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المقدمة
العمليــة  لدعــم تطويــر  األكاديمــي”  إنشــاء “ وحــدة اإلشــراف  تــم 
التعليميــة وتأســيس قواعــد المشــاركة والتفاعــل ووضــع القــرارات 
لبنــاء الشــخصية القــادرة علــي مواجهــة المســتقبل بمــا يحملــه مــن 

متغيــرات.

َيفــرض نظــام اإلشــراف األكاديمــي واجبــات  المنطلــق  ومــن هــذا 
علــى طرفــي العمليــة التعليميــة، المؤسســة التعليميــة والطالــب، 
وتتجلــى هــذه الواجبــات فــي مجمــل النظــم واللوائــح اإلداريــة والفنيــة 
بمخرجاتهــا،  التعليميــة  العمليــة  نشــاط  تنظــم  التــي  واألكاديميــة 
وينفــرد اإلشــراف األكاديمــي بالــدور الحيــوي الــذي يعمــل علــى نقــل 
الصــورة العامــة للحيــاة الجامعيــة وتوضيــح األبعــاد المختلفــة لهــذه 

الصــورة للطالــب.

وتماشــٍيا مــع هــذا النهــج، فــإن اهتمامنــا بالطالــب كمكــون رئيســي 
فــي العمليــة التعليميــة - فــي ظــل وجــود إدارة فاعلــة تنهــج النهــج 
بأبعادهــا  التعليميــة  العمليــة  مكونــات  مــع  تعاملهــا  فــي  الفعــال 
المختلفــة- يجعلنــا دائمــا نعمــل علــى توجيهــه وإرشــاده ومتابعتــه 
ــات  ــه ومســاعدته فــي الكشــف والتعــرف علــي العقب وتقييــم إنجازات
التــي تواجهــه وتحــد مــن تقدمــه، مــن خــالل وحــدة متخصصــة تتولــى 

القيــام بمهــام اإلشــراف بكفــاءة عاليــة .

ولمــا كان نجــاح العمليــة التعليميــة مرهــون بمــدى اســتجابة وتفاعــل 
الطالــب فــي البيئــة الجامعيــة،  لــزم أن تتوفــر لــه كافــة اإلمكانــات 
األساســية التــي  تحثــه علــي اإلبــداع   واالبتــكار، واالندمــاج الفعلــي 
الــذي  التخصــص  دراســة  علــى  وإقبالــه   التعليميــة  العمليــة  فــي 
طالمــا رغــب فيــه، ويتعــزز هــذا الشــعور باألمــن النفســي مــن خــالل 
فهمــه للوائــح واألنظمــة وإلمامــه بالخطــة الدراســية، وشــروط النجــاح، 
وحســابات التقديــرات التراكميــة وإجــراءات التســجيل، والتواصــل مــع 
القنــوات اإلشــرافية بــكل يســر وســهوله، ليشــعر بوجــوده االجتماعــي 

ــة. ــة الجامعي كعضــو فعــال فــي البيئ





الفصل األول

اإلشراف األكاديمي
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

المصطلحات األكاديمية

ويتكون من فصلين دراسيين، الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني، وقد يضاف العام الجامعي
إليهما فصل ثالث ويسمى ) الفصل الصيفي ( ال تلتزم جميع طالب الكلية بالتسجيل فيه .

رقم يدل على العام الجامعي الذي تم قبول الطالب فيه إضافة إلى الرقم المتسلسل الرقم الجامعي
للطالب في ذلك العام.

هو مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا ُتدرس على مداها المقررات، وال تدخل من الفصل الدراسي
ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية .

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

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

المنهج الدراسي محدد األهداف والمحتوى يتناول موضوعًا ما لمدة فصل دراسي كامل المقرر الدراسي
ويميز المقرر باالسم والرقم والرمز.

السجل األكاديمي
هو وثيقة رسمية تبين وضع الطالب الدراسي شاماًل اسم الطالب،  الكلية, وتخصصه، وحالته 

الدراسية والمقررات التي درسها وعدد وحداته الدراسية وتقديراته فيها والمعدل الفصلي 
والمعدل التراكمي واإلنذارات األكاديمية .

مجموعة المقررات الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طالبها، وهي مقررات تتفق متطلبات الجامعة
وأهداف الجامعة.

مجموعة المقررات الدراسية التي يدرسها جميع طالب الكلية على اختالف تخصصاتهم  وذلك متطلبات الكلية
لتوفير قاعدة أساسية من الثقافة والمعلومات لهن.

وتشكل مجموعة المقررات الدراسية التي تنتمي إلى حقل واحد من حقول العلوم والمعرفة متطلبات التخصص
اإلنسانية، وينفرد بدراستها طالب التخصص الواحد في الكلية.

يعتبر بمثابة إيصال يطبعه الطالب بعد التسجيل مباشرة يبين المقررات التي تم التسجيل فيها الجدول الدراسي
فعاًل شامال اسم المقرر، موعد المحاضرات )الوقت – اليوم - القاعة( .

المشرف 
األكاديمي

هو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم األكاديمي ليتولى توجيه الطالب في عملية تسجيل 
مقررات كل فصل دراسي ، ويتابع مسيرته العلمية منذ دخوله إلى الجامعة وحتى تخرجه.

تتاح الفرصة للطالب خالل أسبوع واحد من انتهاء فترة التسجيل لتعديل تسجيله بما يتناسب الحذف واإلضافة
مع الخطة الدراسية المعتمدة للكلية وفي حدود العبء الدراسي المسموح به .

هو مؤشر يعطى للطالب  في حال لم يسجل أي مقرر خالل فترة التسجيل المحددة .مؤشر االنقطاع

المعدل الفصلي
هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحًا أو رسوبًا في الفصل الدراسي الواحد ، 
ويتم احتسابها على النحو التالي: تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة، ثم يجمع 

حاصل الضرب، وتقسم على مجموع الساعات التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي .

المعدل التراكمي

هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحًا أو رسوبًا حتى آخر فصل أتم دراسته 
، ويتم احتسابها على النحو التالي: يجمع حاصل ضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته 
المعتمدة لكل المقررات التي درسها الطالب في كل الفصول ، ثم تقسم على إجمالي 

الساعات المعتمدة للفصول الدراسية التي درسها .
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يعــد اإلشــراف األكاديمــي ركًنــا أساســًيا ومحورًيــا فــي النظــام التعليمــي، حيــث يعد اســتجابة موضوعيــة لمواجهة 
متغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وإنســانية فــي صلــب النظــام وفلســفته التربوية.

  
يتمثــل اإلشــراف األكاديمــي فــي محــوري العمليــة اإلرشــادية: المؤسســة التعليميــة والطالــب، ويتكامــل بوعــي 
وتفهــم جميــع األطــراف؛ بهــدف توجيــه الطالــب إلــى انســب الطــرق لتحقيــق النجــاح المنشــود والتكيــف مــع البيئــة 

الجامعية. 
ويتحقــق هــذا الهــدف مــن خــالل خدمــات إرشــادية متنوعــة ،اإلرشــاد األكاديمــي الفــردي والبرامــج اإلرشــادية 

المختلفــة. واالستشــارات 

تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية.	 
إمداد الطلبة بالمعلومات الصحيحة عن الكلية والسياسات التعليمية والموارد والبرامج الدراسية .	 
تعزيز التحصيل األكاديمي للطلبة، ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعتريهم أثناء تحصيلهم العلمي.	 
تقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكالت األكاديمية من الطلبة.	 
رعاية الطلبة ذوي التحصيل الدراســي المتدني والمتعثر واالهتمام بهم ومتابعتهم حتى يرتقوا بمســتواهم 	 

الدراسي.
رعاية ومساعدة الطلبة اجتماعيا وماديا وصحيا ونفسيا بالتعاون مع الجهات المعنية.	 
رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والمبدعين.	 

مفهوم االشراف األكاديمي

أهداف االشراف األكاديمي

برامج االرشاد األكاديمي

برامج توجيهية 

للطلبة المتفوقين لعموم الطلبة للطلبة المتعثرين للطلبة المستجدين

وهــذا النــوع مــن البرامــج موجهــه 
للتعريــف أساًســا بنظــام الدراســة    
التأقلــم  وتحقيــق  واالختبــارات 
الجامعيــة،  الدراســة  مــع  الــازم 
وتعريفهــم بحقوقهم وواجباتهم. 

لمعاونتهم في تجاوز 
عثراتهم وتحقيق النجاح 
المنشود، ومساعدتهم 

في التغلب على ما 
يواجهونه من عقبات 

ومشكات. 

لمساعدتهم في 
تحسين مستواهم 
الدراسي والتحصيلي.

لمساعدتهم على 
االستمرار في 

التفوق تشجيًعا لهم 
وتحفيزًا لغيرهم من 

الطلبة.

برامج إرشادية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

يجــب أن تتوفــر لــدى الطالــب بعــض االدوات الضروريــة والهامــة لالســتفادة مــن التوجيهــات واالرشــادات المقدمة 
مــن المشــرف االكاديمي

معرفــة األنظمــة واللوائــح بالجامعــة )الئحــة الدراســة واالختبــارات - ضبــط الســلوك – دليــل السياســات 	 
واالختبــارات - الئحــة الحقــوق والواجبــات... (.

دليل االشراف االكاديمي ) الطالب(.	 
دليل تقويم الطالب	 
 	.)LMS -SIS- Email ( الخدمات االلكترونية
التقويم االكاديمي )اإللمام بمواعيد التسجيل، الحذف، اإلضافة، االنسحاب، التأجيل، االعتذار، ... (.	 
الخطة الدراسية للبرنامج. 	 
متطلبات الكلية والجامعة ومتطلبات التخرج.	 
السجل األكاديمي. 	 
تقرير المتابعة.	 
الجدول الدراسي. 	 

تعنــى وحــدة اإلشــراف األكاديمــي بتقديــم الدعــم واإلرشــاد لطلبــة الكليــة والعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم، 
وتشــجيعهم علــى التميــز واإلبــداع األكاديمــي، للتخــرج فــي المــدة الزمنيــة المحــددة بعــد أن اكتســبوا خبــرات علميــة 

ومهــارات عمليــة تهيــئ لهــم فرصــة ناجحــة للعمــل.

أدوات االشراف األكاديمي

وحدة االشراف األكاديمي

الهيكل التنظيمهي

عميد الكلية

وكيل الشؤون األكاديمية 

منسقي اإلشراف األكاديمي باألقسام

رئيس وحدة اإلشراف األكاديمي 

المشرفون االكاديميون باألقسام
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مساعدة الطلبة في  تسجيل المقررات المناسبة لهم بداية كل فصل دراسي والحذف واإلضافة 	 
التأكد من موافقة جدول الطالب مع الخطة الدراسية للبرنامج من خالل سجل المتابعة للطالب بالنظام.	 
إعداد الخطة المؤدية لتخرج الطالب بما يتناسب مع قدراته خالل المدة الزمنية المحددة  .	 
تخصيــص ســاعات اشــرافية لمقابلــة الطلبــة ومناقشــة المشــاكل التــي تواجههــم أثنــاء الدراســة وخاصــة 	 

الطلبــة المتعثريــن ومحاولــة حلهــا بالطــرق المناســبة كاقتــراح امتحانــات بديلــة أو زيــادة الســاعات التدريســية 
ــر . ــة التعث ــر ذلــك إلخراجهــم مــن حال ــة( أو غي ــة – الســاعات المكتبي ــدروس االضافي )ال

مناقشة الخيارات المناسبة للطالب في الفصل القادم )تسجيل ، حذف ، انسحاب، تغيير تخصص.. الخ(.	 
المتابعــة الدقيقــة للتحصيــل العلمــي للطالــب فــي المــواد المســجل فيهــا وحثــه وتشــجيعه علــى المزيــد مــن 	 

االجتهــاد والثنــاء عليــه .
إعــداد ملــف خــاص لــكل طالــب مــن الطلبــة الذيــن أوكل إليــه مهمــة اإلشــراف عليهــم وخاصة الطلبــة المتعثرين 	 

أو المتوقــع تعثرهــم حتــى يســهل متابعتهــم ، والحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بهــم مــن خــالل نظــام 
.)SIS( الســجالت

 	.)LMS( مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني
حث الطلبة على المشاركة في األنشطة .	 
تشــجيع الطلبــة وحثهــم علــى حضــور الــدورات والــورش التدريبيــة المقدمــة مــن قبل وحدة الخدمات االرشــادية 	 

وعمــادة شــؤون الطالب ووحــدة الخريجين .
حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية )المكتبة الرقمية(.	 
التعريــف بمــا تقدمــه الجامعــة مــن خدمــات ودعــم طالبــي )الدعــم المالــي – الخدمــات الطالبيــة(  ممــا تســهم 	 

فــي إكمــال دراســتهم بيســر وســهولة. 
اإلشراف على الطالب من لحظة دخوله الكلية إلى التخرج؛ لضمان إتمامه للخطة الدراسية في المدة النظامية	 
تقوم بتزويد المرشد النفسي واالجتماعي بمعلومات مختصرة عن حالة الطالب في حال الحاجة لذلك	 
الحفاظ على الدرجة القصوى من السرية في تنظيم الجلسات االرشادية. 	 

