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دليل السنة التحضيرية 2022/2021

الطلبة األعزاء الملتحقين ببرنامج السنة التحضيرية.

نهنئكــم بانضمامكــم إلــى جامعــة امللــك فيصــل  -برنامــج الســنة التحضيريــة  ،ونــود أن ننــوه إلــى
أن حصولكــم علــى مثــل هــذه الفرصــة إمنــا هــو داللــة واضحــة علــى متيزكــم العلمــي يف املرحلــة
الثانويــة والــذي نرجــو مــن اهلل أن يســتمر خــال املرحلــة اجلامعيــة.
إن عمادة الســنة التحضيرية تســعى إلعداد طلبتها مبا يضمن – إن شــاء اهلل – حتقيق التحصيل
العلمــي املتميــز وترســيخ مبــادئ االنضبــاط والشــعور باملســؤولية وذلــك مــن خــال تنظيــم
وإدارة الوقــت ،وتقــدمي مقــررات دراســية تتوافــق مــع احتياجــات الطلبــة ومســايرة ملــا يســتجد يف
التخصصــات املرشــح عليهــا الطلبــة.
طرق التعليم المتبعة:

االعتمــاد علــى التعلــم والتـ ــدريب الفعــال بإتاحــة الوســائل التقنيــة احلديثــة ،والعنايــة بشــخصية
وبدنيــا ،واالجتهــاد يف تلبيــة كل متطلباتــه ،والســعي إلــى دمجــه يف جــو
ذهنيــا ونفسـ ًـيا
الطالــب
ً
ً
التعلــم والعمــل اجلماعــي يف مجتمــع اجلامعــة ،وابتــكار الوســائل البديعــة اخل َّلاقــة لتحقيــق
األهــداف املرجــوة مــن البرنامــج.
أهمية السنة التحضيرية تتلخص في النقاط التالية:

 -١معاجلة الفجوة املعرفية لدى الطلبة املتقدمني إلى اجلامعة من املدارس الثانوية.
 -٢تأسيس ملسيرة الطلبة اجلامعية نحو التميز واإلبداع.
 -٣حتســن األداء وترشــيد التخصصــات ووقــف الهــدر عــن طريــق الكشــف املبكــر حلــاالت الضعــف
التي حتتاج إلى املعاجلة قبل االنخراط يف التخصصات األكادميية.
 -٤املساعدة يف رفع مستوى املدخالت للكليات.
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الرؤية والرسالة واألهداف:

ـعيا مــن جامعــة امللــك فيصــل لرفــع مســتوى جــودة التعليــم وكفــاءة ومهــارات خريجيهــا مبــا
سـ ً
يلبــي احتياجــات اجملتمــع ويســهم يف إيجــاد وظائــف مناســبة للخريجــن ،أوصــت اللجنــة الدائمــة
للخطــط والنظــم الدراســية بهــا باســتحداث برامــج الســنة األولــى باجلامعــة حتــت مســمى الســنة
التحضيريــة ،عــام 1430 /1429هــ ،ذلــك بعــد االطــاع علــى التجــارب الناجحــة يف بعــض اجلامعــات
الســعودية والعربيــة والعامليــة.
وقــد متــت املوافقــة الســامية مــن خ ــادم احلرمــن الشــريفني امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز
آل ســعود رئيــس مجلــس التعليــم العالــي علــى إنشــاء عمــادة للســنة التحضيريــة يف اجلامعــة وذلــك
عــام  1429هـ.
الرؤية:

بيئــة أكادمييــة محفــزة ورائــدة ومتميــزة لتنميــة قــدرات ومهــارات الطلبــة لالندمــاج يف مجتمــع
اجلامعــة.
الرسالة:

تهيئــة الطلبــة واالرتقــاء باملســتوى املعــريف واملهــاري واللغــوي وإكســابهم القيــم الالزمــة عبــر أمنــاط
تعليــم متطــورة تقنيــة منتميــة للمســتقبل ،وتوســيع منظومــة الشــراكة اجملتمعيــة.
أهداف السنة التحضيرية:

