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كلمة معالي مدير الجامعة 

أ.د.سليمان بن عبدالله أبا الخيل



7

ــاء كل  ــى إي ــن ســعود اإلســامية عل ــت جامعــة اإلمــام محمــد ب دأب
ــر  ــى توفي ــك بالحــرص عل ــة لطابهــا وطالباتهــا، وذل االهتمــام والرعاي
أفضــل بيئــة تعليميــة أكاديميــة لهــم، حيــث أنشــأت الجامعــة عمــادة 
البرامــج التحضيريــة لتســتقبل الطــاب المســتجدين، وتنمــي قدراتهــم 
العلميــة، وتوســع أفقهــم الثقافــي، وتســلحهم بالعلــم والمعرفــة، 
ــذي  ــار التخصــص ال ــة، وترشــدهم الختي ــة الجامعي وتبصرهــم باألنظم
ــادة؛  ــة الج ــق مــع إمكانياتهــم، وتهيئهــم للدراســة األكاديمي يتواف
ليكونــوا عمــاد الوطــن، فيكملــوا بناءه الــذي بدأه أجدادهــم وآباؤهم، 
ويحققــوا رؤيتــه الوطنيــة للمســتقبل، ويصبحــوا درعــه المنيــع فــي 

مواجهــة الفكــر المنحــرف الضــال.

ــم والعلمــاء، بمــا  ــارة للعل ــه - من ــإذن الل ــا - ب وســتبقى الجامعــة دائم
قيــض اللــه لهــا مــن دعــم خــادم الحرميــن الشــريفين - حفظــه اللــه - 

ــي منســوبيها فــي ســبيل تقــدم طابهــا وتفوقهــم. وتفان

اللــه عليــه الصــاة  أبنائــي الطلبــة بحديــث رســول  وأخيــرا أذكركــم 
والســام » مــن ســلك طريقــا يلتمــس فيــه علمــا، ســهل اللــه لــه بــه 

ــة«. ــى الجن ــا إل طريق



٨

كلمة عميد البرامج التحضيرية

د.علي بن يحيى آل سالم
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تعــد عمــادة البرامــج التحضيريــة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
اإلســامية البوابــة األولــى لطــاب الجامعــة، وهــي مرحلــة مهمــة 
لتدريبهــم علــى أهــم المهــارات األساســية التــي تســاعدهم علــى 
ــر الطــاب  الدراســة بتفــوق وإتقــان حيــث تهتــم العمــادة فــي تطوي
وتهيئتهــم  والنظريــة،  العلميــة  الدراســية  المجــاالت  فــي  الجــدد 
لتســهيل التحاقهــم فــي التخصصات المناســبة لميولهــم وقدراتهم، 
ــار  ــكل مس ــي تش ــدة الت ــة الجدي ــاة الجامعي ــم للحي ــك إعداده وكذل
ــزة   متمي

ً
ــة ــادة مكان ــوأت العم ــد تب ــة، وق ــة والعملي حياتهــم العلمي

الجامعــة  ثــم دعــم معالــي مديــر  اللــه ســبحانه وتعالــى،  بفضــل 
األســتاذ الدكتــور ســليمان بــن عبــد اللــه أبــا الخيــل -حفظــه اللــه-، الــذي 
ــأ  ، هي

ً
ــا  واهتمامــا عالي

ً
 خاصــا

ً
ــة دعمــا ــى عمــادة البرامــج التحضيري أول

ــز فــي أدائهــا واإلتقــان  ــرى التمي ــذا ن ــز ل لهــا مقومــات النجــاح والتمي
فــي أعمالهــا، وســتعمل العمــادة جاهــدة علــى تهيئــة طابهــا للحيــاة 
الجامعيــة والدراســة، وذلــك بتقديــم البرامــج األكاديميــة المتخصصــة 
والشــاملة التــي تهــدف إلــى تأهيــل الطــاب للتخصصــات األكاديميــة 
المختلفــة، إضافــة إلــى البرامــج اإلرشــادية، واألنشــطة اإلثرائيــة، التــي 
تتكامــل فــي تلبيــة حاجــات أبنائنــا الطــاب وإعدادهــم اإلعــداد األمثــل 

ــي لعــام ٢٠٣٠م. ــا الغال ــة وطنن لتحقيــق رؤي
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الرؤية
أن تكــون البرامــج التحضيريــة  فــي جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعود اإلســامية متفوقة على المســتوى 

المحلــي فــي توفيــر خدمــات تعليميــة إبداعية متميــزة ذات جودة تضاهــي المعايير اإلقليميــة والدولية. 

الرسالة
تســخر عمــادة البرامــج التحضيريــة جميــع اإلمكانــات وتســتثمر المــوارد المتاحــة كافــة فــي ســبيل إعــداد 

ــة مــن خــال االرتقــاء  طــاب مؤهليــن يســتطيعون التكيــف مــع التطــورات العلميــة والتقنيــة والفكري

بقدراتهــم الذاتيــة وصقــل مهاراتهــم وتعزيــز روح القيــادة لديهــم بعــد تهيئتهــم وتســليحهم بالمهارات 

 والمدعمــة بخبراتنــا 
ً
 وعالميــا

ً
والمعرفــة، باالســتناد إلــى أحــدث األســاليب والطــرق العلميــة المجربــة محليــا

المكتســبة، مــع االلتــزام التــام بالعــادات والقيــم اإلســامية نحــو تهيئــة الجيــل المؤهــل الذي يســتطيع 

ــق  ــم المســاهمة فــي تحقي ــدار، ومــن ث ــكل اقت ــع التخصصــات ب ــة فــي جمي ــة دراســته الجامعي مواصل

األهــداف الوطنيــة التنمويــة للوصــول إلــى التنميــة المســتدامة.

شعار العمادة
ــدى  ــة المســتقبل« كشــعار لهــا؛ ليترســخ فــي الذهــن ل ــارة »بواب ــة عب ــى عمــادة البرامــج التحضيري تتبن

منســوبي العمــادة وطابهــا أن المســتقبل يبــدأ مــن بيــن جنبــات هــذه الجامعــة العريقــة مــن خــال بوابتهــا 

ــى  ــك يدفــع الطــاب إل ــذل الجهــد، كذل ــى العطــاء وب ــز عل ــة، ممــا يحف ــى وهــي البرامــج التحضيري األول

ــات األولــى لمســتقبلهم العلمــي والعملــي.  العمــل بفعاليــة لوضــع اللبن
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استراتيجية العمادة في سطور

بنــى فكــرة البرنامــج التحضيــري فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية علــى تلبيــة االحتيــاج 
ُ
ت

الحقيقــي للطالــب مــن خــال تقويــة وتعزيــز مهاراتــه فــي مقــررات البرنامــج التي يتــم اختيارهــا وتصميمها 

 لمتطلبــات التخصــص، ضمــن المســار الــذي هــو بصــدد دراســته فــي الجامعــة، دون التقيــد بفتــرة 
ً
وفقــا

زمنيــة محــددة أو الدراســة لســنة أو فصليــن دراســيين، إذ يجــب تأهيــل الطالــب بمــا يتناســب مــع أهــداف 

البرنامــج ومتطلبــات تخصصــه المســتقبلي والمســتوى الــذي يؤهلــه لالتحــاق بذلــك التخصــص.

حيــث يهــدف البرنامــج التحضيــري إلــى الوصــول بالطالــب إلــى المســتوى الــذي يمكنــه مــن متابعــة 

ــررات  ــن مق ــتقبلي م ــه المس ــات تخصص ــه، ومتطلب ــدم احتياج ــا يخ ــى م ــز عل ــال التركي ــن خ ــته م دراس

 لخطــة دراســية تبيــن المقــررات الواجــب دراســتها 
ً
علميــة ومهــارات علميــة وعمليــة وحياتيــة، وذلــك وفقــا

ــة للتخصــص.  ــاج وال يتناقــض مــع الخطــة األكاديمي ــة االحتي ــكل مســار بمــا يضمــن تلبي ل

 مــن مصلحــة الطالــب التــي يجــب تغليبهــا، نجــد أنــه البــد مــن 
ً
 للوقــت والجهــد وانطاقــا

ً
مــن هنــا واختصــارا

وضــع الطالــب فــي المســتوى المناســب وتأهيلــه بالطريقــة المناســبة مــن خــال التركيــز علــى احتياجــه 

وفقــا لعــدد الســاعات التــي هــو فــي حاجــة لهــا للوصــول بــه إلــى المســتوى الــذي يمكنــه مــن متابعــة 

ــار  ــا اإلط ــي حدده ــة الت ــر األكاديمي ــع المعايي ــجم م ــا ينس ــدار، وبم ــة واقت ــكل ثق ــة ب ــته الجامعي دراس

الوطنــي للمؤهــات-دون تعميــم مــدة زمنيــة قــد تكــون مجحفــة بحــق الطلبــة المتميزيــن، ممــن هــم فــي 

حاجــة لتعزيــز بســيط قــد يســتمر لفتــرة قصيــرة.
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أهداف البرنامج التحضيري 

• رفع مستوى الطلبة مما يمكنهم من مواصلة تعليمهم بيسر وتميز.

• تعزيز وصقل مهارات الطلبة في اللغة اإلنجليزية والعلوم األساسية والحاسب اآللي.

• تحســين الكفــاءة اللغويــة للطلبــة مــع التركيــز علــى تنميــة قدراتهــم التحليليــة والبحثيــة؛ ذلــك 

 لتخصصــات الجامعــة.
ً
اســتعدادا

• تغييــر نمطيــة التفكيــر االعتمــادي لــدى الطلبــة إلــى االســتقالية واالعتمــاد علــى الــذات والتفكيــر 

اإلبداعــي.

ــار التخصــص العلمــي المناســب  ــه باختي ــة، والتوجي ــة الدراســة الجامعي ــة بهــدف مواصل ــة الطلب • تهيئ

لميولهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم.

التأســيس العلمــي والمهــاري للطلبــة وتهيئتهــم للحيــاة  • تجويــد مخرجــات الجامعــة مــن خــال 

الجامعيــة.

