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الحمد الله رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا محمد وعىل آله وصحابته أجمعني ..

أبنــايئ الطــالب ، يــرين أن أرحــب بكــم يف رحــاب جامعــة املؤســس - جامعــة امللــك عبدالعزيــز - وأنتــم تخطــون أوىل خطواتكــم بهــا يف طريــق العلــم واملعرفــة 

وصنع املستقبل الزاهر إن شاء الله.

مــن أجــل التكيــف مــع البيئــة الجامعيــة الجديــدة وتحقيــق النجــاح يف برنامــج الســنة التحضرييــة، يــر الجامعــة أن ترحــب بكــم وتضــع بــني يديكــم هــذا الدليــل 

التعريفــي املبســط الــذي يحــدد لكــم اللوائــح واألنظمــة واإلجــراءات املتبعــة يف برنامــج الســنة التحضرييــة ملســاعدتكم يف مســرية دراســتكم. وليكــون هــذا الدليــل 

ــة عــن  ــه مرشــد لإلجاب ــة. كــا أن ــا بعــد اجتيازكــم برنامــج الســنة التحضريي ــة املناســبة التــي تطمحــون لاللتحــاق به ــار الكلي ــق اختي نرباســاً يــيء لكــم طري

تساؤالتكم إذ يوضح لكم كل األساليب واملعلومات الالزمة التي تير اإلجراءات ويبني لكم الضوابط واإلجراءات املتبعة.

ويشــتمل هــذا الدليــل عــىل القواعــد املنظمــة لدراســة الســنة التحضرييــة: نظــام الدراســة ، واملســارات ، ومعايــري التســكني يف الكليــات بعــد اجتيــاز الربنامــج 

التحضريي والتخصصات التي ميكن للطالب االلتحاق بها يف الكليات الجامعة.

كــا نؤكــد لكــم أن الجامعــة تســعد بوجودكــم، كذلــك ال يخفــى عــىل أبنــايئ الطــالب أن جامعــة امللــك عبدالعزيــز هــي إحــدى الجامعــات العريقــة يف اململكــة. 

إذ تتبنى توفري أحدث وسائل التعليم تقنياً وأكادميياً ألبنائها الطالب. ومنها تبنيها لربنامج السنة التحضريية.

لذا نأمل منكم قراءة هذا الدليل بعناية ألنه يوضح لكم الكثري عن برنامج السنة التحضريية وعن الكلية املستهدفة والتخصصات العلمية األخرى.

سريوا عىل بركة الله واستعينوا بالله تعاىل عىل كل صعب وعىل كل ما يعيق أهدافكم وآمالكم.

متمنياً لكم جميعاً التوفيق والسداد ،،،

أ. د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
معالي مدير الجامعة

الحــمد لله رب العاملني، والصـالة والســالم عىل نبينا محمـد وعىل آله وصـحبه أجمعني .... وبعد

تلتــزم عــادة القبــول والتســجيل التزامــاً كامــالً يف إدارة برامــج الســنة التحضرييــة والتــي جــاءت بعــد دراســة عميقــة لإلعــداد الكامــل لطالــب الســنة التحضرييــة 

وفق معايري الجودة العاملية، وذلك لإلرتقاء مبستوى الطالب والطالبة ومتيز قدراتهم ومهاراتهم املختلفة التي تتطلبها السنة التحضريية.

ننتهــز هــذه الفرصــة لنقــدم لكــم هــذا الدليــل الشــامل لربنامــج الســنة التحضرييــة والــذي يعــد برنامجــاً متكامــالً يســتعني بــه الطلبــة لرســم مالمــح حياتهــم 

الجامعيــة خــالل فــرة الدراســة يف الســنة التحضرييــة واإلستشــارة بــه يف عمليــة اإللتحــاق بالجامعــة، واإلطــالع عــىل ضوابــط نظــام الدراســة يف برنامــج الســنة 

التحضرييــة. ولعــادة القبــول والتســجيل دوراً حيويــاً يف التعليــم الجامعــي ملــا تقدمــه مــن خدمــات أساســية وإرشــادات هامــة يهتــدي بهــا الطالــب إىل شــق 

طريقــه العلمــي بخطــى ثابتــة ورؤيــة واضحــة متكنــه مــن الوصــول إىل تحقيــق رغباتــه دون أي عوائــق تقــف يف طريــق مســريته التعليميــة. ولــذا فــإن العــادة 

تضــع أمــام نصــب عينهــا هدفــاً ســامياً يتمثــل يف ترســيخ املفاهيــم والنظــم األكادمييــة بالنســبة لطــالب وطالبــات الجامعــة. وتوفــري وســائل الراحــة والرعــة 

واملتابعة الدامئة.

وختامــاً يســعدين أن يكــون هــذا الدليــل الــذي بــني أيديكــم مرشــدكم وأشــد عــىل أيديكــم بالحــرص واملثابــرة يف التحصيــل العلمــي وأن تجعلــوا العلــم طريقكــم 

يف الحيــاة وأؤكــد لكــم بــأن عــادة القبــول والتســجيل ومنســوبيها يبذلــون أقــى الجهــود لتوفــري الجــو العلمــي املناســب لكــم خــالل وجودكــم يف برنامــج الســنة 

التحضريية وبعده لتحقيق أعىل املستويات العلمية مع السعي الحثيث واملتواصل لتحقيق التميز يف الجوانب األكادميية.

د . أمين بن يوسف نعمان
عميد القبول والتسجيل
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بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله

ــة  ــداد مســتجدي الجامع ــج إىل إع ــدف هــذا الربنام ــز.  يه ــد العزي ــك عب ــة املل ــة بجامع ــج الســنة التحضريي ــم يف برنام ــاً بك ــات ، مرحب ــايئ الطــالب والطالب ابن

إلســتيعاب العلــوم املقدمــة يف برامجهــا املختلفــة بطريقــة مثــىل تضمــن جــودة خريجيهــا ليكونــوا لبنــة بنــاء يف رصح وطننــا الغــايل. إن هــذا الربنامــج مبســاريه 

ــب،  ــة، فخــالل هــذا الربنامــج يتعــرف الطال ــة واإلجتاعي ــا االكادميي ــع متطلباته ــة بجمي ــاة الجامعي ــب للحي ــض الطال العلمــي، واالداري واإلنســاين صمــم لتعري

أوالطالبــة، عــىل العلــوم االساســية املعياريــة التــي تتطلبهــا التخصصــات كمقيــاس لقــدرة الطالــب عــىل فهــم وإتقــان متطلبــات إمتــام برامجهــا الدراســية. كــا وأن  

التميز يف هذه املواد هو مؤرش لتوجهات الطالب التخصصية التي ميكنه االبداع فيها. 