 الحقوق:
يناقــش مــع المشــرف األكاديمــي التحصيــل العلمــي الســابق ووضعــه األكاديمــي وخطــة العمــل للفصــل 	 

الدراســي القــادم
التواصل المباشر أو اإللكتروني مع المشرف األكاديمي من خالل جميع القنوات المتاحة.	 
تقديم المساعدة والنصح عند الحذف واإلضافة خالل فترة تسجيل المقررات.	 
المناقشة مع المشرف األكاديمي في كل ما يخص مستقبله األكاديمي.	 
تقديم التوجيه واإلرشاد بصفة مستمرة حتى التخرج.	 
ٌتعامل جميع ملفات ومعلومات الطالب بسرية تامة وفي سياق متطلبات الحالة.	 
التعريف بالخدمات المتاحة بالكلية والجامعة لالستفادة منها.	 

الواجبات:
يتحمــل الطالــب كامــل المســؤولية عــن أدائــه األكاديمــي، إذ أن اإلشــراف األكاديمــي  هــو أداة لتقديــم العــون 	 

والمســاعدة وتذليــل العقبــات والصعوبــات التــي تواجــه الطالــب.
االطالع علي دليل وموقع الكلية للتعرف إلى متطلبات القسم والكلية والجامعة والخطة الدراسية للبرنامج 	 
اإللمام بتفاصيل التقويم الدراسي والمواعيد الحرجة، التي تختص بالتسجيل واالنسحاب واالعتذار الخ..	 
معرفة المشرف األكاديمي ومواعيد ساعاته اإلشرافية ووسيلة التواصل معه ) المكتب- البريد - الهاتف(	 
المواظبــة علــى مقابلــة المشــرف للتشــاور حــول األهــداف الدراســية والمهنيــة، والبرنامــج والجدول الدراســي 	 

، واالستفســار عــن كل الجوانــب التــي يجــد فيهــا غموضــًا.  
المواظبة على مقابلة المشرف حسب المواعيد المتفق عليها وااللتزام بحضور اللقاءات.	 
إخطار المشرف بأي متغيرات قد تؤثر في أدائه الدراسي )االقتصادية والصحية واالجتماعية واألكاديمية (.	 

مهام وواجبات المشرف األكاديمي

حقوق وواجبات الطالب/ـة



يمكن الحصول على الخدمات االرشادية من خالل: 

1-   حدة االشراف األكاديمي :

2-   المشرف األكاديمي :

3-  وحدة الخدمات االرشادية : 

الحصول على  الخدمات االرشادية

csd.adu@iau.edu.sa

البريد االلكتروني

 cac@uod.edu.sa

013-3337481

الهاتف

0133333000
 الخط الساخن

الحضور إلى المقر
GF17 – 5ع   

اللقاء المباشر

الدور الثانى
 أعلى مجمع العيادات
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ







الفصل الثاني

التخصصات والمجاالت الوظيفية والخطط 
الدراسية للمسارت في البرامج األكاديمية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الرياضيات الرياضيات
اللغة 159-156بحتة

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس في 
علوم الرياضيات

- التعليم العام والجامعي .
-  المراكز البحثية .

- البنوك والشركات التجارية.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الرياضيات الرياضيات
اللغة 159-156تطبيقية

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس في 
علوم الرياضيات

- التعليم العام والجامعي .
- المراكز البحثية .

- محللي بحوث عمليات 
- فنيين ومختصين في مجال 

البرمجيات في المنظمات 
العامة والخاصة .

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 159-156اإلحصاءالرياضيات
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي
بكالوريوس في 
علوم الرياضيات

-  المراكز البحثية.
-   البنوك، التأمينات، 

المؤسسات المالية، التحليل 
المالي واالقتصادي.

-  مراكز االحصاء والتوثيق 
والدراسات والتخطيط.

- التعليم العام والجامعي 

1.  تخصصات برنامج الرياضيات:
:)Pure Mathematics Track( أ -  مسار الرياضيات البحتة

:)Applied Mathematics Track( ب -  مسار الرياضيات التطبيقية

:)Statistics Track( ت -   مسار اإلحصاء

1-  التخصصات والمجاالت الوظيفية للمسارات في برامج األكاديمية
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التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الفيزياء

الفيزياء 
التطبيقية
) المادة 
المكثفة (

اللغة 154-158
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء )الفيزياء 
التطبيقية/ 

المادة المكثفة(

التعليم العام الجامعي 
والمراكز البحثية.

- مجال معالجة المياه / فني 
مختبر

- مجال التكنولوجيا 
والصناعات الحديثة.

- مجال الطاقة المتجددة .
- مركز مراقبة الجودة.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الفيزياء

الفيزياء 
التطبيقية
) الفيزياء 
الحاسوبية(

اللغة 154-158
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء )الفيزياء 
التطبيقية/ 

الفيزياء 
الحاسوبية(

-التعليم العام والجامعي /
المراكز البحثية 

-شركات تصميم البرامج 
الحاسوبية.

-مجال االتصاالت 
والمعلومات .

-مجال التكنولوجيا والصناعات 
الحديثة .

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الفيزياء

الفيزياء 
التطبيقية
) الفيزياء 
الحيوية (

اللغة 154-158
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء
) الفيزياء 
التطبيقية/

الفيزياء الحيوية(

-التعليم العام والجامعي /
المراكز البحثية

-معامل التقنيات الحيوية .
-مراكز التصويراالشعاعي/ 
وحدات الوقاية االشعاعية .

-شركات البترول 
والبتروكيماويات  / شركات 

األدوية.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 158-154الفيزياءالفيزياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء)الفيزياء(

-  التعليم العام والجامعي 
-  المراكز البحثية /فني مختبر.

:)Condensed Matter Track( ب -  مسار المادة الكثيفة

:)Computational Physics Track( ت -  مسار الفيزياء الحاسوبية

:)Biophysics Track( ث -  مسار الفيزياء الحيوية

2.  تخصصات برنامج الفيزياء:
:)physics Track( أ -   مسار الفيزياء
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 154كيمياءالكيمياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الكيمياء
)كيمياء(

-  التعليم العام والجامعي .
-  المراكز البحثية.

-  فني مختبر.
-  إدارة المعامل.

-  تحليل المياه.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

كيمياء الكيمياء
اللغة 154تطبيقية

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الكيمياء
)كيمياء 
تطبيقية(

-   التعليم العام والجامعي 
واستكمال الدراسات العليا.

-  المراكز البحثية.
-  فني مختبر.

-  شركات البتروكيماويات.
-  مراكز مراقبة الجودة.

-  شركات انتاج المشروبات 
واألغذية.

-  شركات األدوية.
-  شركات انتاج العطور 

ومستحضرات. التجميل.
-  شركات مراقبة التلوث 

والبيئة.

3.  تخصصات برنامج الكيمياء: 
:)Chemistry Track( أ -  مسار الكيمياء

:)Applied Chemistry Track( ب -  مسار الكيمياء التطبيقية
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التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

االحياء
علم الخلية 
واألحياء 
الجزئية

اللغة 153
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

   بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علوم الحياة(

-   التعليم العام والجامعي.
-   المراكز البحثية

-   فني المختبرات.

-   الطب الشرعي .
-   التكنولوجيا الحيوية

-   الوراثة الطبية.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 153علوم البيئةاالحياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علوم البيئة(

- التعليم العام والجامعي./
المراكز البحثية /فني 

المختبرات 
-  حماية البيئة والحياة 

الفطرية..
-  انتاج الوقود الحيوي/.

البلديات.
-  االنتاج الزراعي / االستزراع 

السمكي    

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

علم األحياء االحياء
اللغة 153الدقيقة

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علم األحياء 

الدقيقة(

- التعليم العام والجامعي/
المراكز البحثية /فني 

المختبرات 
- مراكز التغذية والسموم/ 

مراكزمراقبة الجودة
- مصانع مستحضرات 

التجميل/ الصناعات الغذائية.
- محطات معالجة المياه/ 

الصناعات الدوائية

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 153علوم الحياةاالحياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

   بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علوم الحياة(

-   التعليم العام والجامعي.
-   المراكز البحثية 

-   فني المختبرات

:)Cell Molecular Biology Track( ب -   مسار علم الخلية واألحياء الجزئية

:)Environmental Sciences Track( ت -   مسار علوم البيئة

:)Microbiology Track( ث -   مسار علم االحياء الدقيقة

4.   تخصصات برنامج األحياء:
:)Biology Track( أ -   مسار علوم الحياة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Preparatory Year
FirstYear -1St  Level

Pre-Requisite Contact
Hours

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Admission to the program

205155General English LanguageENGL1011

3033Mathematics )1(MATH1112

4402Computer SkillsCOMP1313

2022Learning and searching SkillsLRSK1414

2201Health & Physical EducationPHEDU1625

31112013Total Units

2nd  Level

Pre-Requisite Contact
Hours

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Admission to the program
8082General English LanguageENGL1011

120123English for Academic and Specific 
PurposeENGL1022

MATH-13033Mathematics )2(MATH1123

Admission to the program

5413Computer ApplicationsCOMP1224

3033StatisticsSTAT1325

2022Communication SkillsLRSK1426

3302916Total Units

2- الـخـطـط الـدراسـيـة لـلمـسارات في الـبـرامـج األكاديمية 

1-  الخطة الدراسية لبرنامج السنة التحضيرية-المسار العلمي 
	  )مشترك لجميع برامج كلية العلوم(:
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Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None003English for Scientific
 CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023

Calculus I044Calculus IIMATH2054
14Total Units

Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None044English for Scientific CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023
Calculus I044Calculus IIMATH2054

15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

Foundations of Mathematics044Principales of AlgebraMATH3042

Calculus II223Numerical AnalysisMATH3053
Linear Algebra Calculus II223Probability 1STAT3064

Linear Algebra Ordinary Differen-
tial Equations223Computational MathematicsMATH3075

15Total Units

2-   الخطط الدراسية لبرنامج الرياضيات
:)Pure Mathematics Track( أ -   مسار الرياضيات البحتة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

Ordinary Differential Equations 
Calculus III044Partial Differential EquationsMATH4012

Ordinary Differential Equations044Mathematical MethodsMATH4023
Calculus II044Real Analysis IMATH4034

See Lists A-B0-22-32-4Elective from list A or Bxxxxxx5
16-18Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III044Complex AnalysisMATH5012

Real Analysis I044Real Analysis IIMATH5023
Real Analysis I044TopologyMATH5034
See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5

16-18Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Linear Algebra, Calculus III044Differential Forms & Vector AnalysisMATH4052
None033Number TheoryMATH4063

Principle of Algebra033Algebra IMATH4074
See Lists A-B2-02-03-4Elective from list A-Bxxxxxx5

Complete at least 104 credit hours002Summer TrainingMATH4086
16-17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741

For students who have complet-
ed 105 or more credit hours022Mathematics Research SeminarMATH5062

Real Analysis II033Measure Theory & IntegrationMATH5073
Differential Forms & Vector Analysis033Differential GeometryMATH5084

See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5
See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx6

16-17+2 Summer TrainingTotal Units
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Electives (For Pure Mathematics Track)

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus II7~10033Financial MathematicsMATH4501

None7~10033Euclidean & Non-Euclidean 
GeometryMATH4512

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Graph Theory & ApplicationsMATH5503

Number Theory, Linear Algebra9~10033Coding TheoryMATH5514

Topology, Measure Theory & 
Integration9~10033Functional AnalysisMATH5525

Group B

Partial Differential Equations7~10223Introduction to Mathematical 
ModellingMATH4091

Probability I7~10223Statistical Inference 1STAT4042

Statistical Inference I7~10223Regression AnalysisSTAT4103

Statistical Inference I7~10033Sampling TheorySTAT5124

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10223Applied Matrix TheoremMATH5045

Partial Differential Equations, 
Computational Mathematics7~10223Numerical Methods for Partial 

Differential EquationsMATH5096

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10223Operations ResearchMATH5107

Mathematical Methods7~10223Applied MathematicsMATH5118

Physics I7~10044Physics II )Mechanics & Waves(PHYS2029

Physics I7~10044Electricity & MagnetismPHYS30110

None7~10022Radiation and Health PhysicsPHYS45011

None7~10022Introduction to Medical PhysicsPHYS55012

General Chemistry 17~10223Organic ChemistryCHEM20413

Organic Chemistry7~10223Bio-ChemistryBIOCH30814

General Biology7~10223Cell BiologyBIOL20215

Cell Biology7~10223Principals of GeneticsGENTC30416

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None003English for Scientific
 CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023

Calculus I044Calculus IIMATH2054
14Total Units

Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None044English for Scientific CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023
Calculus I044Calculus IIMATH2054

15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

Foundations of Mathematics044Principales of AlgebraMATH3042

Calculus II223Numerical AnalysisMATH3053
Linear Algebra Calculus II223Probability 1STAT3064

Linear Algebra Ordinary Differen-
tial Equations223Computational MathematicsMATH3075

15Total Units

:)Applied Mathematics Track( ب -   مسار الرياضيات التطبيقية
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

Ordinary Differential Equations 
Calculus III044Partial Differential EquationsMATH4012

Ordinary Differential Equations044Mathematical MethodsMATH4023
Calculus II044Real Analysis IMATH4034

See Lists A-B0-22-32-4Elective from list A or Bxxxxxx5
16-18Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III044Complex AnalysisMATH5012

Real Analysis I044Real Analysis IIMATH5023
Differential Forms+Vector Analysis223Applied Matrix TheoryMATH5044

See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5
17Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Linear Algebra, Calculus III044Differential Forms & Vector AnalysisMATH4052

Partial Differential Equations223Introduction to Mathematical 
ModelingMATH4093

See Lists A-B2-02-03-4Elective from list A-Bxxxxxx4
See Lists A-B2-03-23Elective from list A-Bxxxxxx5

Complete at least 104 credit hours002Summer TrainingMATH4086
16-17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741

