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ما هو برنامج واعد
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يهــدف برنامــج واعــد إلــى جــذب طــاب وطالبــات الثانويــة المتفوقيــن والموهوبيــن لاللتحــاق بجامعــة الملــك عبــد العزيــز،

مــن خــال توفيــر مســارات التســريع األكاديمــي والتســكين المباشــر بالكليــات و تقليــل ســنوات الدراســة الجامعيــة للفئــات
المســتهدفة مــن خــال معادلــة المــواد الدراســية التــي يدرســها الطالــب /الطالبــة قبــل التحاقهــم بالجامعــة ،وذلــك حســب
كال مــن مســار التســكين المتقــدم
المعاييــر األكاديميــة المتبعــة فــي الجامعــة .ويشــمل البرنامــج فــي نســخته الحاليــة ً

بالكليــات ،ومســار الدراســة المزدوجــة بمعاييــر خاصــة لــكل منهمــا .باإلضافــة إلــى الرعايــة واإلشــراف المســتمر للطــاب
توفــر جامعــة الملــك عبــد العزيــز العنايــة
والطالبــات فــي المجــاالت األخــرى مــن خــال البرامــج اإلثرائيــة المناســبة ،حيــث ّ
مخصصــة
الخاصــة بالطــاب والطالبــات المقبوليــن بالدعــم األكاديمــي والعلمــي والبحثــي مــن خــال برامــج إثرائيــة
ّ

منهجيــة والمنهجيــة خــال فتــرة الدراســة ممــا يعــزز طاقاتهــم .وضمــن إطــار عمــل مؤسســي يتســم بالعدالــة والشــفافية

ومواكبــة المعاييــر الوطنيــة والدوليــة ،ويحقــق برنامــج واعــد األهــداف االســتراتيجية للجامعــة لتعزيــز التعليــم والتعلــم
والخدمــات التعليميــة وتطويــر بيئــة محفــزة فــي الجامعــة داعمــة للتفــوق واإلبــداع واالبتــكار.
برنامج واعد بجامعة الملك عبدالعزيز...

واستثمار ّبناء لقدراتهم.
تعزيز لمكانة الموهوبين
ٌ
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كلمة معالي رئيس الجامعة
شــهد التعليــم فــي اآلونــة األخيــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

ـامل ،وكان لتوجهــات المملكــة ورؤيتهــا الطموحــة 2030
ـورا شـ ً
تطـ ً

األثــر الكبيــر فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي التعليــم بمختلــف مراحلــه،
خاصــة التعليــم العالــي؛ حيــث زادت أعداد الجامعات بشــكل ملحوظ،

كمــا زاد التركيــز علــى تخصصــات المســتقبل النوعيــة التــي يحتــاج
إليهــا ســوق العمــل وتتــواءم مــع خطــط التنميــة التــي تشــهدها

معالي رئيس الجامعة
أ .د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
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بالدنــا الحبيبــة.

وعلــى هــذا النهــج ،عملــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز علــى التطويــر
المســتمر فــي مناهجهــا وخططهــا التعليميــة وخطــت خطــوات
كبيــرة فــي ذلــك ،محققــة المواءمــة مــع رؤيــة  2030فــي مجــاالت

البحــث العلمــي والتطويــر التعليمــي ،وإحــداث قفــزة نوعيــة فــي
خطــط الجامعــة االســتراتيجية بمــا يضمــن تخريــج كفــاءات وطنيــة

متميــزة ومؤهلــة للتنافــس فــي ســوق العمــل المحلــي والعالمــي ،حتــى باتــت الجامعــة فــي مصــاف أفضــل

الجامعــات العالميــة ،وحققــت مراكــز متقدمــة فــي التصنيفــات المختلفــة.

