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الفهرس



الطالباتبناتيالطالبابنائي

وبركاتهاهللورمحةعليكمالسالم
سيةدرامرحلةفيهاوستقضوناخرتمتوهااليتكليتكم,الطبكليةرحابيفبكمأرحبأنيسرني

.اهللباذنبالنجاحومكللةواملتعةواملعرفةبالعلممفعمة
تعلمالمصادرمنواالستفادةاجلهدوبذلاملثابرةمنكمحتتاجالطبدراسيةأنوبناتيابنائياعلموا

لكمرتوفولقد,املختلفةاإللكرتونيةاملصادرخاللمنالكليةخارجمنأوالكليةداخلسواًءااملختلفة

بالتوفيقجهدكماهلليكللأنأملوكلنا,وأنتمحننلهنصبواماحتقيقسبيليفحتتاجونهماكلالكلية

طالبةوطالبكلمنوالبد,الطريقخارطةُيعدتعريفيًاُكتيًباأيديكمبنيتضعالطبوكلية,والنجاح

منةللكليتعريفكميفالدليلهذايساهمأنمتمنني,عليهومالهماليعرفجيدًاالدليلهذاقراءةمن

.والعمليةالعلميةمسريتكميفيساعدكموأنيومأول
ذاهختدمونمتفوقنيأطباءتكونواوأنووطنكمأهلكموآمالآمالكمحيققأنوتعاىلسبحانهاهللوأدعوا

.الغاليالوطن
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الرؤية

الطبي الريادة والتميز محلياً وإقليمياً في التعليم

والبحث العلمي وتعزيز صحة المجتمع

الرسالة

إعداد خريجين متميزين و إجراء البحوث الطبية 

المبتكرة و تقديم خدمات صحية للمجتمع

األهداف 

اعداد خريجين متميزين بالمعرفة والمهارات المهنية

الكليةتطوير وتنميه قدرات أعضاء هيئة التدريس واإلداريين ب

تعزيز األنشطة البحثية االبتكارية

تطوير خدمات الرعاية الصحية للمجتمع



التارخييةالزيارةبعد(٢٠٠٧-١٤٢٨)عامالشماليةاحلدودجبامعةالطبكليةأنشئت

احلدودطقةملناهللرمحهسعودآلعبدالعزيزبنعبداهللامللكالشريفنياحلرمنيخلادم

منعددًاوإنشاءالشماليةاحلدودجامعةتأسيسالزيارةخاللمتحيثالشمالية،

دوداحلمبنطقةطبكليةأولوتعتربعرعرمبدينةالطبكليةأحدهاكانالكليات

اعتمادمتحيثطالبة٣٠وطالبًا٣٠عددهاواألوىلالدفعةقبولمتوقد.الشمالية

املعتمدهجاملنليكونجبدةعبدالعزيزامللكجامعةمنالبشريالطببكالوريوسبرنامج

تدريسيليهةاألساسيالطبيةاملوادتدريسيتمحبيثاملختلفة،املقرراتتدريسيف

.االمتيازسنةتسمىتدريبيةسنةثمالسريريةالسنواتمقررات

نبذة عن كلية 
الطب
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Department Head of the department Extension

Microbiology Prof. Mohamed Soliman 0146614327

Pathology Prof. Syed Sajed Hussain 0146614282

Pharmacology Prof. Jan 0146615128

Anatomy Dr. Saad Elshafaay 0146614324

Biochemistry Dr. Abdelnaser Badawy 0146614204

Physiology Dr. Hafeez Allah wazer 0146614215

Pediatric Dr.Shehab Alenazi 0146614041

Surgery Dr.Majed Alrowaili 0146615578

Internal Medicine Dr. dheef Alla ALenazy 0146614119

Obstetrics and gynecology Dr. Omimah Anan 0146614874

Family Medicine and Public health Dr.Basem Mohamed 0146614216

Ear, Nose and throat Dr. Yahya Abduljwad 0146614913

Departments



سنةمىتستدريبيةسنةثمسنواتستالربنامجيفالدراسةمدة

نظامالوالثانيةاألوىلالسنةيفالدراسةنظامويعتمداالمتياز،

الدوراتامنظالسادسةإىلالثالثةمنالتاليةالسنواتويفالفصلي

واحدمقرردراسةإلمتامالطالبيتفرغحيث(املوديوالت)القصرية

هيليالذياملقرردراسةبدءقبلمنهواالنتهاءحمددةفرتةيف

برنامج بكالوريوس  

الطب واجلراحة
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الطالبعدداجلامعةيفالعالقةذاتواجلهاتالطبكليةجملساقرتاحعلىبناءاجلامعةجملسحيدد

الثالثةوالثانيةاملادةتنظمهااليتوالضوابطللشروطوفقًا,القادمالدراسيالعاميفقبوهلمميكنالذين

احلدودجبامعةهلاالتنفيذيةوالقواعداجلامعيةللمرحلةواالختباراتالدراسةالئحةمنوالرابعة

(الباركودمسحأووالختباراتالدراسةالئحةانظر)الشمالية

آلية القبول

دليل الطالب في كلية الطب

https://drive.google.com/file/d/1fdr6W-wQs2gqif-5ayIcVmraB8UE16KS/view?usp=sharing
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نظام الدراسة
الفصليالنظاموالثانيةاألوىلالسنةيفالدراسةنظاميعتمد
حمددةرتةفيفواحدمقرردراسةإلمتامالطالبيتفرغحيث(املوديالت)القصريةالدوراتنظامالسادسةإىلالثالثةالسنةمنالدراسةنظاميعتمد

يليهالذياملقرردراسةبدءقبلمنهواالنتهاء

السريريةاملرحلةوالسادسةواخلامسةالرابعةالسنواتومتثل,األساسيةاملرحلةوالثالثةوالثانيةاألوىلالسنواتمتثل

5من3عنيقلالتراكميومبعدلاألوىلالسنةمقرراتمجيعاجتيازالطالبة/الطالبعلىجيب

جيدوتقدير5من3.00منأقلتراكميمعدلعلىحصلإذاالتمريضأوالتطبيقيةالطبيةالعلومكلييتمنأليالطبكليةطالبحيول(
C),)اإلجنليزيةاللغةمقرريدرجاتجمموعمتوسطيف)ج.