1.1حتسني مدخالت الكليات من الطلبة على املستوى األكادميي.
2.2تطوير مسارات وبرامج تعليمية مؤهلة ومنتمية للمستقبل.
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3.3تشجيع الطلبة على املشاركة الفعالة يف األنشطة وبرامج الشراكة اجملتمعية.
4.4توفيــر مــوارد وإمكانــات ووســائل تقنيــة حديثــة ذات جــودة عاليــة للوصــول لبيئــة تعليميــة
متميــزة.
5.5تنمية املهارات األساسية للغة اإلجنليزية لدى طلبة اجلامعة مبختلف كلياته.
6.6تهيئة الطلبة للتكيف مع احلياة اجلامعية وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار.
7.7جتويد اإلنتاج العلمي ودعم النشاط البحثي املوجه لتحقيق هوية اجلامعة.
8.8اعتماد ممارسات معيارية لتحسني كفاءة اإلنفاق.
9.9التطوير املستمر ملنظومة التعليم اجلامعي.
التعريف بالنظام األكاديمي:

النظــام األكادميــي هــو مجموعــة مــن القواعــد واللوائــح واألنظمــة يف اجلامعــة بشــكل عــام ،التــي
تنظــم عمليــة التعليــم بعمــادة الســنة التحضيريــة بجامعــة امللــك فيصــل ،وحتــدد معاييــر القبــول،
وشــروط وإجــراءات التسجـ ـ ــيل ،ونظــام الدراســة والتقديــرات ،ومعاييــر النجــاح والرســوب للطلبــة
امللتحقــن ببرنامــج الســنة التحضيريــة.
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وتطبــق عمــادة الســنة التحضيريــة بجامعــة امللــك فيصــل نظــام الســاعات املعتمــدة ()Credit Hours
وهــو نظــام يقــوم علــى حصــول الطالــب علــى عــدد مــن الســاعات املعتمــدة يف كل ربــع دراســي ،بحيــث
يكــون مجمــوع الســاعات املعتمــدة التــي يحصــل عليهــا.
يطبق برنامج السنة التحضيرية على جميع الطالب والطالبات املقبولني بالكليات املشاركة يف
برنامج السنة التحضيرية.
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تعريفات :
المصطلح

التعريف

هو برنامج أكادميي يطبق على الطلبة احلاصلني على قبول مبدئي يف عدد من كليات اجلامعة
برنامج السنة التحضيرية
ويعتبر اجتيازه شرط ًا لاللتحاق بالكليات

املقبولون بالبرنامج

هــم الطلبــة الذيــن اســتكملوا إجــراءات القبــول حســب لوائــح اجلامعــة للعــام اجلامعــي احلالــي
واحلاصلــن علــى قبــول مبدئــي بأحــد الكليــات املشــاركة ببرنامــج الســنة التحضيريــة

القبول املبدئي

هــو احلصــول علــى قبــول بأحــد كليــات اجلامعــة بشــرط اجتيــاز برنامــج الســنة التحضيريــة

السنة الدراسية

أربعــة أربــاع دراســية وربــع دراســي خامــس يطــرح لبعــض الكليــات يف الربــع األول مــن العــام
اجلامعــي التالــي ويحــق للعمــادة طرحــه يف الفصــل الصيفــي

الكليات املشاركة

هــي الكليــات التــي يخضــع طالبهــا املقبولــون باجلامعــة لبرنامــج الســنة التحضيريــة ويعتبــر
اجتيــازه شــرط ًا للقبول

الكليات املشاركة

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن ســبعة أســابيع وال تزيــد عــن ثمانيــة أســابيع ُتـ َد َّرس علــى مداهــا املقــررات
الدراســية ،وال تدخــل مــن ضمنهــا فتــرة االختبــارات النهائيــة.

مسار االجتياز

هــو أحــد التنظيمــات مــن القواعــد املنظمــة للدراســة ببرنامــج الســنة التحضيريــة والــذي يتــم
مــن خاللــه منــح املتميزيــن مــن املقبولــن بالبرنامــج إمكانيــة اجتيــاز كامــل برنامــج الســنة
التحضيريــة دون دراســة املقــررات يف املــدة الزمنيــة احملــددة للبرنامــج وااللتحــاق املباشــر
بالكليات.
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المصطلح

مسار التسريع

هو أحد التنظيمات من القواعد املنظمة للدراسة ببرنامج السنة التحضيرية والذي يتم من
خالله منح املتميزين من املقبولني بالبرنامج إمكانية التسريع وااللتحاق بكلياتهم بعد دراسة
ربعني دراسيني واجتياز عدد من االختبارات التي حتددها العمادة