وحرصــا منهــا علــى اإلســهام بفاعليــة فــي نهضــة
وســعيا مــن الجامعــة فــي الحفــاظ علــى هــذا التميــز،
ً
ً
وتنميــة وطننــا الحبيــب بســواعد أبنــاء وبنــات الوطــن المتميزيــن ،فقــد أولــت الجامعــة ُجـ ّ
ـل اهتمامهــا لفئــة

الموهوبيــن والمتفوقيــن مــن طــاب وطالبــات الثانويــة العامــة ،انطالقــا مــن خصوصيــة هــذه الفئــة التــي
تعـ ّـد ثــروة وطنيــة البـ ّـد مــن اســتثمارها بتصميــم طــرق وآليــات خاصــة الســتقطابها ورعايتهــا ،وذلــك مــن
خــال حوافــز ومنــح تُ قــدم للموهوبيــن والمتفوقيــن مــن طــاب وطالبــات الثانويــة العامــة.

آمليــن أن يســهم برنامــج واعــد فــي اســتقطاب أفضــل الطــاب والطالبــات الموهوبين والمتفوقيــن ،والذين
نأمــل أن يكونــوا خيــر مــن ّ
يمثــل الجامعــة والوطــن بعلمهــم وإبداعهــم وعملهم.

والله ولي التوفيق،،،
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أو ًال :مستهدفات مسار الدراسة المزدوجة
Dual Enrollment Track
تمكيــن المتفوقيــن والموهوبيــن مــن طــاب وطالبــات المــدارس الثانويــة جميعهــا ،العامــة،
والخاصــة ،والدوليــة ،مــن اســتثمار الموهبــة ،واختصــار ســنة دراســية جامعيــة.
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ثاني ًا :مستهدفات مسار التسكين المتقدم
Advanced Placement Track
تمكيــن المتفوقيــن والموهوبيــن مــن طــاب وطالبــات المــدارس الثانويــة الدوليــة مــن تعزيــز

الموهبــة المحليــة بالمقاييــس العالميــة .وتمكيــن طــاب وطالبــات المــدارس الثانويــة األخــرى
االســتفادة مــن المســار إذا حققــوا الدرجــات المطلوبــة فــي االختبــارات المعياريــة ()AP Tests

المقدمــة مــن مجلــس الكليــات األمريكــي واختصــار ســنة دراســية.
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مسار الدراسة المزدوجة
Dual Enrollment Track
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مسار الدراسة المزدوجة Dual Enrollment Track
الدراســة المزدوجــة هــو أحــد مســارات برنامــج واعــد الســتقطاب ورعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن بجامعــة

الملــك عبدالعزيــز ،ويهــدف هــذا المســار إلــى التســريع األكاديمــي مــن خــال تمكيــن الطــاب والطالبــات
المتفوقيــن والموهوبيــن فــي المرحلــة الثانويــة ،ســواء من المــدارس الحكومية ،أو من مــدارس الموهوبين،

أو مــن المــدارس العالميــة ،مــن دراســة مقــررات الســنة التحضيريــة بالجامعــة (المســار العلمــي أو المســار
الصحــي) وتجاوزهــا –حســب موهبــة وقــدرة الطالــب /الطالبــة -خــال فتــرة دراســتهم فــي المرحلــة الثانويــة

مــع طــاب وطالبــات الجامعــة ،وبنفــس التوصيــف والمتطلبــات .وذلــك حســب المعاييــر المقــررة لهــذا
المســار .وفــي حــال قبــول الطالــب /الطالبــة فــي الجامعــة ونجاحهــم فــي المقــررات التــي درســوها ،تحتســب

عــد نجــاح الطالــب /الطالبــة فــي مســار الدراســة المزدوجــة
لهــم الســاعات المعتمــدة لهــذه المقــرراتُ .
وي ّ
مؤشـ ًـرا لجاهزيتهــم للدراســة الجامعيــة الجــادة والمتميــزة.
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معايير التقديم في مسار الدراسة المزدوجة
ُيشترط للتقديم في هذا المسار تحقيق المعايير التالية:

1
2

معدل الطالب /الطالبة في الصف الثانوي
أال يقــل معــدل الطالــب /الطالبــة عــن ( )% 90فــي الصــف الثانــوي الــذي انتهــوا مــن دراســته
ً
حديثــا (األول أو الثانــي).

