


تمهيد :
 يف تاريــخ  1430/2/21 هـــ صــادق معايل وزير التعليم العايل عىل إنشــاء ع�دة الســنة التحض�ية يف حرم 

جامعـــةامللك فيصل باألحساء وقـــد سعت الع�دة منذ إنشائها إىل االعـــت�د عىل التعلم والتدريب الفّعال

وذلك بإتاحة الوسائل التقنية الحديثة، والعناية بشـــخصية الـطـالـــب ذهنياً ونفسياً وبدنياً، واالجتهاد فـــي 

 تلبية كل متطلبات والســعي إىل دمجه يف جو التعلم والعمل الج�عي يف مجتمع الجامعة، وابتكار الوســائل 

البديعــة الخالقة؛ بغية تحقيق األهداف املرجوة من الربنامج

 وتكمن أهمية الســنة التحض�ية يف أنها تأســس ملس�ة الجامعة نحو التميز والجودة،  ك� أنها تُحســن األداء 

 وترفــع املســتوى األكاد¼ي للطلبــة، وتركز أيضاً عىل التطبيقات العملية، وتــجرس الفجوة املعرفية واملهارية

ب¿ املدرسة والجامعة من خالل

  دعــم طموح الطالب يف التفوق األكاد¼ي. 

إتقــان الطالــب للمهارات اللغوية للغة اإلنجليزية قراءًة وتواصالً وكتابة . 

 استخدام الطالب برامج الحاسب الرئيـســـة وتطبيقاتـهـــا، واسـتـــرجاع املعـلومـات مـن قـواعـد البـيـانات 

والرجوع إىل املصادر اإللكرتونية، واالســتخدام األمثل لإلنرتنت.

 إكـسـاب الطالب القدرة عـلـى حل املسائل الرياضية األساسية، والتحليل املنطقي للمشكالت وإظهار اإلملام 

 بأسس العلوم األساسـيـــة بـحسـب مساره فـي الـسـنـة الـتـحـضـيـرية

 تطوير قدرات الطلـبـــة ومـهـاراتهـــم للـــعلوم الحيوية والطبيعـيـة واإلداريـة التي تـعـد أساساً لنجاحهـم 

فـــي مستقـبـلـهـم األكاد¼ي والوظـيـفـي

   مساعدة الطالب علـــى االندماج فـــي مجتمع الجامعة، واملشاركـــة الفعـالة يف األنشطة الثقافية 
واالجت�عية والرياضية

تنمية مهارات التعلم الذاÍ، والقدرة عىل التحليل والتعلم التعـاونـي.
مساعدة الطالب عىل استث�ر الطاقة الفكـــرية لدية بشكل أفـضـــل. 
تنمية مهارة الحياة العامة والعالقات والتواصل والتخطيط الشــخيص. 
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هم الطلبة الذين اســتكملوا إجراءات القبول حســب لوائح الجامعة للعام الجامعي

الحايل والحاصل¿ عىل قبول مبدÑ بأحد الكليات املشاركة بربنامج السنة التحض�ية 

 يطبق برنامج السنة التحضـيـــرية عـلـــى جميع الطالب والطالبات املقبول¿ بالكليات املشاركـة فـي
  برنامج السنة التحض�ية وهي :

 كلية الطب، كلية طب األسنان، كلية الصيدلة اإلكلينيكية، كلية العلوم الطبية التطبيقية،كلية الطب
البيطري، كلية إدارة األع�ل، كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات، كلية الهندسة، كـلـية العـلـوم
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هــو برنامــج أكاد¼ي يطبــق عىل الطلبة الحاصــل¿ عىل قبول مبدÑ يف عدد من

 كليــات الجامعــة، ويعترب اجتيازه رشطاً لاللتحــاق بالكليات 
برنامج السنة

التحض�ية 

القبول املبدÑ هو الحصول عىل قبول بأحد كليات الجامعة؛ برشط اجتياز برنامج السنة التحض�ية

هــي الكليــات التــي يخضع طالبها املقبولــون بالجامعة لربنامج الســنة التحض�ية

 ويعــترب اجتيــازه رشطاً للقبول 

السنة الدراسية
أربعــة أربــاع دراســية وربع درايس خامــس يطرح لبعــض الكليات يف الربع األول

مــن العــام الجامعــي التايل، ويحــق للع�دة طرحه يف الفصــل الصيفي 

الكليات املشاركة

مدة زمنية ال تقل عن ســبعة أســابيع وال تزيد عن Ûانية أســابيع تَُدرَّس عىل مداها

املقررات الدراســية، وال تدخل مــن ضمنها فرتة االختبارات النهائية 
الربع الدرايس

املقبولون بالربنامج

تعريفات:

)

).



