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مقدمة

مقدمةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 3

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

يشرفنا انضمامك إلى قسم علوم المختبرات ا°كلينيكية، ونتمنى لكم سنوات دراسية مفيدة ومثمرة.
ال يخفى على طالبنا أهمية االلتزام بأخالقيات العمل ومالها من أثر واضح على نجاح ا°نسان في أي عمل

يقوم به، وعليه فإن قسم علوم المختبرات ا°كلينيكية يضع بين يديكم هذ الدليل التعريفي ببعض اللوائح
والضوابط الخاصة بالجامعة وبقسم علوم المختبرات االكلينيكية. متمنين لكم عام دراسي مليء با°نجازات

والنجاح.
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تعريف بالتخصص

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 4تعريف بالتخصص

تعد علوم المختبرات ا°كلينيكية أحد أهم التخصصات الطبية في المنظومة الطبية حيث يقوم فريق العمل
 المسئول عن هذا التخصص بإجراء التشخيص المخبري وفق أحدث التقنيات المخبرية وهو أحد الطرق التشخيصية

المساهمة في التشخيص ا°كلينيكي.
تشمل علوم المختبرات ا°كلينيكية عدة تخصصات مختلفة حيث تنقسم إلى أربع مسارات رئيسية هي علم  
االحياء الدقيقة الطبية، علم الكيمياء الحيوية ا°كلينيكية، علم أمراض الدم ونقل الدم، علم ا�نسجة والخاليا

المرضية.
علم ا�حياء الدقيقة الطبية يعنى بدراسة ا�حياء الدقيقة المسببة لÃمراض، حيث يتعرف الطالب على طرق  

العزل و التعرف على هذه الميكروبات من أجل تشخيص ا°صابة و معالجتها بشكل سليم.
أما في علم الكيمياء الحيوية ا°كلينيكية فيتعرف الطالب على طرق قياس ومراقبة التغيرات التي تطرأ على   

جسم ا°نسان في حالة المرض.
أما ا�مراض التي تصيب كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية كا�نيميا واللوكيميا فهي موضوع  
الدراسة في علم أمراض الدم، كما أن علم نقل الدم معني بالطرق اÅمنة لنقل الدم ومكوناته من المتبرعين

بالدم إلى المحتاجين إليه.
أما علم ا�نسجة و الخاليا المرضية فيدرس الخاليا وا�نسجه والتغيرات التي تطرأ على هذه الخاليا وا�نسجة  

في حالة المرض.
كما تتفرع عن المسارات ا�ربع أعاله مقررات أكثر تخصصًا يدرسها الطالب أثناء تقدمهم في الخطة الدراسية،  
فعلم ا�حياء الدقيقة يتفرع بطبيعته إلى عدة تخصصات كعلم الفيروسات، علم البكتريا وعلم الفطريات هذا

با°ضافة إلى علم الطفيليات.
أما علم المناعة – والذي غدا تخصصًا منفصًال عن ا�حياء الدقيقة- فيعنى بدراسة الجهاز المناعي و مكوناته  

واستجاباته المناعية المختلفة باالضافة الى ا�مراض الناشئة عن الخلل فيه ( أمراض المناعة ) وتشخيصها.
أما التشخيص الجزيئي فيعد أحدث تقدم في مجال تشخيص ا�مراض, حيث تكشف تقنيات البيولوجيا الجزيئية عن  

الخلل في الجينات المسببة لÃمراض في أنسجة وخاليا وسوائل الجسم، كما تكشف التركيب الوراثي في
حاالت مرضية معينة.

من هنا يمكن القول إن علوم المختبرات ا°كلينيكية تهدف إلى دراسة طرق الكشف عن ا�مراض و تشخيصها  
في سبيل معالجتها و متابعتها بشكل سليم وبالتالي منع انتشارها.
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1

2

3

السنة الدراسية عبارة عن فصلين رئيسيين

المستوى الدراسي هو الُمسّمى الّدال على المرحلة الدراسية، ويكون عدد المستويات
للتخرج ثمانية مستويات على ا�قل طبقا للخطة الدراسية الُمعتمدة

3
ُمدة المستوى الدراسي هي فصل دراسي كامل (ال تقل عن 15 أسبوعًا)، وال تشتمل
هذه الُمدة على فترتي التسجيل واالختبارات النهائية

4
يتم تدريس عدد من الُمقررات الدراسية (مادة دراسية) خالل المستوى الدراسي وفقًا
لبرنامج كل تخصص في ا�قسام المختلفة

على الطالب دراسة 136 وحدة دراسـية (سـاعة معتمـدة) لنيـل درجـة البكالوريوس على
النحو التالي :

6
يُحــدد الطالــب تخصصــه قبــل انتهائــه مــن الســنة التحضــيرية بنــاًء علــى الشروط
التي يُحددها كل قسم