اختبار قياس للموهبة واإلبداع
أن تكــون نتيجــة آخــر اختبــار (مقيــاس الموهبــة) المقــدم مــن قبــل مركــز قيــاس ضمــن أعلــى
نســبة ( )% 3مــن الطــاب والطالبــات المتقدميــن.
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نتيجة اختبار القدرات العامة
أن يجتاز الطالب /الطالبة المتقدمون للبرنامج أحد االختبارين التاليين للقدرات العامة:
االختبار األول

اختبــار القــدرات العامــة المقــدم
مــن مركــز قيــاس ،أو مــا يعادلــه

باللغــة اإلنجليزيــة  GATمــن نفــس

المركــز ،بدرجــة ( )90كحــد أدنــى.
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االختبار الثاني

أو

اختبار القدرات الدراسية العالمي SAT

بدرجة ال تقل عن (.)1600/1200

4

إتقان اللغة اإلنجليزية
يتــاح للطــاب والطالبــات دخــول برنامــج الدراســة المزدوجــة بمعاييــر مطلوبــة للغــة االنجليزيــة

وهــي نفــس االختبــارات والشــروط التــي يعفــى بهــا الطالــب /الطالبــة مــن دراســة اللغــة
اإلنجليزيــة فــي الســنة التحضيريــة.

أن يـــجــتــــاز الطــالـــــب /الطـــالبـــــة المتقــــدمون للمســــار اختبــار اللغــــة اإلنجـلـــيزية
( IELTS (Academicبدرجــة ( )5.5أو اختبــار ( TOEFL (iBTبدرجــة ( )60كحــد أدنــى
للمســارين العلمــي والصحــي ،مــع تحقيــق الحــد األدنــى فــي كل مهــارة حســب شــروط

معهــد اللغــة اإلنجليزيــة)eli.kau.edu.sa(.
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مالحظات هامة

1
2
3
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يقبــل الطــاب والطالبــات فــي برنامــج واعــد بنــاء علــى المفاضلــة بالنســبة الموزونــة لدرجــات القــدرات ومقيــاس
موهبــة وبحســب المقاعــد الشــاغرة فــي الجامعــة.
يوقــع الطالــب /الطالبــة علــى تعهــد  -بالعلــم والموافقــة علــى شــروط البرنامــج وضوابطــه  -حســب النمــوذج
اإللكترونــي علــى بوابــة القبــول.
يعتبــر طالــب /طالبــة الدراســة المزدوجــة مقبوليــن فــي الجامعــة بعــد اجتيــاز المقــررات ( الفيزيــاء ،الكيميــاء،
األحيــاء ،الرياضيــات ،واإلحصــاء ) وذلــك للمســار العلمــي ،ويضــاف عليهــا مقــرري اللغــة اإلنجليزيــة فــي المســار
الصحــي مــع اســتيفاء شــروط القبــول بالجامعــة ،وهــي الشــروط المذكــورة علــى الموقــع العربــي علــى اإلنترنــت
لعمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة الملــك عبدالعزيــز ( ،)adm.kau.edu.saمــع التأكيــد علــى عــدم حاجــة
الطالــب /الطالبــة للحصــول علــى اختبــار التحصيلــي المقــدم مــن مركــز قيــاس.
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فــي حــال قبــول طالــب /طالبــة الدراســة المزدوجــة فــي الجامعــة ،تتــم مفاضلــة الطالــب /الطالبــة مــع نفــس
دفعــة الســنة التحضيريــة الذيــن اجتــازوا معهــم ليتــم تســكينهم فــي الكليــات العلميــة بنــاء علــى النســبة الموزونــة
فــي المقــررات المذكــورة فــي المالحظــة رقــم ( ،)3ويســتكملوا بقيــة متطلبــات مــواد الســنة التحضيريــة بعــد
التســكين فــي كليتهــم.
يتــم فصــل الطالــب /الطالبــة مــن برنامــج الدراســة المزدوجــة إذا ثبــت عــدم جديتهــم أو قدرتهــم علــى الدراســة
المزدوجــة .فينبغــي أال يحصلــوا فــي أي مــادة علــى تقديــر راســب ( )Fأو تقديــر محــروم ( ،)DNوينبغــي أال يقــل
تقديرهــم فــي أي مــادة عــن ( ،)Cكمــا ينبغــي أال يقــل معدلهــم الفصلــي أو التراكمــي عــن (.)5/4
يعطــى طالــب /طالبــة الدراســة المزدوجــة شــهادة إتمــام المــواد كالطالــب الزائــر /الطالبــة الزائــرة فــي حــال لــم
يســتكمل الدراســة فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز.