ــروح  ــى العمــل ب ــك مــن خــال تشــجيعهم عل ــة وذل ــن الطلب ــة روح العمــل الجماعــي والتعــاون بي • تنمي

ــق الواحــد. الفري

• غرس وتنمية مبادئ االلتزام والمسؤولية وتعزيز القيم الدينية واألخاقية لدى الطلبة.
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معايير ومحددات القبول بالمسار:

ــى  ــدم عل ــن التق ــب م ــن الطال ــي تمك ــة الت ــبة المكافئ ــى للنس ــد األدن ــي الح ــدول التال ــدد الج يح

المســار الــذي يرغــب بالدراســة فــي إحــدى كلياتــه، كمــا تحــدد عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل 

 
ً
أســماء الطلبــة المقبوليــن قبــل بدايــة البرنامــج التحضيــري فــي كل مســار بالشــكل المعتــاد وفقــا

لنــوع الشــهادة الثانويــة أو أي شــروط تفرضهــا الجامعــة للنســبة المكافئــة ولمعــدل المرحلــة 

 لآلتــي:  
ً
الثانويــة ودون تحديــد الكليــة فــي ذلــك المســار وفقــا

المســــــارم
شهادة المرحلة 

الثانوية
الحد األدنى 

للنسبة المكافئة
شروط خاصة

١
مسار العلوم 

7٥ %علمي/ أدبياإلنسانية

٨٠%علمي/ أدبيمسار العلوم اإلدارية٢

٣
مسار اللغـــات 

والترجمة
7٠% علمي/ أدبي

الحصول على ٥٥% 
فأعلى في اختبار 

كفايات اللغة 
STEP االنجليزية

٤
مسار العلوم 

التطبيقية
٨٠%علمي

٩٠ %علميمسار العلوم الصحية٥

الحصول على ٥٠% 
فأعلى في اختبار 

كفايات اللغة نجليزية 
STEP

٦
السنة التحضيرية 
لخريجي المعاهد 

العلمية
درجة القدرات العامة ٨٤%معاهد علمية
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مسارات البرامج التحضيرية

يتم قبول الطالب في الجامعة ضمن ست )6( مسارات أساسية:

· المســار األول: العلــــوم الشرعيــــــة واللغــة العربيــة: ويضــم كليــة الشــريعة، وكليــة أصــول الديــن، وكليــة 

اللغــة العربيــة. )ســيتم تفعيــل هــذا المســار فــي عــام جامعــي مقبــل إن شــاء اللــه(.

· المسار الثانـــي: العلوم اإلنسانية: ويضم كلية العلوم االجتماعية  وكلية اإلعام واالتصال. 

· المسار الثالث: العلوم اإلدارية: ويضم تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.

· المسار الرابع: اللغات والترجمة: ويضم كلية اللغات والترجمة.

· المســار الخامــس: العلــوم التطبيقيــة: ويضــم كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات وكليــة العلــوم وكليــة 

الهندســة. 

نشــأ مســتقباً 
ُ
· المســـار الســادس: العلــوم الصحيــة: ويضــم كليــة الطــب باإلضافــة ألي كليــات صحيــة قــد ت

بمشــيئة اللــه.

·  المســـار الخــاص بالســنة التحضيريــة لطــاب المعاهــد العلميــة: ويضــم كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات 

وكلية العلوم وكلية الهندسة ومسار العلوم الصحية. 

كمــا توضــح الخطــة الدراســية الخاصــة بــكل مســار توزيــع الســاعات لــكل مقرر بمــا يشــمل المحاضــرات والوحدات 

العمليــة ودروس التعلــم الذاتــي وفــق مــا يخــدم االحتيــاج ويحقــق األهداف. 

ا للخطط الدراسية الخاصة بكل مسار تحضيري. 
ً

والصفحات التالية تحتوي عرض
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الخطة الدراسية لمسارات البرامج التحضيرية

مسار العلوم اإلنسانية )فصل دراسي واحد(
التخصصات:

١- كليــة اإلعــام واالتصال:)العاقــات عامــة، اإلذاعــة والتلفــاز والفيلــم، الصحافــة والنشــر الكترونــي ،االتصــال 

التســويقي واإلعــان، الجرافيكــس والوســائط المتعــددة(.

٢- كليــة العلــوم االجتماعيــة: )الجغرافيــا، التاريــخ، علــم النفــس، علــم االجتمــاع، الخدمــة االجتماعيــة، التربيــة 

الخاصــة: اإلعاقــة العقليــة(.

الفصل الدراسي األول

ساعات االتصالالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

٤١٠اللغة اإلنجليزيةنجل ٠٣٥

٣٣الحاسب اآلليعال ٠١٩

١٢مهارات التعلمنهج ٠١٤

١٢مهارات االتصالوصل ٠١٢

١٢مهارات اللغة العربيةعرب ٠١٢

١١الثقافة الصحيةوقا ٠١٦

١١ريادة األعمالدار ٠١٠

١٢٢١المجموع
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مسار العلوم اإلدارية )فصل دراسي واحد(

التخصصات:
كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة )إدارة األعمــال، المحاســبة، التمويــل واالســتثمار، األعمــال المصرفيــة، 

االقتصــاد، التأميــن وإدارة المخاطــر(

الفصل الدراسي األول

ساعات االتصالالساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرر

٦١٢اللغة اإلنجليزيةنجل ٠٣٤

٤٤الرياضيات ريض ٠١٦

٣٣الحاسب اآلليعال ٠١7

١٢مهارات التعلمنهج ٠١٥

١٢مهارات االتصالوصل ٠١٣

١٢مهارات اللغة العربيةعرب ٠١٢

١١الثقافة الصحيةوقا ٠١٨

١١ريادة األعمالدار ٠١٠

١٨٢7المجموع
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مسار اللغات والترجمة: )فصلين دراسيين(

التخصص:
 كلية اللغات والترجمة )اللغة اإلنجليزية(

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول 

اسم المقرررمز المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

رمز 
المقرر

اسم المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلب

نجل ٨٢٠٠٤٤اللغة اإلنجليزيةنجل ٠٤٣
اللغة اإلنجليزية 

للمستوى 
المتقدم

نجل ٨٢٠٠٤٣

-----٢٢الحاسب اآلليعال ٠٢٩

-----١٢مهارات التعلمنهج ٠77

-----١٢مهارات االتصالوصل ٠١٤

عرب ٠١٦
مهارات اللغة 

العربية
١٢-----

-----١١الثقافة الصحيةوقا ٠١7

١١ريادة األعمالدار  ٠١٠

٨٢٠المجموع١٥٣٠المجموع
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مسار العلوم التطبيقية )فصلين دراسيين(
التخصصات:

١- كلية الهندسة: )كهربائية، كيميائية، مدنية، ميكانيكية(

٢- كلية العلوم: )الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، االحياء(

٣- كلية علوم الحاسب والمعلومات: )تقنية المعلومات، إدارة  المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات(

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

اسم المقرررمز المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

اسم المقرررمز المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلب

نجل 7١٥٠٤7اإلنجليزينجل ٠٤٦
اللغة اإلنجليزية 
)أغراض التخصص(

نجل ٨١٦٠٤٦

ريض ٤٤٠٤١الرياضيات ٢ريض ٤٤٠٤٢الرياضيات ١ريض ٠٤١

عال٣٣٠٤٣الحاسب ٢عال ٢٣٠٤٤الحاسب ١عال ٠٤٣

فيز ١٢٠٤٩مهارات التعلمنهج ٠٤٠
مقدمة في العلوم 

الطبيعية
٣٤

----------١٢مهارات االتصالوصل ٠٤٠

عرب ٠٤٠
مهارات اللغة 

العربية
١٢----------

----------١١الثقافة الصحيةوقا ٠٤٠

----------١١ريادة األعمالدار  ٠١٠

١٨٢7المجموع١٨٣٠المجموع
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مسار العلوم الصحية )فصلين دراسيين(
تخصصات:

 )الطب البشري(

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول 

رمز 
المقرر

اسم المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

اسم المقرررمز المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلب

نجل ٠7٣
اللغة 

اإلنجليزية
نجل ٨١٦٠7٤

اللغة اإلنجليزية 
)أغراض التخصص(

نجل ٨١٦٠7٣

٤٦الكيمياء الحيويةكحط ٢٣٠7٤الحاسبعال ٠7٣

فيز ٣٤٠7٤األحياءحيا ٠7٣
الفيزياء للعلوم 

الصحية
٣٤

نهج ٠7٣
مهارات 
التعلم

١١ريادة األعمالدار  ١٢٠١٠

وصل 
٠7٣

مهارات 
االتصال

١٢--------

١٦٢7المجموع١٥٢7المجموع
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السنة التحضيرية لطالب المعاهد العلمية )فصلين دراسيين(

ــوم، والبرنامــج  ــة العل ــي والمعلومــات، كلي ــة الحاســب اآلل ــة الهندســة، كلي ــي يؤهــل لهــا: كلي ــات الت الكلي

ــة. ــوم الصحي ــري لمســار العل التحضي

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

اسم المقرررمز المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

اسم المقرررمز المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
االتصال

المتطلب

نجل ٥١٠٠٤7اإلنجليزينجل ٠١
اإلنجليزي ألغراض 

التخصص
نجل ٨١٦٠١

ريض ٣٤٠١الرياضيات ٢ريض ٤٤٠٤٢الرياضيات ١ريض ٠١

عال ٣٣٠٥١الحاسب ٢عال ٤٤٠٤٤الكيمياءكيم ٠١

١٢مهارات التعلمنهج ٤٤٠٤٠األحياءحيا ٠١

١٢مهارات االتصالوصل ٤٤٠٤٠الفيزياءفيز ٠١

عال ٠٥١
الحاسب 
اآللي ١

١٢مهارات اللغة العربيةعرب ٣٣٠٤٠

١١الثقافة الصحيةوقا ٠٤٠----

١١ريادة األعمالدار ٠١٠----

١٩٣١المجموع٢٤٢٩المجموع
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نظام الدراسة:
البرنامج التحضيري وسنوات الدراسة:

ُيَعــدُّ البرنامــج التحضيــري برنامجــا مســتقاً بحــد ذاتــه عــن الخطــة الدراســية، ويعقبــه برنامــج البكالوريــوس الــذي 

ــي والتراكمــي فــي  ــب الفصل ــم احتســاب معــدل الطال ــة أو عشــرة فصــول دراســية، ويت يتكــون مــن ثماني

البرنامــج التحضيــري بهــدف تســكينه بالتخصــص وعلــى أســاس تنافســي وفــق المحــددات التــي ســيوضحها 

هــذا )الدليــل( وال يدخــل معــدل البرنامــج التحضيــري ضمــن معــدل الطالــب فــي مرحلــة البكالوريــوس.

الدراسة بنظام المسارات:
 علــى تدريــس مقررات 

ً
 وإداريــا

ً
- تتولــى عمــادة البرامــج التحضيريــة اإلدارة الكاملــة واإلشــراف المباشــر أكاديميــا

البرنامــج التحضيري.

