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 ؟األكادميي اإلرشادما هو           
 داخل األنشطة عيلتف وىف العام املستوى على اآلداب لكلية االسرتاتيجية اخلطط إجناح يف أساسية دعامة األكادميي اإلرشاد ميثل

 الطالب عدةمسا إىل ويهدف عام بشكل اإلرشاد فروع من فرعا األكادميي اإلرشاد يعتربو  ،اخلاص املستوى على التعليمية املؤسسات
 يعرف ما ختصصات دأح األكادميي اإلرشاد ويعد األفضل، إىل اجلامعية حياهتم وتغيري وضغوطها األكادميية املشكالت مواجهة يف والطالبات

 رعاية تقدمي عن لةاملسؤو  األساسية العمليات من جزء ابعتباره األكادميي اإلرشاد يعملو ، Helping Professions املساعدة مبهن
 والدينية والفكرية والثقافية ةوالدراسي واالجتماعية النفسية الناحية من متوافق شخصيته يف متكامل طالب إجياد من تستهدفه مبا متميزة، طالبية

 .العلمي لتحصيلا معدالت أعلى وحتقيق األكادميية البيئة يف االندماج على والطالبات الطالب مساعدة يستهدف، كما والصحية والذهنية
 

 ؟األكادميي اإلرشاد أهدافما هي 
 املدة ضمن الدراسية اخلطة متطلبات وإهناء الدراسية اخلطة انسياب حيقق مبا األكادميية مسريته أثناء للطالب الالزم الدعم توفري  -1

 .املتاحة أو املقررة الزمنية
 .اآلداب يف أقسام وبرامج كلية األكادميي اإلرشاد وتعليمات إجراءات تطبيق ومتابعة اإلشراف -2
 الدراسية طةاخل بناء وشرح اجلامعي، األكادميي املناخ توفري يف ودورها اإلرشاد عملية أمهية إدراك يضمن مبا املرشدين مساعدة -3

 .ومفرداهتا
 االجتماعي ووضعهم اهتمختصص تناسب عمل فرص إجياد حيقق مبا وبعدها التعليمية مسريهتم أثناء للطالب الوظيفي اإلرشاد توفري -4

 .واملايل
 .التعليمية مسريهتم أثناء للطلبة املادي وغري املادي الدعم توفري -5

 
 ؟للطالب من فوائد األكادميي اإلرشادماذا حيقق 

 يف: تتمثلفعالياته أقصى الفوائد واليت  من خالل واألهداف األوجهكنشاط متعدد للطالب  األكادميي  اإلرشاد حيقق
 وفهم نفسه وأهدافهمساعدة الطالب يف حتديد قيمه  -1
 العايل ورسالته وغرض التعليممساعدة الطالب يف فهم طبيعة  -2
 الرمسية وإجراءاهتا امعةاجلوسياسات ولوائح  العلمية الدرجةومتطلبات  التعليميةتزويد الطالب مبعلومات دقيقة وصحيحة عن اخليارات  -3
 األكادميياملستمرة وتقومي تقدمهم  الرقابةمساعدة الطلبة يف  -4
 وقدراتهيتسق مع ميوله  أكادمييمساعدة الطالب يف التخطيط لربانمج  -5
لكل  يةلشخصاواستثمارها لتحقيق احلاجات التعليمية والتطلعات  وإمكانياهتاالعمل على خلق صيغة تكاملية بني مصادر اجلامعة  -6

 .طالب
 التعليمية واملهنية. ألهدافهم الطلبةحتقيق  -7
 احتمالية كربى ملواصلة الدراسات العليا.، ومن مث سق مع قدراهتمنن أكادميية تعلى معدالالطلبة ول حص -8
 .اجلامعةحنو  اإلجيابيةالرضا وتكوين االجتاهات  -9

   األكادمييني.مع مرشديهم  مثمرةعالقات الطلبة تطوير  -10
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 األكادميي؟ لإلرشادما هو املفهوم اجلديد 

ألكادميي ان الطالب يتحمل مسؤولية كاملة توازي مسؤولية املؤسسة والعمادة واملرشد أيبني  األكادمييرشاد املفهوم اجلديد لإل نإ
  يف البحث والتواصل واحلصول على املعلومة اليت ستفيده خالل مسريته األكادميية واالجتماعية.

 اإللكرتوين؟ما هي مكوانت وعناصر االسرتشاد 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 اإللكرتوين وإدارة احملتوى اإلرشاديمنصة إدارة االسرتشاد 
 ؟اإللكرتوينما هي إجيابيات عملية االسرتشاد 

 األكادميي اإلرشاداملستمر بني املرشد والطالب من خالل منصة  التواصل-1
 الزمان واملكان قيود من  التحرر-2
 خبار املتعلقة ابلطالب واملرشد بشكل دورياأل معرفة-3
الطالب  رشادإاملتوفرة عنه يف قاعدة البياانت مما يسهل اختاذ القرار يف  اإللكرتونيةصورة واضحة عن الطالب من خالل املعلومات  وجود-4

 خاصة مبا يتعلق ابختيار التخصص وتسجيل املقررات.
مني املنصة برانمج جه الطالب من خالل تضاحلاجز النفسي بني املرشد والطالب للوقوف على املشاكل االجتماعية والنفسية اليت توا إلغاء-5

 من خالل املراسالت أوتواصل اجتماعي مباشر 
م وعلى الربامج واملبادرات التحفيزية على مستوى القس وإجراءوالكلية واملرشدين لتبادل املعلومات  األقسامالربط بني طلبة  سهولة-6

 مستوى الكلية
 خالل االطالع على املعلومات املتوفرة غلى املوقع.الطالب من جتارب بعضهم البعض من  استفادة-7
 

 القوائم اإلرشادية المرشد األكاديمي

 اإلرشاد المتزامن

 اإلرشاد الغير متزامن

 المتابعة اإللكترونية العمليات اإلرشادية

 البريد اإللكتروني

 منتديات النقاش

 الكلية )وحدة اإلرشاد األكاديمي(

والتسجيلعمادة القبول   عمادة شؤون الطالب 

 وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

منصة اإلرشاد 

اإللكتروني 

 التفاعلي

 الدعم الحاسوبي واإللكتروني

 عمادة تقنية المعلومات

 المحتوى اإلرشادي 

 الضوابط والتعليمات اإلرشادية

 قاعدة بيانات



5 
 

 ؟األكادمييواإلرشاد غري  األكادميي اإلرشادما هو الفرق بني 
 للطالب األكادميي اإلرشاد

