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  المقدمة

ضمــن خطــة وزارة التعليــم لتحويــل العــام الدراســي للتعليــم الجامعــي إلــى ثالثــة 
إلــى تقديــم  تبــوك  مــن فصليــن دراســيين، تســعى جامعــة  بــدالً  فصــول دراســية 
نمــوذج متميــز لتطبيــق خطــة التحــول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة لجميــع 
برامجهــا األكاديميــة بمختلــف الدرجــات العلميــة التــي تمنحهــا، وذلــك وفقــًا ألعلــى 
المعاييــر والممارســات العالميــة بمــا يضمــن تطويــر وتحســين نواتــج التعلــم ويســمح 
للطــالب والطالبــات بعــد التخــرج أن يكونــوا أكثــر قــدرة علــى المنافســة مــن خــالل 

تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، واكتســاب المهــارات االزمــة.

مميزات التحول للفصول الثالثةمميزات التحول للفصول الثالثة

رفــع وتحســين جــودة الخطــط الدراســية واالرتقــاء بمســتوى نواتــج التعلــم للبرامــج 	 
األكاديميــة.

التعلــم 	  التعليمــي للمقــررات الدراســية لتعزيــز نواتــج  زيــادة فاعليــة المحتــوى 
المســتهدفة.

مــن 	  للطــالب  القصــوى  االســتفادة  لضمــان  الدراســي،  العــام  أيــام  عــدد  زيــادة 
للمقــررات. الدراســي  المحتــوى 

زيــادة التركيــز فــي عمليــة التعلــم للطالــب فــي كل فصــل دراســي مــن خــالل منــح 	 
وقــت أكثــر لــكل مقــرر دراســي وتكــون دراســته أكثــر تعمقــًا ممــا يــؤدي إلى تحســين 

تحصيلــه العلمــي.
التسريع في تخرج الطالب حسب رغبته ومقدرته التحصيلية.	 
تعزيز جانب التدريب الميداني والتعاوني من خالل زيادة المدة الفعلية له. 	 
نواتــج 	  وتحســين  لتطويــر  المختلفــة  التعليــم  أســاليب  اســتخدام  وتحفيــز  تعزيــز 

التعلــم.
اإلستثمار األمثل للموارد المادية والبشرية طوال العام الدراسي.	 
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تعريفات مهمةتعريفات مهمة

الفصول الدراسية الثالثة الفصلين الدراسيينالعنصر

نظام 
الدراسة

ــه تقســيم العــام  هــو نظــام دراســي يتــم مــن خالل
الدراســي إلــى فصليــن دراســيين.

يتـــم  دراســـي  نظـــام  هـــو 
العـــام  تقســـيم  خاللـــه  مـــن 
الدراســـي إلـــى ثالثـــة فصـــول 

دراســـية.

العام 
الدراسي

دراســيين  فصليــن  مــن  الدراســي  العــام  يتكــون 
إلــى  باإلضافــة  الثانــي(  والفصــل  األول  )الفصــل 

اختيــاري. صيفــي  فصــل  وجــود  إمكانيــة 

يتكـــون العـــام الدراســـي من 
ثالثة فصول دراســـية )الفصل 
الثانـــي،  الفصـــل  األول، 
باإلضافـــة  الثالـــث(  والفصـــل 
فصـــل  وجـــود  إمكانيـــة  إلـــى 

اختيـــاري. صيفـــي 

الفصل 
الدراسي

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عشــر أســبوعًا تــدرس 
خاللهــا المقــررات الدراســية وال تدخــل مــن ضمنهــا 

فتــرات اإلختبــارات.

ـــة  ـــة ال تقـــل عـــن ثالث مـــدة زمني
علـــى  تـــدرس  أســـبوعًا  عشـــر 
الدراســـية  المقـــررات  مداهـــا 
فتـــرات  ضمنهـــا  مـــن  وتدخـــل 

اإلختبـــارات.

