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كلمة العميد

د.عبدالعزيز بن فهد الفهيد
عميد السنة التحضريية

والدراسات املساندة

الحمــد هلل وكفــى والصــاة والســام علــى النبــي المصطفــى وبعــد ..إخواني 
ورواد  المســاندة  والدراســات  التحضيريــة  الســنة  وطالبــات  طــاب  وأخواتــي 
المســتقبل .. يســعدني أن أبــارك لكــم انضمامكــم لقافلــة طــاب جامعــة اإلمــام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل، هــذا الصــرح العظيــم الــذي يحظــى بمتابعــة مــن والة أمرنــا 

حفظهــم اهلل متمنييــن لكــم التوفيــق فــي حياتكــم الجامعيــة.
إن برنامــج الســنة التحضيريــة يقــوم باعــداد طابــًا يتســلحون بالعلــم والمعرفة 
التعليميــة  بالعمليــة  اإلنخــراط  فــي  تســاعدهم   التــي  األساســية  والمهــارات 

بالتخصصــات التــي تناســبهم فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل باإلضافــة إلــى ســوق العمــل.
ــة والدراســات المســاندة  اســتمراراً لمــا قــد ســبق فقــد حققــت الجامعــة متمثلــة بعمــادة الســنة التحٌضيري
إنجــازاً أكاديمًيــا جديــداً فــي هــذا العــام الجامعــي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـــ تمثــل فــي تمكنهــا مــن تخفيــض نســب التعثــر 
والتســرب وزيــادة نســبة اســتبقاء واســتمرار الطالــب فــي الســنة األ ولــى الجامعيــة وذلــك بالمقارنــة مــع الثــاث 

ســنوات الماضيــة حســب الجــدول التالــي:

كمــا أن األداء األكاديمــي للطــاب فــي هــذا العــام الجامعــي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـــ تطــور بالمقارنــة مــع العــام 
ارتفــع  الجامعــي الماضــي ١٤٣٦-١٤٣٧ و ١٤٣٧- ١٤٣٨ هـــ وذلــك بعــد الرجــوع لتحليــل نتأيــج الطــاب فقــد 
متوســط المعــدل التراكمــي للطــاب والطالبــات فــي جميــع المســارات بالمقارنــة مــع متوســط المعــدل 

التراكمــي للعــام الجامعــي الســابق كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

إن هــذا االرتفــاع فــي متوســط المعــدل التراكمــي والتراجــع المســتمر والملحــوظ فــي نســبة التســرب 
ــة والدراســات  ــا بعــد توفيــق اهلل نتيجــة الجهــود المضنيــة والحثيثــة التــي بذلتهــا عمــادة الســنة التحضيري كان

1

نسبة الطال ب الذين أكملوا  نسبة الطالب
واجتازوا السنة التحضيرية

نسبة الطال ب الذين لم يكملوا  
ولم يجتازوا السنة التحضيرية

٢١٪٧٩٪١٤٣٤- ١٤٣٥هـ
١٦٪٨٤٪١٤٣٥- ١٤٣٦ هـ
١٢٪٨٨٪١٤٣٦- ١٤٣٧ هـ
١٤٣٧- ١٤٣٨ هـ

١٤٣٨- ١٤٣٩ هـ

٪٩٤

٪٩٥

٪٦

٪٥

متوسط المعدل التراكمي المسار
للعام ١٤٣٦-١٤٣٧ هـ

متوسط المعدل التراكمي 
للعام ١٤٣٧-١٤٣٨ هـ

متوسط المعدل التراكمي 
للعام ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ

3.94٤.١٠٤.٢٩الصحي
٣.٦٤٣.٧٠٤.٠٠٠العلمي

الهندسي
اإلنساني

٣.٢٦٣.٣٠٣.٤٥
٤.٢٢
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المســاندة انطاقــًا مــن رٔويــة المملكــة 20٣0 وأهدافهــا التعليميــة التــي تتمحــور حــول تنميــة مهــارات عامــة 
وأساســية لجميــع الطــاب لمواجهــة متطلبــات الحيــاة الحديثــة، باإلضافــة إلــى المهــارات التخصصيــة 
لــكل مهنــة والتــي تغطــي جميــع المجــاالت المهنيــة لجيــل الشــباب وذلــك بالتركيــز فــي الســنة األولــى 
الجامعيــة علــى تنفيــذ خطــة تطويريــة تــم إعدادهــا علــى مراحــل شــملت إطاق بعــض المبــادرات النوعية 
والمشــاريع والبرامــج التطويريــة التــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات وســاعدت كثيــراً 
فــي توفيــر أفضــل فــرص التعليــم والتعلــم ابتــداًء مــن قبــول الطالــب ومــروراً  بتهئيتــه للدراســة ببرنامــج 

الســنة التحضيريــة ومــن ثــم اجتيــازه الســنة التحضيريــة والتحاقــه بدراســته التخصصيــة األكاديميــة.
وتٔوكــد عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة بــٔن الجامعــة تٔومــن إيمانــًا كامــًا  برٔويــة 
المملكــة 20٣0 وتعتبرهــا بمثابــة خارطــة طريــق مســتقبل الوطــن، وهــي مشــروع وطنــي نفتخــر فيــه 
ــا  ــر لوطنن ــتقبل باه ــس لمس ــٔو س ــي ت ــدالالت الت ــن ال ــر م ــا كثي ــي ثناياه ــل ف ــة تحم ــا أن الرٔوي ــا وبم جميع
الغالــي بــٕذن اهلل  ، فــٕن أهــم ركيــزة للوصــول لهــذا المســتقبل هــو شــباب الوطــن، وإدارة الجامعــة 
حريصــة علــى تٔهيــل الشــباب وتنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم وإكســابهم كل مــا هــو ضــروري 
لبنــاء الوطــن بٔيــدي أبنــاءه، وتســعى الجامعــة ممثلــة بعمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة 

فــي إدراج وتضميــن الرٔويــة فــي جميــع المناهــج واألنشــطة واألعمــال األكاديميــة والغيــر أكاديميــة. 
وقــد قامــت الجامعــة منــذ إقــرار رٔويــة المملكــة 20٣0. بتخصيص جزء مــن برامجها التعريفيــة والتثقيفية 
ــي  ــاعدة ف ــم المس ــف يمكنه ــا ،وكي ــة وتفاصيله ــاور الرٔوي ــم بمح ــات وتبصيره ــاب والطالب ــف الط لتعري
تحقيــق هــذه الرٔويــة ودورهــم المهــم فــي المشــاركة والمســاهمة للوصــول لألهــداف اإلســتراتيجية التــي 
وضعتهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه اهلل ورعــاه، وســمو 
ولــي العهــد ورٔييــس مجلــس الشــٔوون اإلقتصاديــة والتنميــة، األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ٓال 

ســعود حفظــه اهلل  .
المهــارات  الطلبــة  إلكســاب  تســعى  المســاندة  والدراســات  التحضيريــة  الســنة  عمــادة  فــٕن  لــذا 
والطــرق  األســاليب  بٔحــدث  المعرفــة  عصــر  فــي  التعلــم  مســتجدات  لمواكبــة  المناســبة  اإلساســية 
التعليميــة لتحقيــق أهــداف ومخرجــات البرنامــج، كمــا ُوِضَعــت الخطــط الدراســية المطــورة فــي عمــادة 
الســنة التحضيريــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي ليتقــن الطلبــة مهــارات اللغــة 
مهــارات  مــن  يحتاجــه  ومــا  التكنولوجــي  التقــدم  لمواكبــة  وتطبيقاتــه  اآللــي  والحاســب  اإلنجليزيــة 

مختلفــة.
ــر مهــارات الــذات لــدى الطلبــة لتنميــة شــخصياتهم القياديــة، كمــا أن مقــررات  باإلضافــة إلــى تطوي
قســم العلــوم األساســية تســاعد فــي صقــل  مهاراتهــم العلميــة، وقســم الدراســات اإلســامية لــه دوره 

فــي تزويدهــم بالمعــارف اإلســامية.
ولُتكِمــل الســنة التحضيريةحلقــة العلــم تقــوم العمــادة بتشــجيع   االبتــكار واإلبــداع وتنمــي قــدرة 
اللياقــة  وتنمــي  الصحــي  الوعــي  وتنشــر  الطابيــة  األنشــطة  فــي  الفعالــة  المشــاركة  علــى  الطلبــة 
البدنيــة عنــد الطــاب، ويتيــح البرنامــج لــكل طالــب مرشــداً أكاديميــًا يقــدم لــه النصــح واإلرشــاد خــال 
دراســته ويُِعــد الطلبــة لانتقــال مــن مرحلــة التعليــم العــام إلــى التعليــم الجامعــي، ولهــذا توفــر العمــادة 
أعضــاء هئيــة تدريســية وإداريــة ذوي كفــاءة عاليــة لتحقيــق الهــدف األســاس لإلرتقــاء بمســتوى الطلبــة 
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وحصولهــم علــى مختلــف أنــواع المعرفــة والعلــوم، ولذلــك تــم جمــع  ركأيــز العلــم الحديــث ليســتطيع 
الطلبــة االندمــاج فــي المجتمــع الجامعــي وتهئيتهــم نفســيًا وفكريــًا للدراســة التخصصيــة فــي الســنوات 

ــة. الاحق
ومــن منطلــق االهتمــام بالخدمــات اإلليكترونيــة تــم تطويــر صفحــة العمــادة فــي الموقــع اإلليكترونــي 
لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لتــزود الطلبــة باألنظمــة والتعليمــات وكل مــا يحتاجونــه مــن 

معلومــات واستفســارات، حيــث يمكنهــم التواصــل مــع العمــادة مــن خــال هــذه الصفحــة :
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-

and-supporting-studies/contact

ولتحقيــق النجــاح فــي الســنة التحضيريــة وألجــل التكيــف والتٔقلــم مــع البئيــة الجامعيــة يســرنا أن نضــع 
بيــن أيديكــم هــذا الدليــل التعريفــي المبســط الــذي يحــدد نظــام الدراســة واللوأيــح واألنظمــة واإلجــراءات 

المتبعــة فــي برنامــج الســنة التحضيريــة لمســاعدتكم فــي مســيرتكم الدراســية.
أعزأيــي الطلبــة .. لنواكــب التطــور ونكــون فــي الطليعــة؛ عليكــم حــث أنفســكم دومــًا علــى التقــدم 
وبــذل أقصــى الجهــد والطاقــات فحياتكــم العلميــة والعمليــة تحتــاج منكــم أتــم االســتعداد لتحصلــوا 
علـــى  أفضــل النتأيــج والفــرص، وانضمامكــم لبرنامــج الســنة التحضيريــة فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 

بــن فيصــل مرحــب بــه كل الترحيــب متمنييــن مــن المولـــى عــز وجــل لكــم التوفيــق والنجــاح.
واهلل ولي التوفيق
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تمهيد

لكليــات  بدايتهــا  فــي  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  بجامعــة  التحضيريــة  الســنة  فكــرة  نشــٔت 
العمــارة والتخطيــط وكليــة الهندســة وكليــة التصاميــم لتكــون وســيلة لتحقيــق التكامــل والتعــاون 
بيــن الكليــات الثــاث خاصــة وأنهــم يشــتركون جميعــًا فــي جــزء مــن المعــارف والمهــارات األساســية 
األوليــة، وتعتبــر الســنة التحضيريــة للكليــات الثــاث بمثابــة فرصــة لتعريــف الطالــب مبكــراً بالتخصصــات 
المختلفــة فــي مجــال العلــوم الهندســية والعمرانيــة حيــث أن الهــدف مــن برنامــج الســنة التحضيريــة 
هــو إعــداد الطالــب لانتقــال مــن مرحلــة التعليــم العــام إلــى مرحلــة التعليــم الجامعــي، ويمنحــه فرصــة 
لاندمــاج فــي الوســط الجامعــي ويمكنــه التعــرف علــى متطلبــات الدراســة الجامعيــة ويهئيــه نفســيًا 
وفكريــًا للدراســة التخصصيــة فــي الســنوات القادمــة ، ومــن خــال جهــود جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل المســتمرة فــي تطويــر برامجهــا األكاديميــة وتعزيــز مســيرتها نحــو التميــز والجــودة تمــت 
ــي  ــل الدراس ــي الفص ــج ف ــي البرنام ــة ف ــدأت الدراس ــة ،وب ــنة التحضيري ــج الس ــاء برنام ــى إنش ــة عل الموافق
األول للعــام الجامعــي ١٤٣0/١٤2٩هـــ بتاريــخ ١٤2٩/١0/١٨هـــ الموافــق 200٨/١0/١٨م ، ومــن ثــم تــم إنشــاء عمــادة 
الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة بجامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل )الدمــام ســابقًا( فــي 
تنفيــذ  ومتابعــة  التحضيريــة  الســنة  طــاب  علــى  لإلشــراف  وذلــك  20١0/0٣/١٣م  الموافــق  ١٤٣١/0٣/2٧هـــ 
برامجهــا بالتعــاون مــع الكليــات المعنيــة وعمــادة القبــول والتســجيل والعمــل علــى كل مــا مــن شــٔنه 
رفــع مســيرة الســنة التحضيريــة واإلشــراف المالــي واإلداري والفنــي ويطبــق برنامــج الســنة التحضيريــة علــى 
جميــع الطــاب والطالبــات المقبوليــن بمســارات برنامــج الســنة التحضيريــة ويكــون قبــول الطــاب فــي 
الســنة التحضيريــة وفقــًا لنظــام القبــول التنافســي اإللكترونــي حيــث يتنافــس الطــاب فــي المقاعــد 

المتاحــة فــي المســارات المختلفــة وفقــا لرغباتهــم وحســب نســبهم الموزونــة .

2-1 الرؤية

2-2 الرسالة

ــًا  ــاندة محلي ــات المس ــة والدراس ــنة التحضيري ــادات الس ــتوى عم ــى مس ــز عل ــادة والتمي  الري
ــًا. واقليمي

ــزة  ــة ومحف ــة جاذب ــي بيئ ــم ف ــم ومهاراته ــة قدراته ــة، وتنمي ــاة الجامعي ــالب للحي ــة الط تهيئ
ــزة . ــطة ممي ــة، وأنش ــس فعال ــتراتيجيات تدري ــة، واس ــج نوعي ــالل مناه ــن خ ــداع، م ــى اإلب عل

2
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2-3 أهداف السنة التحضيرية:

 تهيئة الطالب للتعليم الجامعي .
 تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات .

 تشجيع االبتكار، واإلبداع، وتنمية مهارات التعلم، والبحث، والتفكير، واالتصال .
ــم  ــي تخصصاته ــالب ف ــا الط ــاج إليه ــي يحت ــية الت ــة األساس ــارف العلمي ــة المع  تنمي

ــتقبلية . المس
 تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب .

 تنميــة قــدرات الطــالب، وتشــجيعهم علــى المشــاركة الفعالــة فــي األنشــطة 
الطالبيــة .

 تطويــر برامــج الســنة التحضيريــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر ومتطلبــات الجــودة 
األكاديمــي. واالعتمــاد 

صورة لعمل أحد الطالب بمعرض مقرر مرسم 
أساسيات التصميم لعام ٢٠١٧
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أداء اختبارات تحديد المستوى

برنامج التهيئة
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معرض مقرر مرسم أساسيات التصميم لعام ٢٠١٧

معرض مقرر مرسم أساسيات التصميم لعام ٢٠١٧



 نظام الدراسة
في برامج السنة التحضيرية
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نظام الدراسة في السنة التحضيرية: 3

يطبــق برنامــج الســنة التحضيريــة علــى جميــع الطــاب المقبوليــن علــى مســارات الســنة 
التحضيريــة وهــي: المســار الصحــي، والمســار الهندســي، والمســار االنســاني، والمســار العلمــي، 
– القطيــف( وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالجبيــل  وكليــة المجتمــع بفرعيهــا )الدمــام 
وكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بالجبيــل )المســارين العلمــي واإلنســاني (  وفقــًا لشــروط 

القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

3-1 مدة الدراسة:

3-2 المسارات:

ــن  ــيين متتالي ــن دراس ــن فصلي ــة م ــنة التحضيري ــج الس ــي برنام ــة ف ــون الدراس • تتك
ــة  ــة لدراس ــب فرص ــح الطال ــث يمن ــًا حي ــيًا صيفي ــاًل دراس ــا فص ــوز تمديده ــن ويج كاملي
المقــررات الفصليــة التــي تعثــر فيهــا خــالل العــام الدراســي فــي الفصــل الدراســي 
ــورة  ــة المذك ــنة التحضيري ــاز الس ــروط اجتي ــه ش ــة تحقيق ــة إمكاني ــي حال ــي ف الصيف

ــرة )٣-٣(. ــي الفق ف
ــر  ــي تعث ــنوية الت ــررات الس ــدة للمق ــرة واح ــار م ــادة االختب ــة إلع ــب فرص ــح الطال • يمن
ــارات  ــة اختب ــد نهاي ــي بع ــي الصيف ــل الدراس ــي الفص ــي ف ــام الدراس ــالل الع ــا خ فيه
ــل  ــر )D( المقاب ــى التقدي ــى، ويعط ــد أقص ــبوعين كح ــي بأس ــي الثان ــل الدراس الفص
للدرجــة ٦٠ بعــد اجتيــازه االختبــار البديــل وفــي حالــة إمكانيــة تحقيقــه شــروط القبــول 

ــرة )٣-٤(. ــي الفق ــورة ف ــة المذك ــات التخصصي ــج الكلي ــي برام ف

قبول الطالب في الجامعة بالمسارات التالية:
• المســار الصحــي لكليــات: الطــب، طــب األســنان، العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، 

والصيدلــة اإلكلينيكيــة، التمريــض، والصحــة العامــة )طــالب وطالبــات(.
• المسار الصحي لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل )طالبات فقط(.

• المسار اإلنساني، ويضم كليات: التربية بالدمام، واآلداب بالدمام. )طالبات فقط(.
• المسار االنساني لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل )طالبات فقط( •

ــة  ــط(، الهندس ــالب فق ــط )ط ــارة والتخطي ــات: العم ــم كلي ــي، ويض ــار الهندس • المس
ــط(. ــات فق ــم. )طالب ــات(، والتصامي ــالب وطالب )ط

• المســار العلمــي، ويضــم كليــات: علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات، إدارة األعمــال 
)طــالب وطالبــات(، وكليــة العلــوم )طالبــات فقــط(.