 خترجه، وحىت ةالكلي دخوله حلظة منذ النصح له ويقدم يساعده أكادمييا مرشدا طالب لكل فيصل امللك جامعة اآلداب كلية  وفرت
 بداية يف الطلبة وزيعت ويتم، والشخصي األكادميي الصعيد على الطالب تواجه اليت املصاعب تذليل يف هاما دورا األكادميي املرشد ويلعب

 طلب بتقدمي للطلبة يسمح إذ عليهم قيدا يعترب ال التوزيع هذا أن إال الكلية داخل املوجودين األكادمييني املرشدين على ابلكلية التحاقهم
 .لطلبا ذلك أسباب ومربرين أخر تدريس هيئة لعضو ألكادميي اإلرشاد حتويل يف رغبتهم موضحني القسم رئيس لسعادة خطي

 للطالب األكادميي غري اإلرشاد
 التخرج، بعد ام مرحلة يف العملية احلياة قرارات اهم من قرار يتخذ لكي للطالب األكادميي املرشد ميثله الذي الدعم يف يتمثل

 الالزمة تطلباتامل على التعرف على تساعده اليت اللزمة األدوات من جمموعة للطالب املرشد يقدم إذ الوظيفي، اإلرشاد يف ذلك ويتمثل
 إللكرتونيةا املواقع على االطالع خالل من وذلك املتاحة العمل وفرص العمل سوق معلومات على والتعرف املختلفة، املهن يف للدخول
 .واملتخصصة املختلفة

 
 ؟األكادمييةما هي املصطلحات والتعريفات 

 .وجد إن صيفي وفصل رئيسان فصالن :الدراسية السنة
 

س عاأسبو عشر خمسة عن تقل ال زمنية مدة :الدراسي الفصل  من تدخل الدراسية، وال المقررات مداها على تُدَرَّ
 .النهائية واالختبارات التسجيل فترتا ضمنها

 
س أسابيع تسعة عن تقل ال التحضيرية بالسنة خاصة زمنية مدة :الدراسي الربع  الدراسية، مداها المقررات على تُدَرَّ

 .النهائية واالختبارات التسجيل فترتا ضمنها من تدخل وال
 

 النهائية، واالختبارات التسجيل فترتا ضمنها من تدخل وال أسابيع ثمانية عن تزيد ال زمنية مدة :الصيفي الفصل
 .مقرر لكل المخصصة المدة خاللها وتضاعف

 
 .المعتمدة الدراسية للخطط وفقا الدراسية، المرحلة على الدال هو :الدراسي المستوى

 
 وحداتها مجموع من تشكل والتي والحرة، واالختيارية اإلجبارية الدراسية المقررات مجموعة هي :الدراسية الخطة

 .المحدد التخصص في العلمية الدرجة على للحصول بنجاح اجتيازها الطالب على يجب التي التخرج متطلبات
 

 رقم مقرر ويكون لكل ،) برنامج (تخصص كل في المعتمدة الدراسية الخطة ضمن دراسية مادة :الدراسي المقرر
 يحتفظ خاص وملف مقررات، من سواه عّما المحتوى، والمستوى حيث من يميزه لمفرداته مفصل ووصف واسم ورمز

 أو متزامنة سابقة متطلبات أو متطلب المقررات لبعض يكون أن ويجوز.والتطوير المتابعة والتقييم لغرض القسم به
 .معه

 
 ال الذي الميداني أو العملي أو دقيقة، خمسين عن مدتها تقل ال التي األسبوعية النظرية المحاضرة :الدراسية الوحدة

 .دقيقة عن مائة مدته تقل
 

 .الالئحة هذه في األدنى الموضح الحد عن التراكمي معدله انخفاض بسبب للطالب يوجه الذي اإلشعار :األكاديمي اإلنذار
 من ربع سنوي أو دراسي فصل خالل الطالب تحصيل تبين التي لألعمال الممنوحة الدرجة :الفصلية األعمال درجة

 .الدراسي بالمقرر تتصل تعليمية وأنشطة وبحوث اختبارات
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 في فيعقد وأما الكليات التحضيرية، للسنة الدراسي الربع نهاية في واحدة مرة يعقد المقرر في اختبار :النهائي االختبار
 .الدراسي الفصل نهاية

 
 الربع أو للفصل الدراسي النهائي االختبار في مقرر كل في الطالب عليها يحصل التي الدرجة :النهائي االختبار درجة

 .السنوي
 

 مقرر لكل االختبار النهائي درجة إليها مضافا السنوية األرباع أو الفصلية األعمال درجات مجموع :النهائية الدرجة
 .مائة من الدرجة وتحسب

 
 .مقرر أي الطالب في عليها حصل التي النهائية للدرجة األبجدي الرمز أو المئوية للنسبة وصف :التقدير

 
 له ويرمز الموعد المحدد، في متطلباته استكمال الطالب على يتعذر مقرر لكل مؤقتا يرصد تقدير :مكتمل غير تقدير

 (.IC) أو) ل (بالحرف األكاديمي السجل في
 

 بالرمز له ويرمز الستكماله، دراسي فصل من أكثر دراسته طبيعة تقتضي مقرر لكل مؤقتا يرصد تقدير :مستمر تقدير
 (  IPأو ) أ) م (
 

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

 .درسه الطالب مقرر
 

 التحاقه منذ درسها التي المقررات جميع في الطالب عليها حصل التي النقاط مجموع قسمة حاصل :التراكمي المعدل
 .المقررات لتلك المقررة الوحدات مجموع على بالجامعة

 
 .الجامعة في دراسته مدة خالل للطالب العلمي التحصيل مستوى وصف :العام التقدير

 
 األعلى الحد دراسي ويتحدد فصل في فيها التسجيل للطالب يسمح التي الدراسية الوحدات مجموع :الدراسي العبء

 .للجامعة التنفيذية القواعد حسب الدراسي للعبء واألدنى
 
 والمعدل فيها وتقديراته الدراسية ووحداتها درسها التي المقررات شامال الدراسي الطالب بأداء بيان :األكاديمي السجل 

 يوضح بيان فهو، وجدت إن للطالب وجهت التي األكاديمية واإلنذارات التراكمي والمعدل السنوي المعدل أو الفصلي
 المقررة وحداتها وعدد وأرقامها برموزها دراسي كل فصل في يدرسها التي المقررات ويشمل الدراسي، الطالب سير

 وبيان التراكمي والمعدل الفصلي المعدل السجل يوضح كما التقديرات، تلك وقيم ورموز حصل عليها التي والتقديرات
 .الطالب المحول منها أعفى التي المقررات إلى باإلضافة العام التقدير
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 دراسته أثناء ومتابعته وتوجيهه الطالب على باإلشراف المكلف حكمه في ومن التدريس هيئة عضو :األكاديمي المرشد
 .بالجامعة

