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مقدمة

انطالقــا مــن مبــادرة وزارة التعلـــيم للتحــول مــن نظــام الفصـــلين الدراســيين إلــى نظــام الفصـــول

الدراســية الثالثــة مــمن مبــادرات نرنــامق رنميـــة القــدرات البلــرية الــت  يســعى لتطــوير قـــدرات

المعـار،  المواطنين ورحضيرهم للمستقبل نـالتركيز للـى رعزيـز القـيم و رطـوير الم ـارات و رنميـة

فقــد وت ــو الــوزارة كافــة الجامعــات للبــدد فــي ا ســتعداد وارخــاو ادتــرادات الالزمــة وإلــداد الخطــ  

ها ندايـة ا نسيانية ل تا التحول ناللكل الـت  يضـمن رنفيـتم نمنت ـى السالسـة وفـي مـدة  قصـا

ــاهم ادتــرادات والتبعــات هـــ  1444العــام الجــامعي  ــة ن ــة وإرشــاد الطلب ــدليل لتولي وي ــد، هــتا ال

.  المتعلقة نالتحول لنظام الفصول الدراسية الثالثة
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يةدراسفصولثالثةإلىدراسيينفصلينمنالدراسيالعامرحويلفيالتعليموزارةخطةإن

ادةكفمستوىورفعالتعليم منظومةرطويرإطارفيراريالجديد؛الدراسيالتقويمممن

.العالميةالممارساتو فضليتناسبنماالتعليمية العملية

القدراترنميةنرنامقو هدا، 2030المملكةرؤيةمست دفاترحقيقفيالجديدالنظاميس م

الثورةتومتطلباوالعلرين الحاد القرنوم اراتالمستقبل احتياتاترلبيةوكتلكالبلرية 

رورطويالتعليمية والمواردالدراسي العامأليامالمناسبوا ستثمارالرانعة الصنالية

.الفعليةالدراسة ياملددوزيادةتديدة موادوإدخالالمناهق 

فيالتعليمغايةرحققتميع االعامةالثانويةومساراتالدراسيةوالخط المناهقرطويرإن

بكرالموادلدادالجامعات مدخالتللىإيجانا  ينعكسنماالتعّلم نوارقورفعمخرتاره رطوير

.الوطنيوا قتصادالتنميةفيوالمساهمةالمستقبل ووظائفالعمللسوقللطلبة

مقدمة
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فصــل )ثالثــة فصــول دراســية  هــو نظــام دراســي يــتم مــن خاللــه رقســيم العــام الدراســي إلــى 

ولا  فـي لن اثني للـر  سـبيقل الفصل الدراسي نحيث    (الخريف  فصل اللتاد  فصل الرنيع 

ختبـارات و  ردخل ممن ا فترات التسجيل والحـت، وادمـافة وا نظام الفصول الدراسية الثالثة

.الثالثة  رقل مدره لن ستة  سانيع لنظام الفصول الدراسيةفصل صيفي مع وتود  الن ائية

نظام الفصول الدراسية الثالثة
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زيادة لدد األيام الفعلية للدراسة في العام الدراسي 
مما يؤد  إلى ا ستثمار األمثل للموارد البلرية 

والمادية ورفع كفادة التلغيل

إمكانية إن اد الطالب للبرنامق الدراسي في مدة  قل

فرصة لتطوير ورحديث الخط  الدراسية في مختلف 
نرامق الجامعة

زيادة رنوع المقررات التي يدرس ا الطالب في العام 
الدراسي الواحد

رقليص لدد  يام ادتازة الصيفية الطويلة

إمافة محتوى  كبر للمقررات الدراسية

استحداث العديد من إتازات ن اية األسبوع المطولة 
وإتازات  سبولية خالل العام الدراسي

مبررات ومزايا التحول لنظام الفصول
الدراسية الثالثة
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هـ1444التقويم الدراسي للعام 
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التقويم األكاديمي للفصل الدراسي
هـ1444األول للعام الجامعي 
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التقويم األكاديمي للفصل الدراسي
هـ1444الثاني للعام الجامعي 
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التقويم األكاديمي للفصل الدراسي
هـ1444الثالث للعام الجامعي 



.وتدإنصيفيوفصلدراسيةفصولثالث.وتدإنصيفيوفصلرئيسيانفصالن*السنة الدراسية

*الفصل الدراسي
المقرراتمداهاللىردرس سبولا  للرخمسةلنرقل زمنيةمدة

.الن ائيةوا ختباراتالتسجيلفترراممن امنردخلو الدراسية 

المقرراتمداهاللىُردّرس سبولا  للراثنيلنرقل زمنيةمدة

.الن ائيةوا ختباراتالتسجيلفترراممن امنردخلو الدراسية 

*الفصل الصيفي
فترراممن امنردخلو  سانيعثمانيةللىرزيد زمنيةمدة

.قررملكلالمخصصةالمدةخالل اورضالفالن ائية وا ختباراتالتسجيل

منردخلو  سانيعثمانيةلنرزيدو  سانيعستةلنرقل زمنيةمدة

.مقررللكالمخصصةالمدةخالل اورضالف الن ائيةا ختباراتفترةممن ا

*الوحدة الدراسية

(السالة المعتمدة)

