425

 ميك 251 3 (1+1) 2 الطفيليات الطبية ميك 457

 هيم 241

 نسج 214

 

 ميك 251 3 (1+1) 2 كائنات دقيقة بيئية ميك 458

 ميك 354

 ميك 457

  ميك 356

الوراثة والبيولوجيا  ميك 459

 الجزيئية

 ميك 251 3 (1+1) 2

 ككل  324

 

علم أمراض األنسجة  مرض 431

(1) 

 نسج 214 5 (1+2) 3

  20 14 المجموع

 

 التخصص(المستوى الثامن )مطلوبات 

الساعات  اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 المتطلب السابق

 طبع 241 2 (0+2) 2 العلميطرق ومنهج البحث  بحث 471

)ممارسة  إكلينيكيةكيمياء  ككل 426

 إكلينيكية(

ككل  323 –ككل  222 5 (1+2) 3

 ككل 425–

 ميك 353 4 (1+2) 3 المناعة اإلكلينيكية ميك 460

كائنات دقيقة ومناعة  ميك 461

 )ممارسة إكلينيكية(

 –ميك  355 –ميك  354 4 (0+2) 2

 ميك 457 –ميك  356

 هيم 241 3 (1+1) 2 (3علم أمراض الدم ) هيم 444

 هيم 342

 هيم 343

 نسج 214 5 (2+1) 3 (2علم أمراض األنسجة ) مرض 432

 مرض 431

  23 15 المجموع
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 السنة الخامسة

 المستوى التاسع )مطلوبات التخصص(

الساعات  اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 المتطلب السابق

أخالقيات وأحكام الممارسة  خلق 572

 الصحية

2 (2+0) 2 -- 

علم أمراض األنسجة )ممارسة  مرض 533

 إكلينيكية(

 432 –مرض  431 7 (1+3) 4

 مرض

 342 –هيم  241 5 (2+1) 3 )ممارسة إكلينيكية(علم الدم  هيم 545

 –هيم  343 –هيم 

 هيم 444

الجودة النوعية وإدارة  جود 573

 المختبرات

3 (2+1) 4 -- 

 طبع 241 7 (3+1) 4 طالبيمشروع بحث  شرع 574

  25 16 المجموع

 وحدة دراسية 138عدد الوحدات الدراسية =  إجمالي

 ساعة 186عدد الساعات الفعلية =  إجمالي

 :اإلجباري الميدانيالتدريب 

 أشهر 6 – اإلجباري الميدانيالتدريب  تدر 580
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 متطلبات التخرج

 

النجاح يف مجيع املقررات الدراسية. )جمموع عدد الوحدات الدراسية املعتمدة 

  .وحدة دراسية( 138-برنام  علوم املختربات اإلكلينيكية لربنام  البكالوريوس يف 

  Employment places   أماكن التوظيف 

للعمل يف  تهيئ الطلبة –قسم املختربات الطبية  –كليات العلوم الطبية التطبيقية 

ية املختربات الطبية امللحقة باملستشفيات واليت تعنى بتقديم حتاليل طبية خمربية روتين

وعاجلة لألغراض التشخيصية ومتابعة حالة املرضى الصحية. كما ميكن خلرجيي كليات 

 -اآلتيمل العمل يف عدة جماالت تش –قسم املختربات الطبية - العلوم الطبية التطبيقية

 مستشفيات القطاع الصحي احلكومي والقطاع اخلاص 

 املختربات املرجعية والوطنية 

 الطب الشرعي وخمتربات السموم والكيمياء الشرعية 

 الصحة العامة/ مكافحة العدوى 

 خمتربات القطاع التجاري 

 خمتربات القطاع الصناعي 

 واملنظمات مثل هيئة الدواء والغذاء وهيئات االعتماد املهين للجودة وحتسني  اهليئات

 اجلودة الشاملة

 خمتربات البحث وتطوير املنتجات 

 ضباط صحيني يف القطاع العسكري 

 أكادمييني يف الكليات الصحية اجلامعية 

  دات والتجهيزات الطبية/املخربيةاملبيعات والتسويق يف جمال املع 
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 المنظمة للقبول والتسجيل بالبرنامج( )اللوائح الثانيالباب 

 تعريفات هامة

 فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد السنة الدراسية

 

يتكون الفصل الدراسي من مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا  الفصل الدراسي

تدخل من ضمنها فترتي  تدرس على مداها المقررات الدراسية وال

 واالختبارات النهائية.التسجيل 

هو الدال على المرحلة الدراسية، ويكون عدد المستويات الالزمة للتخرج  المستوى الدراسي

 ثمانية مستويات أو أكثر، وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.

مادة دراسية تتبع مستوى محددا ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل  الدراسيالمقرر 

كل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل تخصص )برنامج( ويكون ل

لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات، 

وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز 

 أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه

ة التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة أو المحاضرة النظرية األسبوعي الوحدة الدراسية

 الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة

 5من 2اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن  اإلنذار األكاديمي

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي  درجة األعمال الفصلية

 بالمقرر الدراسي تتصلمن اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية 

 اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي االختبار النهائي

تبار النهائي لكل مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االخ الدرجة النهائية

 مقرر، وتحسب الدرجة من مائة

وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل  التقدير

 عليها الطالب في أي مقرر

تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر علي الطالب استكمال متطلباته في  تقدير غير مكتمل

 (. ICيمي بالحرف )ل( او الموعد المحدد ويرمز له في السجل االكاد

تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل  تقدير مستمر

 (.IPدراسي الستكماله، ويرمز له بالرمز )م( أو )

هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع  المعدل الفصلي

ي ذلك الفصل، وتحسب الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها ف

 التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
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 5وزن التقدير من  رمز التقـديـر التـقـديـر الـدرجـة المئـويـة

 5.00 أ + ممتاز مرتفع 100ـ  95

 4.75 أ ممتـــاز 95إلى أقل من  90

 4.50 ب + جيد جداً مرتفع 90إلى أقل من  85

 4.00 ب جيـد جــداً  85من إلى أقل  80

 3.50 ج + جيـد مرتـفع 80إلى أقل من 75

 3.00 ج جــيـــد 75إلى أقل من  70

 2.50 د + مقبـول مرتفع 70إلى أقل من 65

 2.00 د مـقـبــول 65إلى أقل من  60

 1.00 هـ راســــب 60أقــل مـن 

 

وتحسـب النقـاط بضرب عدد الوحدات المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه 

 :التاليفي كل مقرر درسه الطالب، أنظر الجدول 

 النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

 9 4.5 ب + 85 2 سلم 103

 9 3.0 ج 70 3 كم 342

 14.25 4.75 أ 92 3 ريض 235

 16 4.0 ب 80 4 فيز 312

 12 المجموع
   

48.25 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 = معدل الفصل األول
 (48.25)مجموع النقاط 

 =4.02 
 (12)مجموع الوحدات 

عليها الطالب في جميع  قسمة مجموع النقاط التي حصل حاصل-: المـعــدل

المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات، أنظر المثال 

 اآلتي:

 النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عـدد الوحدات المقرر

 10 5.0 أ + 96 2 سلم 103

 12 4.0 ب 83 3 كم 317

 12 3.0 ج 71 4 ريض 314

 12 4.0 ب 81 3 فيز 326

 12 المجموع
   

46 

 

 = المعدل التراكمي
 (46+48.25مجموع النقاط )

 =3.92 
 (12+12مجموع الوحدات )

 

 ويبنى على المعدل التراكمي قياس التقدير العام للطالب في المرحلة الجامعية
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 نظام المستويات 

الدراسي إىل فصلني رئيسني، وجيوز أن يكون هناك فصل هو نظام دراسي يقسم فيه العام 

 دراسي صيفي، على أن حتتسب مّدته بنصف مدة الفصل الرئيسي.

 نظام الدراسة بالبرنامج  

 ات.على نظام املستويبرنام  علوم املختربات اإلكلينيكية الدراسة يف  تسري 

 تسعة مستوياتمن برنام  علوم املختربات اإلكلينيكية الدراسة يف  تتكون. 

 مدة املستوى الدراسي فصاًل دراسيًا وتتكون السنة الدراسية من فصالن رئيسان  تكون

 وفصل صيفي إن وجد. 

 الطالب يف الدراسة والنجاح يف مقررات املستويات الدراسية وفقًا ألحكام  يتدرج

 االنتقال من مستوى إىل آخر.

 القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى آخر: 

 (20)دراسية واحلد األعلى  ( ساعة12األدنى للعبء الدراسي للطالب ) حلدا 

أو من مبا يتناسب مع معدل الطالب الرتاكمي وملدير اجلامعة  ساعة دراسية

مبا ال  خترجهلعبء الطالب املتوقع  املوافقة على زيادة احلد األعلى يفوضه

 ساعة.  (24)يتجاوز 

 كن دون احلاجة إىل طلب من الطالب إذا مل ي تم التسجيل للطالب تسجياًل أليًاي

أكادمييًا قبل بداية كل فصل دراسي حسب اخلطة املثالية لربنام   موقوفًا

الطالب الدراسي بالتدرج بدًء من املستويات الدنيا من اخلطة الدراسية مبا 

 وضع الطالب الدراسي وفقًا ملا يلي: بهيسمح 

 رتاكمي على أال يقل عن احلد األدنى.يربط العبء الدراسي للطالب مبعدلة ال 

 يكون هناك تعارض يف جدول الطالب. أال 

  يتم حذف التسجيل املبدئي للطالب الذين مل يقوموا بتأكيد تسجيلهم خالل

  .الصيفياألسبوع األول من الفصل الدراسي أو 



20 

  ات من خالل البوابة اإللكرتونية بإضافة وحذف مقرر تسجيلهميكن للطالب تعديل

وحذف بعض أو كل  الصيفي،ل األسبوع األول من الفصل الدراسي أو خال

 املقررات خالل األسبوعني األولني من الفصل الدراسي وفق الضوابط التالية:

 شروط الحذف:  أوال:

 بهح املسمو الدراسييقل عدد الساعات الدراسية عن احلد األدنى للعبء  أال. 

 كان املقرر املراد حذفة متطلبا مصاحبا مع مقرر اخر، فال حيق للطالب حذفة  إذا

 إال حبذف املقررين معا.

 شروط االضافة  ثانيا:

 اجلدول. يفوجود تعارض  عدم 

 مدة احلرة املعت االختيارية أويكون املقرر ضمن اخلطة الدراسية أو املقررات  أن

 إن وجدت. 