 
 مقبول بعذر فيه سجل الذي الدراسي الفصل أو الدراسية للسنة الدراسة الطالب مواصلة عدم :الدراسة عن االعتذار

 .للتخرج النظامية المدة ضمن االعتذار فترة احتساب مع
 

 من بطلب فيه الدراسة تأجيل المراد الدراسي الفصل أو للسنة دراسية مقررات الطالب تسجيل عدم :الدراسة تأجيل
 .للتخرج النظامية المدة ضمن التأجيل فترة تحسب وال الطالب

 
 .بذلك الجامعة إشعار دون دراسي فصل أو سنة ألي دراسية مقررات أي الطالب تسجيل عدم :االنقطاع

 
 .االنقطاع أو أو االنسحاب الفصل طريق عن كان سواء بالجامعة الطالب عالقة إنهاء :القيد طي
 
 عن يقل ال بما الدراسي المستوى خالل الطالب يسجلها التي الدراسية الوحدات عدد هو :الدراسي للعبء األدنى الحد 

 .السنوي للنظام دراسية وحدة 20 وعن الفصلي للنظام دراسية وحدة 12
 

   على يزيد ال بما الدراسي المستوى خالل الطالب يسجلها التي الدراسية الوحدات عدد هو الدراسي للعبء األعلى الحد
 .السنوي للنظام دراسية وحدة 40 وعلى الفصلي للنظام دراسية حدةو   23

 
 

 للنظام الفصلي (5) المعدل التراكمي

 كحد أقصىساعة  12 2أقل من 

 ساعة كحد أقصى 15 2.5إلى أقل من 2

 ساعة كحد أقصى 19 4إلى أقل من  2.5من 

 ساعة كحد أقصى 23 فأكثر 4
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 ما هو نظام الدراسة في كلية اآلداب؟
 
 .مجلس الجامعة يقرها التي التنفيذية للقواعد وفقا الدراسة في الطالب يتدرج .أ

 .دراسية فصول ثمانيةأي وفصل ثاني،  أولمستويات، وبكل مستوى فصل  4بكلية اآلداب تتكون من  الدراسيةة الخط .ب

من العام الجامعي، في حين  األولوتطرح المقررات الفردية )مقررات الفصل األول من جميع المستويات( للدراسة في الفصل الدراسي 
 تطرح الفصول الزوجية )مقررات الفصل الثاني من جميع المستويات( في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي.

 
 التسجيل؟ والتأكيدما هي عملية التسجيل وما الفرق بين التسجيل المبكر 

 
لتزم بها ييتقيد و أنالمواعيد التي يجب  أي، واإلضافة والحذف التسجيل لفترة الزمني التقويم والتسجيل القبول عمادة تحدد :الزمني التقويم

  النظام. وإغالقفي عملية التسجيل، فهي تحدد لهم مواعيد فتح 
 

 بما المعتمدة الدراسية الخطة ضمن مستويات للمقررات واإلضافة والحذف، التسجيل، قواعد الجامعة مجلس يضع: واإلضافة الحذف
 الدراسي من العبء األدنى للحد الطالب تسجيل يضمن

 
، وعلى جميع الطلبة التسجيل يليه الذي للفصلالمبدئي  التسجيل ويكون دراسي فصل كل من العاشر األسبوع فىغالباً  يبدأ :المبكر التسجيل

تح فترة التسجيل المبكر هي الفترة التي يتم فيها توسعة الشعب وف أن إذفي الموعد المحدد لدفعتهم، وعدم االنتظار لفترة تأكيد التسجيل، 
 شعب جديدة وفقاً لحالة التسجيل.

 
، وعلى جميع الطلبة القيان بعملية تأكيد تسجيل المقررات التي قاموا الدراسي الفصل بداية يسبق الذي األسبوع خالل يكون :التسجيل تأكيد 

 الطالبة. أوالمقرر من جدول الطالب  أوحذف الشعبة  إلىباختيارها في التسجيل المبكر، وعدم التأكيد يؤدي 
 
 مضى إذا المقررات لجميع التسجيل تأكيد عدم بسبب الدراسة عن امنقطع ويعتبر ى ملغ الطالب تسجيل يعتبر :المبكر التسجيل إلغاء 

 للطالب ويجوز ،) التسجيل تأكيد عدم بسبب الدراسة عن منقطع (مؤشر ويعطى التسجيل تأكيد دون الدراسي الفصل بداية من أيام ثالثة
 المؤشر يعدل للدراسة التأجيل بطلب يتقدم لم وإذا بدايته، من أسبوعين خالل الفصل هذا في الدراسة تأجيل بطلب التقدم الحالة هذه في

 .ذلك بعد الدراسة عن منقطع إلى السابق
 

 الخطة مع يتناسب بما واإلضافة الحذف بأعمال القيام التسجيل تأكيد فترة أو المبكر التسجيل فترة خالل للطالب الفرصة تتاح انه:ويالحظ 
 .به المسموح الدراسي العبء حدود وفي للكلية المعتمدة الدراسية

 
 :الصيفي للفصل التسجيل 

 الفصل انتهاء من أسابيع خمسة قبل ذلك يكون أن على الصيفي الفصل في تقديمها في الكلية ترغب التي المقررات الكلية مجلس يحدد -
 .الثاني الدراسي

 المقررات عدد يزيد أال على دراسية وحدات) 10 (عشر الصيفي الفصل خالل تسجيلها المسموح الدراسية الوحدات لعدد األعلى الحد  -
 .ثالثة على

 وفي الفصل، هذا خالل فيها التسجيل المسموح الدراسية الوحدات من األعلى الحد إلى اإلضافة الصيفي الفصل خالل للطالب يسمح  -
 األسبوع خالل ذلك ويكون الطالب، فيها يدرس التي الكلية بموافقة ذلك يتم الفصل هذا مقررات من مقرر حذف في الرغبة حال

  .الفصل هذا من األول
 إليها ينتمي التي الكلية موافقة بعد الفصل بداية من األولى الثالثة األسابيع خالل كامل بشكل الصيفي الفصل بحذف للطالب يسمح  -

  .الطالب
 
 المعتمدة الدراسية الخطة ضمن مستويات للمقررات واإلضافة والحذف، التسجيل، قواعد الجامعة مجلس يضع: واإلضافة الحذف 

 .الدراسي من العبء األدنى للحد الطالب تسجيل يضمن بما
 

في القترة المخصصة لالنسحاب الموضحة بالتقويم الزمني ، واحد فقط باالنسحاب من مقرر إاليسمح للطلبة ال : االنسحاب من المقرر
 للفصل الدراسي.
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 ؟الدراسة عن واالعتذار المواظبةى ضوابط هما 