نظام الدراسة في كلية العلوم
الطبية التطبيقية

تنتظم الدراسة في كلية العلوم الطبية التطبيقية طبقًا لما يلي :

5

يَدرُس الطالب 31 وحدة دراسية خالل السنة المشـتركة ( فصـلين دراسـيين خالل عام أكاديمي واحد )
يـَـدرُس الطالــب 97 وحــدة دراســية (اختيــاري وإجبــاري) فــي برنــامج التخصص بأقسام الكلية
المختلفة على مدار الستة فصول الدراسـية التاليـة للسنة المشتركة بدءاً من الفصل الدراسي الثالث
متطلبات الجامعة: يقوم الطالب باختيار 8 وحـدات دراسـية مـن متطلبـات الجامعة ( ثقافة إسالمية )
مـن أصـل 22 وحـدة دراسـية اختياريـة خـالل فتـرة دراسته بالكلية
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4

الدخول إلى النظام ا�كاديمي عبر الرابط :                                                                    ومن ثم  
إدخال اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها عند إنشاء بريده االلكتروني

النظام ا�كاديمي هو حجر ا�ساس في المنظومة ا�كاديمية، ومحور العملية التعليمية، والخطوة
ا�ولى لبدء الحياة الجامعية .يتيح النظام ا�كاديمي الجديد                               للطالب المميزات التالية :

النظام ا�كاديمي
e-eduGate

e-eduGate

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Computer/Pages

http://edugate.ksu.edu.sa

e-eduGate

1

6 االطالع على الجدول الدراسي للكلية والشعب الُمتاحة والُمغلقة

4التسجيل: تسجيل المقررات الدراسية وتحديد عدد الساعات المطلوب دراستها

2

الحذف وا°ضافة: يجوز للطالب حذف وإضافة مقررات خالل ا�سبوع ا�ول من الدراسة
5بحيث ال يقل أو يزيد العبء الدراسي عن العبء المسموح به

التسجيل ا°لكتروني (التسجيل والحذف وا°ضافة): يُمكن للطالب أن يسجل بنفسه من أّي
مكان يوجد فيه خالل فترة التسجيل والحذف وا°ضافة المحددة في التقويم الجامعي

3دون الحاجة إلى مراجعة الكلية أو القسم

إنشاء بريد االلكتروني من خالل موقع عمادة التعامالت ا°لكترونية واالتصاالت
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النظام ا�كاديمي4
e-eduGate

e-eduGate

االطالع على الجدول الدراسي للطالب وطباعته

االطالع على جدول االختبارات النهائية

االطالع على السجل ا�كاديمي وطباعة نسخة ( غير رسمية )

االطالع على نتائج االمتحانات النهائية فور رصدها

13

14

11

12

االطالع على الخطة الدراسية والمقررات الُمجتازة والمقررات الُمتبقية

االطالع على العقوبات المسجلة على الطالب

استعراض المكافآت

تقديم االقتراحات والشكاوى

16

تقييم ا�داء ا�كاديمي �عضاء هيئة التدريس15

تبادل الرسائل االلكترونية وتغيير كلمة المرور

7

8

10

9



قواعد وآليات تسجيل المقررات
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5

المقرر الدراسي هو مادة دراسية تتبع مستوى محدد ضمن خطة الدراسة المعتمدة في
1كل تخصص ( برنامج ). يكون للمقرر رقم، ورمز، واسم، وتوصيف طبقًا لÃقسام المختلفة

يتم تسجيل المقررات بطريقة آلية في بداية الفصل الدراسي التالي، وذلك تسهيًال على
5الطالب، ثم يُمكن بعد ذلك للطالب تعديل الجدول الدراسي الخاص به بالحذف وا°ضافة

 يتم تسجيل المقررات الدراسية لجميع الطالب بطريقة آلية من خالل الموقع ا°لكتروني
3

تتفاوت المستويات الدراسية في عدد وحداتها الدراسية من ( 12 – 20 ) وحدة دراسية
4لكل مستوى

الجدول التالي يوضّح العبء الدراسي للطالب بما يتناسب ومعدله التراكمي :

يُقسم المقرر إلى مجموعة من المحاضرات النظرية والدروس العملية ( وحدة دراسية )
تُعطى أسبوعيًا خالل المستوى الدراسي

الوحدة الدراسية هي المحاضرة النظرية ا�سبوعية التي ال تقّل مدتها عن خمسين
2دقيقة، أو الدرس العملي الذي ال تقّل مدته عن مئة دقيقة

6

الُمعدل التراكمي

 الساعات المسموح بتسجيلها

22.533.544.55

13-12151617181920

http://edugate.ksu.edu.sa
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7

8

9

5

تتم عمليات الحذف وا°ضافة خالل ا�سبوع ا�ول من الفصل الدراسي بواسطة الطالب
 إلكترونيًا، وذلك من خالل بوابة النظام ا�كاديمي للجامعة بعمادة شئون القبول والتسجيل