 الشعبة املطلوبة. يفمقاعد  توفر 

 وجود متطلب سابق.  عدم 

 للتسجيل وفقا للمعدل بهاملسموح  الدراسيجتاوز احلد األعلى للعبء  عدم 

 للطالب. الرتاكمي

 عن الدراسة  واالعتذارالمواظبة  

، وحيرم من دخول االختبار حضور احملاضرات والدروس العملية على الطالب املنتظم

من احملاضرات والدروس العملية أو الدروس  %75النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن 

السريرية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي، ويعّد الطالب الذي حرم من دخول 

قوائم  ويتم إقرار DNح أو تقدير حمروم  لهيف املقرر ويرصد االختبار بسبب الغياب راسبًا 

 احملرومني يف املقررات اليت تقدمها الكلية من قبل جملس الكلية.
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 رفع الحرمان من دخول االختبارات 

ماح للطالب رفع احلرمان والس يفوضه استثناًءاليت تقدم املقرر أو من  جيوز جمللس الكلية

حلضور اجمللس على أال تقل نسبة ا يقبلهبدخول االختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرا 

 من احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر. %50عن 

  النهائيالغياب عن االختبار 

ر، وحيسب صفرًا يف ذلك االختبا درجتهالطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون  

 .اتقديره يف ذلك املقرر على أساس درجات األعمال الفصلية اليت حصل عليه

إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر قهري  

ختبارًا ا بإعطائهجاز جمللس الكلية يف حاالت الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح 

بديال خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي حيصل 

 البديل. االختبار أدائهعلية بعد 

 من الدراسة واالنسحاب والتأجيل واالنقطاعاالعتذار  

 للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبًا إذا  جيوز

تقدم بعذر مقبول لدى اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة وذلك خالل فرتة زمنية 

 Wحتددها القواعد التنفيذية اليت يقرها جملس اجلامعة، ويرصد للطالب ع أو

 لبات التخرج. هذا الفصل من املدة الالزمة إلنهاء متط وحيتسب

 االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر يف الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية اليت  جيوز

 يقرها جملس اجلامعة.

 ا جملس اجلهة اليت حيدده تقبلهللطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر  جيوز

راسية داجلامعة على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني متتالني أو ثالثة فصول 

يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، وجيوز  بقائهغري متتالية حدًا أقصى طيلة 

من وال حتتسب مدة التأجيل ض ذلك،جمللس اجلامعة يف حال الضرورة االستثناء من 

 املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
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 ىإذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطو 

قيده من اجلامعة وجمللس اجلامعة طي قيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة ملدة 

أقل، وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن مجيع االختبارات النهائية 

 لذلك الفصل دون عذر مقبول.

 رى.جامعة أخ يفيدرسها زائرا  اليت الطالب منقطعا عن الدراسة للفصوليعد  ال 

 

 اآلتية:يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت  الجامعة:الفصل من 

  إذا حصل على ثالثة إنذارات على األكثر الخنفاض معدلة الرتاكمي عن احلد

رفع معدلة الرتاكمي بافرتاض  ميكنهملن ويعطى فرصة رابعة  (2,00) األدنى

ذلك وحدة دراسية على أن يتم احتساب  15 نقطة من دراسة 45على  حصوله

 آليًا، وجيوز ملدير اجلامعة االستثناء من ذلك. 

 الوة ع لتخرجهمتطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة  إذا مل ينه

 الربنام ،على مدة 

  وجمللس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج حبد أقصى

 ال يتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج وفق الشروط اآلتية: 

  .أن يكون سبب التعثر مقبواًل جمللس الكلية 

  حتسن يف أداء الطالب يف الفصلني األخريين ويقاس ذلك بأن  يكون هناكأن

سمة جمموع نقاط الفصلني على عدد الوحدات املسجلة فيهما ال يكون حاصل ق

، وال يدخل يف ذلك الفصل الصيفي، وجيوز ملدير اجلامعة 5من  2يقل عن 

 االستثناء من ذلك

 إعادة القيد

االنقطاع  بلوسجّلة قإعادة قيده برقمة  لكليته بطلبميكن للطالب املطوي قيده التقدم 

 وفق الضوابط اآلتية:

 يد.تاريخ طي الق دراسية مندم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول أن يتق 

 .أن يوافق جملس الكلية املعنية واجلهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب 
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  قدم الت فبإمكانهإذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر

بق الدراسي السابق على أن تنط سجلهللجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إىل 

علية كافة شروط القبول املعلنة يف حينة، وملدير اجلامعة االستثناء من ذلك وفقًا 

 التالية:للضوابط 

  موافقة جملس الكلية اليت يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر يف أسباب

بق اليت س إعادة دراسة بعض املقررات الدراسية االنقطاع مع إمكانية اشرتاط

 بناء على توصية القسم املختصللطالب دراستها قبل االنقطاع 

 إذا أحضر الطالب ما يثبت تزيد مدة االنقطاع عن مثانية فصول دراسية إال أال 

بها جملس  يقتنع ختصصهعالقة بطبيعة الدراسة يف  لعمل أو دراسة هلا ممارسته

 الكلية.

 أكادمييًا. ًايكون الطالب منذر أال 

 من متطلبات التخرج. % 25ون قد أنهى ماال يقل عن أن يك 

 ثر من مرة واحدة وملدير اجلامعة يف حال الضرورة جيوز إعادة قيد الطالب أك ال

 االستثناء من ذلك.

 جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصواًل ألسباب تأديبية أو  ال

 .تعليمية

 االختبارات

  م درجة سيتبعها املقرر بناء على اقرتاح جملس القحيدد جملس الكلية اليت

 من الدرجة النهائية للمقرر. % 50إىل  %40األعمال الفصلية ما بني 

 األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني األتيتني: حتتسب درجة 

خرى أو منها األ الصفيالشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط  االختبارات 1

 واحد على األقل. حتريرين بعضها واختبار مجيعا أو م

 حتريرين على األقل.   اختبارين 2

 االختبارات:ضوابط 

  ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد، وجمللس اجلامعة

 االستثناء من ذلك.