 النسبة عن حضوره نسبة قلت إذا فيها النهائي االختبار دخول من ويحرم العملية، والدروس المحاضرات حضور المنتظم الطالب على
 ويُعد الدراسي، الفصل خالل مقرر لكل المحددة العملية والدروس المحاضرات من % 75 عن تقل أال على الجامعة، مجلس يحددها التي

  N D وأ (ح (محروم تقدير له ويرصد المقرر، في راسبا الغياب بسبب االختبار دخول من حرم الذي الطالب
 
 المجلس، يقبله عذرا الطالب يقدم أن شريطة االختبار، بدخول للطالب والسماح الحرمان رفع استثناء يفوضه من أو الكلية لمجلس يجوز -

 .للمقرر المحددة العملية والدروس المحاضرات من % 50 عن تقل أال على الحضور نسبة الجامعة مجلس ويحدد
 

 من أسبوع يتجاوز ال موعد في الطبية باألعذار مرفقا عذره رسميا العملية والدروس المحاضرات حضور عن المتغيب الطالب يقدم -
 عن الكلية إدارة بإبالغ المادة أستاذ يقوم أسباب الغياب بدون تكرار حال وفي ،فيها تغيب التي العملية الدروس أو موعد المحاضرة

التي تعلن من عمادة  األعذار، وعلى الطلبة مراجعة مستجدات عملية تقديم تكراره وعدم الغياب أسباب لمعرفة يتم استدعائه كي الطالب
 وقنواتها بالتليجرام. اإللكترونيالقبول والتسجيل وتنشرها الكلية على موقعها 

 

 .الطالب انتظام حيال عمله يمكن الغياب وما أسباب لمناقشة المتغيب الطالب امر ولي استدعاء للكلية يجوز  -
 

 درجات أساس على المقرر ذلك في تقديره ويحسب االختبار، ذلك في صفرا درجته تكون النهائي االختبار عن يتغيب الذي الطالب -
 .عليها حصل التي الفصلية األعمال

 

 القصوى الضرورة حاالت في الكلية لمجلس جاز قهري لعذر الفصل مواد من أي في النهائي االختبار حضور من الطالب يتمكن لم إذا -
 بعد عليه يحصل الذي التقدير ويعطى التالي، الدراسي الفصل نهاية تتجاوز ال مدة خالل البدي اختبارا بإعطائه والسماح عذره قبول
 أو الجامعة، لمدير جاز قهري لعذر الدراسي  التالي الفصل في البديل االختبار حضور من الطالب يتمكن لمواذا ، البديل االختبار أدائه
 الفصل مضى وإذا محدد، دراسي آخر فصل في البديل االختبار بأداء له السماح والقسم الكلية توصية مجلسي على بناء يفوضه من

 .والتراكمي الفصلي المعدل ضمن ويحسب  )هـ( ويعطى راسب فيستبدل بتقدير البديل االختبار يؤد ولم الدراسي
 

 
 وال االمتحان، عن تغيبه موعد من ساعة 48 خالل الطبية الرسمية بالتقارير مزودا عذره االمتحان عن المتغيب الطالب يقدم -

 الطالب أمر ولي يقدمها أن الممكن الطالب فمن استطاعة عدم حال وفى األسباب كانت مهما المدة هذه مضي األعذار بعد تقبل
  .أعاله المذكورة المدة خالل

 .بالجامعة الطبية الخدمات إدارة من اعتمادها بعد إالالنهائي  االمتحان عن المتغيب الطالب من المقدمة الطبية التقارير تقبل ال  -
 موعد تاريخ من أسبوع خالل بتقديم العذر أمره ولي أو الطالب يلتزم الطبي، العذر استخراج من تمكن الطالب عدم حال وفي  -

 ......األسباب كانت مهما المدة هذه مضى بعد األعذار تقبل وال النهائي االختبار عن الطالب تغيب
 .التأديبية اللجنة إلى ويحال المقرر في راسبا الطالب يعتبر الطبي التقرير صحة عدم اتضاح حال في  -

 
 يحددها التي الجهة لدى مقبول بعذر تقدم إذا راسبا يعد أن دون للكليات دراسي لفصل الدراسة في االستمرار عن االعتذار للطالب يجوز -

 ويحتسب W أو) ع (تقدير للطالب ويرصد الجامعة، مجلس يقرها التي التنفيذية القواعد تحددها زمنية فترة خالل وذلك الجامعة مجلس
 .(أقصى كحد للدراسة النظامية المدة خالل االعتذار مرتين ويكون) جالتخر متطلبات إلنهاء الالزمة المدة من الفصل هذا
 

 :التالية الضوابط وفق الجامعة، مجلس يقرها التي التنفيذية القواعد وفق الدراسي الفصل في أكثر أو مقرر من بعذر االنسحاب يجوز -
 الوحدات عدد يقل أال، وW أو) 1 ع (تقدير للطالب ويرصد الفصلية للمقررات الدراسي الفصل بداية من الثامن األسبوع يتجاوز أال

 .وحدة عشرة اثنتي عن المتبقية الدراسية
 
 عن التأجيل مدة تتجاوز أال على الجامعة مجلس يحددها التي الجهة تقبله لعذر الدراسة تأجيل بطلب التقدم للطالب يجوز الدراسة: تأجيل

 ويجوز ذلك، بعد قيده يطوى ثم الجامعة في بقائه طيلة أقصى كحدأ للكليات متتالية غير دراسية فصول ثالثة أو متتاليين دراسيين فصلين
 .التخرج متطلبات إلنهاء الالزمة المدة ضمن التأجيل مدة تحتسب وال ذلك، استثناء الضرورة حال في الجامعة لمجلس

 
 
 

 ، وما هي إجراءات العودة للدراسة؟الدراسة عن نقطاعاالماذا يقصد ب
 للسنة التالي الدراسي الربع بداية مع االعتذار أو التأجيل فترة بعد يباشر لم أو دراسي ربع مدة الدراسة عن المنتظم الطالب انقطع إذا

 عن انقطع إذا الطالب قيد طي الجامعة ولمجلس الجامعة، من قيده يطوى التأجيل طلب دون للكليات دراسي فصل أو التحضيرية
 .مقبول عذر دون الفصل لذلك النهائية االختبارات جميع عن تغيب إذا قيده طي يتم المنتسب للطالب وبالنسبة أقل، لمدة الدراسة

 
 .أخرى جامعة في زائرا يدرسها التي للفصول الدراسة عن منقطعا الطالب يعد ال -
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 القيد إعادة -
 إعادة بطلب التقدم الكليات في قيده المطوي التحضيرية السنة لغير للطالب ويمكن قيده، إعادة التحضيرية السنة لطالب يمكن ال -