For students who have complet-
ed 105 or more credit hours022Mathematics Research SeminarMATH5062

Partial Differential Equations, 
Computational Mathematics223Numerical Methods for Partial 

Differential EquationsMATH5093

Differential Forms + Vector Analysis223Operations ResearchMATH5104
Mathematical Methods223Applied MathematicsMATH5115

See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx6
16Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Applied Mathematics Track)

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

None7~10033Number TheoryMATH4061

Probability I7~10223Statistical Inference ISTAT4042

Statistical Inference I7~10223Regression AnalysisSTAT4103

Calculus II7~10033Financial MathematicsMATH4504

None7~10033Euclidean & Non-Euclidean Ge-
ometryMATH4515

Real Analysis II9~10033Measure Theory & IntegrationMATH5076

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Differential GeometryMATH5087

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Graph Theory & ApplicationsMATH5508

Number Theory, Linear Algebra9~10033Coding TheoryMATH5519

Group B

Partial Differential Equations7~10044Physics II )Mechanics & Waves(PHYS2021

Probability I7~10044Modern Physics & Introduction 
to QuantumPHYS4012

Statistical Inference I7~10044Electricity & MagnetismPHYS3013

Statistical Inference I7~10033ElectromagnetismPHYS4034

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10022Introduction to Medical PhysicsPHYS5505

Partial Differential Equations, 
Computational Mathematics7~10022Radiation and Health PhysicsPHYS4506

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10223Organic ChemistryCHEM2047

Mathematical Methods7~10223Bio-ChemistryBIOCH3088

Physics I7~10223Cell BiologyBIOL2029

Physics I7~10223Principle of GeneticGENTC30410

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None003English for Scientific
 CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023

Calculus I044Calculus IIMATH2054
14Total Units

Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

Calculus II044Calculus IIIMATH3012

Calculus II044Ordinary Differential EquationsMATH3023
Foundations of Mathematics044Linear AlgebraMATH3034

15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

Foundations of Mathematics044Principales of AlgebraMATH3042

Calculus II223Numerical AnalysisMATH3053
Linear Algebra Calculus II223Probability 1STAT3064

Linear Algebra Ordinary Differen-
tial Equations223Computational MathematicsMATH3075

15Total Units

:)Statistics Track( ت -   مسار اإلحصاء
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

Ordinary Differential Equations 
Calculus III044Partial Differential EquationsMATH4012

Ordinary Differential Equations044Mathematical MethodsMATH4023
Calculus II044Real Analysis IMATH4034

Probability I223Statistical Inference ISTAT4045
16-18Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III044Complex AnalysisMATH5012

Statistical Inference I223Nonparametric StatisticsSTAT5053
See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx4
See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5

17Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Linear Algebra, Calculus III044Differential Forms & Vector AnalysisMATH4052
Statistical Inference I223Regression AnalysisSTAT4103

Probability I044Probability IISTAT4114
See Lists A-B2-03-23Elective from list A-Bxxxxxx5

Complete at least 104 credit hours002Summer TrainingMATH4086
16-17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741

For students who have complet-
ed 105 or more credit hours022Mathematics Research SeminarMATH5062

Differential Forms & Vector 
Analysis223Operations ResearchSTAT5103

Statistical Inference I033Sampling TheorySTAT5124
See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5
See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx6

16Total Units
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Electives (For Statistics Track)

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Statistical inference I8~10223Statistical Quality ControlSTAT4501

Statistical Inference I8~10223Financial statisticsSTAT4512

Statistical Inference I8~10223DemographySTAT4523

Regression Analysis9~10223Survey MethodologySTAT5504

Regression Analysis9~10223EconometricsECON5515

Group B
Partial Differential Equations, 

Calculus II8-10223Introduction to Mathematical 
ModellingMATH4091

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Graph Theory & ApplicationsMATH5502

None8~10033Number TheoryMATH4063

Number Theory, Linear Algebra9~10033Coding TheoryMATH5514

Physics I7~10044Physics II )Mechanics & Waves(PHYS2025

Physics I7~10044Electricity & MagnetismPHYS3016

None7~10022Radiation and Health PhysicsPHYS4507

None7~10022Introduction to Medical PhysicsPHYS5508

General Chemistry I8~10223Organic ChemistryCHEM2049

Organic Chemistry8~10223Bio-ChemistryBIOCH30810

General Biology8~10223Cell BiologyBIOL20211

Cell Biology8~10223Principle of GeneticGENTC30412

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific CommunicationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

15Total Units

3-   الخطط الدراسية لبرنامج الفيزياء
:)physics Track( أ -   مسار الفيزياء
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Physics TrackFourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Calculus III - Physics II044Modern Physics and Introduction 
to Quantum MechanicsPHYS4011

Mathematics for Physical Sciences II223Applied MathematicsMATH5112
Calculus III - Physics II033Classical MechanicsPHYS4023

Electricity and Magnetism033ElectromagnetismPHYS4034
See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5

16Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731
Modern Physics and Introduction 

to Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5012

Modern Physics and Introduction 
to Quantum Mechanics033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5023

None022AstrophysicsPHYS5034
See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5
See Lists )Group A(022Elective Course )Group A(xxxxxx6

15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4041
Applied Mathematics,Modern 

Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics

044Computational Methods in Physics IIPHYS4052

Mathematics for Physical Sciences I234Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(PHYS4063

See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx4
Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4085

14+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5082

Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5093
Modern Physics and Introduction to 

Quantum Mechanics033Advanced Quantum MechanicsPHYS5104

Modern Physics and Introduction 
to Quantum Mechanics234Nuclear PhysicsPHYS5115

See Lists )Group B(033Elective Course )Group B(xxxxxx6
16Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Physics Track)

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus III*223Introduction to Programing with 
MATLABCOMP4981

Solid State Physics I )Structure of 
materials and Diffraction(*033Solid State Physics II )Introduc-

tion to Materials Science(PHYS5042

Electromagnetism*033Light and Modern OpticsPHYS5053

Computational Methods in 
Physics I*033Computational Methods in 

Physics IIPHYS5064

None*022Introduction to Medical PhysicsPHYS5505

General Chemistry 1*223Inorganic ChemistryCHEM2056

Group B

Solid State Physics II 
)Introduction to Materials Science(*033Solar Cell Materials and devicesPHYS5121

Atomic and Molecular Spectrum*223Physics Technique and Instru-
mentationsPHYS5132

None*022Radiation and Health PhysicsPHYS4503

General Biology*033General BiophysicsPHYS4514

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5525

None*022BiomaterialPHYS5516

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Condensed Matter TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific Communi-
cationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

16Total Units

:)Condensed Matter Track( ب -   مسار المادة الكثيفة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III – Physics II044Modern Physics and Introduction 
to Quantum MechanicsPHYS4012

Mathematics for Physical Sciences II033Applied MathematicsMATH5113
Electricity and Magnetism033ElectromagnetismPHYS4034

See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5011

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5022

Solid State Physics I )Structure of Materi-
als and Diffraction(033Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(PHYS5043

Electromagnetism033Light and Modern OpticsPHYS5054
See Lists )Group A(03-23-2Elective Course )Group A(xxxxxx5

14-15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4042

Applied Mathematics,Modern Physics and 
Introduction to Quantum Mechanics044Computational Methods in 

Physics IIPHYS4053

Mathematics for Physical Sciences I234Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(PHYS4064

See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx5
Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4086

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5081
Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5092

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Advanced Quantum MechanicsPHYS5103

Solid State Physics II )Introduction to Materi-
als Science(033Solar Cell Materials and DevicesPHYS5124

See Lists )Group B(033Elective Course )Group B(xxxxxx5
See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx6

15Total Units
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University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn

Electives (For Condensed Matter Physics Track)

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus III - Physics II*033Classical MechanicsPHYS4021

Calculus III*223Introduction to Programing with 
MATLABCOMP4982

None*022AstrophysicsPHYS5033

Computational Methods in 
Physics I*033Computational Methods in 

Physics IIPHYS5064

None*022Introduction to Medical PhysicsPHYS5505

General Chemistry 1*223Inorganic ChemistryCHEM2056

Group B

Atomic and Molecular Spectrums*223Physics Technique and Instrumen-
tationsPHYS5131

None*022Radiation and Health PhysicsPHYS4502

General Biology*033General BiophysicsPHYS4513

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5524

None*022BiomaterialsPHYS5515
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific CommunicationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

16Total Units

:)Computational Physics Track( ت -   مسار الفيزياء الحاسوبية
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Calculus III – Physics II044Modern Physics and Introduction to 
Quantum MechanicsPHYS4011

Mathematics for Physical Sciences II033Applied MathematicsMATH5112
Calculus III – Physics II033Classical MechanicsPHYS4023

Calculus III223Introduction to Programing With 
MATLABCOMP4984

See Lists )Group A(022Elective Course )Group A(xxxxxx5
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731
Modern Physics and Introduction to 

Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5012

Computational Methods in Physics I033Computational Methods in Physics IIPHYS5063

Applied Mathematics223Introduction to Computer Science Pro-
graming: JavaCOMP5984

See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5
14Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4041
Applied Mathematics,Modern Physics 

and Introduction to Quantum Mechanics044Computational Methods in Physics IIPHYS4052

Mathematics for Physical Sciences I234Solid State Physics I )Structure of Mate-
rials and Diffraction(PHYS4063

Applied Mathematics223Unix Lab Object oriented ProgramingCOMP4994
See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx5

Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4086
17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5082

Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5093
Modern Physics and Introduction to 

Quantum Mechanics033Advanced Quantum MechanicsPHYS5104

Introduction to Computer Science 
Programing: Java223Basic Data Structure and Object-Orient-

ed Design COMP5995

See Lists )Group A(033Elective Course )Group B(xxxxxx6
15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Computational Physics Track)

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Electricity and Magnetism*033ElectromagnetismPHYS4031

Modern Physics and Introduction 
to Quantum Mechanics*033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5022

None*022AstrophysicsPHYS5033

Solid State Physics I )Structure of 
materials and Diffraction(*033Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(PHYS5044

Electromagnetism*033Light and Modern OpticsPHYS5055

None*022Introduction to Medical PhysicsPHYS5506

Group B

Atomic and Molecular Spectrums*233Solar Cell Materials and devicesPHYS5121

None*023Physics Technique and Instru-
mentationsPHYS5132

General Biology*022Radiation and Health PhysicsPHYS4503

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5524

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn



43

Biophysics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific Communi-
cationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

16Total Units

:)Biophysics Track( ث -   مسار الفيزياء الحيوية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III + Physics II044Modern Physics and Introduction 
to Quantum MechanicsPHYS4012

Mathematics for Physical Sciences II223Applied MathematicsMATH5113
General Biology223Cell BiologyBIOL2024

General Chemistry 1223Organic ChemistryCHEM2045
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5011

Organic Chemistry223BiochemistryBIOC3082

Fundamentals of Biophysics033Molecular BiophysicsPHYS5073

See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx4
See Lists )Group A(022Elective Course )Group A(xxxxxx5

14Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4041
Applied Mathematics, Modern Physics and 

Introduction to Quantum Mechanics044Computational Methods in Physics IIPHYS4052

Cell Biology + Co. requisite: Thermal and 
Statistical Physics033Fundamentals of BiophysicsPHYS4073

General Biology223MicrobiologyMICRO3074
See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx5

Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4086
16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5082

Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5093

Atomic and Molecular Spectrum223Physics Techniques and Instru-
mentationsPHYS5134

Fundamentals of Biophysics033Membrane BiophysicsPHYS5145
See Lists )Group B(044Elective Course )Group B(xxxxxx6

16Total Units
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Electives ( For Biophysics Track )

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus III*223ElectromagnetismCOMP4981

Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(*033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5022

Electromagnetism*223AstrophysicsCHEM 3023

Computational Methods in 
Physics I*0 22Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(PHYS5504

Group B
Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(*234Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(PHYS4061

Atomic and Molecular Spectrum*234Nuclear PhysicsPHYS5112

None*022Radiation and Health physicsPHYS4503

None*022BiomaterialPHYS5514

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5525

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033English for Scientific CommunicationENGL2101

None201Safety in the Laboratory HgsghlmCHEM2062

General Chemistry I234General Chemistry IICHEM2073

General Chemistry I223Inorganic ChemistryCHEM2084
Calculus I044Calculus IIMATH2055

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticSTAT2111
None223Introduction to ProgramingCOMP2092

General Chemistry II234Introductory to Analytical Chem-
istryCHEM3013

General Chemistry I234Organic Chemistry ICHEM3024
Calculus II223Differential EquationsMATH3105

17Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3811

Introduction to Programing201Computer Applications in
ChemistryCHEM3032

Introductory to Analytical Chem-
istry234Instrumental Chemical Analysis ICHEM3043

Organic Chemistry I234OrganicChemistry IICHEM3054
General Chemistry II+ Differential 

Equations223Thermodynamic ChemistryCHEM3065

15Total Units

3-   الخطط الدراسية لبرنامج الفيزياء
:)physics Track( أ -   مسار الفيزياء
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Instrumental Chemical Analysis1 + Or-

ganic Chemistry II234Biochemistry IBIOCH4012

General Chemistry II + Differential 
Equations223Chemical Kinetics and Reaction Mech-

anismsCHEM4023

Inorganic Chemistry022Chemistry of Transition ElementsCHEM4034
Organic Chemistry II023Chemistry of Heterocyclic CompoundsCHEM4045

See Lists )List A(0 or 22or 22 or 3Elective )List A(xxxxxx6
15-16Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Organic Chemistry II022Polymers Chemistry ICHEM5012

Spectroscopy of Organic Compounds 03 3 Physical Organic ChemistryCHEM502 3
Coordination Chemistry 02 2 Inorganic Spectroscopy CHEM503 4

