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دليل القواعد اإلجرائية للتحول إلى نظام الفصول الدراسية الثالثة ٤

1. المرجعيات النظامية:

•  تعميــم معالــي وزيــر التعليــم رقــم ٤٣٠٠٥٣9216/1/س وتاريــخ 1٤٤٣/7/22ه وخارطــة الطريــق المرفقــة بــه لتطبيق 
نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة فــي الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالي.

•  تعميـــم معالـــي نائب وزير التعليـــم رقـــم 77٨٥٠ وتاريـــخ 1٤٤2/٨/2هـ، بشـأن موضـوع التحـــّول إلـى نظام الفصول 
الدراســية الثالثــة، والمتضمــن اإلجــراءات التي تمت في هـــذا الخصـــوص، والتحديـــات المتوقعــــة للتحــــّول.

•  تعميــم معالــي وزيــر التعليــم رقــم ٨96٨٨ وتاريــخ 1٤٤2/٨/29هـــ، والمشــار فيــه إلــى موافقــة مبــادرة التحــّول مــن 
النظــام الفصلــي إلــى الفصــول الدراســية الثالثة ضمــن مبـــادرات برنامج تنمية القـــدرات البشريــــة. 

•  تعميـــم معالــــي وزيــــر التعليــــم رقــــم 17692 وتاريـــخ 1٤٤٣/7/2٣هـ، والمتضمــــن خارطـــة الطريـــق التفصيليــــة 
إلجـــراءات التحـــّول إلـــى نظـــام الفصـــول الدراسيـــة الثالثـــة فـــي الجامعــــات ومؤسســــات التعليــــم العالـــي.

•  المذكــرة المرفوعــة لمجلــس الجامعــة بشــأن خطــة التحــّول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة فــي اجتماعــه 
الســابع بتاريــخ 1٤٤٣/9/6هـــ.

•  تعميــــم معالــــي وزيــــر التعليــــم رقـــم ٤9299/1٥ وتاريـــخ 1٤٤٣/1٠/17هـ، المبنــــي علـــى قـرار مجلـــس الـــوزراء رقـم 
)٥٤6( وتاريـــخ 1٤٤٣/1٠/6هـ، بشـــأن الموافقـة علـى التقويـم الدراسـي لعـــام 1٤٤٤هـ، والمتضمـن تفاصيـل التقويـم 

الدراســـي وفـق نظـام الفصـــول الدراسيـة الثالثـة.

•  تعميــــم معالــــي وزيـــر التعليــــم رقــــم 1٤٣٠1٠٣7٥٣1/1 وتاريــــخ 1٤٤٣/1٠/27هـ، والمتضمــــن »الدليــــل االسترشـادي 
لتطبيـــق نظـــام الفصـول الدراسيـــة الثالثـة فـي التعليـــم الجامعـي«.

•  المذكــرة المرفوعــة لمجلــس الجامعــة  بشــأن القواعــد اإلجرائيــة للتحــّول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة 
بتاريــخ  1 / 12 / 1٤٤٣ هـــ الموافــق ٣٠ / 6  /2٠22  م 

المقدمة

إيماًنــا مــن القيــادة الرشــيدة بأهميــة التعليــم وتطويــر بيئــة تعليميــة تغــذي ســوق العمــل بالمخرجــات المؤهلــة 
ذات الكفــاءة العاليــة والتــي مــن خاللهــا تســاهم فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة 2٠٣٠، و بنــاًء علــى خارطــة الطريــق 
التفصيليــة للمبــادرة الوطنيــة للتحــّول مــن النظــام الفصلــي إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، وهــي واحدة من 
مبــادرات برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، والــذي يهــدف إلــى ردم الفجــوة بيــن مخرجــات الجامعــات ومتطلبــات 
ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى المنافســة علــى المســتوى العالمــي ورفــع كفــاءة الخريــج؛ نقــدم خطــة الجامعــة 