24 

  ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايتة، كما

 .ختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايتهاال خلروج منبا لهال يسمح 

 أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراءات االختبار  لغش يف االختبار أو الشروع فيها

الطالب وفق الئحة تأديب الطالب اليت يصدرها جملس  أمور يعاقب عليها

 اجلامعة.

  ،قة على املوافجمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر، يف حاالت الضرورة

  اإلجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي. إعادة تصحيح أوراق

 ة تصحيح أوراق إجابات االختباراتضوابط إعاد

 مًا من خالل مخسة عشر يو دم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابتهللطالب أن يتق حيق

ملقرر، ي يتوىل تدريس االذاالختبار النهائي ويقدم الطلب للقسم  نتيجة تاريخ إعالن

 إشعار بذلك. لهويسلم  يف النظام األكادميي ويدخل طلبه

 أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة  يشرتط

فض أو احلفظ بالردراستها وصدر فيها قرارات نهائية  لهاختبارات نهائية ملقررات سبق 

 .خالل فرتة دراسته

 رئيس القسم خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب أن يطلب إفادة من  على

، على رئيس القسم إطالع الطالب اإلفادة بسالمة التصحيح مدرس املقرر ويف حال

 الب بسالمةلالختبار، وعند اقتناع الط على ورقة إجابته ومقارنتها باإلجابة النموذجية

بار هذا يوقع رئيس القسم حبفظ الطلب، مع اعتو بالتنازل، التصحيح يوقع على طلبه

 الطلب أحد الطلبات املشار إليها بالفقرة الثانية.

 ل جلنة من م أن يشك، على رئيس القسدم اقتناع الطالب بسالمة التصحيححال ع يف

التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس املقرر، وترفع تقريرا لرئيس  عضوين من هيئة

طالب التعديل درجة الطالب أو برفض الطلب، ويتم إبالغ بالقسم الختاذ قراره 

 بالقرار.

 باإلجراءات  التعليمية س املقرر يقوم وكيل الكلية للشئونكان رئيس القسم هو مدر إذا

 السابقة.
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 خ ل مخسة عشر يومًا من تاريجيوز للطالب التظلم جمللس الكلية من هذا القرار خال

وتعد  ،لية متضمنًا أسباب ومربرات تقدميهعميد الك، ويقدم التظلم رمسيًا لإعالمه به

استمارة تشمل البيانات التالية: اسم الطالب، رقمة اجلامعي، رقم املقرر الدراسي 

رقم الشعبة والفصل الدراسي، املعدل الرتاكمي، نسبة الغياب وعدد ه وامسه وورمز

هد ة التصحيح، وتعاإلنذارات، اسم مدرس املقرر وتاريخ االختبار، مربرات طلب إعاد

من الطالب بصحة املعلومات اليت قدمها، بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبات 

إعادة التصحيح السابق تقدميها من الطالب إن وجدت والقرارات املتخذة فيها. 

ل جلسة لس الكلية يف أووترفع هذه االستمارة مرفقًا بها كافة ما يتعلق بالتظلم جمل

 ديم التظلم.بعد تق انعقاد له

  رارًا جبدية وكفاية أسباب التظلم أن يصدر ق اقتناعهجيوز جمللس الكلية يف حال عدم

اء على إعادة التصحيح يشكل جلنة من ثالثة من أعض موافقتهمسببًا حبفظة، ويف حال 

هيئة التدريس على األقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم مدرس 

ومًا للمجلس خالل مخسة عشر ي صحيح ورقة اإلجابة، وترفع تقريرها املقرر إلعادة ت

ة انعقاد يف أول جلس فيهمن تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على اجمللس للبت 

تالية، ويكون قرار اجمللس نهائيًا باعتماد حمضر اجللسة وفقًا لإلجراءات املنصوص 

 واجلامعات.جملس التعليم العالي  من نظام 35عليها باملادة 

 نظام التحويل 

 أوالا: التحويل من خارج الجامعة 

من خارج اجلامعة حسب القواعد جيوز مبوافقة صاحب الصالحية قبول التحويل 

 املعتمدة من جلنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:

  .أن يكون الطالب مقيدًا يف كلية أو جامعة معرتف بها 

 يكون مفصواًل من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.  أال 

  .أن تنطبق عليه شروط التحويل املعتمدة 

  ( من املقررات يف جامعة جنران حيث %60)أن يدرس الطالب احملول ما ال يقل عن

يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بناٍء على 
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، وتثبت يف السجل األكادميي للطالب األقسام اليت تقدم هذه املقررات توصية

 وال تدخل يف احتساب معدله الرتاكمي.  له،املقررات اليت عودلت 

   سجيل،والتأن تنتهي إجراءات التحويل خالل الفرتة اليت حتددها عمادة القبول 

اءات كمال اإلجربعد استو ة األسبوع الثاني من بدء الدراسةعلى أال تتجاوز نهاي

حيصل الطالب على إشعار حتويل ميكنه من الدراسة حتى صدور البطاقة النظامية 

 اجلامعية. 