 :اآلتية الضوابط وفق االنقطاع قبل وسجله برقمه قيده
 .القيد طي تاريخ من دراسية فصول أربعة خالل القيد إعادة بطلب يتقدم أن -
 .الطالب قيد إعادة على العالقة ذات والجهات المعنية الكلية مجلس يوافق أن  -
 سجله إلى الرجوع دون مستجدا طالبا للجامعة التقدم فبإمكانه فأكثر، دراسية فصول أربعة الطالب قيد طي على مضى إذا  -

 لضوابط وفقا ذلك من االستثناء الجامعة ولمجلس حينه في المعلنة القبول شروط كافة عليه تنطبق أن على السابق الدراسي
 .المجلس يصدرها

 به يقتنع سبب هناك كان إذا ذلك استثناء الضرورة حالة في الجامعة ولمجلس واحدة، مرة من أكثر الطالب قيد إعادة يجوز ال -
 .المجلس

 .أكاديميا مفصوال كان إذا قيده المطوي الطالب قيد إعادة يجوز ال  -
 :التالية الشروط وفق- فصول أربعة االنقطاع فترة تجاوزت إذا الطالب قيد إعادة الجامعة لمجلس -

 .االنقطاع تاريخ من) العلمية الدرجة (للبرنامج النظامية المدة عن االنقطاع فترة تزيد أال  -

 .الكلية مجلس يقدره مشروع سبب على ء بنا االنقطاع يكون أن -
 .المسجلة الدراسية الوحدات من % 50 بنجاح اجتاز قد الطالب يكون أن -
 .5 من 2.5 عن التراكمي معدله يقل أال -
 هناك كان إذا للدراسة عودته إمكانية لدراسة الكلية مجلس إلى طلبه رفع يتم بحيث الجامعة من المنسحب الطالب قيد إعادة يجوز -

 على يمضي ولم فيه درس فصل ألخر أكاديميا منذرا يكون أال على مقنع، سبب
 .التحضيرية السنة طلبة على تنطبق ال الفقرة وهذه اقصى، كحد دراسيين فصليين من أكثر الجامعة من انسحابه -
 .قيده إعادة فيه تم الذي الدراسي للفصل للدراسة الطالب قيد إعادة بعد اعتذار أو تأجيل إعطاء يجوز ال -

 

 أخرى جامعة من فصل الذي أو تأديبية، أو تعليمية ألسباب الجامعة من فصل الذي الطالب قيد إعادة يجوز ال -
 تاريخ من ى ملغ قيده فيُعَد   األسباب هذه لمثل فصله سبق أنه قيده إعادة بعد اتضح وإذا تأديبية، ألسباب
 .القيد إعادة

 
 ؟القيام بها عند التخرج على، ومها هي اإلجراءات التي يتوجب متى يكون الطالب خريج

 
 .5.00 من 2.00 عن يقل ال بمعدل الكلية متطلبات جميع أنهى إذا الطالب يتخرج: التخرج -
 مقبول، عن التراكمي معدله يقل أال على الدراسية، الخطة حسب بنجاح التخرج متطلبات إنهاء بعد الكلية من الطالب ويتخرج -

 معدله لرفع الطالب يدرسها مناسبة مقررات تحديد المختص القسم مجلس على بناء الكلية ولمجلس
 .المعدل في ورسوبه المقررات في نجاحه حالة في وذلك التراكمي -
 والدرجة والكلية وتاريخها ميالده ومكان المدني السجل ورقم الجامعي ورقمه رباعيا اسمه فيها يوضح شهادة خريج كل يمنح  -

 التي الجامعة مجلس وجلسة التخرج عند الطالب وتقدير عليه حصل الذي والتخصص
 .والتسجيل القبول عميد من الشهادة وتوقع وتاريخها الدرجة منح على الموافقة فيها صدرت -

 
 تخرجه القيام بالتالي: المتوقععلى الطالب 

 و.من اجتياز كافة مقررات الخط للتأكيد األكاديميالرسمي المستخرج من مكتب التسجيل مع المرشد  األكاديميمراجعة سجله  -1
 البيانات. تحدبت -2
بعد التأكد من النجاح بكل المقررات، وأيضا إتمام دراسة كافة  إالالطرف  إخالء بإجراءاتنقوم  إالالطرف )ويجب  إخالء -3

 مقررات الخطة الدراسية(.
 :يلي لما وفقا مفقود بدل تخرج شهادة إصدار -
 .اإلعالن بعد مفقود بدل تخرج وثيقة منحه بطلب والتسجيل القبول عمادة إلى الطالب يتقدم .أ -
 .الفقد بعد تصدر وثيقة كل على والتسجيل القبول عمادة قبل من) مفقود بدل (بعبارة ختم يوضع .ب -

 
 متى يفصل الطالب من الجامعة؟

 :اآلتية الحاالت في الجامعة من الطالب يفصل
 الدائمة اللجنة تتولى ،4 من 1.0 أو ،5 من 2.0 عن التراكمي معدله النخفاض األكثر على متتالية إنذارات ثالثة على حصل إذا  -1

 الحاالت بدراسة دراسيا المتعثرين أوضاع بدراسة والمختصة للشؤون األكاديمية
 .المتاحة للمقررات بدراسته التراكمي معدله رفع يستطيع لمن رابعة فرصة إعطائهم ويتم أوضاعهم، لمعالجة االستثنائية

 إعطاء الجامعة ولمجلس البرنامج، مدة على عالوة لتخرجه المقررة المدة نصف أقصاها مدة خالل التخرج متطلبات ينه لم إذا  -2
 .للتخرج المحددة األصلية المدة ضعف يتجاوز ال أقصى كحد التخرج متطلبات إلنهاء للطالب استثنائية فرصة
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 بإعطائهم السابقتين الفقرتين أحكام عليهم تنطبق الذين الطالب أوضاع معالجة االستثنائية الحاالت في الجامعة لمجلس يجوز  -3
 .األكثر على دراسيين فصلين تتجاوز ال استثنائية فرصة

 
 .المعدل انخفاض حال للطالب إنذارات فيها تمنح التي الفصول ضمن الصيفي الفصل يحتسب ال -
 .لفصله الالحق الدراسي الفصل بداية قبل الكليات مع بالتنسيق والتسجيل القبول عمادة قبل من الطالب فصل إجراءات تتم -

 أوضاع لمعالجة االستثنائية الحاالت بدراسة دراسيا المتعثرين أوضاع بدراسة والمختصة األكاديمية للشؤون الدائمة اللجنة تتولى  -
 .التحضيرية السنة طلبة ماعدا .ذلك بخصوص الالزمة التوصيات واتخاذ 20 المادة من) 2و 1 (الفقرتين ألحكام وفقا الطالب

