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المادة االولى: التعريفات:

السنة التحضريية:

السنة االوىل الجامعية التي يقبل عليها الطالب ويلتحق بها لدراسة الربنامج األكادميي املعتمد لها.

السنة الدراسية:

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدرايس:

مــدة زمنيــة ال تقــل عــن خمســة عــر أســبوعاً تــدرس خاللهــا املقــررات الدراســية، وال تدخــل مــن ضمنهــا فــرة التســجيل واالختبــارات 

النهائيــة.

الفصل الصيفي:

مــدة زمنيــة ال تزيــد عــن مثانيــة أســابيع وال تدخــل مــن ضمنهــا فــرة التســجيل واالختبــارات النهائيــة، وتضاعــف خاللهــا املــدة املخصصــة 

لــكل مقــرر.

املقرر الدرايس:

مــادة دراســية ضمــن الخطــة الدراســية املعتمــدة يف كل تخصــص )برنامــج(، ويكــون لــكل مقــرر رقــم ورمــز واســم ووصــف مفصــل ملفرداتــه 

ــات ســابقة أو  ــب أو متطلب ــررات متطل ــررات، ويجــوز أن يكــون لبعــض املق ــن املق ــوى واملســتوى عــا ســواه م ــث املحت ــن حي ــزه م ميي

متزامنــة معــه.

مسار الكليات:

الكليات التي تشرك يف املعارف واملهارات االساسية االولية ويكون لها برنامج أكادميي موحد بربنامج السنة التحضريية.

الكليات التخصصية:

الكليات املشاركة يف برنامج السنة التحضريية.

التحذير األكادميي:

ــة كل فصــل درايس لجميــع مســارات  ــه الراكمــي عــن )3.00 مــن 5.00( مــع نهاي ــذي يوجــه للطالــب بســبب انخفــاض معدل االشــعار ال

ــاء دراســته يف برنامــج الســنة  ــة كل فصــل درايس أثن ــة عــدا املســار االنســاين الــذي يحــدد يب )2.50 مــن 5.00( مــع نهاي الســنة التحضريي

ــة. التحضريي

اإلنذار األكادميي:

ــارات بجامعــة اإلمــام عبــد  ــه الراكمــي عــن الحــد االدىن املوضــح يف الئحــة االختب االشــعار الــذي يوجــه للطالــب بســبب انخفــاض معدل

الرحمــن بــن فيصــل.

درجة األعامل الفصلية:

ــة تتصــل  ــارات، وبحــوث، وأنشــطة تعليمي ــب خــالل فصــل درايس مــن اختب ــل الطال ــن تحصي ــي تب هــي الدرجــة املمنوحــة لألعــال الت

ــدرايس  ــرر ال باملق

االختبار النهايئ:

اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الفصل الدرايس.
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درجة االختبار النهايئ: 

هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب يف كل مقرر يف االختبار النهايئ للفصل الدرايس.

الدرجة النهائية:
مجموع درجات األعال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهايئ لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائة درجة.

التقدير:
وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب يف أي مقرر درايس.

املعدل الرتاكمي:
حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب يف جميــع املقــررات التــي درســها يف برنامــج الســنة التحضرييــة عــى مجمــوع 

الوحــدات املقــررة لتلــك املقــررات.

السجل األكادميي:
هــو بيــان يوضــح ســري الطالــب الــدرايس، ويشــمل املقــررات التــي يدرســها يف كل فصــل درايس برموزهــا، وأرقامهــا، وعــدد وحداتهــا املقــررة، 

والتقديــرات التــي حصــل عليهــا، ورمــوز، وقيــم تلــك التقديــرات، كــا يوضــح الســجل املعــدل الفصــي، واملعــدل الراكمــي، وبيــان التقديــر 

العــام، باإلضافــة إىل املقــررات التــي أعفــي منهــا الطالــب املحــول.

المادة الثانية: نظام الدراسة:
يطبــق برنامــج الســنة التحضرييــة عــى جميــع الطــالب املقبولــن عــى مســارات الكليــات وهــي: مســار الكليــات الصحيــة، ومســار التمريــض، 

ومســار الكليــات الهندســية، ومســار التصاميــم )علمــي(، ومســار التصاميــم )أديب( ومســار الكليــات االنســانية، ، ومســار الكليــات العلميــة، 

ومســار الكليــات اإلنســانية، وكليــة املجتمــع بفرعيهــا )الدمــام – القطيــف( ،وفقــاً لــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

المادة الثالثة: مدة الدراسة:
تتكون الدراسة يف برنامج السنة التحضريية من فصلن دراسين ويجوز متديدها فصالً دراسياً صيفياً وفقا للتايل: -