ــاء مــن  اإلعــفــ
دراســــة مـقـرر

الـــتـــقـــديــر

هو أحد التنظي�ت من القواعد املنظمة للدراسة بربنامج السنة التحض�ية والذي

يتم من خالله إعفاء الطالب املقبول يف الربنامج من دراسة عدد من املقررات 

بناًء عىل رغبته وبعد استيفاء الرشوط واالختبارات املحددة من الع�دة، ويرصد 

للطالب نتيجة ناجح دون درجة للمقررات املعفى من دراستها. 

وصــف للنســبة املئويــة أو الرمــز األبجدي للدرجــة النهائيــة التي حصــل عليها

الطالــب يف أي مقرر.

الوحدات الدراسية

ساعات االتصال

املحــارضة النظريــة األســبوعية التي ال تقــل مدتها عن خمــس¿ دقيقة أو الدرس

العــميل الذي ال تقل مدته عــن مائة دقيقة.

هي ســاعات الدراســة الفعلية للمقرر يف األســبوع

العبء الدرايس

مجموع ســاعات االتصال التي يســمح للطالب التســجيل فيها فـــي ربـــع درايس

ويتحــدد الحــد األعىل واألدâ للعبء الدرايس حســب القواعد املنظمة للدراســة 

بربنامج الســنة التحض�ية.
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هو أحد التنظي�ت من القواعد املنظمة للدراسة بربنامج السنة التحض�ية والذي

يتم من خالله منح املتميزين من املقبول¿ بالربنامج إمكانية اجتياز كامل برنامج 

السنة التحض�ية دون دراسة املقررات يف املدة الزمنية املحددة للربنامج وااللتحاق 

املبارش بالكليات . 

االجتياز مسار 



ــد األعـلـى الـحـ

للعــبء الدرايس 

هـو أقـصـى عـدد مـن سـاعـات االتـصـال الـتـي يـسـمـح للـطـالـب دراستها خالل

ربع درايس. 

ــد األدنــى الــحـ

للعــبء الدرايس 
هو أقل عدد من ســاعات االتصال التي يســمح للطالب دراســتها خالل ربع درايس

الرتاكـمـي املـعـدل 
حاصــل قــس مة مجمــوع النقاط التي حصل عليها الطالب يف جميع املقررات التي

درســها منــذ التحاقــه بالجامعــة عىل مجموع الوحدات املقــررة لتلك املقررات

األكـاديـمي اإلنذار 
âاإلشــعار الــذي يوجــه للطالب بســبب انخفاض معدلــه الرتاكمي عن الحد األد

املوضــح يف هذه القواعد. 

عدم تسجيل الطالب مقررات دراسية للربع الدرايس املراد تأجيل تأجيل الدراسة

الدراسة فيه بطلب من الطالب، وتحسب فرتة التأجـيـل ضمن املـدة الـنـظـامـيـة 

الجتياز الربنامج. 

االنـــقـــطــــاع

تأجيل الدراســة

عدم تسجيل الطالب أي مقررات دراسية لربع درايس دون إشعار الع�دة بذلك.

االعتذار عن الدراسة
عدم مواصلة الطالب الدراسة للربع الدرايس الذي سجل فيه بعذر مقبول

مع احتساب فرتة االعتذار ضمن املدة النظامية الجتياز الربنامج. 
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 تتكون الدراسة فـــي برنامج السنة التحض�ية من أربعة أرباع دراسية، ك� يجوز منح فرصة إضافية

 للطالب الراســب يف أحد املقررات؛ بحيث ال تتجاوز مدة دراســته يف الربنامج (خمســة أرباع) يف حال

طرح الربع الخامس؛ وذلك يف الكليات التالية (كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات،كلية إدارة األع�ل

 كلية الهندسة، كلية العلوم، وكلية الطب البيطري)، ويحـــق لعـمـــادة السنة التحض�ية طرح الربـــع 

الخامــس إن وجد خالل الفصل الصيفي . 