 
 

 ما هي إجراءات االختبارات الفصلية والنهائية، وكيفية احتساب الدرجات بها؟
 النهائية الدرجة من % 30 عن تقل ال الفصلية لألعمال– – درجة القسم مجلس اقتراح على ءبنا المقرر يتبعها التي الكلية مجلس يحدد

 .للمقرر
 :اآلتيتين الطريقتين بإحدى للمقرر الفصلية األعمال درجة تحتسب

 على واحد تحريري واختبار بعضها من أو ا جميع منها أو األخرى الصفي النشاط أنواع أو البحوث أو العملية أو الشفهية االختبارات .أ
 .األقل

 .األقل على تحريريين اختبارين .ب
 أو عملية اختبارات مقرر أي في النهائي االختبار يَُضّمن– – أن القسم مجلس توصية على ء بنا المقرر يتبعها التي الكلية لمجلس يجوز -

 .النهائي االختبار درجات من لها تخصص التي الدرجات ويحدد شفوية،
 الفصل في مقرر أي متطلبات باستكمال للطالب السماح – المادة مدرس توصية على ء بنا المقرر تدريس يتولى الذي القسم لمجلس يجوز -

 ضمن يحسب وال IC أو) ل (مكتمل غير تقدير األكاديمي سجله في للطالب – ويرصد التالي الدراسي
 ولم واحد دراسي فصل مضى وإذا المقرر، ذلك متطلبات استكمال بعد الطالب عليه يحصل الذي التقدير إال التراكمي أو الفصلي المعدل

 .والتراكمي الفصلي المعدل ضمن ويحسب F أو) هـ (راسب تقدير به فيستبدل استكماله لعدم الطالب سجل في IC مكتمل غير تقدير يُغير
 

 .ذلك من االستثناء الجامعة ولمجلس واحد، يوم في مقررين من أكثر في الطالب اختبار يجوز ال
 
 ساعة نصف مضي قبل االختبار من بالخروج له يسمح ال كما بدايته، من ساعة نصف مضي بعد النهائي االختبار بدخول للطالب يسمح ال

 .بدايته من
  

 التي الطالب تأديب الئحة وفق الطالب عليها يعاقب االختبار أمور إجراء وقواعد التعليمات مخالفة أو فيه الشروع أو االختبار في الغش
 .الجامعة مجلس يصدرها

 
 اختبار؟إجابة تصحيح ورقة  إلعادةهل يحق للطالب التقدم بطلب 

 تاريخ من أسبوعين خالل يفوضه من أو الكلية عميد إلى بذلك طلب يقدم أن االختبار إجابة ورقة تصحيح إعادة في يرغب الذي للطالب 
 :ذلك في وله التالي، للفصل النهائي االختبار بداية تتجاوز ال مدة خالل الطالب طلب في البت الكلية مجلس يتولى النتيجة، و. إعالن

 .عدمه من الطالب طلب قبول .أ
 .اإلعادة تصحيح يتولى الذي التدريس هيئة عضو المجلس يحدد الطلب قبول حال في .ب
 .نهائيا ذلك في قراره ويكون فيها النظر المجلس يتولى اإلجابة ورقة تصحيح إعادة عند .ت
 
 

 ؟أخرى جامعة إلى جامعة من التحويلما هي إجراءات 
 :اآلتية الضوابط وفق الجامعة خارج من الطالب تحويل قبول يجوز

 .بها معترف جامعة أو كلية في درس قد الطالب يكون أن -
 .تأديبية ألسباب منها المحول الجامعة من مفصوال يكون أال  -
 .الجامعة مجلس يحددها التي التحويل شروط عليه تنطبق أن  -
في  المسجلة الدراسية الوحدات عدد يقل أال على منها التحويل التي يرغب الجامعة في األقل على دراسيين فصلين أمضى قد يكون أن -

  C جيد عن له التحويل في سيتم احتسابها التي المواد في نتائجه تقل وأال وحدة 24 عن الدراسي سجله
 .منها التحويل يرغب التي الكلية من الدراسة عن منقطعا يكون أال  -
 .الصحية للكليات 5.0 من 3.75و الجامعة لكليات ما يعادلها أو 5.0 من 3.0 عن التحويل عند التراكمي معدله يقل أال  -
 .التخرج من متطلبات % 70 عن يقل ماال فيصل الملك جامعة في الطالب يدرس أن  -
 .والتسجيل القبول الزمني لعمادة التقويم حسب اإللكتروني التحويل بطلب الطالب يتقدم أن  -
 .الكلية مجلس يحددها أخرى شروط أية -
 :التالية للضوابط وفقا داخل الجامعة أخرى كليات من التحويل طلبات على الموافقة الكلية لمجلس يجوز  -
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 فيالمسجلة  الدراسية الوحدات عدد يقل أال على منها التحويل التي يرغب الكلية في األقل على دراسيين فصلين أمضى قد يكون أن .أ
 .بنجاح البرنامج من االجتياز السنة التحضيرية لطالب ويشترط .وحدة 24 عن الدراسي سجله

 .التحويل منها يرغب التي الكلية من الدراسة عن منقطعا يكون أال .ب
  الكلية مجلس يقرره الذي الحد عن التراكمي معدله يقل أال .ت
 الدراسة مدة طيلة واحدة لمرة الجامعة كليات بين بالتحويل يسمح-ث

 .الجامعية
 في وتثبت المقررات، هذه تقدم التي األقسام توصية على ء بنا الجامعة خارج الطالب درسها التي المقررات بمعادلة الكلية مجلس يقوم

 .التراكمي معدله احتساب في تدخل وال له، عودلت التي المقررات للطالب األكاديمي السجل
 .للجامعة تحويله قبول تاريخ من ُمْلغى قيده يعد تأديبية، ألسباب فصله سبق أنه الطالب تحويل بعد اتضح إذا
 ضوء في إليها المحول الجامعة في المعلنة والمواعيد لإلجراءات وفقا أخرى إلى جامعة من دراسي فصل أي في الطالب تحويل يتم

 .للتحويل العامة الضوابط
 

 ؟الجامعة داخل أخرى إلى كلية من التحويل إجراءاتي ما ه
 .الجامعة مجلس يقرها التي للضوابط وفقا الجامعة داخل أخرى إلى كلية من الطالب تحويل يجوز
 والمعدالت التقديرات ذلك ويشمل دراستها، له سبق التي المواد جميع أخرى إلى كلية من المحول للطالب األكاديمي السجل في تثبت

 .الجامعة في دراسته طوال والتراكمية الفصلية
 
 