أخرىإىليلهموحتيتمأخفقوافإناالختبار,إعادةفرصةفيعطوااملقررات,بعضيفتعثرواوالذينالطببكليةاألوىلالسنةبطلبةيتعلقفيما.
االوىلالسنةمقرراتمنمقررأيمنباالنسحابيسمحوال,االوىلالسنةيفدراسينيفصلينياولعنباالعتذاريسمحال

تقديرهليسجلاملقرراجتازحالويفاالعادةالختبارباجللوساكثراومقرريفاملتعثرالطالبة/للطالبيسمحوالثالثةالثانيةالسنةيف(D)اما

التاليالعاميفواختباردراسةاملقرراعادةفيلزماالعادةاختباريفتعثرحاليف
الساعاتعددزيتجاواالبشرطاالعادةالختباراتباجللوساكثراومقرريفاملتعثرالطالبة/للطالبيسمحوالسادسةواخلامسةالرابعةالسنواتيف

الدراسيةالسنةفصولساعاتجمموعمنمعتمدةساعة12عددفيهااملتعثرللمقررات
املسجلةالساعاتعدديتجاوزالحبيثالثالثةالسنةمقرراتمنيسجلواانالثانيةالسنةمقرراتمناكثراومقرريفاملتعثرينللطالبجيوز

سابقمتطلبيوجدوالمعتمدةساعة12الدراسيللفصل

جيوزو,املقرريفراسبًايعترب(سريري-عملي-شفهي–حتريري)منهجزءأيأوملقررالنهائياالختبارعنيتغيبالذيالطالبة/الطالب

.عليهحيصلالذيالتقديرالطالبيعطياحلالةهذهويفاالعادةاختباربدخوللهويسمحالطالبعذرقبولاالكادمييةللجنة

االساسيةاملرحلةمقرراتمجيعاجتيازبعداالالرابعةالسنةاىلاالنتقالللطلبةيسمحال

دليل الطالب في كلية الطبخترجهاملتوقعالطالبباستثناءالواحدبالفصلمعتمدةساعة12مناكثربتسجيلللطالبيسمحال
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الدراسيةالخطة 
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الدراسيةالخطة 
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الدراسيةالخطة 
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الدراسيةالخطة 
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الدراسيةالخطة 
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الدراسيةالخطة 
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إجراءات

االختبارات

ذلكمناالستثناءالجامعةولمجلسواحد،يومفيمقررينمنأكثرفيالطالباختباريجوزال.
منوجبالخرلهيسمحالكمابدايته،منساعةنصفمضيبعدالنهائياالختباربدخولللطالبيسمحال

.بدايتهمنساعةنصفمضيقبلاالختبار
لطالب الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها ا

(  الطلبةالئحة تأديب (وفق الئحة تأديب الطالب

يتجاوزأالعلىمعين،المتحاناإلجابةأوراقتصحيحإلعادةللقسمبطلبالطالبيتقدمأنيجوز

النتيجةظهورمنأسبوعينأقصىكحدالطلبتقديم.
انيةإمكالكليةترىالتيللطلباتتصحيحلجانوتشكلالتصحيحإعادةطلباتبدراسةالكليةتقوم

لهاالتصحيحإعادة.
الواحدالدراسيالفصلفيتصحيحإعادةطلبمنأكثرتقديمللطالبيجوز.
عادةإلالتقدمطلبهصحةعدمفيهثبتلهمتتالينامتحانينإجابةاوراقتصحيحأعيدلطالبيحقال

.آخرامتحانإجابةأوراقتصحيح
لبللطايسمحلنسليمةالمقررينفيلهالممنوحةالنتيجةوأنالطالبادعاءصحةعدميتبينعندما

.بطالنهثبتالذياالدعاءتاريخمنواحددراسيفصللمدةأخرىمادةتصحيحبطلبالتقدم

دليل الطالب في كلية الطب

https://drive.google.com/file/d/1vUoXeNyLUu0N2UfzYAJJ71mFK4tGYmy9/view?usp=sharing
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5,00من 5,00إىل 4,75مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من متنح 
إىل أقل من 4,25عند التخرج, ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من 

.عند التخرج5,00من 4,75
 :ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية ما يلي

.أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى. أ
دأن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحل. ب

.األقصى للبقاء يف كليته
من متطلبات60) (%أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال يقل عن . ج

التخرج

مرتبة الشرف

دليل الطالب في كلية الطب



23

خريجاتخربلصقلصممتخاصةتدريبيةخربةمبثابةهي(االمتياز)اإللزاميالتدريبفرتةإن

الصحيةالكلياتإشرافحتتالعلميةالدراسةسنواتخاللتعلمهمتمابتطبيقالصحيةالكليات

تاليالالنحوعلىالسريريةالطبيةالتخصصاتيفالتدريب،ويكوناملهنةملزاولةوتهيئته

سنة االمتياز

دليل الطالب في كلية الطب
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قلتإذافيهاالنهائياالختباردخولمنوحيرمالعمليةوالدروساحملاضراتحضوراملنتظمالطالبعلى

والدروساحملاضراتمن%75عنتقلأالعلىاجلامعة,جملسحيددهااليتالنسبةعنحضورهنسبة

بسبباالختباردخولمنحرمالذيالطالبويعدالدراسي,الفصلخاللمقررلكلاحملددةالعلمية
DN.أو(ح)حمرومتقديرلهويرصداملقرر,يفًراسباالغياب

احملاضراتعنالطالبتغيبعمليةمبتابعةاملادةمدرسطريقعنوذلكبالقسمممثلةالكليةتقوم

من20%غيابةجتاوزإذاالطالبويشعراحملاضرات,من10%غيابةجتاوزإذاالطالبويشعر

25%.منألقلالغيابنسبةتصلأنقبلاحملاضرات
يرفعللطالب,يشفعماتقديمدوناملتابعةعمليةبعدبهاملسموحالطالبجتاوزحتىالغياباستمرإذا