ــوالً بالكليــة التــي تقــع ضمــن ذلــك  ــول الطالــب لدراســة البرنامــج التحضيــري فــي مســار مــا قب - ال يعنــي قب

المســار. إذ يتــم تحديــد الكليــة بعــد انتهــاء البرنامــج التحضيــري وبالرجــوع إلــى المعاييــر والمحــددات الــواردة 

فــي هــذا الدليــل. 

ــى الجــدول  ــدء بالدراســة واالطــاع عل ــة التعليمــات الازمــة للب ــب مــع عمــادة البرامــج التحضيري ــع الطال - يتاب

ــة كل فصــل دراســي. ــة المســتجدين مــع بداي الدراســي وحضــور اللقــاء التعريفــي للطلب

- يقــوم الطــاب المقبولــون ممــن يتوجــب عليهــم دراســة البرامــج التحضيريــة باالطــاع واإلقــرار بالعلــم 

ــة( عــن طريــق الدخــول إلــى الخدمــات  ( علــى مــا ورد فــي مضمــون )وثيقــة التحضيري
ً
ــا والموافقــة )إلكتروني

ــة. الذاتي

مكان الدراسة:
ــادة  ــاص بعم ــى الخ ــي المبن ــة ف ــة التعليمي ــذ وإدارة العملي ــة، وتنفي ــج التحضيري ــررات البرام ــس مق ــم تدري يت

ــى ٤٠١( ــم المبن ــة  )رق ــي الجامع ــة ف ــج التحضيري البرام

مدة البرنامج التحضيري:
تعتمــد المــدة بشــكل تــام علــى مــدى احتيــاج التخصــص، فهــي لفصــل دراســي واحــد كمــا هــو الحــال بالنســبة 

لمســار العلــوم اإلنســانية، ومســار العلــوم اإلداريــة، ولفصليــن كامليــن بالنســبة لمســارات العلــوم الصحيــة، 

والعلــوم التطبيقيــة، واللغــات والترجمــة، والســنة التحضيريــة لخريجــي المعاهــد العلميــة.  كمــا قــد تصــل إلــى 

ثاثــة فصــول دراســية كحــد أقصــى لمــن تعثــر فــي  واحــد مــن المقــررات الرئيســة.
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قواعد وأنظمة:

أوالً:التأجيل واالعتذار:
- يسمح للطالب بتأجيل الدراسة خال مدة ال تتجاوز األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي.

- يكون التأجيل لمدة فصل دراسي واحد بحد أقصى للمسار الذي خطته الدراسية فصل دراسي.

- يكــون التأجيــل لمــدة عــام كامــل )فصليــن دراســيين( للمســار الــذي خطتــه الدراســية فصان دراســيان، ويشــترط 

موافقــة عمــادة البرامــج التحضيريــة. )للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى االطــاع علــى أنظمــة القبول والتســجيل(.

- عندمــا ينتظــم الطالــب بالدراســة فــإن مــدة االعتــذار تنتهــي بنهايــة األســبوع العاشــر مــن بــدء الفصــل 

الدراســي، ولمديــر الجامعــة فــي حــاالت الضــرورة االســتثناء مــن هــذه المــدة.

- المســار الــذي خطتــه الدراســية فصــان دراســين ، يســمح فقــط االعتــذار عــن الفصــل الثانــي أمــا أذا تقــدم 

الطالــب باالعتــذار عــن الفصــل الدراســي األول فــإن ذلــك يعتبــر تأجيــاً ويســتلزم طلــب التأجيــل خــال االســبوع 

األول مــن بــدء الدراســة للفصــل الدراســي األول.

: االنسحاب واالنقطاع:
ً
ثانيا

- ال يســمح للطالــب االنســحاب مــن أي مــن المقــررات ضمــن الخطــة الدراســية الخاصــة بالمســار بالبرنامــج 

التحضيــري.

- إذا انقطــع الطالــب المنتظـــم عــن الدراســة خــال األســبوعين األول والثانــي دون طلــب التأجيــل ُيرفــع باســمه 

وبياناتــه لعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل إلتخــاذ مايلــزم حســب القواعــد التنفيذيــة لائحــة الدراســة 

ــارات بالجامعــة. واالختب

 منفصلــة خــال 
ً
 أو ثاثيــن يومــا

ً
- الطالــب الــذي ينقطــع عــن الدراســة دون عــذر مقبــول مــدة خمســة عشــر يومــا

الفصــل الدراســي الواحــد ُيطــوى قيــده.

 - يحــرم الطالــب مــن دخــول االختبــار النهائــي فــي المقــرر الــذي تقــل نســبة حضــوره فيــه عــن ٨٠% ، ويرصــد لــه 

تقديــر محــروم )ح( أو )DN( فــي الســجل األكاديمــي. ويخضــع هنــا لقواعــد التعثــر فــي هــذه الائحــة.

ــار النهائــي فــي المقــرر إذا قلــت نســبة حضــوره فيــه عــن )٥٠%( مهمــا كانــت  ال ُيســمح للطالــب بدخــول االختب

األعــذار.

- تــزود عمــادة البرامــج التحضيريــة عمــادة شــؤون القبول والتســجيل بأســماء الطــاب المحرومين قبل أســبوعين 

علــى األقــل مــن موعــد االختبــار النهائي.



٢٣

:  طي قيد الطالب من البرامج التحضيرية:
ً
ثالثا

يتم طي قيد الطالب من المسار الذي يدرس فيه مع إمكانية إعادة القيد في الحاالت اآلتية:

إذا انســحب الطالــب برغبتــه مــن البرنامــج للمــرة األولــى وتقــدم إلعــادة القيــد فــي الفصــل أو العــام الــذي   .١ 

يليــه، فيمكــن إعــادة قيــد الطالــب.

إذا تعثــر الطالــب مرتيــن فــي مقــرر الرياضيــات بالمســار الــذي يــدرس فيــه، فيمكــن إعــادة قيــده وتحويلــه   .٢ 

للمســار اإلنســاني أو لمســار العلــوم الشــرعية واللغــة العربيــة وتخصيصــه بشــرط اجتيــاز باقــي مقــررات 

المســار الــذي يــدرس فيــه.

إذا تعثــر الطالــب فــي مقــرر )نجــل ٠٤٣( فــي مســار اللغــات والترجمــة يطــوى قيــده مــن المســار ويمكــن   .٣ 

إعــادة قيــده لمســارات العلــوم الشــرعية أو العلــوم اإلنســانية أو العلــوم اإلدارية حســب شــروط التحويل 

المقــرره مــن العمــادة وعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل.

فــي حــال الرســوب فــي مقــرر )نجــل ٠٤٤ ( فقــط والنجــاح فــي بقيــة مقــررات الفصــل األول لمســار اللغــات   .٤ 

ــوم  ــة فــي إحــدى تخصصــات العل ــول والتســجيل تســكين الطالب/الطالب والترجمــة، فيحــق لعمــادة القب

ــك. ــة ذل ــة التنافســية- إذا رغــب الطالب/الطالب اإلنســانية –حســب العملي

فــي حــال رســوب الطالــب فــي أي مقــرر مــن مقــررات مســار العلــوم الصحيــة، فإنــه يتــم طــي قيــد الطالــب   .٥ 

مــن المســار الصحــي ويمكنــه التحويــل ألي مــن المســارات األخــرى إذا رغــب الطالــب ذلــك وحســب شــروط 

التحويــل والمعــادالت المقــرره مــن العمــادة وعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل.

يتم طي قيد الطالب بشكل نهائي من البرنامج التحضيري في الحاالت اآلتية:

إذا انقطع الطالب عن الدراسة أو انسحب مرة ثانية دون طلب تأجيل أو اعتذار.  .١ 

إذا تعثر الطالب في مسارين مختلفين.  .٢ 

إذا انقطع الطالب عن الدراسة مرة واحدة ولم يعد قيده في الفصل الذي يليه.  .٣ 

إذا حصل على تقدير راسب أو محروم مرتين متتاليتين في أي مقرر من مقررات البرنامج التحضيري.  .٤ 

 منفصلــة 
ً
 أو ثاثيــن يومــا

ً
الطالــب الــذي ينقطــع عــن الدراســة دون عــذر مقبــول مــدة خمســة عشــر يومــا  .٥ 

ــده. خــال الفصــل الدراســي الواحــد ُيطــوى قي



٢٤

: التقويم
ً
رابعا

توزيع الدرجات للمقرر:

١. تكون الدرجة النهائية المخصصة لكل مقرر مائة )١٠٠( درجة ، وفق اآلتي:

وهــي مجمــوع األعمــال الفصليــة )مــن ٦٠ ( و درجــة االختبــار النهائــي )مــن ٤٠( وذلــك للمقــررات األساســية  )أ( 

)مثــل اللغــة االنجليزيــة والرياضيــات والعلــوم األساســية(.

مجموع ما يتحصل عليه الطالب/الطالبة في التقويم المستمر في مقررات المهارات والثقافة الصحية. )ب( 

٢. األعمال الفصلية )٦٠ درجة( يتم توزيعها كما يلي:

)أ( ثاثــون )٣٠( درجــة تخصــص الختباريــن أو اختبــار منتصــف الفصــل )mid-term exam(. وتحــدد عــدد االختبــارات 

الشــهرية باختباريــن كحــد أقصــى وذلــك حســب طبيعــة المقــرر الدراســي.

)ب( اختبارات قصيرة خال الفصل بحد أقصى ١٠ درجات.

)ت( تعلم ذاتي Self-Learning أو تكليفات بحد أقصى ١٠ درجات.

)ث( حضور ومشاركة بحد أقصى ١٠ درجات.

ــادة  ــس العم ــرر شــريطة موافقــة مجل ــادة أو النقصــان حســب طبيعــة المق ــع بالزي ــل هــذا التوزي ــوز تعدي ويج

ــادة. ــرر بالعم ــن المشــرف األكاديمــي للمق ــة م ــة بتوصي ــة األكاديمي واللجن

٣. بالنســبة للدرجــات  المخصصــة ألعمــال التقويــم المســتمر )Ongoing Assessment(  فــي مقــررات المهارات 

والثقافــة الصحيــة علــى النحــو اآلتي:

.)Assignments( عشر درجات للواجبات الدراسية )ُيخصص ما ال يقل عن )١٠ -

- يخصص ١٠ درجات للحضور ومدى انضباط الطالب في حضور المحاضرات خال أسابيع الدراسة.

- يخصص ١٠ درجات للمشاركة والتفاعل خال القاعة الدراسية.

ــارات خــال الفصــل  ــارات الشــهرية )Monthly Examinations( وبحــد أدنــى ٣ اختب - يخصــص ٥٠ درجــة لاختب

الدراســي وذلــك حســب طبيعــة المقــرر.

