القواعد التنفيذية واإلجرائية املنظمة للدراسة
بربنامج السنة التحضريية
جبامعة الدمام

للعام اجلامعي
 1437 – 1436هـ

املوافق  2016 -2015م

املادة االوىل  :التعريفات
السنة التحضريية:

السنة االولى الجامعية التي يقبل عليها الطالب ويلتحق بها لدراسة البرنامج االكاديمي المعتمد لها .

السنة الدراسية:

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي :

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا تدرس خاللهاا المقاررا الدراساية و وال تادخل مان ضامنها
فترة التسجيل واالختبارا النهائية .

الفصل الصيفي :

ماادة زمنيااة ال تعيااد عاان سمانيااة أسااابي وال تاادخل ماان ضاامنها فتاارة التسااجيل واالختبااارا النهائيااة و

وتضاعف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر .
املقرر الدراسي :

مادة دراسية ضمن الخطاة الدراساية المعتمادة فاي كال تخصا

برناامج و ويكاون لكال مقارر ر ا

ورمع واس ووصف مفصل لمفرداته يميعه من حيث المحتوى والمستوى عماا ساواه مان المقاررا و
ويجوز أن يكون لبعض المقررا متطلب أو متطلبا سابقة أو متعامنة معه .
مسار الكليات:

الكليااا التااي تشااترل فااي المعااارت والمهااارا االساسااية االوليااة ويكااون لهااا برنااامج اكاااديمي موحااد

ببرنامج السنة التحضيرية .
الكليات التخصصية:

الكليا المشاركة في برنامج السنة التحضيرية .

التحذير األكادميي:

االشعار الاي يوجاه للطالاب بسابب انخفاا

معدلاه التراكماي عان  3.00مان  5.00ما نهاياة كال

فصل دراسي أسناء دراسته في برنامج السنة التحضيرية .
اإلنذار األكادميي:

االشااعار الااي يوجااه للطالااب بساابب انخفااا

معدلااه التراكمااي عاان الحااد االدنااى الموضاائ فااي الئحااة

االختبارا بجامعة الدمام .
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درجة األعمال الفصلية :

هي الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارا و وبحاو

و وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي
االختبار النهائي:

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
درجة االختبار النهائي

هااي الدرجااة التااي يحصاال عليهااا الطالااب فااي كاال مقاارر فااي االختبااار النهااائي للفصاال الدراسااي.
الدرجة النهائية:
الدرجة النهائية :

مجموع درجا األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر و وتحسب الدرجة من

مائة .
التقدير :

وصااف للنساابة الم ويااة أو الرمااع األبجااد للدرجااة النهائيااة التااي حصاال عليهااا الطالااب فااي أ مقاارر

دراسي .
املعدل الرتاكمي :

حاصل سمة مجموع النقاط التي حصال عليهاا الطالاب فاي جميا المقاررا التاي درساها فاي برناامج
السنة التحضيرية على مجموع الوحدا المقررة لتلك المقررا .

السجل األكادميي :

هو بيان يوضئ سير الطالب الدراسي و ويشمل المقررا التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها
و وأر امها و وعدد وحداتها المقررة و والتقديرا التي حصل عليها و ورموز و و ي تلاك التقاديرا و
كمااا يوضااائ الساااجل المعااادل الفصااالي و والمعااادل التراكماااي و وبياااان التقااادير العاااام و باإلضاااافة إلاااى
المقررا التي أعفي منها الطالب المحول .
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املادة الثانية  :نظام الدراسة:
يطبق برنامج لسنا لستحضارري لىاج مرا لسطا ا لسموبانسر لىاج جنامتل لسكىرام وها
جنمت لسكىرم لسصحر  ،وجنمت لسكىرم لسه دسر  ،وجنمت لسكىرم لسعىمر  ،وكىر لسمجتم بفرلرهام
( لسدجمم – لسوطرف ) وفومً سشروط لسوبنل لست يحددهم ججىس لسجمجع .
املادة الثالثة  :مدة الدراسة:
تتكنن لسدتلس ف برنمج لسن لستحضرري جا فصاىر دتلسارر ويجاند تمديادهم فصا ً دتلسار ًم
صرفرمً وفوم سىتمس

-

 .1يما ا لسطمسااص فرصا سدتلسا لسمواارتل لسفصااىر لستا تع اار فرهاام عا ل لسعاامم لسدتلسا فا
لسفصااا لسدتلساا لسصاارف فاا امساا قجكمنراا تحورواا