لالستفسارات Waed@kau.edu.sa
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المتقدم
مسار التسكين
ّ
Advanced Placement Track
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مسار التسكين
ّ
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المتقدم Advanced Placement Track
مسار التسكين
ّ

يهــدف هــذا المســار إلــى اســتقطاب الطــاب والطالبــات المتفوقيــن فــي الثانويــة العامــة مــن خــال

تســكينهم بشــكل مباشــر فــي الكليــات التــي يرغبونهــا دون االلتحــاق بالســنة التحضيريــة بالجامعــة ،ومعادلــة

المحقــق
مقــررات الســنة التحضيريــة بمــا يعادلهــا مــن االختبــارات القياســية العالميــة ،ويســتكمل الطالــب
ّ
للشــروط ماتبقــى لــه مــن مــواد الســنة التحضيريــة التــي لــم تعــادل لــه .وهــذا المســار حاليـ ًـا متــاح للطــاب
والطالبــات الراغبيــن فــي االلتحــاق بكليــات الهندســة والطــب وطــب األســنان.

معايير القبول في مسار التسكين المتقدم
ُيشــترط للقبــول فــي هــذا البرنامــج اســتيفاء معاييــر القبــول فــي الجامعــة ،كمــا هــو مذكــور علــى موقــع

عمــادة القبــول والتســجيل ،باإلضافــة إلــى جميــع المعاييــر التاليــة:

1

نتيجة الطالب /الطالبة في الثانوية العامة
أن يجتاز الطالب /الطالبة الصف الثالث الثانوي (أو ما يعادله بحسب أنظمة وزارة التعليم).

أن يجتاز الطالب /الطالبة أحد االختبارين التاليين:
االختبار األول

المقــدم مــن مركــز
اختبــار القــدرات العامــة
ّ
قيــاس ،أو مــا يعادلــه باللغــة اإلنجليزية GAT
مــن نفــس المركــز ،بدرجــة ( )85كحــد أدنــى.

3

أو

االختبار الثاني

اختبــار القــدرات الدراســية العالمــي ()SAT
كحــد أدنــى.
بدرجــة ()1600/1200
ٍّ

نتيجة اختبار التحصيل العلمي

أن يجتــاز الطالــب /الطالبــة المتقدمــون لكليتــي الطــب وطــب األســنان أحــد االختباريــن التالييــن
فــي التحصيــل العلمي
االختبار األول

االختبــار التحصيلــي المقــدم مــن مركــز
قيــاس ،أو مــا يعادلــه باللغة اإلنجليزية SAAT
مــن نفــس المركــز ،بدرجــة ( )85كحــد أدنــى.

أو

االختبار الثاني

اجتيــاز مادتيــن علميتيــن مــن االختبــار التحصيلــي
الدراســي العالمــي  SAT IIمــن ضمــن المــواد التاليــة:
،Mathematics, Biology, Chemistry, Physics
وذلــك بمجمــوع درجــات ()1600/1400

وعلــى الطالب/الطالبــات عنــد التســجيل لالختبــارات العالميــة ( )SAT and SAT IIعلــى موقــع مجلــس الكليــات األمريكــي إدراج رمز
جامعــة الملــك عبــد العزيــز ( )7612ضمــن الجامعــات التــي يرغبــون أن تصــل نتائــج اختباراتهــم إليها

المتقدم Advanced Placement
مسار التسكين
ّ

2

نتيجة اختبار القدرات العامة
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مسار التسكين
ّ

18

4

إتقان اللغة اإلنجليزية

أن يجتاز الطالب /الطالبة أحد االختبارين التاليين:
االختبار األول

( IELTS (Academicبدرجة ( )9/6كحد أدنى

أو

االختبار الثاني

اختبار ( TOEFL (iBTبدرجة ( )120/80كحد أدنى

وعلى الطالب/الطالبات عند التسجيل لهذه االختبارات إدراج رمز جامعة الملك عبد العزيز ()TOEFL iBT 4594