.)Research and Presentation( يخصص ٢٠ درجة للورقة البحثية والعرض التقديمي -

.)Self-Learning( يخصص ١٠ درجات للتطبيق العملي والتعلم الذاتي -

 ٤. يتولــى كل قســم تعليمــي بالعمــادة مســؤولية إعــداد الواجبــات واالختبــارات بمــا فيهــا االختبــار النهائــي 

لــكل مقــرر، علــى أن تكــون الواجبــات واالختبــارات النهائيــة موحــدة لــكل مســار. ويعقــد االختبــار النهائــي فــي 

ــارات  ــخ والوقــت لــكل مســار علــى حــدة، وفــق تعليمــات خاصــة تصدرهــا وحــدة شــؤون االختب نفــس التاري

بالعمــادة.

 لضوابــط وإجــراءات المعادلــة مــن هــذه الائحــة، فــإن الطالــب يعتبــر 
ً
عفــي الطالــب مــن أي مقــرر وفقــا

ُ
٥. إذا أ

 بذلــك المقــرر وال تحتســب درجــة المقــرر بالمعــدل التراكمــي.
ً
ناجحــا



٢٥

:  االجتياز والتعثر والرسوب:
ً
خامسا

يعني االجتياز هنا النجاح مبقرر من مقررات الربامج التحضريية.

٦-٢.أ.  درجة النجاح والتقدير والمعدل:

 يشرتط لنجاح الطالب يف أي مقرر من مقررات الربامج التحضريية حصوله يف ذلك املقرر عىل درجة ستون 

)60( فأكرث من 100 كحد أدىن . والجدول التايل يوضح التقديرات ورموزها والدرجة واملعدل الذي يقابل كل 

تقدير:

التقدير
)باللغة العربية(

التقدير
)باللغة االنجليزية(

الرمز
)بالعربية(

الرمز
)باالنجليزية(

المعدلالدرجة )%(

A95 – 1005.00+أ+Exceptionalممتاز مرتفع

A90 – 944.75أExcellentممتاز

 مرتفع
ً
B85 – 894.50+ب+Superiorجيد جدا

ً
B80 – 844.00بVery Goodجيد جدا

C75 – 793.50+ج+Above Averageجيد مرتفع

C70 – 743.00جGoodجيد

D65 – 692.50+د+High Passمقبول مرتفع

D60 – 642.00دPassمقبول

FLess than 601.00هـFailراسب

--IPمIn-Progressمستمر

--ICلIn-Completeغير مكتمل

DN-1.00حDenileمحروم

-NP> 60ندNograde-Passناجح دون درجة

-NF< 60هدNograde-Failراسب دون درجة

Withdrawn-WعWithdrawnمنسحب بعذر

 



٢٦

: بنود خاصة باالجتياز والتعثر: 
ً
سادسا

 )فصلين دراسيين(:
ً
أوالً: في حال كون البرنامج التحضيري عاما دراسيا

١. الطالــب الــذي يتعثــر فــي ثاثــة مقــررات مــن المقــررات األساســية )اللغــة االنجليزيــة – الرياضيــات – الحاســب – 

العلــوم( فــي الفصــل الدراســي األول، ال يحــق لــه دراســة أي مــن مقــررات الفصــل الدراســي الثانــي، ويتوجــب 

 فــي الفصــل الدراســي األول. 
ً
عليــه دراســتها فــي الفصــل الاحــق، ويعتبــر هنــا راســبا

٢. الطالــب الــذي يتعثــر بــأي مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة أو الرياضيــات أو الحاســب اآللــي أو العلوم األساســية، 

 
ً
ــك مشــروطا ــي ألي مــن هــذه المقــررات؛ كــون ذل ــه دراســة مقــرر الفصــل الدراســي الثان ــه ال يحــق ل فإن

ــه مــن الفصــل  ــذي رســب ب ــه يقــوم بدراســة المقــرر ال ــا، فإن ــب الفصــل الدراســي األول. وهن ــاز متطل باجتي

األول باإلضافــة إلــى مقــررات الفصــل الدراســي الثانــي. مــع تأجيــل المقــرر الــذي لــم يمكــن مــن دراســته فــي 

الفصــل الدراســي الثانــي إلــى الفصــل الــذي يليــه )الفصــل الثالــث(.

٣. فــي حــال تعثــر الطالــب بمقــرر أو مقرريــن مــن مقــررات مهــارات االتصــال أو مهــارات التعلــم أو الثقافــة 

الصحيــة أو مهــارات اللغــة العربيــة أو ريــادة األعمــال فيمكــن مــن دراســة جميــع مقــررات الفصــل الدراســي 

ــار النهائــي لذلــك المقــرر أو المقرريــن لمــرة واحــدة فقــط بالفصــل  الثانــي، وتتــاح لــه الفرصــة إلعــادة االختب

الــذي يليــه عنــد موعــد االختبــارات النهائيــة دون دراســة المقــرر أو المقرريــن مــن جديــد، وعلــى أن تكــون درجــة 

االختبــار النهائــي الــذي ســيتقدم لــه مــن )١٠٠( وتحســب لــه الدرجــة بالمعــدل التراكمــي للبرنامــج التحضيــري 

 لمــا هــو معمــول بــه بالجامعــة.
ً
وفقــا

٤. فــي حــال تعثــر الطالــب بجميــع مقــررات المهــارات )مهــارات االتصــال أو مهــارات التعلــم أو الثقافــة الصحيــة 

أو مهــارات اللغــة العربيــة أو ريــادة األعمــال( ، يتوجــب دراســة جميــع المقــررات فــي الفصــل الــذي يليــه مــع 

مراعــاة التقيــد بالحــد األقصــى لعــدد الســاعات المحــدده للفصــل الدراســي.

٥. فــي حــال تعثــر الطالــب فــي مقــرر أو مقرريــن بحــد أعلــى فــي الفصــل الدراســي الثانــي، فإنــه يحــق للطالــب 

إجــراء اختبــار تكميلــي أو يدرســها فــي فصــل ثالــث كحــد أقصــى.

٦. فــي حــال تعثــر الطالــب فــي أكثــر مــن مقرريــن فيمكنه)ـــا( دراســة المقــررات فــي فصــل دراســي ثالــث كحــد 

أقصــى.

7. فــي حــال تعثــر الطالــب فــي الفصــل الدراســي الثالــث فــي مقــرر أو مقرريــن بحــد أعلــى، فإنــه يمنــح فرصــة 

أخيــرة إلعــادة االختبــار لذلــك المقــرر أو المقرريــن التــي رســب بهــا مــن خــال اختبــار تكميلــي يحــدد موعــده 

ــار  ــال االختب ــن خ ــا م ــي أعاده ــن الت ــرر أو المقرري ــاز المق ــي اجتي ــب ف ــق الطال ــادة. وإذا أخف ــل العم ــن قب م

ــه يتــم طــي قيــده مــن المســار وذلــك لتجــاوزه المــدة المحــددة. التكميلــي، فإن

٨.  وفــي حــال تعثــر الطالــب فــي الفصــل الدراســي الثالــث فــي ثاثــة مقــررات فأكثــر فإنــه يتــم طــي قيــده مــن 

البرنامــج وذلــك لتجــاوزه الحــد األعلــى مــن التعثــر فــي المقــررات والمــدة المحــددة. 
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:
ً
 واحدا

ً
: في حال كان البرنامج التحضيري فصالً دراسيا

ً
ثانيا

ــا يتوجــب  ١.  ال يحــق للطالــب االلتحــاق بالتخصــص إال فــي حــال اجتيــاز كافــة مقــررات البرنامــج التحضيــري، وهن

علــى الطالــب إعــادة دراســة المقــررات التــي أخفــق بهــا مــن جديــد.

فــي حــال تعثــر الطالــب فــي مقــرر أو مقرريــن بحــد أعلــى، فيتمكــن الطالــب مــن إعــادة االختبــار لذلــك المقــرر   .٢

ــا  ــن أو أي منهم ــاز المقرري ــي، وإذا أخفــق فــي اجتي ــار تكميل ــال اختب ــي رســب بهــا مــن خ ــن الت أو المقرري

يتوجــب عليــه إعــادة المقــرر أو المقرريــن الذيــن أخفــق فــي اجتيازهــا فــي الفصــل الاحــق. 

يمنح الطالب في حال تعثره فرصة إعادة المقررات التي أخفق بها لمرة واحدة فقط.   .٣

قــد تمتــد مــدة البرنامــج التحضيــري لفصليــن دراســيين كحــد أقصــى فــي حــال لــم يتمكــن الطالــب مــن اجتيــاز   .٤

مقــرر أو أكثــر مــن مقــررات البرنامــج، ويتــم طــي قيــد الطالــب فــي حــال عــدم اجتيــازه البرنامــج التحضيــري 

خــال هــذه المــدة.

: المعدل الفصلي والتراكمي:
ً
سابعا

ُيحســب المعــدل الفصلــي، علــى أســاس حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالب فــي جميع   .١

المقــررات التــي درســها منــذ التحاقــه بالبرنامــج التحضيــري علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لتلــك المقــررات.

يدخــل فــي عمليــة حســاب المعــدل الفصلــي، جميــع المقــررات التــي درســها الطالــب فــي ذلــك الفصــل وفــق   .٢

الخطــة الدراســية.

يحســب المعــدل التراكمــي للبرنامــج التحضيــري بقســمة مجمــوع النقــاط فــي كافــة المقــررات للفصليــن   .٣

الدراســيين علــى عــدد وحداتهــا. ويشــترط تحقيــق الطالــب لدرجــة النجــاح المشــار إليهــا بهــذه الائحــة فــي 

كافــة المقــررات كشــرط الجتيــاز البرنامــج.

: إعادة دراسة المقرر:
ً
ثامنا

ال يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر نجح به الطالب مهما كان السبب.

: اإلعفاء من مقررات البرنامج التحضيري:
ً
تاسعا

يتــم إعفــاء الطالــب مــن دراســة مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة فــي الفصــل األول مــن البرنامــج فــي حــال تقديمــه   .١

لشــهادة عالميــة كشــهادة IELTS أو TOEFL وبدرجــة معينــة كمــا هــو مشــار إليــه فــي البنــد رقــم )٢( 

مــن هــذه المــادة. 

يعفى الطالب/الطالبة من دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية للفصل الدراسي األول فقط، إذا حصل على:  .٢

-    درجة )٥.٥( في اختبار اآليلتس ILTES أو ما يعادلها في اختبار التوفل TOEFL، لمسار العلوم الصحية.