األحوالمنحالبأيميكنالوبذلك,والتسجيل,القبوللعمادةاحملرومنيضمنالطالباسم

جمالالبأنهالتأكدبعدإالالنظاميفيدخلواليرفعالاحلرمانبأنيعينوهذااحلرمان,إلغاء

.عنهللعدول
مكانيفحرمواالذينأواحلرمانعليهمخيشىالذينالطالبأمساءعناإلعالنعمليةاألقسامتتوىل

.النهائياحلرمانمرحلةإىلالوصولقبلوالكليةبالقسمواضح
عليهاتوافقماملالغيابيفبهااملسموحالنسبةالطالبجتاوزإذانوعهاكانمهمااألعذارتقبلال

.والكليةالقسمجملسيمنتوصيةبعدوالتسجيلللقبولالدائمةاللجنة

المواظبة واالعتذار 

عن  الدراسة

دليل الطالب في كلية الطب
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 التقدم لالعتذار عن الفصل الدراسي من األسبوع الثاني من الدراسة و حتى األسبوع العاشر,يكون

ويتم احتساب االعتذار ضمن املدة النظامية الستكمال الربنامج الدراسي, ويرتتب على ذلك توقف صرف

.املكافأة الشهرية للطالب

:شروط وضوابط االعتذار عن الدراسة
َ حيق للطالب بالكليات الفصلية بطلب االعتذار عن الدراسة على أالّ تتجاوز مدة االعتذار فصلني.أ

.دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية طيلة بقائه باجلامعة كحد أقصى
أال يكون االعتذار ألول فصل دراسي بالكلية عدا الكليات الصحية فال اعتذار ألول فصلني. ب

.دراسني
.(أوراق رمسية من جهة حكومية-تقرير طيب )إرفاق األوراق الالزمة للعذر . ج

.موافقة القسم والكلية على االعتذار. دـ
.ال تقبل أي طلبات اعتذار بعد انقضاء الوقت احملدد لالعتذار نهائياً . ه
بدون عذر مقبول من بداية25%ال تقبل أي طلبات اعتذار للطلبة الذين جتاوزا نسبة الغياب . و

.الفصل الدراسي ويعترب الطالب حمروماً  يف ذلك الفصل
ال حيتسب االعتذار عن الدراسة يف الفصل الصيفي ضمن عدد املرات اليت حيق للطالب. ح

االعتذار فيها عن دراسة الفصل الدراسي 

عن دراسة فصل دراسياالعتذار 

دليل الطالب في كلية الطب
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جيل للطالب تأجيل الدراسة دون أن يعد راسبا إذا تقدم بطلب التأجيل لعمادة القبول والتسجيوز 

الدراسة خالل األسبوعني األخريين من الفصل الدراسي الذي يسبق الفصل الدراسي املطلوب تأجيل

رتة طلب فيه, و ال يتم احتساب االعتذار ضمن املدة النظامية الستكمال الربنامج الدراسي, وتنتهي ف

.تأجيل فصل دراسي مع بداية األسبوع األول من الدراسة

:شروط وضوابط التأجيل
دراسنيأال يكون التأجيل ألول فصل دراسي بالكلية عدا الكليات الصحية فال تأجيل ألول فصلني

.ال تقبل أي طلبات تأجيل بعد انقضاء الوقت احملدد للتأجيل نهائيًا
يسمح للمرافقني أو املرافقات مع ذويهم خارج اململكة إما للدراسة أو ألي سبب قهري كالعالج, 

عند تأجيل الدراسة كحد أقصى مخس سنوات, على أن يقدم املرافق أو املرافقة ما يثبت مرافقته,

الب تقدميه طلب التأجيل كل بداية فصل دراسي, ومن يتجاوز اخلمس سنوات كمرافق, يعترب كط

ويف هذه احلالة ال حتتسب  .منقطع عن الدراسة, حيق له التقدم للجامعة كطالب مستجد إن رغب

.املواد اليت درسها قبل أن يعترب منقطعا

(ناجيل دراسة فصل دراسي)التأجيل 

دليل الطالب في كلية الطب
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حذف مقرر 
حذف مقرر خالل أول اسبوعني من بداية الفصل الدراسي جيوز 

من مقرراالنسحاب 
ا للطالب االنسحاب من مقرر دراسي واحد أو أكثر يف الفصل الدراسي دون أن يعد راسبًا وفًقجيوز 

:للشروط والضوابط التالية
.(مثان وحدات  8 (أال يقل عدد الوحدات الدراسية املتبقية عن

أن يتقدم الطالب بعذر مقبول للقسم والكلية قبل نهاية األسبوع الثامن على األقل.
ال يقبل أي عذر مهما كان نوعه بعد األسبوع الثامن.
بدون عذر مقبول من بداية  % 25ال تقبل أي طلبات انسحاب للطالب الذي جتاوز نسبة غيابه

.الفصل الدراسي و يعترب الطالب حمروما يف ذلك الفصل
ال جيوز االنسحاب من نفس املقرر أكثر من مرة واحدة خالل مدة الدراسة يف اجلامعة.
حيق للطالب االنسحاب من مقررين فقط خالل الفصل الدراسي.

االنسحاب من مقرر& مقرر حذف 

دليل الطالب في كلية الطب
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األعذار الطبية: والأ
تقبل األعذار الطبية الصادرة من املستشفيات احلكومية واألهلية شريطة توثيقها عرب نظام1.

.للخدمات الطبية التابع لوزارة الصحة( منصة)
.تقبل األعذار الطبية الصادرة من املركز الصحي التابع للجامعة2.
تقبل األعذار الطبية الصادرة من املستشفيات خارج اململكة شريطة تصديقها من وزارة3.