اإلعفاء من دراسة مقرر

هو أحد التنظيمات من القواعد املنظمة للدراسة ببرنامج السنة التحضيرية والذي يتم من
خالله إعفاء الطالب املقبول يف البرنامج من دراسة عدد من املقررات بناء على رغبته وبعد
استيفاء الشروط واالختبارات احملددة من العمادة ويرصد للطالب نتيجة ناجح دون درجة
للمقررات املعفى من دراستها

التقدير
الوحدات الدراسية
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التعريف

وصــف للنســبة املئويــة أو الرمــز األبجــدي للدرجــة النهائيــة التــي حصــل عليهــا الطالــب يف أي
مقرر
احملاضــرة النظريــة األســبوعية التــي ال تقــل مدتهــا عــن خمســن دقيقــة أو الــدرس العملــي الــذي
ال تقــل مدتــه عــن مائــة دقيقة.

ساعات االتصال

هي ســاعات الدراســة الفعلية للمقرر يف األســبوع

املعدل التراكمي

حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب يف جميــع املقــررات التــي درســها منــذ
التحاقــه باجلامعــة علــى مجمــوع الوحــدات املقــررة لتلــك املقــررات
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المصطلح

العبء الدراسي

التعريف

مجموع ساعات االتصال التي يسمح للطالب التسجيل فيها يف ربع دراسي ويتحدد احلد
األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد املنظمة للدراسة ببرنامج السنة التحضيرية

احلد األعلى للعبء
الدراسي

هو أقصى عدد من ساعات االتصال التي يسمح للطالب دراستها خالل ربع دراسي

احلد األدنى للعبء
الدراسي

هو أقل عدد من ســاعات االتصال التي يســمح للطالب دراســتها خالل ربع دراســي

اإلنذار األكادميي

اإلشــعار الــذي يوجــه للطالــب بســبب انخفــاض معدلــه التراكمــي عــن احلــد األدنــى املوضــح يف
هــذه القواعد

تأجيل الدراسة

عــدم تســجيل الطالــب مقــررات دراســية للربــع الدراســي املــراد تأجيــل الدراســة فيــه بطلــب من
الطالــب وحتســب فتــرة التأجيــل ضمــن املــدة النظاميــة الجتيــاز البرنامــج

االنقطاع
االعتذار عن الدراسة

عدم تســجيل الطالب أي مقررات دراســية لربع دراســي دون إشــعار العمادة بذلك
عــدم مواصلــة الطالــب الدراســة للربــع الدراســي الــذي ســجل فيــه بعــذر مقبــول مــع احتســاب فترة
االعتــذار ضمــن املــدة النظاميــة الجتيــاز البرنامج
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 -1مدة الدراسة

تتكــون الدراســة يف برنامــج الســنة التحضيريــة مــن أربعــة أربــاع دراســية ،كمــا يجــوز منــح فرصــة
إضافيــة للطالــب الراســب يف أحــد املقــررات؛ بحيــث ال تتجــاوز مــدة دراســته يف البرنامــج (خمســة
أربــاع)؛ وذلــك يف الكليــات التاليــة (كليــة علــوم احلاســب وتقنيــة املعلومــات ،كليــة إدارة األعمــال،
كليــة الهندســة ،وكليــة العلــوم ،وكليــة الطــب البيطــري) ،ويحــق لعمــادة الســنة التحضيريــة طــرح
الربــع اخلامــس خــال الفصــل الصيفــي.
 -2اجتياز البرنامج

 1-2لكي يجتاز الطالب برنامج السنة التحضيرية يجب أن يحقق التالي:
أ -بالنسبة للطالب احلاصل على قبول مبدئي يف الكليات التالية:
كليــة الطــب  -كليــة الصيدلــة اإلكلينيكيــة -كليــة طــب األســنان ،يجــب أن يكمــل بنجــاح جميــع
املقــررات مــن اخلطــة الدراســية للكليــة يف الســنة التحضيريــة علــى أال يقــل معدلــه التراكمــي
بنهايــة البرنامــج عــن ( 3.50مــن .)5.00
ب -بالنسبة للطالب احلاصل على قبول مبدئي يف الكليات التالية:
كليــة الهندســة -كليــة علــوم احلاســب وتقنيــة املعلومــات -كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة  -كليــة
إدارة األعمــال ،يجــب أن يكمــل بنجــاح جميــع املقــررات مــن اخلطــة الدراســية للكليــة يف الســنة
التحضيريــة وأال يقــل معدلــه التراكمــي بنهايــة البرنامــج عــن ( 3.00مــن .)5.00
ج -بالنسبة للطالب احلاصل على قبول مبدئي يف كلية العلوم  -وكلية الطب البيطري  ,يجب
10
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أن يكمل بنجاح جميع املقررات من اخلطة الدراسية للكلية يف السنة التحضيرية على أال
يقل معدله التراكمي بنهاية البرنامج عن ( 2.75من .)5.00
 2-2يف حال عدم اجتياز الطالب لبرنامج السنة التحضيرية يف املدة املذكورة يف املادة 		
األولى من هذه القواعد ،تقوم عمادة القبول والتسجيل بتخصيص كلية