( ) : IELTSضمن الجامعات التي يرغبون أن تصل نتائج اختباراتهم إليها

5

اجتياز االمتحانات القياسية

هنــاك اختبــارات معيارية/قياســية عالميــة لمــواد معينــة ينبغــي علــى طالب/طالبــة مســار التســكين المتقــدم

فــي برنامــج واعــد اجتيازهــا الســتكمال متطلبــات التســكين المتقــدم بالكليــات ،فقــط مادتيــن إجباريــة لكليــة
الطــب وطــب األســنان ومادتيــن إجباريــة مختلفــة لكليــة الهندســة ،ويفضــل للطالب/الطالبــة أن يأخــذوا

أكبــر عـ ٍ
ـدد مــن المــواد االختياريــة ،األمــر الــذي يخفــف عنهــم عــدد المــواد التــي ســيتم دراســتها الســتكمال

متطلبــات الســنة التحضيريــة ،وعلــى طالب/طالبــة مســار التســكين المتقــدم فــي واعــد تحقيــق الدرجــات

التــي تحددهــا الكليــات فــي كل نــوع مــن أنــواع هــذه االختبــارات .مــن أي مــن االختبــارات التاليــة حســب
المــواد والشــروط الخاصــة بالتســكين فــي الكليــات .وهــي:

)Placement (AP
Exams/Tests

اختبارات المستوى
المتقدم

الدرجة المطلوبة لكل مادة ()5/3
كحد أدنى
Collegeboard.org
KAU Code: 7612

أو

)Baccalaureate (IB
)High Level (HL
Exams

اختبارات المستوى

أو

Cambridge

International A
Level

اختبارات كامبريدج

العالي للبكالوريا الدولية

المستوى المتقدم

اختبارات البكالوريا الدولية المقدمة
من منظمة البكالوريا الدولية

مواد المستوى المتقدم فقط
A Level only

High Level (HL) Courses
مواد المستوى العالي فقط

التقدير المطلوب للمادة كحد أدنى
)Minimum Grade (C

الدرجة المطلوبة للمادة
( )7/4كحد أدنى

cambridgeinternational.org
????? KAU Code:

ibo.org
KAU Code: 035397

المتقدم Advanced Placement
مسار التسكين
ّ
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International
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الطالبــة المتقدمــون للمســار الصــف الثالــث الثانــوي (أو مــا يعادلــه بحســب أنظمــة وزارة/ أن يجتــاز الطالــب

. وأن يجتــاز الشــروط الخاصــة بالكليــة،)التعليــم

Requirement
Standardized Abilities Tests Take one of the following tests
GAT (administered by the National Center for Assessment)
اختبار القدرات المقدم من مركز قياس
SAT (administered by the College Board – USA)

Minimum Score
85
1200/ 1600

Standardized Achievement Tests (for Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry)
Take one of the following tests
SAAT-Science (administered by the National Center for Assessment)
85
اختبار التحصيلي المقدم من مركز قياس

Two SAT Subject Tests from the following Courses College Board – USA:
Mathematics (Level 1 or 2), Biology (E or M), Chemistry, Physics
IELTS

TOEFL iBT

1400/ 1600

(sum of the two test scores)

English Proficiency Tests Take one of the following tests

6/ 9

80/ 120

Advanced Placement المتقدم
مسار التسكين
ّ

 الشروط العامة للقبول في مسار التسكين المتقدم:أوال
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 الشروط الخاصة بمسار التسكين المتقدم بالكليات:ثاني ًا
الشروط الخاصة بكلية الهندسة

Take one of the following set of tests

Cambridge
A Level Tests
Minimum
Score
Cambridge A level Standardized Tests
Required:
• Mathematics
C
• Physics
Optional: Any of the
following courses, the
more the better
C
• Biology
• Chemistry
• Computer Science
Requirement

أو

IB Tests
Minimum
Score
IB Standardized Tests
Required:
• IB HL Mathematics
4/ 7
• IB HL Physics
Optional: Any of the
following courses, the
more the better
4/ 7
• IB HL Biology
• IB HL Chemistry
• IB HL Computer Science
Requirement