ال يحق للطالب التسجيل في مقرر دون النجاح في المتطلب السابق لهذا المقرر

الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات
المستوى بالتدرج بدءاً بالمستويات ا�قّل، وذلك وفق الخطط الدراسية المعتمدة

الطالب المتعثرون دراسيًا يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد ا�دنى من
العبء الدراسي في كل فصل على أن تُراعى النقاط اÅتية : 10

عدم التعارض في الجدول الدراسي
استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات الُمراد تسجيلها

http://edugate.ksu.edu.sa



الحذف واالضافة لمقرر دراسي
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6

يجوز للطالب حذف مقرر دراسي واحد قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على
ا�قل، وذلك بتقديم ُعذر مقبول لعميد الكلية وبحد أقصى أربعة مقررات دراسية خالل فترة

5دراسته بالكلية

تتم عملية الحذف وا°ضافة للمقررات الدراسية من خالل البوابة  ا°لكتروني
                                                                 خالل ا�سبوع ا�ول فقط من الفصل الدراسي على

4أالّ يقّل عدد الساعات الُمعتمدة المسجلة عن 12 ساعة
http://edugate.ksu.edu.sa



إذا بلغت نسبة الغياب عن المحاضرات بدون عذر %25، يوقع الطالب عند مرشدة
ا�كاديمي على نموذج إقرار بالتنبيه عن عدم تجاوز نسبة الغياب %25، في حال وصل
الغياب بدون عذر الى أكثر من %25 من مجموع محاضرات المقرر يرفع أسم الطالب
ضمن قوائم الطلبة المحرومين ويمنع من دخول االختبار النهائي لهذا المقرر

 االلتزام بحضور المحاضرات من االسبوع االول من الفصل الدراسي

المواظبة والتأجيل واالنقطاع
 عن الدراسة

المواظبة والتأجيل واالنقطاع عن الدراسةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 11

7

2

ضرورة االلتزام بحضور الجانب العملي وا°كلينيكي حيث أن التغيب من دون عذر يترتب
عليه عدم الحصول على درجة التقييم كاملة

1

3

الطالب المنتظم ال بّد له أن يحقق نسبة حضور ال تقّل عن %75 من المحاضرات والدروس العملية
إذا حقق الطالب نسبة غياب %25 فأكثر في أّي مقرر، فإنه يُحرم من دخول االختبار النهائي لهذا
المقرر ويُعتبر راسبًا فيه
يجوز لمجلس الكلية (التي تقدم المقرر) أو من يفوضه -  استثناء - رفع الحرمان والسماح للطالب
بدخول االختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس على أال تقل نسبة الحضور عن ( %50 ) في
المحاضرات والتمارين والدروس العملية والسريرية الفعلية لكل مقرر
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي لعذر يقبله مجلس الكلية على
أالّ تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثالثة فصول دراسية متقطعة، كحد أقصى طوال
  فترة دراسته بالكلية
يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة استثناء البند السابق
إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس
الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقّل
ال يُعتبر الطالب ُمنقطعًا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً بجامعة أخرى
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8

االعتذار عن دراسة مقرر دراسي
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي أو أكثر ويرصد له تقدير (ع) دون

أن يعّد راسبًا وفقًا للضوابط اÅتية :

االعتذار

1

لطالب النظام الفصلي االعتذار عن مقررين دراسيين كحد أقصى في الفصل الدراسي أو الصيفي
الواحد، على أن يقدم الطلب قبل بداية فترة االختبارات النهائية بأربعة أسابيع للفصل الدراسي،

وأسبوعين للفصل الصيفي
لطالب النظام السنوي االعتذار عن أربع مقررات دراسية كحد أقصى في السنة الدراسية الواحدة، على

أن يُقدم الطلب قبل بداية فترة االختبارات النهائية بثمانية أسابيع
أال يزيد عدد المقررات المعتذر عنها عن أربعة مقررات دراسية طيلة بقاء الطالب في الجامعة، على

أن يحتسب االعتذار عن مقرر في الفصل الصيفي بنصف اعتذار ويجبر الكسر لصالح الطالب
أن ال يقل عدد الساعات المسجلة عن الحد ا�دنى ( 12 ساعة ) وبما مجموعه أربعة مقررات دراسية -

معتذر عنها كحد أقصى طيلة بقاء الطالب في الجامعة
وفي جميع هذه الحاالت يقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر

البوابة ا°لكترونية وإذا لم يبت عميد الكلية في الطلب ينفذ االعتذار آليًا، ولمدير الجامعة – في حالة
الضرورة القصوى

االستثناء من هذه المواد على أن ال تتجاوز بداية االختبارات النهائية لمقررات ا°عداد العام، ويرصد
للطالب تقدير (ع) أو (      ) في المقرر