أعزايئ الطلبة والطالبات،

إنكــم فئــة متميــزة مــن شــعب متميــز إصطفــي بدخــول جامعــة امللــك عبدالعزيــز، جامعــة متميــزة بريادتهــا يف مجــاالت عــدة مثــل تعليــم املــرأة وتوفــر عــدد 

من املجاالت التخصصية التي ال تتوفر اال يف جنباتها. فهنيئاً لكن هذا التميز. 

فإعلمــوا أن هــذا التميــز يتطلــب منكــم بــذل أقــى جهــد لإلرتقــاء بتميزكــم أكادمييــاً والصفيــاً مــن خــالل اكتشــاف مــا هــو مناســب لكــم مــن وســائل تعلــم 

وتواصــل وحتــى ترفيــه لتصــل كل منكــم إىل أمثــل مايكــون كخريــج لجامعــة امللــك عبدالعزيــز. ولهــذا ادعوكــم لالطــالع عــىل التعليــات والقوانــني التــي تحكــم 

خربتكــم التعليميــة يف جامعتكــم الغــراء واملنشــورة يف هــذا الدليــل ويف موقــع الجامعــة االلكــروين. وكذلــك اإلســتفادة مــن جميــع املواقــع اإللكرونيــة الرســمية 

والتطبيقات اإللكرونية ووسائل التواصل اإللكرونية التي أسستها الجامعة من أجل تثقيف نفسك لتصل اىل ما تصبوا ونصبوا اليه

ادعو الله لكم التوفيق ملا فيه فيه مصلحة هذا الوطن واالنسانية جمعاء. 

والسالم عليكم ورحمة الله

د . فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن
وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية

ماهي
السنة التحضيرية
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تمهيد :
بداية كل عام دراسي تنظيم  العزيز في  الملك عبد  القبول والتسجيل بجامعة  دأبت  عمادة 
الطالب  تعريف  يتم  حيث  الجامعة  في  للدراسة  المقبولين  الطلبة  لجميع  تعريفياً  برنامجاً 
باللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة وتزويده بالمعلومات اإلرشادية التي يستطيع 
ونظام  التحضيرية،  السنة  برامج  عن  معلومات  من  يلزمه  ما  كل  على  التعرف  خاللها  من 
الدراسة، وآلية التسكين في الكليات الجامعية. حتى يتمكن الطالب من اإلعتماد على نفسه 
بالمسئولية،  والشعور  وااللتزام  االنضباط  مبادئ  بترسيخ  وذلك  التعليمية،  مسيرته  في 
 ، واإلبداع  االبتكار  وتشجيع  المبادرة،  روح  وغرس  بالنفس،  والثقة  القيادية،  المهارات  وتعزيز 
الجامعية  الحياة  وإستثمار  متميز،  دراسي  تحصيل  لتحقيق  الطالب  وإعداد  الذات،  وتطوير 
بشكل أفضل لزيادة مهارات الطالب في التعامل مع البيئة المعرفية خالل فترة دراسته في 

نبذه عن السنة التحضيرية :السنة التحضيرية التي تعد فترة إنتقالية للطالب الجامعي. 
تستند فكرة السنة التحضيرية في جامعة الملك عبد العزيز على تلبية اإلحتياج الحقيقي للطالب من خالل تقوية وتعزيز مهاراته 
في مقررات البرامج التي تم إختيارها، وتصميمها بعناية وفقاً لمتطلبات التخصص في الكلية التي تقع ضمن المسار الذي 

هو بصدد دراسته في الجامعة، وتقيده بمدة زمنية محدد.

فقامت  التحضيرية،  السنة  برنامج  تطبيق  على  وافقت  فقد  التعليم،  مخرجات  تطوير  على  الجامعة  حرص  منطلق  ومن 
عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع الكليات في الجامعة، بإعداد خطة دراسية متكاملة، وشاملة وذلك لتأهيل الطالب 
التعليمية في  النجاح خالل مسيرتهم  توفير سبل  أجل  كاديمي من  النفسي، واإلجتماعي، واأل المستوى  المستجدين على 
المكلفة  اللجنة  لقدراتهم ومهاراتهم، وقد أوصت  المناسبة  الكليات  يتم تسكينهم في  أن  التحضيرية قبل  السنة  برنامج 
 ، 1429/1428هـ  الدراسي  للعام  الخامس  إجتماعها  في  األولى  السنة   في  التحضيرية  السنة  برنامج  تطبيق  إمكانية  بدراسة 
وتمت الموافقة على مشروع البرنامج لمرحلة البكالوريوس بجامعة الملك عبد العزيز وتم عرضه على مجلس الجامعة وتم 

إعتماده.
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تعريف بالسنة التحضيرية :
كاديمي متكامل األهداف، يتم من خالله تعزيز قدرات الطالب بمفردات أساسيه  هو برنامج أ
كتسابهم  بهدف إعداد الطالب المستجد ليكون قادراً على االندماج في بيئة التعليم الجامعي ، وا
لتحسين  برنامج تحضيري مكثف  الجامعية، من خالل  للدراسة  الالزمة  المهارات األساسية 
مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل، ويدرس الطالب فيها لمدة فصلين 

دراسيين متتاليين اللغة اإلنجليزية، والمتطلبات األخرى من المقررات العلمية والنظرية.

والتخصص  وإمكانياته  قدرته  على  الطالب  تعرف   : منها  أخرى  فوائد  التحضيرية  وللسنة 
األنسب له بدقة، مما يسهم في القضاء على ظاهرة تعثر الطالب في التخصصات المختلفة، 
التي تعد ظاهرة مقلقة في الجامعات السعودية، وعلى الطالب أن يعي دائماً أن التخصص 

الذي يختاره سيرافقه طيلة حياته في الجامعة وفي الحياة العملية، فعلية أن يحسن االختيار.

بالكلية  لاللتحاق  العلمية  األهلية  حيث  من  ليس  الجامعية  للحياة  الطالب  تهيئة  شك  وال 
وحسب بل من الناحية المهارية ، والنفسية، مما قد يكون له األثر البالغ في تميز الطالب في 

الكلية.

أهداف السنة التحضيرية :
 تهيئة الطلبة للتعليم الجامعي بتزويد هم بالمعلومات واللوائح المنظمة للدراسة الجامعية

 تقديم مقررات دراسية متميزة تسهم في إعداد الطالب وتأهيلهم بجودة عالية.

 إمداد الطالب بإحتياجاته من المهارات والكفايات األساسية التي يحتاجها الطالب في الدراسة الجامعية.

 تعزيز وترسيخ مفهوم اإلحساس بالمسؤولية واالنضباط لدى الطلبة.

 إعداد الطلبة لتحقيق تحصيل دراسي متميز واستثمار الحياة الجامعية بشكل أفضل من خالل تنمية مهارات الطلبة في جميع المجاالت 
العلمية.

 زيادة مهارات الطالب في التعامل مع البيئة المعرفية والتقنيات الحديثة والبرامج اإللكترونية.