درجــة )٥،٠( فــي اختبــار اآليلتــس ILTES أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار التوفــل TOEFL، لمســار العلــوم   -

لتطبيقيــة. ا
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درجــة )٥.٥( فــي اختبــار اآليلتــس ILTES أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار التوفــل TOEFL، لمســار العلــوم   -

اإلداريــة.

درجــة )٥.٠( فــي اختبــار اآليلتــس ILTES أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار التوفــل TOEFL، لمســار العلــوم   -

اإلنســانية.

وفــي هــذه الحالــة يعفــى الطالــب مــن دراســة المقــرر دون رصــد أي درجــة أو تقديــر عــن مقــرر اللغــة   -

اإلنجليزيــة، ويحســب المعــدل علــى باقــي المقــررات، علــى أال يكــون قــد مضــى علــى الشــهادة التــي تثبــت 

ــاوز الســنتين. ــك مــدة تتج ذل

فــي حــال كان البرنامــج التحضيــري يتكــون مــن فصليــن دراســيين )ســنة تحضيريــة( فــإن إعفــاء الطالــب مــن   

دراســة مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة )نجــل( بالفصــل الدراســي األول، ال يعنــي بــأي شــكل إعفــاؤه مــن دراســة مقــرر 

)نجــل( بالفصــل الدراســي الثانــي والــذي يتكــون مــن االنجليزيــة لألغــراض الخاصة/األكاديميــة.

: االعتراض والشكاوي: 
ً
عاشرا

يحــق للطالــب تقديــم أي اعتــراض أو شــكوى أثنــاء دراســته بطريقــة خطيــة إلــى قســم شــؤون الطــاب   .١

حــال الشــكاوى بعــد دراســتها مــن قبــل 
ُ
فــي عمــادة البرامــج التحضيريــة أو مــن خــال البريــد االلكترونــي. وت

اللجنــة المختصــة إلــى مجلــس عمــادة البرامــج التحضيريــة للنظــر فــي اعتمــاد قــرارات اللجنــة.

٢.  يجــوز للطالــب مراجعــة درجتــه النهائيــة فــي أي مقــرر، وذلــك بتقديــم طلــب إلــى وحــدة شــؤون االختبــارات 

ــج المعتمــدة للمقــرر. بالعمــادة خــال أســبوع كحــد أقصــى مــن تاريــخ إعــان النتائ

تقــوم وحــدة شــؤون االختبــارات بالعمــادة بتشــكيل لجنــة تدقيــق بهــدف دراســة اعتــراض الطالــب ، والتأكــد   .٣

مــن عــدم وجــود خطــأ فــي جمــع الدرجــات التــي حصــل عليهــا فــي المقــرر، أو فــي رصدهــا، أو عــدم وجــود 

أســئلة غيــر مصححــة، وُيبلــغ الطالــب بقــرار اللجنــة خــال أســبوع مــن تاريــخ تقديمــه للطلــب.

َعد نتيجة الطالب في أي مقرر نهائية بعد مضي أسبوع على صدورها.
ُ
٤. ت

 أحد عشر:  التحويل والمعادلة من خارج العمادة
طبــق شــروط التحويــل مــن جامعــة أخــرى إلــى عمــادة البرامــج التحضيريــة ، حســب القواعــد التنفيذيــة لائحــة 

ُ
١. ت

الدراســة واالختبــارات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.

وبالنسبة للتحويل من كلية داخل الجامعة إلى عمادة البرامج التحضيرية، فإنه:  .٢

ــات تحويــل تفــوق الطاقــة  أ. يخضــع التحويــل للطاقــة االســتيعابية للمســار وللمفاضلــة فــي حالــة وجــود طلب

االســتيعابية.

ب. ال يجوز التحويل إال بعد مضي فصل دراسي واحد في الكلية التي تم قبوله فيها.

 لحصوله على ثاثة إنذارات أكاديمية.
ً
ت. أال يكون الطالب مفصوالً أكاديميا
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ــار  ــي المس ــول ف ــي( للقب ــدرات والتحصيل ــة والق ــهادة الثانوي ــي ش ــة )ف ــبة المركب ــق النس ــترط تحقي يش ث. 

المطلــوب التحويــل إليــه.

يشترط الحصول على معدل تراكمي ٤ أو أكثر من ٥. ج. 

المعادلة الخارجية:

أوالً: التحويل من خارج الجامعة:

يجــوز معادلــة المقــررات التــي درســها الطالــب فــي حــال قبولــه بالجامعــة كطالــب محــول مــن جامعــة أخــرى   

 لألســس 
ً
ــا ــة الســعودية، وفق ــي بالمملكــة العربي ــم العال ــرف بهــا مــن وزارة التعلي  معت

ً
ــا  أو دولي

ً
ــا محلي

ــة: ــراءات التالي واإلج

١.  أال يكــون الطالــب مفصــوال مــن الجامعــة المحــول منهــا ألســباب تأديبيــة. وإذا اتضــح بعــد تحويــل الطالــب   

أنــه ســبق فصلــه ألســباب تأديبيــة ُيعــد قيــده ملغيــا مــن تاريــخ قبــول تحويلــه للجامعــة.

٢.  أن يكــون مجمــوع الســاعات المعتمــدة للمقــرر بالجامعــة التــي صــدرت منهــا الشــهادة أو كشــف   

اإلمــام. بجامعــة  التحضيــري  بالبرنامــج  المقــرر  عــدد ســاعات  يفــوق  أو   
ً
الدرجــات مكافئــا

٣. أن يتقــدم الطالــب لعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل بالجامعــة بطلــب المعادلــة فــي الموعــد المحــدد   

ــدء الفصــل الدراســي. ــل ب ــل الخارجــي وقب للتحوي

٤. يتــم التأكــد مــن انســجام محتــوى المقــرر أو المقــررات المطلــوب معادلتهــا مــع محتــوى نفــس مقــررات   

البرنامــج التحضيــري بجامعــة اإلمــام.

٥. تقــوم لجنــة المعــادالت بالعمــادة بدراســة حــاالت الطــاب المحوليــن، وفــي حالــة الموافقــة عليهــا يؤخــذ   

ــر )ج+( أو  ــب وحصــل فيهــا علــى تقدي رأي األقســام المختصــة فــي تقييــم المقــررات التــي درســها الطال

أعلــى فــي الجامعــة المحــول منهــا.

٦. تتم إجراءات المعادلة في األسبوعين األولين من بداية كل فصل دراسي.  

7. المستندات المطلوبة للمعادلة الخارجية:  

✔ نموذج تحويل من جامعة إلى أخرى أو خطاب تحويل من عمادة شؤون القبول والتسجيل.

✔ صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مختومة من الجهات الرسمية.

✔ صورة آخر كشف للدرجات في الجامعة المحول منها موثق من جهة اإلصدار.

✔ صورة للهوية الوطنية.

ــية  ــررات الدراس ــاعات المق ــدد س ــها وع ــي درس ــواد الت ــي للم ــف التفصيل ــي والوص ــج الدراس ــار المنه ✔ إحض

والســجل األكاديمــي الــذي يحتــوي علــى التقديــرات والمعــدالت الفصليــة والتراكميــة.

ــدرج المقــررات التــي تمــت الموافقــة علــى معادلتهــا للطالــب فــي ســجله األكاديمــي بأرقامها وعدد ســاعاتها 
ُ
ت

وال تدخــل فــي احتســاب معدلــه التراكمي.
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المعادلة الداخلية:
 لما يلي:

ً
يجوز معادلة المقررات التي درسها الطالب في مسار سابق وفقا

١ - أن يكــون مجمــوع الســاعات المعتمــدة للمقــرر بالمســار الســابق مكافــئ أو يفــوق عــدد ســاعات المقــرر 

بالمســار الجديــد.

٢ - أن يتقدم الطالب لعمادة البرامج التحضيرية بالجامعة بطلب المعادلة خال أسبوعين من بدء الدراسة. 

٣ - تقوم لجنة المعادالت بالعمادة بدراسة حاالت الطاب المحولين، ومعالجة طلبات المعادلة.

٤ -  يحســب للطالــب المحــول عــدد المقــررات الدراســية والتــي تمــت الموافقــة عليهــا بحيــث تدخــل فــي المعــدل 

التراكمــي المقــررات التــي عودلــت لــه ، والتنســيق مــع عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل بذلــك.

 

اثنا عشر: التحويل بين المسارات:
يجــوز للطالــب االنتقــال مــن المســار الــذي يــدرس فيــه إلــى مســار آخــر، وفقــا لألســس واإلجــراءات التــي ُيقرهــا 

مجلــس العمــادة وعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل والتــي مــن أهمهــا:

ــوم الصحيــة إلــى أي مــن المســارات األخــرى الســتة وليــس العكــس.  ــل مــن مســار العل ١ - إمكانيــة التحوي

ــت ضمــن الخطــة  ــة المقــررات التــي درســها بمســار العلــوم الصحيــة وكان ــة تتــم معادل وفــي هــذه الحال

ــة.  للمــادة الخاصــة بالمعادل
ً
الخاصــة بالمســار المحــول إليــه واجتازهــا بنجــاح وفقــا

٢ -  إمكانيــة التحويــل مــن مســار العلــوم التطبيقيــة لمســارات العلــوم اإلداريــة أو العلــوم االنســانية أو 

ــة  ــم معادل ــة يت ــي هــذه الحال ــة. وف ــوم الصحي ــى مســار العل ــل إل ــوم الشــرعية، وال يمكــن التحوي العل

المقــررات التــي درســها بالمســار الخامــس وكانــت ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار المحــول إليــه واجتازهــا 

ــة.  للمــادة الخاصــة بالمعادل
ً
بنجــاح وفقــا

٣ - إمكانيــة التحويــل مــن مســار الســنة التحضيريــة لطــاب المعاهــد العلميــة إلــى مســارات العلــوم اإلداريــة 

أو العلــوم االنســانية أو العلــوم الشــرعية، وال يمكــن التحويــل إلــى مســار العلــوم الصحيــة. وفــي هــذه 

الحالــة يتــم معادلــة المقــررات التــي درســها بالمســار المحــول منــه وكانــت ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار 

 للمــادة الخاصــة بالمعادلــة.
ً
المحــول إليــه واجتازهــا بنجــاح وفقــا

ــانية أو  ــوم اإلنس ــة أو العل ــوم اإلدراي ــارات العل ــى مس ــة إل ــات والترجم ــار اللغ ــن مس ــل م ــة التحوي ٤ -  إمكاني

العلــوم الشــرعية، وال يمكــن التحويــل لمســارات العلــوم التطبيقيــة أو العلــوم الصحيــة أو الســنة التحضيريــة 

لطــاب المعاهــد العلميــة. وفــي هــذه الحالــة يتــم معادلــة المقــررات التــي درســها بالمســار المحــول منــه 

 للمــادة الخاصــة بالمعادلــة.
ً
وكانــت ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار المحــول إليــه واجتازهــا بنجــاح وفقــا

٥ - إمكانيــة التحويــل مــن مســار العلــوم اإلداريــة إلــى مســاري العلــوم اإلنســانية أو العلــوم الشــرعية، وال 

يمكــن التحويــل لمســارات العلــوم اإلداريــة أو العلــوم التطبيقيــة أو العلــوم الصحيــة أو الســنة التحضيريــة 
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لطــاب المعاهــد العلميــة. وفــي هــذه الحالــة يتــم معادلــة المقــررات التــي درســها بالمســار الرابــع وكانــت 

 للمــادة الخاصــة بالمعادلــة.
ً
ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار المحــول إليــه واجتازهــا بنجــاح وفقــا

٦ - إمكانيــة التحويــل مــن مســار العلــوم اإلنســانية إلــى مســار العلــوم الشــرعية، وال يمكن التحويل لمســارات 

العلــوم اإلداريــة أو العلــوم التطبيقيــة أو العلــوم الصحيــة أو الســنة التحضيريــة لطــاب المعاهــد العلميــة. 