• المسار العلمي لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل )طالبات فقط( •
• كلية المجتمع، فرعي الدمام، والقطيف )طالبات فقط(.
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3-3 شروط القبول في مسار الكليات:

3-5 شروط القبول في برامج الكليات:

3-4 اجتياز برنامج السنة التحضيرية:

ــة  ــات المعني ــالل الكلي ــن خ ــات م ــارات الكلي ــى مس ــول عل ــروط القب ــد ش ــم تحدي يت
ــة. ــس الجامع ــل مجل ــن قب ــا م ــم اعتماده ــجيل، ويت ــول والتس ــادة القب وعم

ــنة  ــج الس ــاز برنام ــروط اجتي ــق ش ــات إذا حق ــج الكلي ــي برام ــب ف ــل الطال • يقب
ــرة )٣-٤(. ــي الفق ــورة ف ــة المذك التحضيري

• الشروط الخاصة بكل برنامج حسب ما تحدده مجالس الكليات المعنية.
• يتــم المفاضلــة بيــن الطــالب بنــاًء علــى المعــدل التراكمــي للطالــب 
وحســب رغبتــه فــي اختيــار التخصــص المناســب لــه، وحســب طاقــة الكليــات 

االســتيعابية.

يجتــاز الطالــب برنامــج الســنة التحضيريــة ويســمح لــه بالدخــول فــي المفاضلــة بالكليــة 
التــي يرغــب الدراســة فيهــا شــريطة تحقيــق مــا يلــي: 

• نجاحه في جميع المقررات الدراسية المقدمة في برنامج السنة التحضيرية 
• حصولــه علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3.00 مــن 5.00( لجميــع المســارات عــدا 
ــاني(   ــار اإلنس ــل )المس ــانية بالجبي ــات اإلنس ــوم والدراس ــة العل ــاني وكلي ــار االنس المس

ــة.  ــنة التحضيري ــج الس ــة برنام ــن 5.00( بنهاي ــن )2.50 م ــل ع ــي ال يق ــدل تراكم بمع

أ- من تنطبق عليه الشروط:

يقبل الطالب في برامج الكليات من تنطبق عليه شروط القبول التالية:
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• تكون المنافسة على المقاعد المتاحة.
• يدخــل الطالــب رغباتــه بالترتيــب إلكترونيــًا فــي الكليــات المســتهدفة حســب 

األولويــة خــالل الفتــرة المحــددة التــي يتــم االعــالن عنهــا فــي حينــه، وتكــون 
اختيــارات الطالــب نهائيــة، كمــا يتعــذر تعديلهــا بعــد الموعــد النهائــي إلدخــال 

الرغبــات وظهــور نتائــج التســكين.
ــون  ــى أن تك ــبة عل ــة المناس ــات الجامع ــدى كلي ــي إح ــب ف ــكن الطال • يس

الكليــات المتاحــة فــي المســار الــذي قبــل فيــه المتقــدم حســب آلية المنافســة 
ــر  ــة، ومعايي ــتيعابية للكلي ــة االس ــي والطاق ــدل التراكم ــى المع ــدة عل المعتم

ــة. ــس الكلي ــن مجل ــدة م ــة المعتم ــروط الكلي وش
 People« ــالب ــجالت الط ــام س ــر نظ ــات عب ــكين بالكلي ــم للتس ــم التقدي • يت
ــًا أو  Soft« وفــي األوقــات المحــددة فقــط ولــن تقبــل الطلبــات المقدمــة يدوي

ــًا. ورقي
• يتــم تنفيــذ التســكين بنهايــة الفصــل الدراســي الثانــي )أو الفصــل الصيفــي 

إن وجــد بالنســبة للطــالب المتعثريــن(.
ــل  ــي الفص ــررات ف ــض المق ــة بع ــة لدراس ــر فرص ــب المتعث ــى الطال • يعط

ــة  ــة بجامع ــد التنفيذي ــارات والقواع ــة واالختب ــة الدراس ــب الئح ــي حس الصيف
اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، وفــي حالــة اجتيــازه جميــع المقــررات يســكن 
فــي الكليــة المناســبة لمعدلــه )حســب مؤشــر التســكين( بشــرط وجــود 

ــا. ــاغرة به ــن ش أماك

ب- آلية التسكين في الكليات بعد السنة التحضيرية:

ج- من ال تنطبق عليه الشروط:

ــة  ــة بالمفاضل ــنة التحضيري ــاز الس ــد اجتي ــات بع ــي الكلي ــالب ف ــكين الط ــون تس يك
ــة: ــر التالي ــب المعايي ــم حس بينه

• إذا لــم يســتطع الطالــب اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التحضيريةخــالل فصليــن 
دراســيين والفصــل الصيفــي أو االختبــار التكميلــي الخــاص بالمقــررات الســنوية أو لــم 
ــة وال  ــية والعلمي ــة والهندس ــارات الصحي ــي المس ــن ٥ ف ــن ٣ م ــل ع ــدل ال يق ــق مع يحق
ــر  ــة للنظ ــة األكاديمي ــة المتابع ــى لجن ــال إل ــاني فيح ــار اإلنس ــي المس ــن ٢.٥ ف ــل ع يق
فــي إمكانيــة تحويلــه إلــى برامــج الدبلــوم الخاصــة بكليــة المجتمــع بالجامعــة أمــا إذا 

ــة. ــن الجامع ــل م ــن ٢ فيفص ــل م ــه أق كان معدل
ــة  ــنة التحضيري ــترط الس ــي تش ــات الت ــار الكلي ــي مس ــتمرار ف ــب االس ــمح للطال • ال يس
ــيين  ــن دراس ــا فصلي ــدة أقصاه ــالل م ــة خ ــنة التحضيري ــررات الس ــع مق ــه جمي ــم ين إذا ل

ــي.  ــي صيف ــل دراس وفص
ــى  ــتمل عل ــًا يش ــجاًل أكاديمي ــة س ــنة التحضيري ــز الس ــم يجت ــذي ل ــب ال ــح الطال • يمن

ــا. ــل عليه ــي حص ــرات الت ــررات والتقدي المق
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3-6 السجل األكاديمي )التقديرات الدراسية(:

Exceptional

Excellent

Superior

Very Good

Above Average

Good

Pass-High

Pass

Fail

In-Progress

In-Complete

Denial

No grade-Pass

No grade-Fail

Withdrawn

5.00

4.75

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

2.00

--

--

1.00

--

--

--

A +

A

B +

B

C +

C

D +

D

F

IP

IC

DN

PN

FN

W

ممتاز مرتفع

ممتاز

جيد جداً مرتفع

جيد جداً

جيد مرتفع

جيد

مقبول مرتفع

مقبول

راسب

مستمر

غري مكتمل

محروم

ناجح دون درجة

راسب دون درجة

منسحب بعذر

 أ+

أ

ب+

ب

ج +

ج

د +

د

هـ

م

ل

ح

ذد

هـ د

ع

100 Less than 95

95 Less than 90 

90 Less than 85 

85 Less than 80 

80 Less than 75 

 75 Less than 70

70 Less than 65 

65 Less than 60

Less than 60

--

--

--

60 and more 

Less than 60

--

 

(English)

 

(Arabic)

Grade Range Points
 

 

(Arabic)

ValueGrade
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3-6 السجل األكاديمي )التقديرات الدراسية(:

رمز املقرر

ــي  ــاط الت ــوع النق ــمة مجم ــل قس ــو حاص ــي Cumulative GPA: ه ــدل التراكم المع
حصــل عليهــا الطالــب فــي جميــع المقــررات التــي درســها منــذ التحاقــه بالجامعــة علــى 

ــررات. ــك المق ــررة لتل ــدات المق ــوع الوح مجم
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي:

ENGL- 101

MATH-111

ARCH-121

LRSK-141

PHEDU-162

املجموع

م

ج

أ

ب

أ+

IP

C

A

B

 A+ 

-

3.00

4.75

4.00

5.00

7

3

3

2

1

9

In-Progress

9

14.25

8

5

36.25

-

72

92

83

98

عدد الوحدات
(الساعات املعتمدة)

الدرجة 

املئوية
رمز التقدير

عريب     إنجليزي

وزن 

التقدير
مجموع النقاط

عدد الوحدات × وزن التقدير

ENGL- 101

ENGL- 102

MATH-112

ARCH-122

LRSK-142

PHYS-132

COMP-131

املجموع

د+

ج

ج+

ب

أ

ج+

أ+

D+

C

C+

B

A

C+

A+

2.50

3.00

3.50

4.00

4.75

3.50

5.00

7

3

3

3

2

3

2

23

17.50

9

10.50

12

9.25

10.50

10

78.75

67

71

78

82

90

76

96

عدد الوحداترمز املقرر
(الساعات املعتمدة)

الدرجة 

املئوية
رمز التقدير

عريب     إنجليزي

وزن 

التقدير
مجموع النقاط

عدد الوحدات × وزن التقدير

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني
معدل الفصل األول )مجموع النقاط / مجموع الوحدات( = 36.25 / 9 = 4.02

معدل الفصل الثاني )مجموع النقاط / مجموع الوحدات( = 78.75 /23 = 3.42

المعــدل التراكمــي Cumulative GPA = مجمــوع )نقــاط الفصــل األول + نقــاط الفصــل 
الثانــي( / مجمــوع )عــدد وحــدات الفصــل األول + عــدد وحــدات الفصــل الثانــي( =

)36.25 + 78.75( / )9 + 23( = 3.59 من 5
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3-7 تسجيل المقررات:

3-8 احتساب المعدل التراكمي:

.)SIS( تتم عملية تسجيل المقررات إلكترونياَ عن طريق نظام سجالت الطلبة •

ــن  ــد م ــب التأك ــه ويج ــجيل بنفس ــة التس ــى عملي ــرف عل ــب أن يتع ــى الطال ــب عل • يج

جدولــه الدراســي مــن خــالل نظــام ســجالت الطــالب )SIS( وذلــك بالدخــول على حســابه 
الشــخصي بموقــع الجامعــة وإتبــاع خطــوات التســجيل كمــا هــو موضــح بدليــل تســجيل 

المقــررات بالرابــط:
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_

tsjyl_lmqrrt.pdf

ــنة  ــررات الس ــي مق ــب ف ــا الطال ــل عليه ــي يحص ــرات الت ــدات والتقدي ــل الوح • تدخ
التحضيريــة فــي حســاب المعــدل التراكمــي للطالــب.

• تحتســب الســاعات المكتســبة ضمــن العــدد اإلجمالــي المطلــوب للتخــرج فــي برنامــج 
الكليــة الــذي ينــوي التخصــص فيــه.
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حلقة النقاش

ورشة عمل بملتقى المهنة



لوائح وأنظمة العمادة
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لوائح وأنظمة العمادة: 4

4-1 القواعد السلوكية:

4-2 الحذف والتحويل واالنسحاب:

ــكان  ــت والم ــي الوق ــة ف ــع الجماع ــا م ــا وأداؤه ــول وقته ــل دخ ــالة قب ــؤ للص • التهي
ــدد. المح

ــرات  ــع المحاض ــور جمي ــة وحض ــة والمواظب ــي الدراس ــام ف ــب االنتظ ــى كل طال • عل

ــا. ــف به ــية المكل ــات الدراس ــع الواجب ــة وأداء جمي ــدروس العملي وال
• يمنــع التدخيــن داخــل الحــرم الجامعــي منعــاَ باتــًا وهنــاك عقوبــة صارمــة لــكل مــن 

يدخــن داخــل الجامعــة.
• الحضــور إلــى الجامعــة باللبــاس الوطنــي أو مــا يكــون مقبــوال اجتماعيــا واالهتمــام 

بالمظهــر العــام للطالــب وعــدم إطالــة الشــعر.
• المحافظة على نظافة القاعات الدراسية والمعامل والممرات.

• تجنب إدخال المأكوالت والمشروبات داخل القاعات الدراسية والمعامل.

• تجنب العبث باألجهزة والمعدات الموجودة في المبنى والقاعات.

• الحفاظ على أجهزة الحاسب اآللي واستخدامها االستخدام األمثل.
• يمنع استخدام جهاز الجوال داخل القاعات الدراسية أو المعامل.

• يمنع إخراج الطاوالت والكراسي من القاعات الدراسية أو من المبنى.

• عدم أجراء أي نشاط إال بعد موافقة العمادة.

ــنة  ــج الس ــررات برنام ــن مق ــر م ــرر  أو أكث ــذف مق ــحاب او ح ــب االنس ــق للطال • ال يح

ــج. ــي البرنام ــته ف ــرة دراس ــوال فت ــة ط التحضيري
• ال يحق للطالب التحويل بين المسارات المختلفة في برنامج السنة التحضيرية.

ــنة  ــج الس ــي برنام ــته ف ــالل دراس ــة خ ــل الدراس ــذار أو تأجي ــب باالعت ــمح للطال • ال يس

ــة. التحضيري
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4-3 اإلنذار األكاديمي:

4-4 المواظبة والحرمان عن الدراسة:

ــذار  ــى إن ــن ٥.٠٠( عل ــن )٣.٠٠ م ــي ع ــه التراكم ــض معدل ــذي ينخف ــب ال ــل الطال • يحص

ــدد  ــذي يح ــاني ال ــار االنس ــدا المس ــة ع ــنة التحضيري ــارات الس ــع مس ــي لجمي أكاديم
ــنة  ــج الس ــي برنام ــته ف ــاء دراس ــي أثن ــل دراس ــة كل فص ــع نهاي ــن ٥.٠٠( م ــي )٢.٥٠ م ب
ــرف  ــالل المش ــن خ ــه م ــك بنفس ــة ذل ــؤولية معرف ــل مس ــب يتحم ــة والطال التحضيري

ــي. األكاديم

يحرم الطالب في المقرر الدراسي وفقا لما يلي: -
•إذا تجــاوزت نســبة غيابــه )١٥ ٪( مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس العمليــة المحــددة 
للمقــرر )بــدون عــذر مقبــول مــن قبــل مجلــس عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات 
المســاندة( لــكل مقــرر دراســي وال يســمح لــه بدخــول االختبــار النهائــي ويعتبــر محرومًا 
فــي المقــرر الدراســي ويتــم ذلــك بقــرار مــن مجلــس العمــادة أو مــن تفوضــه ويرصــد 

.DN )لــه تقديــر )محــروم
• إذا تجــاوزت نســبة غيابــه )٢٥ ٪( مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس العمليــة المحــددة 
ــة  ــنة التحضيري ــادة الس ــس عم ــل مجل ــن قب ــول م ــذر مقب ــدون ع ــذر وب ــرر )بع للمق
ــي  ــار النهائ ــول االختب ــه بدخ ــمح ل ــي وال يس ــرر دراس ــكل مق ــاندة( ل ــات المس والدراس
ــادة أو  ــس العم ــن مجل ــرار م ــك بق ــم ذل ــي ويت ــرر الدراس ــي المق ــًا ف ــر محروم ويعتب
مــن تفوضــه ويرصــد لــه تقديــر )محــروم( DN ويعتبــر الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول 

ــرر. ــي المق ــبًا ف ــار راس االختب
• يجــوز لمجلــس العمــادة أو مــن تفوضــه – اســتثناء – رفــع الحرمــان والســماح للطالــب 

بدخــول االختبــار النهائــي متــى مــا قــدم الطالــب عــذرًا مقبــوال شــريطة أال تقــل نســبة 
ــرر  ــددة للمق ــة المح ــدروس العملي ــرات وال ــوع المحاض ــن مجم ــن )٦٥ ٪( م ــوره ع حض

ويعتبــر الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار راســبًا فــي المقــرر.
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4-5 ضوابط حضور المحاضرات واالختبارات:

• يجــب علــى جميــع الطــالب إحضــار البطاقــة الجامعيــة لدخــول االختبــار وإبرازهــا متــى 

ُطلــب منهــم ذلــك.
ــة  ــات المروري ــادي االختناق ــار وتف ــد االختب ــد بمواعي ــار والتقي ــر لالختب ــور المبك • الحض

ــار. ــادة االختب ــبب إلع ــل كس ــن تُقب ــث ل حي
• االلتــزام بالجلــوس فــي القاعــة المحــددة حســب كشــف األســماء الــذي يعلــن يــوم 

االختبــار، مــع ضــرورة االســتجابة للجلــوس فــي المقعــد الــذي يحــدده المراقــب.
ــدد  ــت المح ــف الوق ــي نص ــل مض ــار قب ــة االختب ــن قاع ــب م ــروج أي طال ــمح بخ • ال يس

ــة. ــاالت الطارئ ــي الح ــار إال ف لالختب
ــة  ــة ولجن ــد التنفيذي ــارات والقواع ــة واالختب ــة الدراس ــي الئح ــا ورد ف ــق م ــاة تطبي •مراع

التأديــب بجامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل فــي شــــأن حــاالت الغش والشــغب.
• الغــش فــي االختبــار، أو الشــروع فيــه، أو مخالفــة التعليمــات، وقواعــد إجــراء االختبــار، 
ــس  ــا مجل ــي يصدره ــالب الت ــب الط ــة تأدي ــق الئح ــب وف ــا الطال ــب عليه ــور يعاق أم

ــة. الجامع
•كل طالــب يغــش أو يحــاول الغــش أو يســاعد عليــه يلغــى اختبــاره فــي المــادة التــي 

حصــل فيهــا الغــش وتحــال الحالــة إلــى لجنــة التأديــب بالعمــادة.
• ال يسمح للطالب بدخول االختبار بعد بدئه

• فــى الحــاالت التــى يقدرهــا العميــد أو رئيــس لجنــة ســير اآلختبــارات يمكــن الســماح 

ــرة  ــالل فت ــط خ ــدة فق ــرة واح ــك لم ــه ، وذل ــدء اإلختباربدخول ــن ب ــر ع ــب المتأخ للطال
ــار  ــدء اإلختب ــد ب ــن موع ــر ع ــرار التأخ ــدم تك ــا بع ــدا خطي ــذ تعه ــد أخ ــارات بع اإلختب
شــريطة أال يتجــاوز التأخيــر نصــف ســاعة مــن بدايــة اإلختبــار• ال يســمح للطــالب بدخــول 

ــار. ــدء االختب ــن ب ــاعة م ــف س ــى نص ــد مض ــار بع ــة االختب قاع
ــر األدوات  ــية أو أدوات غي ــرات دراس ــب أو مذك ــات بكت ــالب القاع ــول الط ــدم دخ • ع

ــون  ــال وأن تك ــائل االتص ــن وس ــا م ــاعدة وغيره ــائل مس ــة وس ــار أو أي ــررة لالختب المق
ــق  ــك وغل ــبه ذل ــا يش ــز أو م ــة أو رم ــة أو معادل ــن أي كتاب ــا م ــة تمام ــذه األدوات خالي ه
ــارات  ــة باالختب ــا صل ــي له ــن األوراق الت ــوع م ــه أي ن ــط مع ــب يضب ــوال وكل طال الج
ســواء كانــت فــي جيبــه أو فــي مــكان آخــر أثنــاء االختبــار تطبــق بحقــه الئحــة ضبــط 

ــك.  ــف ذل ــلوك إذا خال الس
• ينــذر الطالــب الــذي يتكلــم أثنــاء االختبــار- شــفهيًا - للمــرة األولــى ويوقــع المالحــظ 

ــن  ــرج م ــة ويخ ــئلة واإلجاب ــة األس ــحب ورق ــودة تس ــة الع ــي حال ــه، وف ــة إجابت ــى ورق عل
مقــر لجنــة االختبــار بنــاء علــى قــرار رئيــس لجنــة االختبــارات.