     
  اجتياز البرنامج:

 لكـــي يـجـــتاز الـطـــالب املـقـبـول بـبـرنـامـج الـســـنة الـتـحـضـيـرية يـجـب أن يـحـقـق الـتـالـي :    

الطالــب الحاصــل عىل قبول مبدÑ يف الكليات التالية :

(كلية الطب – كلية الصيدلة اإلكلينيكية – كلية طب األســنان)؛ يجب أن يكمل بنجاح جميع املقررات

من الخطة الدراسية للكلية فـــي السنة التحض�ية علـــى أال يقل معدله الرتاكمي بنهاية الربنامج عن 

(         مــن 5.00 ) . 

 

الطالب الحاصل عىل قبول مـــبدÑ يف الكليات التالية :

 (كلـيـــة الهندسة -كلـيـــة عـلوم الحاسب وتـقـنـية الـمعلومـــات -كـلـيـة الـعـلوم الطبـيـة التطـبيقية

 كلية إدارة األع�ل)؛ يجب أن يكمل بنجاح جميع املقررات من الـــخطة الدراسية للكلـيـــة فـــي السنة

التحض�يــة وأال يقــل معدله الرتاكمي بنهاية الربنامج عن (3.00 من 5.00) .
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الطالب الحاصل عىل قبول مبدÑ فـــي الكليات التالية : 

( كلية العلوم -كلية الطب البيطري)؛ يجب أن يكمل بنجاح جميع املقررات من الخطة الدراسية للكلية

فـــي السنة التـحـــض�ية علـى أال يقل مـعـــدله الـتـراكمـي بـنـهـاية الـربنامـج عـن (2.75 من 5.00).

فـــي حال عدم اجتياز الطالب لربنامج السنة التحضـ�ية فـــي املدة املذكورة يف املادة األوىل من هذه 

القواعد، تقوم ع�دة القـبـــول والتسجيل بتخـصيـــص كـــلية يلتحق بها الطالب إلك�ل دراسته بدرجة 

 البكالوريوس، أو برنامج دبلوم حسب معاي� القبول فـــي الجامعة خالل العام الجامعي نفسه أو مع 

 بداية العام الدرايس التايل.

 إذا رسب الطالب املـقبـــول بالربنامج فـــي أحـــد املقررات؛ يجوز له دراسة مقرر الرسوب مـع االنتقال 

لدراسة مقررات الربع الدرايس التايل علـــى أال تزيد ساعات االتصال لديه عن الحد األعىل من العبء

الدرايس واملحددة بــ 32 ســاعة اتصال 

 ال يحتسب املعدل الرتاكمي الذي حصل عليـــه الطالب أثناء دراسته بالسنة التحض�ية ضمن املعدل . 

الرتاكمي ملرحلة البكالوريوس

 يـــمكن للطلبة املقبول¿ بربنامج السنة التحض�ية التقدم لع�دة القبول والتسجيل حسب اإلجراءات 

املتبعة لديهم عىل مسار االجتياز؛ وذلك الجتياز برنامج السنة التحض�ية دون دراسة املـــقررات ،فـــي

املــدة الزمنية املوضحة يف املادة األوىل 
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للتقديم عىل مســار االجتياز يجب عىل الطالب املقبول بالـربنامج اســتيفاء املتطلبات التالية : 

حـصـــول الطالب عىل عالمة (6) فأكé فـي اختبار IELTS Academic مـــع حـــد أدنـــى (5.5)        

فـــي كـــل مـهـارة، عـلـى أال يكون مضـــى علـى الشهادة أكـé من عـام وقت التقـديم للـقبول

   بالـجـــامعة، أو اجتياز االختبار املناظر ملـــقرر اللغة االنجليزية(4) والـــذي تـجـرية العـمـادة .