General Chemistry II+  Differential 
Equations 03 3 Quantum ChemistryCHEM504 5

See Lists )List B(0 or 21or 21 or 3Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx7

15-17Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
Biochemistry I223Biochemistry IIBIOCH4072

Organic Chemistry II223Spectroscopy of Organic CompoundsCHEM4083

Inorganic Chemistry223Coordination ChemistryCHEM4094
Thermodynamic Chemistry212Phase Rule and Phase EquilibriaCHEM4105

See Lists )List A(022Elective )List A( xxxxxx6
Completion 100 credit hours002Summer TrainingCHEM515 7

15+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion of the 8th level022Research ProjectCHEM5082

Spectroscopy of Organic Compounds402Organic PreparationsCHEM5093
OrganicChemistry II022Chemistry of Natural ProductsCHEM5104

Quantum Chemistry032Introduction to Computational ChemistryCHEM5115
See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List C(022Elective )List C(xxxxxx7

15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives ( For Chemistry Track )

Elective Courses (List A) (Select 9 hours from A and B)

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Thermodynamic Chemistry*223ElectrochemistryCHEM 4061

None*022Environmental ChemistryCHEM 4502

General Chemistry I*022Nuclear and RadiochemistryCHEM 4513

Thermodynamic Chemistry*0 22Statistical ThermodynamicsCHEM 4524

Elective Courses (List B)

Coordination Chemistry*011Group TheoryCHEM 4531

Spectroscopy of Organic Com-
pounds*022Industrial DyesCHEM 4542

Chemical Kinetics + Reaction 
Mechanisms*223Surface Chemistry and CatalysisCHEM 5073

General Chemistry II + Quantum 
Chemistry*022PhotochemistryCHEM 5504

Coordination Chemistry*022Mechanism of Inorganic Reac-
tionsCHEM 5145

Biochemistry II*223Food ChemistryCHEM 5516

Spectroscopy of Organic      
Compounds*022Organometallic ChemistryCHEM 5527

Elective  from other programs (List C ) ( Select 2 hours )

None*022Introduction to medical PhysicsPHYS 5501

None*022BiomaterialsPHYS 5512

General Biology*022ClimatologyBIOL 5683

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Applied Chemistry TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033English for Scientific CommunicationENGL2101

None201Safety in the Laboratory HgsghlmCHEM2062

General Chemistry I234General Chemistry IICHEM2073

General Chemistry I223Inorganic ChemistryCHEM2084
Calculus I044Calculus IIMATH2055

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticSTAT2111
None223Introduction to ProgramingCOMP2092

General Chemistry II234Introductory to Analytical ChemistryCHEM3013
General Chemistry I234Organic Chemistry ICHEM3024

Calculus II223Differential EquationsMATH3105
17Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Introduction to Programing201Computer Applications in ChemistryCHEM3032

Introductory to Analytical Chem-
istry234Instrumental Chemical Analysis ICHEM3043

Organic Chemistry I234OrganicChemistry IICHEM3054
General Chemistry II + Differen-

tial Equations223Thermodynamic ChemistryCHEM3065

15Total Units

:)Applied Chemistry Track( ب -   مسار الكيمياء التطبيقية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Instrumental Chemical Analysis1 +  Or-

ganic Chemistry II234Biochemistry IBIOCH4012

General Chemistry II + Differential 
Equations223Chemical Kinetics and Reaction Mech-

anismsCHEM4023

Organic Chemistry II022Chemistry of Petroleum and PetrochemicalsCHEM4054
Thermodynamic Chemistry223ElectrochemistryCHEM4065

See Lists )List A(0 or 222 or 3Elective )List A(xxxxxx6
16-17Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Organic Chemistry II022Polymers Chemistry ICHEM5012

Instrumental Chemical Analysis I402Advanced LaboratoryCHEM5053
Inorganic Chemistry022Solid State ChemistryCHEM5064

Chemical Kinetics and Reaction Mechanisms223Surface Chemistry and CatalysisCHEM5075
See Lists )List B(0 or 21 or 21 or 3Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx7

14+16Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
Biochemistry I223Biochemistry IIBIOCH4072

Organic Chemistry II223Spectroscopy of Organic CompoundsCHEM4083

Inorganic Chemistry223Coordination ChemistryCHEM4094
Instrumental Chemical Analysis I223Instrumental Chemical Analysis IICHEM4115

See Lists )List A(022Elective )List A( xxxxxx6
Completion 100 credit hours002Summer TrainingCHEM515 7

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion of the 8th level022Research ProjectCHEM5082

Electrochemistry + Chemical Kinetics 
and Reaction Mechanisms022Chemistry of CorrosionCHEM5123

Polymers Chemistry I022Polymers Chemistry IICHEM5134
Coordination Chemistry022Mechanism of Inorganic ReactionsCHEM5145

See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List C(022Elective )List C(xxxxxx7

14Total Units



51

Electives (  Applied Chemistry Track )

Elective Courses (List A) (Select 9 hours from A and B)

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Inorganic Chemistry*002Chemistry of Transition ElementsCHEM 4031

None*002Environmental ChemistryCHEM 4502

Thermodynamic Chemistry*002Statistical ThermodynamicsCHEM 4523

General Chemistry II + Differen-
tial Equations*033Quantum ChemistryCHEM 5044

Elective Courses (List B)
Spectroscopy of Organic Com-

pounds*022Industrial DyesCHEM 4541

Coordination Chemistry *022Inorganic spectroscopyCHEM 5032

Spectroscopy of Organic Com-
pounds*033Physical organic ChemistryCHEM 5023

Organic Chemistry II*022Chemistry of Natural ProductsCHEM 5104

Biochemistry II*223Food ChemistryCHEM 5515

Surface Chemistry and Cataly-
sis+Solid State Chemistry*022Nano chemistryCHEM 5536

Surface Chemistry and Catalysis*011Colloidal ChemistryCHEM 5547

Elective  from other programs (List C ) ( Select 2 hours )

None*022Introduction to medical PhysicsPHYS 5501

None*022BiomaterialsPHYS 5512

General Biology*022ClimatologyBIOL 5683

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Biology Track                                                              Second Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

5-    الخطط الدراسية لقسم األحياء
:)Biology Track( أ -    مسار علوم الحياة
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Vertebrates Biology223Developmental BiologyBIOL4023
Plant Physiology223Plant Growth & DevelopmentBOTNY4034

Microbiology223Microbial DiversityMICRO4045
Animal Physiology212EndocrinologyBIOL4056

15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None-22Economic System in IslamISLM2731

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4112

General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4123
Cell biology212Micro techniquesBIOL5014

See Lists )Table1(005Elective )Choose 5 credit H. from table1(xxxxxx5
15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Plant Growth & Development212Cell & Tissue CultureBOTNY4164
Plant Morphogenesis223Plant TaxonomyBOTNY4175

Developmental Biology223Comparative AnatomyANAT4186
Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

Basics of Ecology223Desert EcologyBIOL4253
See Lists )Table2(008Elective )Choose 8 credit H. from table2(xxxxxx4

15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Biology Track )

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (5)  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

General Entomology*223Insect Biology & ControlZOOL5501

General Entomology + Microbi-
ology*223Forensic BiologyBIOL4062

Microbiology + Organic Chem-
istry*022Bioremediation of pollutantsBIO5643

Microbiology*022ImmunologyIM-
MUN4074

Animal physiology*022Animal behaviorZOOL5035

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (8) Credit Hours after consultation with the Department

Animal Physiology*022NeurobiologyBIOL5531

None*223Ecology and Control of Vec-
tor-Borne DiseasesBIOL4542

None*022BiomimicryBIOL4553

None*212Flora of Saudi ArabiaBOTNY5564

Cell Biology*223Histology & Tumor BiologyHISTO4195

Microbiology*212Water Quality & SanitationBIOL5636

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Cell Molecular Biology TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

:)Cell Molecular Biology Track( ب -  مسار علم الخلية واألحياء الجزئية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Vertebrates Biology223Developmental BiologyBIOL4023
Plant Physiology223Plant Growth & DevelopmentBOTNY4034

General Entomology + Microbiology223Forensic BiologyBIOL4065
Microbiology022ImmunologyIMMUN4076

15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4112

General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4123
Molecular Biology223Genetic EngineeringGENTC5024
See Lists )Table1(004Elective )Choose 4 credit H. from table 1(xxxxxx5

15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Cell Biology223Histology and Tumor BiologyHISTO4194
Molecular Biology022Gene RegulationGENTC4205
See Lists )Table2(003Elective )Choose3 credit H. from table2(xxxxxx6

Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267
16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

None223Molecular Microbiology & BiotechnologyBIOL5053
Plant Growth & Development212Cell & Tissue CultureBOTNY4164

See Lists )Table2(006Elective )Choose 6 credit H. from table 2(xxxxxx5
15Total Units
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Electives (For  Cell Molecular Biology Track )

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (4)  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

None*022Medical Molecular GeneticsGENTC5571

Cell Biology*212MicrotechniquesBIOL5012

Animal Physiology*022Animal BehaviorZOOL5033

Animal Physiology*212EndocrinologyBIOL4054

Animal physiology*022Animal behaviorZOOL5035

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (9) Credit Hours after consultation with the Department

None*223Ecology and Control of Vec-
tor-Borne DiseasesBIOL4541

Plant Morphogenesis*223Plant TaxonomyBOTNY4172

Microbiology*022VirologyMICRO4243

None*022Genes & SocietyGENTC4594

Biochemistry*022Fundamental PharmacologyPHARM4605

Microbiology*022Microbial Antibiotic resistanceMICRO4626

Animal Physiology*022NeurobiologyBIOL5537

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Environmental Sciences TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

:)Environmental Sciences Track( ت -   مسار علوم البيئة
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4113
General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4124
Animal Physiology212EndocrinologyBIOL4055
Basics of Ecology223Population EcologyBIOL4086

15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Microbiology022Microbiology of petroleum and mineralsMICRO4132

Basics of Ecology223Environmental ToxicologyBIOL4143
Animal Physiology022Animal BehaviorZOOL5034
See Lists )Table1(006Elective )Choose 6 credit H.  from table1(xxxxxx5

15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Population Ecology022Environmental Impact AssessmentBIOL4214
Basics of Ecology223Desert EcologyBIOL4255

Plant Morphogenesis223Plant TaxonomyBOTNY4176
Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

None212Introduction to Environment Remote SensingBIOL5063
Ecosystem of Arab Gulf223Fisheries & AquacultureZOOL5074

See Lists )Table2(008Elective )Choose 8 credit H. from table2(xxxxxx5
15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Environmental Sciences Track )

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (6)  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

None*022BiogeographyBIOL5511

Vertebrates Biology*223Developmental BiologyBIOL4022

Microbiology*223Microbial DiversityMICRO4043

General Entomology + Microbi-
ology*223Forensic BiologyBIOL4064

Cell Biology*212Micro techniquesBIOL5015

Microbiology + Organic Chem-
istry*022Bioremediation of pollutantsBIOL5646

General Chemistry1*212Bioanalytical ChemistryCHEM5167

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (6) Credit Hours after consultation with the Department

None*022BiomimicryBIOL4551

None*212Flora of Saudi ArabiaBOTNY5562

None*022Environmental EconomicsBIOL5613

None*022Biology of Palm TreeBOTNY5584

None*012Water Quality & SanitationBIOL5635

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Microbiology TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

:)Microbiology Track( ث -   مسار علم االحياء الدقيقة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Microbiology223BacteriologyMICRO4093
Microbiology223MycologyMICRO4104
Microbiology022Microbiology of petroleum and mineralsMICRO4135

Basics of Ecology223Environmental ToxicologyBIOL4146
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None-22Economic System in IslamISLM2731

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4112

General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4123
Microbiology022ImmunologyIMMUN4074

See Lists )Table1(005Elective )Choose 5 credit H. from table1(xxxxxx5
15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Mycology- Bacteriology223Applied MicrobiologyMICRO4224
Mycology223AlgaeMICRO4235

Bacteriology022VirologyMICRO4246
Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

Molecular Biology022Gene RegulationGENTC4203
Virology022Medical MicrobiologyMICRO5084

See Lists )Table2(007Elective )Choose 7 credit H. from table2(xxxxxx5
15Total Units
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Electives (For Microbiology Track )

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (5)  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

General Entomology*223Insect Biology & ControlZOOL5501

General Entomology + Microbi-
ology*223Forensic BiologyBIOL4062

Microbiology + Organic Chem-
istry*022Bioremediation of pollutantsBIOL5643

Molecular Biology*223Genetic EngineeringGENTC5024

General Chemistry1*212Bioanalytical ChemistryCHEM5165

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (7) Credit Hours after consultation with the Department

None*223Molecular Microbiology & Bio-
technologyBIOL5051

Microbiology*022Microbial Antibiotic ResistanceMICRO4622

General Entomology*223Medical EntomologyZOOL5523

None*-22Medical Molecular GeneticsGENTC5574

Microbiology*212Water Quality & SanitationBIOL5635

None*223Ecology and Control of Vec-
tor-Borne DiseasesBIOL4546

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn





الفصل الثالث

الئحة الدراسة واالختبارات 
)نسخة الطالب(
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجالت الطــالب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب اعتذار عن الدراسة من خالل نظام سجالت الطالب باتباع الخطوات التالية
سجالت الطالب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  االعتذار.

من خالل نظام سجالت الطالب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االعتــذار عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي تســجيل المقــررات والحضــور 
لحيــن اعتمــاد طلبــه مــن قبــل الكليــة.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب االعتذار تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

التسجيل هو:
عمليه تسجيل المقررات الدراسية التي يجب على الطالب دراستها للفصل الحالي حسب الخطة الدراسية.