 إتقان الطالب لألسس العامة للغة اإلنجليزية، قراءة وتواصالً وكتابة.

 استخدام الطالب برامج الحاسب الرئيسة وتطبيقاتها، واسترجاع المعلومات من قواعد البيانات، والرجوع إلى المصادر اإللكترونية.

كاديمي والوظيفي.  تطوير قدرات الطالب ومهاراتهم في العلوم الحيوية والطبيعية واإلدارية، التي تعد أساساً لنجاحهم في مستقبلهم األ

 ترشيد القبول بتوجيه الطالب إلى المسارات الدراسية المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم بناًء على رغباتهم ومعدالتهم.

 العمل على تقريب الفجوة بين التعليم العام والجامعي وقياس قدرة الطالب على اإلستمرار في المرحلة الجامعية من خالل قياس أدائه 
في السنة التحضيرية.

كساب الطالب المهارات والمعارف الضرورية باللغة اإلنجليزية واستخدامات الحاسب اآللي، وتنمية مهارات التعلم والبحث واالتصال.  إ

كتشاف قدراتهم العلمية في بيئة الجامعة وتنمية اإلبداع واالبتكار لديهم.  منح الطالب الفرصة إل

 تحسين مخرجات التعليم الجامعي بتخريج كوادر وطنية مؤهلة تسهم بشكل أساسي في دفع عجلة التقدم والتنمية.

 تحديد مستوى الطالب للدراسة الجامعية، وخروج الطالب المتعثرين غير القادرين على الدراسة الجامعية مبكراً، مما يسمح بقبول مزيد 
من الطالب،وتحسين مخرجات التعليم الجامعي. 

 تعريف الطالب بالتخصصات المتاحة في الجامعة إلختيار التخصص المناسب عن معرفة، وقناعة تامة.

 سد الفجوة التي تحصل بين الطالب وذلك إلنتقالهم من بيئة التعليم العام باللغة العربية إلى بيئة جديدة في التعليم لغته األساسية 
اللغة االنجليزية.
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نظام القبول في برنامج السنة التحضيرية :
الجامعة - عدد الطالب  العالقة في  الكليات والجهات ذات  القبول والتسجيل ومجالس  اقتراح من عمادة  بناًء على  الجامعة  يحدد مجلس 
الذين يمكن قبولهم في )برنامج السنة التحضيرية( في العام الدراسي في الجامعة. بناًء على عدد الطالب الذين يمكن قبولهم في الكليات 
المستهدفة في العام الدراسي التالي ، ويكون قبول الطالب والطالبات في برنامج السنة التحضيرية وفق الشروط التي يعتمدها مجلس 

الجامعة في حينه.

ضوابط إجراءات القبول في برنامج السنة التحضيرية :
يعتمد القبول في جامعة الملك عبد العزيز على المفاضلة بين الطالب على المقاعد المتوفرة سنوياً في برنامج السنة التحضيرية بناًء على 
 ( المادة  عليه  نصت  بما  وهذا  لديهم  القبول  شروط  توفر  بعد  المتميزين  الطالب  إلستقطاب  سنوياً  الجامعة  تضعها  التي  القبول  معايير 
الثالثة ( من الالئحة المنظمة للدراسة والتي تشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة توفير المعايير التي يضعها مجلس الجامعة، ويتم 
القبول في جامعة الملك عبد العزيز إلكترونياً مرة واحدة في السنة. وهناك بعض الكليات في فروع الجامعة في المحافظات يتم القبول فيها 
مباشرة في الكليات من خالل القبول اإللكتروني الموحد للجامعة وفرعها في محافظة رابغ  ، ويبدأ القبول من تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع 
كيد القبول للتدقيق.وتطبيق هذه اآللية  العمادة، وينتهي بمراجعة الطالب للجنة القبول في اليوم المحدد له زمنياً بتسليم المستندات وتأ
من منطلق حرص الجامعة على تسهيل وتيسير إجراءات القبول بما يحقق إختصار الوقت والجهد على الجامعة والطالب وبما يتماشى مع 

توجيه الدولة حفظها الله على تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية في المعامالت. 

برامج ومناهج
السنة التحضيرية
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وتشمل البرامج المتاحة للدراسة بالجامعة أربعة أنظمة، وهى:

مسارات الدراسة
بالسنة التحضيرية : 

مسارين،  على  التحضيرية  السنة  برامج  تشتمل 
حسب  أحداهما  والطالبة  الطالب  يختار 
في  ورغباته  وميولة  الثانوية  في  شهادة  نوع 
في  به  الدراسة  إتمام  يرغب  الذي  التخصص 
أن  على  كاملين،  متتالين  دراسيين  فصلين 
دراسة  أكثر  أو  مقرر  في  المتعثر  للطالب  يسمح 
إن   ( صيفي  وفصل  فقط،  واحد  دراسي  فصل 
إلى  يؤدي  أن كل مسار  إلى  التنبه  (  ويجب  وجد 
التحويل  الطالب  يستطيع  وال  معينة  تخصصات 
يجيب  الدراسة  لذا  بدء  بعد  آخر  إلى  مسار  من 
هي  المتاحه  والمسارات  بعناية  المسار  إختيار 

المسار العلمي والمسار اإلداري واإلنساني
المتقدمين  بين  والمفاضلة  المنافسة  تتم 
واختبار  العامة  الثانوية  لدرجة  وفقاً  للمسارات 
والثانوية  العلمية   للكليات  والتحصيلي  القدرات 
لرغبة  للكليات اإلدارية واألدبية ووفقاً  والقدرات 

المتقدم وعدد المقاعد  المتاحة في كل مسار  

برامج السنة 
التحضيرية

السنة التحضيرية انتظام 
حيث  برابغ،  وفرعها  بالجامعة  التحضيرية  السنة  طريق  عن  القبول  فرصة  والطالبات  للطالب  الجامعة  تتيح 
لكل  والثاني  األول  المستوى  ويحسب  الصباحية  الفترة  في  متتاليين  دراسيين  خاللها فصلين  الطالب  يدرس 

كليات الجامعة ضمن خطة التخرج، ويتم القبول بالمفاضله على المقاعد الشاغرة بالكليات 

السنة التحضيرية ) انتساب ( 
البكالوريوس  للحصول على درجة  بالجامعة  اإللتحاق  للطالب والطالبات فرصة  العزيز  الملك عبد  تتيح جامعة 
ابتداء  اربع سنوات  3000 ريال سعودي عن كل فصل دراسي ولمدة  بتكاليف رمزية مقدارها  اإلنتساب  بنظام 