 ؟الكلية داخل آخر إلى تخصص من التحويلما هي إجراءات 
 .الجامعة مجلس يضعها ضوابط وفق الكلية داخل آخر إلى تخصص من التحويل الكلية عميد موافقة بعد للطالب يجوز
 والمعدالت التقديرات ذلك ويشمل دراستها، له سبق التي المواد جميع آخر إلى تخصص من المحول للطالب األكاديمي السجل في تثبت

 واحدة لمرة التحويل يكونوأن  .إليه التحويل المراد بالتخصص االلتحاق شروط استيفاءمع ، الجامعة في دراسته طوال والتراكمية الفصلية
 .الكلية مجلس يحددها أخرى شروط وأية، الجامعية الدراسة مدة طيلة

 
 (االستثنائية الظروف ذوات الطالبات أخرى إلى كلية من أو أخرى، إلى جامعة من التحويل عند االستثناء الكلية )لمجلس

 
 ؟الزائر الطالبمن هو 
 وتعادل تحويله، دون إليها ينتمي التي الجامعة فروع من فرع في أو أخرى جامعة في المقررات بعض بدراسة يقوم الذي هو الزائر الطالب

 :اآلتية للضوابط وفقا درسها التي المواد له
 .الدراسة على مسبقا فيها يدرس التي الكلية موافقة .أ

 .بها معترف جامعة أو كلية في الدراسة تكون أن .ب
 .التخرج متطلبات تتضمنها التي المقررات ألحد مفرداته في) مكافئا (أو معادال الجامعة خارج الطالب يدرسه الذي المقرر يكون أن .ت
 .47للمادة  طبقا المعاملة فتتم الطالب إليها ينتمي التي الجامعة فروع من فرع في الزائر الطالب دراسة كانت إذا .ث
 .الزائر للطالب الجامعة خارج من احتسابها يمكن التي الدراسية الوحدات لنسبة األقصى الحد الجامعة مجلس يحدد .ج
 سجله في المقررات وتثبت التراكمي، معدله ضمن األخرى الجامعة من الزائر للطالب معادلتها تتم التي المقررات معدالت تحتسب ال .ح

 .األكاديمي
 .الجامعة مجلس يضعها أخرى شروط أي .خ

 :اآلتي مراعاة أخرى جامعة في زائرا الدراسة في يرغب الذي فيصل الملك جامعة لطالب
 كطالب الدراسة طلبه قبل بها التحق التي الكلية في األقل على دراسيين فصلين فيصل الملك جامعة في درس قد الطالب يكون أن  -1

 .أخرى جامعة في زائر
 المقررات تحديد مع زائر كطالب بالدراسة له للسماح الطالب فيها يدرس التي الكلية من المسبقة الموافقة على الحصول يجب  -2

 القبول عمادة من رسمي بخطاب للدراسة ويوجه المقرر لمعادلة معين معدل على الحصول اشتراط وللكلية بدراستها، سيقوم التي
 .والتسجيل

 الدراسية الوحدات لمجموع األقصى والحد لدراسته، النظامية المدة خالل مرتان الزائر للطالب الزيارة مرات لعدد األقصى الحد -3
 مع يتعارض أال وبشرط فيصل الملك جامعة من التخرج وحدات مجموع من % 30 هو الجامعة خارج من احتسابها يمكن التي

 .الثالثة الفقرة
 .كليته مقر خارج الجامعة كليات من كلية أية في يسجلها التي للمواد زائرا الطالب يعتبر -4
ً  الجامعة خارج من الزائر الطالب إعطاء والتسجيل القبول عمادة تتولى -5  .بالجامعة دراسته فترة خالل ا أكاديمي رقما
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 واالختيارية؟ اإلجباريةما المقصود بمقررات متطلبات الجامعة، وما الفرق بين متطلبات الجامعة 
 

  موزعة كما يلي: ،( ساعات معتمدة8) :الجامعةمتطلبات 

 وهي كما يلي:  ( ساعات معتمدة،4) ( مقرر، تمثل2وعددها ) :متطلبات الجامعة اإلجباريةأ( 

 الساعات عدد اسم المقرر رقم المقرر تسلسل

 2 العقيدة والمذاهب 1900101 1

 2 الثقافة اإلسالمية 1900102 2

 من الطالب مقررين فقط يختار( ساعات معتمدة، 4) ( مقرر، تمثل2وعددها ) :االختياريةمتطلبات الجامعة ب( 

  :المقررات التالية

 عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر تسلسل

 2 وآداب المهنة األخالق اإلسالمية 1900103 1

 2 دراسات في السيرة النبوية 1900104 2

 2 الفقه الطبي 1900105 3

 2 االقتصاد والسياسة في اإلسالم 1900106 4

 2 النظام االجتماعي والسلوك األسري 1900107 5

 2 اإلدارة وريادة األعمال 1900108 6

 2 الصحة واللياقة 1900109 7

 2 مهارات البحث 1900110 8

 2 العمل التطوعي 1900111 9

 2 الدواء: النوع واالستخدام 1900112 10

 2 حقوق اإلنسان في اإلسالم 1900113 11

 2 الغذاء والتغذية 1900114 12

 

ويتم تدريس جميع مقررات متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية بنظام التعليم عن بعد )البالك بورد(، ومن ثم 

 يكون هناك محاضرات مسجلة أسبوعياً، ومحاضرات مباشرة يتم إعالن الجدول الخاص بها على البالك بورد 

 واالختيارية؟ الكلية اإلجبارية، وما الفرق بين متطلبات اآلدابما المقصود بمقررات متطلبات كلية 
 

  معتمدة، موزعة كما يلي: ة( ساع33): الكليةمتطلبات 

 كما يلي: معتمدة، ة( ساع21)( مقررات تمثل 7) عددها اإلجباريةمتطلبات الكلية أ( 

 عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر تسلسل

 3 (1اللغة العربية ) 7422111 1

 3 العامة اإلنجليزيةاللغة  1700101 2

 3 التاريخ علم مدخل إلى 7426111 3

 3 السعوديةجغرافية المملكة العربية  7427161 4

 3 مبادئ علم االجتماع 7424111 5



14 
 

 3 مدخل إلى اإلعالم 7425131 6

 3 مقدمة في الحاسب اآللي 1901101 7

 

ويتم تدريس مقررات متطلبات الكلية اإلجبارية )مدخل إلى األعالم، مبادئ علم االجتماع، مدخل إلى علم التاريخ، 

اللغة العربية 1، جغرافية المملكة العربية السعودية( بنظام التعليم عن بعد )البالك بورد(، ومن ثم يكون هناك 