ــة . 1 ــدرايس الصيفــي يف حال ــدرايس يف الفصــل ال ــام ال ــا خــالل الع ــي تعــر فيه ــة الت ــررات الفصلي ــب فرصــة لدراســة املق ــح الطال مين

ــابعة )7(. ــادة الس ــورة يف امل ــة املذك ــات التخصصي ــج الكلي ــول يف برام ــه رشوط القب ــة تحقيق إمكاني

مينــح الطالــب فرصــة إلعــادة االختبــار مــرة واحــدة للمقــررات الســنوية التــي تعــر فيهــا خــالل العــام الــدرايس يف الفصــل الــدرايس . 2

ــل للدرجــة 60 بعــد  ــر )D( املقاب ــاين بأســبوعن كحــد أقــى، ويعطــى التقدي ــدرايس الث ــارات الفصــل ال ــة اختب الصيفــي بعــد نهاي

اجتيــازه االختبــار البديــل ويف حالــة إمكانيــة تحقيقــه رشوط القبــول يف برامــج الكليــات التخصصيــة املذكــورة يف املــادة الســابعة )7(.

المادة الرابعة: المسارات:
يتم قبول الطالب يف الجامعة باملسارات التالية:

املسار الصحي، ويضم كليات: الطب، طب األسنان، العلوم الطبية التطبيقية، والصيدلة اإلكلينيكية،  والصحة العامة.. 1

مسار التمريض، ويضم كلية التمريض. 2

املسار الهنديس، ويضم كليات: العارة والتخطيط، الهندسة.. 3

مسار التصاميم )علمي(. ويضم كلية التصاميم. 4

مسار التصاميم )أديب(، ويضم كلية التصاميم. 5
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املسار العلمي، ويضم كليات: علوم الحاسب وتقنية املعلومات، إدارة األعال، وكلية العلوم.. 6

املسار اإلنساين، ويضم كليات: اآلداب بالدمام، الربية بالدمام، العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل.. 7

املسار االنساين لكلية الربية بالجبيل )األقسام األدبية(. 8

كلية املجتمع، وتضم كليتي: املجتمع بالدمام، للطالبات واملجتمع بالقطيف للطالبات.. 9

المادة الخامسة: شروط القبول في مسار الكليات:
يتــم تحديــد رشوط القبــول عــى مســارات الكليــات مــن خــالل عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بالتنســيق مــع الكليــات 

املعنيــة وعــادة القبــول والتســجيل، ويتــم اعتادهــا مــن قبــل مجلــس الجامعــة.

المادة السادسة: اجتياز برنامج السنة التحضيرية:
يجتاز الطالب برنامج السنة التحضريية ويسمح له بالدخول يف املفاضلة بالكلية التي يرغب الدراسة فيها رشيطة اآليت: -

نجاحه يف جميع املقررات الدراسية املقدمة يف برنامج السنة التحضريية . 1

حصولــه عــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3.00 مــن 5.00( لجميــع املســارات عــدا املســار االنســاين، ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن . 2

)2.50 مــن 5.00( للمســار االنســاين وكليــة الربيــة بالجبيــل )األقســام األدبيــة( بنهايــة برنامــج الســنة التحضرييــة. 

المادة السابعة: شروط القبول في برامج الكليات:

1. من تنطبق عليه الرشوط:
يقبل الطالب يف برامج الكليات من تنطبق عليه رشوط القبول التالية: -

يقبل الطالب يف برامج الكليات إذا حقق رشوط اجتياز برنامج السنة التحضريية املذكورة يف املادة السادسة )6(.. 1

الروط الخاصة بكل برنامج حسب ما تحدده مجالس الكليات املعنية.. 2

يتــم املفاضلــة بــن الطــالب بنــاًء عــى املعــدل الراكمــي للطالــب وحســب رغبتــه يف اختيــار التخصــص املناســب لــه، وحســب طاقــة . 3

الكليــات االســتيعابية.

3. من ال تنطبق عليه الرشوط:
ال يســمح للطالــب االســتمرار يف مســار الكليــات التــي تشــرط الســنة التحضرييــة إذا مل ينــه جميــع مقــررات الســنة التحضرييــة خــالل . 1

مــدة أقصاهــا فصلــن دراســين وفصــل درايس صيفــي. 

