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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

المواطنين ورحضيرهم للمستقبل نـالتركيز للـى رعزيـز القـيم و رطـوير الم ـارات و رنميـة المعـار،
فقــد وت ــو الــوزارة كافــة الجامعــات للبــدد فــي ا ســتعداد وارخــاو ادتــرادات الالزمــة وإلــداد الخطـ
ا نسيانية ل تا التحول ناللكل الـت

يضـمن رنفيـتم نمنت ـى السالسـة وفـي مـدة قصـاها ندايـة

العــام الجــامعي 1444هـــ وي ــد ،هــتا الــدليل لتوليــة وإرشــاد الطلبــة نــاهم ادتــرادات والتبعــات

المتعلقة نالتحول لنظام الفصول الدراسية الثالثة.
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مقدمة

إن خطة وزارة التعليم في رحويل العام الدراسي من فصلين دراسيين إلى ثالثة فصول دراسية
ممن التقويم الدراسي الجديد؛ راري في إطار رطوير منظومة التعليم ورفع مستوى كفادة
العملية التعليمية نما يتناسب و فضل الممارسات العالمية.
يس م النظام الجديد في رحقيق مست دفات رؤية المملكة  2030و هدا ،نرنامق رنمية القدرات
البلرية وكتلك رلبية احتياتات المستقبل وم ارات القرن الحاد والعلرين ومتطلبات الثورة
الصنالية الرانعة وا ستثمار المناسب أليام العام الدراسي والموارد التعليمية ورطوير
المناهق وإدخال مواد تديدة وزيادة لدد يام الدراسة الفعلية.
إن رطوير المناهق والخط الدراسية ومسارات الثانوية العامة تميع ا رحقق غاية التعليم في
ّ
التعلم نما ينعكس إيجانا للى مدخالت الجامعات وادلداد المبكر
رطوير مخرتاره ورفع نوارق
للطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل والمساهمة في التنمية وا قتصاد الوطني.
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نظام الفصول الدراسية الثالثة

هــو نظــام دراســي يــتم مــن خاللــه رقســيم العــام الدراســي إلــى ثالثــة فصــول دراســية (فصــل
الخريف فصل اللتاد فصل الرنيع ) نحيث ركون مدة كل فصل دراسي مـن  12إلـى  13سـبولا
متضمنة مدة الدراسة وا ختبارات مع وتود فصل صيفي

يتجاوز مدره  10سانيع.

حيث ن نظام الفصول الدراسية الثالثة الوطني للتعليم الجـامعي يعـادل النظـام الرنعـي الـدولي

))Quarter System
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مبررات ومزايا التحول لنظام الفصول
الدراسية الثالثة

فرصة لتطوير ورحديث الخط الدراسية في مختلف
نرامق الجامعة
رقليص لدد يام ادتازة الصيفية الطويلة
إمكانية إن اد الطالب للبرنامق الدراسي في مدة قل

زيادة رنوع المقررات التي يدرس ا الطالب في العام
الدراسي الواحد

زيادة لدد األيام الفعلية للدراسة في العام الدراسي
مما يؤد إلى ا ستثمار األمثل للموارد البلرية
والمادية ورفع كفادة التلغيل

استحداث العديد من إتازات ن اية األسبوع المطولة
وإتازات سبولية خالل العام الدراسي
إمافة محتوى كبر للمقررات الدراسية
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التقويم الدراسي للعام 1444هـ
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التقويم األكاديمي للفصل الدراسي
األول للعام الجامعي 1444هـ
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التقويم األكاديمي للفصل الدراسي
الثاني للعام الجامعي 1444هـ
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التقويم األكاديمي للفصل الدراسي
الثالث للعام الجامعي 1444هـ
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النصوص النظامية للتحول إلى
نظام الفصول الدراسية الثالثة
العنصر
السنة الدراسية*
الفصل الدراسي*
الفصل الصيفي*
الوحدة الدراسية*

(السالة المعتمدة)
درتة األلمال الفصلية*

فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وتد.

ثالث فصول دراسية وفصل صيفي إن وتد.

مدة زمنية رقل لن خمسة للر سبولا ردرس للى مداها المقررات
الدراسية و ردخل من ممن ا فتررا التسجيل وا ختبارات الن ائية.