من السنة التحضيرية، ويتاح للطالب دورة تأهيلية تقدمها الكليات المعنية 

السنة التحضيرية ) تعليم عن بعد ( 
والدبلوم  البكالوريوس   ( درجة  على  للحصول  بالجامعة  االلتحاق  فرصة  والطالبات  للطالب  الجامعة  تتيح 
3000 ريال سعودي عن كل فصل دراسي ،  فقط ( بنظام التعليم عن بعد) باالنترنت ( بتكاليف رمزية ومقدارها 
الفصول  بواسطة  بعد  المحاضرات عن  تقدم  بحيث  االنترنت   األستاذ عن طريق  مع  التواصل  للطالب  ويتاح 
من  االلكترونية  المناقشة  طريق  عن  بعد  عن  األستاذ  مع  التواصل  الطالب  ويستطيع  الذكية،  أو  االفتراضية 

خالل االنترنت  

تعليم عن بعدانتسابانتظام
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مسارات طالب السنة التحضيرية
يوضح الجدول التالي المسارات وكلياتها وأماكنها

 التي يمكن للطالب اختيارها بعد اجتياز السنة التحضيرية

مسارات طالبات السنة التحضيرية
يوضح الجدول التالي المسارات وكلياتها وأماكنها 

التي يمكن للطالبات اختيارهن بعد اجتياز السنة التحضيرية

مسار العلوم اإلدارية واإلنسانية
الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

) شرعي - تحفيظ قرآن - علمي- إداري - تجاري ( ومايعادلها

كليات مقر الجامعة ) السليمانية ( 

1- كلية االقتصاد واإلدارة تخصصات
 إدارة عامة

 علوم سياسية

2- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
3- كلية الحقوق

4- كلية االتصال واإلعالم 

مسار العلوم الطبيعية
الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي ومايعادلها

كليات الفروع

كليات الفروع
) رابغ (

المرجان 
1- كلية الدراسات البحرية

رابغ 
1- كلية األعمال

2- كلية العلوم واآلداب
 قسم اللغة األنجليزية

رابغ 
1- كلية األعمال

2- كلية العلوم واآلداب
 قسم اللغة األنجليزية

رابغ 
1- الطب

2- الهندسة
3- الحاسبات وتقنية المعلومات

4- العلوم

الطب. 1
طب األسنان. 2
الصيدلة. 3
العلوم الطبية التطبيقية. 4
الهندسة. 5
الحاسبات وتقنية . 6

المعلومات
العلوم. 7
علوم البحار. 8
علوم األرض. 9

األرصاد. 10

كليات مقر الجامعة ) السليمانية ( 

تصاميم البيئة. 11
كلية اإلقتصاد واإلدارة. 12

 إدارة األعمال
 االقتصاد
 المحاسبة

 نظم المعلومات اإلدارية
 إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

 التمويل
 التسويق 

 إدارة الموارد البشرية

مسار العلوم اإلدارية واإلنسانية
الحاصالت على شهادة الثانوية العامة ) أدبي - تحفيظ قرآن - علمي - مهني ( ومايعادلها

كليات مقر الجامعة ) السليمانية ( 

1- كلية اإلقتصاد واإلدارة
 إدارة عامة

2 - كلية اإلقتصاد المنزلي
 دراسات طفولة

 إدارة سكن ومؤسسات
 العلوم األسرية 

الفيصلية 
1- اآلداب والـعلوم اإلنسانـية

الرحـــاب : 
1 - كلية التصاميم والفنون للبنات

 الرسم والفنون
 تصميم داخلي

كليات الفروع

3- كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية
4- الحقوق 

5- االتصال واالعالم

مسار العلوم الطبيعية
الحاصالت على شهادة الثانوية العامة علمي ومايعادلها

كليات الفروعكليات مقر الجامعة ) السليمانية ( 

1. الطب 
2. طب األسنان

3. العلوم الطبية التطبيقية 
4. الصيدلة
5. التمريض

6. كلية الهندسة
 حاسبات

 الصناعية 

7. الحاسبات وتقنية المعلومات
8. العلوم 

9. كلية اإلقتصاد واإلدارة
 إدارة األعمال

 االقتصاد
 المحاسبة

 نظم المعلومات اإلدارية
 إدارة المستشفيات والخدمات

 الصحية التمويل 
 التسويق 

 إدارة الموارد البشرية 

10. كلية اإلقتصاد المنزلي
 الغـذاء والتـغـذية
 مـالبـس ونـسيج 

 التصميم الداخلي واألثاث

الفيصلية
1- الحاسبات

2- العلوم

الـــرحـاب
1- كلية التصاميم والفنون للبنات 

 تصميم األزياء

رابغ
1- الحاسبات وتقنية المعلومات

2- العلوم 
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الفصل الثاني الفصل األول
الوحدات الدراسية كود المقرر ورقمه أسم المقرر الوحدات الدراسية كود المقرر ورقمه أسم المقرر

3 1 1 ص 0 STAT 110 احصاء عام 3 ر 110 MATH 110 مبادئ الریاضیات وتطبیقاتها
3 1 1 ك 0 CHEM 110 3 كيمياء عامة ف 110 PHYS 110 فيزياء عامة
2 1 0 3 لغة   ELI 103  )3( لغة انجليزية 0 لغة  101 ELI 101  )1( لغة انجليزية
2 1 0 4 لغة   ELI 104 لغة انجليزية )4(  2 لغة  102 ELI 102 لغة انجليزية )2( 
3 1 1 ح 0 أ BIO 110 أحياء عامة 3 تم  100 CPIT 100 مهارات الحاسب

3 مهر 101 COMM 101 مهارات االتصال 
13 مجموع الساعات للوحدات الدراسية 14 مجموع الساعات للوحدات الدراسية

الفصل الثاني الفصل االول
الوحدات الدراسية كود المقرر ورقمه أسم المقرر الوحدات الدراسية كود المقرر ورقمه أسم المقرر

3 مهر 101 COMM 101 مهارات االتصال 3 عرب 101 ARAB 101 اللغة العربية
3 مهر 102 COMM 102 مهارات التفكير والتعلم 3 تم 100 CPIT 100 مهارات الحاسب
3 ص 111 STAT 111 االحصاء للتخصصات النظرية 3 ر 111 MATH 111 الرياضيات للتخصصات النظرية
2 لغة  103 ELI 103 لغة انجليزية )3(  0 لغة  101 ELI 101 لغة انجليزية )1( 
2 لغة  104 ELI 104 لغة انجليزية )4(  2 لغة  102 ELI 102 لغة انجليزية )2( 

2 سلم  101 ISLS 101 الثقافة االسالمية )1(
13 مجموع الساعات للوحدات الدراسية 13 مجموع الساعات للوحدات الدراسية