ااروط لسوباانل فاا باارلج لسكىراام

لستخصصر لسمذكنتة ف لسممدة لسنمبع ( .) 7
 .2يم ا لسطمسص فرصا إللامدة لالعتبامت جارة ولاادة سىموارتل لسنا ني لستا تع ار فرهام عا ل
لسعاامم لسدتلسا فا لسفصااا لسدتلسا لسصاارف بعااد نهميا لعتباامتل لسفصااا لسدتلسا لس اامن
بأسبنلر كحد أقصج ،ويعطج لستودير ( )Dلسمومبا سىدت
وف امس قجكمنر تحورو

 60بعد ل ترمده لالعتبامت لسباديا

روط لسوبنل ف برلج لسكىرم لستخصصر لسماذكنتة فا لسمامدة

لسنمبع (.)7
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املادة الرابعة :املسارات:
يتم قبنل لسط ا ف لسجمجع بمسمنمتل لستمسر
 .1لسمنمت لسصح

لسطص ،طص لألس من ،لسعىنم لسطبر لستطبرور ،

( ،)1ويضم كىرم

ولسصردس لإلكىر ركر .
 .2لسمنمت لسصح ( )2ويضم كىرت

لستمريض ،ولسصح لسعمج .

 .3لسمنمت لسه دس  ،ويضم كىرم

لسعممتة ولستخطرط ،لسه دس  ،لستصمجرم.

 .4لسمنمت لسعىم  ،ويضم كىرم

لىنم لسحمسص وتو ر لسمعىنجم  ،قدلتة لأللممل ،وكىر

لسعىنم.
لسمجتم بمسدجمم سىطمسبم  ،ولسمجتم بمسوطرف سىطمسبم .

 .5كىر لسمجتم  ،وتضم كىرت

املادة اخلامسة :شروط القبول يف مسار الكليات:
يتم تحديد روط لسوبنل لىج جنمتل

لسكىرم

ج ع ل لممدة لسن

لستحضرري ولسدتلسم

لسمنمندة بمست نرق ج لسكىرم لسمع ر ولممدة لسوبنل ولستنجرا ،ويتم للتممدهم ج قبا ججىس
لسجمجع .
املادة السادسة :اجتياز برنامج السنة التحضريية:
يجتمد لسطمسص برنمج لسن
لسدتلس فرهم ريط لآلت
أ -نجما ف

لستحضرري وينما س بمسدعنل ف لسمفمضى بمسكىر لست يرغص
-

مر لسمورتل لسدتلسر لسمودج ف برنمج لسن لستحضرري

ا -اصنس لىج جعدل ترلكم ال يوا ل ( 3.00ج  )5.00ب همي برنمج لسن لستحضرري .
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املادة السابعة :شروط القبول يف برامج الكليات:
 .1ج ت طبق لىر لسشروط
روط لسوبنل لستمسر -

يوبا لسطمسص ف برلج لسكىرم ج ت طبق لىر

أ -يوبا لسطمسص ف برلج لسكىرم قذل اوق روط ل ترمد برنمج لسن لستحضرري لسمذكنتة
ف لسممدة لسنمدس ( . )6
ا -لسشروط لسخمص بكا برنمج انص جم تحدده ججمسس لسكىرم لسمع ر .
ج -يتم لسمفمضى بر لسط ا ب مءً لىج لسمعدل لسترلكم سىطمسص وانص تغبت ف لعترمت
لستخصص لسم مسص س  ،وانص طمق لسكىرم لالسترعمبر .
 .2ج ال ت طبق لىر لسشروط
ال ينما سىطمسص لالستمرلت ف جنمت لسكىرم

لست تشترط لسن

لستحضرري قذل سم ي

مر جورتل لسن لستحضرري ع ل جدة أقصمهم فصىر دتلسرر وفصا دتلس صرف .
يم ا لسطمسص لسذي سم يجتز لسن

لستحضرري سج ً أكمديمرمً يشتما لىج لسمورتل

ولستوديرل لست اصا لىرهم ،وتونم لممدة لسوبنل ولستنجرا بتحنيى قسج كىر أعرى ال
تشترط لسن

لستحضرري  ،انص لألنظم ولسشنلغر بمسكىرم وجم توتضر الئح لسدتلس

ولإلعتبمتل ولسونللد لست فرذي بجمجع لسدجمم.