اجتياز جميع االختبارات اإللـكـرتونـيـــة والكتابية الـتـــي تـحـددها عـمـادة السنة التحض�ية 

 والحصول عىل درجة (85) فأكé حسب الكليات املوضحة فـــي الـجـــدول رقم (1) املب¿ أدناه

 وحسب التنظي�ت واإلجراءات التي تحددها العـمـــادة لعقد هذه االختبارات :

- 2-6

- 1

- 2

7



جدول رقم (1): االختبارات المطلوب اجتيازها للتقديم على مسار االجتياز

الكلية

املواضيع

الطب

الهندسة

العلوم

علوم الحاسب

الصيدلة

اإلكلينيكية 

طب األسنان

 العلوم
الطبية

التطبيقية 

 اللغة

اإلنجليزية

الرياضيات

(1)

الرياضيات

(2)

 العلوم

 األساسية

(1)

 العلوم

األساسية

 (2)

 العلوم
األساسية

لغ� 
الصحية 

اإلحصاء

الحيوي 

إدارة األع�ل

الطب البيطري
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التقديرات الدراسية : 
تحتســب التقديرات يف كل مقرر حســب الئحة الدراسة واالختبارات ك� ييل:

-3
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المواظبة والتأجيل واالعتذار عن الدراسة : 
 يشرتط يف طالب السنة التحض�ية أن يكون متفرغاً للدراسة، ويجب عليه االنتظام يف حضور املحاضـــرات 

والدروس العملية

 الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن معرفة ومتابعة عدد ساعات غيابه، واإلنذارات التي وصـــلت إليه يف 

كل مقرر؛ من خالل عضو هيئة التدريس الخاص باملقرر، أو من خالل الرسالة اإللكرتونـــية أو اإلشعـــارات

 التي تصله من نظام الحضور والغياب الخاص بع�دة السنة التحض�ية، أو من خالل حـــساب الطالب يف 

النظام

 تقدم أعذار الغياب بشكل إلكرتوì عن طريق نظام الحضور والغياب الخـــاص بع�دة الـــسنة التحض�ية 

    خالل مدة أقصاها أســبوع من تاريخ الغياب

 يسمح للطالب املقبول بربنامج السنة التحض�ية التأجيل أو االعتذار عـــن ربع دراســـي واحـــد خالل مـدة 

الدراسة كحد أقىص؛ وذلك يف حالة الرضورة القـصـــوى، وبعذر يقبله مجلس الع�دة، رشيطة أن يحـضـــر

الطالب الوثائق والتقارير املالئـــمة الـــتي تثبت الحـــالة، عىل أن يـقـــدم العـذر للـتأجيـل قبل بداية الربع 

الدرايس، ولالعتذار قبل نهاية األسبوع الرابع من بداية الربع الدرايس، وال ينطبق عىل طـالبـــات عـمـــادة 

الســنة التحض�ية الفقرة (18) من القواعد التنفيذية لل�دة الرابعة عرشة من الئحة الدراســة واالختبارات 

الخاصة بتأجيل الدراســة يف حـــال كانت مرافقة لزوجها املبتعث، وتلتزم باملـــدة املذكورة يف بداية هذه

   املادة .
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تحـتـســـب مـــدة الـتـأجـيـــل أو االعـتـذار ضـمـن الـمـــدة الالزمـة إلنـهـاء متـطلـبــــات الـبـرنـامـج. 

 يجوز للطالب املقبول بالربنامج االنســـحاب من أي من مقررات برنامج السنة التحضـيـــرية بعذر يقبله 

مجلس الع�دة، عىل أال تقل ساعات االتصال املتبقية لديه عـــن الـحـــد األدâ للعبء الدرايس واملحدد

بـ 4 ساعات اتصال، وأن يتقدم الطالب بطلب االنسحاب إلكرتونياً مـــن خـالل الـنـــظام الخاص بع�دة 

الســنة التحض�ية قبل نهاية األســبوع الرابع من أي ربع درايس 

يعترب الطالب منقطعاً عن الدراسة بربنامج السنة التحض�ية؛ إذا ï يبارش الدراسة بعـــد فـتـــرة التأجيل 

أو االعتذار املشار إليها يف املادة (4-4) أو عدم تسجيله مقررات الربع الدراســـي فـــي نظـــام التسجـيل 

املـعـتـمـــد بــالــجــامـعــــة (الـبـانـــر) خــالل فــتـــرة التـسـجـيـل املـعـلـنـــة مـن قــبـل الـعـ�دة. 