.اخلارجية ووزارة الصحة
يشرتط يف التقارير الطبية الصادرة من مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة أن4.

.كحدأقصىأيام 3) (يتم تصديقها من الشؤون الصحية باملنطقة, ويكون احلد األعلى لفرتة العذر هي 
يشرتط يف التقارير الطبية الصادرة من املراكز والعيادات أألهلية أن يتم تصديقها من الشؤون5.

.الصحية باملنطقة, ويكون احلد األعلى لفرتة العذر هي يوماً  واحدا فقط
يوما من تاريخ الوالدة الطبيعية,( 14)يقبل تقرير إجازة األمومة للطالبات بعد الوالدة مبا ال يتجاوز  6.

.يوما من تاريخ الوالدة القيصرية21أو 
األب أو األم, اجلد أو اجلدة, األخوة أو األبناء,)يف حال مرافقة الطالب أحد أقاربه من الدرجة األوىل 7.

أثناء تنوميه باملستشفى, فيجب إحضار ما يثبت مرافقته للمريض موضحا فيه( الزوج أو الزوجة

بداية ونهاية فرتة املرافقة

األعذار
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حاالت الوفاة: ثانيا
:ً يقبل عذر الطالب يف حالة وفاة أحد أقاربه وفقا للضوابط التالية

.(الوالدان, األخوة, األوالد, الزوج أو الزوجة)أن تكون الوفاة ألحد األقارب من الدرجة األوىل 1.

.ال تتجاوز مدة الغياب عن ثالثة أيام من تاريخ الوفاة2.

إرفاق تقرير أو شهادة الوفاة3.

احلوادث املرورية واجلنائية واإليقاف األمين: ثالثا
اتمن حضور احملاضر« ال قدر اهلل»أن يرتتب على احلوادث املرورية أو اجلنائية أضرار تعيق الطالب 1.

.أو االختبارات
.أن يكون احلجز أو اإليقاف األمين يف وقت احملاضرات أو االختبارات2.
.حضور جلسات احملاكمة إذا كانت أثناء وقت احملاضرات أو االختبارات3.
ال تقبل تقارير الزيارة للجهات األمنية أو اجلهات احلكومية ما عدا املواعيد اليت حتدد بزمان4.

.(كزيارة السجون)ومكان 

إرفاق تقرير مصدق من اجلهة املعنية موضحا فيه تاريخ ووقت الواقعة .5

األعذار
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األنشطة والفعاليات: رابعا

.مشاركة الطالب يف مناسبات أو أنشطة رمسية تكون اجلامعة طرفا فيها1.
وتاريخ310املشاركة يف املناسبات الوطنية يف الداخل واخلارج وفق قرار جملس الوزراء رقم 2.

1429/10/24

طالب فيهاتتوىل اجلهة املنظمة للمناسبة أو األنشطة تزويد الكليات خبطابات تفيد مشاركة ال3.

.ونوع املشاركة وتاريخ ووقت املشاركة
يوما كحد أقصى سواء كانت جمتمعة أو متفرقة30ال تتجاوز عدد أيام املشاركة عنً  4.

األعذار
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األعذار
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 أثناء اجلامعي امتداًدا مهما ملا يقوم به يفلالستاذتعترب الساعات املكتبية 

فع احملاضرة، الن تعامل استاذّ  مع الطالب بشكل فردى ومباشر يعود بالن

كما يوضح لعضو   .على كال الطرفني ويعمق التواصل وينمي روح الود بينهما
هيئة التدريس ماهية املشكالت اليت يعانى منها الطالب حول املسائل 

عتبار، وميكن لعضو هيئة التدريس أيضا يدرسونها، ليضعها يف اال. العلميةً 

ويقوم بعرضها بطريقة أخرى مستقبال
استخدام الساعات املكتبية للقيام بدوره يف إرشاد الطالب أكادمييا ،

. دراستهمومساعدتهم يف اختيار املقررات الدراسية وجتاوز العقبات اليت تعيق
األول من  يتم حتديد الساعات املكتبية لكل عضو هيئة تدريس خالل االسبوع

. األكادميىالعام 

الساعات 

المكتبية
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اإلرشاد األكادميي؟ماهو
عضو هيئة  -يقصد به اخلدمات اإلرشادية اليت يقدمها املرشد األكادميي 

تعيق  لتنمية الطالب معرفيا وأكادمييا ومهنيا، وحّل املشكالت اليت-التدريس

.حتصيله العلمي
الطالب وُيعد اإلرشاد األكادميي ركنا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو ُيعنى ب

 .حيث ميثل أحد حموري العملية التعليمية
من هو املرشد األكادميي؟

ية  هو عضو هيئة تدريس يقوم بإرشاد الطالب ومساعدته حلل مشاكله األكادمي

 .وحتسني حتصيله العلمي

اإلرشاد األكاديمي
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:تفصيل دور الطالب يف النقاط التاليةميكن 
التعرف على املرشد األكادميي وتوثيق الصلة معه.

بناء وحتديد األهداف االجتماعية واألكادميية والوظيفية.

توىل املسئولية الكاملة فيما يتعلق بتحديد األهداف والغابات واخلطط الدراسية.

املسبق هلا باألوراق والنماذج املطلوبةوالتحصرياإلرشادية بانتظام حضوراجللسات.

متابعة كل ما يستجد من أنظمة وقوانني خاصة بالطالب يف اجلامعة.

الدراية الكاملة مبتطلبات القسم والكلية واجلامعة للتحرج من التخصص الذي اختاره.

التوجه إىل املرشد األكادميي لطلب املساعدة يف مجيع االحتياجات األكادميية أو التساؤالت الطارئة.

االحتفاظ بنسخ من اخلطط الدراسية والتقييم والتوصيات األكادميية من قبل املرشد األكادميي.

يةموافاة املرشد األكادميي بكافة الوثائق املتعلقة بالربامج اليت شارك فيها الطالب خارج نطاق اخلطة الدراس.