ــئلة  ــة واألس ــة االجاب ــليم ورق ــهم لتس ــكان جلوس ــن م ــالب م ــروج الط ــدم خ ــب ع • يج

ــليم  ــن تس ــق م ــك للتحق ــلمها، وذل ــب لتس ــه المراق ــى يأتي ــر حت ــل ينتظ ــب، ب للمراق
ــليم.  ــه الس ــى الوج ــة عل ــة اإلجاب ورق

4-5-1 ضوابط حضور االختبارات الفصلية والنهائية:
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• يجــب عــدم خــروج الطــالب مــن قاعــة االختبــار قبــل مضــي نصــف الوقــت مــن لحظــة 

بــدء االختبــار.
ــل  ــا أو بدلي ــي حوافه ــم ف ــي بالقل ــح اآلل ــة ذات التصحي ــة االجاب ــث بورق ــدم العب • ع

ــدًا. ــا عم ــا أو إتالفه ــح به التصحي
• التأكد من عدد األوراق المسلمة للطالب ومن وجود عبارة انتهت األسئلة. 

• يجب عدم التحدث مع الزمالء أو المراقبين. 

• إذا حــدث ظــرف طــارئ داخــل قاعــة االختبــار يجــب أن يلــزم الطالــب الصمــت والهــدوء 
حتــى ينتهــي هــذا الظــرف. 

• بعــد االنتهــاء مــن االجابــة يجــب أن يبقــى الطالــب مكانــه حتــى يســتلم منــه المراقــب 

ورقــة االجابــة والتوقيــع علــى كشــف تســليم األوراق فــي اللجنــة ثــم االنصــراف. 
• كل طالــب يخــل بالنظــام داخــل القاعــة أو يقلــق هــدوء اللجنــة أو يتطــاول علــى أحــد 

أعضائهــا بــكالم غيــر الئــق أو منــاف لــآداب يكتــب محضــر بذلــك ويعــد تقريــرا بالحالــة 
ويرفــع لرئيــس لجنــة االختبــارات مــع المحضــر التخــاذ مــا يــراه بشــأنه. 

ــظ  ــاج وأن يحاف ــدر ازع ــون مص ــة أال يك ــة االجاب ــليمه ورق ــد تس ــب بع ــى الطال ــب عل • يج

ــا. ــة وخارجه ــل القاع ــدوء داخ ــى اله عل
• أي طالــب يخالــف هــذه التعليمــات ســيكون ُعرضــة إلــى الغــاء اختبــاره أو أي عقوبــة 

4-5-2 ضوابط قبول األعذار الطالبية واالستثناءات عن المحاضرات واالختبارات الفصلية 
والنهائية:

ــون  ــوكالء تك ــد ال ــد أو أح ــة العمي ــة برئاس ــكيل لجن ــادة بتش ــس العم ــوم مجل • يق

ــور  ــن حض ــات ع ــالب أو الطالب ــن الط ــة م ــذار المقدم ــات االعت ــي طلب ــا تلق مهمته
االختبــارات. أو  المحاضــرات 

ــرة أو  ــتكمال المحاض ــتطاعته اس ــدم اس ــرض وع ــعوره بالم ــد ش ــب عن ــى الطال • عل

االختبــار، أن يتقــدم بطلــب فــي نفــس اليــوم إلــى رئيــس لجنــة تلقــي طلبــات االعتــذار 
ــى  ــه إل ــك إلحالت ــات، وذل ــتالم الطلب ــي( باس ــرف الطالب ــف ) المش ــف المكل أو الموظ

ــزم. ــا يل ــر م ــه وتقري ــف علي ــة للكش ــة المختص ــة الطبي الجه
•إذا شــعر الطالــب بمــرض شــديد حــال دون حضــوره المحاضــرة أو االختبــار ولــم يســتطع 
الحضــور بنفســه لإلبــالغ عــن مرضــه فــي ذات اليــوم، فإنــه يتعيــن عليــه مراجعــة أقــرب 
ــا  ــى م ــالع عل ــد االط ــوه بع ــزم نح ــا يل ــر م ــه وتقري ــف علي ــة للكش ــة مختص ــة طبي جه
يثبــت شــخصيته، علــى أن يتــم تزويــده مــن الجهــة الطبيــة بصــورة مــن التقريــر الطبــي 
ويوضــح فيــه مرضــه ومــدة االجــازة المرضيــة إذا كانــت حالتــه الصحيــة تتطلــب ذلــك، 

مــع إرســال األصــل إلــى العمــادة.
ــرف  ــن )المش ــخص المعي ــاب للش ــن الغي ــذار ع ــب االعت ــم طل ــب بتقدي ــوم الطال • يق

الطالبــي( مــن قبــل اللجنــة الســتالم الطلبــات وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام 
ــه  ــن يفوض ــخصيا أو م ــب ش ــن الطال ــذار م ــدم االعت ــى أن يق ــاب، عل ــخ الغي ــن تاري م

ــور. ــن الحض ــه م ــذر يمنع ــود ع ــة وج ــي حال ــرعي ف ــه الش ــب أو ولي الطال
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• تقــوم اللجنــة المذكــورة بالبــت فــي طلــب اعتــذار الطالــب ســواء بالقبــول أو الرفــض 
ــبوع  ــالل أس ــرات، وخ ــور المحاض ــا بحض ــه إذا كان متعلق ــخ تقديم ــن تاري ــبوع م ــالل أس خ

مــن تاريــخ االختبــار إذا كان متعلقــا باالعتــذار عــن حضــور االختبــارات.
• تعقــد االختبــارات التكميليــة للطــالب المقبولــة أعذارهــم فقــط وتضــاف درجــة االختبــار 

التكميلــي مــع درجــة األعمــال الفصليــة.
ــة  ــذه الحال ــى ه ــرا( وف ــه )صف ــون درجت ــي تك ــار النهائ ــن االختب ــب ع ــب الطال • إذا تغي
ــا،  ــل عليه ــي حص ــة الت ــال الفصلي ــات األعم ــاس درج ــى أس ــرر عل ــر المق ــب تقدي يحتس

ــارات. ــة واالختب ــة الدراس ــن الئح ــرة م ــة عش ــادة الحادي ــتنادا للم اس

4-5-3 األعذار التي يمكن قبولها بصفة عامة:

أوال: األعذار الطبية:

ــف  ــام بالكش ــد القي ــة بع ــازات المرضي ــح االج ــة بمن ــة المختص ــات الطبي ١- الجه
ــي: ــي ه الطب

٢- يكون اختصاص األطباء في منح االجازات على الوجه التالي: 

• المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
• المستشفيات التخصصية الحكومية.

ــن  ــا م ــرح له ــة المص ــادات المجمع ــة والعي ــتوصفات الخاص ــفيات والمس • المستش
ــة. وزارة الصح

• المستشــفيات والخدمــات الطبيــة األخــرى التابعــة للــوزارات والمصالــح الحكوميــة 
والمؤسســات والهيئــات العامــة.

• ثالثــة أيــام مــن تاريــخ االنقطــاع – كحــد أقصــى – لطبيــب المستشــفى أو المركــز 

الصحــي أو المســتوصف الحكومــي أو الوحــدة الصحيــة أو العيــادات المجمعــة 
األهليــة المصــرح لهــا بإجــراء عمليــات اليــوم الواحــد لمــن تجــرى لهــم تلــك 
ــر  ــك فتقتص ــدا ذل ــا ع ــرى، أم ــام أخ ــة أي ــدود ثالث ــي ح ــا ف ــوز تمديده ــات، ويج العملي
ــح  ــد من ــة عن ــة األهلي ــادات المجمع ــتوصفات والعي ــي المس ــاء ف ــة األطب صالحي

ــط. ــد فق ــوم واح ــى ي ــازة عل االج
• ســبعة أيــام مــن تاريــخ االنقطــاع - كحــد أقصــى – لطبيــب أخصائــي فــي 

المستشــفى مصدقــا علــى توقيعــه مــن مديــر المستشــفى، ويجــوز تمديدهــا فــي 
ــرى. ــام أخ ــبعة أي ــدود س ح

• مــا زاد عــن ذلــك حتــى ثالثيــن يومــا لطبيبيــن أحدهمــا األخصائــي المعالــج مصدقــا 

علــى توقيعهمــا مــن المستشــفى، أمــا إذا زاد علــى ثالثيــن يومــا فيكــون النظــر فــي 
اعتمــاده مــن اختصــاص الهيئــة الطبيــة العامــة.
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٣- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفى ضمن االجازة المرضية.
٤- حاالت أخرى:

• تقريــر والدة الطالبــات مــن أي مستشــفى حكومــي أو خــاص )تمنــح إذنــا بثالثــة 
أســابيع( 

ــب  ــن طبي ــة م ــارات موثق ــاء االختب ــال أثن ــاء( كام ــي )اإلغم ــاب الوع ــاالت غي • ح
الجامعــة )يمنــح اإلذن طبقــا لمــا هــو مذكــور فــي تقريــر طبيــب الجامعــة أو تقريــر 

ــا(  ــه إليه ــة نقل ــي حال ــفى ف المستش
ــارات  ــاء االختب ــفى أثن ــى المستش ــن أو األوالد إل ــد الوالدي ــة أح ــة مرافق ــي حال • ف

ــفى(  ــر المستش ــور بتقري ــو مذك ــا ه ــا لم ــح اإلذن طبق )يمن
ثانيا: الحوادث المرورية:

ثالثا: حاالت الوفاة:

ــم«                              ــركة »نج ــل ش ــن قب ــادر م ــادث الص ــن الح ــر ع ــى تقري ــاًء عل ــذر بن ــل الع • يقب
ــال  ــب كام ــم الطال ــا اس ــون متضمن ــى أن يك ــرور، عل ــن إدارة الم ــه م ــدق علي يص

ــادث. ــوع الح ــت وق ــخ ووق وتاري
ــة  ــي حال ــرور ف ــرطة والم ــام الش ــة أقس ــة كمراجع ــاالت الطارئ ــذار الح ــل أع • تقب
ــدوث  ــت ح ــذر وق ــح بالع ــى أن يوض ــة عل ــي الحال ــا ف ــذر طرف ــب الع كان صاح

ــة. ــة المختص ــة الجه ــت مراجع ــة ووق الحادث

ــارات ١٤٣٨هـــ-  ــم واالختب ــراءات التقوي ــات وإج ــل سياس ــي دلي ــر ف ــا ذك •  كم
ــد أو  ــة، والج ــزوج، والزوج ــة، وال ــن، واالبن ــت، واالب ٢٠١٧م  )األب، واألم، واألخ، واألخ
الجــدة( فقــط، كحــد أقصــى ثالثــة أيــام، علــى أن يحضــر مــا يؤيــد ذلــك » شــهادة 

ــوال«. ــة األح ــن بطاق ــورة م ــن وص ــح دف ــاة، أو تصري وف
• وفــاة أحــد األقــارب مــن الدرجــة الثانيــة )يمنــح إذنــا بيــوم واحــد فقــط(، شــريطة 

ــة  ــن بطاق ــورة م ــن وص ــح دف ــاة، أو تصري ــهادة وف ــك » ش ــد ذل ــا يؤي ــر م أن يحض
ــوال«. األح

مالحظات هامة:

غيــاب  نســبة  تتجــاوز  أال  يجــب   •
ــن  ــذر م ــدون ع ــن ١٥ % ب ــب ع الطال

المحاضــرات. مجمــوع 
• علــى الطالــب متابعــة نســبة 
ــراف  ــين واالش ــع المدرس ــاب م الغي
الطالبــي للمســار بشــكل مســتمر.
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4-5-4 آلية تقديم األعذار:

4-5-4 آلية إعادة االختبارات:

ــار  ــي للمس ــرف الطالب ــب المش ــخصيًا لمكت ــذر ش ــليم الع ــب بتس ــوم الطال • يق

المختــص ويجــوز لــه أن يكلــف مــن ينــوب عنــه إذا وجــد ســبب يمنعــه مــن الحضــور 
ــخصيًا. ش

ــم  ــم والرق ــن االس ــذار المتضم ــاص باألع ــوذج الخ ــة النم ــب بتعبئ ــوم الطال • يق

ــذر. ــة للع ــة المانح ــعبة والجه ــم الش ــرر ورق ــز المق ــي ورم األكاديم
َعر مدرس المقرر بقبول العذر واالحتفاظ بأصل العذر في سجل الطالب. • يٌّشْ

ــن  ــام عبدالرحم ــة االم ــارات بجامع ــة واالختب ــة الدراس ــن الئح ــعة م ــادة التاس •أن الم
بــن فيصــل تنــٍص »علــى الطالــب المنتظــم حضــور المحاضــرات والــدروس 
العمليــة، ويحــرم مــن دخــول االختبــار النهائــي فيهــا إذا قلــت نســبة حضــوره عــن 
النســبة التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة، علــى أال تقــل عــن )٨٥٪( مــن المحاضــرات 
ــد  ــد، ويع ــي الواح ــل الدراس ــالل الفص ــرر خ ــكل مق ــددة ل ــة المح ــدروس العملي وال
الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســبًا فــي المقــرر، ويرصــد 

 .)DN( أو )ــروم )ح ــر مح ــه تقدي ل
• أن األعــذار المقبولــة تدخــل ضمــن نســبة الغيــاب المســموح بهــا والتــي يجــب أال 
تتجــاوز ٢٥٪ مــن إجمالــي المحاضــرات النظريــة والعمليــة خــالل الفصــل الدراســي 

الواحــد.
• أن العمــادة لهــا الحــق فــي عــدم النظــر فــي أي طلــب غيــر مســتوفي للضوابــط 

المنصــوص عليهــا.
• أن العمــادة ســوف تســتخدم الوســائل المتاحــة للتأكــد مــن مــدى مصداقيــة االوراق 
المقدمــة، وفــي حالــة ثبــوت عــدم صحتهــا ســوف يتــم إحالــة الطالــب الــى لجنــة 
التأديــب التــي ســتتخذ بحقــه العقوبــات المناســبة والتــي قــد تصــل إلــى الفصــل 

مــن الجامعــة.
• تعقــد االختبــارات التكميليــة للحــاالت المرضيــة المقبــول أعذارهــم فقــط وتضــاف 

درجــة االختبــار التكميلــي مــع درجــة األعمــال الفصليــة. 

• إذا تغيــب الطالــب عــن االختبــار بســبب عــذر قهــري، يمكنــه تقديــم عــذره للمشــرف 
الطالبــي الخــاص بوكالــة المســار وذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز )٧( ســبعة أيــام مــن 
تاريــخ الغيــاب. علــى أن يقــدم العــذر الطالــب شــخصيا أو مــن يفوضــه الطالــب أو 

وليــة الشــرعي فــي حالــة وجــود عــذر يمنعــه مــن الحضــور.
• يتــم رفــع األعــذار إلــى لجنــة قبــول األعــذار للنظــر فيهــا، يجــوز للجنــة قبــول عــذره 

ــي  ــل الدراس ــة الفص ــاوز نهاي ــدة ال تتج ــالل م ــال خ ــار بدي ــه اختب ــماح بإعطائ والس
ــي. التال
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4-5-5 قواعد إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات الفصلية والنهائية:

ــم  ــن ث ــي وم ــار النهائ ــب)IC( لالختب ــة الطال ــد درج ــذر يرص ــول الع ــة قب ــي حال • ف

يتــم تحديــد اختبــار تكميلــي، ثــم يعطــي التقديــر الــذي يحصــل عليــه بعــد أدائــه 
ــي. ــار التكميل االختب

• أمــا االختبــار الفصلــي يعقــد لــه اختبــار بديــاًل خــالل أســبوعين مــن تاريــخ االختبــار 
االساســي المتغيــب عنــة ويتــم إبــالغ الطالــب بالموعــد المحــدد وال يجــوز التغيــب 

عنــه. 
ــة  ــاف درج ــط وتض ــم فق ــة أعذاره ــالب المقبول ــة للط ــارات التكميلي ــد االختب • تعق

االختبــار التكميلــي مــع درجــة األعمــال الفصليــة.
• الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي بــدون عــذر مقبــول تكــون درجتــه 
ــاس  ــى أس ــرر عل ــك المق ــي ذل ــره ف ــب تقدي ــار. ويحس ــك االختب ــي ذل ــرًا ) 0( ف صف

درجــات األعمــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.
• ال يحــق للطالــب إعــادة االختبــار فــي حالــة دخولــه لالختبــار حتــى وإن كان هنــاك 

عــذرًا مقبــواًل.

ــح أوراق  ــادة تصحي ــات إع ــارات طلب ــي وكالء المس ــة ف ــادة ممثل ــي العم • تتلق

إجابــات االختبــارات المقدمــة مــن الطــالب بعــد إعــالن النتيجــة، ومراجعتهــا علــى 
الفــور لتصحيــح أيــة أخطــاء فــي كشــوف الرصــد خــالل خمســة عشــر )١٥( يومــًا مــن 
تاريــخ إعــالن نتيجــة االختبــار النهائــي محــل الطلــب، وال ينظــر ألي طلــب مــن بعــد 

هــذه المــدة.
ــم  ــى القس ــص إل ــار المخت ــة المس ــن وكال ــح م ــادة التصحي ــات إع ــول طلب • تح

ــب  ــة الطال ــة اجاب ــة لمقارن ــكيل لجن ــوم بتش ــدوره يق ــذي ب ــب ال ــي بالطل المعن
باإلجابــة النموذجيــة لالختبــار، وترفــع تقريرهــا للعميــد أو مــن يفوضــه التخــاذ قــراره 
بتعديــل درجــة الطالــب أو برفــض الطلــب وارســال القــرار لوكالــة المســار المختص 
خــالل فتــرة ال تتعــدى خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وإذا لــم تتغيــر 
درجــة الطالــب بنظــام ســجالت الطــالب اإللكترونــي فهــذا يعنــي أنــه ال يوجــد أي 

تعديــل مســتحق.
ــح أوراق  ــادة تصحي ــن إلع ــدم بطلبي ــبق وتق ــد س ــب ق ــون الطال ــترط أال يك • يش

اجابــات اختبــارات نهائيــة لمقــررات ســبق لــه دراســتها وصــدر فيهــا قــرارات نهائيــة 
ــظ. ــض أو بالحف بالرف
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4-6 الئحة المخالفات:

إن المــادة الثالثــة عشــر مــن الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل تنــص علــى » كل خــروج علــى اآلداب االنســانية والقيــم اإلســالمية 
ــرر  ــبب الض ــا يس ــة وم ــة الحكومي ــة واألنظم ــات الجامعي ــح والتعليم ــة واللوائ واألنظم
ــات  ــص المخالف ــى األخ ــة« وعل ــي العقوب ــة تقض ــد مخالف ــئات يع ــن والمنش لآخري

ــة: التالي

1- األكاديمية ومنها:

3- المرورية، ومنها:

2- السلوكية، ومنها:

• تجاوز نسبة الغياب المسموح بها والمحددة بـ ١٥% بدون أعذار مقبولة.
• إعاقة سير المحاضرات، أو الدروس العملية، أو االختبارات.