للتحــّول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة وقواعدهــا اإلجرائيــة والخطــط الدراســية المعدلــة والمطــورة.
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2. اإلجراءات التنظيمية:

ــال  بنــاًء علــى تكليــف معالــي رئيــس الجامعــة للجنــة الدائمــة للمناهــج والخطــط الدراســية علــى العمـــل الستكمـ
متطلبــــات خارطـــة الطريـــق للتحـــّول مـــن النظــــام الفصلـــي الحالـــي إلـــى نظـــام الثالثـــة فصـــول، فقد تولّت اللجنة 
مســؤولية تحويــل برامــج جامعــة الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة األكاديميــة وبإشــراف مباشــر 
ومتابعــة وتوجيــه مــن معاليــه إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة لتقــوم اللجنــة بعقــد عــدة اجتماعــات مثمــرة 
الدراســية  الفصــول  إلــى نظــام  الجامعــة األكاديميــة  وضعــت فيهــا خطــة تفصيليــة محــددة لتحويــل برامــج 
ــة  ــة كاف ــتكمل الجامع ــى أن تس ــدف إل ــة ته ــداد خط ــى إع ــة عل ــت اللجن ــث عمل ــة، حي ــا اإلجرائي ــع قواعده ــة م الثالث
االســتعدادات للتحــّول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة مــع بدايــة العــام األكاديمــي 1٤٤٤هـــ )2٠2٣/2٠22م(، بمــا 
يضمــن الجاهزيــة الكاملــة لكافــة البرامــج والخطــط الدراســية، والطــالب، وأعضــاء هيئــة التدريــس، والتجهيــزات 
ــب  ــبة للطال ــة المكتس ــوق األكاديمي ــّول الحق ــذا التح ــل ه ــى أن يكف ــرص عل ــع الح ــة، م ــح الداخلي ــة، واللوائ التقني
ســواء فــي المســتويات أو الســاعات أو المقــررات التــي اجتازهــا أو المعــدالت والتقديــرات التــي حصــل عليهــا، وفــي مــا 

يلــي تفصيــل أبــرز التوصيــات فــي اجتماعــات اللجنــة:

االجتماع األول 
بتاريخ 2٨ / ٣ / 2٠21

تــم فيــه إعــالن البــدء فــي إعــداد الخطــط الدراســية لتحويــل النظــام الدراســي إلــى نظــام 
ــة. ــية الثالث ــول الدراس الفص

االجتماع الثاني 
بتاريخ ٨ / 9 / 2٠21

االجتماع الثالث 
بتاريخ 2٠ / 1٠ / 2٠21

االجتماع الرابع 
بتاريخ 19 / 12 / 2٠21

االجتماع الخامس 
بتاريخ 16 / 2 / 2٠22

االجتماع السادس 
بتاريخ 9 / ٣ / 2٠22

االجتماع السابع 
بتاريخ 6 / ٤ / 2٠22

االجتماع الثامن  
بتاريخ 2٥ / ٥ / 2٠22

االجتماع التاسع 
بتاريخ 1٥ / 6 / 2٠22

قدمــت الكليــات التــي لديهــا برامــج دراســات عليــا توصيــات واضحــة لخططهــم الدراســية 
لالنتقــال إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة.

تــم إقــرار المصادقــة علــى تحويــل برنامــج دكتــور صيدلــة إلــى نظــام الفصــول الدراســية 
الثالثــة، وكمــا تمــت الموافقــة المبدئيــة علــى تحويــل ثالثــة برامــج مــن كليــة التمريــض 

إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة.

تــم إقــرار خطــة عمــل التحــّول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة حســب توجيــه وزارة 
التعليــم لرفعهــا إلــى مجلــس الجامعــة.

تمــت التوصيــة بإقــرار الحــد األدنــى للفصــل الدراســي الواحــد بواقــع ٨ ســاعات وأال يتجــاوز 
الحــد األعلــى 12 ســاعة، مــع تخويــل اللجنــة بتجــاوز هــذا الحــد عنــد الضــرورة.