أو

AP Tests
Requirement

Minimum
Score

AP Standardized Tests

Required:
• AP Calculus AB
• AP Physics C: Mechanics
Optional: Any of the
following courses, the more
the better
• AP Biology
• AP Chemistry
• AP Statistics
• AP Computer Science
Principles

3 /5

3/ 5

Take one of the following set of tests

أو

Cambridge
A Level Tests
Requirement

Minimum
Grade

أو

IB Tests
Requirement

Minimum
Score

IB Standardized Tests

Cambridge A level Standardized Tests
Required:
• Biology
• Chemistry

C

Optional: Any of the
following courses, the
more the better
• Mathematics
• Physics
• Computer Science

C

Required:
• IB HL Biology
• IB HL Chemistry
Optional: Any of the
following courses, the
more the better
• IB HL Physics
• IB HL Mathematics
• IB HL Computer
Science

DAT 	•اجتياز اختبار القبول في كلية طب االسنان

AP Tests
Requirement

Minimum
Score

AP Standardized Tests
4/7

4/7

Required:
• AP Biology
• AP Chemistry
Optional: Any of the
following courses, the
more the better
• AP Calculus AB
• AP Statistics
• AP Computer Science
Principles
• AP Physics 1

	•اجتياز المقابالت الشخصية في الطب وطب االسنان

3/5

3/5

Advanced Placement المتقدم
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الشروط الخاصة للتسكين المتقدم بكلية الطب وطب األسنان
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اختبار القدرات السريرية الجامعي

)University Clinical Aptitude Test(UCAT

ويختبــر القــدرات العقليــة والســلوكية والتفكيــر المنطقــي والناقــد .كمــا يشــتمل علــى جــزء
الختبــار التصــرف فــي المواقــف المختلفــة.

اختبار القبول في الكليات الصحية

)BioMedical Admission Test (BMAT

www.ucat.ac.uk

ويتكــون مــن ثالثــة أجــزاء :اختبــار القــدرات والمهــارات لحــل المشــكالت وتحليــل البيانــات،
واختبــار المعرفــة فــي العلــوم والرياضيــات وتطبيقاتهــا ،والجــزء الثالــث ســؤال مقالــي الختبار
مهــارات الكتابــة الجيــدة.

www.admissionstesting.org/
for-institutions/about-ourtests/biomedical-admissionstest/

المتقدم Advanced Placement
مسار التسكين
ّ

نقاط إضافية اختيارية مساعدة للقبول في كلية الطب وطب األسنان
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تعهدات برنامج واعد بجامعة الملك عبدالعزيز
الستقطاب ورعاية الموهوبين والمتفوقين

25

أو ًال :يتعهد جميع الطالب والطالبات المتقدمين على جميع مسارات واعد
للتسكين المتقدم أو الدراسة المزدوجة بما يلي:
1 .قــراءة جميــع شــروط القبــول بالجامعــة المعلنــة علــى بوابــة القبــول بعمــادة القبــول والتســجيل
 adm.kau.edu.saواإلقــرار بالعلــم بمــا جــاء فيهــا.

2 .قــراءة دليــل واعــد وشــروط القبــول المعلنــة علــى الموقــع التعريفــي بواعــد  waed.kau.edu.saواإلقرار
بالعلــم بمــا جــاء فيــه.

ً
ـروطا بمطابقــة الوثائــق الرســمية
3 .اإلقــرار بالعلــم بــأن القبــول فــي أي مــن مســارات واعــد ســيكون مشـ
المقدمــة مــن الطالــب  /الطالبــة علــى بوابــة القبــول بعمــادة القبــول والتســجيل ،وتحقيقهــا لشــروط
القبــول فــي المســار الــذي اختــاره المتقــدم.

4 .تحمــل مســؤولية التســجيل فــي الســنة التحضيريــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز أو أي جامعــة أخــرى ،فــي
حالــة عــدم القبــول فــي أي مســار مــن مســارات واعــد.

5 .المشــاركة الفاعلــة فــي األنشــطة الالصفيــة والمســابقات والملتقيــات الداخليــة والخارجيــة الخاصــة

26

بالطــاب والطالبــات المتفوقيــن والموهوبيــن.