  قيده  فيعترب يمية،تعلبعد حتويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو  إذا أتـضـح

 للجامعة.  ملغي من تاريخ قبول حتويله

ا:  معةل من كلية إلى أخرى داخل الجاالتحوي ثانيا

جيوز مبوافقة صاحب الصالحية التحويل من كلية إىل كلية أخرى داخل اجلامعة حسب  

 القواعد املعتمدة من جلنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:

  (. 5من  2ل الطالب الرتاكمي يف كليته عن )يقل معد أالجيب 

 يكون سبق له التحويل خالل دراسته اجلامعية.  الأ 

  .أن تكون املدة النظامية املتبقية له يف اجلامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج 

  أن يتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجيل بطلب التحويل من كلية إىل كلية

أخرى ويقوم بتعبئة النموذج اخلاص بذلك وبعد انتهاء إجراءات التحويل حيصل 

 ية احملول إليها. الطالب على إشعار ميكنه من الدراسة يف الكل

  تستكمل مجيع إجراءات التحويل خالل الفرتة اليت حتددها عمادة القبول

 والتسجيل على أال تتجاوز األسبوع األول من الدراسة. 

  تثبت يف السجل األكادميي للطالب احملول من كلية إىل أخرى مجيع املواد

اكمية الرتصلية، واليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات، واملعدالت الف

 طوال دراسته يف اجلامعة. 

ا:  ن تخصص إلى تخصص أخر داخل الكليةالتحويل م ثالثا

  جيوز مبوافقة صاحب الصالحية التحويل من ختصص إىل ختصص آخر داخل

 الكلية حسب القواعد املعتمدة من جلنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية: 
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  .أن يكون قد أمضى الطالب فصاًل دراسيًا يف ختصصه على األقل 

  ال حيق للطالب التحويل داخل الكلية من ختصص ألخر أكثر من مرتني خالل

 دراسته اجلامعية بالكلية. 

  .أن تكون املدة النظامية املتبقية له يف اجلامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج 

 احملول من ختصص آلخر مجيع املواد  تثبت يف السجل األكادميي للطالب

اليت سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات، واملعدالت الفصلية، والرتاكمية 

 طوال دراسة يف اجلامعة، واإلنذارات إن وجدت.

 الطالب الزائر

 وتعادل له املواد اليت درسها أخرى،يسمح للطالب بدراسة بعض املقررات يف جامعة  

 وفقًا للضوابط التالية:

 أخرى بالشروط اآلتية في جامعةأوالا: يجوز لطالب جامعة نجران الدراسة كزائر 

 ( لفصلني على األقل يف الكلية أن يكون للطالب سجل دراسي )مبعدل تراكمي

 اليت التحق بها قبل طلبه الدراسة كطالب زائر. 

 افقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة جيب احلصول على املو

صول ، وللكلية اشرتاط احليد املقررات اليت سيقوم بدراستهاكطالب زائر مع حتد

على معدل معني ملعادلة املقرر ويوجه للدراسة خبطاب رمسي من عمادة القبول 

 والتسجيل. 

  .أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها 

  تقل  وال مفرداته،أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة معاداًل يف

 وحداته الدراسية عن أحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج. 

  يكون احلد األقصى جملموع الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها من خارج

 ( من جمموع وحدات التخرج من جنران. %20اجلامعة هو )

 حتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله  ال

 الرتاكمي. 
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  جيب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه اليت حصل عليها خالل

أسبوعني من بدء الدراسة للفصل الذي يلي الفصل الثاني، وإذا مل يقدم نتائجه 

 يعترب منقطعًا عن الدراسة. 

ا:  نجران كطالب زائر بالشروط وز لطالب جامعة أخرى الدراسة في جامعة يجثانيا

 اآلتية

  لفصلني على األقل من جامعته تراكمي( )مبعدلأن يكون للطالب سجل دراسي 

 اليت يدرس بها. 

 يكون الطالب مفصواًل ألسباب تأديبية أو تعليمية.  أال 

 والتسجيل يف أن حيصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من عمادة القبول 

وحتدد املقررات اليت سيقوم الطالب  جنران،جامعته، للدراسة كزائر يف جامعة 

 بدراستها. 

  .احلد األقصى للفصول الدراسية اليت يسمح للطالب دراستها كزائر فصالن 

  .تسجيل املقررات للطالب اليت يرغب الدراسة فيها حسب ضوابط التسجيل 

  .ال تصرف له مكافأة من جامعة جنران 

  يزود الطالب يف نهاية دراسته بنتائجه يف املقررات اليت درسها يف خطاب يوضح

 تقديراته اليت حصل عليها.

 

 

  نظـام المكافـآت 

 المكافأة

 يال للطالب يف ( ر1000حسب التخصص ) املبلغ الذي يصرف للطالب هي

 للطالب يف التخصصات النظرية.يال ر (850التخصصات العلمية و )

  تصرف فيها المكافآتالحاالت التي ال

 :املدة النظامية وفقًا ملا يلي جتاوز -أ

   .ال حتسب فرتة االعتذار ضمن املدة النظامية 
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   .ال حتسب فرتة التأجيل ضمن املدة النظامية 

   .ال حتسب فرتة االنقطاع ضمن املدة النظامية 

  حتسب املدة اليت أمضاها الطالب احملول من خارج اجلامعة بناًء على عدد

فصاًل  دراسية(وحدة  15)الوحدات الدراسية اليت درسها حبيث حتسب كل 

 دراسيًا، وما قل عن ذلك ال حيسب. 