التعرف على املصادر التعليمية الفعالة يف احلرم اجلامعي.
 الدراية التامة بالتقويم األكادميي وما يتعلق به من مواعيد اإلرشاد األكادميي والتسجيل واحلذف واإلضافة

.واالختبارات والعطالت الرمسية

,احلصول على كافة النماذج الالزمة لإلرشاد األكادميي

االلتزام بأن يكون التسجيل دوما على أساس توصيات املرشد األكادميي.

دور الطالب 

األكادمييعملية اإلرشاد يف 
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ة تعليمية حمفزة  لتوفري بيئ: ويقصد بها احلقوق اليت تكفلها اجلامعة يف اجملالني األكادميي وغري األكادميي

.إلمكانياتهاتضمن للطالب والطالبة حياة جامعية مناسبة وفقا 

تلتزم اجلامعة مبا يلى: األكادمييةأوال احلقوق 
دراسية مناسبة للتعليم والتعلم ومبا يتماشى مع رؤية ورسالة وأهداف اجلامعةتوفريبينة.

توفري التقويم اجلامعي قبل بدء العام الدراسي.

 ة للتخرجالقسم ومعرفة التخصصات املتاحة للطلبة, واملتطلبات الالزم/ توفري اخلطط الدراسية بالكلية.
 لدراسة  له نظام ايتيحهتوفري اجلداول الدراسية قبل بدء الدراسة, وإجراء التسجيل يف املقررات وفقا ملا

نها يف  واحلذف  واإلضافة, واالعتذار أو االنسحاب أثناء املدة احملددة لذلك واملعلن ع. والتسجيل يف اجلامعة

.التقويم اجلامعي
درجة  تقديم اإلرشاد األكادميي الذي ميكن الطالب من اختيار املقررات الدراسية الضرورية للحصول على ال

م مع احلياة  اجلامعية املستهدفة, وتوفري املساعدة املتخصصة لتجنب املشكالت أثناء الدراسة وعلى االنسجا

.اجلامعية
ية تدريس  توفري توصيف كل مقرر دراسي عند بدء كل فصل دراسي؛ كي يستطيع الطالب معرفة اسرتاتيج

،املقررأستاذ معاملقرر ومتابعة ذلك 

حقوق الطالب
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األكادمييةاحلقوق 
 املستمر للتعليم الذي يتلقاه الطالب بهدف حتسني جودته ومتيز خمرجاتهالتقويم.

ةأو حتويل نظام الدراسة حسب اللوائح واإلمكانات املتاح. أو من قسم آلخر. إمكانية التحويل من كلية ألخرى.
اء  واستيفاء الساعات العلمية والعملية لب. أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم مبواعيد احملاضراتالرتام

عالن عن وبعد اإلالقصويإال يف حالة الضرورة أوقاتها أوتغيرياملعاضراتوعدم إلغاء . وكذلك الساعات املكتبية

س  ذلك, على أن يتم اعطاء حماضرات بديلة عن تلك اليت مت الغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيلة التدري

.الستيفاء املقرر, وذلك بعد التنسيق مع الطلبة والقسم املعنى إلمتام ذلك
دريس دون  يستطيع من خالله الطالب االستفسار واملناقشة العلمية اجليدة مع أعضاء هيئة التأكادبيمناخ نوفري

رقابة أو خوف من عقوبة سواء كان ذلك يف احملاضرة أو أثناء الساعات املكتبية أو عرب آليات التواصل  

. اإللكرتوني املعتمدة
وني ونظام  توفري أليات التواصل مع هيئة التدريس بالطرق املختلفة مثل الساعات املكتبية والربيد اإللكرت

.وغري ذلك... التعليم عن بعد 

خدام  احملافظة على سرية املعلومات واخلصوصية التامة لكل ما يتعلق بالطلية, وعدم السماح باالطالع أو است

.ظامًاوامللف الشخصي وكشف الدرجات اخلاص بهم إال للمصرح هلم ن. األكاديعياملعلومات الشخصية, والسجل 

حقوق الطالب
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احلقوق األكادميية
 الطالب مبا يصدر يف حقه من عقوبات أكادميية, اسباب ذلكتبليغ.
 بدء مبا ال يقل عن أسبوعني من)توفري جداول االختبارات قبل بدء االختبارات بوقت كاف

(  االختيار
 قا كافة االختبارات اليت تعقد للمقرر مامل يكن هناك مانع نظامي حيول دون إجرائها وفإمتام

وقت للوائح والتعليمات اخلاصة بذلك على أن يتم إعالم الطالب حبرمانه قبل دخول االختبار ب

.كاف

17. التقييم املهين واملوضوعي والعادل لقدرات الطالب

عد إعالم الطالب لنتائجه اليت حصل عليها يف االختبارات الدورية والنهائية اليت أداها ب

.  االنتهاء من تصحيحها واعتمادها
 ق ما وذلك وفوالتهانيةحق الطالب يف طلب مراجعة إجاباته ودرجا ته يف االختبارات الدورية

.  تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن اجلامعة

استخراج وثيقة التخرج من اجلامعة بعد إنهاء متطلبات التخرج وفقا لألنظمة واللوائح.

حقوق الطالب
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احلقوق غري األكادميية: ثانيا 
حق الطالب يف احلصول على البطاقة اجلامعية اليت تثبت شخصيته اجلام. عية داخل 1

.وخارج اجلامعة
توفري اخلدمات واملرافق اجلامعية. الة الرياضية  الكتب، واملكتبات اإللكرتونية، والص( 2

.وذلك وفقا لألنظمة املعمول بها باجلامعة( واملطعم اجلامعي 
توفري األنشطة الرياضية واالجتماعية واجملتمعية اليت تقدمها اجلامعة حسب. اللوائح 3

.املنظمة لذلك
احلصول على الرعاية الصحية والعالج داخل املراكز الصحية التابعة للجامعة، و. ما  4

.ميكن حتويله إهلا من مراكز ومستشفيات خارجية
توفري إعانات اجتماعية أو قروض مالية بعد دراسة احلالة املادية للطالب وثب. وت  5