تمــت التوصيــة بإبقــاء الســاعات المعتمــدة دون تغييــر، مــع التعامــل مــع ســاعات االتصــال 
الفصــول  نظــام  لتطبيــق  االسترشــادي  الدليــل  مــن  والثانــي  األول  النموذجيــن  حســب 

ــاه. ــل أدن ــو مفّص ــا ه ــي كم ــم الجامع ــي التعلي ــة ف ــية الثالث الدراس

تم إقرار خطة التحّول والخطط الدراسية المحدثة مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة.

تمــت التوصيــة بتشــكيل اللجنــة الفرعيــة لاللتــزام بالتحــّول إلــى نظــام الفصــول الدراســية 
الثالثــة، كمــا تــم التعريــف بعــدد ســاعات االتصــال النظيــرة للســاعات المعتمــدة، كمــا 
ــي  ــون ف ــا لتك ــات العلي ــج الدراس ــي لبرام ــام الدراس ــول بالع ــدء القب ــل ب ــة تعدي ــت اللجن أوص
ــالب  ــي لط ــل المهن ــج قب ــي والبرنام ــي الثان ــل الدراس ــن الفص ــداًل م ــي األول ب ــل الدراس الفص
المســار الثانــي لكليــات الطــب ليكــون فــي الفصــل الثانــي والثالــث مــن نظــام الفصــول 

الدراســية الثالثــة.

تم إعداد نموذج موّحد إلعداد الخطة الدراسية لجميع البرامج األكاديمية.
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أ.د. محمد بن سعد المعمري، وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية

د. خالد بن حمد الجمعان، عميد عمادة الجودة النوعية

أ.د. حنان بنت محمد القادري، وكيل مساعد للشؤون التعليمية بالجامعة، عميدة كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

أ. د. عبدالمحسن بن عودة الكشي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية وعميد كلية العلوم والمهن الصحية

د. أحمد بن رميان الرميان، عميد كلية الطب بالرياض

د. علي بن عبداهلل اإلحيدب، عميد كلية طب األسنان

أ.د. عبدالكريم بن محمد البكيري، عميد كلية الصيدلة

د. هند بنت عبده النجار، عميد كلية التمريض بجدة

د. نواف بن محمد العنزي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية باألحساء

د. محمد بن غيهب الغيهب، عميد عمادة القبول والتسجيل

د. عبداهلل بن محمد الزاحم، العميد المشارك لعمادة الجودة النوعية

د. ياسر بن عبد الكريم فادن ، العميد المشارك للدراسات العليا بجدة

د.عمر بن صالح العبود، مدير اإلدارة العامة لخدمات التقنيات التعليمية

د. سلطان بن أحمد الكوري، مستشار أكاديمي، عمادة الجودة النوعية

أ. فهدة بنت عبد الرحمن آل حيان، مديرة الجودة بوكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية

                                                                           أ. مريم بنت محمد الدخيل ، أخصائي إدارة الجودة، بعمادة الجودة النوعية

رئيسًا

نائبًا للرئيس

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

مقرراً  للجنة

منسقًا للجنة

3. الحوكمة:

تمت حوكمة المشروع عبر المستويات التالية:

مجلس الجامعة:

المرجعيــة النهائيــة فــي الجامعــة للحصــول علــى الموافقــات الضروريــة للتحــّول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، 
كمــا يتلقــى التقاريــر الدوريــة لمتابعــة خطــة عمــل هــذا التحــّول والتوجيــه بشــأنها.