درس للى مداها المقررات الدراسية
مدة زمنية رقل لن للرة سانيع رُ ّ
و ردخل من ممن ا فتررا التسجيل وا ختبارات الن ائية.

مدة زمنية رزيد للى ثمانية سانيع و ردخل من ممن ا فتررا
التسجيل وا ختبارات الن ائية ورضالف خالل ا المدة المخصصة لكل مقرر.
المحامرة النظرية األسبولية التي رقل مدر ا لن خمسين دقيقة
رقل مدره لن مائة دقيقة
و الدرس العملي و الميداني الت
لمدة فصل دراسي
الدرتة الممنوحة لأللمال التي ربين رحصيل الطالب خالل فصل دراسي
من اختبارات ونحوث و نلطة رعليمية رتصل نالمقرر الدراسي.

مدة زمنية رقل لن ستة سانيع و رزيد لن ثمانية سانيع و ردخل من
ممن ا فترة ا ختبارات الن ائية ورضالف خالل ا المدة المخصصة لكل مقرر.
المحامرة النظرية األسبولية التي رقل مدر ا لن خمسين دقيقة
رقل مدره لن مائة دقيقة
و الدرس العملي و الميداني الت
لمدة فصل دراسي
رغيير

ا ختبار الن ائي*

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في ن اية الفصل الدراسي.

رغيير

الدرتة الن ائية*

مجموع درتات األلمال الفصلية مضافا إلي ا درتة ا ختبار الن ائي
لكل مقرر ورحسب الدرتة من مئة.

رغيير

الحد األدنى للتعلم**
الحد األدنى من السالات
المعتمدة للحصول للى
درتة البكالوريوس**
الحد األدنى من السالات
المعتمدة للحصول للى درتة
الدنلوم

11

نظام الفصل الدراسي  /السنة الدراسية

المعالجة المقترحة لتتوافق مع نظام الفصول الثالثة

يبلغ الحد األدنى للتعلم في الفصل الدراسي ( )15سبولا
ننظام التفرغ الكلي و ما يعادل ا في التفرغ الجزئي

يبلغ الحد األدنى للتعلم في الفصل الدراسي ( )10سانيع
ننظام التفرغ الكلي و ما يعادل ا في التفرغ الجزئي

البكالوريوس :يقل لن  120سالة لألرنع سنوات (من  15سالة معتمدة
و رتعدى  18سالة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد)

البكالوريوس :يقل لن 180سالة لألرنع سنوات (من  15سالة معتمدة
و رتعدى  18سالة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد )

الدنلوم الجامعي المتوس  :يقل لن  30سالة معتمدة.
الدنلوم60 :سالة معتمدة ( و سنتين دراسة).

الدنلوم الجامعي المتوس  :يقل لن  45سالة معتمدة.
الدنلوم 90 :سالة معتمدة ( وسنتين دراسة).

للتخرج في خط البرامق القائمة للطلبة الحاليين
معالجة الوحدات الدراسية الالزمة
ّ
التين ند وا الدراسة في الجامعة للى نظام الفصلين الدراسيين

يتم روزيع المقـررات الدراسـية فـي نظـام الفصـلين للـى الثالثـة فصـول وسـيكون لـدد

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

يــتم التحــول إلــى نظــام الــثالث فصــول دون التغييــر فــي لــدد ســنوات الدراســة ولــدد

المقررات في الخط

الدراسية الحالية والبرامق القائمة.

ننــاد للــى األدلــة واللــواهد والممارســات الدوليــة يجــب معالجــة الســالات المعتمــدة

 Credit Hoursنناد للى المعاد ت الدولية المعتمدة.