المستوى 
الدراسي

هــو مــا يــدل علــى المرحلــة الدراســية للطالــب، وفقــًا 
ال يوجد تغييرللخطــط الدراســية المعتمــدة.

الخطة 
الدراسية

يجــب  التــي  الدراســية،  المقــررات  مجموعــة  هــي 
علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة 

ال يوجد تغييرالعلميــة فــي تخصصــه.

المقرر 
الدراسي

المعتمــدة  الخطــة  ضمــن  الدراســية  المــادة  هــو 
لــكل برنامــج ويحمــل كل مقــرر  اســمًا و رقمــًا ورمــزًا، 

ال يوجد تغييرإضافــة إلــى وصــف مفصــل لمفرداتــه.

مدة 
الدراسة

هــي الســنوات األكاديميــة التــي يســتغرقها تدريس 
ال يوجد تغييربرنامــج أكاديمــي بــدوام كامل.

الساعات 
المعتمدة 
)الوحدات 
الدراسية(

النجــاح  متطلبــات  إلكمــال  الــالزم  الوقــت  هــي 
)الســاعة  المؤهــل  علــى  للحصــول  البرنامــج  فــي 
المعتمــدة ال تقــل عــن خمســين دقيقــة للمحاضــرة 
دقيقــة  مائــة  أو  أســبوعيًا  الســريرية  أو  النظريــة 

أســبوعيًا(. العملــي  للــدرس 

ال يوجد تغيير
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آلية التحول للفصول الدراسية الثالثةآلية التحول للفصول الدراسية الثالثة

تلتــزم جامعــة تبــوك أثنــاء تطبيــق عمليــة التحــول إلــى نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة 
بالتالــي:

المحافظــة علــى نواتــج ومخرجــات التعلــم األساســية للبرنامــج والمقــرر الدراســي 	 
وعــدم تأثرهــا بعمليــة التحــول.

عدم تأثر مدة الدراسة الالزمة للحصول على الدرجة العلمية.	 
عدم تأثر المعدل التراكمي للطالب.	 

: الطلبة المستجدون
ً
أوال

الطلبــة المســتجدون والمقبولــون بجامعــة تبــوك للعــام الجامعــي 1444 هـــ ســيتم 
دراســتهم  بدايــة  منــذ  الثالثــة  الدراســية  الفصــول  نظــام  علــى  بالجامعــة  قيدهــم 
الدراســية المطلوبــة  التخصصــات مــن حيــث عــدد ســاعات الخطــة  بالجامعــة لجميــع 
لنيــل الدرجــة العلميــة واضافــة وحــذف المقــررات وكذلــك حســاب المعــدل التراكمــي 

التخــرج. وشــروط 

ثانيًا: الطلبة المقيدون
        1. الخطة الدراسية:

والنظريــة  والعلميــة  الصحيــة  منهــا  التخصصــات  مــن  العديــد  تبــوك  جامعــة  تضــم 
للخطــط  الفعليــة  الســاعات  عــدد  تغييــر  نهــج  الجامعــة  اتبعــت  وقــد  والتطبيقيــة، 
والجــدول  المعــادالت  وفــق  الدراســية  للمقــررات  المعتمــدة  والســاعات  الدراســية 

التالــي:
الســاعات الفعليــة للخطــة بنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة = عدد الســاعات الفعلية 

           1.5  X  للخطــة بنظــام الفصليــن الدراســيين
الســاعات  الثالثــة = عــدد  الدراســية  الســاعات الفعليــة للمقــررات بنظــام الفصــول 

