
الالئحة المنظمة للمسار األكاديمي في المرحلة ما قبل المهنية
بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

سبتمبـــــــر ٢٠٢٢





الالئحة المنظمة للمسار األكاديمي في المرحلة ما قبل المهنية
بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

سبتمبـــــــر ٢٠٢٢



سبتمبـــــــر ٢٠٢٢







7الالئحة المنظمة للمسار األكاديمي في المرحلة ما قبل المهنية

المحتــــــــــوى

8 الفصل األول: الهدف والنطاق والتعريفات 

8 البند األول: الهدف 

8 البند الثاني: النطاق 

8 البند الثالث: التعريفات 

٩ الفصل الثاني: اإلشتراطات العامة للحد األقصى للمرحلة ما قبل المهنية  

١٠ الفصل الثالث: الفصل من الجامعة 



الالئحة المنظمة للمسار األكاديمي في المرحلة ما قبل المهنية8

الفصل األول: الهدف والنطاق والتعريفات

البند األول: الهدف

الغرض من هذه الالئحة إيضاح اإلجراءات التنظيمية لتقدم الطالب األكاديمي في المرحلة ما قبل المهنية
))University Preprofessional Program )UPPP(، في كلية العلوم والمهن الصحية، بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

البند الثاني: النطاق

.)UPPP( تنطبق هذه الالئحة على جميع الطالب في المرحلة ما قبل المهنية في الجامعة 

البند الثالث: التعريفات

١-  اإلنذار األكاديمي: إشعار رسمي للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن )٢.٠٠ من ٥.٠٠(.

٢- العام الدراسي: ثالثة فصول دراسية.

3- المرحلــة مــا قبــل المهنيــة الجامعيــة )UPPP(: هــي الســنتان األولــى للطــالب المســتجدين والمنتظميــن مــن طــالب المســار 

األول المقبوليــن فــي الجامعــة وأول فصليــن دراســيين للطــالب المقبوليــن فــي المســار الثانــي.

4- المقرر: سلسلة من مادة دراسية في مجال دراسي واحد خالل فصل دراسي واحد.

5- تأجيل الفصل الدراسي: عملية تأجيل الطالب لدراسته قبل اكتمال تسجيل المقررات لفصل دراسي معين.

6- حذف الفصل الدراسي: عملية حذف الطالب جميع المقررات التي تم تسجيلها لفصل معين.

7- طالب المسار األول: الطالب الذين يدرسون درجة البكالوريوس في العلوم الصحية، من خريجي المرحلة الثانوية. 

8- طــالب المســار الثانــي: الطــالب الذيــن يدرســون درجــة البكالوريــوس فــي برنامــج الطــب والجراحــة، مــن خريجــي البكالوريــوس      

فــي المجــاالت العلميــة.

:)cGPA(٩- متوسط النقاط التراكمي

• المعدل التراكمي )GPA(: القيمة الرقمية المحسوبة للساعات المعتمدة التي تم إكمالها خالل الفصل الدراسي. 

• متوسط النقاط التراكمي )cGPA(: المعدل التراكمي المحسوب لجميع الساعات المعتمدة لكافة الفصول الدراسية

   المكتملة.

المادة
 األولى
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الفصل الثاني: اإلشتراطات العامة للحد األقصى للمرحلة ما قبل المهنية

يجــب إنهــاء مقــررات الســنة األولــى مــن المرحلــة مــا قبــل المهنيــة )UPPP( فــي غضــون عاميــن دراســيين كحــد أقصــى وال يتــم 

احتســاب تأجيــل أو حــذف الفصــل الدراســي مــن ضمنهــا.

المادة
 الثانية

يجــب إنهــاء جميــع مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة المقــررة فــي الفصــل األول مــن الســنة األولــى وفــق الخطــة الدراســية المعتمــدة، فــي 

غضــون عــام دراســي واحــد كحــد أقصــى وال يتــم احتســاب تأجيــل أو حــذف الفصــل الدراســي مــن ضمنهــا.

المادة
الثالثة

يجب إكمال مقررات المرحلة ما قبل المهنية )UPPP( للطب وطب األسنان والصيدلة في غضون ثالثة أعوام دراسية كحد

أقصى)ما مجموعه تسعة فصول دراسية(. وال يتم احتساب تأجيل أو حذف الفصل الدراسي من ضمنها. 

المادة
الرابعة

يجــب إكمــال مقــررات المرحلــة مــا قبــل المهنيــة )UPPP( للعلــوم الطبيــة التطبيقيــة والمعلوماتيــة الصحيــة وبرامــج التمريــض 

فــي غضــون أربعــة أعــوام دراســية كحــد أقصــى )مــا مجموعــه اثنــا عشــر فصــل دراســي( وال يتــم احتســاب تأجيــل أو حــذف الفصــل 

الدراســي مــن ضمنها.

المادة
الخامسة
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الفصل الثالث: الفصل من الجامعة

البند األول: طالب المسار األول

ُيفصل الطالب من الجامعة في حال تحقق أي من الحاالت التالية: 

أ. عــدم اجتيــاز مــواد اللغــة اإلنجليزيــة المقــررة فــي الفصــل الدراســي األول مــن الســنة األولــى وفــق الخطــة الدراســية المعتمــده، 

بحــد أقصــى خــالل ثالثــة فصــول دراســية. 

ب. عدم اجتياز مواد السنة األولى في غضون عامين دراسيين )ستة فصول دراسية(. 

ج. عــدم اجتيــاز جميــع مقــررات المرحلــة مــا قبــل المهنيــة )UPPP( بنجــاح فــي غضــون ثالثــة أعوام دراســية )تســعة فصول دراســية( 

للطــالب الملتحقيــن فــي برامــج الطــب أو طــب األســنان أو الصيدلة. 

ــا عشــر فصــالً  ــاز جميــع مقــررات المرحلــة مــا قبــل المهنيــة )UPPP( بنجــاح فــي غضــون أربعــة أعــوام دراســية )اثن د. عــدم اجتي

ــض.  ــة والتمري ــة الصحي ــة والمعلوماتي ــة التطبيقي ــوم الطبي ــج العل ــي برام ــن ف ــالب الملتحقي ــيًا( للط دراس

ه. حصــول الطالــب علــى ثــالث إنــذارات أكاديميــة متتاليــة. أمــا إذا تلقــى الطالــب ثــالث إنــذارات أكاديميــة متتاليــة فــي منتصــف 

العــام الدراســي فســيتم تأجيــل الفصــل مــن الجامعــة حتــى نهايــة العــام الدراســي. إذ يتــم منحــه فرصــة لتحســين متوســط

النقاط التراكمي وتجنب الفصل في منتصف العام الدراسي.

المادة
السادسة

البند الثاني: طالب المسار الثاني

ُيفصل الطالب من الجامعة في حال تحقق أي من الحاالت التالية: 

أ. عدم اجتياز أي من مقررات المرحلة ما قبل المهنية )UPPP( وفقا للخطة األكاديمية لطالب المسار الثاني.

ب. انخفاض المعدل الطالب تراكمي عن )٣.٠٠ من ٥.٠٠(.

المادة
 السابعة

 صــدرت توصيــة اللجنــة الدامئــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة عــى هــذه الالئحــة بجلســتها رقــم )18( وتاريــخ 9 ذوالقعــدة 1443ه،  

املوافــق 8 يونيــو 2022م
*