		

يلتحق بها الطالب إلكمال دراسته بدرجة البكالوريوس ،أو برنامج دبلوم

		

حسب معايير القبول يف اجلامعة مع بداية العام الدراسي التالي.
 3-2إذا رسب الطالب املقبول بالبرنامج يف أحد املقررات يجوز له دراسة مقرر الرسوب مع
االنتقال لدراسة مقررات الربع الدراسي التالي على أال تزيد ساعات االتصال لديه
عن احلد األعلى من العبء الدراسي واحملددة ب (  ) 32ساعة اتصال.
4-2

ال يحتسب املعدل التراكمي الذي حصل عليه الطالب أثناء دراسته بالسنة

		

التحضيرية ضمن املعدل التراكمي ملرحلة البكالوريوس.
 5-2ميكن للطلبة املقبولني ببرنامج السنة التحضيرية التقدم لعمادة القبول والتسجيل
حســب اإلجــراءات املتبعــة لديهــم علــى مســار االجتيــاز وذلــك الجتيــاز برنامــج الســنة التحضيريــة
دون دراســة املقــررات يف املــدة الزمنيــة املوضحــة يف املــادة األولــى.
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 6-2للتقدمي على مسار االجتياز يجب على الطالب املقبول بالبرنامج استيفاء املتطلبات
التاليــة:
أ .حصــول الطالــب علــى عالمــة ( )6فأكثــر يف اختبــارات  IELTS ACADEMICمــع حــد
أدنــى ( )5.5يف كل مهــارة ،علــى أال يكــون مضــى علــى الشــهادة أكثــر مــن عــام وقــت التقــدمي
للقبــول باجلامعــة ،أو اجتيــاز االختبــار املناظــر ملقــرر اللغــة اإلجنليزيــة ( )4والــذي جتريــه
العمــادة.
ب .اجتيــاز جميــع االختبــارات اإللكترونيــة والكتابيــة التــي حتددهــا عمــادة الســنة التحضيريــة
واحلصــول علــى درجــة ( )85فأكثــر حســب الكليــات املوضحــة يف اجلــدول رقــم ( )1املبــن أدنــاه
وحســب التنظيمــات واإلجــراءات التــي حتددهــا العمــادة لعقــد هــذه االختبــارات:

12
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جدول رقم ( : )1االختبارات املطلوب اجتيازها للتقدمي على مسار االجتياز
املواضيع

الكلية

العلوم
العلوم
العلوم
األساسية
اللغة تكنولوجيا الرياضيات اإلحصاء الرياضيات
األساسية األساسية
الحيوي
لغير
()٢
()١
اإلنجليزية املعلومات
()2
()1
الصحية

الطب

√

√

√

√

√

√

الصيدلة
اإلكلينيكية

√

√

√

√

√

√

طب األسنان
العلوم الطبية
التطبيقية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

الهندسة

√

√

√

√

العلوم

√

√

√

√

علوم الحاسب
إدارة األعمال
الطب البيطري

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

√

√

√
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 7-2ميكن لطلبة السنة التحضيرية املقبولني بالبرنامج التقدم إلدارة العمادة على 		
مسار تسريع قبل نهاية الربع الدراسي الثاني من العام اجلامعي وااللتحاق بكلياتهم		
بداية من الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي نفسه.
 8-2للتقدمي على مسار التسريع يجب على الطالب استيفاء املتطلبات التالية:
أ.

حتقيق معدل تراكمي ال يقل عن ( )4.75من (  ) 5بنهاية الربع الدراسي الثاني.