بموجب التعديل فإنه يجوز لطالب النظام الفصلي االعتذار عن مقررين دراسيين في الفصل
الواحد وثالثة مقررات في النظام السنوي (سابقا كان االعتذار لمقرر واحد فقط) , كما م تمديد

فترة التقديم لالعتذار بحيث يمكن للطالب التقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية
بأربعة أسابيع على ا�قل للفصل الدراسي , وأسبوعين للفصل الصيفي

W

يجوز لطالب النظام الفصلي أن يقدم طلب اعتذار لعميد الكلية عن االستمرار في دراسة فصل دراسي أو
صيفي شرطةأن يتقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأربعة أسابيع على ا�قل للفصل الدراسي،

وأسبوعين للفصل الصيفي
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االعتذار8

يحق للطالب ا°عتذارعن مقررين على ا�كثر خالل الفصل الدراسي ويجب على الطالب تنفيذ
إجراءات االعتذار قبل بدء االختبارات النهائية ( وفق تواريخ يتم تحديدها فصليا من قبل
عمادة القبول والتسجيل ) ويستحسن مراجعة الطالب للمرشد ا�كاديمي �خذ النصح
والمشورة وفي حال االتفاق على تقديم طلب اعتذار فيجب : 2

االعتذار عن المقررات عن طريق البوابة ا�كاديمية مع تعبئة نموذج اعتذارعن مقرر موقع المرشد
   ا�كاديمي ويتم تسليم النموذج لوحدة شؤون الطالب
يوقع الطالب على نموذج خاص يفيد تحمل مسؤولية أي نتائج مترتبة على هذا ا°جراء من تعثر
ونحوه يتم التنفيذ عن طريق وحدة شؤون الطالب
يجب على الطالب االستمرار في حضور المحاضرات للمقرر المعتذر عن حتى يظهر له حرف (ع) أمام
  المقرر مما يعني قبول االعتذار
أال يتجاوز عدد مرات االعتذار ثالث مرات طيلة بقائه في الجامعة و أال يكون االعتذار عن ثالثة فصول
متتالية

في حال وجود معادلة لمقرر دراسي على الطالبة التوجه لمركز نافذتي الموجود في الدور
ا�رضي بكلية العلوم الطبية التطبيقية مكتب رقم 4 والحرص على متابعة الموضوع حتى
تتم المعادلة لها، وللطالب التوجه الى مكتب شئون الطالب في الدور ا�ول



السجل ا�كاديمي: هو بيان يوضح سير الطالب  الدراسي ، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دارسي
برموزها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل

التراكمي وبيان التقدير العام  با°ضافة إلى المقررات التي أعفي منها الطالب  المحول.

السجل ا�كاديمي ورموز التقديرات

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 14السجل ا�كاديمي ورموز التقديرات
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معادلة المقررات10

أوًال : للطلبة المحولين من خارج الجامعة :

يتقدم الطالب للكلية المحول إليها بوصف للمقررات التي سبق دراستها وللكلية الموافقة على معادلتها
بما يتناسب مع مقررات الخطة، على أن ال تتجاوز الساعات المعادلة ما نسبته %40 من خطة الطالب في
جامعة الملك سعود. بالشروط التالية :

أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول معادًال في مفرداته أو مكافئًا، وال تقل عدد وحداته الدراسية
عن الوحدات للمقرر المراد معادلته في جامعة الملك سعود
أال يكون قد مضى على اجتياز الطالب للمقرر في الجامعة المحول منها أكثر من خمس سنوات ولمدير
الجامعة أو من يفوضه االستثناء من ذلك
أال يقل تقدير الطالب في المقرر (المراد معادلته) الذي اجتازه الطالب المحول عن جيد، ولمجلس الكلية 
اشتراط تقدير أعلى

1

ثانيا :الطلبة من داخل الجامعة :

تقدم الطالب الى كليته التي حول إليها بطلب معادلة المقررات التي سبق له اجتيازها على أن يرفق
نسخة من السجل ا�كاديمي (ا�صل)
أن يحصل على موافقة وتوقيع رئيس القسم المختص والكلية على المعادلة
يتم إرسالها الى عمادة القبول والتسجيل لتنفيذها على النظام ا�كاديمي بعد التأكد من مطابقتها
للوائح المنظمة لذلك
يجب على الطالب الدخول من خالل حسابه على بوابة النظام ا�كاديمي  للتأكد من أن المقررات قد تم
معادلتها و أن المقرر الذي تم معادلته قد تم حذفه من تسجيله إذا كان مسجال به في الفصل الدراسي
الذي حصل فيه على المعادلة

2
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11 االختبارات والتقديرات

2تحتسب درجة ا�عمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين التاليتين :

يحدد مجلس الكلية، بناًء على اقتراح مجلس القسم، درجة لÃعمال الفصلية تتراوح
1بين %40 إلى %60 من الدرجة النهائية للمقرر

إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يتغير تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب لعدم
4استكماله، فإنه يُستبدل به تقدير راسب (هـ)، ويُحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي

تُحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر طبقًا للجدول المذكور سابقًا
5في كيفية حساب المعدالت

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، بناًء على توصية مدرس المادة، السماح
للطالب باستكمال متطلبات أّي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في

سجله ا�كاديمي تقدير غير مكتمل (ل)، وال يُحتسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إالّ
3التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر

االختبارات الشفهية أو العملية، أو البحوث، أو أنواع النشاط الصفي ا�خرى، أو منها جميعًا، أو من
بعضها، واختبار تحريري واحد على ا�قل

اختباران تحريريان على ا�قل
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12 ضوابط االختبارات النهائية

1ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد

ال يُسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد ُمضّي نصف ساعة من بدايته، كما ال يُسمح
2له بالخروج من االختبار قبل ُمضّي نصف ساعة من بدايته

تعدل النتيجة بموجب نموذج ُ وفي حال وجود خطأ  ، على رئيس القسم طلب إفادة مدرس
المقرر تعديل النتيجة، أما في حال ا°فادة بسالمة التصحيح، على رئيس القسم إطالع الطالب
على ورقة إجابته ومقارنتها با°جابة النموذجية لالختبار، وعند قبول الطالب بسالمة التصحيح

يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم بحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد
1الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية، على أن يتم إنهاء هذه ا°جراءات خالل خمسة أيام عمل

في حال عدم قبول الطالب بسالمة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين
من اعضاء هيئة التدريس في القسم ليس من بينهما مدرس المقرر، وترفع تقريرها إلى رئيس

القسم التخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها
2عشرة أيام عمل، ويتم إبالغ الطالب بالقرار

يُحدد مجلس الكلية، بناًء على توصية مجلس القسم المختص، مدة االختبار التحريري
3النهائي على أالّ تقل عن ساعة واحدة، وال تزيد على ثالث ساعات

الغش في االختبار، أو الشروع فيه، أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار، أمور
4يُعاقب عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يُصدرها مجلس الجامعة

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر في حاالت الضرورة الموافقة على إعادة تصحيح
5أوراق ا°جابة خالل فترة ال تتجاوز بداية الفصل الثاني وفقًا للقواعد التالية

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة مقرر واحد فقط في الفصل الدراسي
يتقّدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق ا°جابة إلى القسم الذي يَُدرّس المقرر على أالّ يتجاوز تقديم

الطلب شهراً من نهاية فترة االختبارات النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراق إجابة أحد
مقرراته

أال ّ يكون الطالب قد سبق أن تقّدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة أحد االختبارات وثبت عدم صحة طلبه •

( ذكر ضمن الضوابط )
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في حال غياب الطالب أو الطالبة عن االمتحانات الفصلية فيجب سرعة ابالغ أستاذ المقرر والمرشد ا�كاديمي
وتقديم العذر خالل 3 إلى 4 أيام عمل ليتم مناقشته في لجنة خاصة مكونه من رئيس/وكيلة القسم وأستاذ

المقرر والمرشد ا�كاديمي بحضور الطالب التخاذ القرار المناسب من قبول العذر أو عدمه، وفي حال  قبول
العذر يحدد موعد االختبار البديل باالتفاق مع أستاذ المقرر في أي وقت خالل الفصل الدراسي على أن يعقد

كحد أقصى قبل اسبوع  من االختبارات العملية النهائية

ولمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية
بجامعة الملك سعود على الرابط :

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lyh_ldrs_wlkhtbrt_0.pdf
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14 التحويل

1أولًّا: التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة :

يجوز بموافقة عميدي الكلية التي يرغب التحويل اليها وفقًا للشروط التي يُقرّها مجلس الكلية التي
يرغب الطالب التحويل إليها

تثُبت في السجل ا�كاديمي للطالب الُمحوّل من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها،
ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية الُمحوّل منها

2ثانيا: التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية :

يجوز للطالب، بعد موافقة عميد الكلية، التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط
يضعها مجلس الكلية

تثبت في السجل ا�كاديمي للطالب المحوّل من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها،
ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة
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التخرج15

يتخرّج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية على أالّ يقّل معدله التراكمي
عن 2 بتقدير مقبول وإتمام سنة االمتياز
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للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (75 ،4 )إلى (00 ،5 )عند التخرج مرتبة الشرف االولى

للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (25 ،4 )إلى أقل من (75 ،4 )عند التخرج مرتبة الشرف الثانية

مرتبة الشرف

التخرج

مرتبة الشرف

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف االولى أو الثانية ما يلي: أ- اÅ يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه
في الجامعة أو في جامعة أخرى. ب- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط
المدة بين الحد اÅدنى والحد اÅقصى للبقاء في كليته، وال يدخل في احتساب المدة الفصول الدراسية التي
درسها الطالب في غير تخصصه. ج- أن يكون الطالب قد درس في جامعة الملك سعود ما ال يقل عن (%60)