 إذا انقطع الطالب املقبول فـــي الربنامج عن الدراسة مدة ربع درايس واحـــد يطوى قيـــده من الربنامـج 

 مــــــع عـــــــدم  إمـكـانـيـة إعـادة قـيـده للــبـــرنـامــج.

اإلنذار األكاديمي :  
 يوجه للطالب إنذار أكاد¼ي إذا انخـفـــض معـــدله التـراكـمـــي عن (3,00 من 5,00)؛ للـطلبة املقـبول¿ 

 مـبـدئـيـــاً بـالـكـلـيـات الـتـالـيـة:

(كـلـيـــة عـلـــوم الـحـاسـب وتـقــنـيـــة املـعـلـومـات، كـلـيـة إدارة األع�ل، كـلية الهندسة، كلية الطب

كلـيـــة الصـيـدلـــة اإلكـلينيكــية، كـلــيــة طــب األسـنـان، وكـليـة الــعـلـــوم الـطـبـيـة التـطـبـيـقـيـة) 

يوجـــه للـــطالب إنذار أكاديـــمي إذا انخفـض معـدله الرتاكمي عن (2.75 من 5.00)؛ للطلبة املقـبولـ¿ 

 مــبــدئــيـاً بــالـكــلـيـات الـتـالـيـة: (كـلــيـة الــعــلـوم - وكـلـيـة الـطـب الـبــيــطــري). 

- 4-5

- 4-6

- 4-7

- 4-8

- 5-1

- 5

- 5-2

.

.

11



 الفصل من برنامج السنة التحضيرية والتحويل داخل البرنامج  :  
يعترب الطالب املقبول بالربنامج مفصوالً مـــن برنامج السنة التحض�ية؛ وذلك فـــي الـحـــاالت التالـيـة : 

 إذا انخفض معدل الطالب الرتاكمي عن (1.5من 5.00) بعد نهاية الربع الدراســـي الثانـــي للطلـبـــة 
املقبول¿ بكليات (الهندســة، العلوم، علوم الحاســب وتقنية املعلومات، إدارة األع�ل، الطب البيطري)

 إذا انخفض معدل الطالب الرتاكمي عن (1.66 من 5.00) بـعـــد نهاية الربع الدرايس الثاì للطـــلبة 
 املقبول¿ بكـــليات (الطـــب، طـب األسنان، العلوم الـطـبـيـة التطبيقـيـــة، الصيـدلـة اإلكـلـيـنـيـكـيـة)

 إذا انخفض معدل الطالب الرتاكمي عن (2 من 5.00) بـعـــد نـهـايـــة الربع الدرايس الثالث للطلـبـــة 
املقبول¿ بكليات (الهندســة، العلوم، علوم الحاســب وتقنية املعلومات، إدارة األع�ل، الطب البيطري)

 إذا انخفــض معــدل الطالــب الرتاكمي عن (2.83 من 5.00) بعد نهاية الربع الدرايس الثالث للطلبة 
املقبول¿ بكليات (الطـــب، طـــب األسنان، العلوم الطبـيـــة الـتـطـبـيـقـيـة، الصيدلة اإلكـلـيـنـيـكـيـة)

 إذا رســب الطالب يف أحد أو بعض املقررات، ولن يتمكن معه من إنهاء جميع مقررات برنامج الســنة 
الـتــحــضــيـريـــة خــالل املــــدة الــدراسـيـة املـذكـــورة بالــمــادة األولـى مـن هـذه الــقــواعـــد

 إذا اجتاز الطالب جميع املقررات حســب الخطة الدراســية يف املدة الزمنية املشــار إليها يف املادة األوىل، 
ولـــم يـتـمـكـــن مـن تـحـقـيـق الـمعـــدل املـطـلـوب لـكـلـيـتـه الـتـي حـصـل عـلـى قبول مبدÑ بها
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 يسمح للطالب الحاصل عىل فصل من برنامج السنة التحض�ية، فرصة التحويـل إىل كـلـيـة داخـل برنامـج 
السـنـة التـحـضـيـريـة غـيـر الـكـلـيـة املـقـبـول علـيـهـا قـبـوالً مـبـدئـيـاً؛ وذلـك فـي الـحـاالت الـتـالية

يـعـطـى الـطـالـب الـمـقـبـول مـبـدئـيـاً بـأحـد الكـلـيـات الـتـالـيـة: 

 كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومـات، كلية الهندسة، وكلية إدارة األع�ل)، فرصة التحويل إىل كلية العلوم 
رشيـطـة أن يـكـون حـاصـالً عىل مـعـدل تـراكـمـي (2.75) وأعـلـى. 