ــاً يشــتمل عــى املقــررات والتقديــرات التــي حصــل عليهــا، وتقــوم . 2 مينــح الطالــب الــذي مل يجتــز الســنة التحضرييــة ســجالً أكادميي

عــادة القبــول والتســجيل بتحويلــه إىل كليــة أخــرى ال تشــرط الســنة التحضرييــة، حســب األنظمــة والشــواغر بالكليــات ومــا تقتضيــه 

الئحــة الدراســة واالختبــارات والقواعــد التنفيذيــة، ومــا يســتجد مــن أنظمــة أو لوائــح بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

المادة الثامنة: احتساب المعدل التراكمي
تحتسب الوحدات والتقديرات التي يحصل عليها الطالب يف مقررات السنة التحضريية ضمن املعدل الراكمي للطالب.. 1

تحتسب الساعات املكتسبة ضمن العدد اإلجايل املطلوب للتخرج يف برنامج الكلية الذي ينوي التخصص فيه.. 2
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المادة التاسعة: الحذف والتحويل واالنسحاب:
ال يحق للطالب االنسحاب او الحذف من مقرر أو أكر من مقررات برنامج السنة التحضريية طوال فرة دراسته يف الربنامج.. 1

ال يحق للطالب التحويل بن مسارات الكليات يف برنامج السنة التحضريية.. 2

ال يسمح للطالب باالعتذار أو تأجيل الدراسة خالل دراسته يف برنامج السنة التحضريية.. 3

المادة العاشرة: التحذير واإلنذار األكاديمي:
يحصــل الطالــب الــذي ينخفــض معدلــه الراكمــي عــن )3.00 مــن 5.00( عــى تحذيــر أكادميــي لجميــع مســارات الســنة التحضرييــة . 1

عــدا املســار االنســاين الــذي يحــدد يب )2.50 مــن 5.00( مــع نهايــة كل فصــل درايس أثنــاء دراســته يف برنامــج الســنة التحضرييــة.

يوجــه للطالــب إنــذار أكادميــي يف كل فصــل درايس إذا انخفــض معدلــه الراكمــي عــن املعــدل املــروط للتخــرج مــن برنامــج الكليــة . 2

التابعــة ملســار للطالــب يف الســنة التحضرييــة.

المادة الحادية عشر: المواظبة والحرمان عن الدراسة:
يحرم الطالب يف املقرر الدرايس وفقا ملا يي: -

إذا تجــاوزت نســبة غيابــه )15 %( مــن مجمــوع املحــارضات والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر )بــدون عــذر مقبــول مــن قبــل . 1

مجلــس عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة( لــكل مقــرر درايس وال يســمح لــه بدخــول االختبــار النهــايئ ويعتــرب محرومــاً 

.DN )يف املقــرر الــدرايس ويتــم ذلــك بقــرار مــن مجلــس العــادة أو مــن تفوضــه ويرصــد لــه تقديــر )محــروم

إذا تجــاوزت نســبة غيابــه )25 %( مــن مجمــوع املحــارضات والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر )بعــذر وبــدون عــذر مقبــول مــن . 2

قبــل مجلــس عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة( لــكل مقــرر درايس وال يســمح لــه بدخــول االختبــار النهــايئ ويعتــرب 

ــرب  ــر )محــروم( DN ويعت ــه تقدي ــس العــادة أو مــن تفوضــه ويرصــد ل ــك بقــرار مــن مجل ــم ذل ــدرايس ويت ــاً يف املقــرر ال محروم

الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار راســباً يف املقــرر.

ــدم . 3 ــا ق ــى م ــايئ مت ــار النه ــب بدخــول االختب ــان والســاح للطال ــع الحرم ــن تفوضــه – اســتثناء – رف ــس العــادة أو م يجــوز ملجل

الطالــب عــذراً مقبــوال رشيطــة أال تقــل نســبة حضــوره عــن )65 %( مــن مجمــوع املحــارضات والــدروس العمليــة املحــددة للمقــرر 

ويعتــرب الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار راســباً يف املقــرر.

المادة الثانية عشر: االختبارات النهائية:

يحــدد مجلــس العــادة - بنــاء عــى اقــراح مجلــس القســم الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر - درجــة لألعــال الفصليــة ال تقــل عــن . 1

)%30( مــن الدرجــة النهائيــة للمقــرر.

ــن االختبــار النهــايئ يف أي مقــرر، اختبــارات عمليــة، . 2 يجــوز ملجلــس العــادة - بنــاء عــى توصيــة مجلــس القســم املختــص - أن يَُضمِّ

أو شــفوية، ويحــدد الدرجــات التــي تخصــص لهــا مــن درجــات االختبــار النهــايئ.