ب .اجتياز وحدات دراسية بعدد ال يقل عن (  )12وحدة بنهاية الربع الدراسي الثاني.
		
ج .اجتياز جميع االختبارات اإللكترونية والكتابية التي حتددها عمادة السنة
التحضيرية واحلصول على درجة (  )85فأكثر حسب اخلطة الدراسية للكلية احلاصل
على قبول مبدئي بها.
د.

14

يرصد للطالب تقدير ناجح دون درجة (ند) يف بقية املقررات من اخلطة عند اجتيازها.
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 -3التقديرات الدراسية

حتتسب التقديرات يف كل مقرر حسب الئحة الدراسة واالختبارات كما يلي:
الرمز بالعربي الرمز باالجنليزي

حدود الدرجة

النقاط

املدلول بالعربي

املدلول باالجنليزية

أ+

A+

100 - 95

5,00

ممتاز مرتفع

Exceptional

أ

A

94-90

4,75

ممتاز

Excellent

ب+

B+

89-85

4,50

جيد جد ًا مرتفع

Superior

ب

B

84-80

4،00

جيد جد ًا

Very Good

ج+

C+

79-75

3,50

جيد مرتفع

Above Average

ج

C

74-70

3,00

جيد

Good

د+

D+

69-65

2,50

مقبول مرتفع

High-Pass

د

D

64-60

2,00

مقبول

Pass

هـ

F

59-0

1,00

راسب

Fail

م

IP

-

-

مستمر

In- progress

ل

IC

-

-

غير مكتمل

Incomplete

ح

DN

-

1,00

محروم

Denied

ند

NP

60 or more

-

ناجح دون درجة

No grade - Pass

هد

NF

Less than 60

-

راسب دون درجة

No grade - Fail

ع

W

-

-

منسحب بعذر

Withdrawn
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 .4المواظبة والتأجيل واالعتذار عن الدراسة

 1-4يشترط يف طالب السنة التحضيرية أن يكون متفرغ ًا للدراسة ويجب عليه االنتظام يف
حضور احملاضرات والدروس العملية.
 2-4الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن معرفة ومتابعة عدد ساعات غيابه واإلنذارات التي
وصلت إليه يف كل مقرر؛ من خالل عضو هيئة التدريس اخلاص باملقرر ،أو من خالل
الرسالة االلكترونية التي تصله من نظام احلضور والغياب اخلاص بعمادة السنة
التحضيرية
 3-4تقدم أعذار الغياب بشكل إلكتروني عن طريق نظام احلضور والغياب اخلاص بعمادة
السنة التحضيرية خالل مدة أقصاها اسبوع من تاريخ الغياب
 4-4يسمح للطالب املقبول ببرنامج السنة التحضيرية التأجيل أو االعتذار عن ربع دراسي
واحد خالل مدة الدراسة كحد أقصى ،وذلك يف حالة الضرورة القصوى وبعذر يقبله
مجلس العمادة ،شريطة أن يحضر الطالب الوثائق والتقارير املالئمة التي تثبت
احلالة ،على أن يقدم العذر للتأجيل قبل بداية الربع الدراسي ،ولالعتذار قبل نهاية
االسبوع الرابع من بداية الربع الدراسي ،وال ينطبق على طالبات عمادة 			
السنة التحضيرية الفقرة (  ) 18من القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة من
الئحة الدراسة االختبارات واخلاصة بتأجيل الدراسة يف حال كانت مرافقة لزوجها
املبتعث وتلتزم باملدة املذكورة يف بداية هذه املادة.

16
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 5-4حتتسب مدة التأجيل أو االعتذار ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات البرنامج.
 6-4يجوز للطالب املقبول بالبرنامج االنسحاب من أي من مقررات برنامج السنة التحضيرية
بعذر يقبله مجلس العمادة ،على أال تقل ساعات االتصال املتبقية لديه عن احلد
األدنى للعبء الدراسي واحملددة ب  4ساعات اتصال ،وأن يتقدم الطالب بطلب 		
االنسحاب إلكتروني ًا من خالل النظام اخلاص بعمادة السنة التحضيرية قبل نهاية
األسبوع الرابع من أي ربع دراسي.
 7-4يعتبر الطالب منقطع ًا عن الدراسة ببرنامج السنة التحضيرية؛ إذا لم يباشر الدراسة بعد
فترة التأجيل أو االعتذار املشار إليها يف املادة ( )4-4أو عدم تسجيله مقررات الربع
الدراسي يف نظام التسجيل املعتمد باجلامعة (البانر) خالل فترة التسجيل املعلنة من
قبل العمادة.
 8-4ذا انقطع الطالب املقبول يف البرنامج عن الدراسة مدة ربع دراسي واحد يطوى قيده من
البرنامج مع عدم إمكانية إعادة قيده للبرنامج.