من متطلبات التخرج



ارشادات عامةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 23

ارشادات عامة16

يجب على جميع الطالب االطالع على الجدول الدراسي على البوابة ا�كاديمية منذ بداية
فترة التسجيل

°جراء أي تعديل على جدولك الدراسي مع بداية كل فصل يرجى اتباع التسلسل التالي :

1

االلتزام بالمقررات الدراسية المسجلة في البوابة ا�كاديمية و في حال الرغبة في الحذف
واالضافة فيجب الرجوع الى المرشد/ة االكاديمي/ة خالل ا�سبوع الدراسي ا�ول 4

عند تسجيل مقررات ا°عداد العام يتحمل الطالب مسؤولية أي تعارض مع أوقات االختبارات
الفصلية والنهائية و أي تعارض  مع أوقات التدريب العملي  ويوقع على إقرار بذلك 8

على الطالب عدم تسجيل مقررات من مستويات أعلى من دون العودة للمرشد/ة
ا�كاديمي/ة وفي حال حصل ذلك فالطالب/ة مسؤول/ة عن المشاكل التي ستواجه
مستقبال من تزامن اختبارين فصليين او نهائيين ونحو ذلك من مشاكل أكاديمية 5

ضرورة حضور الطالب المتعثر والذي ليس لدية جدول دراسي بالبوابة لمكتب المرشد/ة
ا�كاديمي/ة خالل ا�سبوع الدراسي ا�ول وفي حال عدم مقدرته على الحضور عليه
التواصل مع المرشد/ة  عن طريق البريد االلكتروني 6

2

على جميع الطالب انهاء مشاكل التسجيل قبل نهاية ا�سبوع ا�ول من كل فصل دراسي 3

التسجيل في مقررات ا°عداد العام (مقررات السلم والعرب) 7

يجب التقيد بالشعب المطروحة والخاصة بكلية العلوم الطبية التطبيقية 9

استخدام البوابة االلكترونية
في حال عدم تمكنك من تعديل الجدول عن طريق البوابة يمكنك رفع طلب تعديل الجدول الكترونيا
عن طريق نظام سمر
اذا تعذر رفع الطلب الكترونيا عن طريق نظام سمر فيمكنك التوجه إلى مسجل القسم او المرشد
االكاديمي



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 24ارشادات عامة

16 ارشادات عامة

يجب االلتزام بقاعات المقررات المذكورة في البوابة االلكترونية في حال كانت الشعب
10مشتركة مع كلية أخرى

يجب التأكد من المسمى ا�كاديمي في البوابة ا°لكترونية لتخصص الطالب الفعلي
واسم المرشد وفي حال تغير ذلك الرجاء التواصل مع مقرر لجنة ا°رشاد ا�كاديمي

12للقسم التابع له الطالب

يجب على الطالب االلتزام بالزي الخاص بالكلية والمكون من البالطو ا�بيض والزي الطبي
باللون الكحلي   سواء في الكلية أو أثناء الزيارات الميدانية لمستشفيات ونحوها ويمنع

17لبس العباءة او الثوب أثناء الدوام

يجب على الطالب تفعيل البريد الجامعي ا°لكتروني وذلك باالطالع عليه بشكل مستمر
واستخدامه كوسيلة تواصل رسمية مع أعضاء هيئة التدريس والمرشد ا�كاديمي. ويتحمل
الطالب مسؤولية عدم االطالع على اي تعاميم او ارشادات هامة تتعلق بالمقررات الدراسية

13وا°رشاد ا�كاديمي. وفي حال وجود مشكلة الرجاء سرعة التواصل مع المرشد ا�كاديمي

يجب على الطالب مراعاة خصوصية أعضاء هيئة التدريس وعدم ا�قدام على التسجيل
14الصوتي أو المرئي للمحاضرات

من مسؤولية الطالب المحافظة على نظافة القاعات الدراسية والمعامل وإغالق ا�جهزة 
16عند االنتهاء من استخدامها

11يجب على الطالب تحديث بيانات وارقام التواصل من خالل البوابة ا°لكترونية في حال تغييرها

15في حال وجود شكوى أكاديمية لدى الطالب بخصوص مقرر أو أستاذ مقرر يرجى إتباع االتي

التوجه �ستاذ المقرر وطرح المشكلة عليه
وإذا لم يتم حل المشكلة التوجه إلى المرشد ا�كاديمي وتعبئة نموذج المشاكل الطالبية النموذج

خاص بالمشاكل ا�كاديمية وخالفها ويتم اطالع ومناقشتها مع رئيس/وكيلة القسم



ارشادات عامةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 25

16

يجب على الطالب حمل البطاقة الجامعية معه في جميع ا�وقات وإبرازها عند الدخول
للجامعة لموظفي ا�من 18