• الغش أو محاولته بأي وسيلة من الوسائل.
• انتحــال شــخصية طالــب آخــر بــأي شــكل مــن األشــكال فــي االختبــارات أو فــي حلقات 

. ش لنقا ا

• الوقوف الخاطئ أو في األماكن المخصصة لآخرين.
• مخالفة تعليمات رجال األمن.

• العبث بسيارات الغير، أو محاولة ذلك.

• اإلساءة للدين أو الوطن أو الجامعة بأي وسيلة.
• االعتــداء بالقــول أو الفعــل بحــق أحد منســوبي الجامعــة، أو عمــادة الســنة التحضيرية 

والدراســات المســاندة، أو العامليــن فيهما.
• التدخين داخل أروقة الجامعة، أو عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة.

ــة  ــاور، أو إطال ــد، أو األس ــق القالئ ــاس، أو تعلي ــث: اللب ــن حي ــق م ــر الالئ ــر غي • المظه
ــعر. الش

•العبــث باألجهــزة والمعــدات داخــل مبانــي ومرافــق الجامعــة، أو عمــادة الســنة 
التحضيريــة والدراســات المســاندة، أو إســاءة اســتخدامها.

•السرقة أو محاولتها.
•إظهــار التعصــب القبلــي أو العنصريــة تجــاه الطلبــة، أو موظفــي الجامعــة أو 

موظفــي عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة.
ــر  ــراض غي ــة أغ ــتخدامها ألي ــك، أو اس ــة ذل ــادة، أو محاول ــة أو العم ــق الجامع ــر وثائ •تزوي

ــروعة. مش
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4- النظامية، ومنها:

• إقامــة أي أنشــطة أو فعاليــات داخــل الجامعــة أو عمــادة الســنة التحضيرية والدراســات 
ــات، أو  ــرات أو الملصق ــات أو النش ــدار المطبوع ــا، أو إص ــاركة فيه ــاندة، أو المش المس
ــة  ــات، دون موافق ــات، أو التوقيع ــوال أو التبرع ــع األم ــا، أو جم ــي توزيعه ــاركة ف المش

ــة. ــات ذات العالق الجه
• المســاس بالمبــادئ واألســس اإلســالمية واالجتماعيــة للدولــة، أو اإلســاءة إلــى 
ــة  ــات المعادي ــام للتنظيم ــى االنضم ــوة إل ــاًل، أو الدع ــواًل أو فع ــة ق ــدة الوطني الوح
للوطــن، أو إلــى أي أفــكار سياســية أو إقليميــة تخالــف نظــام الدولــة، أو الترويــج لهــا 

ــة. ــنة التحضيري ــة أو الس ــل الجامع داخ
• كل مخالفــة أخــرى تــرى الجامعــة أو عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة 

أنهــا تشــكل إخــالاًل بمــا تصــدره مــن لوائــح وتعليمــات وقــرارات ولــم يــرد بشــأنها نــص 
فــي هــذا الميثــاق.

مسجد الجامعة
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4-7 الئحة العقوبات:

يحــق للجامعــة اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة المناســبة بحــق الطلبــة المخالفيــن والتــي 
تتمثــل فــي:

1- العقوبات التأديبية األساسية، وتتضمن ما يلي:

2- العقوبات التأديبية البديلة، وتتضمن ما يلي:

• اإلنذار ويسلم األصل للطالب نفسه ويشعر ولي امره بذلك.
• حرمان الطالب من التسجيل في مقرر أو أكثر لمدة فصل دراسي واحد.

• حرمــان الطالــب مــن دخــول االختبــار النهائــي أو حرمانــه مــن تســجيل جميــع المقررات 
التــي ســجلها فــي الفصــل الدراســي أو اعتبــاره راســبا فيهــا جميعها.

• الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي رئيسي واحد.
• إلغــاء نتيجــة الطالــب فــي مقــرر أو أكثــر علــى أال تزيــد عــن ثالثــة مقــررات واعتبــاره 

راســبا فيهــا مــع مراعــاة أن يكــون المقــرر ذا العالقــة بالمخالفــة.
• الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.

• الفصل النهائي من الجامعة وتختم وثائقه بختم )مفصول تأديبيًا(.
ــا  ــب وم ــالح أو التركي ــة اإلص ــه تكلف ــاف إلي ــه مض ــا أتلف ــة م ــب قيم ــل الطال • يتحم

ــة. ــوق الخاص ــا الحق ــا فيه ــات بم ــن تبع ــك م ــى ذل ــب عل يترت

•الحرمان من استعارة الكتب من المكتبة الجامعية.
•الحرمان من اإلقامة بالسكن الجامعي.

ــي  ــة ف ــل الجامع ــة وتمثي ــالت الطالبي ــارات والرح ــي الزي ــتراك ف ــن االش ــان م •الحرم
ــود. الوف

•الحرمان من دخول الطالب لشبكة االنترنت بالجامعة.
•الحرمــان مــن االســتفادة مــن االعانــة أو القــروض مــن صنــدوق الطالــب لمــدة ال تزيــد 

عــن فصليــن دراســين.
ــن  ــن فصلي ــد ع ــدة ال تزي ــي لم ــغيل الطالب ــج التش ــي برام ــجيل ف ــن التس ــان م •الحرم

ــين. دراس
•الحرمان من بطاقة تخفيض تذاكر السفر لمدة ال تزيد عن فصلين دراسين.

•الحرمان من بطاقة تخفيض المطعم لمدة فصل دراسي واحد على االقل.
ــدة ال  ــة لم ــة بالجامع ــة الخاص ــة أو الترفيهي ــق الرياضي ــتخدام المراف ــن اس ــان م •الحرم

ــين. ــن دراس ــن فصلي ــد ع تزي

حرمــان الطالــب مــن التمتــع مــن أحــد أو بعــض االمتيــازات أو الخدمــات الجامعيــة لمدة 
فصــل دراســي أو أكثــر وذلــك علــى النحــو التالي:



المنهج الدراسي
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المنهج الدراسي 5

5-1 الخطة االكاديمية لمسارات عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

الخطة األكاديمية للمسار الصحي*:

رقم املقرر

رقم املقرر

املتطلب السابق

املتطلب السابق

5

2

1

1

2

2

2

15

2

3

3

2

2

2

2

1

17

15

2

1

1

0

2

2

8

12

2

1

1

2

2

0

5

0

0

0

4

0

0

0

0

2

2

2

0

0

2

20

2

1

1

4

2

2

32

8

12

4

3

3

2

2

2

36

اسم املقرر

اسم املقرر

وحدات
معتمدة

وحدات
معتمدة

ساعة 
عميل

ساعة 
عميل

ساعة 
نظري

ساعة 
نظري

ساعات 
االتصال

ساعات 
االتصال

ENGL-101

BIOL-102

CHEM-103

PHYS-104

COMP-131

LRSK-141

ISLM-271

ENGL-101

ENGL-102

BIOL-102

CHEM-103

PHYS-104

LRSK-142

ISLM-272

PHEDU-162

لغة إنجليزية عامة **
** General English Language

** Biology أحياء

Chemistry كيمياء**

Physics فيزياء**

مهارات الحاسب اآليل
Computer Skills

مهارات التعلم والبحث
Learning and Searching Skills

العقيدة اإلسالمية
Faith Morals

لغة إنجليزية عامة **
** General English Language

لغة إنجليزية أكادميية وتخصصية *
 English for Academic and Specific Purpose *  

** Biology أحياء

Chemistry كيمياء**

Physics فيزياء**

مهارات االتصال
Communication Skills

النظام االجتامعي يف االسالم 
Social System in Islam 

الرتبية البدنية والصحية
Health & Physical Education

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

املجموع

املجموع

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

مالحظة:
* الخطة األكاديمية للمسار الصحي تطبق على السنة األولى في كلية العلوم الطبية التطبيقية.

** جميع هذه المقررات ستكون على النظام السنوي.
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الخطة األكاديمية للمسار الهندسي

رقم املقرر

رقم املقرر

املتطلب السابق

املتطلب السابق

5

3

3

2

1

14

2

3

3

3

3

2

2

18

15

4

2

2

0

8

12

3

2

3

2

0

5

0

2

0

2

0

0

0

2

0

0

4

20

4

4

2

2

32

8

12

2

4

3

2

4

35

اسم املقرر

اسم املقرر

وحدات
معتمدة

وحدات
معتمدة

ساعة 
عميل

ساعة 
عميل

ساعة 
نظري

ساعة 
نظري

ساعات 
االتصال

ساعات 
االتصال

ENGL-101

MATH-111

ARCH-121

LRSK-141

PHEDU-162

ENGL-101

ENGL-102

MATH-112

ARCH-122

PHYS-132

LRSK -142

COMP-131

لغة انجليزية عامة *
* General English Language

رياضيات (1)
Mathematics (1)

مرسم أساسيات التصميم (1)
Basic Design Studio (1)

مهارات التعلم والبحث
Learning and searching Skills

الرتبية البدنية والصحية
Health & Physical Education

لغة انجليزية عامة *
* General English Language

لغة إنجليزية أكادميية وتخصصية
 English for Academic and Specific Purpose *  

رياضيات (2)
Mathematics (2)

مرسم أساسيات التصميم (2)
Basic Design Studio (2)

فيزياء
Physics

مهارات اتصال
Communication Skills

مهارات الحاسب اآليل
Computer Skills

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

MATH-111

ARCH-121

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

املجموع

املجموع

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

مالحظة:
* مقرر اللغة االنجليزية العامة سيكون على النظام السنوي.
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الخطة األكاديمية للمسار العلمي *

رقم املقرر

رقم املقرر

املتطلب السابق

املتطلب السابق

5

3

2

2

1

13

2

3

3

3

3

2

16

15

2

0

2

0

8

12

3

1

3

2

5

2

4

0

2

0

0

0

4

0

0

20

4

4

2

2

32

8

12

3

5

3

2
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اسم املقرر

اسم املقرر

وحدات
معتمدة

وحدات
معتمدة

ساعة 
عميل

ساعة 
عميل

ساعة 
نظري

ساعة 
نظري

ساعات 
االتصال

ساعات 
االتصال

ENGL-101

MATH-111

COMP-131

LRSK-141

PHEDU-162

ENGL-101

ENGL-102

MATH-112

COMP-122

STAT-132

LRSK -142

لغة انجليزية **
** English Language

رياضيات (1)
Mathematics (1)

مهارات الحاسب اآليل
Computer Skills

مهارات التعلم والبحث
Learning and searching Skills

الرتبية البدنية والصحية
Health & Physical Education

** لغة انجليزية
** English Language

 لغة إنجليزية أكادميية وتخصصية
 English for Academic and Specific Purpose *  

رياضيات (2)
Mathematics (2)

تطبيقات الحاسب اآليل
Computer Applications

إحصاء
Statistics

مهارات اتصال
Communication Skills

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

MATH-111

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

املجموع

املجموع

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

مالحظة:
ــي  ــع بفرع ــة المجتم ــي كلي ــى ف ــنة األول ــى الس ــق عل ــي تطب ــار العلم ــة للمس ــة األكاديمي * الخط
الدمــام والقطيــف، فيمــا عــدا مقــرر اإلحصــاء ومقــرر التربيــة البدنيــة والصحيــة فيــدرس األول بالفصــل 

ــي. ــي الثان ــل الدراس ــي بالفص ــي األول والثان الدراس
** مقرر اللغة االنجليزية العامة سيكون على النظام السنوي.
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الخطة األكاديمية للمسار االنساني  

املتطلب السابق

املتطلب السابق

2

3

2

3

2

1

13

2

2

2

3

2

2

2

15

1

1

2

5

2

0

1

1

2

5

1

2

2

2

4

0

0

0

2

2

2

1

0

2

0

0

3

5

2

5

2

2

19

3

3

3

5

3

2

2

21

اسم املقرر

اسم املقرر

وحدات
معتمدة

وحدات
معتمدة

ساعة 
عميل

ساعة 
عميل

ساعة 
نظري

ساعة 
نظري

ساعات 
االتصال

ساعات 
االتصال

النحو التطبيقي
Applied Syntax

مهارات الحاسب اآليل
Computer Skills

مهارات التعلم والبحث
Learning and Searching Skills

اللغة اإلنجليزية (1)
English Language 

العقيدة اإلسالمية 
Faith Morals 

الرتبية البدنية والصحية
Health & Physical Education

مهارات اتصال
Communication Skills

مهارات الكتابة
Writing Skills

التالوة والتجويد
Reciting and Elocution

اللغة اإلنجليزية (2)
English Language (2)

مقدمة يف اإلحصاء
Introduction to Statistics

النظام االجتامعي يف االسالم 
 Social System in Islam

مبادئ علم النفس
Principles of psychology

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

القبول يف الربنامج

املجموع

املجموع

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

رقم املقرر

ARAB-101

COMP-102

LRSK-103

ENGL-104

ISLM-271

PHEDU-162

LRSK- 110

LRSK- 111

QURN- 112

ENGL- 113

STAT- 114

 ISLM- 272

  PSYCO- 115
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5-2 األقسام األكاديمية ومقرراتها:

رمز املقرر

General English Language

 English for Academic and
 Specific Purpose

English Language (1(

English Language (2(

Mathematics (1(
Mathematics (2(

Physics

Statistics
 Biology

Chemistry

Physics 

 Introduction to Statistics

Computer Skills

Computer Skills

Computer Skills

Computer Skills

Computer Applications

Learning and searching Skills

Communication Skills

Basic Design Studio (1(

Basic Design Studio (2(

Health & Physical Education

Applied Syntax

Writing Skills

Computer Applications

Learning and searching Skills

Principles of psychology

Social System in Islam 

Economic System in Islam

Political System in Islam 

Faith Morals

Reciting and Elocution

قسم اللغة اإلنجليزية

 English Language
Department

قسم العلوم 

األساسية

 Basic Sciences

 Department

قسم الحاسب اآليل

 Computer
Department

قسم تطوير الذات

 Self Development

Department

قسم الدراسات 

االسالمية

 Islamic Studies

Department

لغة إنجليزية عامة

لغة إنجليزية أكادميية وتخصصية

اللغة اإلنجليزية )١)

اللغة اإلنجليزية )٢)

رياضيات )1)
رياضيات )2)

فيزياء للمسار الهنديس

إحصاء

أحياء
كيمياء

فيزياء للمسار الصحي

مقدمة يف اإلحصاء للمسار االنساين

مهارات الحاسب اآليل للمسار العلمي

مهارات الحاسب اآليل للمسار الهنديس

مهارات الحاسب اآليل للمسار الصحي

مهارات استخدام الحاسب للمسار االنساين

تطبيقات الحاسب اآليل

مهارات التعلم والبحث

مهارات االتصـال 

مرسم أساسيات التصميم )1)

مرسم أساسيات التصميم )2)

الرتبية البدنية والصحية

النحو التطبيقي

مهارات الكتابة

مبادئ علم النفس

مهارات التعلم والبحث للمسار االنساين

مهارات االتصـال للمسار االنساين

النظام االجتامعي يف االسالم 

النظام االقتصادي يف االسالم

النظام السيايس يف االسالم

العقيدة اإلسالمية

التالوة والتجويد

  Courses                                                                    م   القسم                                            المقررات الدراسية

1

2

3

4

5
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English Language Department :قسم اللغة اإلنجليزية  1-2-5

الرسالة:
يســعى القســم إلــى تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة ومهارتها بمــا يرتقــي بالطــالب والطالبات 
إلــى المعاييــر العالميــة وينمــي قدراتهــم الفكريــة والثقافيــة ويســهل عليهــم التواصــل 

واالحتــكاك مــع الثقافــات األخرى.

أهداف القسم:
ــج  ــر البرام ــة وتوفي ــة واألكاديمي ــة العام ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــالب ف ــتوى الط ــع مس ١. رف

ــا. ــون إليه ــي يحتاج ــتويات الت والمس
٢. مســاعدة الطــالب الجــدد علــى االنتقــال الســلس مــن المرحلــة الثانويــة إلــى المرحلــة 
ــراض  ــا ألغ ــي يحتاجونه ــة الت ــة اإلنجليزي ــة اللغ ــى نوعي ــز عل ــالل التركي ــن خ ــة م الجامعي

أكاديميــة وعلميــة.
٣. تنميــة مهــارات البحــث العلمــي فــي مجــال تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة وتدريســها وتطوير 
ــي  ــل اللفظ ــن التواص ــى حس ــاعدتهم عل ــة لمس ــة واالتصالي ــالب اللغوي ــارات الط مه

والكتابــي فــي حياتهــم العمليــة والمســتقبلية.
٤. استخدام اللغة اإلنجليزية والتشجيع على ممارستها داخل وخارج الفصل الدراسي.

٥. عقــد دورات تأهيليــة لغويــة لمنســوبي الجامعــة تهــدف إلــى تطويــر مهاراتهــم 
اللغويــة التــي تســاعدهم فــي مجــال عملهــم التخصصــي.