ـال مــن األداء األكاديمــي أثنــاء الدراســة بالكليــة ،كمــا هــو موضــح
6 .االلتــزام بالمحافظــة علــى مســتوى عـ ٍ
فــي التعهــد الخــاص بالمســار.

7 .التعهــد باالطــاع علــى الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة وقواعدهــا التنفيذيــة ،والمعلنــة
فــي موقــع عمــادة القبــول والتســجيل  admission.kau.edu.saوااللتــزام بمــا تنــص عليــه.

8 .اإلقــرار بالعلــم بــأن أي مخالفــة لجميــع التعهــدات العامــة ببرنامــج واعــد أو الخاصــة بأحــد مســاراته أو أي

لوائــح أخــرى بالجامعــة تعــرض الطالــب للعــرض علــى اللجــان المختصــة التخــاذ مــا يلــزم وإنفــاذ قراراتهــا.

9 .التعهــد باالطــاع والعمــل بمــا جــاء فــي (الئحــة الطالــب الجامعــي :الحقــوق والواجبــات) والمعلنــة علــى
موقــع وكالــة الجامعــة للتطويــر https://bit.ly/3pBQyEo

	10.االلتــزام باالطــاع علــى التعهــد الخــاص بالمســار والتوقيــع عليــه ،وتقديمــه لعمــادة القبــول والتســجيل
مــع الوثائــق الرســمية األخــرى علــى بوابــة القبــول.
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ثاني ًا :يتعهد الطالب والطالبات المتقدمين على مسار التسكين المتقدم
بكلية الطب ضمن برنامج واعد بما يلي:
1.اإلقــرار بالعلــم بأنــه ســوف تتــم المفاضلــة بيــن الطــاب والطالبــات المتقدميــن لبرنامــج واعــد
حســب المعاييــر المعتمــدة وحســب المقاعــد المتاحــة مــن كليــة الطــب.

2.اســتيفاء جميــع مــواد الســنة التحضيريــة للمســار الصحــي إمــا بدراســتها فــي الجامعــة ،أو بمعادلتهــا
باختبــارات عالميــة قياســية مكافئــة توافــق عليهــا الكليــة.

3.االلتــزام بحضــور واجتيــاز برنامج المقابالت الشــخصية (.)MMI

4.اإلقــرار بالعلــم بأنــه ســيتم تســكين الطالــب  /الطالبــة مباشــرة فــي كليــة الطــب كمســتجد ،وال يحــق
لهــم التحويــل لبرنامــج صحــي آخــر إال مــرة واحــدة فقــط.