 دقيقةخمسينلنمدر ارقل التياألسبوليةالنظريةالمحامرة

دقيقةمائةلنمدرهرقل الت الميداني والعمليالدرس و

دراسيفصللمدة

 دقيقةخمسينلنمدر ارقل التياألسبوليةالنظريةالمحامرة

دقيقةمائةلنمدرهرقل الت الميداني والعمليالدرس و

دراسيفصللمدة

*درتة األلمال الفصلية
دراسيفصلخاللالطالبرحصيلربينالتيلأللمالالممنوحةالدرتة

.الدراسينالمقرررتصلرعليميةو نلطةونحوثاختباراتمن
رغيير 

رغيير .الدراسيالفصلن ايةفيواحدةمرةيعقدالمقررفياختبار*ا ختبار الن ائي

*الدرتة الن ائية
الن ائيا ختباردرتةإلي امضافا  الفصليةاأللمالدرتاتمجموع

.مئةمنالدرتةورحسبمقرر لكل
رغيير 

**الحد األدنى للتعلم
 سبولا(15)الدراسيالفصلفيللتعلماألدنىالحديبلغ

الجزئيالتفرغفييعادل اما والكلي التفرغننظام

 سانيع(10)الدراسيالفصلفيللتعلماألدنىالحديبلغ

الجزئيالتفرغفييعادل اما والكلي التفرغننظام

النصوص النظامية للتحول إلى
نظام الفصول الدراسية الثالثة

السنة الدراسية                                     المعالجة المقترحة لتتوافق مع نظام الفصول الثالثة/ العنصر                              نظام الفصل الدراسي 
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ين معالجة الوحدات الدراسية الالزمة للتخّرج في خط  البرامق القائمة للطلبة الحالي
التين ند وا الدراسة في الجامعة للى نظام الفصلين الدراسيين

ن لـدد يتم روزيع المقـررات الدراسـية فـي نظـام الفصـلين  للـى الثالثـة فصـول وسـيكو

المقررات في كل فصل من الفصول الثالثة  قل من ا في نظام الفصلين 

ــدد  ــر فــي لــدد ســنوات الدراســة ول ــثالث فصــول دون التغيي ــى نظــام ال ــتم التحــول إل ي

.المقررات في الخط  الدراسية الحالية والبرامق القائمة
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النظام الفصلي

وحدات  8

وحدات 10

وحدة  12حسب المحدد في الخطة  و 

وحدة16

ل العبد الدراسي نعد التحول لنظام الفصو
الدراسية الثالثة 



وحدة دراسية130وحدة دراسية130إتمالي الوحدات للخطة الدراسية

إتمالي الوحدات الدراسية التي 

اتتازها الطالب من متطلبات التخرج

وحدة دراسية60

(متطلب رخرج)

وحدة دراسية60

(متطلب رخرج)

وحدة دراسية 70وحدة دراسية 70الوحدة الدراسية المتبقية للتخرج

آلية معالجة الوحدات الدراسية: مثال

الوحدات الدراسية للطالب                          خطة الفصلين الدراسيين                          خطة الفصول الثالثة

مستوياتالفيسواد  للطالبالمكتسبةاألكاديميةالحقوقللىالمعالجةآليةرؤثر -

للي احصلالتيوالتقديراتالمعد تفي واتتازهاالتيالمقررات والسالات و

الدراسيةالخط فيالمعتمدةالمقرراتسالاترتغيرلن-

للبرنامقا تماليةالمعتمدةالسالاترتغيرلن-
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سيتم رعديل قوالد  ئحة الدراسة وا ختبارات

المواد وات العالقة من الوزارة وردرنا نعد  ن 

حقوق الطالب المكتسبة



لن يتاثر المعدل الدراسي المكتسب 

نظام الفصول الدراسية الثالثة المعدل                          نظام الفصلين الدراسيين 

:مثال

14.74.7معدل فصلي 

24.54.5معدل فصلي 

4.64.6معدل رراكمي
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حقوق الطالب المكتسبة
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نظام الفصول الدراسية الثالثة السنة الدراسية                                 نظام الفصلين الدراسيين