.حاجته وفقا ألنظمة ولوائح اجلامعة وحسب إمكانياتها

حقوق الطالب
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احلقوق غري األكادميية
قررة نظامًا املكافآت الشهرية وفق شروطها النظامية، و مكافأة االمتياز املتوفري . 6

.للطلبة املتفوقني وبدالت اإلعاقة وبدل قارئ للكفيف من الطلبة
أو  للجامعة إسكان الطالب غري املوظف املنتظم يف املرحلة اجلامعية ،جيوز . 7

.مرحلة الدراسات العليا يف حال توفر السكن لدى اجلامعة
جية الرتشح للدورات التدريبية والربامج والرحالت الداخلية واخلارمكانية . 8

وفقا لآللية املنظمة لذلك،
الطالب يف الدفاع أو الشكوى أو التظلم أمام أي جهة باجلامعة من أي حق . 9

.أمرقد يتضرر به من أي وحدة من وحدات اجلامعة
اجات اخلدمات الالئقة واملناسبة الحتياجاته إذا كان من ذوي االحتيتوفري . 10

.اخلاصة، وذلك وفقا لألنظمة املتاحة

حقوق الطالب
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احلقوق غري األكادميية

.مع الطالبأومتيزيتعامل أي جهة باجلامعة بشكل عنصري عدم 
ه  اشرتاطات السالمة واإلرشادات يف داخل اجلامعة مبا يضمن عدم تعرضتوفري . 12

.والنفسيةللمخاطر اجلسدية 

جملس استشاري طالبي ملناقشة ما خيصه من قضايا وموضوعاتوجود . 12

نسخة من هذا امليثاق من خالل موقع اجلامعة اإللكرتوني أو من خالل  توفري . 14

.القسم/ الكلية 

والعمل علي  ( االستبانات) اخلدمات الطالبية املقدمة له من خالل تقييم . 15

.تطويرها

الطالب يف احلصول على كامل حقوقه غري األكادميية داخل اجلامعة من  حق . 16

.خالل اجلهات اإلدارية واألكادميية وفق اللوائح واألنظمة املعمول بها

حقوق الطالب
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امعة الواجبات األكادميية وغري األكادميية اليت جيب على الطالب االلتزام بها جتاه اجل:ويقصد بها 

.لتحقيق بيئة جامعية حمفزة وجاذبة وأمنة: ومنسوبها

الواجبات األكادميية: أوال 
.الطالب علي لوائح وأنظمة اجلامعة اخلاصة بالشؤون األكادميية وااللتزام بهاتعرف . 1

.  الطالب مبواعيد التقويم اجلامعي املعلنة على موقع اجلامعةالتزام . 2
الطالب حبضور احملاضرات واملعامل, حسب املواعيد واألماكن احملددة يف املنظومة التزام . 3

, واحلرص على املثابرة يف حتصيل دروسه,اجلامعية

.هاالطالب القواعد والرتتيبات املتعلقة باملقررات الدراسية والقيام بكافة متطلباتاحرتام . 5

الطالب للواجبات واألنشطة املطلوبة يف مواعيدها املقررة باجلودة املطلوبةتقديم . 6
ن حضور الطالب اللقاءات النظرية أو العملية يف املقررات غري املسجل فيها إال بإذن خاص معدم . 7

استاذ املقرر

الطالبواجبات 
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األكادمييةالواجبات
.املتميزاألكادمييالسلوكمبعايريالطالبالتزام.7

.حضورهاإىلالطلبةمجيعدعوةيتماليتوالندواتاإلرشاديةاللقاءاتالطالبحضور.8
كلةخصوصيواحرتاماجلامعةمنسوبيومجيعوالزمالءالتدريسهيئةأعضاءمعباحرتامالطالبتعامل.9

..منهم
ندعذلكعلىاملساعدةأومشروعةغريوسائلإىلاللجوءوجتنبالعلمية،باألمانةالطالبالتزام.10

.الدراسيةواملتطلباتوالبحوثاملنزليةالواجباتإعداد

.احملددالوقتيفمنهااستعارهماوإرجاعاجلامعيةوالكتبواألدواتاملوادعلىالطالبحمافظة.11
حملوسيتشخصأليإعطائهاوعدماجلامعيةباملنظومةاخلاصةالبياناتسريةعلىالطالبحمافظة.12

.الشخصيةصفحتهخاللمنيتمأكادمييإجراءأيمسؤوليةالطالب

ةهيئألعضاءسواءوموضوعيةبأمانةاجلامعةداخلمنهطلبهايتماليتالتقييماتالطالبيؤدي.13
أكادمييأداءأليأوالتدريس

علىاعدةأواملسبهااإلخاللوعدموأنظمتهاباالختباراتاملتعلقةوالرتتيباتبالقواعدالطالبيلتزم.14

.ذلك

الطالبواجبات 
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الواجبات غري األكادميية: ثانيا 
الطالب على منشآت اجلامعة، واستخدام مرافقها وممتلكاتها فيما خصصت له وفق أنظمة حمافظة . 1

كات وعدم العبث بها أو التعرض هلا باإلتالف أو التعطيل عن العمل، أو اإلخالل بنظافة املمتل. اجلامعة

.اجلامعيةواملنشأت
ج، أو وانضباط، وعدم إثارة القلق واإلزعايهدوءالطالب بدخول مرافق اجلامعة أثناء الدوام الرمسي يلتزم . 2

.التجمع غري املشروع، أو التجمع املشروع يف غري األماكن املخصصة لذلك
عمال الطالب أنظمة ولوائح وتعليمات اجلامعة والقرارات الصادرة تنفيذًا هلا، وعدم القيام بأي أحيرتم . 3

.خملة باألخالق اإلسالمية واآلداب العامة، وااللتزام بالزي والسلوك املناسبني
تجدات اليت الطالب إعالنات اجلامعة بصورها املختلفة اليت يقصد به إحاطة الطلبة علما بكل املسيتابع . 4