5.االلتــزام بارتــداء الــزي الموحــد فــي كليــة الطــب والمستشــفى الجامعــي ومرافقهــا والمحافظــة علــى
المظهــر العــام الــذي يعكــس صــورة مهنيــة الئقــة والتــي يمثلهــا الطالــب /الطالبــة داخــل الحــرم
الجامعــي.
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ثالث ًا :يتعهد الطالب والطالبات المتقدمين على مسار التسكين المتقدم
بكلية طب األسنان ضمن برنامج واعد بما يلي:
1.االلتــزام بارتــداء الــزي المناســب فــي كليــة طــب االســنان ومستشــفى االســنان الجامعــي ومرافقهــا
والمحافظــة علــى المظهــر العــام الــذي يعكــس صــورة مهنيــة مشــرفة والتــي يمثلهــا الطالــب /الطالبــة
داخــل الحــرم الجامعــي.
2.االلتــزام بحضــور واجتيــاز االختبــار اإللـــــكتروني لبـــــــــرنامج القـــــــــــــــبول بكليــــــــــــــة طـــــب األســـــنان
(.Dental Admission Test (DAT
3.االلتــزام بحضــور واجتيــاز برنامج المقابالت الشــخصية (.)MMI
4.اإلقــرار بالعلــم بأنــه يتــم القبــول مباشــرةً فــي كليــة طــب االســنان كطالــب مســتجد ومــن ثــم يتــم
التخصيــص بعــد االنتهــاء مــن دراســة جميــع مقــررات الســنة التحضيريــة للمســار الصحــي المطلــوب
لبرنامــج طب وجراحة االســنان.
ً
وفقــا للمقاعــد المتاحــة
5.اإلقــرار بالعلــم بأنــه تتــم المفاضلــة بيــن الطــاب والطالبــات المتقدميــن
والطاقــة االســتيعابية والمحــددة مــن قبــل كليــة طــب االســنان.
ً
ً
طبيا.
الئقا
6.اإلقــرار بالعلــم بــأن أحد شــروط المســار أن يكون المتقــدم
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رابع ًا :يتعهد الطالب والطالبات المتقدمين على مسار التسكين المتقدم
بكلية الهندسة ضمن برنامج واعد بما يلي:
1.اإلقــرار بالعلــم بضــرورة االنتهــاء مــن جميــع مــواد الســنة التحضيريــة للمســار العلمــي إمــا بدراســتها
فــي الجامعــة ،أو بمعادلتهــا باختبــارات عالميــة قياســية مكافئــة توافــق عليهــا الكليــة.
2.اإلقــرار بالعلــم أنــه ســيتم تســكين الطالــب /الطالبــة مباشــرة فــي كليــة الهندســة كمســتجد /
كمســتجدة ،وبأنــه ســيتم تخصيصهــم الحقـ ًـا فــي البرنامــج الهندســي الــذي يرغبــون فيــه ،وال يحــق
لهــم التحويــل لبرنامــج آخــر إال مــرة واحــدة فقــط.
3.المشــاركة فــي فعاليــة بوابــة الهندســة التــي يعلــن عنها عن طريــق الكلية.
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خامس ًا :يتعهد الطالب والطالبات المتقدمين على مسار الدراسة المزدوجة
ضمن برنامج واعد بما يلي:
1.اإلقــرار بالعلــم بضــرورة االنتهــاء مــن جميــع مــواد الســنة التحضيريــة للمســار العلمــي أو المســار
الصحــي إمــا بدراســتها فــي الجامعــة ،أو بمعادلتهــا باختبــارات عالميــة قياســية مكافئــة توافــق عليهــا
الجامعــة.
2.اإلقــرار بالعلــم أنــه ســيتم تســكين الطالــب /الطالبــة فــي الكليــة العلميــة ،بعــد االنتهــاء مــن مــواد
الســنة التحضيريــة ،بنــاء علــى نتائــج المفاضلــة مــع الطــاب والطالبــات مــن نفــس دفعــة الســنة
التحضيريــة التــي اجتازوهــا معهــم فــي نفــس العــام بنــاء علــى نظــام المفاضلــة فــي المســار.
3.اإلقــرار بالعلــم أنــه فــي حالــة عــدم حصــول الطالــب /الطالبــة علــى التقديــر المطلــوب ألي مــادة مــن
مــواد الشــروط الخاصــة بالكليــة التــي يرغبــون االلتحــاق بهــا الحقـ ًـا ،فإنــه ال يحــق لهــم إعــادة المــادة
ســوى مــرة واحــدة فقــط لتحســين التقديــر.
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عال من األداء األكاديمي أثناء الدراســة بمســار الدراســة المزدوجة ،ومن ذلك:
4 .المحافظة على مســتوى ٍ
	•أال يقــل معــدل الطالــب /الطالبــة التراكمــي الكلــي عــن ( )5/4في جميع مراحل الدراســة بالمســار.
	•أال يقــل معــدل الطالــب /الطالبــة الفصلــي عن ( )5/4في أي فصل دراســي.
	•أال يقــل تقديــر الطالــب /الطالبــة فــي أي مــادة دراســية عــن ()C؛ فــإن قــل التقديــر عــن ( ،)Cفإنــه
ال يحــق لهــم إعــادة المــادة ســوى مــرة واحــدة فقــط ،وإال يتــم فصلهــم مــن المســار.
5.اإلقــرار بالعلــم أنــه ســيتم فصــل الطالــب /الطالبــة مــن المســار مباشــرة إذا حصلــوا فــي أي مــادة
علــى تقديــر راســب ( )Fأو تقديــر محــروم ( ،)DNأو بســبب أي مخالفــات أخالقيــة تنافــي األنظمــة
المعمــول بهــا فــي الجامعــة.
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