دليل السنة التحضيرية 2022/2021
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 .5اإلنذار األكاديمي

 1-5يوجه للطالب إنذار أكادميي إذا انخفض معدله التراكمي عن ( 3,00من )5,00؛ للطلبة
املقبولني مبدئي ًا بالكليات التالية :كلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات ،كلية إدارة
األعمال ،كلية الهندسة ،كلية الطب ،كلية الصيدلة اإلكلينيكية  ,وكلية طب األسنان
وكلية العلوم الطبية التطبيقية.
 2-5يوجه للطالب إنذار أكادميي إذا انخفض معدله التراكمي عن ( 2.75من )5.00؛ للطلبة
املقبولني مبدئي ًا بالكليات التالية :العلوم والطب البيطري
 .6الفصل من برنامج السنة التحضيرية والتحويل داخل البرنامج

 1-6يعتبر الطالب املقبول بالبرنامج مفصو ًال من برنامج السنة التحضيرية وذلك يف احلاالت
التالية:
أ .إذا انخفض معدل الطالب التراكمي عن ( 3.00من  )5.00لربعني دراسيني متتاليني،
ويستثنى من ذلك الطالب الذي معدله التراكمي ( )2,50وأعلى؛ بحيث يعطى فرصة
إضافية أخيرة وذلك للطلبة املقبولني مبدئي ًا يف الكليات التالية :كلية علوم احلاسب
وتقنية املعلومات ،كلية إدارة األعمال ،كلية الهندسة ،كلية الطب ،كلية الصيدلة 		
اإلكلينيكية ،كلية طب األسنان وكلية العلوم الطبية التطبيقية.
ب .إذا انخفض معدل الطالب التراكمي عن ( 2 .75من  ،)5 .00لربعني دراسيني 		
متتاليني ،ويستثنى من ذلك الطالب الذي معدله التراكمي ( )2,25وأعلى؛ بحيث
يعطى فرصة إضافية أخيرة وذلك للطلبة املقبولني مبدئي ًا يف الكليات التالية :كلية
العلوم وكلية الطب البيطري.
18
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ج .إذا لم ينه جميع مقررات برنامج السنة التحضيرية خالل املدة الدراسية املذكورة
باملادة األولى من هذه القواعد.
 2-6يسمح للطالب احلاصل على فصل من برنامج السنة التحضيرية فرصة التحويل إلى
كلية داخل برنامج السنة التحضيرية غير الكلية املقبول عليها قبو ًال مبدئي ًا وذلك يف
احلاالت التالية:
أ .يعطى الطالب املقبول مبدئي ًا بأحد الكليات التالية :كلية علوم احلاسب وتقنية
املعلومات ،الهندسة وإدارة األعمال فرصة التحويل إلى كلية العلوم شريطة أن يكون
حاص ًال على معدل تراكمي ( )2,25وأعلى.
ب .يعطى الطالب املقبول مبدئي ًا بأحد الكليات التالية :كلية الطب ،كلية الصيدلة 		
اإلكلينيكية ،كلية طب االسنان وكلية العلوم الطبية التطبيقية فرصة التحويل إلى
كلية الطب البيطري شريطة أن يكون حاص ًال على معدل تراكمي ( )2,25وأعلى.
 3-6يسمح للطالب املقبول مبدئي ًا بأحد الكليات التالية :كلية الطب ،كلية الصيدلة 		
اإلكلينيكية وكلية طب االسنان بالتحويل إلى أحد الكليات التالية :كلية علوم احلاسب
وتقنية املعلومات ،الهندسة ،إدارة األعمال ،كلية العلوم
إذا لم يتمكن من إكمال جميع املقررات املتبقية له حسب اخلطة الدراسية يف املدة
الزمنية املشار إليها يف املادة األولى شريطة حصوله على معدل (  )3أو أكثر.
 4-6يجب على الطالب احملول بعد الفصل من البرنامج حتقيق املعدل املطلوب للكلية
احملول عليها خالل ربع دراسي واحد وإال يعتبر مفصو ًال من البرنامج.