تهمهم سواء أكانت على موقع اجلامعة أو لوحات داخلية، أو من خالل رسائل الكرتونية على الربيد 

.اإللكرتوني أو رسائل على اجلوال وغريه
سؤوليات واملواملهيقيام الطالب بأي سلوك يتنافى مع الدين واألخالق ويؤثر على الوضع األكادميي عدم . 5

االجتماعية للطالب اجلامعي

الطالبواجبات 
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الواجبات غري األكادميية
قيام الطالب باإلساءة إىل مسعة اجلامعة بأي تصرف غري الئق يصدر منه داخل اجلامعة أو عدم . 6

.  خارجها

.يمحل الطالب لألسلحة أو املواد القابلة لالنفجار أو االشتعال داخل اجلامعة أو السكن اجلامععدم . 7
ت الطالب املبالغ املقررة سواء أكانت قيمة اخلدمات الطالبية أو غرامات أو خالف ذلك للجهادفع . 8

. املعنية
.  10أو الطالب اجلامعة عن أي حالة تزوير بالوثائق أو أي نشاط يقصد به اإلساءة إىل اجلامعةيبلغ . 9

.، وعدم تقديم وثائق مزورة بغرض احلصول منها على منفعة من أي نوعممتلكاتها. 10

..تعاون الطالب مع مسؤولي اجلامعة يف تطبيق التعليمات

الطالبواجبات 
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الواجبات غري األكادميية
صدار الطالب عن تنظيم األنشطة أو اجلمعيات أو املشاركة فيها خالفا للوائح اجلامعة، وعدم إميتنع . 11

.النشرات أو توزيعها أو مجع أموال دون موافقة من اجلامعة
رتام  استخدام الطالب اإلساءة بالقول أو الفعل ألي من منسوبي اجلامعة، ووجوب معاملتهم باالحعدم . 12

. الالئق
يه يف حالة الطالب حبضور التحقيقات اليت يتم استدعاؤه إليها، وتنفيذ العقوبة املوقعة علالتزام . 13

.  وأنظمة اجلامعةبلوائجإخالله 
الطالب علي محل البطاقة اجلامعية داخل اجلامعة وتقدميها للمسؤولني عند الطلب، وعدمحيافظ . 14

.  السماح للغري بانتحال شخصيته
مببادئ الصحة العامة وعدم تعاطي املواد املمنوعة أو توزيعها، واالمتناع عن التدخني يفااللتزام . 15

.املباني اجلامعية ومداخلها

الطالبواجبات 
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تأديب الئحة 

الطلبة في 

جامعة الحدود 

الشمالية

ة ملعرفة  اللوائح واالنظمة للمخالفات اجلامعيأو مسح البار كود الرابط يرجى الرجوع اىل 

دليل الطالب في كلية الطب
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:االستشاري الطالبي للكلية اجمللس 
كادميية  من ممثلي طالب وطالبات الربامج األعددا هيئة استشارية يرأسها عميد الكلية وتضم 

بها يف واألنظمة املعمولوفقا للوائح على مستوى الكلية، وذلك بالكلية؛ ليمثلوا زمالئهم 

.جامعة احلدود الشمالية 

:اجمللس االستشاري الطالبي للجامعة
طالبات جامعة احلدود الشمالية وإدارة  /هيئة استشارية متثل حلقة الوصل بني طالب

تعليمية  إىل حتقيق املشاركة الطالبية الفعالة يف قرارات تطوير العملية الاجلامعة، ويهدف 

اجلامعة، وتتألف من رؤساء اجملالس االستشارية معالي رئيس واألكادميية ، ويرأسها 

ائح ، وذلك وف ق ا للومستوي اجلامعةالطالبية بالكليات؛ لتمثيل طالب الكلية على 

.واألنظمة املعمول بها يف جامعة احلدود الشمالية 

اجمللس االستشاري  

الطالبي 

دليل الطالب في كلية الطب
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الربنامج طالبات/التقديم من مجيع طالبحيق:الطالبيةشروط التقديم إىل عضوية اجملالس االستشارية 

ستوى ، وفق شروط عضوية هذه اجملالس على ماالستشاريةالطالبيةاملسجلني ليكونوا أعضاء باجملالس 

:الربامج األكادميية وهي كاالتي

أن . يهفيكون الطالب منتظما، وأال يكون متوقعًا خترجه خالل الفصل الدرامي الذي يتم التقديم 1

أال . .يقل معدله الرتاكمي عن ثالثة من مخسة2

أن . .يكون الطالب حسن السرية والسلوك3

أال . قضية يكون صدر حبقه عقوبة تأديبية من جلان التأديب باجلامعة، أو صدر ضده حكما يف أية4

.اليت متس الشرف واألمانةمنالقضايا

ال . دراسينيحيق للطالب الرتشح ألكثر من عامني 5

يشغل . .أمني اجمللس واألمني املساعد منصبيهما ملرة واحدة فقط خالل العامني الدراسيني6

اجمللس االستشاري  

الطالبي 
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:على اجملالس االستشارية الطالبيةواالعرتاض إجراءات التقديم والرتشيح 
لربامج،تعلن وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية مواعيد الرتشيح للمجالس االستشارية الطالبية با. 1

.الكليات / ت على مستوى الربامجواالعرتاضاإلعالن عن توقيتات التقديم والرتشيح، وا

الطالب والطالبات يتم عمل جملسني ري األكادميي يف كل من شط الربنامج يف حالة وجود . 2

استشاريني

.منفصلني لكل من الطالب والطالبات على مستوى الربنامج والكلية

الدراس ي الواحد يقوم عميد الكلية يف األسبوع الثاني من الفصلالربنامج األكادميي ذات الكليات . 3

ة لشطر ، وعضوية وكيلة الكليرئيساوكيل الكلية للشؤون األكادميية مؤقتة من األول بتشكيل جلنة 

أعضاء هيئة التدريس بالكلية إحداهما من شطر الطالب واآلخر مناثنني من و ، (إن وجدت)الطالبات 

