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كلمة معالي مدير الجامعة 

أ.د.سليمان بن عبدالله أبا الخيل



٧

ــى  ــن ســعود اإلســامية تهــدف إل إن جامعــة اإلمــام محمــد ب
تحســين مخرجاتهــا مــن الطالبــات مــن خــال عمــادة البرامــج 
التحضيريــة التــي تقدم البرامج واألنشــطة األكاديميــة واإلثرائية 
المهــارات األساســية وتوســيع  التــي تســهم فــي تطويــر 
ــق األداء  ــة لتحقي ــز االتجاهــات اإليجابي ــة وتعزي ــارف المهني المع

األكاديمــي والمهنــي المتميــز.

حيــث يجــري مــن خــال هــذه العمــادة إعــداد الطالبــات الجــدد فــي 
المجــاالت الدراســية العلميــة والنظريــة، وتهيئتهــن لتســهيل 
وقدراتهــن،  لميولهــن  المناســبة  التخصصــات  فــي  التحاقهــن 
كذلــك إعدادهــن للحيــاة الجامعيــة الجديــدة التــي تشــكل مســار 

حياتهــن العلميــة والعمليــة.

ــى  ــن إل ــتجدات وأدعوه ــات المس ــب بالطالب ــرني أن أرح ــا يس كم
بــذل الجهــد واالســتفادة ممــا تقدمــه الجامعــة مــن خدمــات 
تعليميــة وأنشــطة إثرائيــة، وكذلــك االطــاع علــى هــذا الدليــل 
لمــا يحويــه مــن معلومــات مفيــدة ونافعــة للطالبــة فــي بدايــة 

ــة. ــا الجامعي حياته

أسأل الله أن يوفق الجميع إلى كل خير.
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كلمة عميد البرامج التحضيرية

د.علي بن يحيى آل سالم



9

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 ٢0٣0م. ــا الغال ــة وطنن لتحقيــق رؤي
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الرؤية
أن تكــون البرامــج التحضيريــة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية متفوقة على المســتوى 

المحلــي فــي توفيــر خدمــات تعليميــة إبداعيــة متميــزة ذات جــودة تضاهــي المعايير اإلقليميــة والدولية.

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

ــاء  ــة مــن خــال االرتق ــة والفكري ــة والتقني ــف مــع التطــورات العلمي ــات مؤهــات يســتطعن التكي طالب

بقدراتهــن الذاتيــة وصقــل مهاراتهــن وتعزيــز روح القيــادة لديهــن بعــد تهيئتهــن وتســليحهن بالمهــارات 

 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 

ــكل اقتــدار، ومــن ثــم المســاهمة فــي تحقيــق  ــة دراســتها الجامعيــة فــي جميــع التخصصــات ب 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

ــات هــذه الجامعــة العريقــة مــن خــال  ــن جنب ــدأ مــن بي منســوبات العمــادة وطالباتهــا، أن المســتقبل يب

بوابتهــا األولــى وهــي البرامــج التحضيريــة، ممــا يحفــز علــى العطــاء وبــذل الجهــد، وكــذا يدفــع الطالبــات 

ــي. ــات األولــى لمســتقبلهن العلمــي والعمل إلــى 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 للطالبــة مــن خــال تقويــة وتعزيــز مهاراتها فــي مقررات البرنامــج التي يتم اختيارهــا وتصميمها 

 لمتطلبــات التخصــص، ضمــن المســار التــي هــي بصــدد دراســته فــي الجامعــة، دون التقيــد بفتــرة 
ً
وفقــا

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

البرنامــج ومتطلبــات تخصصهــا المســتقبلي والمســتوى الــذي يؤهلهــا لالتحــاق بذلــك التخصــص.

ــة  ــذي يمكنهــا مــن متابع ــى المســتوى ال ــة إل ــى الوصــول بالطالب ــري إل ــج التحضي ــث يهــدف البرنام حي

دراســتها مــن خــال التركيــز علــى مــا يخــدم احتياجهــا، ومتطلبــات تخصصهــا المســتقبلي مــن مقــررات 

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

لــكل مســار بمــا يضمــن تلبيــة االحتيــاج وال يتناقــض مــع الخطــة األكاديميــة للتخصــص. 

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

ً
مــن هنــا واختصــارا

وضــع الطالبــة فــي المســتوى المناســب وتأهيلهــا بالطريقــة المناســبة مــن خــال التركيــز علــى احتياجهــا 

ــن  ــا م ــذي يمكنه ــى المســتوى ال ــا إل ــا للوصــول به ــة له ــي حاج ــي هــي ف ــدد الســاعات الت ــا لع وفق

متابعــة دراســتها الجامعيــة بــكل ثقــة واقتــدار، وبمــا ينســجم مــع المعاييــر األكاديميــة التــي حددهــا 

اإلطــار الوطنــي للمؤهــات-دون تعميــم مــدة زمنيــة قــد تكــون مجحفــة بحــق الطالبــات المتميــزات، ممــن 

هــن فــي حاجــة لتعزيــز بســيط قــد يســتمر لفتــرة قصيــرة.
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أهداف البرنامج التحضيري

· رفع مستوى الطالبات مما يمكنهن من مواصلة تعليمهن بيسر وتميز.	