)اطلع على نشرة برنامج اللغة االنجليزية لمزيد من المعلومات(

المقررات الدراسية:

General English Language                    لغة إنجليزية عامة          ENGL-101

 English for Academic and Specific Purpose   لغة إنجليزية أكادميية وتخصصية         ENGL-102

English Language (1(

English Language (2(

اللغة اإلنجليزية )١)

اللغة اإلنجليزية )٢)

ENGL- 104

ENGL- 113
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:Basic Sciences Department قسم العلوم األساسية  2-2-5

الرسالة:
يســعى القســم إلــى تنميــة المهــارات العلميــة األساســية التــي يحتاجهــا الطــالب فــي 
ــى  ــد عل ــي تعتم ــة الت ــس الحديث ــاليب التدري ــالل أس ــن خ ــتقبلية م ــم المس تخصصاته

ــة. ــاركته االيجابي ــب ومش ــل الطال تفاع

أهداف القسم
١. تهيئة الطالب علميا في مقررات العلوم األساسية لمتابعة دراستهم الجامعية.

٢. تنميــة قــدرات الطــالب بالمعلومــات والمعــارف األساســية التــي يتعلمونهــا مــن خــالل 
المنهــج األكاديمــي 

ــي  ــا يلب ــة بم ــام األكاديمي ــع األقس ــيق م ــية بالتنس ــوم األساس ــج العل ــث مناه ٣. تحدي
ــام. ــذه األقس ــات ه احتياج

٤. تنميــة قــدرات الطــالب وتطويرهــا لمعالجــة المشــكالت باســتخدام األســلوب العلمــي 
فــي التفكيــر.

(١( Mathematics                                       (رياضيات )١

(٢( Mathematics                                      (رياضيات )٢

Physics                                            فيزياء للمسار الهنديس

Statistics                                                          إحصاء

 Biology                                                                   أحياء

Chemistry                                                                كيمياء

Physics                                               فيزياء للمسار الصحي

Introduction to Statistics               مقدمة يف اإلحصاء للمسار االنساين

المقررات الدراسية:

 MATH- 111

MATH- 112

PHYS- 132

STAT- 132

BIOL- 102

CHEM- 103

   PHYS - 104

STAT- 114
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:Computer Department قسم الحاسب اآللي  3-2-5

الرسالة:
ــية  ــارات األساس ــة المه ــى تنمي ــه إل ــالل برامج ــن خ ــي م ــب اآلل ــم الحاس ــعى قس يس
والمتقدمــة لــدى الطــالب للتعامــل مــع الحاســب اآللــي وتوظيفهــا فــي البيئــة التعليمية 

ــتقبلية. ــم المس ــب تخصصاته ــة حس ــة والنظري ــارات المهني ــر المه ــة وتطوي المختلف

أهداف القسم: 
ــم  ــي ومفاهي ــب اآلل ــع الحاس ــل م ــي التعام ــة ف ــية والمتقدم ــارات األساس ــة المه ١. تنمي

ــات. ــة المعلوم تقني
ــات  ــج الكلم ــع معال ــل م ــن التعام ــم م ــة لتمكنه ــالب التطبيقي ــدرات الط ــة ق ٢. تنمي

ــة.  ــيرته التعليمي ــدم مس ــا يخ ــة بم ــروض تقدمي ــاء ع وإنش
ــي  ــاعد ف ــي تس ــج الت ــتخدام البرام ــم الس ــر إمكاناته ــي تطوي ــالب ف ــاعدة الط ٣. مس

ــة. ــة مختلف ــج تطبيقي ــي برام ــا ف ــومات وربطه ــاء الرس ــور وإنش ــة الص معالج
٤. االســتفادة مــن التقنيــات التــي توفراهــا برامــج الـــرسم والتصميم بمســاعدة الحاســب 
اآللــي فــي انجــاز العديــد مــن العمليــات الرســومية بســرعة وبدقــة أكبــر وتقديمهــا بصورة 

احترافية.
٥. تطويــر معرفــة الطالــب عــن محــركات البحــث علــى شــبكة االنترنــت والبريــد 

اإلنترنــت.  علــى  المواقــع  وإنشــاء  اإللكترونــي 
ــرف  ــالب والتع ــدى الط ــات ل ــد البيان ــاج قواع ــم وإنت ــل والتصمي ــارات التحلي ــة مه ٦. تنمي

ــر.  ــتعالمات والتقاري ــاذج واالس ــداول والنم ــاء الج ــة إنش ــى كيفي عل
ــكرتارية  ــة والس ــال االداري ــي االعم ــب ف ــتخدام الحاس ــي اس ــة ف ــد دورات تأهيلي ٧. عق
لمنســوبي الجامعــة تهــدف إلــى تطويــر مهاراتهــم التــي تســاعدهم فــي مجــال عملهــم 

ــي. التخصص

المقررات الدراسية:

Computer Skills                                                                   مهارات الحاسب اآليل              

 Computer Skills                                                 مهارات الحاسب اآليل للمسار اإلنساين             

Computer Applications                                             تطبيقات الحاسب اآليل             

COMP- 131

COMP- 102

COMP- 122
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: Self Development Department قسم تطوير الذات  4-2-5

الرسالة:
تقديــم برامــج تســاعد الطــالب فــي تنميــة الجوانــب المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة بمــا 
ــم  ــارات التعل ــة مه ــالل تنمي ــن خ ــة م ــنة التحضيري ــادة الس ــالة عم ــة ورس ــع رؤي ــق م يتواف
والتفكيــر، ومهــارات التواصــل مــع الــذات واآلخريــن، ومهــارات إعــداد البحــث، وتهيئتهــم 
نفســيًا واجتماعيــًا لالندمــاج فــي مجتمــع الجامعيــة، وتميــز أدائهــم فــي حياتهــم 

ــتقبلية. المس

أهداف القسم:

ــة  ــة الجامعي ــي البيئ ــن ف ــه واآلخري ــع ذات ــال م ــل الفع ــالب للتواص ــارات الط ــة مه ١. تنمي
ــا. وخارجه

٢. إتقان المهارات الالزمة في إعداد وكتابة البحوث وفق المعايير العلمية.
٣. تنميــة المهــارات المختلفــة فــي التعلــم ومناشــط الحيــاة عامــة وبصــورة تســاعد علــى 

التفــوق واإلبداع.
٤. تهيئة الطالب لممارسة مهارات التفكير بأشكاله المتنوعة.

٥. تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.
٦. مســاعدة الطــالب علــى التكيــف مــع البيئــة الجامعيــة، والمشــاركة االيجابيــة الفعالــة 

فــي األنشــطة المختلفــة داخــل المجتمــع الجامعــي وخارجــه.

Learning and searching Skills مهارات التعلم والبحث                  

Communication Skills                                             مهارات اتصـال

(١( Basic Design Studio                           (مرسم أساسيات التصميم )١

(٢( Basic Design Studio                          (مرسم أساسيات التصميم )٢

Health & Physical Education الرتبية البدنية والصحية 

Applied Syntax                                                                النحو التطبيقي

Writing Skills                                                        مهارات الكتابة

  Principles of psychology                                              مبادئ علم النفس

Learning and searching Skills مهارات التعلم والبحث للمسار اإلنساين 

Communication Skills                               مهارات اتصـال للمسار اإلنساين

المقررات الدراسية:

 LRSK- 141

 LRSK- 142

 ARCH- 121

 ARCH- 122

PHEDU - 162

ARAB - 101

 LRSK- 111

  PSYCO- 115

 LRSK- 103

LRSK- 110
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: Islamic Studies Department قسم الدراسات اإلسالمية  5-2-5

الرسالة:
إعــداد كفــاءات علميــة متميــزة، ترتبــط باإلســالم، فكــرًا وســلوكًا، ممــا يتيــح لهــا 

المشــاركة الفاعلــة فــي خدمــة المجتمــع.

أهداف القسم:
١.  غرس األسس االعتقادية والتعبدية واألخالقية الصحيحة.

٢. تكوين الشخصية العلمية المتميزة في فهمها لإلسالم.
٣. نشر الفكر الوسطي الصحيح، ودعم األمن الفكري.

ــكالت  ــل المش ــه لح ــالمية، وتوظيف ــات اإلس ــي الدراس ــي ف ــث العلم ــاء بالبح ٤. االرتق
ــة. ــاءة عالي بكف

المقررات الدراسية:

Faith Morals                                                           العقيدة اإلسالمية

Social System in Islam                                 النظام االجتامعي يف االسالم

Economic System in Islam                           النظام االقتصادي يف االسالم

Political System in Islam                                النظام السيايس يف االسالم

Reciting and Elocution                                                  تالوة وتجويد

ISLM- 271

 ISLM- 272

 ISLM- 273

 ISLM- 274

QURN- 112
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مركز مصادر التعلم بمبنى الكليات الصحية

إختبار تحديد المستوى



 مبانى عمادة السنة
 التحضيرية والدراسات

المساندة
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مبانى عمادةالسنةالتحضيريةوالدراسات االمساندة 6

6-1 مبنى  رقم )450(

ــي  ــرم الجامع ــاندة بالح ــات المس ــة والدراس ــنة التحضيري ــادة الس ــى عم ــم مبن صم
بالراكــة ليتناســب مــع التطلعــات الطموحــة للجامعــة والحصــول علــى أعلــى 
ــات  ــى اإلمكان ــر أعل ــل تواف ــي ظ ــه ف ــس أقران ــالب ليناف ــدى الط ــن األداء ل ــتوى م مس
ــي: ـ ــن كالتال ــى طابقي ــادة عل ــى العم ــوي مبن ــة ويحت ــة الحديث ــائل التعليمي والوس

الطابق األول

قاعات محارضات

مكاتب الوكاالت

قاعات الرسم املعامري

معامل الحاسب اآليل

مكاتب االقسام

مكاتب املرشفني واألساتذة

كافيرتيا

مركز ترفيهي

الطابق الثاني

مكتب عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة

مكاتب إدارية

معامل الحاسب اآليل

قاعات محارضات

مكاتب املرشفني واألساتذة

مكاتب املوظفني واإلداريني

قاعة مصادر التعلم

قاعة مركز مصادر دعم التعلم

قاعة مركز مصادر دعم التعلم
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6-2 توزيع مباني عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة:

ــار  ــالب المس ــه ط ــدرس في ــة، ي ــي بالراك ــرم الجامع ــة بالح ــات الصحي ــى الكلي - مبن
ــي. الصح

- مبنى رقم ٤٥٠ بالحرم الجامعي بالراكة، يدرس فيه طالب المسار الهندسي.
- مبنى رقم٤٠٠ بالحرم الجامعي بالراكة، يدرس فيه طالب المسار العلمي.

- مبنــى رقــم ٣٠٠ بالحــرم الجامعــي بالراكــة، تــدرس فيــه طالبــات المســار الصحــي )١(. 
والمســار الصحــي لكليتــي التمريــض والصحــة العامــة.

- مبنى رقم ٩٠٠ بالحرم الجامعي بالراكة، تدرس فيه طالبات المسار الهندسي.
- مبنــى علــوم ٣ ومبنــى علــوم ٦ بمجمــع الكليــات بالريــان، تــدرس فيهمــا طالبــات 

المســار العلمــي.
- مبنى٦٥ بمجمع الكليات بالريان، تدرس فيه طالبات المسار االنساني.

- مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل.
- مبنى كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل.
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6-3 تقنيات المبنى:

تقنيات القاعة الذكية:
:Interactive Board  السبورة التفاعلية

مكونــات  أهــم  مــن  التفاعليــة  الســبورة  تعتبــر 
ــل  ــل داخ ــز التفاع ــد ركائ ــي أح ــي وه ــل الذك الفص
القاعــة، حيــث تقــوم بعــرض المــادة العلميــة 
ــة  ــة بكتاب ــد قيام ــتاذ وعن ــطة األس ــزة بواس المجه
مالحظــات علــى الســبورة فإنهــا تنقــل مباشــرة 
إلــى جهــاز الحاســب اآللــي ويتــم تخزينهــا آليــا. 
كمــا تمنــح الســبورة المحاضــر القــدرة علــى الكتابــة 
ــح  ــرح وتوضي ــتخدام أدوات ش ــددة واس ــوان متع بأل

عالية القدرات.  

:Projector جهاز العرض

ــين  ــن رئيس ــام بدوري ــرض للقي ــاز الع ــتخدم جه يس
أولهمــا نقــل المــادة العلميــة والعــروض التقديمية 
للســبورة والثانــي فــي االتصــال المرئي حيــث تنقل 
ــرض.  ــاز الع ــق جه ــن طري ــبورة ع ــى الس ــورة إل الص
وتتميــز أجهــزة العــرض بأنهــا تدعــم الصــورة عاليــة 

الجــودة.

 :E-podium منصة التحكم

ــة  ــات الحديث ــن التقني ــم م ــات التحك ــر منص تعتب
للغايــة وتهــدف إلــى منــح المحاضــر القــدرة علــى 
ــية  ــة الدراس ــر القاع ــكل عناص ــل ب ــم الكام التحك
ــرا  ــرض وكامي ــاز الع ــبورة وجه ــك الس ــي ذل ــا ف بم
الوثائــق ونظــام المؤتمــرات المرئيــة ومكبــرات 
الصــوت والميكروفونــات باإلضافــة إلــى ذلــك 
عــرض المحتــوى العلمــي ومتابعــة حضــور الطــالب 
وبياناتهــم باســتخدام جهــاز الحاســب المــزودة 
ــر  ــز المحاض ــل تركي ــا يجع ــات مم ــك المنص ــه تل ب

ــة. ــادة العلمي ــل الم ــى توصي ــًا عل منصب
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:Digital Signage System الشاشات الرقمية

ــرات  ــي المم ــة ف ــة والموزع ــات الرقمي ــد الشاش تع
ــل  ــائل التواص ــم وس ــن أه ــى م ــل المبن ــد مدخ وعن
ــة  ــن ناحي ــادة م ــن العم ــالب وبي ــع الط ــة م الداخلي
اإلعالنــات واإلخبــار الدوريــة والطارئــة منهــا، العبــارات 

ــة. ــارات الترحيبي ــة والعب التحفيزي

:Wired Network الشبكة السلكية

موزعــة  معلومــات  شــبكة  المبنــى  فــي  يوجــد 
علــى معامــل الحاســب اآللــي والقاعــات الدراســية 

والمكاتــب وبســرعة اتصــال )Uplink( عاليــة.

:Wireless Network الشبكة الالسلكية

:)CCTV(  كاميرات المراقبة

حرصــت العمــادة علــى تاميــن الوصــول إلــى 
والســيما  واألســاتذة،  للطلبــة  االنترنــت  شــبكة 
الــزوار فغطــي المبنــى بالكامــل بشــبكة االنترنــت 
ــي  ــل اإللكترون ــدأ التواص ــع مب ــد م ــلكية تأكي الالس
عبــر الموقــع والبريــد اإللكترونــي ولتمكــن الطالب 
ــم  ــة التعل ــى منظوم ــول إل ــن الوص ــتاذ م واألس

ــر. ــهولة ويس ــكل س ــي ب االلكترون

جهــز المبنــى بمجموعــة كاميــرات مراقبــة شــبكية 
موزعــة فــي المبنــى بحيــث تغطــي جميــع مناطــق 
المبنــى الداخليــة والخارجيــة مــن خــالل نظــام 

.)CCTV(
ــق  ــرقة والحري ــة الس ــام مكافح ــى نظ ــة إل باإلضاف
ــك  ــة )RFID( وذل ــن تقني ــتفادة م ــالل االس ــن خ م
ــن  ــى م ــكات المبن ــق وممتل ــى مراف ــاظ عل للحف

ــب. ــث والتخري العب
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مبنى عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

مجمع الكليات الصحية



 وسائل التواصل
 والخدمات الطالبية

المساندة
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حرصــت العمــادة علــى جعــل قنــوات التواصــل مفتوحــة بيــن المســئولين والطلبــة، 
حيــث يمكــن للطلبــة مــن خــالل وســائل التواصــل اإللكترونــي الحديثــة تقديــم جميع 

المالحظــات واالقتراحــات.
كمــا يجــب علــى الطــالب أخــذ المعلومــات مــن مصدرهــا الصحيــح ويمكــن للطالــب 

الرجــوع إلــى المرشــد األكاديمــي لمعرفــة أو اســتيضاح أيــة أمــور تهمــه.

الموقع اإللكتروني لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة اإللكتروني:

ــر  ــاندة عب ــات المس ــة والدراس ــنة التحضيري ــادة الس ــة لعم ــة االلكتروني ــد الصفح تع
موقــع الجامعــة www.iau.edu.sa هــي وســيلة التواصــل الرئيســية بيــن الطلبــة 
والعمــادة ممثلــة بهيكلهــا اإلداري وأقســامها األكاديميــة المختلفــة ويعتبــر الطالــب 

مســئواًل عــن كل مــا ينشــر فيــه مــن إعالنــات أكاديميــة ونظاميــة وغيرهــا.

وسائل التواصل والخدمات الطالبية المساندة  7

الربيد االلكرتوين                               هاتف مبارش                                تويرت

@prep_uod                     +966١3333٢6١١                     Prep@iau.edu.sa

7-1 وسائل التواصل اإللكتروني:
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الشاشات الرقمية:

التحضيريــة  الســنة  مبنــى  تزويــد  تــم 
ــق  ــي المناط ــة ف ــة موزع ــات رقمي بشاش
داخليــة  تواصــل  كوســيلة  الحيويــة 
وفعالــة مــع الطلبــة أثنــاء تواجدهــم فــي 

المبنــى.