شروط التسجيل:
الحد االعلى للعبء الدراسي يحدد وفق المعدل التراكمي للطالب حسب الجدول التالي:

تسجيل المقررات

الحد االقصى للوحدات الدراسيةالمعدل التراكمي 
للنظام الفصلي

12 وحدةللنظام الفصلي

15 وحدةمن 2الى اقل 2,5

حسب المحدد في خطةمن 2,5 الى اقل 4

 23 وحدةمن 4 فأكثر
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تعليمات التسجيل:

قبل:
مراعــاة عــدم وجــود تعــارض فــي التوقيــت الزمنــي لالختبــارات النهائيــة للمقــررات المســجلة مــن خــالل االطالع 	 

علــى الجــداول الفصليــة وجــداول االختبــارات النهائيــة فــي رابــط الجداول.
التقيــد بمقــررات الخطــة الدراســية والمقيــدة بهــا والتابعــة للكليــة، وكذلــك التقيــد بالقســم المســتفيد للشــعبة 	 

وللتأكــد يمكنــك الرجــوع الــى أرقــام الفصــول الصحيحــة المدرجــة فــي جــداول التســجيل فــي رابــط الجــداول.
الدخــول علــى رابــط الجــداول الخــاص بكليــة العلــوم ووضــع جــدول أساســي وجــدول بديــل فــي حــال اغــالق 	 

الشــعب.
الرجــوع الــى موقــع الجامعــة الرســمي لالطــالع علــى )التقويــم األكاديمــي ، الجــدول الخــاص بالخطــة الزمنيــة 	 

للتســجيل ، رابــط الجــدول(.

أثناء:
البدء بتسجيل مقررات من مستويات أدنى للتمكن من متابعة عملية التسجيل.	 
ــم يتــم التمكــن مــن تغييرهــا أو 	  ــه ل ــار الشــعبة المناســبة فــي حــال المقــرر أدنــى بمســتويين، ألن يجــب اختي

حذفهــا أو االنســحاب منهــا.
قراءة رسالة الخطأ جيدًا أثناء التسجيل لمعرفة المشكلة.	 
طلبات التسجيل اإللكترونية عن طريق الموقع.	 
وجود المقررات في عربة التسوق ال يعني تسجيلها ويجب انهاء خطوات التسجيل.	 
فــي حالــة تقديــم طلــب تســجيل يرجــى متابعــة الطلــب الــى أن يتــم الــرد عليــه بالرفــض أو القبــول وطباعــة 	 

جــدول التســجيل بعــد ذلــك.
عدم حذف المقررات من عربة التسوق لتستطيع الطالبة التقدم بطلب )تسجل( الحقًا.	 
فــي حالــة ظهــور رســالة : المقاعــد محجــوزة )يتــم اختيــار شــعبة أخــرى( ألنــه لــن يتــم توســعة الشــعبة أو طلبهــا 	 

مــن طلبــات التســجيل فــي حــال وجــود شــواغر فــي شــعب أخــرى.

بعد:
عدم حضور أي محاضرة لمقرر لم يتم تسجيلك به إلكتروني وادراج اسمك ضمن قوائمه بالنظام.	 
التقيد بالمقررات والشعب التي تم تسجيلها في النظام وتم ادراجها بالجدول.	 
التأكد من القاعات الدراسية حسب المدرج في النظام وجداول التسجيل في رابط الجداول.	 

اختيار التخصص:

في حال اجتياز الطالب المقررات في البرنامج العام في الكلية فإنه يتاح له اختيار التخصص وفق الشروط التالية: 

النجــاح فيمــا ال يقــل عــن %75 مــن مقــررات المســتوى العــام ، أي يجــب اجتيــاز 3مــن المقــررات علــى ان يكــون 	 
احــدى هــذه المقــررات مقــرر التخصــص  .

تحقيق معدل تراكمي ال يقل عن 2 من 5.	 
المفاضلة على المقاعد حسب المعدل التراكمي	 

التـخـصـيـص
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

حســب التقويــم الزمنــي لإلجــراءات الرســمية بنظــام ســجالت الطــالب الذي تحــدده عمادة القبول والتســجيل 
للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

مــن الصفحــة الرئيســية لنظــام ســجالت الطــالب << اختيــار الخدمــات االلكترونيــة << اختيــار الرغبــات << 
خيــارات التخصصــات فــي الكليــة << إضافــة قيمــة جديــدة << انتــج << ترتيــب الرغبــات مــن خــالل اختيــار 

القســم  <<  حفــظ.

من خالل نظام سجالت الطالب.

التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر تحسب كما يلي:

يعطــى الطالــب تقديــر مســتمر )م( أو )IP(  للمــادة التــي تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي علــى أن يقســم 	 
العــبء الدراســي علــى فصليــن )مثــل مقــرر األبحــاث(.

يعطى الطالب تقدير غير مكتمل )ل( أو )IC(  إذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد.	 

التقديرات 

الدرجة المئويةالتقديررمز التقديروزن التقدير من (5)

5,0+A100-95ممتاز مرتفع

4,75A90الى اقل من 95ممتاز

4,5+B85الى اقل من 90جيد جدا مرتفع

4,0B80الى اقل من 85جيد جدا

3,5+C75الى اقل من 80جيد مرتفع

3,0C70الى اقل من 75جيد

2,5+D65الى اقل من 70مقبول مرتفع

2,0D60الى اقل من 65مقبول

1,0Fاقل من 60راسب

1,0DNمحروم-
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معدل الفصل األول =                                                  = 4.02         

معدل الفصل الثاني =                                                  = 3,83         

المعدل التراكمي =                                                  = 3,93         

مجموع النقاط )48.25(

مجموع الوحدات )12(

مجموع النقاط )46(

مجموع الوحدات )12(

مجموع النقاط )48.25+46(

مجموع الوحدات )12+12(

الفصل األول

المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقدير من (5)النقاط

9.004.50+B852301 سلم

9.003.00C703324كيم 

14.254.75A923235ريض

16.004.00B804213 فيز

المجموع48.2512

الفصل الثاني

المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقدير من (5)النقاط

105.00+A962104 سلم

124.00B833327كيم 

123.00C714314ريض

124.00B813326 فيز

المجموع4612

حساب المعدل الفصلي والتراكمي 
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجالت الطــالب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب اعتذار عن الدراسة من خالل نظام سجالت الطالب باتباع الخطوات التالية
سجالت الطالب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  االعتذار.

من خالل نظام سجالت الطالب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االعتــذار عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي تســجيل المقــررات والحضــور 
لحيــن اعتمــاد طلبــه مــن قبــل الكليــة.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب االعتذار تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

األعتذار عن الدراسة هو:
االعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل الدراسي الذي سجل فيه المقررات دون ان يعد راسبا. 

ما يترتب عليه:
حصــول الطالــب علــى تقديــر )w( فــي جميــع المقــررات المســجلة فــي جدولــه الدراســي دون ان تدخــل فــي   	 

احتســاب المعــدل التراكمــي.
تحسب فصول االعتذار ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.	 

التأجيل هو: 
عدم تسجيل الطالب اي مقرر دراسي في الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة وذلك بطلب من الطالب.

شروطه:
عدم تسجيل اي مقرر دراسي في الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه.	 
أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين او ثالثة فصول متفرقة كحد اقصى.	 

ما يترتب عليه:
ال تحسب فصول التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.	 
يطوى قيده في حال تجاوزت مدة التأجيل 3 فصول دراسية.	 

االعتذار عن الدراسة 

تأجيل الدراسة 
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ــراءات  ــي لإلج ــم الزمن ــك حســب التقوي ــة الفصــل الدراســي وذل خــالل مــدة ال تتجــاوز اســبوعين مــن بداي
ــط العامــة. ــول والتســجيل وفقــا للضواب ــذي تحــدده عمــادة القب الرســمية  بنظــام ســجالت الطــالب ال

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب التأجيل للدراسة من خالل نظام سجالت الطالب باتباع الخطوات التالية
سجالت الطالب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  التأجيل.

من خالل نظام سجالت الطالب.

يجب على الطالب المتقدم بطلب التأجيل عن الدراسة في الفصل الدراسي تسجيل المقررات والحضور لحين اعتماد 
طلبــه من قبل الكلية.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب التأجيل تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

تخضـــع جميع طلبـــات االعتذار والتأجيل  إلـــى مراجعـــة وإقـــرار مـــن قبـــل الكليـــة التـــي يـــدرس فيهـــا الطالب وال ينصـــح الطالـب 
باللجـوء إلـى أي منهمـا إال فـي حـال عـدم المقـدرة نهائيـًا علـى االنتظـام فـي الدراسـة ألن ذلـك سـيؤدي حتمـًا لتأخيـر تخرجه. 

أوجه االختافأوجه االتفاق

كالهما يعني أنك ستوقف دراستك بشكل مؤقت ثم 
العودة إليها في فصول الحقة.

تأجيل الدراسة يكون قبل فترة تسجيل المقررات.	 
االعتذار فيجب أن تكون الطالبة مسجلة.	 

كالهما يمكن تنفيذه إما فصلين متتاليين أو ثالثة فصول 
متفرقة كحد أقصى.

التأجيل ال يتم احتسابه ضمن المدة النظامية للتخرج.	 
االعتذار فيتم احتسابه  ضمن المدة النظامية للتخرج.	 

كالهما يحتاج إلى أن تقدم الطالبة بنفسها طلبًا رسميًا 

موعد تأجيل الدراسة  قبل بداية الفصل الدراسي 	 
وإلى نهاية األسبوع الثاني.

موعد االعتذار عن الدراسة من بداية الدراسة إلى 	 
نهاية األسبوع العاشر.

تتوقف المكافاة عند تأجيل أو االعتذار عن الدراسة، منذ 
ال يمكن تأجيل مقرر ويمكن االعتذار )االنسحاب( عن مقرر. تنفيذ الطلب.

عند عدم انتظام الطالبة في الفصل التالي تعتبر منقطعة ويطوى قيدها.



72

دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجالت الطــالب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب االنسحاب من مقرر من خالل نظام سجالت الطالب بإتباع الخطوات التالية:
سجالت الطالب  << الخدمات اإللكترونية  <<  طلبات التسجيل << نموذج االنسحاب.

من خالل نظام سجالت الطالب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االنســحاب عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي الحضــور لحيــن اعتمــاد 
طلبــه مــن قبــل الكليــة                    

  

االنسحاب من مقرر:
هو اعتذار الطالب عن دراسة مقرر او أكثر دون ان يعد راسبا في المقرر.

شروطه:
أال يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن الحد األدنى 12 وحدة دراسية.

ما يترتب عليه:
حصول الطالب على تقدير )w( دون ان تدخل المقررات المنسحبة في احتساب المعدل.

التحويل الداخلي بين كليات الجامعة:
شروطه:

ان يكــون الطالــب قــد أمضــي فصليــن دراســيين علــى االقــل فــي الكليــة التــي يرغــب بالتحويــل منهــا اي مــا 	 
ال يقــل عــن 24وحــدة دراســية.

ان ال يكون منقطعا عن الدراسة.	 
اال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن )2 من 5(.	 
ــه تتبــع 	  يشــترط فــي التحويــل الــى الكليــات التــي تتبــع الســنة التحضيريــة ان يكــون الطالــب مقيــد فــي كلي

نفــس المســار.
يكون التحويل بين كليات الجامعة لمره واحدة فقط طيلة دراسة الطالب في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل	 
أي شروط اخرى يحددها مجلس الكلية.	 
تعامــل طلبــات التحويــل مــن كليــة الــى أخــرى للكليــات التابعــة للســنة التحضيريــة بعــد التســكين فــي الكليــة 	 

المعنيــة وفقــًا لمــا ورد فــي الفقــرة )1(.

االنسحاب من المقرر

التحويل بين كليات الجامعة
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حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب الذي تحدده عمادة القبول  
والتسجيل وفقا للضوابط   العامة.       

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب تحويل داخلي بين كليات الجامعة من خالل نظام سجالت الطالب بإتباع الخطوات التالية:
سجالت الطالب  << الخدمات اإللكترونية  << التحويل بين كليات الجامعة. 

من خالل نظام سجالت الطالب.

التحويل من تخصص الى آخر داخل الكلية:
شروطه:

استيفاء شروط االلتحاق بالتخصص المراد التحويل اليه المحددة من مجلس الكلية.	 
ان يكون التحويل مره واحده فقط طيلة مده دراسته في تلك الكلية.	 
أي شروط اخرى يحددها مجلس الكلية.	 

التحويل بين أقسام الكلية 

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب التأجيل للدراسة من خالل نظام سجالت الطالب باتباع الخطوات التالية
سجالت الطالب  << الخدمات اإللكترونية  <<  تغيير التخصص.

من خالل نظام سجالت الطالب.

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول جميع المواد التي سبق له دراستها 
)التقديرات - المعدالت الفصلية والتراكمية(  
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

التحويل من جامعة الى جامعة اخرى: 

أ (   الشروط العامة للتقديم والنظر في طلبات التحويل: 
ان يكون الطالب منتظما في جامعة حكومية او عالميه معترف بها.	 
يمكن التقديم للتحويل من الجامعات الخاصة في المملكة او خارجها شريطة ان تكون الجامعة معترف بها.	 
اال يكون منقطعا أو مفصوال من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبيه.	 
ان تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.	 
اال يكون الطالب منقطعا عن الدراسة.	 
اال يكون للطالب سجل سابق في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل.	 
ان يحقق الطالب أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.	 