اللجنة الدائمة للمناهج والخطط الدراسية:

ــة  ــة للجن ــام الموكل ــة المه ــة الدائم ــت اللجن ــارس 2٠21م، تولّ ــهر م ــي ش ــة ف ــس الجامع ــي رئي ــن معال ــه م بتوجي
اإلشــرافية المركزيــة لمشــروع التحــّول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة تحــت اإلشــراف المباشــر مــن معاليــه 
وذلــك بالعمــل علــى إنفــاذه وتزويــد معاليــه بمحاضــر اللجنــة أعــاله، وذلــك الطالعــه والعمــل بتوجيهاتــه، وتتكــون 

اللجنــة مــن:
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اللجنة الفرعية لاللتزام بالتحّول إلى نظام الفصول الدراسية الثالثة:

تنبثــق هــذه اللجنــة مــن اللجنــة الدائمــة للمناهــج والخطــط الدراســية، ويرأســها الوكيــل المســاعد للشــؤون 
التعليميــة عميــد كليــة العلــوم والمهــن الصحيــة، حيــث أُوكل لهــا المهــام التاليــة:

•     تقييم ما يتم رفعه من الخطط الدراسية المعدلة من الكليات.

•     التأكد من صحة ترميز المقررات في الخطط الدراسية.

 )Blackboard التعّلــم-  إدارة  الطالبــي ونظــام  المعلومــات  )نظــام  اإللكترونيــة  األنظمــة  •   متابعــة تعديــل 
المســاندة. واألنظمــة 

•     اإلشراف على تنسيق ورش العمل الخاصة بمشروع التحّول مع الجهات المعنية.

•     ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية إلى اللجنة الدائمة. 

اللجان اإلشرافية على مستوى الكليات:

•     تتولّــى لجنــة المناهــج لــكل برنامــج أكاديمــي فــي األقســام األكاديميــة )فــي الكليــات التــي تقــدم برامــج 
ــم. ــس القس ــى مجل ــه عل ــاذه وعرض ــة وإنف ــية الثالث ــول الدراس ــام الفص ــى نظ ــّول إل ــى التح ــراف عل ــددة( اإلش متع

ــة  ــي الكلي ــة ف ــية الثالث ــول الدراس ــام الفص ــى نظ ــّول إل ــى التح ــراف عل ــة اإلش ــي الكلي ــج ف ــة المناه ــى لجن •     تتولّ
ــّول. ــذا التح ــل ه ــة عم ــذ خط وتنفي

•      ترفــع تلــك اللجــان الخطــط الدراســية المحدثــة إلــى اللجنــة الدائمــة للمناهــج والخطــط الدراســية بعــد عرضها 
علــى مجلــس الكلية.

•     يكــون عميــد كل كليــة مســؤواًل عــن أعمــال مشــروع التحــّول والتأكــد مــن االلتــزام بمواصفــات نظــام 
الثالثــة. الدراســية  الفصــول 

 مجلس النظم المعلوماتية الطالبية:

يتلقــى المجلــس المتطلبــات التقنيــة مــن اللجنــة الدائمــة، ويعمــل علــى تقييمهــا، والتوجيــه بتنفيذهــا، والعمــل 
علــى ضمــان جودتهــا، وإفــادة اللجنــة الدائمــة بمــا يتــم بشــأنها. ويكــون ذلــك بتعــاون وثيــق مــع عمــادة القبــول 

ــة. ــات التعليمي ــات التقني ــة لخدم ــجيل واإلدارة العام والتس
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4. السياسات:

أ.  سياسات التحّول

1.  يتم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثالثة بدًءا من العام األكاديمي 1٤٤٤هـ )2٠22-2٠2٣م(. 

2.  يتكون العام األكاديمي من ثالثة فصول دراسية وفصل صيفي إن دعت الحاجة.

٣.  المــدة الزمنيــة للفصــل الدراســي ال تقــل عــن عشــرة أســابيع وال تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبارات 
النهائية.

٤.  الحــد األدنــى للعــبء الدراســي للطالــب )٨( ســاعات دراســية معتمــدة فــي الفصــل الدراســي، والحــد األعلــى )12( 
ســاعة دراســية معتمــدة، ويجــوز للجنــة الدائمــة للخطــط الدراســية والمناهــج تجــاوز هــذا الحــد عنــد الضــرورة.