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 - 7اإلعفاء من بعض مقررات برنامج السنة التحضيرية
 1-7يجوز إعفاء الطالب من دراسة مقرر اللغة االجنليزية ( )1يف حال اجتياز الطالب اختبار
حتديد املستوى ،وحتقيق الدرجة املطلوبة التي يحددها مجلس عمادة السنة التحضيرية.
 2-7يجوز أن يعفى الطالب امللتحق ببرنامج السنة التحضيرية من بعض مقررات اللغة
اإلجنليزية وفق ما يراه مجلس العمادة وذلك يف حالة حصوله على درجة ( )61يف اختبار
التوفل ( )Internet Based Test TOEFLأو ( )5.5يف اختبار ( )IELTSأو ما
يعادلها بشرط أال يكون قد مضى على حصوله على الدرجة أكثر من عام ،وقت التقدم
لاللتحاق باجلامعة ،مع بقاء شرط االجتياز باملعدل املطلوب ،على أن يتقدم الطالب
بطلب اإلعفاء قبل نهاية األسبوع األول من الربع الدراسي األول.
 3-7يجوز أن يعفى الطالب من دراسة مقرر أو أكثر إذا اجتاز االختبار اإللكتروني والكتابي
املعتمد من عمادة السنة التحضيرية على أن يتم تقدمي شهادة اجتياز االختبار قبل نهاية
األسبوع األول من الربع األول ،وعلى أال تزيد الوحدات الدراسية املعفى منها الطالب على
 %50من اجمالي الوحدات الدراسية املعتمدة للخطة الدراسية للكلية التي حصل على
قبول مبدئي بها.
 4-7يرصد للطالب تقدير ناجح دون درجة (ند) يف املقررات التي يعفى منها.
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 - 8تسجيل المقررات لبرنامج السنة التحضيرية
 1-8تقوم عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع عمادة السنة التحضيرية بتسجيل مقررات
الطلبة للربع الدراسي األول وكذلك الربع الدراسي اخلامس يف نظام التسجيل املعتمد
باجلامعة (البانر) ،أما بالنسبة لبقية األرباع فإن الطالب مسؤول عن تسجيل مقرراته يف
نظام التسجيل املعتمد باجلامعة (البانر).
 2-8تقوم عمادة السنة التحضيرية بطرح مقررات الربع الدراسي مع حتديد األرقام املرجعية
للشعب ( )CRNلكل طالب يستحق التسجيل يف حسابه اخملصص بالنظام اخلاص
بعمادة السنة التحضيرية قبل بدء الدراسة للربع الدراسي ويجب على كل طالب متابعة
حسابه للتأكد من ذلك.
 3-8يقوم الطالب بتسجيل املقررات على نظام التسجيل املعتمد من قبل اجلامعة (البانر)
خالل الفترات احملددة من قبل عمادة السنة التحضيرية وحسب األرقام املرجعية احملددة
مسبق ًا ،ويتحمل الطالب مسؤولية عدم تسجيل املقررات أو تسجيل أرقام شعب خاطئة.
 - 9الئحة تأديب الطالب بجامعة الملك فيصل
جميع الطلبة الدارسون باجلامعة ومن ضمنهم طلبة برنامج السنة التحضيرية خاضعون للنظام
التأديبي وفق مواد الئحة تأديب الطالب بجامعة امللك فيصل.
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 - 10إجراءات االختبار النهائي

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مقررات الربع الدراسي
لعذر قهري يجب عليه التقدم بالعذر بشكل إلكتروني عن طريق نظام احلضور والغياب
اخلاص بعمادة السنة التحضيرية خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إجراء االختبار،
ويف حال املوافقة على العذر يسمح بإجراء اختبار بديل خالل مدة ال تتجاوز نهاية
االسبوع االول للربع التالي ،ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار
البديل.