ب (   الشروط الخاصة بالكليات التي تتبع السنة التحضيرية:
ان يكــون الطالــب قــد اجتــاز مقــررات معادلــة للســنة التحضيريــة فــي جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 	 

وال يقبــل التحويــل اليهــا.
ان يكــون الطالــب مقيــدًا فــي كليــة مناظــرة للكليــة التــي يــراد التحويــل اليهــا )كليــة هندســية لكليــة المســار 	 

ــات المســار الصحــي( ويجــوز للمجلــس االســتثناء مــن هــذا الشــرط. ــة لكلي ــة صحي الهندســي وكلي
ان يمضــي الطالــب عامــا دراســيًا فــي كليتــي الطــب او طــب االســنان بعــد دراســة مقــررات الســنة التحضيريــة 	 

او المقــررات العامــة ويرصــد لــه درجــات فيمــا ال يقــل عــن )24( وحــده دراســية.
ان يحقــق الطالــب المعــدل التراكمــي الــذي توقــف عنــده التســكين بعــد الســنة التحضيريــة للكليــة التــي يــراد 	 

التحويــل اليهــا فــي حــال تقــدم للتحويــل بعــد انهــاء الســنة التحضيريــة مباشــرة دون الدراســة فــي الكليــة 
ــه. المناظــرة فــي جامعت

يحدد مجلس الكلية شروط معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج جامعته.	 
يجب ان ال يقل معدل الطالب التراكمي عن 3 من 5.	 

التحويل من جامعة الى جامعة أخرى

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   <<  التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب االنسحاب من مقرر من خالل نظام سجالت الطالب بإتباع الخطوات التالية:
القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<   التحويل من خارج الجامعة.

من خالل عمادة القبول والتسجيل.

معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة تثبت في السجل األكاديمي وال تدخل في احتساب   
معدله التراكمي على اال تزيد عن %50 من متطلبات التخرج.           
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الطالب الزائر هو: 
هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض المقــررات فــي جامعــة أخــرى او فــي فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي اليهــا 

دون تحويلــه، وتعــادل لــه المــواد التــي درســها وفقــا للضوابــط التاليــة:

موافقة الكلية التي يدرس بها مسبقًا على الدراسة.	 
ان تكون الدراسة في كلية او جامعة معترف بها.	 
ان يكــون المقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج الجامعــة معــادال فــي مفرداتــه الحــد المقــررات التــي تتضمنهــا 	 

متطلبــات التخــرج.
يحــدد مجلــس الجامعــة الحــد األقصــى لنســبة الوحــدات الدراســية التــي يمكــن احتســابها مــن خــارج الجامعــة 	 

للطالــب الزائــر.
ال تحتســب معــدالت المقــررات التــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن الجامعــة األخــرى ضمــن معدلــه 	 

المقــررات فــي ســجله األكاديمــي. التراكمــي وتثبــت 
ان يكــون الطالــب قــد درس فصــال دراســيا منتظمــا بالكليــة التــي ينتمــي اليهــا بمــا ال يقــل عــن )12( وحــدة 	 

دراســية فــي ســجله األكاديمــي.
أي شروط أخرى يضعها المجلس.	 
إذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر فــي فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي اليهــا الطالــب فيتــم تثبيــت المــواد 	 

التــي تقــدم بطلــب الزيــارة فيهــا فــي ســجله األكاديمــي ويشــمل ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة 
ــة. والتراكمي

ــة او 	  ــة الســعودية، الدراســة فــي كلي ــة العربي ــارج المملك ــب القــادم مــن خ ــارة للطال ــول الزي يشــترط فــي قب
.)C( جامعــة معتــرف بهــا فــي وزارة التعليــم تعمــل بنظــام االنتظــام. وان ال يقــل التقديــر الحاصــل عليــه عــن

الزيارة

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للطالب من خارج الجامعة: 
للتقدم بطلب زيارة من خارج الجامعة من خالل ايقونة القبول والتسجيل بإتباع الخطوات التالية:

 القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<  الزيارة من خارج الجامعة   

من خالل نظام سجالت الطالب.

للطالب من داخل الجامعة: 
للتقدم بطلب زيارة من داخل الجامعة من خالل سجالت الطالب بإتباع الخطوات التالية:

سجالت الطالب  << الخدمات اإللكترونية  <<  الزيارة.
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االنقطاع هو: 
انهاء عالقة الطالب بالجامعة سواء عن طريق الفصل او االنقطاع او االنسحاب.

أسباب طي القيد:                      
إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي ولم يتقدم بطلب التأجيل.	 
إذا تقدم بطلب تأجيل وتجاوزت مدة التأجيل 3 فصول دراسية.	 
المفصول أكاديميا أو تأديبيا. 	 
المنسحب.	 

شروط إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية:
أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.	 
ــد، 	  ــادة القي ــط إع ــه ضواب ــم تتوفــر في ــر، ول ــب أربعــة فصــول دراســية فأكث ــد الطال ــى طــي قي إذا مضــى عل

فيمكنــه    التقــدم للجامعــة طالبــًا مســتجدًا، دون الرجــوع إلــى ســجله الدراســي الســابق، علــى أن تنطبــق عليــه 
كافــة شــروط القبــول المعلنــة فــي حينــه.

ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مره.	 
ال يجوز إعادة قيد الطالب المفصول أكاديميا أو تأديبيا. 	 
ان يوافق مجلس الكلية على إعادة القيد.	 

شروط إعادة القيد إذا تجاوزت فترة االنقطاع أربعة فصول دراسية )عامين دراسيين(:
اال تزيد فترة االنقطاع على المدة النظامية للبرنامج.	 
ان يكون االنقطاع بناء على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية.	 
ان يكون قد اجتاز الطالب %50 من المجموع الكلي للوحدات المطلوبة للتخرج.	 
اال يقل معدله التراكمي عن 2.5-5.	 

شروط إعادة قيد الطالب المنسحب:
أال يكون الطالب منذرا أكاديميا.	 
أ ن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل اربعة فصول دراسية من تاريخ االنسحاب.	 
موافقة مجلس الكلية على إعادة قيد الطالب.	 
ان يكون قد اجتاز %50 من المجموع الكلي للوحدات المطلوبة للتخرج.	 

االنقطاع عن الدراسة 

يتقــدم الطالــب المنقطــع او المنســحب بطلــب إعــادة القيــد فــي أي وقــت اثنــاء الفصــل الدراســي ويتــم 
النظــر  فــي الطلــب مــن قبــل عميــد الكليــة او مــن يفوضــه قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة للفصــل الدراســي 

الــذي  يســبق إعــادة قيــده.  

للتقدم بطلب تحويل داخلي بين كليات الجامعة من خالل نظام سجالت الطالب بإتباع الخطوات التالية:
القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<   إعادة القيد.

من خالل نظام سجالت الطالب.
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يفصل الطالب في الحاالت التالية:
إذا أخل الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها.	 
إذا حصــل علــى ثــالث إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر النخفــاض معدلــه التراكمــي عــن المعــدل المحــدد للتخــرج 	 

)ال يقــل عــن 2 مــن 5( ولمجلــس الجامعــة بنــاًء علــى توصيــة مجلــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة لمــن ُيمكنــه 
رفــع معدلــه التراكمــي بدراســته للمقــررات المتاحــة.

إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف المــدة المقــررة لتخرجــه عــالوة علــى مــدة البرنامــج، 	 
ولمجلــس الجامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف 

المــدة األصليــة المحــددة للتخــرج.
يجــوز لمجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطــالب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام 	 

الفقرتيــن      الســابقتين بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصليــن دراســيين علــى األكثــر. 
ال يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل.	 

ــار النهائــي بســبب تدنــي نســبة حضــوره للمحاضــرات والــدروس العلميــة عــن  حرمــان الطالــب مــن دخــول االختب
الحــد المطلــوب. )85%( 

ما يترتب عليه:
ترصد له تقدير محروم ) DN( ويعتبر راسبا في المقرر.

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.	 
ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له بالخروج	 
من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.	 
الغــش فــي االختبــار او الشــروع فيــه او مخالفــة التعليمــات وقواعــد اجــراء االختبــار امــور يعاقــب عليهــا الطالــب 	 

وفــق الئحــة تأديــب الطــالب التــي يصدرهــا مجلــس الجامعــة.
يحدد مدة االختبار التحريري النهائي على ان ال تقل عن ساعة وال تزيد عن ثالث ساعات.	 
الموافقة على اعادة تصحيح اوراق االجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.	 
الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرا فــي ذلــك االختبــار ويحســب تقديــره فــي ذلــك 	 

المقــرر علــى أســاس درجــات االعمــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.
إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي لعــذر قهــري جــاز لمجلــس الكليــة فــي حــاالت الضــرورة 	 

القصــوى قبــول عــذره والســماح بإعطائــه اختبــارا بديــال خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التالــي، 
ويعطــى التقديــر الــذي يحصــل عليــه بعــد اداءه االختبــار البديــل.

الفصل من الجامعة 

الحرمان 

إجراءات االختبارات
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مرتبة الشرف األولى:
تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي 4.75 الى 5 عند التخرج.

مرتبة الشرف الثانية: 
تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي 4.25الى اقل من 4.75 من 5 .

شروطها:
أال يكون الطالب قد رسب في اي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.	 
ان يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة اقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد االدنــى والحــد 	 

االقصــى للبقــاء فــي كليتــه.
ان يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ماال يقل عن )%60( من متطلبات التخرج.	 

التخرج هو: 
عملية إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية.

شروط التخرج:
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن مقبول.	 
عنــد حصــول الطالــب علــى معــدل تراكمــي اقــل مــن المعــدل المشــروط للتخــرج يتعيــن عليــه تســجيل بعــض 	 

المقــررات مــن خــارج خطتــه الدراســية حتــى يتمكــن مــن رفــع معدلــه الــى المعــدل المشــروط وحصولــه علــى 
الدرجــة العلميــة وفــق خطتــه الدراســية.

يشترط لتخرج الطالب حصوله على معدل تراكمي ال يقل عن )2( من )5(.	 
يمنح كل خريج شهادة بالغتين العربية واالنجليزية 	 
يجوز اصدار شهادة تخرج بدل فاقد وفقا لما يلي:	 
ان يتقــدم الطالــب الــى عمــادة القبــول والتســجيل بطلــب منحــه شــهادة تخــرج بــدل مفقــود بعــد اســتكمال 	 

النمــوذج الخــاص بذلــك.
يوضع ختم بعبارة )بدل مفقود( من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل شهادة تصدر بعد الفقد.	 

مرتبة الشرف

التخرج 

ان يتقدم الطالب بطلب إعادة التصحيح الى عميد الكلية او من يفوضه خالل أسبوعين من تاريخ اعالن النتيجة.	 
يحدد المجلس عضو هيئة التدريس الذي يتولى إعادة التصحيح.	 
بعد إعادة تصحيح ورقة اإلجابة يتولى المجلس النظر في النتيجة ويكون قراره في ذلك نهائيًا.	 
عنــد وجــود خطــأ فــي الدرجــة يتــم تعديلهــا الكترونيــًا مــن خــالل نظــام ســجالت الطــالب بنفــس اليــة اعتمــاد 	 

النتائــج االصليــة علــى ان يتــم التعديــل قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة للفصــل التالــي.

إجراءات إعادة التصحيح







الفصل الرابع

السياسات واجراءات االختبارات
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تعــد إجــراءات االختبــارات والتقويــم مــن اإلجــراءات االكاديميــة المهمــة فــي العمليــة التعليميــة كونهــا االســاس 
الــذي يعتمــد عليــه قيــاس تحصيــل الطــالب ومــدى تقدمهــم العلمــي كمــا انهــا وســيلة لقيــاس فعاليــة التعلــم 

ومــدى تحقيقــه ألهدافــه المرســومة.

االختبار النهائي هو:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة نهاية الفصل الدراسي ويمكن أن يتضمن اختبارات تحريرية وشفوية وعملية.

االختبار البديل هو:
ــي  ــب الدرجــة الت ــول ويرصــد للطال ــي او الفصلــي بعــذر مقب ــار النهائ ــب عــن االختب ــب المتغي ــار يعقــد للطال اختب

ــر الطالــب وفقــا لذلــك. حصــل عليهــا، ويتــم تعديــل تقدي

التقويم:
يعــد التقويــم مكونــا مهمــا فــي العمليــة التعليميــة فهــو يتجــاوز مجــرد كونــه منــح درجــات للطــالب حيــث تســتخدم 
أنشــطة وعناصــر التقويــم لقيــاس مــدى تحقــق نواتــج التعلــم المســتهدفة للبرامــج والمقــررات كمــا انهــا تســاعد 
ــم  ــة الراجعــة كمــا يعــد التقيي ــج التغذي ــى نتائ ــاء عل ــم بن ــم والتعل ــم طــرق واســتراتيجيات التعلي ــادة تصمي فــي إع

بمثابــة اليــات الحكــم علــى مــدى تحقيــق الطــالب لألهــداف التــي تطــرح لهــم.