المسار اإلداري واإلنساني
26 ساعة

المسار العلمي
27 ساعة

اللغة 
اإلنجليزية 
6 ساعات

اللغة 
اإلنجليزية 
6 ساعات

مهارات 
االتصال

3 ساعات
مهارات 
االتصال

3 ساعات

االحصاء 
للتخصصات 

النظرية
3 ساعات

االحصاء
3 ساعات

مهارات 
الحاسب اآللي

3 ساعات
مهارات 

الحاسب اآللي
3 ساعات

الثقافة 
اإلسالمية
ساعتان

الفيزياء
3 ساعات

اللغة العربية
3 ساعات األحياء

3 ساعات

تنمية التفكير
والتعليم

3 ساعات
الكيمياء

3 ساعات

الرياضيات 
للتخصصات 

النظرية
3 ساعات

الرياضيات
3 ساعات

الخطة الدراسية للمسار اإلداري واإلنساني بالسنة التحضيرية
 في الفصلين الدراسيين التاليين

الخطة  الدراسية للمسار العلمي بالسنة التحضيرية 
في الفصلين الدراسيين التاليين 

المسار االداري  المسار العلمي 

في حالة رغبتك للحصول على وصف المقررات فضالً زيارة 
admission kau edu sa موقع عمادة القبول والتسجيل
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قواعد الدراسة 
بالنسة التحضيرية
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  ينقل الطالب إلى المستوى الثاني في الخطة الدراسية في الفصل الدراسي الثاني وفي حالة وجود مواد تعثر فيها الطالب يتم دراستها في الفصل 
الدراسي الصيفي ) إن وجد ( وفقاً لرغبة الطالب، أو الفصل الدراسي الثالث 

في كل فصل  معتمدة  16( ساعة  11إلى  مابين)  وتتراوح  التحضيرية،  السنة  برنامج  في  الطالب  يسجلها  التي  الساعات  الدراسي هو مجموع  العبء    
دراسي بالنسبة لطالب وطالبات المسار العلمي، و) 13(ساعة معتمدة لطالب وطالبات المسار اإلداري واإلنساني 

  ال يسمح برصد تقدير مستمر )IP( ألي مقرر دراسي من مقررات السنة التحضيرية 

تقويم الطالب :
الدورية  االختبارات  في  نتائجه  الدراسية من خالل  المقررات  في  التحضيرية  السنة  برنامج  في  دراسته  فترة  تقويم مستمر طيلة  إلى  الطالب  يخضع 

والنهائية في نهاية كل فصل وفقاً لالئحة الدراسة واالختبارات 

ضوابط المواظبة والحضور :
 يجب على الطالب في جامعة الملك عبد العزيز المواظبة على حضور جميع المحاضرات والدروس العلمية المحددة من أول يوم من بدء الدراسة في 
 ،)DN( أو )الجامعة ، وفي حالة عدم  االنتظام في المحاضرات يحرم  الطالب من دخول االختبار النهائي بسبب الغياب، ويرصد له تقدير محروم )ح

ويحتسب في المعدل الفصلي والتراكمي بواحد )1(، ويعتبر الطالب راسباً في المقرر  

 )odus-plus( يجب على الطالب التقيد بالجدول الدراسي المعتمد له من عمادة القبول والتسجيل على نظام التسجيل الرسمي 

إلى تسجيله غائباً في  الدراسي، حيث أن حضوره في شعبة أخرى سيؤدي ذلك  المعتمدة في جدوله   يجب على الطالب الحضور في نفس الشعبة 
شعبته الرئيسية التي في جدوله الدراسي، وبالتالي حرمانه من دخول اإلختبار النهائي 

 يجب على الطالب التأكد من وجود اسمه في كشف الحضور اإللكتروني الرسمي في جميع المقررات المسجلة له، وال يجوز إضافة اسمه يدوياً في 
كشف الحضور 

زيادة نسبة غيابه  المقرر في حالة  لذلك  النهائي  اإلختبار  يحرم من دخول  ، كما  التحضيرية  السنة  أي من مقررات  الطالب من اإلستمرار في  يحرم    
عن)20%( فأكثر بدون عذر 

الكليات  ، وذلك بمراجعة  المقرر  اإلنذارات، والحرمان من دراسة  بكيفية  يتعلق  الخاصة بكل مقرر دراسي، فيما  الطالب مراعاة األنظمة    يجب على 
التي تقدم مقررات السنة التحضيرية 

  تحرص وحدة السنة التحضيرية على مساعده الطالب لتجاوز مشكلة الغياب وتقديم النصح واإلرشاد لهم 

الدراسية بالسنة التحضيرية :
والعلمية  الفكرية  المتغيرات  مع  التفاعل  وتحقيق  المستقبل،  بناء  في  المجتمع  عليها  يعول  التي  األساسية  الركائز  أهم  أحد  الجامعي  الطالب  يمثل 

والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، والتكيف مع مستجداتها ومن ثم إرساء دعائم النهضة والتنمية المستدامة 

وانطالقا من ضرورة التذكير بحقوق الطالب وواجباته، فقد تم وضع صيغة  الئحة  تنظم الدراسة لطالب السنة التحضيرية وذلك حرصاً على ضمان 
حقوق  الطالب والتوعية بواجباته وتحليه بالسلوكيات اإلسالمية والجامعية المثلى، والعمل على تنمية شعوره باإلنتماء لمجتمعه  ووطنه 

اختبار تحديد المستوى في اللغة االنجليزية :
بعد اإلنتهاء من إجراء قبول الطالب في الجامعة في أحد مسارات برنامج السنة التحضيرية، يجري له اختبار في معهد اللغة االنجليزية لتحديد المستوى 
اللغة  في  مستواه  يتحدد  اإلختبار  هذا  في  نتيجته  على  وبناء  مستواه،  على  التعرف  بهدف  وذلك  الجامعية،  في  الدراسة  بدء  قبل  االنجليزية  اللغة  في 

االنجليزية، ويسجل له أحد مقررات اللغة االنجليزية المناسبة لمستواه 

 ، 104( مدة  كل منها نصف فصل دراسي  102، انجليزي 103، انجليزي  101، انجليزي  ) انجليزي  4 مقررات  اللغة  اإلنجليزية  اجتياز  يتطلب االنتهاء من برنامج  
علماَ بأن  الطالب  يستطيع  إنهاء مقررين خالل الفصل الدراسي الواحد، وبالتالي يمكنه  إنهاء مقررات اللغة  االنجليزية خالل فصلين دراسيين  وبناًء 
على نتيجة اختبار تحديد المستوى للطالب المستجد يتم تحديد المقرر الذي سيبدأ به دراسة اللغة االنجليزية  فإذا كان مستوى الطالب مثالً أعلى من 

101( فسيلحق بالمقرر األعلى وبالتالي يمكنه تقليص الوقت المطلوب إلنهاء متطلبات اللغة اإلنجليزية  المقرر األول )انجليزي 

الشروط العامة :
 يحدد جدول دراسي موحد لكل مسار من مسارات السنة التحضيرية في كل فصل دراسي لجميع الطالب 