املادة الثامنة :احتساب املعدل الرتاكمي
 .1ت حتنص لسنادل

ولستوديرل

لست يحصا لىرهم لسطمسص ف جورتل

لسن

لستحضرري

ضم لسمعدل لسترلكم سىطمسص.
 .2تحتنص لسنملم لسمكتنب ضم لسعدد لإل ممس لسمطىنا سىتخرج ف برنمج لسكىر لسذي
ي ني لستخصص فر .
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املادة التاسعة :احلذف والتحويل واالنسحاب:
 .1ال يحق سىطمسص لالننحما لو لسحذف ج

جورت أو أك ر ج

جورتل

برنمج

لسن

لستحضرري طنلل فترة دتلست ف لسبرنمج .
 .2ال يحق سىطمسص لستحنيا بر جنمتل لسكىرم ف برنمج لسن لستحضرري .
 .3ال ينما سىطمسص بماللتذلت أو تأ را لسدتلس ع ل دتلست ف برنمج لسن لستحضرري .
املادة العاشرة :التحذير واإلنذار األكادميي
 .1يحصا لسطمسص لسذي ي خفض جعدس لسترلكم ل ( 3.00ج  )5.00لىج تحذير أكمديم وذسك ج
نهمي كا فصا دتلس .
 .2ين

سىطمسص قنذلت أكمديم ف كا فصا دتلس قذل لنخفض جعدس لسترلكم ل لسمعدل لسمشروط

سىتخرج ج برنمج لسكىر لستمبع سمنمت لسكىر سىطمسص ف لسن لستحضرري .

املادة احلادية عشر :املواظبة واحلرمان عن الدراسة:
يحرم لسطمسص ف لسمورت لسدتلس وفوم سمم يى -
أ -قذل تجمود ننب غرمب ( )% 15ج ججمنع لسمحمضرل ولسدتوس لسعمىر لسمحددة
سىمورت (بدون لذت جوبنل ج

قبا ججىس لممدة لسن

لستحضرري ولسدتلسم

لسمنمندة) سكا جورت دتلس وال ينما س بدعنل لالعتبمت لس همئ ويعتبر جحروجمً ف
لسمورت لسدتلس ويتم ذسك بورلت ج ججىس لسعممدة أو ج تفنض ويرصد س تودير
(جحروم) .DN
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ا -قذل تجمود ننب غرمب ( )% 25ج ججمنع لسمحمضرل ولسدتوس لسعمىر لسمحددة
سىمورت (بعذت وبدون لذت جوبنل ج قبا ججىس لممدة لسن لستحضرري ولسدتلسم
لسمنمندة) سكا جورت دتلس وال ينما س بدعنل لالعتبمت لس همئ ويعتبر جحروجمً ف
لسمورت لسدتلس ويتم ذسك بورلت ج ججىس لسعممدة أو ج تفنض ويرصد س تودير
(جحروم)  DNويعتبر لسطمسص لسذي ارم ج دعنل لالعتبمت تلسب ًم ف لسمورت.
ج -يجند سمجىس لسعممدة أو ج تفنض – لست مء – تف لسحرجمن ولسنممح سىطمسص
بدعنل لالعتبمت لس همئ جتج جم قدم لسطمسص لذتلً جوبنال ريط أال توا ننب اضنته
ل ( )% 65ج ججمنع لسمحمضرل

ولسدتوس لسعمىر لسمحددة سىمورت ويعتبر

لسطمسص لسذي ارم ج دعنل لالعتبمت تلسب ًم ف لسمورت.
املادة الثانية عشر :االختبارات النهائية:
 .1يحدد ججىس لسعممدة  -ب مء لىج لقترلح ججىس لسونم لسذي يتنسج تدتيس لسمورت  -دت
سأللممل لسفصىر ال توا ل (  )%30ج لسدت

لس همئر سىمورت.

 .2يجند سمجىس لسعممدة  -ب مء لىج تنصر ججىس لسونم لسمختص  -أن يُضمِّ لالعتبمت
لس همئ ف أي جورت ،لعتبمتل لمىر  ،أو فني  ،ويحدد لسدت م لست تخصص سهم ج
دت م لالعتبمت لس همئ .
 .3تحنص دت

لأللممل لسفصىر سىمورت بإادى لسطريوتر لآليتر :

أ -لالعتبمتل لسشفهر  ،أو لسعمىر  ،أو لسبحنث ،أو أننلع لس شمط لسصف لألعرى،
أو ج هم مرعمً ،أو ج بعضهم ،ولعتبمت تحريري ولاد لىج لألقا.
ا -لعتبمتي تحريرير لىج لألقا.
 .4يجند سمجىس لسعممدة أن يورت تطبرق لسنري ف ق رلءل لالعتبمتل لس همئر .
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 .5يجند سمجىس لسعممدة تكني سج