المشاركة بنشاط وإيجابية في كل مهام وانشطة عملية التقويم.	 
اكمال وتسليم كل متطلبات ومهام التقويم وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.	 
القيام بكل مهام التقويم المكلف بها بأمانه .	 
االلتزام بمواعيد واوقات االختبارات.	 
االلتزام باألنظمة والترتيبات المتعلقة باالختبارات وعدم الغش او الشروع فيه او المساعدة في ارتكابه.	 
االلتــزام باإلرشــادات والتعليمــات التــي يوجههــا المســؤول او المراقــب فــي قاعــة االختبــارات او المعامــل 	 

وعــدم االخــالل بالنظــام اثنــاء تأديــة االختبــارات.
القيام بإبداء الرأي حول مهام وانشطة التقويم المتبعة من خالل االستبانات المعدة لذلك.	 

معرفة مواعيد االختبارات وأماكن عقدها.	 
الوصول مبكرا قبل موعد االختبار بعشر دقائق على األقل.	 
حمل بطاقة التعريف الجامعي في قاعة االختبارات.	 
تعبئة البيانات الخاصة بالطالب في دفتر التصحيح بدقة.	 
ال يســمح للطــالب بدخــول قاعــة االختبــار بعــد بــدء االختبــار وقــد يســمح للطالــب بالدخــول فــي الحــاالت التــي 	 

يقدرهــا عميــد الكليــة او رئيــس لجنــة ســير االختبــارات لمــرة واحــدة فقــط خــالل فتــرة االختبــارات بعــد اخــذ تعهــدا 
خطيــا بعــدم تكــرار ذلــك شــريطة اال يتجــاوز التأخيــر نصــف ســاعه عــن بدايــة وقــت االختبــار.

في حال تكرار تأخر الطالب عن موعد بدء االختبار ال يسمح له بالدخول.	 
ال يسمح للطالب بالخروج من االختبار النهائي قبل مضي نصف الوقت..	 
ال يســمح للطالــب اثنــاء االختبــار بالتحــدث او التواصــل مــع أي طالــب اخــر إلعطــاء او اســتقبال أي شــكل مــن 	 

اشــكال المســاعدة العلميــة.
ال يســمح للطالــب بمغــادرة مــكان االختبــار بشــكل مؤقــت دون اذ1ن المراقبيــن وفــي الحــاالت الطارئــة يســمح 	 

لــه مصحوبــا بأحــد المرافقيــن.
ال يســمح للطالبــات فــي قاعــة االختبــار ارتــداء العبــاءة او النقــاب او أي مالبــس تمنــع مــن التحقــق مــن الهويــة 	 

او تســمح بالغــش وكذلــك النظــارات الشمســية والملونــة.

االختبارات

دور ومسؤولية الطالب في عملية التقويم

دور ومسؤولية الطالب أثناء االختبارات
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الكتب الدراسية او أي نوع من الكتب تحوي على القواميس والمذكرات والوثائق .	 
الهاتف الجوال او حيازة أي شي يمكن بواسطته االتصال .	 
األغراض الشخصية فيما عدا األدوات الالزمة لالختبارات.	 
المسودات	 

اذا تغيــب الطالــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرًا وفــي هــذه الحالــة يحتســب تقديــر المقــرر علــى 	 
أســاس درجــات االعمــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا اســتنادا للمــادة الحاديــة عشــرة مــن الئحــة الدراســة 

واالختبــارات.
اذا لــم يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي لعــذر قهــري جــاز لمجلــس الكليــة قبــول اعتــذاره فــي حــاالت 	 

الضــرورة القصــوى وفــي هــذه الحالــة يســمح للطالــب حضــور اختبــار بديــل فــي فتــره ال تتجــاوز نهايــة الفصــل 
الدراســي التالــي ويعطــى الطالــب التقديــر الــذي حصــل عليــه فــي هــذا االختبــار.

وفــاة احــد األقــارب مــن الدرجــة األولــى )يمنــح اذنــا بثالثــة أيــام( شــريطة ارفــاق صــورة مــن شــهادة الوفــاة 	 
لوكيــل الكليــة.

وفــاة احــد األقــارب مــن الدرجــة الثانية)يمنــح اذنــا بيــوم واحــد فقــط(  شــريطة ارفــاق صــورة مــن شــهادة الوفــاة 	 
لوكيــل الكلية.

تقرير والدة من أي مستشفى حكومي او خاص تمنح الطالبة اذنا ثالثة أسابيع.	 
حالــة غيــاب الوعــي )االغماء(كامــال اثنــاء االختبــارات موثقــه مــن طبيــب الجامعــة يمنــح اذنــا بمــا هــو مذكــور فــي 	 

تقريــر طبيــب الجامعــة او تقريــر المستشــفى فــي حالــة نقلــه اليــه.
في حالة مرافقه الوالدين او األبناء الى المستشفى يمنح االذن طبقا لما هو مذكور بتقرير المستشفى.	 
شــهادة مرضيــة مختومــة مــن أي مستشــفى حكومــي ومتطابقــة مــع يــوم االختبــار )يمنــح االذن طبقــا لمــا 	 

هــو مذكــور فــي تقريــر المستشــفى(
ال تقبــل االعــذار الصــادرة مــن الجهــات الطبيــة الخاصــة، اال فــي حالــة خضــوع المريــض لعمليــة جراحيــة او 	 

تنويــم او الحــاالت المرتبطــة بأمــراض مزمنــة كالفشــل الكلــوي والربــو. علــى ان تكــون مســتوفية اإلجــراءات 

الغــش فــي االختبــار او الشــروع فيــه او مخالفــة التعليمــات وقواعــد االختبــارات او امتــالك أي شــي يمكــن 	 
بواســطته االتصــال بأحــد حتــى ولــو لــم يســتخدم يعــرض الطالــب للعقوبــة طبقــا لمــا تنــص عليــه الالئحــة.

يمنــع نســخ اإلجابــات مــن طالــب اخــر او الكتــب او أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة او اســتخدام الجــوال للحصــول 	 
عليهــا.

علــى الطالــب الــذي يرتكــب الغــش الخــروج طواعيــة مــن قاعــة االختبــار بواســطة المراقــب الــذي يقــوم بتحريــر 	 
محضــر بتفاصيــل الواقعــة.

فــي حالــة استشــعار المراقــب قيــام الطالــب مرتكــب الغــش بــاي ســلوك غيــر منضبــط يؤثــر فــي ســير االختبــار 	 
ــه علــى ان يحــرر محضــر بالواقعــة علــى نمــوذج محضــر الغــش بحضــور رئيــس لجنــة ســير  يتــرك جالســا مكان
االختبــارات او مشــرف اللجنــة وترفــع الحالــة لعميــد الكليــة تمهيــدا لعرضهــا علــى اللجنــة الفرعيــة لضبــط 

الســلوك.
توقــع العقوبــة المناســبة علــى الطالــب المخالــف بعــد التحقيق معه وســماع أقواله حيال ما اقترفــه وتحرير اجابته 	 

مــع االخــذ باالعتبــار التــدرج فــي العقوبــات الــواردة فــي المادة الخامســة عشــر من الئحة ضبط ســلوك الطالب.

ال يسمح لطالب/ـة احضار المواد التالية إلى قاعة االختبار 

األعذار واألستثناءات

الحاالت التي يمكن لطالب/ـة  االعتذار عن االختبار  النهائي

الغش أثناء تأدية االختبارات



84

دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

النظاميــة ويمنــح االذن طبقــا لمــا هــو مذكــور بتقريــر المستشــفى.
ال يقبل عذر اليوم الواحد او االعذار المقدمة لمراجعة روتينية يمكن ان تتم في غير أوقات االختبارات.	 
تقبــل اعــذار الحــاالت الطارئــة كمراجعــة اقســام الشــرطة والمــرور فــي حــال كان صاحــب العــذر طرفــا فــي 	 

الحالــة.
يقــدم الطالــب العــذر وســبب التغيــب عــن االختبــار مــن خــالل نظــام ســجالت الطــالب ثــم تعــرض االعــذار علــى 	 

وكيــل الكليــة ويعتمــد المقبــول منهــا.
ــة اعذارهــم والــذي بــدوره يقــوم بإبــالغ الطــالب عــن 	  يتــم ابــالغ القســم المختــص بأســماء الطــالب المقبول

ــار البديــل. موعــد االختب
يتــم ابــالغ الطــالب بالتعليمــات الخاصــة باالختبــارات للمعتذريــن عــن طريــق االيميــل الرســمي ووســائل 	 

المتاحــة. التواصــل 
يتم اختبار الطالب الذين قبلت اعذارهم وترصد لهم دراتهم التي حصلوا عليها.	 

يحــق للطــالب طلــب مراجعــة درجــات االختبــار وإعــادة التصحيــح ولمجلــس الكلية فــي حاالت الضــرورة الموافقة 	 
علــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة خــالل فتــرة ال تتعــدى بدايــة اختبــار الفصــل التالي.

يقوم الطالب بتقديم طلب التظلم على النموذج الرسمي للتظلمات ويتعهد بصحة المعلومات الواردة فيه.	 
يقوم عميد الكلية بقبول الطلب او رفضه طبقا لضوابط إعادة التصحيح.	 
ــة قبــول الطلــب يقــوم وكيــل الكليــة بتشــكيل لجنــة بالقســم حســب التخصــص وتتكــون مــن رئيــس 	  فــي حال

القســم- مــدرس المقرر-عضــو اخــر فــي التخصــص. للتأكــد مــن ســالمة التصحيــح ورصــد الدرجــات وعلــي اللجنــة 
ــف  ــة المحفوظــة فــي ملــ ــة النموذجي طلــب الحصــول علــى ورقــة الطالــب واطالعــه عليهــا ومقارنتهــا باإلجاب
المقــرر وفــي حـــالة اقتنــاع الطالــب بســالمة التصحيــح والرصــد يوقــع الطالــب بالعلم ويحفظ الطلــب ،وفي حالة 
وجــود خطــا بالدرجــة يتــم رصــد التقديــر والدرجــة التــي يســتحقها بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس القســم               .

ال يجــوز للطالــب التقــدم بأكثــر مــن طلبيــن إلعــادة التصحيــح لمقــررات يدرســها فــي القســم نفســه او يقدمــان 	 
مــن قســمين مختلفيــن خــالل الفصــل الدراســي وال تزيــد عــن ثــالث طلبــات خــالل مــدة دراســة الطالــب.

التظلم وطلب إعادة التصحيح







الفصل الخامس

الخدمات الطالبية
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تعنى الخدمات الطالبية بتوفير احتياجات الطلبة غير االكاديمية عبر المرافق والخدمات المختلفة الغذائية والمكتبية 
وغيرهــا، كمــا تهتــم بــكل مــا مــن شــأنه تعزيــز بيئة الطالب بجــودة عالية عن طريــق وحداتهــا ومراكزها التالية:

1-   وحدة التغذية
تتطلع هذه الوحدة الى توفير الخيارات المناسبة، وتقديم الجديد واألفضل في مجال الخدمات الغذائية المقدمة.	 
االشــراف الكامــل علــى تطبيــق الشــؤون الصحيــة عنــد إعــداد الوجبــات الغذائيــة ،لتوفيــر وجبــات ذات معاييــر 	 

عاليــة الجــودة والســالمة.
تحديد االحتياجات اإلضافية لخدمات التغذية والعمل على تنفيذها.	 
تطويــر الخدمــات الغذائيــة وتحســينها عــن طريــق اســتطالع رأي الطالبــات باالســتبيانات االلكترونيــة ،مــن أجــل 	 

تقديــم رؤيــة واضحــة عــن واقــع هــذه الخدمــة ومقترحــات لتطويرهــا.

وتشمل الخدمات الغذائية المواقع التالية:
مطاعم مركز تغذية كليتي العلوم والتربية مقابل العيادات الخارجية.	 
مطاعم مركز تغذية كلية اآلداب بجانب بوابة موظفات كلية اآلداب.	 
المقاهي في صاالت الكليات والصالة المشتركة.	 
مكائن الدفع الذاتي الموزعة داخل صاالت الكليات ومبانيها.	 

مواقعنا:
)مكتب وحدة التغذية لمركز تغذية كليتي العلوم والتربية( داخل مبنى المركز الدور األول.

)مكتب وحدة التغذية لمركز تغذية كلية اآلداب( داخل مبنى المركز.
أوقات العمل: من الساعة 8:00 صباًحا – 2:00 ظهًرا

2-   مركز بيع الكتاب الجامعي
يهتم هذا المركز ببيع الكتب الدراسية المقررة للمناهج التي يتم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع الكليات 

)آداب- علوم – تربية ( إلى جانب الكتب العلمية والثقافية المتنوعة . 
 

موقعنا:
 يوجد المركز في صالة كلية اآلداب.

 بجانب مركز التغذية في كلية العلوم.
 أوقات العمل: يبدأ المركز من الساعة 8:30 صباًحا حتى 2:30 بعد الظهر.

3-   مراكز الطباعة والنسخ الجامعي
ــة،  ــك بالتنســيق مــع األقســام األكاديمي ــة، وذل ــات التعليمي ــز علــى اســتيفاء احتياجــات الطالب تعمــل هــذه المراك
وتوفيــر مــا تحتاجــه  الطالبــة مــن الخدمــات التاليــة :) طباعــة، نســخ ، تجليــد، إعالنــات( إضافــة إلــى المذكــرات 

الدراســية وأوراق العمــل والمشــاريع العلميــة، إلــى جانــب توفيــر بعــض مســتلزمات القرطاســية .

 مواقعنا:
)مركز الطباعة والنسخ في كلية اآلداب( بجانب مكتب المناولة .

)مركز الطباعة والنسخ في كليتي العلوم والتربية ( بالقرب من مركز وقت الرعاية )الحضانة(
أوقات العمل: تبدأ المراكز من الساعة 7:30 صباحًا– 2:00 بعد الظهر .