رــتم معالجــة الوحــدات الدراســية الالزمــة للتخــرج مــن نظــام الفصــلين الدراســيين لنظــام
الفصــول الدراســـية الثالثـــة وفـــق مـــا ورد فـــي خارطـــة الطريـــق لتطبيـــق نظـــام الفصـــول

الدراســية الثالثــة فــي الجامعــات ومؤسســات التعلــيم العــالي الصــادرة لــن وزارة التعلـيم
للى النحو التالي:
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للتخرج في خط البرامق القائمة للطلبة الحاليين
معالجة الوحدات الدراسية الالزمة
ّ
التين ند وا الدراسة في الجامعة للى نظام الفصلين الدراسيين

1
2
3
4
5
13

يتم رحويل إتمالي الوحدات الدراسية للخطة المعتمدة للى نظـام الفصـلين الدراسـيين لمـا
يكافئ ا للى نظام الفصول الدراسية الثالثة نضرب إتمـالي الوحـدات فـي (  ) 1.5ويرالـى
وحدات إمافية لمتطلبات التخرج للى الطالب المقيدين.
لدم زيادة
يتم احتساب تميع الوحدات الدراسية التي اتتازهـا الطالـب للـى نظـام الفصـلين الدراسـيين
منت التحاقه نالجامعة نضرب إتمالي الوحدات التي اتتازها في ( .) 1.5
يحــدد إتمــالي الوحــدات الدراســية التــي اتتازهــا الطالــب مــمن متطلبــات التخــرج وإتمــالي
الوحــدات المتبقيــة لــه للــى خطتــه الدراســية نعــد رحويــل الوحــدات لمــا يكافئ ــا للــى نظــام
الفصول الدراسية الثالثة.

ســالات اتتازهــا الطالــب ولــم يــتم احتســان ا مــمن متطلبــات التخــرج كســالات
رحتســب
مكتسبة وردخل في حساب المعدل التراكمي.
في حـال إمـافة مقـررات للـى متطلبـات التخـرج فـي الخطـ المطـورة للـى نظـام الفصـول
الدراســية الثالثــة دون وتــود مــا يكافئ ــا للــى خطــة الفصــلين الدراســيين يطبــق ولــك لل ـى
الطالب المستجدين فق .

حقوق الطالب المكتسبة

رؤثر آلية المعالجة للى الحقوق األكاديمية المكتسبة للطالب سواد في المستويات
و السالات و المقررات التي اتتازها و في المعد ت والتقديرات التي حصل للي ا

مثال :آلية معالجة الوحدات الدراسية
خطة الفصلين الدراسيين

الوحدات الدراسية للطالب
إتمالي الوحدات للخطة الدراسية

 130وحدة دراسية

 195وحدة دراسية

إتمالي الوحدات الدراسية التي
اتتازها الطالب من متطلبات التخرج

 60وحدة دراسية

 90وحدة دراسية

(متطلب رخرج)

(متطلب رخرج)

الوحدة الدراسية المتبقية للتخرج

 70وحدة دراسية

105وحدة دراسية

سيتم رعديل قوالد ئحة الدراسة وا ختبارات
نعد ن رردنا المواد وات العالقة من الوزارة
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الخطة المكافئة على نظام
الفصول الدراسية الثالثة

حقوق الطالب المكتسبة

لن يتغير العبد الدراسي

النظام الفصلي
12وحدة
15وحدة
حسب المحدد في الخطة
23وحدة

لن يتاثر المعدل الدراسي المكتسب مثال :
المعدل
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نظام الفصلين الدراسيين

نظام الفصول الدراسية الثالثة

معدل فصلي 1

4.7

4.7

معدل فصلي 2

4.5

4.5

معدل رراكمي

4.6

4.6

حقوق الطالب المكتسبة

المســتوى الدراســي  :هــو الــدال للــى المرحلــة الدراســية وفقــا للخطـ
ونناد للى لدد السالات المكتسبة

الدراســية المعتمــدة

مثال لتوزيع المستويات الدراسية نعد نظام الفصول الثالثة
نظام الفصلين الدراسيين

نظام الفصول الدراسية الثالثة

السنة األولى

المستوى  1المستوى 2

المستوى  1المستوى  2المستوى 3

السنة الثانية

المستوى  3المستوى 4

المستوى  4المستوى  5المستوى 6

السنة الثالثة

المستوى  5المستوى 6

المستوى  7المستوى  8المستوى 9

السنة الرانعة

المستوى  7المستوى 8

المستوى  10المستوى  11المستوى 12

السنة الخامسة

المستوى  9المستوى 10

المستوى  13المستوى  14المستوى 15

السنة السادسة

المستوى  11المستوى 12

المستوى  16المستوى  17المستوى 18

السنة الدراسية
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حقوق الطالب المكتسبة