صفحة الوكاالت:

صفحة األقسام:

ــتطيع  ــا يس ــن خالله ــع وم ــي الموق ــارات ف ــوكاالت المس ــة ب ــة الخاص ــي الصفح ه
ــة  ــه األكاديمي ــي حاجات ــي تلب ــات الت ــات والخدم ــى المعلوم ــول عل ــب الحص الطال

ــة: ــل التالي ــات التواص ــالل معلوم ــن خ ــر م ــكل مباش ــل بش والتواص

الربيد االلكرتوين

dpy.vdpydq@iau.edu.sa

dpy.vdpyhp@iau.edu.sa

dpy.vdpyep@iau.edu.sa

dpy.vdpysp@iau.edu.sa

salshaigi@iau.edu.sa

dpy.vdpys@iau.edu.sa

الربيد االلكرتوين

majouz@iau.edu.sa

haeleraky@iau.edu.sa

nsalrayes@iau.edu.sa

nalqurashi@iau.edu.sa

aalqusier@iau.edu.sa

الوكالة

وكالة التطوير والجودة

وكالة املسار الصحي

وكالة املسار الهنديس

وكالة املسار العلمي

وكالة املسار اإلنساين

وكالة شؤون الطالبات

القسم

اللغة االنجليزية

الحاسب اآليل

تطوير الذات

العلوم األساسية

الدراسات االسالمية

ــك  ــث يمكن ــة حي ــام األكاديمي ــق باألقس ــا يتعل ــى كل م ــام عل ــة األقس ــوي صفح تحت
مــن خاللهــا الوصــول إلــى كل مــا يتعلــق بالمقــررات الدراســية مــن خطــط تفصيليــة، 
مــواد ونظــام المقــررات، وإعالنــات وأخبــار وأنشــطة األقســام خــالل العــام الدراســي:
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7-2 الخدمات الطالبية المساندة:

نظام المواقف في العمادة:

الخدمات الغذائية:

السالمة واألمن:

ــات  ــة والدراس ــنة التحضيري ــادة الس ــت عم خصص
ــالب  ــف للط ــن ١٢٠ موق ــرب م ــا يق ــاندة م المس
ــى  ــن مبن ــرب م ــزة الق ــا مي ــف له ــذه المواق وه
ــام  ــاع نظ ــب إتب ــى الطال ــى )٤٠٠( وعل ))٤٥٠ ومبن
مواقــف بجامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 

ــه. ــزام ب وااللت

الســليم  الجســم  فــي  الســليم  العقــل  ألن 
روعــي أن تحقــق الخدمــات الغذائيــة أفضــل وأدق 
متطلبــات المواصفــات والمقاييــس الصحيــة. 
تــم تزويــد مبنــى عمــادة الســنة التحضيريــة 
ــع  ــق جمي ــا تواف ــاندة بكافيتري ــات المس والدراس
األذواق وتقــدم جميــع األطعمــة والمشــروبات 

ــا. ــا وتعدده ــي تنوعه ــاوت ف ــي تتف الت

تتولــى إدارة األمــن والســالمة بالجامعــة مســؤولية االشــراف علــى مبنــى عمــادة الســنة 
التحضيريــة والدراســات المســاندة مواقفهــا من الناحيــة األمنيــة والتنظيميــة والمحافظة 
علــى الممتلــكات والحفــاظ علــى ســالمة الطــالب وانباطهــم، كمــا يحــق لرجــل األمــن 
ــة  ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــؤولة التخ ــة المس ــى الجه ــه إل ــف وتحويل ــب المخال ــط الطال ضب

بحقــه.
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7-3 وسائل التواصل المباشر:

مواعيد استقبال الطالب مع مسؤولي العمادة

يمكن للطالب التواصل مع المسؤول عبر البريد اإللكتروني وسيتم الرد خالل ٢٤ ساعة
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7-4 مركز دعم التعلم

الرؤية:

 ندعم تعلم جميع الطالب

الرسالة:
ال ندخر جهدًا لمساعدة الطالب وتعزيز فرص نجاحهم

التعريف بالمركز:
ــة  ــادر التفاعلي ــن المص ــة م ــى مجموع ــوي عل ــة تحت ــل الجامع ــدة داخ ــن وح ــارة ع عب
ــي  ــي ف ــز الرئيس ــر المرك ــع مق ــة، ويق ــة التعليمي ــم العملي ــل دع ــن أج ــة م المتنوع
الحــرم الجامعــي الصحــي، ويقــدم المركــز لمــن يرغــب دعمــًا خاصــًا وعنايــة فرديــة مــن 
خــالل مرشــدين أكاديمييــن وأعضــاء هيئــة التدريــس، علــى الطالــب ســوى البحــث فــي 

ــه. ــاعدة في ــاج المس ــذي يحت ــوع ال ــن الموض ــدول ع الج

ما يقدمه المركز:
• الدورات والمشاورات الفردية

• مجموعات لدراسة اللغة اإلنجليزية
• مجموعات لدراسة الرياضيات واإلحصاء

• مجموعات لدراسة الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا
• تعليم مهارات اجتياز االختبار بنجاح

• تعليم مهارات تقنية
• سلسلة من اللقاءات التفاعلية للدراسة أسبوعيا

يحتوي المركز على أجهزة متطورة:
• منصة الكترونية                                                             • آبل آي ماكس

• السبورة التفاعلية الذكية                                       • سماعات
• السبورة التقليدية                                                         • آي بادز 

• ميكرفونات سلكية وال سلكية                            • أجهزة نسخ متطورة
• جهاز عرض                                                                          • جهاز تلفزيون

• معمل لغة إنجليزية مجهز بالكامل                 • كاميرا رقمية لقراءة الوثائق

يتواجــد بالمركــز أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الخبــرة والمؤهــالت العاليــة علــى أتــم 
االســتعداد لتقديــم المســاعدة فــي جميــع مــواد الدراســة.

ــو  ــم وه ــة والتعل ــًا للدراس ــون مكان ــم ليك ــالب وصم ــم الط ــم تعل ــة لدع ــادرة نوعي مب
مجهــز بأجهــزة عاليــة التقنيــة، ويتطلــع إلــى مســاعدة ومرافقــة الطــالب وتعزيــز فــرص 

ــم. نجاحه
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الموقع:
 الطالب:

• البرج الطبي )مبنى الكليات الصحية( قاعة 3048 الدور الثالث
• الحرم الجامعي بالراكة: مبنى رقم 450 قاعة 52 الدور األول

الطالبات:

• الراكة: مبنى رقم 300 قاعة رقم 301
• الراكة:مبنى 900 قاعة 909

E-7 الريان: قاعة  رقم •
• الريان: برج 65 قاعة 0-9

TH2 كلية خدمة الجتمع القطيف: قاعة  رقم •
• كلية خدمة المجتمع الدمام قاعة رقم 1

ساعات العمل: 
من األحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا الى الساعة 04:00 مساءًا

التواصل:
dpy.lrsc@iau.edu.sa • البريد االلكتروني:    

  LRSC F الطالبات *                      LRSC M نظام البالك بورد: * الطالب •

بعض اإلحصائيات 

ــابق  ــي الس ــام األكاديم ــاء الع أثن
ــن  ــارب م ــا يق ــز م ــتقبل المرك اس
٧٠٠٠زيــارة مــن الطــالب والطالبــات، 
ــًا  ــنا ملحوظ ــم تحس ــهد أغلبه وش
االمتحــان  فــي  درجاتهــم  فــي 

النهائــي.
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7-5 بوابة خدمات الطالب:
ــد  ــام عب ــة اإلم ــاندة بجامع ــات المس ــة والدراس ــنة التحضيري ــادة الس ــوأت عم ــد تب      لق
الرحمــن بــن فيصــل مكانــة مرموقــة مــن خــالل تبنيهــا أفضــل الممارســات فــي تقديــم 
الخدمــات األكاديميــة وغيــر األكاديميــة لطالبهــا بمــا فيهــا الخدمــات اإللكترونيــة التــي 
تهــدف إلنجــاز العمــل والخدمــات بأســرع وقــت، وبدقــة عاليــة؛ حتــى أصبحــت العمــادة 

بيــت خبــرة ومرجعــًا لكثيــر مــن الجهــات داخــل الجامعــة وخارجهــا.
ــن  ــتفادة م ــة واالس ــتخدام البواب ــة اس ــول طريق ــادًا ح ــل استرش ــذا الدلي ــدم ه  ويق

ــهولة. ــر وس ــكل يس ــة ب ــات المقدم الخدم

الرؤية 
الريــادة فــي تقديــم خدمــات أكاديميــة وغيــر أكاديميــة، وتوفيــر المعلومــات للطالــب 

بيســر وســهولة و بجــودة عاليــة، ودقــة متناهيــة.

 الرسالة 
ــة  ــون حلق ــالب، وأن تك ــاد للط ــح واإلرش ــم، والنص ــم التعل ــات دع ــود خدم ــم أج تقدي

ــادة. ــام العم ــدات وأقس ــب وكل وح ــن الطال ــة بي ــل فاعل وص

األهداف
• توفير وسيلة سهلة وسريعة للتواصل مع الطالب ذوي المشكالت المختلفة.

• تقديم الخدمة اإللكترونية ألكبر عدد ممكن من الطالب.
• تيســير التواصــل بيــن المدرســين ووحــدة اإلرشــاد األكاديمــي والنفســي ومركــز دعــم 

التعلــم عــن طريــق برنامــج إلكترونــي.
• تبادل الخبرات بين المشرفين وتفعيل العمل كفريق واحد.

• توفير مصادر موثقة عن حالة الطالب السلوكية واألكاديمية.
• تطبيق البرنامج على كليات الجامعة.

• إمكانيــة االســتفادة مــن المعلومــات اإلشــرافية فــي أرشــيف البرنامــج للتعامــل مــع 
الطالــب فــي الكليــات ومعرفــة ســيرته الســلوكية والدراســية.

• تقديم برامج إلكترونية تفاعلية إشرافية موجهة للطالب.
• تعميق مفهوم السالمة الفكرية لدى طالب العمادة.

الخدمات المقدمة من بوابة خدمات الطالب:

خدمات البرامج فكرة البرنامج مركز اإلرشاد الجامعي اإلرشاد األكاديمياإلشراف الطالبي حقيبة التطوع

البرامج التدريبية نقاطي مركز دعم التعلمخدمات أولياء األمور وحدة شؤون الطالببرنامج علمني زمييل
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فكرة البرنامج 
ــة  ــك آلي ــه وكذل ــل مع ــة التعام ــج وكيفي ــل البرنام ــة عم ــة آلي ــذه األيقون ــرض ه تع
ــة  ــر الخاص ــة الس ــتخدم وكلم ــم المس ــى إس ــول عل ــج والحص ــي البرنام ــجيل ف التس
به.كمــا تعــرض هــذه األيقونــة خطــوات متابعــة الطلــب الخــاص بالطالــب وكيفيــة 
الــرد عليــه، والسياســة التــي يتبعهــا البرنامــج فــي الطلبــات التــي تقــدم مــن خاللــه.

خدمات البرنامج
ــرض  ــالل ع ــن خ ــك م ــج وذل ــا البرنام ــي يقدمه ــات الت ــة الخدم ــذه األيقون ــرض ه تع
أنــواع الخدمــات التــي يمكــن للمســتخدم االســتفادة منهــا ســواء كان)طالــب –عضــو 
هيئــة تدريس-مرشــد أكاديمي-مرشــد نفسي-مشــرف طالبي-منســق مركــز المصــادر 
ــي- ــوار المجتمع ــة الح ــؤول حقيب ــؤون الطالب-مس ــدة ش ــرف وح ــم التعلم-مش ودع

منسق التدريب والتطوير-ولي األمر( 

حقيبة التطوع
تختــص هــذه األيقونــة بحقيبــة الحــوار المجتمعــي والــدورات التدريبيــة التــي تنفــذ في 
هــذا الشــأن باإلضافــة إلــى األعمــال التطوعيــة التــي يمكــن أن يســجل فيهــا الطــالب 

فــي هــذا الموضــوع مــن خــالل اللجنــة الخاصــة بحقيبــة الحــوار المجتمعــي.

المجلة اإلرشادية
يتــم تكويــن فريــق عمــل مــن الطــالب بإشــراف أحــد المرشــدين األكاديمييــن بالتعــاون 
ــاد  ــة اإلرش ــص عملي ــا يخ ــر كل م ــادية تنش ــة إرش ــذ مجل ــي بتنفي ــد النفس ــع المرش م
ــا  ــم تحديثه ــي يت ــة والت ــالل المجل ــن خ ــالب م ــي للط ــي والطالب ــس واألكاديم النف

شــهريًا بمــا يســتجد مــن أمــور.

البرامج التدريبية
تــم تشــكيل لجنــة »تدريــب وتطويــر الطــالب« مــن خــالل مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس أصحــاب الخبــرة فــي هــذا المجــال وذلــك لطــرح عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 
يقــوم الطــالب بالتســجيل فيهــا مــن خــالل هــذه األيقونــة و التــي تخــدم الطالــب فــي 

العديــد مــن الجوانــب النفســية واإلجتماعيــة واألكاديميــة.

مركز دعم التعلم
قامــت عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة بإنشــاء مركــز دعــم التعلــم 
ــم  ــات الدع ــم خدم ــك لتقدي ــات -، وذل ــالب وطالب ــادة - ط ــارات العم ــع مس ــي جمي ف
ــة  ــج أكاديمي ــرح برام ــالل ط ــن خ ــك م ــات، وذل ــالب والطالب ــع الط ــي لجمي األكاديم
ــق  ــن طري ــك ع ــم ذل ــات. ويت ــالب والطالب ــؤالء الط ــل له ــتوى التحصي ــع مس ــم لرف له
ــز  ــذا المرك ــي له ــرف األكاديم ــس أو المش ــة التدري ــو هيئ ــالل عض ــن خ ــم م تحويله
ــال  ــم ارس ــا يت ــك. كم ــل ذل ــن اج ــد م ــوذج أع ــة نم ــة، وتعبئ ــذه األيقون ــتخدام ه بإس
ــالل  ــن خ ــي م ــد األكاديم ــم للمرش ــم التعل ــز دع ــق مرك ــل منس ــن قب ــة م ــر دوري تقاري
بوابــة خدمــات الطالــب توضــح ماتــم أجــراؤه للطــالب والطالبــات باإلضافــة إلــى أنهــا 

ــز. ــة بالمرك ــد التحاق ــي بع ــب التحصيل ــتوى الطال ــي مس ــدم ف ــدى التق ــح م توض
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مركز اإلرشاد
ــح  ــب تتي ــات الطال ــة خدم ــإن بواب ــة ف ــات الجامع ــن مؤسس ــل بي ــل التكام ــن أج م
لعضــو هيئــة التدريــس أو المرشــد األكاديمــي تحويــل الطالــب علــى المختصيــن فــي 
مركــز اإلرشــاد الجامعــي ، وذلــك للتعــاون فــي مســاعدة الطالــب فــي التغلــب علــى 
المشــكالت النفســية واالجتماعيــة التــي قــد يعانــي منهــا. كذلــك تتيــح البوابة ارســال 
تقاريــر مــن مركــز اإلرشــاد الجامعــي عــن ماتــم مــع الطالــب مــن إجــراءات مســاعدة. 

برنامج علمني زميلي
ــن  ــدد م ــب ع ــات الطال ــة خدم ــدم بواب ــران تق ــم باألق ــتراتجية التعل ــن اس ــًا م انطالق
البرامــج التــي يقــوم بهــا عــدد مــن الطــالب الذيــن تــم تدريبهــم مــن قبــل عــدد مــن 
المتخصصيــن فــي تقديــم برامــج تدريبيــة أو تقديــم شــرح عــدد مــن الــدروس لزمالئهــم 
ــم  ــن ث ــالب وم ــة للط ــذه األيقون ــالل ه ــن خ ــك م ــالن ذل ــالل إع ــن خ ــك م ــالب وذل الط
يتــم التســجيل مــن قبــل الطــالب الراغبيــن فــي حضــور هــذه البرامــج مــن خــالل هــذه 
األيقونــة وفــي نهايــة البرنامــج يتــم طــرح تقييــم لهــؤالء الطــالب مــن قبــل زمالئهــم.

وحدة شؤون الطالب
ــؤون  ــدة ش ــا وح ــي تطرحه ــطة الت ــة األنش ــالن خط ــة إع ــذه األيقون ــالل ه ــن خ ــم م يت
ــم  ــن ث ــا وم ــالب عليه ــالع الط ــل اط ــن أج ــك م ــي، وذل ــام الدراس ــالل الع ــالب خ الط
ــة  ــالل األيقون ــن خ ــا م ــجيل فيه ــتراك والتس ــي اإلش ــن ف ــات الراغبي ــار الفعالي اختي
الخاصــة بوحــدة شــؤون الطــالب، كمــا يتــم مــن خــالل هــذه األيقونــة تقييــم الطــالب 
لهــذه الفعاليــات مــن أجــل التطويــر وتالفــي أوجــه القصــور إن وجــدت فــي الفعاليــات 

ــة. القادم

نقاطي
تتيــح هــذه األيقونــة للطــالب تســجيل النقــاط المكتســبة مــن خــالل المشــاركة فــي 
ــذه  ــجل ه ــا تس ــة(؛ كم ــدورات التدريبي ــطة الطالبية-ال ــادة )األنش ــج العم ــطة وبرام أنش
األيقونــة المخالفــات األكاديميــة وغيــر األكاديميــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب خــالل 

العــام الدراســي.

خدمات أولياء األمور
تتيــح هــذه األيقونــة ألوليــاء األمــور االستفســار عــن األداء األكاديمــي ألبنائهــم وكذلــك 
درجاتــه فــي االختبــارات ونســب غيابــه باإلضافــه إلــى مشــاركته فــي األنشــطة 
والفعاليــات، وطلــب المقابلــة مــع أحــد المســؤولين فــي العمــادة بخصــوص الطالب، 
ويتــم ذلــك مــن خــالل قاعــدة البيانــات التــي تــم اإلنتهــاء منهــا عــن معلومــات أوليــاء 
ــاء  ــك إلنش ــة ( وذل ــة الوطني ــم الهوي ــوال ورق ــم الج ــل ورق ــث )اإليمي ــن حي ــور م األم

حســاب خــاص بــكل ولــي أمــر يســتطيع الدخــول بــه علــى هــذه األيقونــة.

اتصل بنا
تتيــح هــذه األيقونــة اإليميــالت الخاصــة بالعميــد، ووكالء العمــادة، ورؤســاء األقســام، 
ــاعات  ــم والس ــل به ــام التواص ــس وأرق ــة التدري ــاء هيئ ــارات، وأعض ــقي المس ومنس

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــة بأعض ــة الخاص ــداول التدريس ــم والج ــة به ــة الخاص المكتبي
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أخبار العمادة
ــع  ــاندة للجمي ــات المس ــة والدراس ــنة التحضيري ــادة الس ــار عم ــة أخب ــذه األيقون ــح ه تتي
ــة  ــة العربي ــادة ) باللغ ــة بالعم ــة الخاص ــن المجل ــة م ــخ اإللكتروني ــى النس ــة ال باإلضاف

ــة(. ــة اإلنجليزي واللغ

كيفية استخدام الطالب للبوابة
ــين  ــة  والمدرس ــن الطلب ــا بي ــل م ــال وتفاع ــة اتص ــة حلق ــة اإللكتروني ــر البواب تعتب
والمشــرفين األكاديمييــن والمشــرفين النفســيين  ومركــز دعــم التعلــم ، وذلــك 
لتســهيل عمليــة تواصــل الطالــب مــع المشــرفين ومركــز دعــم التعلــم، كمــا يمكــن 
االطــالع مــن خاللهــا علــى آخــر االخبــار والملفــات واالســتبيانات الخاصــة بعمادة الســنة 

ــة. ــورة إلكتروني ــك بص ــة وذل التحضيري
يتمكن الطالب الدخول على البوابة من خالل الرابط التالي:

http://pyservices.iau.edu.sa
أواًل:تفعيل حساب الطالب على البوابة:

ــه  ــجيل رقم ــب بتس ــوم الطال ١ - يق
الجامعــي ) اســم المســتخدم( ورقــم 

ــرور( ــة الم ــجل المدني)كلم الس

ــى  ــط عل ــب بالضغ ــوم الطال ٣ - يق
طلــب  بتقديــم  الخــاص  الخيــار 

اإلرشــاد. لوحــدة 

لــه  تظهــر  الطالــب  دخــول  عنــد   -  ٢
الصفحــة التاليــة حيــث يقــوم بالضغــط 

علــى ايقونــة إدارة طلباتــي.