3  الفصل 2  الفصل 1الفصل 2  الفصل 1الفصل السنة األولى

6  الفصل 5  الفصل 4الفصل 4  الفصل 3الفصل السنة الثانية

9  الفصل 8  الفصل 7الفصل 6  الفصل 5الفصل السنة الثالثة

12  الفصل 11  الفصل 10الفصل 8  الفصل 7الفصل السنة الرانعة

15  الفصل 14  الفصل 13الفصل 10  الفصل 9الفصل السنة الخامسة

18  الفصل 17  الفصل 16الفصل 12  الفصل 11الفصل السنة السادسة

حقوق الطالب المكتسبة

مثال لتوزيع الفصول الدراسية نعد نظام الفصول الثالثة

ـا للخطـ  الدراسـية المعتمـدة وننـاد  للـى لـد: الفصل الدراسي  د هـو الـدال للـى المرحلـة الدراسـية وفق 
السالات المكتسبة 
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حقوق الطالب المكتسبة

ثالثةمثال للفصل الدراسي للطالب نعد روزيع السالات للى الفصول الدراسية نعد نظام الفصول ال

32
3الفصل 2الفصل1الفصل 

101210

36
6الفصل5الفصل4الفصل

121212

32
9الفصل8الفصل7الفصل

101210

30
12الفصل 11الفصل10الفصل

101010

المستويات الدراسيةالساعات السنوية

سالة68=  مجموع سالات الطالب المكتسبة سالة 130=  لدد سالات البرنامق  

سينتقل الطالب للفصل السانع
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مثال لطريقة إلادة تدولة
الخطة الدراسية

عدم نقل مقرر دراسي من سنة لسنة أخرى ، والعملل عىلا اسلابعتو يع كلف  تللة المقلررا 

بنفس السنة لافتدي إحداث أي إربتك لىطىبة المناظمبن 

الفصل الدراسي

األول 

1مقرر 

2مقرر 

3مقرر 

4مقرر 

5مقرر 

2

1

3

1

2

1مقرر 

2مقرر

3مقرر 

2

1

3

الفصل الدراسي

الثاني

6مقرر 

7مقرر 

8مقرر 

9مقرر 

10مقرر 

1

3

1

2

3

4مقرر 

5مقرر 

6مقرر 

9مقرر 

1

2

1

3

الفصل الدراسي

الثالث

7مقرر

8مقرر 

10مقرر 

1

2

3

19مقررات 1910مقررات 10ادتمالي 

ة من القالدة األساسية لتوزيع مقررات الخط  الدراسية الحالي
نظام الفصلين إلى نظام الفصول الثالثة 

الفصل الدراسي
العضف الحتلي

(أسبععًت 15) 

عدد الستعت   المعامدة

بنظتم الفصىبن 

الثة  نظتم الفصعل الدراسبة الث

( أستببف 10) 

عدد الستعت  المعامدة بنظتم

الفصعل  الدراسبة الثالثة                            
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لكتلة المقررا  الفصىبة عدا ماطىبت  الجتمعة 1.5يم ضرو ستعت  الاعاصل الفعىبة لىمحتضرا  لي 

ل مثال لطريقة إلادة احتساب سالات التواص
الفعلية للمحامرات

(سالات  3)Bمقرر 

(6) سالات التواصل الفعلية 

(سالتين)محامرة 

3 ))سالات التواصل الفعلية 

(سالة)معمل 

(3) سالات التواصل الفعلية 

(سالات  3)Aمقرر 

(4.5) سالات التواصل الفعلية 

(سالتين)محامرة 

3 ))سالات التواصل الفعلية 

(سالة)محامرة 

(1.5) سالات التواصل الفعلية 



v
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تينالنالطلبةالخاصالتحديثومعرفةاألكاديميالسجلللىا طالع
نتائقنعدمعالجت انعدوولكالثالثة الفصولنظامإلىرحويل مرم

.والتسجيلالقبوللمادةقبلمنالصيفيالفصل

رمماومعرفةاألولالدراسيللفصلالدراسيةالجداولللىا طالع
.التسجيلنددقبلالكليةخاللمنشعبمنطرحه

سجيلوالتالقبولنعمادةالخاصةالرسميةالتواصلوسائلمتانعة
.نالكليةوالخاصة

منةالثالثالفصولنظامإلىالتحولنعدالدراسيةخطتكللىا طالع
.الكليةخالل

نصائح إرشادية

v
الثةالثالفصولنظامإلىالتحولنعداألكاديميالتقويمللىا طالع

.ادلكترونيالجامعةموقعخاللمن



WWW.IAU.EDU.SA

013-3332222

IAU_AR

BSERV@IAU.EDU.SA

وسائل التواصل الرسمية مع لمادة القبول والتسجيل  
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كل التوفيق و التمّيز   


