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 التعريفات االوىل: المادة 

ية:   السنة التحضير
نامج الجامعية السنة االوىل    يقبل عليها الطالب ويلتحق بها لدراسة البر

 لها. المعتمد  األكاديم  الت 

 : الدراسيةالسنة 
  إن وجد  وفصل رئيسانفصالن 

 . صيف 

: الفصل   الدراسي
 عدددر  خاللهددا مدددة نمنيددة ال عقددل عددن 

 
ة  الدراسددية المقددررات خمسددة ع ددب عسددتوعا وال عدددخل مددن اددمنها فددب 

 النهائية. واالختبارات التسجيل 

: الفصل  ي
 الصيف 

ة التسددجيل واالختبددارات  وعضدداع   النهائيددة مدددة نمنيددة ال ععيددد عددن سمانيددة عسددابي  وال عدددخل مددن اددمنها فددب 

 مقرر. المخصصة لكل  ساعات االعصالخاللها 

: المقرر   الدراسي
  كل عخصص 

مقرر رقم ورمددو واسددم  (   ويكون لكل )برنامجمادة دراسية امن الخطة الدراسية المعتمدة ف 

ووصدد  مفصددل لمفرداعددز يمددبر   مددن حيددل المحتددو  والمسددتو  عمددا سددوا  مددن المقددررات   ويجددون عن يكددون 

امنة معز .   لبعض المقررات متطلب عو متطلبات سابقة عو مب  

 مسار الكليات: 
  المعددددارس والمهددددارات االساسددددية االوليددددة ويكددددون لهددددا برنددددامج 

ف ف    ي ددددب 
نددددامج  عكدددداديم  الكليددددات الددددت  موحددددد ببر

ية. السنة   التحضبر

 الكليات التخصصية: 
  برنامج السنة 

ية. الكليات الم اركة ف   التحضبر

 : التحذير األكاديمي 
اكم  عدددن )االشدددعار الدددذ  لوجدددز للطالدددب  سددد ب انخفدددا  

مددد  نهايدددة كدددل فصدددل  (5.00مدددن  3.00معدلدددز الدددب 

  برنامج السنة  دراس  
ية. عسناء دراستز ف   التحضبر

 : اإلنذار األكاديمي 
اكم  عن االشعار الذ  لوجز للطالب  س ب انخفا  

  الئحددة االختبددارات معدلز الب 
الحددد االد   المواددي ف 

 . فيصلام عبد الرحمن بن االم بجامعة 

 :الفصليةدرجة األعمال 
  عتدددد ر  عحصدددديل الطالددددب خددددالل فصددددل 

 وبحددددو   اختبددددارات دراس  مددددن ه  الدرجددددة الممنوحددددة لتعمددددال الددددت 

  وعن طة ععليمية عتصل بالمقرر الدراس  



- 2 - 
 

ي االختبار 
 :النهائ 

  نهاية الفصل 
  المقرر يعقد مرة واحدة ف 

 .الدراس  اختبار ف 

ي 
  درجة االختبار النهائ 

  للفصددددددددددددددل 
  االختبددددددددددددددار النهددددددددددددددا  

  كددددددددددددددل مقددددددددددددددرر ف 
  يحصددددددددددددددل عليهددددددددددددددا الطالددددددددددددددب ف 

 .الدددددددددددددددراس  ه  الدرجددددددددددددددة الددددددددددددددت 

 :النهائيةالدرجة 

 النهائية: الدرجة 
  لكل 

 إليها درجة االختبار النها  
 
 مائة. وعحسب الدرجة من  مقرر مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا

 التقدير: 
  ع  مقرر 

  حصل عليها الطالب ف 
. وص  للنسبة المئوية عو الرمو األبجد  للدرجة النهائية الت   دراس 