في حال الرغبة بالمشاركة في ا�نشطة الالصفية داخل أو خارج الجامعة  يجب االعتذار من
قبل الطالب من أستاذ المقرر الذي تتوافق وقت محاضرته مع وقت النشاط وفي حال
عدم قبول العذر فيحتسب غياب بدون عذر والمرشد غير مسؤول عن أخذ العذر للطالب 19

يمكن للطالب االستفادة من الدورات المقدمة من عمادة تطوير المهارات أو التنسيق
لدورات مرغوبة من قبل الطلبة وذلك بالتواصل مع منسق دورات عمادة تطوير المهارات
20   في كلية العلوم الطبية التطبيقية

إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة متطلب أساسي  أثناء الدراسة ومن لديه ضعف
فعليها العمل على تطوير مهارات اللغة 21

ارشادات عامة



االجرءات المتبعة في المعامل
للوقاية من فيروس كورونا

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 26االجرءات المتبعة في المعامل  للوقاية من فيروس كورونا

17

1 تجنب االتصال المباشر با�شخاص المصابين بأية عدوى تنفسية

2 تجنب لمس العينين وا�نف والفم قبل غسل اليدين

3 الحرص على لبس الكمامة طوال الوقت

5 غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على ا�قل وتعقيمهما بالكحول

6 تجنب المصافحة وااللتزام بالتباعد االجتماعي

7 ترك مسافة كافية (متر ونصف) على ا�قل بين الطالب أثناء دخول المعامل والخروج منها

4
يجب على الطالب  التخلص من القفازات بالطريقة الصحيحة وغسل اليدين بالماء والصابون

أو تعقيمها بالكحول قبل مغادرة المعمل



االجرءات المتبعة في المعامل
للوقاية من فيروس كورونا

االجرءات المتبعة في المعامل  للوقاية من فيروس كوروناجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 27

17

عدم مشاركة ا�دوات بين الطالب وفي حال المشاركة يجب غسل اليدين أو تطهيرها 8

التقيد بالجلوس في ا�ماكن المخصصة في المعامل (أماكن الملصقات) 9

االبتعاد عن التجمعات والمحادثات الجانبية داخل المعامل وخارجها 10

في حالة عدم التقيد با°رشادات السابقة سوف يمنع الطالب من حضور المعمل 13

تحميل التطبيقات الموصى بها من قبل وزارة الصحة وتدعم عملية التباعد وإعطاء تنبيهات
عن المخالطين وغيرها مثل تطبيقات تباعد وتوكلنا وصحتي 11

ضرورة ا°فصاح عن أية أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، السعال، ضيق التنفس، قبل دخول
المعمل وذلك بتعبئة نموذج الحاالت المشتبه بها مع ضرورة مراجعة عيادات (تطمن) أو
االتصال على (937) 12



نبذه عن الخدمات واالنشطة
المتوفرة في الكلية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 28نبذه عن الخدمات واالنشطة المتوفرة في الكلية

18

  وحدة االبتكار بكلية العلوم الطبية التطبيقية
الرؤية

تكمن رؤية مركز االبتكار في أن يصبح مركز االتصال الوطني لÛلهام واالبتكار وروح المبادرة

الرسالة
إن رسالة مركز االبتكار هي تشجيع المبدعين على المساهمة في خدمة المجتمع، وتحويل ا�فكار المبتكرة

واالختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واالرتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات المميزة إقليميًا وعالميًا
في مجالي ا°بداع واالبتكار. ويقوم مركز االبتكار في الكلية بإنجاز ا�هداف المرجوة من خالل العمل كحلقة
وصل بين الطالب ذوو ا�فكار المتميزة والشركات وأعضاء هيئة التدريس من خالل توفير المساعدة العلمية

والموارد الالزمة لدعم المفاهيم الجديدة وا�فكار المبتكرة



نبذه عن الخدمات واالنشطة
المتوفرة في الكلية

نبذه عن الخدمات واالنشطة المتوفرة في الكليةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 29

ا�هداف

18

تعزيز االبتكار في مجتمع الجامعة1

تشجيع طلبة الجامعة على تقديم أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية2

نشر ثقافة االبتكار والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمجتمع3

تسهيل تطبيق ا�فكار المبتكرة واستغاللها4

المساهمة في نقل االبتكارات الواعدة من الجامعة إلى الصناعة5

تحفيز المبدعين واالستثمار في ابتكاراتهم و مواهبهم بهدف خدمة المجتمع6

تسويق االبتكارات وا�فكار البحثية المتميزة7



نبذه عن الخدمات واالنشطة
المتوفرة في الكلية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 30نبذه عن الخدمات واالنشطة المتوفرة في الكلية

18

مديرة وحدة االبتكار في كلية العلوم الطبية التطبيقية
د. لمياء العبد الكريم (شطر الطالبات)
د.عبدالعزيز الفاخوري (شطر الطالب)

لالستفسار عن التقديم او للرغبة في العمل التطوعي
مع الوحدة مع احتساب ساعات التطوع في السجل

