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 المقدمة   

 واألساليب باألنشطة واملدعمة املخططة التعلمية التعليمية اخلربات تلك هو الربنامج        
 يعتمد الذي الربنامج, هنا به واملقصود(.. 3991, طرخان). املهين النمو حتقيق بهدف والتقنيات

ويأتي   ,دراسيني فصلني يف الطالب يدرسها مقررًا عشر ثالثة على موزعة ساعة ثالثني دراسة على
 و التعليمي مضمونها يصف حمدد عنوان ذات تعليمية وثيقة: amolpiD -مصطلح الدبلوم 

 ُتمنح و التعليمي, اجملال هذا يف حتقق الذي اإلجناز مستوى  وكذلك مستواها و الدراسة نوعية
 حبيث تصاغ و األكادميية, املعاهد و اجلامعات مثل بها معرتف تعليمية هيئة من الدبلوم شهادة
 مسميات الوثيقة هذه على يطلق قد و بنجاح, الدراسي برناجمه أكمل قد املتعلم أن على تنص
 دراسة يف املهين الدبلوم شهادة: "مثل مدلوالته و اللغوي البناء نوعية حسب  أخرى دول يف أخرى
 ؛ التاريخ مر على استخدامه ُاختلف اللفظ أن كما  ؛ كذا.. اخل جامعة تشهد: " بصيغة أو ,"كذا
 التعامل و. امللكي التوقيع ذات املنح أو الدبلوماسية الرمسية  الوثائق إىل يشري املاضي يف كان فقد
 سبيل وعلى العامل؛ مستوى على آلخر مكان من خيتلف تعليمي كمستوى" دبلوم" املفهوم هذا مع

 :التعليمية السياسات حسب واختلف املفهوم تطور نفسها املتحدة اململكة يف املثال

 تعادل و (aNontiNi anoitaN) الوطين الدبلوم شهادة متنح كانت 4002 عام حتى دولة ايرلندا     
 cS ) الشرف مرتبة  مع البكالوريوس مستوى من وأقل عليه, املتعارف البكالوريوس مستوى

stitnoH,) الدبلوم كذلك و ( العاليsnolpo anoitaNبعد ) اململكة يف و .البكالوريوس مستوى 
العالي  فالدبلوم األكادميي؛ التعليم من متعددة أمناط إىل"  دبلوم" مصطلح يشري املتحدة

(anoitaN t  snolpo nonSNontiتصنف ) من أقل مستوى يف  لكن و العالي التعليم مستوى يف 
 tHoooNonNop ) العليا الدراسات لدبلوم  يستخدم قد املصطلح أن كما البكالوريوس, درجة

anoitaNيقدم الذي و ( , 39- 32 سن) دبلوم نظام أو البكالوريوس, درجة  مستوى من ( األعلى 
 اجلامعة ملرحلة يعدهم و السنية املرحلة مع متوافق احرتايف تعليمي نظام السن هذا يف للمتعلمني

وحيث أن الدارس هلذا ,   4002 سبتمرب منذ اجنلرتا يف النظام بهذا العمل مت وقد العمل, سوق أو
النوع من الربامج خيتص خبصائص متيزه عن غريه من الطالب املنتظمني ؛ كونه مقيدا بفرتة 

ورمبا الدبلوم امللتحق به الطالب قد ال يتم فتحة باستمرار ؛  ويف ضوء دراسية قصرية وحمددة , 
االستفسارات اليت ترد للعمادة بشأن حاالت التعثر )عدم النجاح يف بعض املقررات(  لبعض الطالب. 
وقد رأت  العمادة احلاجة إلعداد قواعد تنظيمية لربامج الدبلوم تعاجل  بعض اجلوانب املتعلقة 

حبيث ال خترج عن  الئحة االختبارات للمرحلة اجلامعية , والقواعد التنفيذية   باالختبارات

 ,,,واهلل املوفق   جلامعة اجملمعة .
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 أوالً: التعريفات

 لدبلوم:ا •

 برنامج ذو طبيعة أكادميية  أو تطبيقية, مدتها سنة واحدة على األقل , وتنقسم إىل نوعني:

 الثانوية (.دبلوم تأهيلي ) بعد املرحلة  . أ

 دبلوم عالي ) بعد املرحلة اجلامعية ( . ب

 .الدراسية املرحلة متطلبات إلنهاء املتاحة الفرتة هي  :   النظامية املدة •

 ام يتكون من فصلني دراسيني ع  الدراسية : السنة •

 كل يف املعتمدة الدراسة خطة ضمن حمددًا مستوى تتبع حمتوى علمي  :   الدراسي املقرر • 
 ووصف واسم, ورمز, رقم, مقرر لكل ويكون. دراسية سنة أو دراسي, فصل خالل( برنامج) ختصص