 تتم عملية التسجيل تلقائياً من قبل عمادة القبول والتسجيل طبقاً للخطة الدراسية لطالب وطالبات السنة التحضيرية، ويجب على الطالب التأكد 
إلضافة  للعمادة  التوجه  فعليه  جدوله  نقص  حالة  الجامعة،وفي  موقع  على  للعمادة  اإللكترونية  الصفحة  طريق  عن  وطباعته  الدراسي  جدوله  من 

الناقصة  المقررات 

 ال يجوز لطالب السنة التحضيرية دراسة أي مقرر من مقررات الخطة الدراسية لبرنامج السنة التحضيرية كطالب زائر في أي جامعة 

للطالب طيلة  فترة دراسته في الجامعة في  ثابتاً   ال يسمح للطالب بإجراء عمليات الحذف أو اإلضافة أو تغيير الشعب الدراسية، بل يعتبر الجدول 
التحضيرية  السنة 

21 20



مدة الدراسة في برنامج السنة التحضيرية :
يدرس الطالب في برنامج السنة التحضيرية بجامعة الملك عبد العزيز فصلين دراسيين متتاليين 
كثر دراسة فصل دراسي واحد، وفصل  كاملين على أن يسمح للطالب المتعثر في دراسة مقرر أو أ
كمي) 2من 5 (  صيفي ) إن وجد (،إلتمام دراسة المقررات المتعثر فيها والحصول على المعدل الترا

كثر على األقل. أو أ

نظام الدراسة في السنة التحضيرية : 
الكليات،  المقبولين على مسارات  والطالبات  الطالب  التحضيرية على جميع  السنة  برنامج  يطبق 
وينقسم النظام الدراسي في برنامج السنة التحضيرية بالجامعة إلى فصلين دراسيين. على أن يجتاز 
الطالب جميع المقررات الدراسية المحددة له في خطته بنجاح، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي 
)استثنائياً(. آخر  دراسي  بفصل  له  يمدد  أن  يجوز  كما  كثر،  أ أو  مقرر  في  دراسياً  المتعثرين  للطالب 

وتمثل السنة التحضيرية السنة األولى من سنوات الخطة الدراسية لكافة الكليات المشاركة في 
كمي الذي يحصل عليه الطالب في نهاية السنة التحضيرية يحسب في  برامجها. كما أن المعدل الترا

كمي العام للطالب في الكلية التي يلتحق بها. المعدل الترا

برامج السنة التحضيرية :
تتيح جامعة الملك عبد العزيز للطالب والطالبات فرصة اإللتحاق بكليات الجامعة المختلفة للحصول 
على درجة البكالوريوس من خالل برامج دراسية مختلفة وبعدة أنظمة وفقاً للمستويات الدراسية، 
أو  الثانوية  المرحلة  في  الطالب  لنسب  وفقاً  الشاغرة  المقاعد  حسب  طالبها  الجامعة  تقبل  حيث 
والطالبات  للطالب  المسبق  والتجهيز  اإلعداد  إلى  ذلك  من  الجامعة  وتهدف  الموزونة،  النسب 
الحاصلين على الثانوية العامة لدخول التعليم الجامعي بقدرات ومهارات عاليه، لتخريج كوادر وطنية 

مؤهلة تسهم بشكل أساسي في دفع عجلة التقدم والتنمية.

ضوابط االعتذار أو التأجيل عن الدراسة  :
دراسي  فصل  تأجيل  أو  الحالي  الفصل  عن  باالعتذار  للطالب  يسمح  ال   
عليه  يجب  قهري  لعذر  القصوى  الضرورة  حال  وفي  سبب،  ألي  قادم 
الموعد  قبل  الدراسة  عن  االعتذار  أو  التأجيل  طلب  الطالب  يقدم  أن 
والتسجيل  للقبول  الدائمة  اللجنة  على  لعرضه  التقويم  في  المحدد 

لدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب 

نتيجة  رصد  عليه  يترتب  عذراً  يقدم  أن  دون  الدراسة  عن  االنقطاع   
محروم )ح( أو )DN( راسب أو )1( أخر الفصل 

إال  دراسي  مقرر  أي  بحذف  التحضيرية  السنة  لطالب  النظام  يسمح  ال   
إذا  تقدم بعذر قهري تقبله عمادة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة 
تقوم اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل بالنظر في حاالت طلب اإلعتذار 
عدد  من  الدراسة  عن  اإلعتذار  فترة  تحسب  أن  على  الدراسة،  عن 

الفصول التي يسمح للطالب اإلعتذار  فيها 

 في حالة قبول طلب اإلعتذار فإنه يرصد للطالب  المعتذر 

 تحسب مدة التأجيل من مدة التأجيل النظامية للطالب 

طي القيد من الجامعة  :
يطوي قيد الطالب من برنامج السنة التحضيرية في أي من الحاالت التالية :

حالة  أكثر من فصل دراسي، ستحول  الدراسة  الطالب عن  انقطع  إذا   
الطالب إلى منقطع دراسياً 

 إذا لم يكمل الطالب جميع مقررات السنة التحضيرية في المدة المحددة 
)ثالث فصول دراسية كحد أقصى(   

 إذا حقق الطالب المعدل التراكمي أقل من) 2من 5( على الرغم من نجاحه 
في جميع المقررات وذلك بنهاية السنة التحضيرية  

بعد  الدراسية  المقررات  من  مقرر  أي  إجتياز  من  الطالب  يتمكن  لم  إذا   
 ) DN ( أو )( او محروم )حF( محاولتين نتيجة حصوله على تقدير راسب

أو منسحب بتقدير راسب)WF( في نفس المقرر 

التحويل :
السنة  إلى  علمي  التحضيرية  السنة  من  بالتحويل  النظام  يسمح  ال   

التحضيرية إداري وإنساني وكذلك العكس 
السنة  مقررات  اجتياز  بعد  إال  الفروع  بين  بالتحويل  النظام  يسمح  ال   

بنجاح  التحضيرية 
 موافقة عمادة القبول والتسجيل على التحويل وفقاً للضوابط التي يتم 

تحديدها في حينه 

االنسحاب من برنامج السنة التحضيرية : 
ينبغي على الطالب الذي يرغب اإلنسحاب من برنامج السنة التحضيرية أو 
مبررات  لتقديم  والتسجيل  القبول  عمادة  مراجعة  الدراسة،  عن  اإلعتذار 
اإلنسحاب  إجراءات  باستكمال  القبول  مكتب  يقوم  أن  على  اإلنسحاب، 

من الجامعة، وتسليمه نموذج اإلنسحاب من الموقع 
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كليات الجامعة 
والتسكين
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معايير التسكين بعد السنة التحضيرية
تخضع آلية التسكين في الكليات بعد السنة التحضيرية لعدد من المعايير