٥.  يتم تسمية الفصول الدراسية الثالثة باللغة اإلنجليزية كالتالي:

6.  المحاضــرة النظريــة األســبوعية ال تقــل مدتهــا عــن خمســين دقيقــة، أمــا الــدرس العملــي أو الميدانــي ال تقــل 
مدتــه عــن مئــة دقيقــة. 

7.  يتــم معالجــة الســاعات المعتمــدة للمقــررات والبرامج حســب الدليــــل االسترشـــادي لتطبيـــق نظـــام الفصـــول 
الدراسيـــة الثالثـة فـي التعليـم الجامعـي.

٨.  ال يمكن تطبيق خطتين دراسيتين مختلفتين على الطالب في نفس الخطة الدراسية. 

9.  ال يتم نقل المقررات من سنة دراسية إلى أخرى.

اللغة العربية

First TermT 1الفصل الدراسي األول

Second TermT 2

Third TermT 3

Summer TermT S

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثالث

الفصل الصيفي 

االختصاراللغة اإلنجليزية
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ب.  سياسات العمل

تتولّــى اللجنــة الدائمــة للمناهــج والخطــط الدراســية وبإشــراف مــن معالــي رئيــس الجامعــة العمــل علــى تنفيــذ   .1
مشــروع التحــّول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، ويحــق لهــا تكويــن لجــان فرعيــة متخصصــة لهــذا الشــأن، 

ودعــوة المختصيــن، والتواصــل مــع األطــراف ذات العالقــة.

تتولـّـى الكليــات وبإشــراف مباشــر مــن عمدائهــا العمــل علــى تحويــل الخطــط الدراســية مــن النظــام الفصلــي إلــى   .2
نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة.

ــج  ــذه البرام ــن ه ــؤولية ع ــة المس ــة جامعي ــن مدين ــر م ــي أكث ــدم ف ــي تق ــج الت ــتركة للبرام ــة المش ــى اللجن تتولّ  .٣
ــّول. ــؤولية التح مس

يجــب علــى إدارات البرامــج األكاديميــة التــي ُتقــدم فــي أكثــر مــن مدينــة جامعيــة أن تكــون خططهــا الدراســية   .٤
ــتركة. ــج المش ــان المناه ــل لج ــن قب ــا م ــر مراجعته ــة عب متماثل

ــى  ــى وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة اإلشــراف علــى الكليــات ومتابعتهــا أثنــاء عمليــة التحــّول، وتتولّ تتولّ  .٥
عمــل حملــة توعويــة ألعضــاء هيئــة التدريــس لشــرح نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة.

ــى عمــادة القبــول والتســجيل اإلشــراف وضمــان إعــادة تموضــع الطــالب الحالييــن حســب نظــام الفصــول  تتولّ  .6
.)Course Catalog( ــررات ــل المق ــث دلي ــن تحدي ــد م ــة، والتأك ــية الثالث الدراس

تتولّى الكليات عمل الحمالت التوعوية للطالب لشرح نظام الفصول الدراسية الثالثة.  .7

تتولّى اإلدارة العامة لخدمات التقنيات التعليمية تطوير األنظمة التقنية التعليمية.  .٨

تتولّــى عمــادة الجــودة النوعيــة متابعــة مؤشــرات قيــاس وأداء وفاعليــة نظــام التحــّول لنظــام الفصــول   .9
الثالثــة. الدراســية 

يلتــزم أي برنامــج أكاديمــي قــام بتغييــر توصيــف برنامجــه بتطبيــق متطلبــات التغييــر حســب اللوائــح الداخليــة   .1٠
للجامعــة، وبمــا يتوافــق مــع معاييــر االعتمــادات األكاديميــة.