           1.5  X  الفعليــة للمقــررات بنظــام الفصليــن الدراســيين

كما يوضح الجدول التالي معدل تحويل الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية:
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        2. آلية المعادالت للطلبة المقيدين
ســيتم تحويــل جميــع الطلبــة المقيديــن بالجامعــة علــى الخطــط الدراســية لنظــام 
الفصــول الدراســية الثالثــة، علمــًا بــأن الســجل األكاديمــي للطالــب لــن يتأثــر بعمليــة 
التغييــر وســتكون جميــع المقــررات التــي ســبق للطالــب دراســتها بنظــام الفصليــن 
الدراســيين مثبتــة فــي ســجله وفــق فصــول الدراســة والســاعات المعتمــدة والنقــاط 
المكتســبة إذ ســيتم معادلــة الخطــط الدراســية بنظــام الفصليــن الدراســيين لجميــع 
الدراســية  الفصــول  بنظــام  لهــا  المناظــرة  الدراســية  بالخطــط  األكاديميــة  البرامــج 
الثالثــة واحتســاب جميــع مــا درســه الطالــب فــي خطتــه الســابقة، علمــًا بــأن الطالــب 
سيســتكمل مــا تبقــى لــه مــن مقــررات دراســية مــن خطتــه الســابقة وفــق الســاعات 
المعتمــدة لهــا فــي الخطــة الدراســية المناظــرة لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، 

ممــا يضمــن عــدم تأثــر الطالــب أكاديميــًا أو تأخــر تخرجــه.

الساعات المعتمدة للمقرر في نظام 
الفصول الدراسية الثالثة

الساعات المعتمدة للمقرر في 
نظام الفصلين الدراسيين

1 أو 2 1

 3 2

4 أو 5 3

6 4

7 5
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3. آلية احتساب المعدل
لــن تؤثــر عمليــة التحــول مــن نظــام الفصليــن الدراســيين إلــى نظــام الفصــول الدراســية 

الثالثــة علــى معــدالت الطــالب، إذ قامــت الجامعــة بعمــل تعديــل علــى أنظمــة الســجالت 

األكاديميــة بحيــث يتــم تثبيــت المعــدل التراكمــي األخيــر الــذي حصــل عليــه الطالــب قبــل 

تطبيــق عمليــة التحــول وإعــادة احتســاب الســاعات المســجلة والمجتــازة والمكتســبة 

والنقــاط بمــا يكافئهــا بنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة، وبذلــك تضمــن الجامعــة 

ســالمة احتســاب معــدالت الطلبــة وعــدم تأثرهــا نتيجــة لعمليــة التحــول، وقــد قامــت 

الجامعــة بإضافــة جــدول فــي الســجل األكاديمــي يبيــن بــدء تطبيــق عمليــة التحــول 

فــي الســجل األكاديمــي والســاعات بنظــام الفصليــن الدراســيين والســاعات المكافئــة 

لهــا بنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي:

التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثالثة             

معدل تراكمي نقاط ساعات 
مكتسبة

ساعات 
مجتازة

ساعات 
مسجلة الفصل الدراسي

2.83 93.50 33 30 33 فصلين دراسيين

2.83 118.86 43 38 42 ثالثة فصول 
دراسية
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4. الحركات األكاديمية للطالب
 تخضــع جميــع الحــركات األكاديميــة لما نصت عليه الئحة الدراســة واإلختبارات والقواعد 

التنفيذيــة الخاصــة بجامعــة تبــوك وبمــا يتوافــق مــع نظــام الفصــول الدراســية الثالثــة 

ويخــدم مصلحــة الطــالب والطالبات.

5. الجداول الدراسية وتسجيل المقررات
حرصــت جامعــة تبــوك علــى المحافظــة علــى العــبء الدراســي الفصلــي والتراكمــي 

للطالــب عنــد تطبيــق عمليــة التحــول وذلــك للحفــاظ علــى انتظــام جــدول الطالــب مــن 

أول يــوم فــي الفصــل الدراســي واإلســتغالل األمثــل لمــوارد الجامعــة بمــا يصــب فــي 

مصلحــة الطالــب والعمليــة التعليميــة.

ويســعدنا التواصــل مــن خــالل وحــدة الدعــم والمســاندة بعمــادة القبــول والتســجيل 

أو مركــز االتصــال الموحــد علــى الرقــم 0144568000 لإلجابــة عــن جميــع استفســارات 

الطــالب والطالبــات المتعلقــة بتطبيــق التحــول لنظــام الفصــول الدراســية الثالثــة.