: المعدل  اكمي
 الير

  برندددامج السدددنة حاصددل 
  درسدددها ف 

  جميددد  المقدددررات الددت 
  حصدددل عليهدددا الطالددب ف 

قسدددمة مجمدددوع النقدداح الدددت 

ية عىل مجموع الوحدات المقررة لتلك   المقررات. التحضبر

 : األكاديمي السجل 
  كل فصل دراس   الدراس  هو بيان لواي سبر الطالب 

  يدرسها ف 
 وعرقامهددا  برمونها وي مل المقررات الت 

  حصل عليها  وعدد 
  وقدديم علددك التقدددلرات   كمددا لواددي السددجل    ورمددون  وحداعها المقررة   والتقدلرات الت 

اكم    وبيددان التقدددلر العددام
  منهددا الطالددب  المعدددل الفصددىل    والمعدددل الددب 

  ععددف 
  باإلاددافة إىل المقددررات الددت 

 المحول . 

 : الدراسة نظام  الثانية: المادة 

ية عددددىل جيطتددددق برنددددامج  :  كليدددداتالعددددىل مسددددارات ميدددد  الطددددالل المقتددددول ر  السددددنة التحضددددبر مسددددار الكليددددات  وه 

وكليدددددة المجتمددددد     نيةكليدددددات االنسدددددا  ومسدددددار الومسدددددار الكليدددددات العلميدددددة الهندسدددددية ومسدددددار الكليدددددات  الصدددددحية 

  القطي  (  –بفرعيها ) الدمام 
وح القتول الت   ل ب

 
 . الجامعة يحددها مجلس وفقا

 : الدراسةمدة  الثالثة: المادة 

 
ص
 فاليفيا

ص
 دراساليا

 
ية من فصلير  دراسيير  ويجوز تمديدها فصالً ي برنامج السنة التحضير

 
وفقالا تتكون الدراسة ف

 -: للتالي 

ي الفصالالالالل الفصالالالاللية يمالالالالنط ال الالالالالد فرفالالالالة لدراسالالالالة المقالالالالررات  .1
 
 فيهالالالالا خالالالال ل العالالالالا  الالالالالدراسي ف

ي تعالالالاليال
الالالالالتر

و   ي  الالالة ةمتانيالالة تحقيقالال    
 
ي ف
ي الالالدراسي الصالاليف 

 
ي الكليالالات التخصصالالية بالالرامج  القبالالول ف

 
المالالذرورف ف

 . ( 7)  السابعةالمادف 
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ي تعالالالاليال فيهالالالالا خالالالال ل العالالالالا   السالالالالن يةلمقالالالالررات االختبالالالالار مالالالالرف وا الالالالدف ل إلعالالالالادفيمالالالالنط ال الالالالالد فرفالالالالة  .2
الالالالالتر

ي 
ي الفصالالالالل الالالالالدراسي الصالالالاليف 

 
ي ب سالالالالبوعير  رحالالالالد الالالالالدراسي ف

بعالالالالد نهايالالالالة اختبالالالالارات الفصالالالالل الالالالالدراسي ال الالالالائ 

ي  بعالالالالالد  60المقابالالالالل للدرجالالالالة  (D)ويعالالالالت التقالالالالالدير  أقىصالالالال 
 
 الالالالالة ةمتانيالالالالالة اجتيالالالالازخ االختبالالالالار البالالالالالديل وف

ي 
 
ي برامج الكليات التخصصية المذرورف ف

 
و  القبول ف  . (7)المادف السابعة تحقيق    

 : المسارات : الرابعةالمادة 

ي الجامعة
 
 المسارات التالية: ب يتم قبول ال  ب ف

الصيدلة و   سنان  العلو  ال بية الت بيقيةاأل طد  ال د  كليات: ويضم  الصحي مسار ال .1

 . الصحة العامةو   التمريض  اإلكلينيكية

 التصاميم.  الهندسة  والتخ يط العمارف  كليات: ويضم    الهندسي مسار ال .2

 كلية العلو . و  األعمال ةدارف  المعلومات علو  الحاسد وتقنية  كليات: ويضم    العلمي مسار ال .3

ي مسار ال .4
بية بالدما   بالدما  اآلداب كليات: ويضم   االنسائ   اإلنسانيةات والدراس العلو  و   الير