يــعـطــى الـطـالـب املــقـبـول مـبـدئـيـاً بـأحـد الكـلـيـات الـتـالـيـة: 

كلية الطب، كلية الصيدلة اإلكلينيكية، كلية طب األسنان، وكلية العلوم الطبية التطبيقية) فرصة التحويل 

إىل (كـلـيـة الـطـب الـبـيـطـري) شـريـطـة أن يـكـون حـاصـالً عـلـى مـعـدل تـراكـمـي (2.75) وأعـىل. 

يـعـطـى الـطـالـب الـمـقـبـول مـبـدئـيـاً بـأحـد الـكـلـيـات الـتـالـيـة: 

كلية الطب، كلية الصيدلة اإلكلينيكية، وكلية طب األسنان) فرصة التحويل إىل أحـد الكـلـيـات الـتـالـيـة: 

كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات، كلية الهندسة،كلية إدارة األع�ل، وكلية الـعـلوم)، رشيطة حصوله 

عـلـى مـعـدل(3) أو أكـثــر.

يجب علـى الـطـالـب الـمحـول بعد الفصل من الربنامج تحقيق املعدل الرتاكمي املطلوب للكلية املحول 
إليها خـالل ربـــع دراســـي واحـــد وإال يـعـتـبـــر مفـصـــوالً مـــن الـبـرنـامـج . 

 اإلعفاء من بعض مقررات برنامج السنة التحضيرية : 
 يجوز إعفاء الطالب من دراسة مقرر اللغة االنجليزية (1) يف حال اجتياز الطالب اختبار تحديد املستوى، 

وتـحـقـيـــق الــدرجـــة املـطـلـوبـــة الــتـي يـحــددهـا مــجــلـس عـمـــادة الــسـنـة الــتــحـضـيــريــة. 
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)

)

)

)

يجــوز أن يعفــى الطالب امللتحق بربنامج الســنة التحض�ية من بعــض مقررات اللغة االنجليزية وفق مايراه
(INTERNET BASED TEST TOEF) مجلس الع�دة؛  وذالك يف حالة حصولة عىل درجة (61) يف اختبار التوفل

 أو (5.5) يف اختبار (IETS) او مايعادلهــا برشط أال يكــون قــد مىض عىل حصولــة عىل الدرجة أكé من عام 

وقــت التقــدم لاللتحاق بالجامعة، مع بقاء رشط االجتيــاز باملعدل املطلوب؛عىل أن يتقدم الطالب بطلب

اإلعفاء  قبل نهاية األســبوع األول من الربع الدرايس األول. 



 يجوز أن يعفى الطالب من دراســة مقرر أو أكé إذا اجتاز االختبار اإللكرتوì والكتاñ املعتمد من ع�دة 
السنة التحض�ية؛ عىل أن يتم تقديم شهادة اجتياز االختبار قبل نهاية األسبوع األول من الربع األولوعىل

50%)من إج�يل الوحدات الدراســية    أال تزيــد الوحــدات الدراســية املعفــى منهــا الطالــب عىل(
. املعتمــدة للخطــة الدراســية للكليــة التــي حصل عىل قبــول مبدÑ بها

 يرصــد للطالــب تقديــر ناجح دون درجة (ند) يف املقررات التي يعفى منها وتحتســب ضمن الســاعات  
لرتاكمي املكتســبة فقــط دون تــأث� عىل املعــدل ا

 

تسجيل المقررات لبرنامج السنة التحضيرية : 
 تقوم ع�دة القبول والتســجيل بالتنســيق مع ع�دة الســنة التحض�ية بتســجيل مقررات الطلبة للربع 

الــدرايس األول وكذلــك الربع الدرايس الخامس - إن وجد- يف نظام التســجيل املعتمــد بالجامعة (البانر)

أما بالنســبة لبقية األرباع فإن الطالب مســؤول عن تســجيل مقرراته يف نظام التســجيل املعتمد بالجامعة

(البانر) .