· تعزيز وصقل مهارات الطالبات في اللغة اإلنجليزية والعلوم األساسية والحاسب اآللي.	

· 	 
ً
ــة؛ اســتعدادا ــة والبحثي ــة قدراتهــن التحليلي ــى تنمي ــز عل ــات مــع التركي ــة للطالب تحســين الكفــاءة اللغوي

ــف تخصصــات الجامعــة. لدراســتهن المســتقبلية فــي مختل

· ــر 	 ــذات والتفكي ــى ال ــى االســتقالية واالعتمــاد عل ــات إل ــدى الطالب ــر االعتمــادي ل ــة التفكي ــر نمطي تغيي

اإلبداعــي.

· تهيئــة الطالبــات بهــدف مواصلــة الدراســة الجامعيــة، والتوجيــه باختيــار التخصــص العلمــي المناســب 	

وقدراتهــن. ومهاراتهــن  لميولهــن 

· تجويد مخرجات الجامعة من خال التأسيس العلمي والمهاري للطالبات وتهيئتهن للحياة الجامعية.	
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معايير ومحددات القبول بالمسار:

يحــدد الجــدول التالــي الحــد األدنــى للنســبة المكافئــة التــي تمكــن الطالبــة مــن التقــدم على المســار 

التــي ترغــب بالدراســة فــي إحــدى كلياتــه، كمــا تحــدد عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل أســماء 

 لنــوع 
ً
ــات المقبــوالت قبــل بدايــة البرنامــج التحضيــري فــي كل مســار بالشــكل المعتــاد وفقــا الطالب

ــة  ــة الثانوي ــة ولمعــدل المرحل ــة أو أي شــروط تفرضهــا الجامعــة للنســبة المكافئ الشــهادة الثانوي

 لآلتــي:  
ً
ودون تحديــد الكليــة فــي ذلــك المســار وفقــا

المســــــارم
شهادة المرحلة 

الثانوية
الحد األدنى 

للنسبة المكافئة
شروط خاصة

1
مسار العلوم 

٧5 %علمي/ أدبياإلنسانية

80%علمي/ أدبيمسار العلوم اإلدارية٢

٣
مسار اللغـــات 

والترجمة
٧0% علمي/ أدبي

الحصول على %55 
فأعلى في اختبار 

كفايات اللغة 
STEP االنجليزية

4
مسار العلوم 

التطبيقية
80%علمي

90 %علميمسار العلوم الصحية5

الحصول على %50 
فأعلى في اختبار 

كفايات اللغة نجليزية 
STEP

6
السنة التحضيرية 
لخريجي المعاهد 

العلمية
درجة القدرات العامة 84%معاهد علمية

التقل عن ٧0%



14

مسارات البرامج التحضيرية

يتم قبول الطالبات 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.

	·المسار الخامس: العلوم التطبيقية: ويضم كلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية العلوم. 

نشــأ مســتقباً 
ُ
ــوم الصحيــة: ويضــم كليــة الطــب باإلضافــة ألي كليــات صحيــة قــد ت ــار الســادس: العل 	·المسـ

ــه. بمشــيئة الل

كمــا توضــح الخطــة الدراســية الخاصــة بــكل مســار توزيــع الســاعات لــكل مقــرر بمــا يشــمل المحاضــرات والوحــدات 

العمليــة ودروس التعلــم الذاتــي وفــق مــا يخــدم االحتيــاج ويحقــق األهــداف. 

ا للخطط الدراسية الخاصة بكل مسار تحضيري. 
ً

والصفحات التالية تحتوي عرض
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الخطة الدراسية لمسارات البرامج التحضيرية

المسار األول: مسار العلوم اإلنسانية

تخصصــات المســار  )علــم النفــس، علــم االجتمــاع، الخدمــة االجتماعيــة، )التربيــة الخاصــة : اإلعاقــة العقليــة(، 

الصحافــة والنشــر اإللكترونــي، العاقــات العامــة، اإلعــان واالتصــال التســويقي، الجرافكــس والوســائط 

المتعــددة(.