الخدمات الطالبية 
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4-    وحدة الخزائن الطالبية 
ُتعنى هذه الوحدة باإلشراف على تأمين عملية انتفاع الطالبات من الخزائن الشخصية.

 موقعنا:
يقع مكتب تأجير الخزائن في الصالة المشتركة )جهة اليمين(. 

أوقات العمل: يبدأ استقبال الطالبات من الساعة 8:00 صباًحا – 12:00 ظهرًا.

5-    مركز  وقت الرعاية اليومية ) الحضانة( 
ــع   ــة( وتوفــر جمي ُتعنــى هــذه الوحــدة باإلشــراف علــى الخدمــات المقدمــة بمركــز وقــت الرعايــة اليوميــة )الحضان
االشــتراطات الالزمــة الســتقبال أبنــاء الطالبــات وتوفيــر جميــع البيئــة المناســبة لهــم بأعلــى معاييــر الجــودة 

والصحــة والســالمة.

موقعنا:
تقع الحضانة في مبنى التربية )1( بجانب مركز النسخ بكلية العلوم.

أوقات العمل: يبدأ المركز من الساعة 7:00 صباًحا حتى 2:30 بعد الظهر.

6-   النقل الجامعي )  الحافالت ( 
  يتم اإلعالن عن:

مواعيد بدء الخدمة وتوقفها.	 
مواعيد حركة الحافالت في أيام الدراسة.	 
مواعيد حركة الحافالت في فترة االختبارات.	 

7-    الخدمات االجتماعية
اإلعانات والسلف.

8-    الخدمات األمنية وخدمات السالمة
حفظ أمن المنسوبات وجميع المرافق.	 
اإلشراف على توفر جميع اشتراطات السالمة.	 
خدمات إصدار البطاقة الجامعية.	 
خدمات التصاريح والمفقودات.	 





الفصل السادس

الصندوق الطالبي
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صنــدوق الطــالب بالجامعــة: هــو أحــد المرافــق الهامــة فــي عمــادة شــؤون الطــالب؛ التصالــه المباشــر بشــؤون 
ــه الخاصــة. وقــد تأســس الصنــدوق بموجــب الئحــة خاصــة منظمــة لصناديــق الطــالب  الطالــب الماليــة واحتياجات
والمؤسســات التعليميــة، وقــد جــاءت بنــاء علــى موافقــة المجلــس األعلــى للجامعــات الســعودية بالجلســة 
والمنعقــدة فــي 1398 /07/ 26 هـــ، وهــو جمعيــة اجتماعيــة طالبيــة تتمتــع باســتقالل مالــي وإداري، تحــت إشــراف 

مجلــس إدارة يرتبــط مباشــرًة بمديــر الجامعــة، ويخضــع لمراقبــة ديــوان المراقبــة العــام.

أغراض الصندوق
اإلعانات والقروض الطالبية.	 
برامج تشغيل الطلبة.	 
اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي تنميــة المــوارد وخدمــة الطالــب، مثــل المقاصــف واعمــال الطباعــة والنســخ 	 

والتصويــر وتاميــن االدوات المكتبيــة والعلميــة.
االسهام في تنمية النشاط الطالبي.	 
دعم األنشطة الطالبية وتقديم الجوائز.	 

البرامج التي يقدمها الصندوق:

يتــم مــن خــالل هــذا البرنامــج تقديــم القــروض للطلبــة، وتخصــم مــن مكافآتهــم الشــهرية عــن طريــق قســم 
المكافــآت بعمــادة القبــول والتســجيل، وذلــك وفــق اآلتــي: 

الشروط والضوابط لطلب سلفة: 
أن يكون الطالب من طالب الجامعة المنتظمين خالل الفصل الدراسي الذي تقدم فيه بطلب السلفة	 
أن يكون من الطلبة الذين تصرف لهم مكافآت	 
أن تكون أسباب طلب السلفة مقنعة لدى عمادة شؤون الطالب.	 
أال يكون لدى الطالب سلفة يقوم بتسديدها، وأال يكون قد حصل على إعانة خالل الفصل نفسه.	 
إرفاق األوراق التي تؤيد حاجته للسلفة.	 
تعبئة نماذج طلب السلفة.	 
يلزم حضور الطالب بنفسه وال يجوز اإلنابة عنه	 
ال يتــم إعفــاء الطالــب مــن الســلفة إال بموافقــة مجلــس إدارة صنــدوق الطــالب  ، ولصنــدوق الطــالب اتخــاذ 	 

كافــة الوســائل الســتعادة الســلفة مــن الطالــب.

األوراق المطلوب إرفاقها :
صورة من بطاقة الطالب الجامعية.	 
صورة من بطاقة األحوال المدنية.	 
األوراق التي تثبت حاجة الطالب للسلفة.	 

باإلضافــة إلــى الشــروط الســابقة يضــاف الشــرط التالــي المتعلــق بربــط الســلفة التــي تعطــى للطــالب بالمعــدل 
التراكمــي :

صندوق الطالب 

أواًل: برنامج السلف
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الفئة األولى: 
الطلبــة الذيــن تزيــد معدالتهــم التراكميــة عــن ) 3.00 ( فمــا فــوق، فيمكــن إعطــاء هــذه الفئــة ســلفة فــي حــدود 

3.000 ريــال.

الفئة الثانية:  
الطلبــة الذيــن تتــراوح معدالتهــم التراكميــة بيــن ) 2.75 حتــى 300(، يمكــن إعطــاء هــذه الفئــة ســلفة فــي حدود 

2.500 ريال.

الفئة الثالثة:  
ــن ) 2.51 حتــى 2.74(، يمكــن إعطاؤهــم ســلفة فــي حــدود  ــة بي ــراوح معدالتهــم التراكمي ــة الذيــن تت الطلب

2.000  ريــال.

الفئة الرابعة:
ــن ) 2.00 حتــى 2.50 ( يمكــن إعطاؤهــم ســلفة فــي حــدود  ــة بي ــراوح معدالتهــم التراكمي ــن تت ــة الذي الطلب

1500 ريــال.

الفئة الخامسة :   
يســتثنى مــن ذلــك الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، بحيــث يتمكــن الطالــب مــن تســديد الســلفة خــالل 

الفصــل   الدراســي الــذي صرفــت فيــه.

مع مراعاة الضوابط التالية :
الساعات التي درسها الطالب.	 
التاريخ المتوقع للتخرج.	 
يتم تسديد األقساط بنسبة ) %10 ( من السلفة التي تحسم على الطالب، وبحد أقصى )10( أقساط.	 

يقــدم الصنــدوق مــن خــالل هــذا البرنامــج إعانــة لطلبــة الجامعــة المحتاجيــن )منهــا إعانــات مقطوعــة، ولــذوي 
االحتياجــات الخاصــة(، وتختلــف قيمــة اإلعانــة مــن طالــب آلخــر حســب حاجــة كل منهــم، ووفــق المرفقــات فــي حالــة 

كل طالــب، ويتــم صــرف اإلعانــة مــع مراعــاة اآلتــي:

الشروط والضوابط لطلب اإلعانة :
أن يكون الطالب/الطالبة تم تسجيله خالل الفصل الدراسي الذي تقدم فيه بطلب اإلعانة .	 
أن تكون أسباب التقديم لإلعانة وفق الضوابط المنظمة لصرف اإلعانات.	 
يلزم حضور صاحب الطلب بنفسه وال يجوز اإلنابة.	 
إرفاق األوراق الرسمية التي تثبت حاجته لإلعانة.	 
أال يكون الطالب قد حصل على إعانة خالل الفصل الدراسي الذي طلبت فيه اإلعانة.	 
يجوز للطالب الحصول على ثالث إعانات خالل المدة النظامية لدراسته، ويلزم حضور الطالب بنفسه.	 
تعطى األولوية لمن لم يسبق لهم الحصول على إعانات.	 
يحق إلدارة مجلس الصندوق االستثناء من بعض الشروط الواردة أعاله إذا دعت الحاجة لذلك.	 
تلغى اإلعانة إذا تأخر الطالب عن استالمها أكثر من أسبوعين من تاريخ اعتماد صرفها.	 

ثانيًا: برنامج اإلعانات
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األوراق األساسية المطلوب إرفاقها :
تعبئة نموذج طلب اإلعانة.	 
خطاب مقدم من الطالب بطلب اإلعانة.	 
صورة من الهوية الوطنية.	 
صورة من البطاقة الجامعية.	 
شهادة تعريف.	 
السجل األكاديمي.	 

ضوابط عامة لإلعانات :
دراسة حالة الطالب من قبل الباحث االجتماعي.	 
أن يكون ممن تنطبق عليه حاالت اإلعانة.	 

ضوابط صرف إعانة للطالب المحتاجين:
  إذا كان الطالب يستلم مكافأة تكون كالتالي:

المعيل متوفى أو ليس لديه مصدر للدخل )ال يعمل( فسوف يعطى إعانة بمبلغ)500 2. ريال(.	 
فــي حــال ضعــف مدخــول المعيــل )قلــة راتبــه- تقاعــده- وجــود أفــراد كثــر فــي األســرة ونحوهــا...( فســوف 	 

يعطــى إعانــة بمبلــغ )2000 ريــال(.

أما إذا كان الطالب ال يستلم مكافأة تكون كاآلتي:
المعيل متوفى أو ليس لديه مصدر للدخل )ال يعمل( فسوف يعطى إعانة بمبلغ )3000 ريال(.	 
فــي حــال ضعــف مدخــول المعيــل )قلــة راتبــه- تقاعــده- وجــود أفــراد كثــر فــي األســرة.......( فســوف يعطــى 	 

إعانــة بمبلــغ )2.500 ريــال(.

ــه فــي بعــض الحــاالت الخاصــة التــي يقدرهــا  ــغ أو تقليل ــدوق الطــالب رفــع المبل كمــا يمكــن لمجلــس إدارة صن
المجلــس.

أمثلة للظروف التي تصرف فيها اإلعانات
1- حوادث المرور:

يقدم الطالب طلب اإلعانة خالل ) 15 ( يومًا من وقوع الحادث.	 
إحضار ما يثبت وقوع الحادث ) انظر األوراق الرسمية المطلوبة (.	 
يلزم حضور صاحب الطلب بنفسه وال يجوز اإلنابة.	 

األوراق المطلوب إرفاقها  لحوادث المرور:
تقرير المرور عن الحادث ويكون باسم الطالب نفسه.	 
فواتير اإلصالح، أو تقرير رسمي لشيخ الداللين بالمعارض مصدق من المرور.	 

2- العالج:
أن يقدم الطالب طلب اإلعانة خالل ) 30 ( يوما من إجراء العملي.	 
إحضار ما يثبت حالة الطالب الصحية من المركز الصحي بالجامعة ) انظر األوراق الرسمية المطلوبة (.	 
أن تكون العملية أو العالج ال يمكن الحصول عليهما من المستشفيات الجامعية أو الحكومية.	 

األوراق المطلوب إرفاقها للعالج:
التقرير الطبي عن حالة الطالب.	 
الفواتير الرسمية لتكاليف العالج.	 
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3-   تأمين أجهزة طبية لذوي االحتياجات الخاصة:
إحضار ما يثبت حالة الطالب الصحية ) انظر األوراق الرسمية (.	 
يلزم حضور الطالب أو ينيب عنه من يرى بتفويض موقع من الطالب.	 
األوراق المطلوب إرفاقها للحصول على جهاز طبي خاص:	 
التقرير الطبي عن حالة الطالب.	 
الفواتير الرسمية لتكلفة الجهاز الطبي المطلوب.	 

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تنميــة مهــارات طلبــة الجامعــة، واطالعهــم علــى األعمــال اإلداريــة والفنيــة لألقســام 
التــي أتيحــت لهــم الفرصــة للعمــل بهــا الكتســاب الخبــرة، إضافــة إلــى اســتفادة القطاعــات المختلفــة بالجامعــة 
مــن عمــل هــؤالء الطــالب، ويتــم ترشــيح الطــالب المطلــوب تشــغيلهم خــالل الفصــل الدراســي عــن طريــق الكليــة 

بالتنســيق مــع عمــادة شــؤون الطــالب، ويتــم ذلــك وفــق الضوابــط التاليــة:

أن تتــاح أولويــة فــرص التشــغيل للطــالب ذوي الحاجــة الماديــة ممــن لــم يســبق لهــم العمــل بالبرنامــج منــذ 	 
التحاقهــم بالجامعــة.

عدم تشغيل أي طالب سبق أن عمل ثالث مرات خالل فترة دراسته بالجامعة.	 
ينبغي مراعاة عدم السماح للطالب الجمع بين فرصتي تشغيل خالل الفصل الدراسي.	 
أال تزيد عدد ساعات العمل لكل جهة عن الساعات المحددة.	 
أال تزيد ساعات عمل الطالب عن 80 ساعة وال تقل عن 40 ساعة.	 
أال تزيد ساعات عمل الطالب خالل اليوم عن 3 ساعات.	 
ترســل قوائــم تشــغيل الطالــب لعمــادة شــؤون الطــالب العتمادهــا، وصــرف مســتحقات الطالــب بعــد نهايــة 	 

فتــرة التشــغيل مباشــرة.
ترفــع كشــوف التشــغيل بمرفقاتهــا قبــل نهايــة الفصــل الدراســي بأســبوعين، علًمــا بــأن تأخــر الرفــع يترتــب 	 

عليــه تأجيــل المســتحقات للفصــل الــذي يليــه.

ثالثًا: برنامج التشغيل الطالبي







وحـدة