ــت ضمــن الخطــة الخاصــة  ــع وكان ــي درســها بالمســار الراب ــررات الت ــة المق ــم معادل ــة يت وفــي هــذه الحال

 للمــادة الخاصــة بالمعادلــة.
ً
بالمســار المحــول إليــه واجتازهــا بنجــاح وفقــا

7 - ال يمكن التحويل أثناء الفصل الدراسي.

٨ - تحدد فترة التحويل بين المسارات في األسبوع األول من الفصل الدراسي.

٩ -  يشترط توفر الطاقة االستيعابية بالمسار الذي يرغب الطالب التحويل إليه.

١٠ - يحــق للطالــب التحويــل إلــى مســار آخــر بعــد رســوبه لمــرة واحــدة فــي أي مــن مقــررات البرنامــج التحضيــري 

فــي المســار الــذي درس بــه. وفــي هــذه الحالــة تتــم معادلــة المقــررات التــي اجتازهــا ضمــن المســار الــذي 

كان بــه بشــرط أن تخضــع ألنظمــة المعادلــة التــي وردت فــي هــذه الائحــة التنظيميــة

ثالثة عشر: الغياب واإلنذارات:
ــار  ــب حضــور المحاضــرات، ويحــرم مــن دخــول االختب ــى الطال ــام الدراســة ويجــب عل ــاب مــن أول أي يحســب الغي

النهائــي فــي المــادة التــي يتجــاوز نســبة غيابــه فيهــا ٢٠% ويعتبــر الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب 

.ND »فــي المقــرر ويرصــد لــه درجــة محــروم »ح 
ً
الغيــاب راســبا

أربعة عشر: أنظمة وتعليمات االختبارات:
١ - تعقد جميع االختبارات في القاعات المخصصة لها.

ــراز بطاقــة الجامعــة إضافــة إلــى البطاقــة الشــخصية أو جــواز الســفر للتأكــد مــن  ٢ - يجــب علــى كل طالــب إب

شــخصيته )ال تقبــل صــوره عــن البطاقــة الشــخصية أو جــواز الســفر(. وفــي حــال عــدم تمكــن الطالــب مــن 

إثبــات شــخصيته يجــري إخراجــه مــن قاعــة االختبــار. 

٣ - ال يسمح لطالب بإدخال أي كتب أو أوراق أو أقراص مرنه أو أقراص ليزرية أو جوال إلى قاعة االختبار.

 ويقــوم المشــرف بمرافقــة 
ً
٤ - ال يجــوز لطالــب مغــادرة قاعــة االختبــار لمــدة مؤقتــة إال فــي حــاالت طارئــة جــدا

الطالــب إلــى خــارج القاعــة.

 مــن االختبــار قبــل إعــام المراقــب برغبتــه ويجــري ذلــك )إن جــرى( بعــد 
ً
٥ - ال يســمح بالطالــب االنســحاب مبكــرا

مــرور نصــف زمــن االختبــار.

٦ - ال يسمح الطالب بإجراء إي اتصال مع أي طالب آخر ويشمل ذلك االتصال الشفهي واإلشارات.
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7 - يجــري تنبيــه الطالــب الــذي يســبب إزعاجــا لبقيــة الطــاب مــن قبــل المراقــب. وفــي حــال اســتمرار هــذا الطالــب 

باإلزعــاج يطلــب منــه مغــادرة قاعــة االختبــار. ويتــم إرســال تقريــر مفصــل حــول مــا جــرى مباشــرة إلــى عمــادة 

البرامــج التحضيريــة لدراســة الحالــة واتخــاذ مــا يلــزم وفــي حــال ثبــوت الغــش فــي االختبــار يتعــرض الطالــب 

إلــى مجلــس تأديبــي ويمنــح درجــة الصفــر.

 استخدام الجهاز الخلوي في قاعة االختبار.
ً
 باتا

ُ
٨ - يمنع منعا

٩ - إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن التقــدم لاختبــار النهائــي ألســباب قهريــة وتــم قبــول عــذر الطالــب مــن اللجنــة 

المختصــة بعمــادة البرامــج التحضيريــة فإنــه يتــم إجــراء اختبــار بديــل للطالــب فــي األســبوع األول مــن الفصــل 

الدراســي الثانــي كحــد أقصــى وتتمثــل هــذه األعــذار فيمــا يلــي:

أ - وفــــاة أحــــد أفـــراد عـائـلـــة الطالـــب مـــن الدرجـــة األولــى )الوالــد أو الوالــدة أو األخ أو األخــت( وهنــا يجــب عليــه 

تقديــم شــهادة وفــاة تثبــت ذلــك.

ب - مرض الطالب وهنا يجب عليه تقديم تقرير طبي رسمي من مستشفى حكومي.

أوالً: أحكام عامه:

ــي  ــار النهائ ــارات تقــوم بمهــام تنظيــم أعمــال االختب ــة لشــؤون االختب ــن لجن ١ - يجــوز لمجلــس العمــادة تكوي

ــول  ــر خــال المــدة المحــددة مــن عمــادة شــؤون القب ــات ورصدهــا فــي البن ومراجعــة كشــوف رصــد الدرج

ــة. ــارات النهائي ــراءات االختب ــق الســرية إج والتســجيل. وتراعــي تطبي

ــة للتصحيــح والرفــع بكشــوفات  ــات ، وتكــّون لجن ــاًر موحــًد للطــاب والطالب ٢ - يضــع القســم األكاديمــي اختب

الرصــد خــال مــدة التتجــاوز ثاثــة أيــام مــن تاريــخ اختبــار المقــرر.

ــك  ــس الجامعــة االســتثناء مــن ذل ــوم واحــد ولمجل ــن فــي ي ــر مــن مقرري ــب فــي أكث ــار الطال ٣ - ال يجــوز اختب

ــارات( ــة واالختب ــة الدراس ــن الئح ــادة ٦٣ م ــب الم )حس

٤ - حســب المــادة 7٣ مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات ال يســمح  للطالــب بدخــول االختبــار النهائــي بعــد مضــي 

نصــف ســاعة مــن بدايتــه، كمــا ال يســمح بالخــروج مــن االختبــار قبــل مضــي نصــف ســاعة مــن بدايتــه.

ــب عليهــا  ــور يعاق ــار أم ــراء االختب ــد إج ــات وقواع ــة تعليم ــه أو مخالف ــار أو الشــروع في ٥ - الغــش فــي االختب

ــس الجامعــة. ــي يصدرهــا مجل ــن الطــاب الت ــة تأدي ــب وفــق الئح الطال

٦ - يجــوز لمجلــس العمــادة –فــي حــاالت الضــرورة- الموافقــة علــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة خــال فتــرة ال 

تتعــدى بدايــة اختبــارات الفصــل التالــي. ويطبــق مــاورد فــي القاعــدة التنفيذيــة للمــادة )٩٣( مــن القواعــد 

التنفيذيــة لائحــة الدراســة واالختبــارات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.
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معايير ومحددات تسكين الطالب بالكلية بعد انتهاء البرنامج التحضيري:

أوالً: فيمــا يخــص مســارات العلــوم التطبيقيــة والعلــوم اإلدرايــة والعلــوم اإلنسانســة والعلــوم 

الشــرعية واللغــة العربيــة والمعاهــد العلميــة:

ــه، ســيتم إجــراء  ــل ب ــذي قب ــب جميــع مقــررات البرنامــج التحضيــري ضمــن المســار ال ــاز الطال ١ - فــي حــال اجتي

عمليــة التســكين بالكليــات بالتنســيق التــام مــع عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل والكليــات ضمــن 

المســارات علــى أســاس تنافســي، بحيــث يتحكــم معــدل الطالــب النهائــي فــي البرنامــج التحضيــري والطاقة 

االســتيعابية لــكل تخصــص بتحديــد التخصصــات التــي يرغبهــا الطالــب.

٢ - يقــوم الطالــب قبــل شــهر مــن انتهــاء البرنامــج التحضيــري، بتعبئــة االســتمارة االلكترونية واختيــار التخصصات 

وترتيــب الرغبــات حســب التخصصــات المتاحة ضمن المســار.

٣ - تقــوم عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل بفــرز وتحديــد نتائــج اســتمارة الرغبــات التــي تــم تعبئتهــا مــن قبــل 

الطالــب والتــي تشــير إلــى رغبتــه فــي االلتحــاق بالكليــة.

ــتيعابها  ــة اس ــتطيع الكلي ــي تس ــداد الت ــى األع ــوع إل ــة بالرج ــي الكلي ــة ف ــكين الطالب/الطالب ــم تس ٤ - يت

)الطاقــة االســتيعابية( وعلــى أســاس تنافســي، بحيــث يحــدد معــدل الطالــب فــي البرنامــج التحضيــري الرغبــة 

األولــى )الخيــار األول(، فــإذا لــم يؤهلــه معدلــه للرغبــة األولــى يتــم األخــذ بالرغبــة التــي تليهــا وهكــذا. 