يقــدم كل برنامــج أكاديمــي مســتند يضــم معلومــات تفصيليــة حــول طبيعــة التغييــر للتحــّول لنظــام الفصــول   .11
الدراســية الثالثــة.
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5.  التنسيق مع جهات االعتماد:

تصنــف البرامــج األكاديميــة حســب وضعهــا مــن االعتمــاد البرامجــي إلــى برامــج معتمــدة، برامــج غيــر معتمــدة التــي 
قــد تكــون فــي طــور االعتمــاد، لــم تتقــدم لالعتمــاد ولديهــا خريجيــن، لــم تتقــدم لالعتمــاد وليــس لديهــا خريجين.

أ.  برامج أكاديمية معتمدة:

االلتــزام بالقواعــد المنظمــة للتحــّول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، عبــر إعــادة جدولــة الخطة الدراســية   .1
علــى الفصــول الثالثــة للبــدء مــن العــام الدراســي القــادم 1٤٤٤هـــ.

ــى  ــا عل ــر، وتأثيره ــذا التغيي ــاد ه ــة اعتم ــر وآلي ــة التغيي ــول طبيع ــة ح ــات تفصيلي ــم معلوم ــتند يض ــداد مس إع  .2
البرنامــج ومخرجاتــه، وتقديــم إثبــات أن خطــة التدريــس فــي ظــل نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة تتــالءم مــع 

ــاد. ــر االعتم ــددة ومعايي ــج المح ــر البرنام ــات ومعايي متطلب

التنسيق مع جهات االعتماد في كل ما يختص بالتحّول إلى نظام الفصول الدراسية الثالثة.  .٣
عنــد التقــدم لتجديــد االعتمــاد يتــم التقــدم بخطــة مطــورة للبرنامــج األكاديمــي تتناســب مــع الفصــول   .٤

الثالثــة. الدراســية 

أي تغيير في الخطط الدراسية يتطلب عمل مخطط كامل لمعالجة أوضاع الطلبة والخريجين.  .٥

ب.  برامج أكاديمية غير معتمدة:

برنامج أكاديمي غير معتمد لديه خريجين

1.    االلتــزام بالقواعــد المنظمــة للتحــّول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، عبــر إعــادة جدولــة الخطة الدراســية 
علــى الفصــول الثالثــة للبــدء مــن العــام الدراســي القــادم 1٤٤٤هـ.

2.  البــدء بشــكل فــوري فــي تطويــر الخطــط الدراســية بمــا يخــدم األهــداف التعليميــة والتحــّول إلــى نظــام الفصــول  
الدراســية الثالثــة بالتنســيق مــع جهــات االعتمــاد المختصــة.

٣.  أي تغيير في الخطط الدراسية يتطلب عمل مخطط كامل لمعالجة أوضاع الطلبة والخريجين.

برنامج أكاديمي غير معتمد وليس لديه خريجين

1.    االلتــزام بالقواعــد المنظمــة للتحــّول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، عبــر إعــادة جدولــة الخطة الدراســية 
علــى الفصــول الثالثــة للبــدء مــن العــام الدراســي القــادم 1٤٤٤هـ.

2.  البــدء بشــكل فــوري فــي تطويــر الخطــط الدراســية بمــا يخــدم األهــداف التعليميــة والتحــّول إلــى نظــام الفصــول 
الدراســية الثالثــة بالتنســيق مــع جهــات االعتمــاد المختصــة.

٣.  بعد تخرج أول دفعة، يعامل البرنامج معاملة برنامج أكاديمي غير معتمد لديه خريجين.