تحسب درجة األعال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتن اآليتن:. 3

• االختبــارات الشــفهية، أو العمليــة، أو البحــوث، أو أنــواع النشــاط الصفــي األخــرى، أو منهــا جميعــاً، أو مــن بعضهــا، واختبــار 	

تحريــري واحــد عــى األقــل.

• اختبارين تحريرين عى األقل.	

يجوز ملجلس العادة أن يقرر تطبيق الرسية يف إجراءات االختبارات النهائية.. 4



القواعد التنظيمية واإلجرائية المنظمة لسير االختبارات وقبول األعذار 6

يجــوز ملجلــس العــادة تكويــن لجنــة تتعــاون مــع األقســام يف تنظيــم أعــال االختبــار النهــايئ، وتكــون مهمتهــا مراجعــة كشــوف . 5

رصــد الدرجــات، وتســليمها للجنــة املختصــة خــالل مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اختبــار أي مقــرر.

ال يســمح للطالــب بدخــول االختبــار النهــايئ بعــد مــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه، كــا ال يســمح لــه بالخــروج مــن االختبــار قبــل . 6

مــي نصــف ســاعة مــن الوقــت املحــدد لالختبــار.

الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهــايئ تكــون درجتــه صفــرا يف ذلــك االختبــار، ويحســب تقديــره يف ذلــك املقــرر عــى أســاس . 7

درجــات األعــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.

إذا مل يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهــايئ يف أي مــن مقــررات الفصــل الــدرايس لعــذر قهــري جــاز ملجلــس العــادة، يف حالــة . 8

الــرورة القصــوى، قبــول عــذره والســاح بإعطائــه اختبــاراً بديــالً خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الــدرايس التــايل، ويعطــى 

التقديــر الــذي يحصــل عليــه بعــد أدائــه االختبــار البديــل.

ــار، أمــور يعاقــب عليهــا الطالــب وفــق الئحــة . 9 ــه، أو مخالفــة التعليــات، وقواعــد إجــراء االختب ــار، أو الــروع في الغــش يف االختب

تأديــب الطــالب التــي يصدرهــا مجلــس الجامعــة.

ملجلــس العــادة - يف حــاالت الــرورة القصــوى - املوافقــة عــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة خــالل فــرة ال تتعــدى خمســة عــر . 10

يومــاً مــن تاريــخ إعــالن نتيجــة االختبــار النهــايئ، ومخاطبــة القســم الــذي يتــوىل تدريــس املقــرر يف ذلــك.

ــة . 11 ــن مــن هيئ ــة مــن عضوي ــة مكون ــب أن يشــكل لجن ــم الطل ــخ تقدي ــاً مــن تاري ــس القســم خــالل خمســة عــر يوم عــى رئي

التدريــس بالقســم ليــس مــن بينهــا مــدرس املقــرر ملقارنــة اجابــة الطالــب باإلجابــة النموذجيــة لالختبــار وترفــع تقريرهــا لرئيــس 

القســم التخــاذ قــراره بتعديــل درجــة الطالــب أو برفــض الطلــب ورفعــه ملجلــس العــادة خــالل فــرة ال تتعــدى خمســة عــر يومــاً 

مــن تاريــخ تشــكيل اللجنــة ليقــوم املجلــس أو مــن يفوضــه بإبــالغ الطالــب بالقــرار.

يكون التقدير العام للمعدل الراكمي عند التخرج الطالب بناء عى معدله الراكمي كالتايل: -. 12

• )ممتاز(: إذا كان املعدل الراكمي ال يقل عن 4,50 من 5,00.	  .1

• )جيد جدا(: إذا كان املعدل الراكمي من 3,75 إىل أقل من 4,50 من 5,00.	  .2

• )جيد(: إذا كان املعدل الراكمي من 2,75 إىل أقل من 3,75 من 5,00.	  .3

• )مقبول(: إذا كان املعدل الراكمي من 2,00 إىل أقل من 2,75 من 5,00.	  .4

المادة الثالثة عشر: الفصل من الجامعة:
يفصــل الطالــب امللتحــق بربنامــج الســنة التحضرييــة مــن الجامعــة إذا حصــل عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن )2.00 مــن 5.00( بنهايــة برنامــج 

ــنة التحضريية. الس

المادة الرابعة عشر: أحكام عامة:
يتــم مراجعــة القواعــد التنفيذيــة املنظمــة للدراســة يف برنامــج الســنة التحضرييــة كل )3( ثــالث ســنوات ويف حالــة أي تعديــل عليهــا . 1

يتــم إقــراره مــن ِقبــل مجلــس الجامعــة.  

ما مل ينص عليه يف هذه القواعد تطبق عليه اللوائح املعمول بها يف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.. 2