ــري  ــد بعــد انتهــاء البرنامــج التحضي ــي تقــع ضمــن المســار الواح ــات الت ــم تســكين الطــاب فــي الكلي ٥ - يت

ــع  ــي تضمــن توزي ــوزن النســبي« والت ــة تدعــى »ال  آللي
ً
ــا بشــكل يتناســب مــع طاقتهــا االســتيعابية وفق

الطــاب علــى الكليــات بنســب متســاوية بنــاًء علــى الطاقــة اإلســتيعابية التــي طلبتهــا الكليــات قبــل قبــول 

ــة المســتجدين. الطلب

٦ - لضمــان حصــول الكليــات ضمــن المســار نفســه بعــد انتهــاء البرنامــج التحضيــري علــى أعــداد بنســب تتفــق 

ــة  ــبة مئوي ــار كنس ــن المس ــة ضم ــكل كلي ــتيعابية ل ــة االس ــتعامل الطاق ــتيعابية، س ــا االس ــع طاقته م

بحيــث ينظــر إلــى هــذه النســبة كمحــدد أســاس عنــد توزيــع الطلبــة علــى تلــك الكليــات عنــد انتهــاء البرنامــج، 

ويضــاف إلــى ذلــك، المحــددات األساســية وهــي معــدل الطالــب ورغبتــه. )فعلــى ســبيل المثــال: إذا كانــت 

الطاقــة االســتيعابية لكليــة العلــوم االجتماعيــة ضمــن مســار العلــوم اإلنســانية ٦٠٠ طالــب، وكانــت 

الطاقــة االســتيعابية لكليــة اإلعــام واالتصــال ٣٠٠ طالــب، وبذلــك فــإن الطاقــة االســتيعابية لهــذا المســار 

٩٠٠ طالــب(. مــن هنــا، يتــم معاملــة الطاقــة االســتيعابية لــكل كليــة ضمــن المســار كنســبة مئويــة ثابتــة أو 

وزن ينظــر لــه الحقــا بعــد انتهــاء البرنامــج التحضيــري عنــد التوزيــع علــى الكليــات. وبذلــك، فــإن نســبة الطاقــة 

االســتيعابية لكليــة العلــوم االجتماعيــة هــي ٦٠%، ونســبة الطاقــة االســتيعابية لكليــة االعــام واالتصــال 

هــي ٤٠%.  لــذا، فإنــه ســيتم الرجــوع إلــى هــذه النســب عنــد التوزيــع علــى الكليــات بعــد انتهــاء البرنامــج 

التحضيــري، ففــي حــال نجــح ٨٠٠ طالــب مــن أصــل ٩٠٠ طالــب، فــإن ٦٠% مــن الـــ ٨٠٠ طالــب )أي ٤٨٠ طالــب( 
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ــة  ــة التنظيمي ــا الائح ــي أشــارت إليه ــددات الت  للمح
ً
ــا ــة وفق ــوم االجتماعي ــة العل ســيتم إلحاقهــم بكلي

والمتمثلــة بالرغبــة والمعــدل والطاقــة االســتيعابية، وســيتم إلحــاق ٤٠% مــن الـــ ٨٠٠ )أي ٣٢٠ طالــب( 

بكليــة االعــام واالتصــال. وبنــاء علــى ذلــك، تحفــظ هــذه اآلليــة التــوازن فــي توزيــع األعــداد علــى الكليــات 

وضمــان حصــول جميــع الكليــات علــى أعــداد مــن الطلبــة ضمــن إطــار تنافســي وبنســب متفاوتــة تنســجم 

مــع طاقتهــا االســتيعابية. وســيتم توضيــح ذلــك للطــاب حــال التحاقهــم بالبرنامــج التحضيــري وتوقيعهــم 

بالعلــم علــى » وثيقــة التحضيريــة«. 

7 - التخصيــص لقســم التربيــة الخاصيــة، يشــترط إجتيــاز مســار العلــوم اإلنســانية بعمــدل تراكمــي اليقــل عــن 

٣.7٥ مــن ٥.٠٠ .

٨ - التخصيــص لقســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة ، يشــترط إجتيــاز مســار العلــوم اإلنســانية وكذلــك 

إجتيــاز اختبــار القــدرات الفنيــة وكذلــك اختبــار العمــى اللونــي الــذي يجريــه قســم الجرافيكــس والوســائط 

المتعــددة.

: فيما يخص مسار اللغات والترجمة:
ً
ثانيا

الطــاب الذيــن يجتــازون جميــع مقــررات المســار التحضيــري بفصليــه )األول والثانــي( يتــم تســكينهم فــي   

ــاز مقــرر )نجــل ٠٤٤( فــي الفصــل  تخصصــات كليــة اللغــات والترجمــة فــي المســتوى األول. ويشــترط إجتي

ــل ٠٤٤(. ــرر )نج  لمق
ً
ــا ــل ٠٤٣( متطلب ــرر )نج ــر مق ــي، ويعتب الدراســي الثان

: فيما يخص مسار العلوم الصحية:
ً
ثالثا

 الطاب الذين يجتازون جميع مقررات المسار التحضيري للعلوم الصحية، يشترط عليهم:

١ - الحصول على معدل تراكمي ٤ من ٥

٢ - اجتياز إختبار »االيلتس« ILETS بدرجة التقل عن ٥.٥ أو مايعادلها في اختبار التوفل.

٣ - الحصــول علــى معــدل ٣.٥ أو أكثــر فــي مقــررات العلــوم )الكيميــاء الحيويــة ، والفيزيــاء ، واالحيــاء( فــي 

الفصــل الدراســي الثانــي.
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قسم اإلرشاد األكاديمي

ــن ســعود اإلســامية فــي تحقيــق   مــن عمــادة البرامــج التحضيريــة فــي جامعــة اإلمــام محمــد ب
ً
 إدراكا

أهــداف التعليــم المتمثلــة فــي تعزيــز التوافــق التعليمــي والنفســي و االجتماعــي  للطــاب  فإنهــا 

ــح وأنظمــة الجامعــة مــن خــال الخدمــات  ــواع اإلرشــاد ومنهــا  التوعيــة بلوائ تســعى   لتقديــم كافــة أن

اإلرشــادية المتنوعــة لمســاعدة الطــاب علــى تصحيــح مســيرتهم الدراســية واكتشــاف قدراتهــم  

وميولهــم وتحقيــق أعلــى معــدالت التحصيــل العلمــي وبلــورة أهدافهــم واتخــاذ القــرارات المناســبة 

المتعلقــة بمســتقبلهم األكاديمــي والمهنــي عــن طريــق االســتفادة القصــوى مــن جميــع اإلمكانيــات 

ــة .  المتاح

 فــي التعليــم الجامعــي   وذلــك لتحقيــق النمــو المتكامــل 
ً
 أساســيا

ً
حيــث يعتبــر اإلرشــاد األكاديمــي ركنــا

للطــاب فــي جميــع الجوانــب، والتغلــب علــى مــا قــد يواجههــم مــن مشــكات وصعوبــات تؤثــر فــي 

ــراءات  ــول المناســبة لهــا وتبســيط وتســهيل اإلج ــاد الحل ــى إيج ــة والمســاعدة عل مســيرتهم الجامعي

ــب  ــث يعــد الطال ــر الجــودة الشــاملة. حي ــم أفضــل الخدمــات وأجودهــا وفــق معايي ــة بهــدف تقدي اإلداري

ــة. ــة التعليمي العنصــر األساســي فــي العملي

أهم الخدمات التي يقدمها اإلرشاد األكاديمي: -

مساعدة الطاب على معرفة وفهم التعليمات واللوائح الجامعية.   ١

٢   تنمية األفكار اإليجابية للطاب نحو المجتمع والوطن ووالة األمر وتنويرهم ضد االنحرافات الفكرية.

تقديــم اإلرشــاد التعليمــي والنفســي واالجتماعــي للطــاب ومســاعدتهم علــى التكيــف مــع   ٣

البيئــة الجامعيــة وإكســابهم المهــارات الازمــة للتغلــب علــى مشــاكلهم الشــخصية والنفســية 

والدراســية واالجتماعيــة.

توفيــر الدعــم الــازم للطــاب أثنــاء دراســتهم بمــا يحقــق إتمــام الخطــة الدراســية المعتمــدة    ٤

وإنهــاء جميــع المتطلبــات ضمــن المــدة الزمنيــة المتاحــة.

االهتمام بالطاب المتفوقين والموهوبين وتقديم ما يعزز قدراتهم وإبداعاتهم  .   ٥ 

العلمــي  مســتواهم  لرفــع  الســبل  بأفضــل  وإرشــادهم   
ً
دراســيا المتعثريــن  الطــاب  توجيــه    ٦ 

عقبــات. مــن  يواجهونــه  مــا  علــى  للتغلــب  ومســاعدتهم 

حصر الطاب ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية الازمة لهم.   7 

مســاعدة الطــاب علــى تقويــة عاقاتهــم الشــخصية وتنميــة قدراتهــم التــي تســاعدهم علــى أن    ٨ 

يصبحــوا أعضــاء مســؤولين ومنتجيــن فــي مجتمعهــم.
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تعريــف الطــاب بالتخصصــات الجامعيــة المرتبطــة بدراســتهم وإثــارة اهتماماتهــم بالمجــاالت التــي    ٩ 

يحتاجهــا ســوق العمــل .

الخدمات المساندة في الجامعة

تقدم الجامعة خدمات متميزة مساندة للطالب، ومن تلك الخدمات: 

١ـ  اإلسكان الجامعي 

 في حياة الطالب الجامعي.
ً
اإلسكان الجامعي أحد العوامل الرئيسة المؤثرة إيجابيا

َعدُّ من أرقى الوحدات السكنية من حيث الجودة والتنفيذ وتكامل الخدمات المتوفرة بها.
ُ
ت

وتتكون كل وحدة سكنية من أربعة أدوار مكتملة الخدمات والتجهيزات.

٢ـ إدارة التغذية واإلعاشة 

- تتولى هذه اإلدارة خدمات التغذية واإلعاشة لطاب الجامعة.

 طوال العام في مطعم اإلسكان الطابي.
ً
- ويتم تقديم ثاث وجبات يوميا

- ويتبع لإلدارة مطعمان هما:

أ- مطعم اإلسكان الطابي.

ب– مطعم المنطقة التعليمية. 

٣. المركز الطبي

يحوي المركز على الخدمات المساندة التالية:

• العيادات التخصصية. 

• التمريض. التثقيف الصحي.      

• الصيدلية. 

• المختبر.    

لفتح الملفات الجديدة يشترط التالي:

١. بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة األصلي.

٢. البطاقة الجامعية )في حال عدم صدورها يحضر الطالب تعريف من الجامعة(.