 به حيتفظ خاص وملف املقررات, من سواه عما واملستوى احملتوى, حيث من مييزه ملفرداته مفصل
 متطلبات أو متطلب, املقررات لبعض يكون أن وجيوز. والتطوير والتقييم, املتابعة, لغرض القسم
 .معه متزامنة أو سابقة,

 الدرس أو دقيقة, مخسني عن مدتها تقل ال اليت األسبوعية النظرية احملاضرة  :   الدراسية الوحدة •
 .دقيقة مائة عن مدته تقل ال الذي امليداني أو العملي,

 احلد عن الرتاكمي معدله اخنفاض بسبب للطالب يوجه الذي اإلشعار  :   األكادميي اإلنذار •
 .الالئحة هذه يف املوضح األدنى

  .الدراسي الفصل نهاية يف واحدة مرة يعقد املقرر يف اختبار  :    النهائي االختبار •

 للطالب املتعثر والذي مل ينجح باملقرر  اختبار يعقد    : الدور الثاني اختبار •

 النهائي االختبار يف مقرر كل يف الطالب عليها حيصل اليت الدرجة هي  :   النهائي االختبار درجة •
 .الدراسي للفصل

 

 ثانياً: الهدف من إقامة الدبلوم

 املساهمة يف استيعاب  الزيادة املطردة يف أعداد خرجيي املرحلتني الثانوية واجلامعية من الطالب. -3

 املساهمة يف سد احتياجات سوق العمل باملتخصصني يف اجملاالت املختلفة.  -4

 

 التنظيمية المقترحة الختبارات برامج الدبلوم بالعمادة  . القواعدثالثاً: 

  يعمل بالئحة االختبارات للمرحلة اجلامعية فيما يتعلق باالختبارات النهائية للمقرر وفقًا
االختبارات و)أنظر لالئحة الدراسة ن والثالثة والعشرون وما بعدها .للمادة الثانية والعشرو

 م  4033/ـ هـ 3212التنفيذية جلامعة اجملمعة د القواع –للمرحلة اجلامعية 
  يعمل بالئحة االختبارات للمرحلة اجلامعية فيما يتعلق  باملواظبة واالعتذار عن الدراسة

 وفقًا للمادة التاسعة واملادة العاشرة واملادة احلادية عشر واملادة الثانية عشر .

 
 
 



 هـ1141/  11/  62 

 1  

   : حاالت التعثر :  تنقسم حاالت تعثر الطالب إىل قسمني 

  حاالت الرسوبأواًل:              

فإنه ينتقل للمستوى الذي يليه ويعطى اختبارا  إذا رسب الطالب يف مقررين فأقل .1
بديال يف االسبوع الثالث من الفصل الدراسي حيث خيترب الطالب  يف كامل املقرر 

فيه. على اال حتتسب له اعمال السنة ويف حالة جناحه  الدراسي الذي مل ينجح 
حيتسب له احلد األدنى لدرجة النجاح يف املقرر بغض النظر عن الدرجة اليت حصل 

 عليها.  فإن أخفق يف  االختبار يعرض االمر على القسم الختاذ ما يلزم حياله . 

عليه إعادة راسبا ويف املستوى الواحد يعترب إذا رسب الطالب يف أكثر من مقررين   .2
وإن مل يكن هناك  , يف حالة وجود شعبة الحقة وذلك املستوى من جديد  دراسة 

يعرض مستوى الحق  فله أن ينتظر حلني افتتاح شعبة جديدة يف نفس املستوى , أو 
 األمر على جملس القسم املختص الختاذ قرار بهذا الشأن.

  حاالت الغيابثانيًا:        

مقبول لدى القسم املختص يعاد له االختبار يف غياب الطالب عن االختبار بعذر  .1
 األسبوع الثالث من الفصل الذي يليه.

يناقش موضوع غياب الطالب بدون عذر يف  غياب الطالب عن االختبار بدون عذر .4
 وأ مناسبًا سواء بإعطائه اختبار بديل أخر  يراه أختاذ ما وللمجلس جملس القسم 

 . املقررإعادة دراسة 

 ت االنسحاب واالعتذار والتأجيل ثالثا : حاال  
 يفقد(  والتأهيلية العليا الدبلومات)  الربنامج عن يعتذر أو ينسحب الذي الطالب  .1

 طالب ألي يسمح وال.  جديد ترشيح لطلب التقدم وعليه , القبول يف فرصته
 الحقا الربنامج يف القبول فتح ضمان لعدم وذلك بنوعيها الدبلوم برامج يف التأجيل

 . 

 

 

 

 

 

 