 عن الدراسة وفقًا ملا يلي: عتذاراال -ب

 ال تصرف املكافأة للطالب الذي اعتذر عن الدراسة.  •

 ال تسرتجع املكافأة اليتالب املعتذر من تاريخ االعتذار ومكافأة الطال تصرف  •

االعتذار ضمن املدة  وحيتسب فصلصرفت له خالل دراسته حتى اعتذاره، 

 . النظامية

 تصرف املكافأة للطالب الذي أجل الدراسة. ال الدراسـة: تأجيل -ت

 تصرف املكافأة للطالب الذي وجه له إنذاراً أكادمييًا. ال :أكادمييـًا املنذر -ث

 التخرج  

، على خلطة الدراسيةالطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب ا يتخرج •

لى توصية بناء ع يفوضهأو من رتاكمي عن مقبول، وجمللس الكلية ال أال يقل معدله

الطالب لرفع معدلة ختص حتديد مقررات مناسبة يدرسها جملس القسم امل

 يف املعدل الرتاكمي. ورسوبهيف املقررات  جناحهالرتاكمي وذلك يف حال 

يعترب الطالب متخرجًا إال بعد صدور موافقة جملس اجلامعة على منحة الدرجة  ال •

 العلمية. 

 التخرج: فرتات

الطالب الذين حيصلون على تقدير غري مكتمل ل أو الذين يسمح هلم باختيار  -أ

مقرر او أكثر يف أخر مستوى دراسي لربنام  التخرج، أو من يف  بديل يف

حكمهم، ترفع بشأنهم مذكرات خترج إفرادية حال استكماهلم املتطلبات، ويعترب 

 آخر فصل دراسي يف سجل الطالب هو فصل التخرج.

رفع لبات التدريب العملي تالذين تقتضي خططهم الدراسية إنهاء متط الطالب -ب

صل ية الفجمللس اجلامعة بطلب املوافقة على منحهم الدرجة يف نها أمسائهم
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ارة ثبت بسجل الطالب العباملتطلب، على أن تالدراسي الذي ينهون فيه هذا 

 استكمل الطالب متطلبات التدريب العملي خالل هذا الفصل. التالية:

 بدل مفقود لوثيقة أو شهادة التخرج وفقًا ملا يلي:  إصدار

 حدىإيف صحيفة اجلامعة أو  خترجهب عن فقد وثيقة أو شهادة يعلن الطال -أ

 عاجلرائد احمللية وال يتقدم بطلب إصدار بدل مفقود إال بعد مضي أربعة أسابي

 صورة من اإلعالن.على اإلعالن على أن يرفق بطلبه 

 يوضع ختم بعبارة بدل مفقود على كل وثيقة أو شهادة تصدر كبدل مفقود. -ب

 

 مرتبة الشرف 

عند  5,00إىل  4.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من 

إىل  4,25 منالتخرج، ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي 

 عند التخرج. 4.75أقل من 

 ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل والثانية ما يلي:

يف اجلامعة أو يف جامعة  أي مقرر درسهون الطالب قد رسب يف أال يك  -أ

 أخرى.

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة  -ب

 األقصى للبقاء يف كليته. بني احلد األدنى واحلد

من متطلبات  %60أن يكون الطالب قد درس يف جامعة جنران ما ال يقل عن  -ت

 التخرج.
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 االرشاد األكاديمي 

 االرشاد األكاديميمفهوم 

اإلرشاد األكادميي هو عملية مستمرة ومنتظمة ترافق مسرية الطالب حتى   •

  التخرج

 اإلرشاد األكادميي يقوم على التخطيط وحتديد األهداف والتوجيه والتواصل.  •

ليس وإنَّ مسؤولية اإلرشاد األكادميي تقع على عاتق كل أعضاء هيئة التدريس  •

األكاديــمي فقط، ولذا سيشارك كل أعضاء هيئة             وحدة الدعم واإلرشــاد 

 الطلبة.    التدريس يف أنشطة اإلشراف األكادميي على 

املرشد األكادميي هو أحد أعضاء هيئة التدريس أومن يف حكمهم يتم تكليفه  •

األكادميي جملموعة  مبهمة اإلرشاد     من ِقبل مركز اإلرشاد األكادميي ليقوم 

 من طلبة اجلامعة.

يعمل مركز االرشاد األكادميي بتنسيق وتعاون مع عمادة القبول والتسجيل  •

 وشؤون الطالب.

يعترب االرشاد األكادميي من أهم مدخالت منظومة التعليم اجلامعي فهي حلقة الوصل 

لم وذلك لتعاملهمة حنو توجيه الطلبة لتحقيق أفضل أداء خالل عمليات التعليم وا

ة كما ان خدم للحصول على أفضل خمرجات تعليمية وأفضل حتصيل دراسي ممكن،

االرشاد األكادميي تساعد الطلبة على التكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام الفرص املتاحة 

هلم، عن طريق تزويدهم باملعارف وباملهارات االساسية اليت ترفع من مستوى حتصيلهم 

 العلمي

 اإلرشاد األكادميي:أهداف وحدة 

تقديم املعلومات األكادميية واإلرشادية للطلبة وزيادة وعيهم بأهداف  -1

 ادميي.فهم بأهمية االرشاد األكالربام  التعليمية ونظم الدراسة بالكلية وتعري

الطالب  ةالتعرف على املشكالت والعقبات الشخصية اليت حتول دون قدر -2

 على التحصيل العلمي. 
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 النصائح اليت متكنهم من فهم وميوهلم وقدراتهم وممارسة دورتزويد الطلبة ب -3

 إجيابي يف العملية التعليمية.