٤.  أي تغيير في الخطط الدراسية يتطلب عمل مخطط كامل لمعالجة أوضاع الطلبة والخريجين.
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6.  القواعد اإلجرائية للتحّول لنظام الفصول الدراسية الثالثة:

1.  استأنســت اللجنــة الدائمــة للمناهــج والخطــط الدراســة فــي اجتماعهــا الســابع بتاريــخ 2٠22/٥/٥م وبحضــور معالي 
رئيــس الجامعــة بالدليــل االسترشــادي لتطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة فــي التعليــم الجامعــي. حيــث 

أيــد معاليــه توجــه اللجنــة بشــأن الدليــل االسترشــادي آنــف الذكــر حســب التالــي:

-    لــن يتــم أي تغييــر علــى الســاعات المعتمــدة وســاعات االتصــال لبرامــج الكليــات التــي تســتخدم نظــام 
المقــررات المدمجــة )Block(  مثــل: كليتــي الطــب، وســيتم توزيــع الخطــط الدراســية علــى نظــام الفصــول 
الدراســية الثالثــة حســب النمــوذج األول مــن الدليــل االسترشــادي لتطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة 

فــي التعليــم الجامعــي.
ــة  ــيين( لتغطي ــن دراس ــي )فصلي ــام الفصل ــع النظ ــي تتب ــات الت ــج الكلي ــال لبرام ــاعات االتص ــل س ــم تعدي -    يت
ــل  ــن الدلي ــي م ــوذج الثان ــب النم ــي حس ــام الفصل ــن النظ ــل م ــابيع أق ــدد أس ــي ع ــواد ف ــي للم ــوى العلم المحت
االسترشــادي لتطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة فــي التعليــم الجامعــي. وتقــوم لجنــة المناهــج لــكل 
كليــة بتحديــد ســاعات االتصــال المناســبة لــكل مــادة حســب المحتــوى العلمــي مــع اإلبقــاء علــى الســاعات 

ــر. ــدة دون تغيي المعتم

2.  طريقــة حســاب الســاعات المعتمــدة: لــن يكــون هنــاك تأثيــر علــى المعــدالت التراكميــة أو الحقــوق المكتســبة 
للطــالب الحالييــن فــي الجامعــة.

3.  العــبء التدريســي ألعضــاء هيئــة التدريــس: متوســط العــبء التدريســي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي نظــام 
ــي  ــى ف ــد األعل ــاوز الح ــث ال يتج ــول بحي ــة فص ــي لثالث ــبء التدريس ــط الع ــاب متوس ــون بحس ــول يك ــة فص الثالث

أنظمــة التعليــم العالــي.

4.  ســاعات االتصــال األســبوعية للطالــب: ال تتجــاوز ســاعات االتصــال األســبوعية للطالــب فــي كل فصــل دراســي 
مــن نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة مــا كان يبلغــه فــي نظــام الفصليــن، مــع مراعــاة تناســب االختبــارات 

ــي. ــل الدراس ــرة الفص ــر فت ــع قص ــة م الفصلي

ــا كل  ــتمرة لبرامجه ــة المس ــة الدوري ــى المراجع ــة عل ــعى الجامع ــج: تس ــتمرة للبرام ــة المس ــة الدوري 5.  المراجع
ــن  ــد م ــر العدي ــة وتطوي ــم مراجع ــّول ت ــة التح ــاء عملي ــا، وأثن ــة له ــات الضروري ــل التحديث ــنوات وعم ــس س خم
البرامــج األكاديميــة مثــل برنامــج دكتــور طــب األســنان لكليــة طــب األســنان وبرنامــج دكتــور صيدلــي لكليــة 
الصيدلــة وبرامــج التمريــض فــي كل مــن كليــات التمريــض بالريــاض وجــدة واألحســاء والبرنامــج ماقبــل المهني 
فــي كليــة العلــوم والمهــن الصحيــة، مــع مراعــاة عــدم تأثــر الحقــوق األكاديميــة المكتســبة للطــالب الحالييــن 
ســواًء فــي المســتويات أو الســاعات أو المقــررات التــي اجتازوهــا أو معدالتهــم األكاديميــة التــي حصلــوا عليهــا أو 

فتــرات التخــرج المتوقعــة.  