 . بالجبيل

: وتضم    المجتمعكلية  .5 ي
 لل البات. والمجتمع بالق يف  لل البات المجتمع بالدما   كليتر

وح  : الخامسةالمادة    مسار الكليات: شب
 
 القتول ف

ية والدراسات المساندف  و  القبول عىل مسارات الكليات من خ ل عمادف السنة التحضير يتم تحديد   

 الجامعة.   ويتم اعتمادها من قبل مجلس بالتنسيق مع الكليات المعنية وعمادف القبول والتسجيل

ية: اجتيان برنامج السنة  : السادسةالمادة   التحضبر

ية ويسمط ل  ال الد  يجتاز  ي المفاضلةبرنامج السنة التحضير
 
ي يرغد الدراسة  ب بالدخول ف

الكلية التر

ي ة  ي فيها   
 -: اآلئر

ية  -أ ي برنامج السنة التحضير
 
ي جميع المقررات الدراسية المقدمة ف

 
 نجا   ف

ي المسارات الصحية والهندسية  (5.00من  3.00 صول  عىل معدل تراكمي ال يقل عن ) -ب
 
ف

ي  2.5والعلمية وال يقل عن 
ية للمسار االنسائ   . بنهاية برنامج السنة التحضير
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   : السابعةالمادة 
 
وح القتول ف  الكليات:  برامج شب

و : من تن بق علي   .1  الش 

ي ال الد  يقبل
 
و  القبول  برامج ف  -التالية: الكليات من تن بق علي    

ي  -أ
 
ي الكليات  برامجيقبل ال الد ف

 
ية المذرورف ف و  اجتياز برنامج السنة التحضير ةذا  قق   

 .  (6)  السادسةالمادف 

و  الخافة بتل برنامج  سد ما تحددخ مجالس الكليات  -ب  المعنية. الش 

اكمي لل الد يتم المفاضلة بير  ال  ب بناء  عىل  -ج
ي اختيار رغبت   و سد المعدل الير

 
ف

 . ةو سد طاقة الكليات االستيعابي  التخصص المناسد ل 

و : من ال تن بق علي   .2  الش 

ي  -أ
 
ية مسار ال يسمط لل الد االستمرار ف   السنة التحضير

ي تشير
ةذا لم ين  جميع الكليات التر

ية خ ل مدف أقصاها فصلير  مقررات السن ي ير   دراسية التحضير
 .  وفصل دراسي فيف 

 يشتمل عىل المقررات يمنط ال الد الذي لم يجير   -ب
ص
 أكاديميا

 
ية سجً  السنة التحضير

ي  صل 
وتقو  عمادف القبول والتسجيل بتح يل  ةل كلية أخرى ال  عليها والتقديرات التر

ية تشير  السنة  ما تقتضي  الئحة الدراسة األنظمة والشواغر بالكليات و   سد التحضير

 . عبد الر من بن فيصلوالقواعد التنفيذية بجامعة  واالختبارات

اكم   الثامنة: المادة 
 احتسال المعدل الب 

ي مقررات السنت .1
 
ي يحصل عليها ال الد ف

ية ضمن  حتسد الو دات والتقديرات التر ة التحضير

اكمي 
 . لل الد المعدل الير

ي برنامج تحتسد  .2
 
الذي ينوي الكلية الساعات المكتسبة ضمن العدد اإلجمالي الم لوب للتخرج ف

 في . التخصص 

 : الحذس والتحويل واالنسحال : التاسعةالمادة 

ية  .1  من مقررات برنامج السنة التحضير
ال يحق لل الد االنسحاب او الحذف من مقرر أو أكيال

ي 
 
ف دراست  ف نامج. طوال فير  الير

ي برنامج ال يحق لل الد التح يل بير  مسارات .2
 
ية. السنة  الكليات ف  التحضير

ي برنامج أو ت جيل الدراسة خ ل  ال يسمط لل الد باالعتذار  .3
 
ية. التحضالسنة دراست  ف  ير
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ةالمادة   األكاديم   التحذلر واإلنذار  : العاشب