مثال لمستوى الطالب نعد روزيع السالات للى المستويات الدراسية نعد نظام الفصول الثالثة
لدد سالات البرنامق = 180سالة

المستويات الدراسية

الساعات السنوية

45

45
45
45

مجموع سالات الطالب المكتسبة =  75سالة

مستوى 1

مستوى2

مستوى 3

12

18

15

مستوى 4

مستوى 5

مستوى 6

18

12

15

مستوى 7

مستوى 8

مستوى 9

18

15

12

مستوى 10

مستوى 11

مستوى 12

15

12

18

سينتقل الطالب للمستوى السادس
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القالدة األساسية لتوزيع مقررات الخط الدراسية الحالية من
نظام الفصلين إلى نظام الفصول الثالثة
عدم نقل مقرر دراسي من سنة لسنة أخرى  ،والعملل عىلا اسلابعتو يع كلف تللة المقلررا
بنفس السنة لافتدي إحداث أي إربتك لىطىبة المناظمبن
مثال لطريقة إلادة تدولة
الخطة الدراسية
العضف الحتلي

الفصل الدراسي

ً
أسبععت )
( 15

الفصل الدراسي
األول

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الستعت

المعامدة

بنظتم الفصىبن

مقرر 1

2

مقرر 2

1

مقرر 1

مقرر 3

3

مقرر2

مقرر 4

1

مقرر 3

4.5

مقرر 5

2

مقرر 6

1

مقرر 7

3

مقرر 8

1

مقرر 9

2

مقرر 10

3

 10مقررات
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مقرر 4

1.5

مقرر 5

3

مقرر 6

1.5

مقرر 9

3

مقرر7

4.5

مقرر 8

1.5

مقرر 10

4.5

10مقررات

28.5

المعامدة لي  1.5سبام لي الخطط الدراسبة الحتلبة لكتلة المقررا

 -ال كام ضرو الستعت

18

(  10أستببف )

3

الثالث

 -الضرو لىستعت

الفصعل الدراسبة الثالثة

1.5

الفصل الدراسي

ادتمالي

نظتم الفصعل الدراسبة الثالثة

عدد الستعت

المعامدة بنظتم

المعامدة لىمقررا

السنعكة وال مقررا

الدورا

الفصىبة عدا ماطىبت

السركركة لي 1.5

الجتمعة

نصائح إرشادية

ا طالع للى السجل األكاديمي ومعرفة التحديث الخاص نالطلبة التين
رم رحويل م إلى نظام الفصول الثالثة وولك نعد معالجت ا نعد نتائق
الفصل الصيفي من قبل لمادة القبول والتسجيل.
ا طالع للى الجداول الدراسية للفصل الدراسي األول ومعرفة ما رم
طرحه من شعب من خالل الكلية قبل ندد التسجيل.

v

ا طالع للى التقويم األكاديمي نعد التحول إلى نظام الفصول الثالثة
من خالل موقع الجامعة ادلكتروني.

v

ا طالع للى خطتك الدراسية نعد التحول إلى نظام الفصول الثالثة من
خالل الكلية.
متانعة وسائل التواصل الرسمية الخاصة نعمادة القبول والتسجيل
والخاصة نالكلية.

19

مثال للسجل األكاديمي نعد معالجة
التحول لنظام الفصول الثالثة
استكمال الفصول والسالات والنقاط
في نظام الفصول الثالثة

صفحة 1

المرحلة ا نتقالية
للطلبة الحاليين
صفحة 2

صفحة 3

مثال لتاريخ المقررات نعد معالجة
التحول لنظام الفصول الثالثة

قبل التحول للفصول
الدراسية الثالثة
3.00
2.00
1.00

3.00
1.00

نعد التحول للفصول
الدراسية الثالثة
4.50
3.00
1.50
4.50
1.50
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مثال لعرض التقديرات نعد معالجة
التحول لنظام الفصول الثالثة

قبل التحول للفصول
الدراسية الثالثة

نعد التحول للفصول
الدراسية الثالثة
4.50
4.50
3.00
3.00
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وسائل التواصل الرسمية مع لمادة القبول والتسجيل

WWW.IAU.EDU.SA

013-3332222

IAU_AR

BSERV@IAU.EDU.SA
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التميز
كل التوفيق و
ّ