 محاضرات مسجلة أسبوعياً، ومحاضرات مباشرة يتم إعالن الجدول الخاص بها على البالك بورد 

 

 .فقط( )لغة إنجليزية مقررينفقط مقررات  ثالثةالطالب  يختارمعتمدة،  ات( ساع9): متطلبات الكلية االختياريةب( 

 عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر تسلسل

 3 التالوة والتجويد 7421233 1

 3 (2اللغة العربية ) 7422211 2

 3 الحضارة اإلسالمية 7426411 3

 3 مدخل إلى الحضارة اإلنسانية 7420111 4

 3 تاريخ المملكة العربية السعودية 7426101 5

 3 مهارات التعلم والتفكير 0232302 6

 3 مبادئ اإلحصاء 0817131 7

 

 واالختيارية؟ اإلجبارية التخصص، وما الفرق بين متطلبات التخصصما المقصود بمقررات متطلبات 
 ختارييدرسها الطالب جميعها، ومقررات اختيارية بحيث  أنيجب  إجباريةتحدد الالئحة الدراسية للتخصص مقررات 

، ويجب على الطالب التعرف أخر إلىتختلف من قسم  وهيالطالب عدد من المقررات من بين مجموعة من المقررات، 
  .األكاديميعلى تلك المقررات من خالل االطالع على الخطة الدراسية والتواصل مع المرشد 

 

 ؟المساندةمقررات الما المقصود ب
رات مقر وهييدرسها الطالب جميعها،  أنيجب  بالمقررات المساندةتسمى تحدد الالئحة الدراسية للتخصص مقررات 

طالب ، ويجب على الأخر إلىمن قسم تلك المقررات تختلف تساعد الطالب في تخصصه لكنها تابعة لتخصص آخر، و
  .األكاديميالتعرف على تلك المقررات من خالل االطالع على الخطة الدراسية والتواصل مع المرشد 

 
 ؟طة االسترشاديةهي الخما 

 باريةاإلجمتطلبات الجامعة والكلية والتخصص مقررات وفقاً للمسار( وتحوي جميع )للتخصص الدراسية هي الخطة 
 توصيف للمقررات( يوضح فيها رقم المقرر والمستوى والفصل الذي يدرس فيه والمتطلب السابق. )دونواالختيارية 

  .(األكاديمي اإلرشاد )أيقونةاالسترشادية من موقع الكلية على الخطة الدراسية  الحصول، ويجب على الطالب  

 

 ؟هو المتطلب السابقما 
في المستويات األعلى، ويمكن للطالب التعرف على  أخرهو المقرر الذي يدرس أوال ويكون مفتاح لدراسة مقرر 

 أيقونة)االسترشادية من موقع الكلية على الخطة الدراسية  خالل االطالعالمتطلب السابق للمقرر الذي ينوي تسجيله من 
ها االنسحاب من أو األولىانه في حال عدم اجتياز الطالب لمقررات المستويات  إلى(، وتجدر اإلشارة األكاديمي اإلرشاد

 تأخر التخرج. إلىيمنع تسجيه في المقررات التي تحتاج متطلب سابق، مما يؤدى 
 
 ؟هو المقرر الحرما 

ذ إ واالختيارية، اإلجباريةالطالبة من خارج مقررات متطلبات الجامعة والكلية والتخصص  أوهو مقرر يدريه الطالب 
 ميةاألكاديللشؤون  اآلدابخارج الكلية، واعمل وكالة كلية  أوداخل  أخرعلى الطالب دراسة مقرر في تخصص  يتوجب

 للطلبة وقت عملية تأكيد التسجيل وليس في التسجيل المبدئي. وإتاحتهاعلى اإلعالن عن المقررات الحرة 
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 ؟عدد ساعات التخرجهي ما 
( ساعة، 128، وبشكل عام ساعات التخرج لجميع التخصصات )أخر إلىتختلف عدد ساعات التخرج من تخصص 

 ( ساعة.131)باستثناء قسم اللغة اإلنجليزية 

 

 ؟هي الخطة االسترشاديةما 
 باريةاإلجمتطلبات الجامعة والكلية والتخصص مقررات وفقاً للمسار( وتحوي جميع )للتخصص الدراسية هي الخطة 
 توصيف للمقررات( يوضح فيها رقم المقرر والمستوى والفصل الذي يدرس فيه والمتطلب السابق. )دونواالختيارية 

 .(األكاديمي اإلرشاد )أيقونةالكلية  االسترشادية من موقععلى الخطة الدراسية  الحصول، ويجب على الطالب  
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همة  
م
ط   رواب 

 

 

 

 الوصف الرابط تسلسل

1 https://www.kfu.edu.sa/ar/pages/home.aspx جامعة الملك فيصل 

2 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Pages/Home-new.aspx  اآلدابكلية 

3 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Pages/acadmicadvisor.aspx اآلداببكلية  األكاديمي اإلرشاد 

4 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Documents/acadv2022.pdf  اآلداببكلية  األكاديمي اإلرشاددليل 

5 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Pages/regulations.aspx اللوائح واألنظمة الجامعية 

6 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Pages/newplan.aspx  الخطط الدراسية 

7 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Pages/blackboard.aspx مقررات البالك بورد 

8 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Documents/academicdata.pdf 
 اإلرشادبيانات التواصل مع منسقي 

 اآلداببكلية  األكاديمي

9 https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/Pages/absencemodels.aspx  األكاديمي اإلرشادنماذج 

10 
https://www.kfu.edu.sa//ar/Deans/AdmissionRecordsDeanship/Pages/e

ServicesV2New.aspx 

الطلبة المستجدين )عمادة القبول 

 والتسجيل(

11 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AdmissionRecordsDeanship/Pages/eS

ervicesV2.aspx 

بعمادة القبول  اإللكترونيةالخدمات 

 والتسجيل

12 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AdmissionRecordsDeanship/Pages/ac

ademiScedule1.aspx 
 التقويم الزمني )عمادة القبول والتسجيل(

13 https://services.kfu.edu.sa/CertificateVerification/ar/Query 
عمادة القبول الخرج )التحقق من بيانات 

 والتسجيل(

14 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AdmissionRecordsDeanship/Pages/Re

gistrationInfoNew.aspx 

التسجيل وخطة تسجيل  وأليةالجداول 

 القبول والتسجيل(  )عمادةالمقررات 

15 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/student-services-

page.aspx 
 (اإللكترونيخدمات الطلبة )عمادة التعلم 

16 https://bblms.kfu.edu.sa/ 
على البالك بورد )عمادة التعلم  الدخول

 (اإللكتروني

17 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-

Learning/Pages/trainingportalauth.aspx 
 (اإللكترونيعمادة التعلم اإلرشاد )األدلة 

 