 توجيه الطلبة ومتابعتهم اكادمييا واجتماعيا وصحيا خالل سنوات الدراسة -4

 هناك مهام عديدة يجب على المرشد األكاديمي القيام بها، من أهمها ما يلي:

 تب التسجيل أو الكلية/القسم. حيصل على قائمة طالبه من مك .1

 عليهم ويبنى عالقة طيبة معهم.جيتمع بطالبه، ليعرف بنفسه ويتعرف  .2

 و تقديم العون واملساعدة هلم.خيربهم بأن عمله ه .3

 ام االرشاد األكادميي ومزاياه.يعرض هلم اجيابيات نظ .4

 التعريفية بالنظام اإلرشادي. يوزع عليهم األوراق واملطبوعات  .5

 معرفة أرقام تسجيلهم.لب منهم يط .6

 ضور واالنضباط خالل دراستهم.يشدد على أهمية احل .7

 طته للعمل معهم.يعرض هلم خ .8

 ويوضح هلم أهمية تواصلهم معه.يعلن هلم ساعاته اإلرشادية  .9

 ستفساراتهم ويرحب بزياراتهم.:جييب على ا .10

 ة )مقررات/الساعات املعتمدة(.تعريف الطالب بنظام الدراس .11

يئه م وبني مجيع أعضاء هبناء لعالقه اجلامعية السليمة بينهيوضح هلم أهمية  .12

 التدريس 

معاونه الطالب فيفهم طبيعة الدراسة بالكلية واالستنارة براي املرشد يف اختيار  .13

 يفيد الطالب يف سوق العمل . التخصص الذى

مساعده الطالب يف حل مشكالته الدراسية أوال بأول مما يقلل من حاالت  .14

 ء الطلبة ملؤسستهم التعليمية.د انتمااالخفاق ويزي

ل يمعرفه تقويم العام اجلامعي وعرضه على الطالب خصوصا مواعيد التسج .15

 واحلذف واالضافة .....اخل.

 يف األنشطة الطالبية بالكلية.تشجيع الطالب علي املشاركة  .16

 ختطيط اجلدول الدراسي للطالب ورصد ومتابعه التقدم الدراسي للطالب .17
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 ب االرشاد األكاديمي ألية عمل مكت

بناء خمتلف قنوات االتصال و التواصل لتعزيز عالقة اخلري  جبامعته ،و  .1

 خلرجيني و اجلامعة و اجملتمع.التعاون اهلادف خلدمة ا

االتصال الفعال مع مجيع جهات العمل )مؤسسات القطاع احلكومي و  .2

 اخلاص و اجملتمع املدني(.

مساعدة جهات العمل اليت تبحث عن موظفني فى الوصول الي خرجيي  .3

 اجلامعة بسهولة و يسر و اختيار اخلري  املناسب.

تتناسب و ختصصاتهم و  املساعدة يف تأمني فرص عمل للخرجيني -4

 ميوهلم.

متابعة اوضاع خرجيي اجلامعة الوظيفية من حيث مالئمة طبيعة الوظيفة  .4

 اجلامعة.لتخصصات املتوفرة يف ل

 بناء نظام معلومات الكرتوني من خالل بناء قواعد بيانات خاصة باخلرجيني. .5

حتديث املوقع االلكرتوني للخرجيني و ذلك لتسهيل عملية تسجيل  -7

 قاعدة البيانات. يفالسرية الذاتية 

 يفاالعالن عن الوظائف املطلوبة و استقبال الطلبات من الشركات الراغبة   .6

 التوظيف.

 االخبار اليت تهم اخلرجيني.جملة او نشرة دورية حتتوي علي  اصدار .7

 

تزويد اخلرجيني املستمر بأخبار جامعتهم و باجلديد يف جماالت ختصصاتهم  .8

 ستواهم و مهاراتهم العلمية.لتطوير م

 اقامة يوم سنوي مفتوح للخرجيني .9
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 (اإلكلينيكية برنامج علوم المختبرات وقاعات الباب الثالث )معامل

مية ل التعليجمموعة متميزة من املعامميتلك برنام  علوم املختربات اإلكلينيكية 

رنام  ب واملزودة بأحدث األجهزة التقنية لتخدم طالب املتطورة والتشخيصية والبحثية

 املعامل اىل:وتهدف هذه علوم املختربات اإلكلينيكية 

 .والبحثية إثراء العملية التعليمية •

 على رفع مستوى اداء الطالب عن طريق التدريبات العملية. العمل •

 .يكيةيف جمال علوم املختربات اإلكلين تطبيقات العمليةالب النظرياجلانب ربط  •

لربنام  علوم الربنام  خمتلف التخصصات واملواد الدراسية  وختدم معامل •

 املختربات اإلكلينيكية 

 بيانات معامل برنامج علوم المختبرات اإلكلينيكية 

 رقم المعمل عربي اسم المعمل

 150 -ب  معمل البيولوجيا الجزيئية

 م 167 -ب 2- معمل علم امراض الدم

 م 168 -ب 3-معمل علم امراض الدم 

 م 172 -ب معمل علم البكتريا

 م 173 -ب معمل علم الفطريات

 م 191 -ب معمل علم الطفيليات

 م 190 -ب  متحف علم االمراض

 م 183 -ب  معمل الكيمياء السريرية

 م 185 -ب  معمل علم االمراض

 186 -ب  وحدة المايكروسكوب متعدد الرؤوس

 م 127 -ب 1-معمل وظائف االعضاء 

 م 130 -ب 2-معمل وظائف االعضاء 

 م 131 -ب 1-معمل الكيمياء السريرية 

 م 132 -ب 2-السريرية معمل الكيمياء 

 م 138 -ب 3-معمل الكيمياء السريرية 

 م 142 -ب  1-معمل االبحاث االكلينيكية 

 م 144 -ب  معمل علم المناعة

 م 153 -ب  1-معمل علم امراض الدم 

 م 158 -ب  1-معمل علم االنسجة المريضة 

 م 160 -ب  2 –معمل علم االنسجة المريضة 

 م 196ب 2- اإلكلينيكيةمعمل األبحاث 

 195ب  الطبيةمعمل الفيروسات 
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 clinical microbiology laboratoryمعامل قسم الكائنات الحية الدقيقة 