(وجد إن )شطر الطالبات 

.الطالبات لإلشراف على سري عملية التقديم واملفاضلة والرتشيح واالعرتاض يف كل من شطري الطالب و

اجمللس االستشاري  

الطالبي 
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:على اجملالس االستشارية الطالبيةواالعرتاض إجراءات التقديم والرتشيح 
للكلية/للربنامج ) الطالبات/ الطالب (باب التقديم لعضوية اجملالس االستشارية الطالبي ة يفتح . 4

الثممن ينطبق عليهم شروط العضوية يف بداية األسبوع الث) الكليات ذات الربنامج االكادميي الواحد(

وملدة مخسة أيام عمل، وتبدأ اللجنة املؤقتة على مستوىدراسي من الفصل الدراس ي األول من كل عام 

الثالثخالل األسبوع ( 1منوذج )الكلية يف استقبال مناذج التقديم للعضوية مستخدمني / الربنامج 

.دراسي من كل عام الدراسي األول من الفصل 

ملتقدمني منبإجراء عملية التقييم واملفاضلة بني االكلية / تقوم اللجنة املؤقتة على مستوى الربنامج . 5

.(2منوذج )الطالبات مستخدمني / الطلبة

لني عل ىالطالبات بعد انتهاء عملية املفاضلة، من احلاص/ تقوم اللجنة املؤقتة برتشيح أمساء الطلبة . 6

وترفع أمساء املرشحني لعمي د الكلي ة) 3منوذج (أعلى درجات املفاضلة بني املتقدمني مستخدمني 

.العتمادها

اجمللس االستشاري  

الطالبي 
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:إجراءات التقديم والرتشيح واالعرتاض على اجملالس االستشارية الطالبية
)ي الواحد الكليات ذات الربنامج األكادمي(عميد الكلية / رئيس القسم األكادميي املقدم للربنامج يعلن . 7

شروطوالقوائم املستوفية ل) طالبات–طالب (أمساء املرشحني لعضوية اجمللس االستشاري الطالبي 
.الرتشيح خالل ثالثة أيام عمل من إغالق باب التقديم 

4منوذج )ن باستخداماملرشحيض على الرتشيح ملدة يومني عمل بعد إعالن أمساء االعرتايفتح باب . 8

ل يومني عملخالاالعرتاض يف طلبات البت بالكلية، ويتم / للجنة املؤقتة بالقسم املقدم للربنامجويقدم 

.بعد اغالق باب االعرتاضات 

طالبات –طالب)يعتمد عميد الكلية االمساء النهائية للمرشحني لعضوية اجمللس االستشاري الطالبي . 9
يف طلبات االعرتاضاتللبت للطلبة والطالبات يف اليوم التالي وتعلن 

اجمللس االستشاري  

الطالبي 
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:إجراءات التقديم والرتشيح واالعرتاض على اجملالس االستشارية الطالبية
ومني عملعميد الكلية اجملالس االستشارية الطالبية على مستوى الربنامج لالنعقاد خالل أول ييدعو . 10

ماألول من العام اجلامعي، وعلى مستوى الكلية خالل األياالدراسي يف األسبوع السادس من الفصل 

األمنيالثالثة األخرية من األسبوع السادس من الفصل الدراس ي األول من العام اجلامعي الختيار األمني و

وتصويتالكلية؛ وذلك بالرتشيح الداخلي/ املساعد للمجلس االستشاري الطالبي على مستوى الربنامج

الكليةاألغلبية، ويصدر به قرا ر ا من عميد 

عادة وكيلترسل قرارات تشكيل اجملالس االستشارية الطالبية على مستوى الربامج والكليات إىل س. 11

.اجلامعة للشؤون األكادميية يف نهاية األسبوع السادس 

سبوعيدعو معالي رئيس اجلامعة اجمللس االستشاري الطالبي على مستوى اجلامعة لالنعقاد خالل األ. 12

السابع من الفصل الدراس ي األول من العام اجلام عي؛ الختيار األمني واألمني املساعد للمجلس

ىاالستشاري الطالبي، ويصدر معالي رئيس اجلامعة قرار تشكيل اجملالس االستشارية على مستو

(.طالبات–طالب )اجلامعة 

اجمللس االستشاري  

الطالبي 
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اجمللس االستشاري  

الطالبي 
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ةاالندية الطالبي
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رابط التسجيل في النادي 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_bZCEUonh9LggU7XiDPFvsg-
VFenYn1FI-flFqv7rZA9FZw/viewform?usp=pp_url

طرق التواصل مع النادي 

تويترحساب 

https://twitter.com/EHCNBU
انستقرامحساب 

https://www.instagram.com/ehcnbu
اليوتيوبقناد

https://www.youtube.com/channel/UCUpqEf6GxJDCBFpfA_RrjwQ
االيميل

EHC.NBU@gmail.com

دليل الطالب في كلية الطب

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_bZCEUonh9LggU7XiDPFvsg-VFenYn1FI-flFqv7rZA9FZw/viewform?usp=pp_url
https://twitter.com/EHCNBU
https://www.instagram.com/ehcnbu
https://www.youtube.com/channel/UCUpqEf6GxJDCBFpfA_RrjwQ
mailto:EHC.NBU@gmail.com
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مواقع  

وارقام تهمك

الطالبة الدخول واعارة كتاب/خالهلا ميكن للطالب ومن 

جى ير)الرقمية او جتديد االعارة او الدخول على املكتبة 

أو مسح الكودالرابطالدخول على 

عمادة شؤون المكتبات 

https://deanship-library-affairs.nbu.edu.sa/
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مواقع  

وارقام تهمك
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0146614125مكتب سكرتارية العميد              

0146614771مشرفة وكالة الكلية شطر الطالبات

0146614911وحدة االرشاد االكاديمي            

0146614219وحدة شؤون الطالب               

0146614324وحدة الجداول واالختبارات          

0146615237وحدة التسجيل                     

0146617881وحدة اطباء االمتياز                 

مواقع  

وارقام تهمك