٣7

٤ - آلية تسليم بطاقات الصراف اآللي:

ــال اكتمــال الطــاب المســتجدين،  ــدالت ح ــا بواســطة إدارة المكافــآت والب ــب البطاقــات آلي •    يتــم طل

وســوف يتــم اإلعــان عــن كيفيــة وموعــد االســتام علــى تويتــر حســاب عمــادة شــؤون الطــاب.

٥. مكتبة األمير سلطان للعلوم والمعرفة

تقدم المكتبة الخدمات التالية:

• خدمات المستفيدين.

• اإلعارة.

• بيع مطبوعات الجامعة.

• الدوريات.

• المواد السمعية والمرئية.

• المخطوطات.

• الفهرسة.

• قاعات االطاع.

• الرسائل الجامعية. 

• قاعة الكتب األجنبية.

٦ـ المنشآت الرياضية:

يمكن لطالب البرنامج التحضيري االستفادة من الخدمات التي تقدمها المنشآت الرياضية.

وتضم المنشآت الرياضية العديد من الماعب والصاالت، منها:

• المسابح.

• صالة األلعاب المغطاة.

• اإلستاد الرياضي.

• الماعب المكشوفة.

7ـ نادي الطاب الجامعي:

ُيَعــدُّ النــادي المقــر الرئيــس لممارســة األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والهوايــات المختلفــة 

لجميــع طــاب الجامعــة عامــة.

وتعقد فيه الدورات التدريبية التي تنمي مواهب الطاب وتوسع مداركهم.

ويعرض العديد من األفام العلمية والثقافية والدينية المفيدة للطاب.
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نهاية املدةبداية املدةالبيان

التحويل بني املسارات التحضيرية )عبر 
اخلدمات الذاتية( وإعادة القيد والتحويل 

بني الكليات واألقسام والتحويل من 
االنتساب إلى االنتظام )عبر اخلدمات 

الذاتية(

االثنني

1439/12/16هـ

اجلمعة

1439/12/20هـ

2018/08/31م2018/08/27م

تسجيل املقررات للمنتظمني غير 
 املستجدين 

)عبر اخلدمات الذاتية(
الثالثاء

1439/12/17هـ
السبت

1439/12/21هـ

2018/09/01م2018/08/28م

التأجيل والتحويل من االنتظام إلى 
االنتساب لغير املستجدين
)عبر اخلدمات الذاتية(

األحد

1439/12/22هـ

اخلميس

1439/12/26هـ

2018/09/06م2018/09/02م

االختبارات البديلة والتكميلية
األحدعن الفصل الدراسي الثاني والصيفي

1439/12/22هـ
اخلميس

1439/12/26هـ

2018/09/06م2018/09/02م

بداية الفصل الدراسي األول من العام 
األحداجلامعي 1440/1439هـ

1439/12/22هـ
اخلميس

1440/03/28هـ

2018/12/06م2018/09/02م

األحدإجازة اليوم الوطني
1440/01/13هـ

2018/09/23م

االعتذار عن الفصل الدراسي واالنسحاب 
األحدمن مقرر أو مقررين

1439/12/29هـ
اخلميس

1440/02/30هـ

2018/11/08م2018/09/09م

تعبئة الرغبات لطالب البرامج 
األحدالتحضيرية )عبر اخلدمات الذاتية(

1440/02/26هـ
اخلميس

1440/03/07هـ

2018/11/15م2018/11/04م

االختبارات النهائية للفصل الدراسي 
األحداألول)املقدمة(

1440/04/02هـ
اخلميس

1440/04/13هـ

2018/12/20م2018/12/09م

نهاية دوام إجازة منتصف العام الدراسي
يوم اخلميس

1440/04/13هـ
السبت

1440/04/29هـ

2019/01/05م2018/12/20م

التقويم الجامعي للعام ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ 

الفصل الدراسي األول



٣٩

التقويم الجامعي للعام ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ 

الفصل الدراسي الثاني

نهاية املدةبداية املدةالبيان
التحويل بني املسارات التحضيرية 

والتحويل بني الكليات واألقسام )عبر 
اخلدمات الذاتية(والتحويل من االنتساب 

إلى االنتظام

الثالثاء

1440/04/25هـ

اجلمعة

1440/04/28هـ

2019/01/04م2019/01/01م

تسجيل املقررات وإعادة القيد للمنتظمني 
 غير املستجدين 

)عبر اخلدمات الذاتية(
الثالثاء

1440/04/25هـ
السبت

1440/04/29هـ

2019/01/05م2019/01/01م

التأجيل والتحويل من االنتظام إلى 
االنتساب لغير املستجدين
)عبر اخلدمات الذاتية(

األحد
1440/04/30هـ

اخلميس
1440/05/04هـ

2019/01/10م2019/01/06م

االختبارات البديلة والتكميلية عن الفصل 
األحدالدراسي األول

1440/04/30هـ
اخلميس

1440/05/04هـ

2019/01/10م2019/01/06م

بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 
األحداجلامعي1440/1439هـ

1440/04/30هـ
اخلميس

1440/08/13هـ

2019/04/18م2019/01/06م

األحدالقبول يف مرحلة املاجستير والدكتوراه
1440/05/21هـ

االثنني
1440/06/06هـ

2019/02/11م2019/01/27م

االعتذار عن الفصل الدراسي الثاني
األحدواالنسحاب من مقرر أو مقررين

1440/05/07هـ
اخلميس

1440/07/07هـ

2019/03/14م2019/01/13م

تعبئة الرغبات لطالب البرامج 
األحدالتحضيرية )عبر اخلدمات الذاتية(

1440/07/03هـ
اخلميس

1440/07/14هـ

2019/03/21م2019/03/10م

االختبارات النهائية للفصل الدراسي 
األحدالثاني

1440/08/16هـ
اخلميس

1440/08/27هـ

2019/05/02م2019/04/21م

التحويل اخلارجي من اجلامعات 
احلكومية إلى اجلامعة

للعام اجلامعي 1441/1440هـ )عبر املوقع 
اإللكتروني(

األحد

1440/10/13هـ

األحد

1440/11/04هـ

2019/07/07م2019/06/16م

االختبارات البديلة والتكميلية عن الفصل 
األحدالدراسي الثاني

1440/09/07هـ
اخلميس

1440/09/11هـ

2019/05/16م2019/05/12م



٤٠

التقويم الجامعي للعام ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ 

الفصل الدراسي الصيفي

نهاية املدةبداية املدةالبيان

تسجيل املقررات للفصل الدراسي 
اخلميسالصيفي )عبر اخلدمات الذاتية(

1440/10/03هـ
األحد

1440/10/06هـ

2019/06/09م2019/06/06م

األحدبداية الفصل الدراسي الصيفي
1440/10/06هـ

األربعاء
1440/11/26هـ

2019/07/29م2019/06/09م

تسجيل مقررات طالب االنتساب التقليدي 
األحدللفصل الدراسي الصيفي

1440/10/13هـ
اخلميس

1440/10/17هـ

2019/06/20م2019/06/16م

االعتذار عن الفصل الدراسي الصيفي

واالنسحاب من مقرر أو مقررين
األحد

1440/10/13هـ
اخلميس

1440/10/17هـ

2019/06/20م2019/06/16م

االختبارات النهائية للفصل الدراسي 
الثالثاءالصيفي

1440/11/27هـ
اخلميس

1440/11/29هـ

2019/08/01م2019/07/30م

عودة أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين 
واملعيدين وبداية عقود املستجدين منهم 

للعام اجلامعي 1441/1440هـ
األحد

1440/12/24هـ

2019/08/25م

االختبارات التكميلية والبديلة عن الفصل 
األحدالدراسي الصيفي

1441/01/02هـ
اخلميس

1441/01/06هـ

2019/09/05م2019/09/01م

بداية الفصل الدراسي األول من العام 
األحداجلامعي1441/1440هـ

1441/01/02هـ

2019/09/01م



٤١

التواصل مع الطالب 

http://units.imamu.edu.sa/deanships/Preperationfemale/Pages/default.aspx

عمادة البرامج التحضيرية على تواصل مستمر مع أبنائها الطاب سواء حضوريا، أو من 
خال وسائل التواصل المتمثلة بالموقع االلكتروني، حيث خصص صفحة إلكترونية للطلبة، 
كذلك من خال الوسائل اآلتية:
d.p.p@imamu.edu.sa موقع العمادة االلكتروني          
PPD_imamu@ التواصل مع حساب تويتر     
Ershad1432@yahoo.com التواصل مع اإلرشاد األكاديمي    

الرسائل النصية على الجوال. 



٤٢

أرقام تهمك

الرقمالمكتب

عميد البرامج التحضيرية
٨١٤٨٤
٨٩٤٤٤

٨١٤٨7وكيل عمادة البرامج التحضيرية

٨١٤٨٦وكيل العمادة للجودة والتطوير

٨7٨٦٦وكيل العمادة للشؤون الفنية

٨١٢٦٦مشرف قسم االرشاد األكاديمي

مشــرف البرامــج التدريبيــة واألنشــطة 
الطابيــة

٨٤7٦٤

٨٢٥٩٩مدير شؤون الطاب

٨١٢٦٦مدير اإلرشاد األكاديمي



٤٣

 االجامعة وواالخدماتت االمساندةة فيكليیاتت االكرووكي 
 
 

 االحاسبعلومم كليیة 

 كليیة االلغاتت

 كليیة االهھندسة

 جامع خاددمم االحرميین االشريیفيین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إإددااررةة 
 االجامعة

 عماددةة االبراامج االتحضيیريیة

 كليیة االعلومم ااالجتماعيیة

 ااإلعالمم ووااالتصاللكليیة 

 مبنى االمؤتمرااتت

مكتبة ااألميیر سلطانن للعلومم 
 وواالمعرفة

 كليیة االشريیعة
 االعالي للقضاءمعهھد اال

 كليیة أأصولل االديین

 كليیة االلغة االعربيیة

 مطعم
 االطالبب

 االبواابة االشرفيیة

وااب
ب

ـــ
ررق

ة 
ــــ
ـ

1م 
 

 مركز االملك
 سلمانن للمعاررضض وواالمناسباتت

 نادديي االبراامج االتحضيیريیة

 االمساندةةاالعماددااتت 

 كليیة ااالقتصادد وواالعلومم ااإلدداارريیة كليیة االعلومم

كروكي الكليات والخدمات المساندة في الجامعة



٤٤



٤٥



٤٦



٤7



مطابع الجامعة



الدليل اإلرشادي
لطالب البرامج التحضيرية

عمادة البرامج التحضيرية

العام الجامعي
١٤٣٩ / ١٤٤٠ ه