ــالب  ــر الط ــى ال يتأث ــرى حت ــى أخ ــة إل ــنة أكاديمي ــن س ــررات م ــل المق ــدم نق ــى ع ــد عل ــررات: التأكي ــع المق 6.  تموض
ــة. ــي الجامع ــن ف الحاليي

7.  البرامــج الجديــدة: تــم اســتحداث برامــج جديــدة أثنــاء عمليــة التحــّول مثــل: برنامــج الدبلــوم العالــي فــي القيــادة 
الصحيــة التنفيذيــة وبرنامــج الدبلــوم العالــي فــي األمــان األســري.

8.  توصيــف البرامــج: تقــوم عمــادة الجــودة النوعيــة بالتنســيق مــع الكليــات لتقديــم توصيــف البرامج حســب خطة 
التحــّول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة حســب معاييــر هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب- المركــز الوطنــي 

للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.
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خطــة التعريــف ببرنامــج التحــّول: تتولـّـى وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة بالتنســيق مــع الكليــات وعمــادة   .9
القبــول والتســجيل وعمــادة شــؤون الطــالب واإلدارة العامــة للعالقــات الجامعيــة والشــؤون اإلعالميــة بعمــل 

خطــة للتعريــف بالتحــّول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة للطــالب الحالييــن والمســتجدين. 

الجامعــة  ووكالــة  التعليميــة  للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  تتولّــى  البرامــج:  لتحديــث  المســتقبلية  الخطــة   .1٠
الخطــة  وكذلــك  األكاديميــة،  البرامــج  وتحديــث  لمراجعــة  مســتقبلية  خطــة  بعمــل  العليــا  للدراســات 

الصحــي. المجــال  فــي  العمــل  ســوق  تخــدم  جديــدة  أكاديميــة  برامــج  الســتحداث  المســتقبلية 

7.  الخطط الدراسية المحدثة والمعّدلة:

1.  البرامج المطّورة حسب النموذج الثاني من الدليل االسترشادي:
• برنامج دكتور صيدلة بكلية الصيدلة) الرياض (

• برنامج دكتور طب األسنان بكلية طب األسنان ) الرياض (
• برنامج بكالوريوس التمريض بكلية التمريض ) الرياض - جدة - األحساء ( 

• برنامج ماجستير القبالة بكلية التمريض ) الرياض - جدة ( 
• البرنامج ما قبل المرحلة المهنية ) الرياض - جدة - األحساء (

2.  البرامج المعّدلة حسب النموذج الثاني من الدليل االسترشادي:
• برنامج بكالوريوس علوم المختبرات اإلكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة - األحساء ( 

• برنامج بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة - األحساء ( 
• برنامج بكالوريوس علوم األشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة ( 
• برنامج بكالوريوس تقنية التخدير بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة ( 

• برنامج بكالوريوس العالج التنفسي بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة - األحساء ( 
• برنامج بكالوريوس التغذية العالجية بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة - األحساء ( 

• برنامج بكالوريوس العالج الوظيفي بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة - األحساء ( 
• برنامج بكالوريوس تقنية القلب - التصوير الصوتي بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض - جدة ( 

• برنامج بكالوريوس تقنية القلب - القسطرة القلبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية ) الرياض ( 
• برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الصحية بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية ) الرياض ( 

• برنامج ماجستير المعلوماتية الصحية بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية) الرياض ( 
• برامج ماجستير الصحة العامة:

- برنامج ماجستير الصحة العامة 
- برنامج الوبائيات واإلحصاء الحيوي 

- برنامج إدارة األنظمة الصحية

٣.  البرامج المعّدلة حسب النموذج األول من الدليل االسترشادي:
• برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب ) الرياض - جدة ( 

• برنامج ماجستير التعليم الطبي بكلية الطب ) الرياض (

٤.  البرامج المستحدثة حسب النموذج الثاني من الدليل االسترشادي:
• الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية) الرياض (

• الدبلوم العالي في األمان األسري) الرياض (