اكمي عن  .1
أكاديمي وذلك مع  ةنذار عىل  (5.00من  3.00)يحصل ال الد الذي ينخفض معدل  الير

. نهاية كل فصل   دراسي

ي كل فصل دراسي ةذا  .2
 
اكمي عن انخفضيوج  لل الد ةنذار أكاديمي ف

و   معدل  الير المعدل المش 

ي السنة  برنامج الكلية التابعة لمسار للتخرج من 
 
ية. الكلية لل الد ف  التحضير

: المادة الحادية   الدراسة: المواظبة والحرمان عن  ع ب

ي المقرر 
 
: وفقا لما الدراسي  يحر  ال الد ف  -يىلي

ات والدروس العملية المحددف %( 15)ةذا تجاوزت نسبة غياب   -أ  للمقرر  من مجم ع المحاض 

ية والدراسات  )بدون  لكل مقرر  المساندف(عذر مقبول من قبل مجلس عمادف السنة التحضير

ي ويعتير محوال يسمط ل  بد دراسي 
 خول االختبار النهائ 

ص
ي  روما
 
ويتم ذلك بقرار الدراسي المقرر  ف

 .DN )محرو (تقدير من مجلس العمادف أو من تفوض  ويرفد ل  

ات والدروس العملية المحددف %( 25)ةذا تجاوزت نسبة غياب   -ب  للمقرر  من مجم ع المحاض 

ية والدراسات و  )بعذر  لكل  المساندف(بدون عذر مقبول من قبل مجلس عمادف السنة التحضير

  دراسي  مقرر 
 
ي ويعتير محروما

ي  وال يسمط ل  بدخول االختبار النهائ 
 
ويتم الدراسي المقرر  ف

ال الد  ويعتير  DN )محرو (ذلك بقرار من مجلس العمادف أو من تفوض  ويرفد ل  تقدير 

ي المقرر 
 
 ف
ص
 . الذي  ر  من دخول االختبار راسبا

رفع الحرمان والسماح لل الد بدخول  –است ناء  –يجوز لمجلس العمادف أو من تفوض   -ج

ي ة أال تقل نسبة  ضورخ عن   مقبوال   
ص
ي متر ما قد  ال الد عذرا

  %( 65)االختبار النهائ 

ات والدروس العملية المحددف ويعتير ال الد الذي  ر  من   للمقرر  من مجم ع المحاض 

ي المقرر 
 
 ف
ص
 . دخول االختبار راسبا

:  الثانيةالمادة   : النهائيةاالختبارات  ع ب

اح مجلس القسم الذي يتول تدريس المقرر  - العمادفيحدد مجلس  .1 درجة لألعمال  -بناء عىل اقير

 . للمقرر من الدرجة النهائية  %( 30الفصلية ال تقل عن )
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ي  -بناء عىل توفية مجلس القسم المختص  - العمادفيجوز لمجلس  .2
 
ي ف
ن االختبار النهائ  مِّ

َ
ض
ُ
أن ي

ي تخصص لها من درجات االختبار  شف ية أو  عملية اختبارات  مقرر أي 
ويحدد الدرجات التر

ي 
 .النهائ 

 :تحسد درجة األعمال الفصلية للمقرر بإ دى ال ريقتير  اآليتير   .3

ي  بحوث الأو   العمليةأو  الشفهية االختبارات  -أ
أو منها   األخرىأو أنواع النشا  الصف 