المهاري (الرجاء التواصل على االيميل)

االستاذة ساره السبيت
 البريد االلكتروني :                                                

تحويلة : 8050492

شطر الطالبات

د. عبد العزيز الفاخوري
البريد االلكتروني :                                                   

شطر الطالب

afakhouri@ksu.edu.sa

ssubait@ksu.edu.sa



برنامج الطلبة المتفوقون والموهوبون

برنامج الطلبة المتفوقون والموهوبونجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 31

19

لمعرفة المزيد من المعلومات عن البرنامج الرجاء االطالع على الرابط التالي :

https://cams.ksu.edu.sa/ar/node/2579

برنامج الطلبة المتفوقون والموهوبون



ا�ندية الطالبية  

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 32ا�ندية الطالبية  

20

ا�ندية الطالبية بجامعة الملك سعود تسعى جاهدة بأن ترتقي با�نشطة الالصفية على مستوى ا�ندية
الثقافية واالجتماعية والتخصصية والعامة من خالل إيجاد جو يسوده التعاون بين الطلبة

و انطالقا من رؤية ا�ندية الطالبية في إيجاد برامج وفعاليات تطوعية مميزة تخدم طلبة جامعة الملك سعود
والمجتمع وتحقيقا لترسيخ وتعزيز مبدأ العمل التطوعي لدى الطلبة وتعويدهم على خدمة االّخرين دون

مقابل فقد وضعت أهداف للعمل بهذا خالل منظومة إبداعية واحدة  وهي :

1توفير مناخ مناسب يمكن كل طالب من ممارسة هواياته ونشاطاته الترويحية المالئمة

10توثيق الروابط ا�خوية بين الطلبة وتقوية روح التالف والمحبة والتعاون بينهم

2بناء الشخصية المتكاملة للطالب وترجمتها إلى أفعال وسلوك

3 اكتشاف مواهب الطالب وتنميتها ورعاية الموهوبين والموهوبات

تهيئة البيئة المالئمة للطالب لتنمية قدراتها ومهارتها وتبادل الخبرات فيما بينهم والعمل
4على تشجيعهم ودعمهم وتكريمهم

المشاركة في المناسبات المختلفة داخليًا وخارجيًا وتبادل الخبرات وفقًا لÃنظمة المعمول
5بها

6توثيق ا°نتاج الطالبي وإنشاء قاعدة بيانات للمواهب الطالبية في مختلف المجاالت

7تنمية روح العمل التعاوني الجماعي التطوعي

8تهيئة الطالب لخوض ميدان العمل وتحمل المسؤولية

استثمار أوقات الفراغ لدى الطالب فيما ينمي معلوماتها وينوع خبراتها وينشط قدراتها
9العقلية



ا�ندية الطالبية  جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 33

ا°طار العام �نشطة النادي

20

يركز النادي نشاطه على مجال تخصصه :

ا�ندية الطالبية

 البرامج الثقافية: ندوات – محاضرات – لقاءات – مسابقات1

البرامج االجتماعية: رحالت طويلة وقصيرة–زيارات–ورش عمل2

  البرامج المهنية والتدريبية: دورات تدريبية وترهيليه في مجال تخصص النادي3

 البرامج الرياضية4

المعارض والمؤتمرات5



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 34ا�ندية الطالبية  

20

للتواصل مع النادي الطالبي في قسم علوم
المختبرات االكلينيكية

شطر الطالبات

 ا�ستاذة ريم الخميس

 المديرة/ حصه الزايد

شطر الطالب

 االستاذ سالم الشمري

 الطالب/ فيصل عبداÞ المفيز

تويتر

ا�ندية الطالبية

ralkhamis@ksu.edu.sa

@CLS_Club

salshammari1@ksu.edu.sa



Cls@ksu.edu.sa

كلية العلوم الطبية التطبيقية
قسم علوم المختبرات ا°كلينيكية

الكلية

0114693735
0114693736

رقم الفاكس: 0114693738

شطر الطالب

وسائل التواصلجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 35

وسائل التواصل21

لجميع االستفسارات أو االقتراحات يرجى
التواصل على

جامعة الملك سعود
ص ب 10219

1143 الرياض 3
المملكة العربية السعودية



Cls.cams@ksu.edu.sa

كلية العلوم الطبية التطبيقية
قسم علوم المختبرات ا°كلينيكية

الكلية

0118051601

شطر الطالبات

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 36وسائل التواصل

21 وسائل التواصل

قسم علوم المختبرات ا°كلينيكية

ولمزيد من المعلومات عن القسم يمكن الرجوع إلى موقع القسم على البوابة ا°لكترونية
لجامعة الملك سعود

@CLSDEPT

http://cams.ksu.edu.sa/ar/ClinicalLabsSciences



كل�ة العلوم الطب�ة التطب���ة
قسم علوم المختبرات االكلين���ة