تتعمون ج لألقنمم ف ت ظرم ألممل لالعتبمت لس همئ ،

وتكنن جهمتهم جرل ع كشنف تصد لسدت م  ،وتنىرمهم سىج

لسمختص ع ل جدة ال

تزيد ل ث ث أيمم ج تمتيخ لعتبمت أي جورت.
 .6ال ينما سىطمسص بدعنل لالعتبمت لس همئ بعد جض نصف سمل ج بدليت  ،كمم ال ينما
س بمسخروج ج لالعتبمت قبا جض نصف لسنقت لسمحدد س عتبمت.
 .7لسطمسص لسذي يتغرص ل لالعتبمت لس همئ تكنن دت ت صفرل ف ذسك لالعتبمت ،ويحنص
توديره ف ذسك لسمورت لىج أسمس دت م لأللممل لسفصىر لست اصا لىرهم.
 .8قذل سم يتمك لسطمسص ج اضنت لالعتبمت لس همئ ف أي ج جورتل لسفصا لسدتلس سعذت
قهري مد سمجىس لسعممدة ،ف امس لسضروتة لسوصنى ،قبنل لذته ولسنممح بإلطمئ
لعتبمتلً بدي ً ع ل جدة ال تتجمود نهمي لسفصا لسدتلس لستمس  ،ويعطج لستودير لسذي
يحصا لىر بعد أدلئ لالعتبمت لسبديا.
 .9لسغش ف لالعتبمت ،أو لسشروع فر  ،أو جخمسف لستعىرمم  ،وقنللد ق رلء لالعتبمت ،أجنت
يعمقص لىرهم لسطمسص وفق الئح تأديص لسط ا لست يصدتهم ججىس لسجمجع .
 .10سمجىس لسعممدة  -ف امال

لسضروتة لسوصنى  -لسمنلفو لىج قلمدة تصحرا أوتلق

لإل مب ع ل فترة ال تتعدى عمن لشر ينجمً ج تمتيخ قل ن نترج لالعتبمت لس همئ ،
وجخمطب لسونم لسذي يتنسج تدتيس لسمورت ف ذسك .
 .11لىج تئرس لسونم ع ل عمن لشر ينجمً ج تمتيخ توديم لسطىص أن يشكا سج

جكنن

ج لضني ج هرئ لستدتيس بمسونم سرس ج بر همم جدتس لسمورت سمومتن ل مب
لسطمسص بمإل مب لس منذ ر س عتبمت وترف توريرهم سرئرس لسونم التخمذ قرلته بتعديا
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لسطمسص أو برفض لسطىص وتفع سمجىس لسعممدة ع ل فترة ال تتعدى عمن لشر

دت

ينجمً ج تمتيخ تشكرا لسىج سرونم لسمجىس أو ج يفنض بإب غ لسطمسص بمسورلت.
 .12يكنن لستودير لسعمم سىمعدل لسترلكم
كمستمس

ل د لستخرج لسطمسص ب مء لىج جعدس لسترلكم

-

أ( .جمتمد) قذل كمن لسمعدل لسترلكم ال يوا ل  4,50ج .5,00
ا ( .رد دل) قذل كمن لسمعدل لسترلكم ج  3,75قسج أقا ج  4,50ج .5,00
ج ( .رد) قذل كمن لسمعدل لسترلكم ج  2,75قسج أقا ج  3,75ج .5,00
د( .جوبنل) قذل كمن لسمعدل لسترلكم ج  2,00قسج أقا ج  2,75ج .5,00
املادة الثالثة عشر :الفصل من اجلامعة:
يفصا لسطمسص لسمىتحق ببرنمج لسن لستحضرري ج لسجمجع قذل اصا لىج جعدل ترلكم أقا ج
( 2.00ج  )5.00ب همي برنمج لسن لستحضرري .

املادة الرابعة عشر :أحكام عامة:
.1

يتم جرل ع لسونللد لست فرذي لسم ظم سىدتلس ف

برنمج لسن

لستحضرري كا ( )3ث ث

س نل وف امس أي تعديا لىرهم يتم ققرلته ج قِبا ججىس لسجمجع .
.2

جم سم ي ص لىر ف هذه لسونللد تطبق لىر لسىنلئا لسمعمنل بهم ف
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مجع لسدجمم.