 
ص
 .األقلواختبار تحريري وا د عىل   بعضها أو من  جميعا

 . األقلاختبارين تحريريير  عىل  -ب

ي ةجراءات االختبارات النهائية.  العمادفيجوز لمجلس  .4
 
 أن يقرر ت بيق الشية ف

ي تنظيم أعمال االختبار  العمادفيجوز لمجلس  .5
 
ي تك ين لجنة تتعاون مع األقسا  ف

وتكون   النهائ 

ثة  وتسليمها للجنة المختصة خ ل مدف ال تزيد عن ث    الدرجاتمهمتها مراجعة رشوف رفد 

 مقرر. أيا  من تاريالالالالخ اختبار أي 

ي نصف ساعة من  .6
ي بعد مىص 

مط ل   كما ال يس  بدايت ال يسمط لل الد بدخول االختبار النهائ 

ي نصف 
 ل ختبار. المحدد  الوقتبالخروج من االختبار قبل مىص 

ي ذلك  .7
 
ي تكون درجت  ففرا ف

ي  االختبار ال الد الذي يتغيد عن االختبار النهائ 
 
ويحسد تقديرخ ف

ي  صل 
 عليها. ذلك المقرر عىل أساس درجات األعمال الفصلية التر

ي أي من مقررات الفصل الدراسي لعذر قهري  .8
 
ي ف
ةذا لم يتمكن ال الد من  ضور االختبار النهائ 

ورف  العمادف جاز لمجلس  ي  الة الض 
 
  بإع ائ قبول عذرخ والسماح  القصوى ف

 
 بديً
ص
خ ل  اختبارا

ويعت التقدير الذي يحصل علي  بعد أدائ  االختبار  التالي  تتجاوز نهاية الفصل الدراسي مدف ال 

 البديل. 

ي  .9
 
وع  االختبار الغش ف أمور يعاقد   االختبار وقواعد ةجراء  التعليمات أو مخالفة  في  أو الش 

ي يصدرها مجلس ع
 .الجامعةليها ال الد وفق الئحة ت ديد ال  ب التر

ورف  - العمادفلمجلس  .10 ي  االت الض 
 
الموافقة عىل ةعادف تصحيط أوراق اإلجابة خ ل   -القصوى ف

ف ال تتعدى   من تاريالالالالخ ةع ن نتيجة االختبار فير
ص
ي خمسة عش  يوما

ومخاطبة القسم الذي  النهائ 

ي  تول تدريس المقرر ي
 
 ذلك. ف

 من تاريالالالالخ تقديم ال لد أن  .11
ص
لجنة مكونة من   يشتلعىل رئيس القسم خ ل خمسة عش  يوما

عض ين من هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر لمقارنة اجابة ال الد باإلجابة 
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درجة ال الد أو برفض التخاذ قرارخ بتعديل القسم تقريرها لرئيس  ل ختبار وترفعالنموذجية 

ف ال تتعدى ال لد ورفع  لمجلس العمادف   من تاريالالالالخ تشكيل اللجنة خ ل فير
ص
خمسة عش  يوما

 ليقو  المجلس أو من يفوض  بإب غ ال الد بالقرار. 

اكمي   .12
اكمي عند التخرج ال الد بناء عىل معدل  الير

 - : كالتالي يكون التقدير العا  للمعدل الير

اكمي ال يقل عن  .أ
 . 5,00من  4,50)ممتاز(: ةذا كان المعدل الير

اكمي م .ب
 . 5,00من  4,50ةل أقل من  3,75ن )جيد جدا(: ةذا كان المعدل الير

اكمي من  .ج
 . 5,00من  3,75 أقل من ةل 2,75)جيد(: ةذا كان المعدل الير

اكمي من  .د
 . 5,00من  2,75ةل أقل من  2,00)مقبول(: ةذا كان المعدل الير

:  الثالثةالمادة   : الفصل من الجامعة ع ب

ية من الجامعة ةذا الملتحق ب الد اليفصل  نامج السنة التحضير  صل عىل معدل تراكمي أقل من  ير

ية. بنهاية برنامج السنة  (5.00 من 2.00)  التحضير

:  الرابعةالمادة   : عحكام عامة ع ب

ية كل ي .1 ي برنامج السنة التحضير
 
ث ث سنوات  ( 3)تم مراجعة القواعد التنفيذية المنظمة للدراسة ف

ي  الة أي تعديل عليها يتم ةقرارخ من 
 
 لجامعة.  مجلس اِقبل وف

ي هذخ القواعد ت .2
 
ي اللوائط المعمول بها  علي  بق ما لم ينص علي  ف

 
 . عبد الر من بن فيصلجامعة ف

*********************** 