 - 11التظلم من الدرجات

على الطالب الذي يرغب يف إعادة تصحيح ورقة إجابة االختبار النهائي أن يتقدم بطلب
التظلم اإللكتروني عن طريق النظام اخلاص بعمادة السنة التحضيرية خالل مدة
أقصاها أسبوع من تاريخ إعالن النتائج .
 -12الحرمان من دخول االختبار النهائي:
 1-12على الطالب املقبول بالبرنامج حضور احملاضرات والدروس العملية للمقرر ،ويحرم 		
من دخول االختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها 			
مجلس العمادة ،على ان ال تقل عن ( )%90من احملاضرات والدروس العملية احملددة 		
لكل مقرر خالل الربع الدراسي ،ويعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار 			
بسبب الغياب راسب ًا يف املقرر ،ويحصل على درجة (صفر) يف كل من األعمال الفصلية 		
واالختبار النهائي.
 2-12يجوز جمللس العمادة أو من يفوضه –استثناء -رفع احلرمان والسماح للطالب بدخول
االختبار ،شريطة أن يقدم الطالب عذر ًا يقبله اجمللس ،ويحدد مجلس العمادة نسبة 		
احلضور علىأال تقل عن ( )%70من احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر.
22
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 -13ما لم يرد فيه نص خاص في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة املعمول بها
يف جامعة امللك فيصل ونظام مجلس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه التنفيذية
واألنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف اململكة.
 -14يعمل بهذه القواعد اعتبار ًا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.
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اخلطط الدراسية املعتمدة لطلبة برنامج السنة التحضيرية حسب الكليات املشاركة

اخلطة الدراسية لكليات طب األسنان والصيدلة اإلكلينيكية
والعلوم الطبية التطبيقية والطب
رقم املقرر

اسم املقرر

2403-401

اللغة االجنليزية ١

عدد الساعات
املعتمدة
5

عدد ساعات
االتصال
20

2403-402

اللغة االجنليزية ٢

5

20

2403-403

اللغة االجنليزية ٣

5

20

2403-404

اللغة االجنليزية ٤

5

20

2410-305

مهارات احلياة اجلامعية

1

2

2413-301

تكنولوجيا املعلومات

1

4

2417-301

الرياضيات ١

2

4

2417-303

اإلحصاء احليوي

2

4

2417-304

العلوم األساسية ١

2

4

2417-305

العلوم األساسية ٢
مصطلحات ومهارات
يف التخصص

2

4

1

2

مجموع الساعات املعتمدة

31

2410-306
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اخلطة الدراسية لكلية العلوم والهندسة
رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات
املعتمدة

عدد ساعات
االتصال

2403-401

اللغة االجنليزية ١

5

20

2403-402

اللغة االجنليزية ٢

5

20

2403-403

اللغة االجنليزية ٣

5

20

2403-404

اللغة االجنليزية ٤

5

20

2410-305

مهارات احلياة اجلامعية

1

2

2417-301

الرياضيات ١

2

4

2417-302

الرياضيات ٢
العلوم األساسية لغير
الصحية
مصطلحات ومهارات
يف التخصص

2

4

2

4

1

2

مجموع الساعات املعتمدة

28

2417-306
2410-306

دليل السنة التحضيرية 2022/2021

25

اخلطة الدراسية لكليات علوم احلاسب وتقنية املعلومات وإدارة األعمال

26

رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات
املعتمدة

عدد ساعات
االتصال

2403-401

اللغة االجنليزية ١

5

20

2403-402

اللغة االجنليزية ٢

5

20

2403-403

اللغة االجنليزية ٣

5

20

2403-404

اللغة االجنليزية ٤

5

20

2410-305

مهارات احلياة اجلامعية

1

2

2413-301

تكنولوجيا املعلومات

1

4

2417-301

الرياضيات ١

2

4

2417-301

الرياضيات ٢

2

4

2410-306

مصطلحات ومهارات
يف التخصص

1

2

مجموع الساعات املعتمدة
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اخلطة الدراسية لكلية الطب البيطري
رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات
املعتمدة

عدد ساعات
االتصال

2403-401

اللغة االجنليزية ١

5

20

2403-402

اللغة االجنليزية ٢

5

20

2403-403

اللغة االجنليزية ٣

5

20

2403-404

اللغة االجنليزية ٤

5

20

2410-305

مهارات احلياة اجلامعية

1

2

2413-301

تكنولوجيا املعلومات

1

4

2417-303

اإلحصاء احليوي

2

4

2417-304

العلوم األساسية ١

2

4

2417-305

العلوم األساسية ٢

2

4

2410-306

مصطلحات ومهارات
يف التخصص

1

2

مجموع الساعات املعتمدة
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