القواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة للدراسة رببنامج
التحضبية
السنة
ر
بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل

للعام الجامع
 1442ـه
الموافق  2021 -2020م

المادة االوىل :التعريفات
التحضيية:
السنة
ر
البنامج األكاديم المعتمد لها.
السنة االوىل الجامعية الت يقبل عليها الطالب ويلتحق بها لدراسة ر
السنة الدراسية:
فصالن رئيسان وفصل صيف إن وجد.
اس:
الفصل الدر ي
ب
مدددة نمنيددة ال عقددل عددن خمسددة ع د عسددتوعا عدددر خاللهددا المقددررات الدراسددية وال عدددخل مددن اددمنها فددبة
التسجيل واالختبارات النهائية.
الصيف:
الفصل
ي
مدددة نمنيددة ال ععيددد عددن سمانيددة عسددابي وال عدددخل مددن اددمنها فددبة التسددجيل واالختبددارات النهائيددة وعضدداع
خاللها ساعات االعصال المخصصة لكل مقرر.
اس:
المقرر الدر ي
مادة دراسية امن الخطة الدراسية المعتمدة ف كل عخصص (برنامج ) ويكون لكل مقرر رقم ورمددو واسددم
ووصد

مفصددل لمفرداعددز يمد ردب مددن حيددل المحتددو والمسددتو عمددا سددوا مددن المقددررات ويجددون عن يكددون

لبعض المقررات متطلب عو متطلبات سابقة عو مبامنة معز .
مسار الكليات:
الكلي ددات ال ددت ي ددبف ف المع ددارس والمه ددارات االساس ددية االولي ددة ويك ددون له ددا برن ددامج عك دداديم موح ددد رببن ددامج
التحضبية.
السنة
ر
الكليات التخصصية:
التحضبية.
الكليات الم اركة ف برنامج السنة
ر
األكاديم:
التحذير
ي
االش ددعار ال ددذ لوج ددز للطال ددب س د ب انخف ددا

معدل ددز ال ددباكم ع ددن ( 3.00م ددن  )5.00م د نهاي ددة ك ددل فص ددل

التحضبية.
دراس عسناء دراستز ف برنامج السنة
ر
األكاديم:
اإلنذار
ي
االشعار الذ لوجز للطالب س ب انخفا

معدلز الباكم عن الحددد االد المواددي ف الئحددة االختبددارات

بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل.
درجة األعمال الفصلية:
ه الدرج ددة الممنوح ددة لتعم ددال ال ددت عتد د ر عحص دديل الطال ددب خ ددالل فص ددل دراس م ددن اختب ددارات وبح ددو
وعن طة ععليمية عتصل بالمقرر الدراس
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النهائ:
االختبار
ي
اختبار ف المقرر يعقد مرة واحدة ف نهاية الفصل الدراس.
النهائ
درجة االختبار
ي
ه الدرجد د د د ددة الد د د د ددت يحصد د د د ددل عليهد د د د ددا الطالد د د د ددب ف كد د د د ددل مقد د د د ددرر ف االختبد د د د ددار النهد د د د ددا للفصد د د د ددل الد د د د دددراس.
الدرجة النهائية:
الدرجة النهائية:
مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النها لكل مقرر وعحسب الدرجة من مائة.
التقدير:
وص للنسبة المئوية عو الرمو األبجد للدرجة النهائية الت حصل عليها الطالب ف ع مقرر دراس.
ر
اكم:
المعدل الي ي
حاصددل قس ددمة مجم ددوع النقدداح ال ددت حص ددل عليه ددا الطالددب ف جمي د المق ددررات الددت درس ددها ف برن ددامج الس ددنة
التحضبية عىل مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.
ر
األكاديم:
السجل
ي
سب الطالب الدراس وي مل المقررات الت يدرسها ف كل فصل دراس برمونها وعرقامهددا
هو بيان لواي ر
وعدد وحداعها المقررة والتقدلرات الت حصل عليها ورمددون وقدديم علددك التقدددلرات كمددا لواددي السددجل
المعدددل الفصددىل والمعدددل الددباكم وبيددان التقدددلر العددام باإلاددافة إىل المقددررات الددت ععددف منهددا الطالددب
المحول .

المادة الثانية :نظام الدراسة:
يطت ددق برن ددامج الس ددنة التحض د ردبية ع ددىل جميد د الط ددالل المقت ددول ر ع ددىل مس ددارات الكلي ددات وه :مس ددار الكلي ددات
الصد ددحية ومسد ددار الكليد ددات الهندسد ددية ومسد ددار الكليد ددات العلميد ددة ومسد ددار الكليد ددات االنسد ددانية وكليد ددة المجتم د د
بفرعيها ( الدمام – القطي

) وفقا ل ب وح القتول الت يحددها مجلس الجامعة.