ــكلة  ــف المش ــب بوص ــوم الطال ٤ - يق
ــكلة  ــوع المش ــد ن ــع تحدي ــه م ــة ب الخاص

ــادية ( ــة ، إرش )أكاديمي
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٥ - عنــد العــودة لطلباتــي تظهــر 
للطالــب الصفحــة التاليــة يســتطيع 
مــن خاللهــا مــا يلــي ) حالــة الطلــب ، 
تاريــخ االغــالق ، عــرض الطلــب ، حــذف 

ــب (. الطل

٧ - يســتطيع الطالــب مــن خــالل 
مــع  التواصــل  األيقونــة  هــذه 
ــه . ــاص ب ــي الخ ــرف األكاديم المش

خــالل  مــن  الطالــب  يســتطيع   -  ٦
هــذه األيقونــة تصفــح مجلــة اإلرشــاد 
ــات  ــرض موضوع ــي تع ــي الت األكاديم

الجامعــة. طالــب  تهــم  إرشــادية 

خــالل  مــن  الطالــب  يســتطيع   -  ٨
هــذه األيقونــة الدخــول علــى روابــط 
إرشــادية تعــرض للطالــب مجموعــة مــن 
ــو  ــع الفيدي ــية ومقاط ــارات النفس اإلختب
ــورة  ــة المص ــج التدريبي ــة والبرام التحفيزي
الحيــاة  فــي  الطالــب  تخــدم  التــي 

الجامعيــة.

خــالل  مــن  الطالــب  يســتطيع   -  ٩
ــة  ــار الخاص ــح اإلخب ــة تصف ــذه األيقون ه
ــة  ــالل أيقون ــن خ ــأول م ــادة أواًل ب بالعم

األخبــار.

ــل  ــات التواص ــع بيان ــا جمي ــر هن يظه
األكاديمــي  بالمشــرف  الخاصــة 

الخاص بالطالب 
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معالي مدير الجامعة يدشن بوابة خدمات الطالب

خدمات الدعم الفني لبوابة خدمات الطالب:
 فــي حالــة وجــود مشــكلة فــي اســتخدام بوابــة خدمــات الطالــب يمكنــك التواصل 

مــع مســؤول الدعــم الفنــي للبوابــة مــن خــالل االيميــالت التالية:

nmanbtawi@iau.edu.sa      yarady@iau.edu.sa

 تنبيه هام: 
والطالبــات  الطــالب  جميــع  علــى   
تقديــم كافة اســئلتهم واستفســاراتهم 
وغيــر  األكاديميــة   ومشــاكلهم 

ــب  ــات الطال ــة خدم ــر بواب ــة عب األكاديمي
ــن أي  ــة م ــات ورقي ــتقبال أي طلب ــم اس ــن يت ول

طالــب أو طالبــة
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حلقات النقاش



األسئلة الشائعة
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األسئلة األكثر شيوعا 8

١.  ما المقصود ببرنامج التهيئة؟

ــة  ــنة التحضيري ــادة الس ــا عم ــات تنظمه ــن الفعالي ــة م ــو مجموع ــة ه ــج التهيئ برنام
خــالل األســبوع األول مــن الدراســة ويحضــر الطالــب البرنامــج مــن خــالل مواعيــد محددة. 
ــات  ــادة والخدم ــي العم ــي ف ــام األكاديم ــة بالنظ ــف الطلب ــج لتعري ــدف البرنام ويه
المتاحــة وتقديــم النصائــح واإلرشــادات التــي تهمهــم ولقــاء عمــداء الكليــات 
ــج  ــذا البرنام ــالل ه ــم خ ــة، ويت ــنة التحضيري ــام الس ــل بنظ ــي تعم ــتهدفة الت المس
اســتخراج البطاقــة الجامعيــة واالنتهــاء مــن تفعيــل حســاب الطالــب االلكترونــي فــي 

ــالب. ــجالت الط ــام س نظ

٢. هـل يجب على الطالب الحضـــور؟
نعــم يجــب علــى الطالــب الحضــور وإن لــم يحضــر يعتبــر الطالــب غائبــًا هــذا االســبوع 
وتدخــل الفتــرة ضمــن نســبة الغيــاب المقــرة حســب اللوائــح واألنظمــة، كمــا يمكــن 

للطالــب مراجعــة المشــرف الطالبــي التابــع للمســار الــذي تــم قبــول الطالــب فيــه.

٣.  متى يحصل الطالب على البطاقة الجامعية؟

ــه  ــالة ل ــول رس ــد وص ــا بع ــول عليه ــب الحص ــتطيع الطال ــة يس ــج التهيئ ــالل برنام خ
ــع  ــم ٥٠( م ــى رق ــالمة )مبن ــن والس ــن إدارة األم ــة م ــتالم البطاقــة الجامعي بالتوجــه الس

ــب. ــمية للطال ــخصية رس ــورة ش ــاق ص ــرورة إرف ض

ــب  ــل تحتس ــة، وه ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــتوى ف ــد المس ــار تحدي ــود باختب ــا المقص ٤.  م
ــي؟ ــدل التراكم ــن المع ــه ضم نتيجت

ــنة  ــالب الس ــة( لط ــج التهيئ ــل برنام ــة )قب ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــده قس ــار يع ــو اختب ه
التحضيريــة؛ لتحديــد مســتواهم فــي مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة، بهــدف تصنيفهــم إلــى 
ــة  ــج اللغ ــن برنام ــوة م ــدة المرج ــوا الفائ ــي يحقق ــم، لك ــب قدراته ــتويات تناس مس
اإلنجليزيــة المكثــف، وال يدخــل اختبــار تحديــد المســتوى فــي نظــام تقييــم الطــالب وال 
يحتســب ضمــن معــدل الطالــب التراكمــي، ويجــب علــى الطالــب حضــور هــذا االختبــار 

ــه. ــؤولية غياب ــب مس ــل الطال ويتحم

٥. ما أهمية اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية للطالب؟

مــن خــالل اختبــار تحديــد المســتوى يتــم وضــع الطالــب فــي المســتوى المناســب لــه 
فــي اللغــة اإلنجليزيــة، وبالتالــي يجــب علــى كل طالــب توخــي الجديــة والدقــة فــي 
ــتواه  ــي مس ــب ف ــع الطال ــؤدي لوض ــوف ي ــك س ــار ألن ذل ــئلة االختب ــى أس ــة عل اإلجاب

الحقيقــي الــذي يتناســب مــع قدراتــه.

ــه  ــب نتيجت ــل تحتس ــات، وه ــي الرياضي ــتوى ف ــد المس ــار تحدي ــود باختب ــا المقص ٦. م
ــي؟ ــدل التراكم ــن المع ضم

ــنة  ــالب الس ــة( لط ــج التهيئ ــل برنام ــية )قب ــوم األساس ــم العل ــده قس ــار يع ــو اختب ه
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ــارات  ــي مه ــتواهم ف ــد مس ــط(؛ لتحدي ــي فق ــي و العلم ــار الهندس ــة ) المس التحضيري
الرياضيــات، بهــدف تحديــد الموضوعــات التــي يحتــاج التأكيــد عليهــا أكثــر مــن غيرهــا 
ــات، وال  ــج الرياضي ــة برنام ــن دراس ــوة م ــدة المرج ــوا الفائ ــي يحقق ــالب، لك ــد الط عن
يدخــل اختبــار تحديــد المســتوى فــي نظــام تقييــم الطــالب وال يحتســب ضمــن معــدل 
ــب  ــل الطال ــار ويتحم ــذا االختب ــور ه ــب حض ــى الطال ــب عل ــي، ويج ــب التراكم الطال

ــه. ــؤولية غياب مس

٧. هــل يتــم إعفــاء الطالــب مــن دراســة مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العامــة إذا كان حاصــاًل 

علــى شــهادة   IELTS؟
يعفــى الطالــب )إذا رغــب( مــن دراســة مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العامــة )١٠١ ( بعــد تحقيــق 

ــرطين التالين: الش
ــات  ــن مكون ــون م ــي كل مك ــك ف ــن ٩ وذل ــل م ــى األق ــات عل ــى ٦ درج ــول عل  ـ  الحص
اختبــار األيلتــس )القــراءة، والكتابــة، واالســتماع، والمحادثــة( وذلــك للمســار الصحــي 
والهندســي والعلمــي، أمــا بالنســبة للمســار اإلنســاني الحصــول علــى ٥ درجــات علــى 
ــة  ــم معادل ــس )ال يت ــار األيلت ــات اختب ــن مكون ــون م ــي كل مك ــك ف ــن ٩ وذل ــل م األق

النتيجــة وال تدخــل ضمــن معــدل الطالــب التراكمــي(. 
ــي األول  ــبوع الدراس ــي األس ــل ف ــوم عم ــر ي ــة آخ ــل نهاي ــاء قب ــب اإلعف ــدم بطل   ـ التق
مــن العــام الدراســي بالبرنامــج وتزويــد القســم بالنســخة األصليــة عــن نتيجــة االختبــار 

لمكتــب العمــادة بمبنــى ٤٥٠. 

٨.  كيف يسجل الطالب المواد الدراسية التي سيدرسها في السنة التحضيرية؟
 )PeopleSoft( ــالب ــجالت الط ــام س ــالل نظ ــن خ ــررات م ــجيل المق ــب بتس ــوم الطال يق
وذلــك بالدخــول علــى حســابه الشــخصي بموقــع الجامعــة وإتبــاع خطــوات التســجيل 
ــب  ــتلمه الطال ــذي يس ــجيل ال ــل التس ــة وبدلي ــع الجامع ــى موق ــح عل ــو موض ــا ه كم
ببرنامــج التهيئــة ) حيــث يجــب علــى الطالــب الحصــول علــى إســم مســتخدم و كلمــة 

الســر(.

٩. ما نظام الدراسة في السنة التحضيرية؟
ــارات  ــى مس ــن عل ــالب المقبولي ــع الط ــى جمي ــة عل ــنة التحضيري ــج الس ــق برنام يطب
الســنة التحضيريــة وهــي: المســار الصحــي، والمســار الهندســي، والمســار االنســاني، 
ــوم  ــة العل ــف( وكلي ــام – القطي ــا )الدم ــع بفرعيه ــة المجتم ــي، وكلي ــار العلم والمس
الطبيــة التطبيقيــة بالجبيــل وكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بالجبيل )المســارين 

ــة ــس الجامع ــا مجل ــي يحدده ــول الت ــروط القب ــًا لش ــاني (  وفق ــي واإلنس العلم

.١٠. متى تبدأ الدراسة في السنة التحضيرية؟
تبــدأ الدراســة مــن اليــوم األول لبرنامــج التهيئــة وفًقــا للتقويــم األكاديمــي الُمقــر مــن 

قبــل مجلــس الجامعــة.

١١.  هل السنة التحضيرية هي السنة األولى للطالب في الجامعة؟
نعــم هــي الســنة األولــى مــن حياتــه الجامعيــة فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
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فيصــل وتحتســب جميــع الســاعات التــي ســجلها الطالــب ضمــن المعــدل التراكمــي.

١٢.  ما المقصود بالمعدل التراكمي؟
هــو حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي جميــع 
المقــررات التــي درســها منــذ التحاقــه فــي الجامعــة علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة 
لتلــك المقــررات )انظــر البنــد ٣-٦ احتســاب المعــدل الفصلــي والتراكمــي صفحــة ١٥ 

ــب(. ــل الطال بدلي

١٣.  مــا هــي مســارات الدراســة فــي الســنة التحضيريــة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
فيصــل ؟

توجــد أربعــة مســارات للدراســة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تحــت إشــراف 
ــة  ــي )كلي ــار الصح ــي: المس ــاندة وه ــات المس ــة والدراس ــنة التحضيري ــادة الس عم
ــة  ــة الصيدل ــة وكلي ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــنان وكلي ــب األس ــة ط ــب وكلي الط
ــة  ــي )كلي ــار الهندس ــة( ، المس ــة العام ــة الصح ــض، وكلي ــة التمري ــة وكلي اإلكلينيكي
ــة  ــي )كلي ــار العلم ــم(، المس ــة التصامي ــة وكلي ــة الهندس ــط وكلي ــارة والتخطي العم
علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات وكليــة العلــوم وكليــة إدارة األعمــال(، والمســار 

ــة اآلداب(. ــة وكلي ــة التربي ــاني )كلي اإلنس

١٤.  هل يمكن للطالب أن يحول من مسار إلى آخر في السنة التحضيرية؟
ال يمكن التحويل من مسار إلى آخر في السنة التحضيرية.

١٥.  هل يحتسب الغياب من بداية الدراسة في السنة التحضيرية؟
ــارات  ــل االختب ــوم قب ــر ي ــى آخ ــة إل ــوم األول للتهيئ ــن الي ــاب م ــب الغي ــم، يحتس نع
النهائيــة. علمــًا بأنــه ســيتم تســجيل الغيــاب إلكترونيــًا عبــر نظــام ســجالت الطــالب.

١٦.  إذا غاب الطالب عن حضور المحاضرات ألعذار قهرية لمن يوجهها؟
ــدم  ــه أن يق ــرات علي ــن المحاض ــه ع ــى غياب ــة أدت إل ــذار قهري ــب أع ــدى الطال إذا كان ل
عــذر مقبــول حســب لوائــح وتعليمــات لجنــة قبــول األعــذار للمشــرف الطالبــي الخــاص 
بوكالــة المســار علــى أن يرفــق معــه المســتندات التــي تــدل علــى هــذه األعــذار، ويتــم 
عــرض طلبــه علــى اللجنــة المعنيــة لدراســته وتقديــر قبولــه مــن عدمــه )انظــر ســؤال 

رقــم ٢٧(. 

١٧.  هل تختلف ساعات االنذار والتجاوز في مستويات مقرر اللغة اإلنجليزية العامة؟
 نعم، كما يوضح الجدول التالي:

                        المقرر والمستوى                                   انذار مبكر 10%     تجاوز نسبة الغياب %15

اللغة 
االنجليزية 

العامة 
101

Beginner (مبتدأ(

Intermediate (متوسط(

Advance (متقدم(

48 ساعة

42 ساعة

30 ساعة

72 ساعة

63 ساعة

45 ساعة

 مالحظــة: ســاعات االنــذار والتجــاوز محتســبة علــى أســاس أن العــام الدراســي ثالثيــن أســبوًعا ومقــرر اللغــة 
االنجليزيــة العامــة مقــرر ســنوي.
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١٨.  متى يحرم الطالب من دخول االختبارات النهائية في السنة التحضيرية؟
أنظر البند ٤-٤ الخاص بالمواظبة والحرمان عن الدراسة بدليل الطالب ص ٢٣

١٩.  هل تقبل التقارير والمستندات الطبية الصادرة من قبل المستشفيات األهلية أم ال؟
ــن  ــا م ــرط اعتماده ــد، بش ــي الواح ــل الدراس ــالل الفص ــط خ ــدة فق ــرة واح ــل إال لم ال تقب

ــم ٢٧( ــؤال رق ــر س ــة )انظ ــؤون الصحي ــة للش اإلدارة العام

٢٠.  ما المقصود بالوحدات المعتمدة وساعات االتصال؟
 الوحــدات المعتمــدة: هــي وحــدة قيــاس دراســية لتحديــد وزن كل مقــرر نســبة 
ــب.  ــي للطال ــجل األكاديم ــب بالس ــي تحتس ــاعات الت ــي الس ــرى، وه ــررات األخ للمق
ــا  ــي يحضره ــة الت ــة والعملي ــاعات النظري ــي الس ــي إجمال ــال: ه ــاعات االتص   س
الطالــب بالقاعــة الدراســية مــع مــدرس المقــرر اســبوعيا الكتســاب المهــارات المتعلقــة 

ــرر. بالمق

٢١. متى يُعّد الطالب ناجًحا في مقررات السنة التحضيرية وما هي شروط االجتياز؟
 ٦٠( (D) يُعــّد الطالــب ناجحــًا فــي مقــررات الســنة التحضيريــة إذا حّصــل علــى تقديــر 

درجــة مــن ١٠٠( علــى األقــل مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر.
ــل  ــررات وأال يق ــع المق ــي جمي ــب ف ــاح الطال ــة نج ــنة التحضيري ــاز الس ــترط الجتي  يش

ــة. ــنة التحضيري ــج الس ــة برنام ــة بنهاي ــن خمس ــة م ــن ثالث ــي ع ــدل التراكمـ المع

٢٢.  متى يدرس الطالب المقرر الذي رسب فيه؟
ــع  ــي م ــل الصيف ــته بالفص ــن دراس ــل األول فيمك ــرر بالفص ــي مق ــب ف ــب الطال إذا رس
ــذي  ــرر ال ــن إذا كان المق ــا، ولك ــموح به ــاعات المس ــدد الس ــى لع ــد األقص ــاة الح مراع
ــر،  ــرر آخ ــة مق ــروري( لدراس ــرط ض ــابق )ش ــب س ــل األول متطل ــب بالفص ــه الطال ــب ب رس
فيتــم تســجيل المقــرر الــذي رســب فيــه ليدرســه بالفصــل الثانــي ويتــم تســجيل المقــرر 
ــو  ــة )١٠١( ه ــة العام ــة االنجليزي ــرر اللغ ــبة لمق ــا بالنس ــي. أم ــل الصيف ــي الفص ــر ف اآلخ
ــاء  ــرر الفيزي ــل مق ــي وبالمث ــل الصيف ــجيله بالفص ــن تس ــي ال يمك ــنوي وبالتال ــرر س مق

ــنوية. ــررات س ــي مق ــي فه ــار الصح ــاء للمس ــاء واإلحي والكيمي

٢٣.  ما الفرص المتاحة للطالب المتعثر بالسنة التحضيرية؟ 
إذا لــم يســتطع الطالــب اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التحضيريةخــالل فصلين دراســيين 
ــق  ــم يحق ــنوية أو ل ــررات الس ــاص بالمق ــي الخ ــار التكميل ــي أو االختب ــل الصيف والفص
معــدل ال يقــل عــن ٣ مــن ٥ فــي المســارات الصحيــة والهندســية والعلميــة وال يقــل عــن 
٢.٥ فــي المســار اإلنســاني فيحــال إلــى لجنــة المتابعــة األكاديميــة للنظــر فــي إمكانيــة 
ــه  ــا إذا كان معدل ــة أم ــع بالجامع ــة المجتم ــة بكلي ــوم الخاص ــج الدبل ــى برام ــه إل تحويل

أقــل مــن ٢ فيفصــل مــن الجامعــة.