 

  Histopathology and cytology Laboratoryمعامل قسم األنسجة والخاليا 

 



36 

 

   Hematology laboratoryمعامل قسم امراض الدم 

 

  Clinical Chemistry laboratoryمعامل قسم الكيمياء السريرية 
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 راس العمل( قائمة أسماء أعضاء هيئة التدريس بقسم المختبرات االكلينيكية )علي

الدرجة  التخصص الجنسية االسم م

 العلمية

رقم  الرتبة

 المكتب

 التحويلة

  أستاذ مساعد دكتوراه أمراض أنسجة سعودي بندر حممد الشهري  1
7201 

   أستاذ مساعد دكتوراه فريوسات طبية سعودي علي سعيد آل مزهر  2

 أستاذ مساعد دكتوراه أمراض دم سعودي أسامة حممد الشهري  3
C277 8516 

 أستاذ مساعد دكتوراه مناعة سعودي صاحل علي الشمراني  4
C350 8574 

 أستاذ مساعد دكتوراه كيمياء حيوية اكلينيكية سعودي خنجف عبدالرب أمحد آل  5
C184 

 

 أستاذ مساعد دكتوراه لينيكيةإك طفيليات عوديس سيف بارودأمحد حممد   6
C230 7977 

 أستاذ مساعد دكتوراه ةاكلينيكي كيمياء حيوية سعودي سعيد أمحد عسريي  7
C205 7993 

 أستاذ مساعد دكتوراه فريوسات طبية سعودي أمحد احلسيين الشهري  8
B-28 7979 

 أستاذ مساعد دكتوراه أمراض دم سعودي حممد حسن حممد نهاري  9
C295 7928 

 حماضر دكتوراه جينات طبية سعودي حممد علي عبد اهلادي الشهري  10
C291 7913 

 معيد دكتوراه طفيليات سعودي الشهراني حممد عبد الرمحن  11
C201 7909 

 حماضر دكتوراه مناعة سعودي متعب مصعود حسن مشرقي  12
C331 

 

 حماضر ماجستري أحياء دقيقة سعودي مشعل منصور آل عباس  13
  

 C293 معيد ماجستري كيمياء حيوية اكلينيكية سعودي مقرن حسني فقيهي  14
 

   معيد ماجستري أنسجة مرضية سعودي فارس سعيد محد آل منصور  15
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 C294 معيد بكالوريوس أمراض دم سعودي عايض الشهراني على  16
 

   معيد بكالوريوس أمراض دم سعودي ماجد حسني آل زمنان  17

 C289 معيد بكالوريوس فطريات سعودي علي سعيد الوادعي  18
 

 مساعدأستاذ  دكتوراه كيمياء حيوية اكلينيكية سوداني اهلامشي الطيب محيدة  19
C273 7039 

 أستاذ مساعد دكتوراه أحياء دقيقة سوداني النوبيالطيب  عثمان عبداهلل  20
C256 8143 

 أستاذ مساعد دكتوراه أمراض أنسجة سوداني إيهاب حامد نورين  21
C278 

 

 أستاذ مشارك دكتوراه أحياء دقيقة ميين حممد عبده ناشر  22
C246 8006 

 أستاذ مساعد دكتوراه حيوية اكلينيكيةكيمياء  سوداني عمر حممد شعيب  23
C243 

 

 أستاذ مساعد دكتوراه أحياء دقيقة مصري عصام حممد أمحد  24
C249 7279 

 أستاذ مساعد دكتوراه أمراض أنسجة سوداني بوسيلسعد النور أ  25
C249 

 

 حماضر ماجستري كيمياء حيوية اكلينيكية سوداني حسن حممد مجعة  26
C58 

 

 حماضر ماجستري أمراض دم سوداني حسن بابكر حممد الزم  27
C281 

 

 حماضر ماجستري أحياء دقيقة سوداني حممد رضوان حسن  28
C54 

 

 حماضر ماجستري أمراض دم سوداني أمحد حممد البشري  29
C278 
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 قائمة أسماء أعضاء هيئة التدريس بقسم المختبرات االكلينيكية

 "المبتعثين"

الدولة 

المبتعث 

 إليها

الدرجة  اسم الجامعة 

العلمية 

 لالبتعاث

 م  االسم  الجنسية التخصص والبرنامج 

 Melbourne uni اسرتاليا
  1 صاحل حسني امحد املصعيب سعودي أنسجة مرضية دكتوراه

 بريطانيا
Glasgow uni 

  2 حسن حسني امحد املسعودي سعودي أمراض دم دكتوراه

 بريطانيا
Birmingham 

  3 حممد حييى حممد القحطاني سعودي مناعة ماجستري

 بريطانيا
Manchester 

  4 عبد العزيز حسن علي آل احلسنية سعودي كيمياء حيوية سريرية دكتوراه

 بريطانيا
Birmingham 

  5 حممد مرعي سعد الشهراني سعودي كيمياء حيوية سريرية دكتوراه

 بريطانيا
Birmingham 

University of 

  6 آل عواضأمحد عبد اهلل ناصر سعودي كيمياء حيوية سريرية دكتوراه

 اسرتاليا
University of 

Sydney 

  7 سامل الشهري عبد اهللعبد اللطيف  سعودي مناعة واحياء دقيقة دكتوراه

 بريطانيا
Birmingham 

University of 

  8 إبراهيم عبداهلل فايع املازني سعودي جينات دكتوراه

 