المادة الثالثة :مدة الدراسة:
ص
ص
اسيي ويجوز تمديدها فصالً دراساليا فاليفيا وفقالا
التحضيية من
تتكون الدراسة يف برنامج السنة
ر
فصلي در ر
ر
للتال -:
ي
ال
ر
اس يف الفصال الالل
 .1يمال الالنط ال الال الالد فرفال الالة لدراسال الالة المقال الالررات الفصال الاللية الال ال يالت تعال الالي فيهال الالا خال ال ل العال الالا الال الالدر ي
اليف يف الالالة ةمتانيالالة تحقيقال
الالالدر ي
اس الصال ي
المادف السابعة ( .) 7

و القبالالول يف بالرامج الكليالالات التخصصالالية المالالذرورف يف
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 .2يمال الالنط ال الال الالد فرفال الالة إلعال الالادف االختبال الالار مال الالرف وا ال الالدف للمقال الالررات السال الالن ية الال ال ر يالت تعال ال الالي فيهال الالا خال ال ل العال الالا
البوعي رحال الالد
الائ ب سال ال ر
اس ال ال ال ي
اليف بعال الالد نهايال الالة اختبال الالارات الفصال الالل الال الالدر ي
اس يف الفصال الالل الال الالدر ي
الال الالدر ي
اس الصال ال ي
وف الال الالة ةمتاني ال الالة
أقىصال ال ويعال الالت التق ال الالدير ( )Dالمقابال الالل للدرجال الالة  60بع ال الالد اجتيال الالازخ االختبال الالار الب ال الالديل ي
و القبول يف برامج الكليات التخصصية المذرورف يف المادف السابعة (.)7

تحقيق

المادة الرابعة :المسارات:
يتم قبول ال

ب يف الجامعة بالمسارات التالية:

الصح ويضم كليات :ال د طد األسنان العلو
 .1المسار
ي
اإلكلينيكية التمريض والصحة العامة.

ال بية الت بيقية والصيدلة

الهندس ويضم كليات :العمارف والتخ يط الهندسة التصاميم.
 .2المسار
ي
العلم ويضم كليات :علو الحاسد وتقنية المعلومات ةدارف األعمال وكلية العلو .
 .3المسار
ي
ر
اليبية بالدما و العلو والدراسات اإلنسانية
االنسائ ويضم كليات :اآلداب بالدما
 .4المسار
ي
بالجبيل.
 .5كلية المجتمع وتضم ر
كليت :المجتمع بالدما لل البات والمجتمع بالق يف لل البات.
ي

المادة الخامسة :بشوح القتول ف مسار الكليات:
يتم تحديد

و

التحضيية والدراسات المساندف
القبول عىل مسارات الكليات من خ ل عمادف السنة
ر

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

التحضبية:
المادة السادسة :اجتيان برنامج السنة
ر
ر
الت يرغد الدراسة
يجتاز ال الد برنامج السنة
ر
التحضيية ويسمط ل بالدخول يف المفاضلة بالكلية ي
ر
اآلئ- :
فيها ي ة ي
أ-

نجا

التحضيية
يف جميع المقررات الدراسية المقدمة يف برنامج السنة
ر

اكم ال يقل عن ( 3.00من  )5.00يف المسارات الصحية والهندسية
ب -صول عىل معدل تر ي
التحضيية.
االنسائ بنهاية برنامج السنة
والعلمية وال يقل عن  2.5للمسار
ر
ي
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المادة السابعة :بشوح القتول ف برامج الكليات:
 .1من تن بق علي الشو :
يقبل ال الد يف برامج الكليات من تن بق علي
أ -يقبل ال الد يف برامج الكليات ةذا قق

و القبول التالية-:
و

التحضيية المذرورف يف
اجتياز برنامج السنة
ر

المادف السادسة ( . )6
ب -الشو الخافة بتل برنامج سد ما تحددخ مجالس الكليات المعنية.
ر
اكم لل الد و سد رغبت يف اختيار
ج -يتم المفاضلة ربي ال ب بناء عىل المعدل الي ي
التخصص المناسد ل و سد طاقة الكليات االستيعابية.
 .2من ال تن بق علي الشو :
الت ر
ر
التحضيية ةذا لم ين جميع
تشي السنة
ر
أ -ال يسمط لل الد االستمرار يف مسار الكليات ي
فيف.
اس
التحضيية خ ل مدف أقصاها
مقررات السنة
ر
ر
فصلي دراسي ري وفصل در ي
ي
ص
ر
التحضيية سجً أكاديميا يشتمل عىل المقررات
يجي السنة
ب -يمنط ال الد الذي لم
ر
ر
الت صل عليها وتقو عمادف القبول والتسجيل بتح يل ةل كلية أخرى ال
والتقديرات ي
ر
التحضيية سد األنظمة والشواغر بالكليات وما تقتضي الئحة الدراسة
تشي السنة
ر
واالختبارات والقواعد التنفيذية بجامعة عبد الر من بن فيصل.