٢٤.  هــل تحتســب درجــة المقــرر الــذي رســب فيــه الطالــب فــي حالــة دراســته مــرة أخــرى 

والنجــاح فيــه؟
نعم يتم احتسابها من ضمن المعدل التراكمي للطالب.
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٢٥.  هل يحق للطالب الذي دخل االختبار األساسي للمقرر أن يتقدم الختبار بديل؟
ال يحــق للطالــب أن يتقــدم الختبــار بديــل طالمــا دخــل االختبــار األساســي وفًقــا ألنظمــة 

ولوائــح جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.

ــي  ــي أو النهائ ــار الفصل ــن االختب ــب ع ــب الطال ــة تغي ــي حال ــع ف ــراء المتب ــا االج ٢٦. م

ــري؟ ــذر قه ــبب ع بس
ــرف  ــذره للمش ــم ع ــه تقدي ــري ، يمكن ــذر قه ــبب ع ــار بس ــن االختب ــب ع ــب الطال إذا تغي
ــخ  ــن تاري ــام م ــبعة أي ــاوز س ــدة ال تتج ــالل م ــك خ ــار وذل ــة المس ــاص بوكال ــي الخ الطالب
ــب أو  ــه الطال ــن يفوض ــخصيا أو م ــب ش ــن الطال ــذار م ــدم االعت ــى أن يق ــاب، عل الغي
ــى  ــذار إل ــع األع ــم رف ــور ، ويت ــن الحض ــه م ــذر يمنع ــود ع ــة وج ــي حال ــرعي ف ــه الش ولي
لجنــة قبــول األعــذار إلكترونيــاَ وفــي حالــة قبولــه يتــم رصــد درجــة الطالــب ) IC ( لالختبــار 
النهائــي ومــن ثــم يتــم تحديــد اختبــار تكميلــي، أمــا االختبــار الفصلــي يعقــد لــه اختبــار 
بديــل خــالل أســبوعين مــن تاريــخ االختبــار األساســي المتغيــب عنــه ويتــم إبــالغ الطالــب 

ــه . ــب عن ــوز التغي ــدد وال يج ــد المح بالموع

٢٧.ما األعذار التي يمكن قبولها بصفة عامة؟
األعذار التي يمكن قبولها بصفة عامه:

١- األعــذار الطبيــة مــن الجهــات الطبيــة المختصــة بمنــح االجــازات المرضيــة بعــد القيــام 
بالكشــف الطبــي وهــي:

 المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
 المستشفيات التخصصية الحكومية.

ــا                        ــرح له ــة المص ــادات المجمع ــة والعي ــتوصفات الخاص ــفيات والمس  المستش
ــة. ــن وزارة الصح م

٢- الحوادث المرورية:
ــم«  ــركة » نج ــل ش ــن قب ــدر م ــادث يص ــن الح ــر ع ــى تقري ــاءًا عل ــذر بن ــل الع يقب
ــال  ــب كام ــم الطال ــا اس ــون متضمن ــى أن يك ــرور، عل ــن إدارة الم ــه م ــدق علي يص

ــادث. ــوع الح ــت وق ــخ ووق وتاري
٣- حاالت الوفاة:

تكــون بالنســبة لـــ )األب، واألم، واألخ، واألخــت، واالبــن، واالبنــه، والــزوج، والزوجــة، 
والجــد أو الجــدة ( فقــط ، كحــد أقصــى ثالثــة أيــام ، علــى أن يحضــر مــا يؤيــد ذلــك 

» شــهادة وفــاة ، أو تصريــح دفــن وصــورة مــن بطاقــة األحــوال«.

٢٨.bما اإلجراء المتبع في حال اعتراض الطالب على درجات االختبارات الفصلية-النهائية؟
ــن  ــن م ــة واألربعي ــى الحادي ــن وحت ــة والثالثي ــن الحادي ــواد م ــة للم ــد التنفيذي إن القواع
ــام  ــة اإلم ــة لجامع ــد التنفيذي ــة والقواع ــة الجامعي ــارات للمرحل ــة واالختب ــة الدراس الئح

ــى: ــص عل ــل تن ــن فيص ــن ب عبدالرحم
 أن يتقــدم الطالــب بطلــب إعــادة التصحيــح إلــى عميــد الكليــة أو مــن يفوضــه 

خــالل أســبوعين مــن تاريــخ إعــالن النتيجــة.
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يشترط موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه على الطلب.   
يحدد المجلس عضو هيئة التدريس الذي يتولى إعادة التصحيح.   

 بعــد إعــادة تصحيــح ورقــة اإلجابــة يتولــى المجلــس النظــر فــي النتيجــة ويكــون 
قــراره فــي ذلــك نهائيــًا.

ــادة  ــالها لعم ــق إرس ــن طري ــا ع ــم تعديله ــة يت ــي الدرج ــأ ف ــود خط ــد وج  عن
ــي. ــل التال ــة للفص ــارات النهائي ــة االختب ــاوز بداي ــا ال يتج ــجيل بم ــول والتس القب

٢٩. ما الجهة المعنية بتخصيص الطالب بعد إنهاء دراسته في السنة التحضيرية؟
ــث إن  ــالب حي ــص الط ــة بتخصي ــة المعني ــي الجه ــة ه ــنة التحضيري ــادة الس ــد عم ال تُع
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــي الجامع ــجيل ف ــول والتس ــاد القب ــل عم ــن قب ــم م ــص يت التخصي

ــتهدفة. ــات المس الكلي

٣٠. ما إجراءات سحب الطالب لملفه من الجامعة؟
ــابه  ــى حس ــول عل ــك بالدخ ــًا وذل ــة الكتروني ــن الجامع ــه م ــحب ملف ــب س ــن للطال يمك
فــي نظــام ســجالت الطــالب وتقديــم طلــب إخــالء طــرف، ثــم مراجعــة الجهــات المعنية 
ــؤون  ــادة ش ــي – عم ــكن الجامع ــات – الس ــادة المكتب ــالمة – عم ــن والس ــة – األم )الكلي

الطــالب - عمــادة القبــول والتســجيل( إلنهــاء اجــراءات ســحب ملفــه مــن الجامعــة.

٣١.كيف يمكن للطالب متابعة حضوره في المقررات الدراسية؟
يســتطيع الطالــب متابعــة حضــوره وغيابــه مــن خــالل تطبيقــات تحمــل علــى جــواالت 
ــة  ــي حال ــاب، وف ــبة الغي ــرر ونس ــكل مق ــاب ل ــاعات الغي ــدد س ــا ع ــر فيه ــالب وتظه الط
ــة  ــاص بوكال ــي الخ ــرف الطالب ــة المش ــتطيع مراجع ــاب يس ــبة الغي ــه بنس ــدم معرفت ع

ــرر. ــدرس المق ــار وم المس

٣٢.  كيف يمكن للطالب معرفة درجاته في عمادة السنة التحضيرية؟
 Blackboard ــم ــام إدارة التعل ــى نظ ــدرس عل ــل الم ــن قب ــأول م ــا أوال ب ــالن عنه ــم اإلع يت

ــل. ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــع جامع بموق

٣٣. هل يحصل الطالب على الكتب الدراسية في السنة التحضيرية؟
ــى  ــاعدتهم عل ــة لمس ــب الجامعي ــة الكت ــى كاف ــول عل ــالب الحص ــى الط ــب عل يتوج

ــة. ــورة منتظم ــم بص ــة مقرراته متابع

٣٤. ما المقصود بالمجلس االستشاري الطالبي؟
ــة  ــنة التحضيري ــد الس ــهم عمي ــاب ويرأس ــم باالنتخ ــم اختياره ــالب يت ــن الط ــة م مجموع
ــم  ــى تقدي ــدف إل ــادة، ويه ــة والعم ــن الطلب ــل بي ــة الوص ــل حلق ــه ويمث ــن يفوض أو م
المالحظــات واالقتراحــات لعميــد الســنة التحضيريــة فــي المجــاالت التــي تهــم الطلبــة 

ــم. ــا تواجهه ــي ربم ــكالت الت والمش

٣٥. هل توجد خدمات صحية في عمادة السنة التحضيرية؟
نعــم، يوجــد مركــز طــب األســرة والمجتمــع بالحــرم الجامعــي بالراكــة، وأيضــًا وعيــادة 

صحيــة فــي مجمــع الريــان تخــدم طالبــات المســارين العلمــي واإلنســاني.
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٣٦. ما هو التعلم اإللكتروني؟
ــي  ــب اآلل ــالل الحاس ــن خ ــة م ــال الحديث ــات االتص ــتخدام تقني ــم باس ــة تعل ــو طريق ه
وشــبكاته ووســائطه المتعــددة مــن صــوت وصــورة ومكتبــات الكترونيــة إليصــال 
ــن  ــادة نظامي ــح العم ــدة وتتي ــر فائ ــد وأكث ــل جه ــت وأق ــر وق ــم بأقص ــة للمتعل المعلوم
 Oxford learn ــفورد ــام أكس ــم blackboard ونظ ــام إدارة التعل ــا نظ ــي هم ــم االلكترون للتعل

ــة. ــة اإلنجليزي ــاص باللغ الخ

٣٧. ما هي المخالفات التي يعاقب عليها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل؟
المخالفات، ويمكن تصنيفها إلى:

١- أكاديمية ومنها:
 تجاوز نسبة الغياب المسموح بها والمحددة بـ ١٥% بدون أعذار مقبولة.

 إعاقة سير المحاضرات، أو الدروس العملية، أو االختبارات.
 الغش أو محاولته بأي وسيلة من الوسائل.

 انتحــال شــخصية طالــب آخــر بــأي شــكل مــن األشــكال فــي االختبــارات أو فــي 
حلقــات النقــاش.

٢- سلوكية، ومنها:
 اإلساءة للدين أو الوطن أو الجامعة بأي وسيلة.

ــنة  ــادة الس ــة، أو عم ــوبي الجامع ــد منس ــق أح ــل بح ــول أو الفع ــداء بالق  االعت
ــا. ــن فيهم ــة، أو العاملي التحضيري

 التدخين داخل أروقة الجامعة، أو عمادة السنة التحضيرية.
 المظهــر غيــر الالئــق مــن حيــث: اللبــاس، أو تعليــق القالئــد، أو األســاور، أو إطالــة 

. . لشعر ا
 العبــث باألجهــزة والمعــدات داخــل مبانــي ومرافــق الجامعــة، أو عمــادة الســنة 

التحضيريــة، أو إســاءة اســتخدامها.
 السرقة أو محاولتها.

 إظهــار التعصــب القبلــي أو العنصريــة تجــاه الطلبــة، أو موظفــي الجامعــة أو 
عمــادة الســنة التحضيريــة.

 تزويــر وثائــق الجامعــة أو العمــادة، أو محاولــة ذلــك، أو اســتخدامها أليــة أغــراض 
غيــر مشــروعة.

٣-المرورية، ومنها:
الوقوف الخاطئ أو في األماكن المخصصة لآخرين.

مخالفة تعليمات رجال األمن.
العبث بسيارات الغير، أو محاولة ذلك.

٤-النظامية، ومنها:
ــة،  ــنة التحضيري ــادة الس ــة أو عم ــل الجامع ــات داخ ــطة أو فعالي ــة أي أنش  إقام
أو  الملصقــات،  أو  النشــرات  أو  المطبوعــات  إصــدار  أو  فيهــا،  المشــاركة  أو 
ــات، دون  ــات، أو التوقيع ــوال أو التبرع ــع األم ــا، أو جم ــي توزيعه ــاركة ف المش
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موافقــة الجهــات ذات العالقــة.
 المســاس بالمبــادئ واألســس اإلســالمية واالجتماعيــة للدولــة، أو اإلســاءة 
ــات  ــام للتنظيم ــى االنضم ــوة إل ــاًل، أو الدع ــواًل أو فع ــة ق ــدة الوطني ــى الوح إل
المعاديــة للوطــن، أو إلــى أي أفــكار سياســية أو إقليميــة تخالــف نظــام الدولــة، 

ــة. ــنة التحضيري ــة أو الس ــل الجامع ــا داخ ــج له أو التروي
ــالاًل  ــكل إخ ــا تش ــة أنه ــنة التحضيري ــة أو الس ــرى الجامع ــرى ت ــة أخ  كل مخالف
ــذا  ــي ه ــص ف ــأنها ن ــرد بش ــم ي ــرارات ول ــات وق ــح وتعليم ــن لوائ ــدره م ــا تص بم

ــاق. الميث

٣٨. ما هي العقوبات التأديبية المنصوص عليها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل؟
ــي  ــن والت ــة المخالفي ــق الطلب ــبة بح ــة المناس ــراءات التأديبي ــاذ اإلج ــة اتخ ــق للجامع يح

تتمثــل فــي:
١- العقوبات التأديبية األساسية، وهي:

 اإلنذار ويسلم األصل للطالب نفسه ويُشَعر ولي أمره بذلك.
 حرمان الطالب من التسجيل في مقرر أو أكثر لمدة فصل دراسي واحد.

ــع  ــجيل جمي ــن تس ــه م ــي أو حرمان ــار النهائ ــول االختب ــن دخ ــب م ــان الطال  حرم
ــا. ــا جميعه ــبا فيه ــاره راس ــي أو اعتب ــل الدراس ــي الفص ــجلها ف ــي س ــررات الت المق

 الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي رئيسي واحد.
ــررات  ــة مق ــن ثالث ــد ع ــى أال تزي ــر عل ــرر أو أكث ــي مق ــب ف ــة الطال ــاء نتيج  إلغ

ــة. ــة بالمخالف ــرر ذا العالق ــون المق ــاة أن يك ــع مراع ــا م ــبا فيه ــاره راس واعتب
 الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.

 الفصل النهائي من الجامعة وتختم وثائقه بختم )مفصول تأديبيًا(.
ــب  ــالح أو التركي ــة اإلص ــه تكلف ــاف إلي ــه مض ــا أتلف ــة م ــب قيم ــل الطال  يتحم

ــة. ــوق الخاص ــا الحق ــا فيه ــات بم ــن تبع ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت وم
٢- العقوبات التأديبية البديلة، وهي:

حرمــان الطالــب مــن التمتــع مــن أحــد أو بعــض االمتيــازات أو الخدمــات الجامعيــة لمــدة 
فصــل دراســي أو أكثــر وذلــك علــى النحــو التالــي:

 الحرمان من استعارة الكتب من المكتبة الجامعية
 الحرمان من اإلقامة بالسكن الجامعي.

ــة  ــل الجامع ــة وتمثي ــالت الطالبي ــارات والرح ــي الزي ــتراك ف ــن االش ــان م  الحرم
ــود. ــي الوف ف

 الحرمان من دخول الطالب لشبكة االنترنت بالجامعة.
 الحرمــان مــن االســتفادة مــن االعانــة أو القــروض مــن صنــدوق الطالــب لمــدة 

ال تزيــد عــن فصليــن دراســين.
ــن  ــد ع ــدة ال تزي ــي لم ــغيل الطالب ــج التش ــي برام ــجيل ف ــن التس ــان م  الحرم

ــين. ــن دراس فصلي
ــن  ــن فصلي ــد ع ــدة ال تزي ــفر لم ــر الس ــض تذاك ــة تخفي ــن بطاق ــان م  الحرم
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دراســين.
ــى  ــد عل ــي واح ــل دراس ــدة فص ــم لم ــض المطع ــة تخفي ــن بطاق ــان م  الحرم

ــل. االق
ــة  ــة بالجامع ــة الخاص ــة أو الترفيهي ــق الرياضي ــتخدام المراف ــن اس ــان م  الحرم

ــين. ــن دراس ــن فصلي ــد ع ــدة ال تزي لم

٣٩. هل يحق لي الحصول على مكافأة شهرية؟ وإن كانت اإلجابة بنعم كيف؟
 نعــم، ويتــم احتســاب مقــدار مكافئــات )القســم األدبــي )٨٥٠( ريــال، مكافئــات القســم 
العلمــي )١٠٠٠(( ريــال شــهريًا، يخصــم منهــا )١٠( ريــال شــهريًا لصنــدوق الطالــب التكافلــي، 

وذلــك طبقــًا للشــروط التاليــة: -
١(  أن يكون الطالب/الطالبة منتظمـًا في الدراسة.

٢(  أن يكون الطالب/الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعوديــة.
٣(  أال يكون الطالب/الطالبة موظفــًا.

٤(  البــد أن يقــوم الطالــب بإنشــاء حســاب بنكــي وتزويــد موقــع الخدمــات 
ــة. ــرف المكافئ ــم ص ــه ليت ــة ب اإللكتروني

ــول  ــادة القب ــات بعم ــم المكافئ ــع قس ــل مـ ــن التواص ــات يُمك ــن المعلوم ــد م     ولمزي
bserve@iau.edu.sa ــي ــد اإللكترون ــالل البري ــن خ ــجيل م والتس



 أنشطة ومرافق
الجامعة
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بوابة الجامعة

ملتقى المهنة
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مرافق الجامعة

المعارض
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المكتبة المركزية

الصالة الرياضية
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تكريم فريق السنة التحضيرية في األنشطة الرياضية

أسبوع التوعية بأضرار السمنة
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مرافق الجامعة

بهو مجمع الكليات الصحية



عمادة السنة التحضيرية
والدراسات المساندة

 دليل
الطالب

81

كلية العمارة والتخطيط

قاعة المؤتمرات المركزية
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المكتبة المركزية

توقيع  مذكرة تفاهم بين عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
 ودار نشر جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة
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١- مبنى عمادة القبول والتسجيل.
٢- قاعة المؤتمرات.

٣- مجمع الكليات الصحية )المسار الصحي(.
ــب  ــع كت ــز توزي ــاد- مرك ــه واإلرش ــز التوجي ــالب- مرك ــؤون الط ــادة ش ــي - عم ــكن الجامع ٤- الس

ــي. ــار الصح المس
٥- بوابة الجامعة الرئيسية.

٦- مبنى رقم )٤٠٠( لطالب المسار العلمي.
٧- مبنى رقم)٤٥٠( لطالب المسار الهندسي - إدارة السنة التحضيرية.

٨- مبنى رقم )١١( قاعات حلقات النقاش.
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