 (CRN)تقوم ع�دة الســنة التحض�ية بطرح مقررات الربع الدرايس مع تحديد األرقام املرجعية للشــعب  
لــكل طالــب يســتحق التســجيل يف حســابه املخصــص بالنظام الخاص بــع�دة الســنه التحض�ية قبل

بــدء الدراســة للربــع الــدرايس ويجــب عىل كل طالب متابعــة حســابه للتأكد من ذلك .

 يقــوم الطالــب بتســجيل املقررات عىل نظام التســجيل املعتمد من قبــل الجامعة (البانر) خالل الفرتات 
املحددة من قبل ع�دة الســنة التحض�ية وحســب األرقام املرجعية املحددة مســبقاً، ويتحمل الطالب

مســؤولية عدم تســجيل املقررات أو تســجيل أرقام شعب خاطئة. 

 يف حال ï يقم الطالب بتأكيد تســجيله للربع الدرايس خالل الفرتة املوضحة من قبل الع�دة؛ يســمح له 
بطلب التأجيل لنفس الربع òا ال يتعارض مع البند (6-1) املذكور يف املادة السادســة من هذه القواعد

الئحة تأديب الطالب بجامعة الملك فيصل : 
جميع الطلبة الدارسون بالجامعة، ومن ضمنهم طلبة برنامج السنة التحض�ية خاضعون للنظام التأديبي

وفق مواد الئحة تأديب الطالب بجامعة امللك فيصل . 
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إجراءات االختبار النهائي : 
 إذا ï يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبار النهاÑ يف أي من مقررات الربع الــدرايس لعذر قهري؛ يجب
 عليه التقدم بالعذر بشــكل إلكرتوì عن طريق نظام الحضور والغياب الخاص بع�دة الســنة التحض�ية
خالل مدة أقصاها أســبوع من تاريخ إجراء االختبار، ويف حال املوافقة عىل العذر يســمح بإجراء اختبار
بديــل خالل مــدة ال تتجــاوز نهاية األســبوع األول للربع التــايل، ويعطى التقدير الذي يحصــل عليه بعد 

أدائه االختبار البديل . 

التظلــم مــن الدرجات : 
ìأن يتقدم بطلب التظلم اإللكرتو ،Ñعىل الطالب الذي يرغب يف إعادة تصحيح ورقة إجابة االختبار النها
عن طريق النظام الخاص بع�دة الســنة التحض�ية خالل مدة أقصاها أســبوع من تاريخ إعالن النتائج.

الحرمان من دخول االختبار النهائي : 
 عىل الطالــب املقبــول بالربنامــج حضور املحارضات والدروس العملية للمقــرر، ويحرم من دخول االختبار 

 النهاÑ إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الع�دة، عىل أن ال تقل عن (90%) من
 املحارضات والدروس العملية املحددة لكل مقرر خالل الربع الدرايس، ويعد الطالب الذي حرم من دخول
 االختبار بســبب الغياب راســباً يف املقرر، ويحصل عىل درجة (صفر) يف كل من األع�ل الفصلية واالختبار

. Ñالنها
 يجوز ملجلس الع�دة أو من يفوضه - استثناًء - رفع الحرمان، والس�ح للطالب بدخول االختبار، رشيطة 

أن يقــدم الطالــب عــذراً يقبلــه املجلس، ويحدد مجلس الع�دة نســبة الحضور عىل أال تقل عن (%70)

مــن املحــارضات والدروس العملية املحددة للمقرر.   

 مــا لــم يــرد فيه نص خاص في هــذه الالئحة يطبق بشــأنه األنظمة 
 المعمــول بهــا فــي جامعــة الملك فيصــل ونظام مجلــس التلعيم
 العالــي والجامعــات ،ولوائحــه التنفيذيــة ،واالنظمــة واللوائــح

 والقــرارات المعمــول بها فــي المملكة.
 يعمل بهذه القواعد اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها . 
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pyd@kfu.edu.sa:  البريد اإللكتروني