ً هام جدا
 ال يسمح للطالب / الطالبة بتغيير الكلية بعد ظهور نتائج التسكين

اجتياز جميع 
مفردات المواد 

) المقررات ( بنجاح 

بعض الكليات
تشترط حد أدنى 

لنتائج بعض 
المقررات

المعدل النسبي
للتسكين

الطاقة
االستيعابية

لكل كلية

التسكين في 
الكلية المناسبة

كيفية حساب المعدل النسبي للتسكين

مجموع الدرجات التي
 حصل عليها الطالب 

مجموع الساعات 
المعدل النسبي المكتسبة للطالب

للتسكين

نظام   1 عبر  رغباته  لتحديد  التحضيرية  السنة  دراسة  أثناء  للتسكين  المحددة  الفترة  في  الطالب  يتقدم 
الخدمات االلكترونية 

يتحمل الطالب مسؤلية ترتيب الرغبات   2

توضع الرغبات بالترتيب المطلوب، مع مالحظة انه في حالة وضع رغبة فال يمكن تغييرها بعد ظهور النتائج   3

يتم فرز نتائج التسكين بعد نهاية الفصل وتستبعد الطلبات غير المحققة للمعايير    4

يجب اجتياز كامل مقررات السنة التحضيرية بنجاح وأن ال يقل المعدل عن 2 من 5 للدخول في المفاضلة   5

الرغبات
المدخلة

النسبة 
الموزونة 

العامة

النسبة الموزونة 
الخاصة لبعض 

الكليات للتسكين

الطاقة 
اإلستيعابية 

لكل كلية

 المفاضلة بين الطلبات المتقدمة حسب

1234

معلومات مهمة قبل البدء في ادخال رغبات التسكين
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الطب والجراحة 

طب وجراحة األسنان

الصيدلة 

العلوم الطبية
 التطبيقية 

الهندسة 

تصاميم البيئة 

الحاسبات وتقنية
 المعلومات

العلوم

علوم األرض

علوم البحار 

الدراسات البحرية 

اإلقتصاد واإلدارة 

األرصاد والبيئة 
وزراعة المناطق الجافة 

كلية المجتمع
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يدل على ضرورة حصول الطالب على الدرجة المبينة يدل على أن المادة تدخل ضمن حساب النسبة الموزونة الخاصةيدل على إجتياز المادة فقط 
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يدل على ضرورة حصول الطالب على الدرجة المبينة يدل على أن المادة تدخل ضمن  حساب النسبة الموزونة الخاصةيدل على إجتياز المادة فقط 
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حصول الطالب
 على األقل 70 درجة

 فى المادة  

معايير التسكين الخاصة بالكليات األدبية 

معايير التسكين الخاصة بكليات فرع رابغ

معايير التسكين الخاصة بالكليات العلمية 
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وزن المادة = عدد الساعات × الدرجة التقديرالدرجةالوحداترمز المقررإسم المقرر
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بنــاء على درجـــات وعطــاء 

الطــالب  األكــاديمى في السنة 

التحضرية تم تسكـــين الطــالب 

فى الرغبة الثالثة وذلك حسـب 

المقــاعد الشــاغرة فى كل 

كلية وحسب أقل نسبة موزونة 

حققها الطالب 

وزن المادة = عدد الساعات × الدرجة التقديرالدرجةالوحداترمز المقررإسم المقرر
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رغبات الطالب المقدمة على الموقع 

كلية  الحقوق

كلية  اإلدارة واإلقتصاد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

كلية اإلتصال واإلعالم 

الكلية 

75.5

70

65

60

أقل موزونة قبلت 

81.3

81.3

81.3

81.3

مالحظات موزونة الطالب 

تم تحقيق رغبة الطالب

تم تحقيق رغبة أعلى

تم تحقيق رغبة أعلى

تم تحقيق رغبة أعلى

الرغبات 

1

2

3

4

بنــاء على درجـــات وعطــاء 

الطــالب  األكــاديمى في السنة 

التحضرية تم تسكـــين الطــالب 

فى الرغبة األولى وذلك حسـب 

المقــاعد الشــاغرة فى كل 

كلية وحسب أقل نسبة موزونة 

حققها الطالب 

رغبات الطالب المقدمة على الموقع 

كلية  طب وجراحة 

كلية  طب وجراحة األسنان

كلية الهندسة 

كلية العلوم الطبية التطبيقية

الكلية 

95

92

83

86

أقل موزونة قبلت 

84.67

84.67

84.67

84.67

مالحظات موزونة الطالب 

عدم تحقيق النسبة العامة  

عدم تحقيق النسبة العامة  

تم تحقيق رغبة الطالب 

تم تحقيق رغبة أعلى للطالب 

الرغبات 

1

2

3

4

المعدل النسبي الموزون =
211481.3اجمالي وزن المواد

26عدد الساعات
=

اجمالي وزن الموادمجموع الساعات
اجمالي وزن الموادمجموع الساعات

المعدل النسبي الموزون =
228684.67اجمالي وزن المواد

27عدد الساعات
=

المسار األدبي المسار العلمي  مثال لحساب المعدل النسبي
الموزون لطالب السنة التحضيرية

مثال لحساب المعدل النسبي
الموزون لطالب السنة التحضيرية

B+

B
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أسبوع اإلرشاد األكاديمي
شئون  عمادة  مع  بالتنسيق  والتسجيل  القبول  عمادة  تنظم   
ويصحب  المستجدين  للطالب  اإلرشادي  األسبوع  الطالب 

ذلك معرضاً أكاديمياً 

بكيفية  الطالب  تعريف  إلى  األسبوعي  اإلرشادي  البرنامج  يهدف   
وقدراتهم  ميولهم  يالئم  الذي   المناسب  التخصص  اختيار 

وإمكاناتهم

آلية  إجراءات  مرئية عن  والتسجيل عروضاً  القبول  تقدم عمادة   
بالمفاضلة على المقاعد، ومفردات السنة  الكليات  التسكين في 
التخصص  لتحديد  الرغبات  اختيار  عن  ومحاضرة  التحضيرية، 
في  الدراسة  بنظام  المستجدين  للطالب  تعريفية  ومحاضرات 

الجامعة وبالخدمات التي تقدمها لهم العمادة 

المختلفة  الجامعة  كليات  ووكالء  عمداء  مع  لقاءات  عقد  يتم   
لتعريف الطالب المستجدين بكليات الجامعة والبرامج الدراسية 

المتاحة بكل كلية 

التخطيط   ( بعنوان  التحضيرية  السنة  لطالب  محاضرة  عمل   
للحياة ( 

القبول  عمادة  من  كل  األكاديمي  اإلرشاد  أسبوع  على  يشرف   
إدارة  الى  باإلضافة  الطالب  شؤون  وعمادة  والتسجيل، 

بالجامعة  العامة  العالقات 

دراسة  أثناء  للتسكين  المحددة  الفترة  في  الطالب  يتقدم 
الخدمات  نظام  عبر  رغباته  لتحديد  التحضيرية  السنة 

اإللكترونية )ODUS plus( وهو مسئول عن ترتيبها 

مع  والمرغوب،  المطلوب  بالترتيب  الرغبات  توضع 
بعد  تغييرها  يمكن  فال  رغبة  وضع  حالة  في  انه  مالحظة 