المادة الثامنة :احتسال المعدل الباكم
ر
التحضيية ضمن
الت يحصل عليها ال الد يف مقررات السنة
ر
 .1تحتسد الو دات والتقديرات ي
ر
اكم لل الد.
المعدل الي ي
اإلجمال الم لوب للتخرج يف برنامج الكلية الذي ينوي
 .2تحتسد الساعات المكتسبة ضمن العدد
ي
التخصص في .

المادة التاسعة :الحذس والتحويل واالنسحال:
 .1ال يحق لل الد االنسحاب او الحذف من مقرر أو ال
التحضيية
أكي من مقررات برنامج السنة
ر
ر
الينامج.
طوال فيف دراست يف ر
التحضيية.
 .2ال يحق لل الد التح يل ربي مسارات الكليات يف برنامج السنة
ر
 .3ال يسمط لل الد باالعتذار أو ت جيل الدراسة خ ل دراست يف برنامج السنة التحض ريية.
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ب
العاشة :التحذلر واإلنذار األكاديم
المادة
ر
أكاديم وذلك مع
اكم عن ( 3.00من  )5.00عىل ةنذار
ي
 .1يحصل ال الد الذي ينخفض معدل الي ي
اس.
نهاية كل فصل در ي
ر
اكم عن المعدل المشو
 .2يوج لل الد ةنذار
اس ةذا انخفض معدل الي ي
أكاديم يف كل فصل در ي
ي
التحضيية.
للتخرج من برنامج الكلية التابعة لمسار الكلية لل الد يف السنة
ر

المادة الحادية ع ب  :المواظبة والحرمان عن الدراسة:
يىل-:
اس وفقا لما ي
يحر ال الد يف المقرر الدر ي
أ-

ةذا تجاوزت نسبة غياب ( )% 15من مجم ع المحاضات والدروس العملية المحددف للمقرر
التحضيية والدراسات المساندف) لكل مقرر
(بدون عذر مقبول من قبل مجلس عمادف السنة
ر
ص
اس ويتم ذلك بقرار
ر
الد
المقرر
ف
روما
ويعتي مح
النهائ
اس وال يسمط ل بدخول االختبار
ر
ي
ي
ي
در ي
من مجلس العمادف أو من تفوض ويرفد ل تقدير (محرو ) .DN

ب -ةذا تجاوزت نسبة غياب ( )% 25من مجم ع المحاضات والدروس العملية المحددف للمقرر
التحضيية والدراسات المساندف) لكل
(بعذر وبدون عذر مقبول من قبل مجلس عمادف السنة
ر
اس ويتم
النهائ
اس وال يسمط ل بدخول االختبار
ر
ويعتي محروما يف المقرر الدر ي
ي
مقرر در ي
ويعتي ال الد
ذلك بقرار من مجلس العمادف أو من تفوض ويرفد ل تقدير (محرو ) DN
ر
ص
الذي ر من دخول االختبار راسبا يف المقرر.
ج -يجوز لمجلس العمادف أو من تفوض – است ناء – رفع الحرمان والسماح لل الد بدخول
ص
االختبار النهائ ر
مت ما قد ال الد عذرا مقبوال ي ة أال تقل نسبة ضورخ عن ()% 65
ي
ويعتي ال الد الذي
من مجم ع المحاضات والدروس العملية المحددف للمقرر
ر
ص
دخول االختبار راسبا يف المقرر.

ر من

المادة الثانية ع ب  :االختبارات النهائية:
 .1يحدد مجلس العمادف  -بناء عىل ر
اقياح مجلس القسم الذي يتول تدريس المقرر  -درجة لألعمال
الفصلية ال تقل عن (  )%30من الدرجة النهائية للمقرر.
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ُ َ
النهائ يف
 .2يجوز لمجلس العمادف  -بناء عىل توفية مجلس القسم المختص  -أن يض ِّمن االختبار
ي
ر
الت تخصص لها من درجات االختبار
أي مقرر اختبارات عملية أو شف ية ويحدد الدرجات ي
النهائ.
ي
اآليتي:
ريقتي
 .3تحسد درجة األعمال الفصلية للمقرر بإ دى ال
ر
ر
أ-

االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشا
ص
جميعا أو من بعضها واختبار تحريري وا د عىل األقل.

الصف األخرى أو منها
ي

تحريريي عىل األقل.
ب -اختبارين
ر
 .4يجوز لمجلس العمادف أن يقرر ت بيق الشية يف ةجراءات االختبارات النهائية.
النهائ وتكون
 .5يجوز لمجلس العمادف تك ين لجنة تتعاون مع األقسا يف تنظيم أعمال االختبار
ي
مهمتها مراجعة رشوف رفد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خ ل مدف ال تزيد عن ث ثة
أيا من تاريال الالخ اختبار أي مقرر.
مىص نصف ساعة من بدايت
النهائ بعد
 .6ال يسمط لل الد بدخول االختبار
ي
ي
مىص نصف الوقت المحدد ل ختبار.
بالخروج من االختبار قبل
ي

كما ال يسمط ل

النهائ تكون درجت ففرا يف ذلك االختبار ويحسد تقديرخ يف
 .7ال الد الذي يتغيد عن االختبار
ي
ر
الت صل عليها.
ذلك المقرر عىل أساس درجات األعمال الفصلية ي
اس لعذر قهري
 .8ةذا لم يتمكن ال الد من ضور االختبار
النهائ يف أي من مقررات الفصل الدر ي
ي
ص
جاز لمجلس العمادف يف الة الضورف القصوى قبول عذرخ والسماح بإع ائ اختبارا بديً خ ل
التال ويعت التقدير الذي يحصل علي بعد أدائ االختبار
اس
ي
مدف ال تتجاوز نهاية الفصل الدر ي
البديل.
 .9الغش يف االختبار أو الشوع في أو مخالفة التعليمات وقواعد ةجراء االختبار أمور يعاقد
ر
الت يصدرها مجلس الجامعة.
عليها ال الد وفق الئحة ت ديد ال ب ي
.10لمجلس العمادف  -يف االت الضورف القصوى  -الموافقة عىل ةعادف تصحيط أوراق اإلجابة خ ل
ص
ر
النهائ ومخاطبة القسم الذي
فيف ال تتعدى خمسة عش يوما من تاريال الالخ ةع ن نتيجة االختبار
ي
يتول تدريس المقرر يف ذلك.
ص
.11عىل رئيس القسم خ ل خمسة عش يوما من تاريال الالخ تقديم ال لد أن يشتل لجنة مكونة من
عض ين من هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر لمقارنة اجابة ال الد باإلجابة
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النموذجية ل ختبار وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ قرارخ بتعديل درجة ال الد أو برفض
ص
ال لد ورفع لمجلس العمادف خ ل ر
فيف ال تتعدى خمسة عش يوما من تاريال الالخ تشكيل اللجنة
ليقو المجلس أو من يفوض بإب غ ال الد بالقرار.
ر
ر
كالتال- :
اكم
ي
اكم عند التخرج ال الد بناء عىل معدل الي ي
.12يكون التقدير العا للمعدل الي ي
ر
اكم ال يقل عن  4,50من .5,00
أ( .ممتاز) :ةذا كان المعدل الي ي
ر
اكم من  3,75ةل أقل من  4,50من .5,00
ب( .جيد جدا) :ةذا كان المعدل الي ي
ر
اكم من  2,75ةل أقل من  3,75من .5,00
ج( .جيد) :ةذا كان المعدل الي ي
ر
اكم من  2,00ةل أقل من  2,75من .5,00
د( .مقبول) :ةذا كان المعدل الي ي

المادة الثالثة ع ب  :الفصل من الجامعة:
اكم أقل من
يفصل ال الد الملتحق ب رينامج السنة
ر
التحضيية من الجامعة ةذا صل عىل معدل تر ي
التحضيية.
( 2.00من  )5.00بنهاية برنامج السنة
ر

المادة الرابعة ع ب  :عحكام عامة:
.1

التحضيية كل ( )3ث ث سنوات
يتم مراجعة القواعد التنفيذية المنظمة للدراسة يف برنامج السنة
ر
وف الة أي تعديل عليها يتم ةقرارخ من ِقبل مجلس الجامعة.
ي

.2

ما لم ينص علي يف هذخ القواعد ت بق علي اللوائط المعمول بها يف جامعة عبد الر من بن فيصل.

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