النتائج  ظهور 

يتم فرز نتائج التسكين بعد نهاية الفصل  وتستبعد الطلبات 
السنة  المقررات  اجتياز كامل  للمعايير) يجب  المحققة  غير 
5 للدخول  التحضيرية بنجاح وان ال يقل المعدل عن 2 من 

في المفاضلة ( 

والمعدل  الرغبات  حسب  الطلبات  بين  المفاضلة  تتم 
الموزون النسبي للتسكين والطاقة االستيعابية للكليات 

وتوضح األشكال التالية خطوات ومراحل تسكين 
)ODUS plus( الطالب من خالل نظام

1
2
3
4
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تعريفات ومصطلحات أكاديمية 
مستخدمة في الدليل
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السنة التحضيرية :
هي السنة األولى الجامعية التي يقبل عليها الطالب ويلتحق بها لدراسة 

كاديمي المعتمد. البرنامج األ

السنة الدراسية :
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد .

الفصل الدراسي :
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تَُدرَّس على مداها  المقررات 

الدراسية،وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل  واالختبارات  النهائية.

الفصل الصيفي :
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع، وال تدخل من ضمنها 
المدة  النهائية، وتضاعف خاللها  التسجيل واالختبارات  فترتا  

المخصصة لكل مقرر .

المستوى الدراسي :
المستويات  عدد  ويكون  الدراسية،  المرحلة  على  الدال  هو 
للخطط  كثر،وفقاً  أ أو  مستويات  ثمانية  للتخرج  الالزمة 

الدراسية المعتمدة .

 

الخطة الدراسية :
على  يتوجب  والتي  اإللزامية  الدراسية  المقررات  مجموعة 
للتسكين  أساسي  كشرط  بنجاح  اجتيازها  الطالب/الطالبة 
السنة  برنامج  إجتيار  بعد  المستهدفة  الكليات  إحدى  في 
السنة  برنامج  في  الدراسية  الخطة  وتصمم  التحضيرية. 
التحضيرية بما يعادل فصلين دراسيين لكل من المسارين 
)العلمي األدبي(، ويعطى للطالب المتعثر فصالً دراسياً واحداً 

إلجتياز المقررات الدراسية التي تعثر فيها. 

المقرر الدراسي :
مادة دراسية ضـمن خطة الدراســة المعتمدة في المسار، 
مفصل  ووصف   واسم،  ورمز،  رقم،  مقرر  لكل  ويكون 
المحتوى،  حيث  من  يمّيزه  لوحداته،  وعدد  لمفرداته، 

والمستوى عّما سواه من مقررات البرنامج التحضيري. 

الوحدة الدراسية :
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين 

دقيقة بالنسبة للبرنامج التحضيري .

اإلنذار األكاديمي :
معـدلـه  انخفاض  بـسبب  للطالـب  يوجه  الذي  اإلشعار 
كمـي عـن أقل من )2 من 5( مع نهاية فصل دراسي أثناء  التـرا

دراسته في السنة التحضيرية.  

درجة األعمال الفصلية :
خالل  الطالب  تحصيل  تبين  التي  لألعمال  الممنوحة  الدرجة 
فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل 

بالمقرر الدراسي .

تعريفات ومصطلحات أكاديمية 
مستخدمة في الدليل

39 38



تقدير غير مكتمل :
في  متطلباته  استكمال  الطالب  على  يتعذر  مقرر  لكل  مؤقتاً  يرصد  تقدير 

.)IC( كاديمي بالحرف الموعد المحدد، ويرمز له في السجل األ

المعدل الفصلي :
مجموع  على  الطالب  عليها  حصل  التي  النقاط  مجموع  قسمة  حاصل 
دراسي،  فصل  أي  في  درسها  التي  المقررات  لجميع  المقررة  الوحدات 
الذي حصل عليه  التقدير  المقررة في وزن  الوحدة  النقاط بضرب  وتحسب 

في كل مقرر درسه الطالب .

المعدل التراكمي : 
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات 

التي درسها في البرنامج على مجموع الوحدات  المقررة  لتلك المقررات . 

المعدل الموزون للتسكين :
الساعات  عدد  على   ) الدرجة   × الساعات  عدد   ( المادة  وزن  قسمة  حاصل 

خالل مدة دراسته في برنامج السنة التحضيرية.

الساعات المعتمدة :
لطالب  كاديمي  األ السجل  في  المعتمدة  الدراسية  المقررات  من  عدد 

البرنامج التحضيري.

الساعات المسجلة :
ودرسها  الدراسية  الفصول  في  الطالب  سجلها  التي  الساعات  جميع  هي 

منذ دخوله للجامعة أو الكلية حتى إنهائه متطلبات التخرج من الجامعة. 

الساعات المجتازة :
هي جميع الساعات التي اجتازها الطالب سواء كانت في تخصصه الحالي أو 

في تخصص سابق.

الساعات المكتسبة :
هي جميع الساعات التي إجتازها الطالب في آخر تخصص موجود فيه حالياً.

تأجيل الدراسة :
المراد   الدراسي  الفصل  أو  للسنة  دراسية  مقررات  الطالب  تسجيل  عدم 
التأجيل  فترة  تحسب  وال  الطالب  من  طلب  بتقديم  فيه  الدراسة  تأجيل 

ضمن المدة النظامية للتخرج.

طي القيد :
سواء  بالجامعة  التحضيرية  السنة  ببرنامج  المنتظم  الطالب  عالقة  إنهاء 
كان عن طريق الفصل أو اإلنسحاب من الجامعة أو اإلنقطاع عن الدراسة 

كثر من الجامعة. مدة  فصل دراسي أو أ

السجل األكاديمي :
وأرقامها،  برموزها  الطالب  درسها  التي  المقررات  جميع  يتضمن  بيان  هو 
الفصلي،  والمعدل  عليها،  حصل  التي  والتقديرات  المقررة،  وحداتها  وعدد 
عفي منها الطالب المحول، 

ُ
كمي باإلضافة إلى المقررات التي أ والمعدل الترا

وذلك حتى تاريخ طباعة تلك الوثيقة.

التقــدير :
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها 

الطالب في أي مقرر.

النقاطالتقديرالتقدير رمزاًالدرجة

5.00ممتاز مرتفعأ+100-95

4.75ممتازأ94-90

4.50جيد جداً مرتفعب+89-85

4.00جيد جداًب84-80

3.50جيد مرتفعج+79-75

3.00جيدج74-70

2,50مقبول مرتفعد+69-65

2,00مقبولد69-60

1,00راسبهـأقل من 60

-مستمرم-

-غير مكتملل-

1,00محرمح-

-ناجح دون درجةند100-60

-راسب دون درجةهدصفر - 59

-منسحب بعذرع-
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