الفصل الدرايس األول

ساعات االتصالالساعات املعتمدةاسم املقرررمز املقرر

410اللغة اإلنجليزيةنجل 035

33الحاسب اآليلعال 019

12مهارات التعلمنهج 014

12مهارات االتصالوصل 012

12مهارات اللغة العربيةعرب 012

11الثقافة الصحيةوقا 016

11ريادة األعاملدار 010

1221املجموع
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المسار الثاني: مسار العلوم اإلدارية

تخصصــات المســار )االقتصــاد، إدارة األعمــال، المحاســبة، التمويــل واالســتثمار، التأميــن وإدارة المخاطــر، 
ــة( ــال المصرفي األعم

الفصل الدرايس األول

ساعات االتصالالساعات املعتمدةاسم املقرررمز املقرر

612اللغة اإلنجليزيةنجل 034

44الرياضيات ريض 016

33الحاسب اآليلعال 017

12مهارات التعلمنهج 015

12مهارات االتصالوصل 013

12مهارات اللغة العربيةعرب 012

11الثقافة الصحيةوقا 018

11ريادة األعاملدار 010

1827املجموع



1٧

المسار الثالث: مسار اللغات والترجمة

تخصصات المسار  )اللغة اإلنجليزية(

الفصل الدرايس الثاينالفصل الدرايس األول 

اسم املقرررمز املقرر
الساعات 

املعتمدة

ساعات 

االتصال

رمز 

املقرر
اسم املقرر

الساعات 

املعتمدة

ساعات 

االتصال
املتطلب

نجل 820044اللغة اإلنجليزيةنجل 043

اللغة اإلنجليزية 

للمستوى 

املتقدم

نجل 820043

-----22الحاسب اآليلعال 029

-----12مهارات التعلمنهج 077

-----12مهارات االتصالوصل 014

عرب 016
مهارات اللغة 

العربية
12-----

-----11الثقافة الصحيةوقا 017

11ريادة األعاملدار  010

820املجموع1530املجموع
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المسار الرابع: مسار العلوم التطبيقية

التخصصات: 

1- كلية العلوم: ) الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء(

٢- كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات: ) تقنيــة المعلومــات، إدارة المعلومــات، علــوم الحاســب، 

نظــم المعلومــات (

الفصل الدرايس الثاينالفصل الدرايس األول

اسم املقرررمز املقرر
الساعات 

املعتمدة

ساعات 

االتصال
اسم املقرررمز املقرر

الساعات 

املعتمدة

ساعات 

االتصال
املتطلب

نجل 715047اإلنجليزينجل 046
اللغة اإلنجليزية 

)أغراض التخصص(
نجل 816046

ريض 44041الرياضيات 2ريض 44042الرياضيات 1ريض 041

عال33043الحاسب 2عال 23044الحاسب 1عال 043

فيز 12049مهارات التعلمنهج 040
مقدمة يف العلوم 

الطبيعية
34

----------12مهارات االتصالوصل 040

عرب 040
مهارات اللغة 

العربية
12----------

----------11الثقافة الصحيةوقا 040

----------11ريادة األعاملدار  010

1827املجموع1830املجموع
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المســـــــــار الخامس: مسار العلوم الصحية

تخصصات المسار: )الطب البشري(

الفصل الدرايس الثاينالفصل الدرايس األول 

رمز 

املقرر
اسم املقرر

الساعات 

املعتمدة

ساعات 

االتصال
اسم املقرررمز املقرر

الساعات 

املعتمدة

ساعات 

االتصال
املتطلب

نجل 073
اللغة 

اإلنجليزية
نجل 816074

اللغة اإلنجليزية 

)أغراض التخصص(
نجل 816073

46الكيمياء الحيويةكحط 23074الحاسبعال 073

فيز 34074األحياءحيا 073
الفيزياء للعلوم 

الصحية
34

نهج 073
مهارات 

التعلم
11ريادة األعاملدار  12010

وصل 

073

مهارات 

االتصال
12--------

1627املجموع1527املجموع
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نظام الدراسة: 

البرنامج التحضيري وسنوات الدراسة:

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

الــذي يتكــون مــن ثمانيــة أو عشــرة فصــول دراســية، ويتــم احتســاب معــدل الطالبــة الفصلــي والتراكمــي 

ــددات  ــق المح ــى أســاس تنافســي وف ــي التخصــص وعل ــري بهــدف تســكينها ف ــج التحضي ــي البرنام ف

التــي ســيوضحها هــذا )الدليــل(، وال يدخــل معــدل البرنامــج التحضيــري ضمــن معــدل الطالبــة فــي مرحلــة 

البكالوريــوس.

· الدراسة بنظام المسارات:	

 علــى . 1
ً
 وإداريــا

ً
تتولــى عمــادة البرامــج التحضيريــة اإلدارة الكاملــة واإلشــراف المباشــر أكاديميــا

تدريــس مقــررات البرنامــج التحضيــري.

ــع . ٢ ــي تق ــة الت ــوالً بالكلي ــا قب ــري فــي مســار م ــج التحضي ــة لدراســة البرنام ــول الطالب ــي قب ال يعن

ضمــن تخصصــات ذلــك المســار.إذ يتــم تحديــد الكليــة بعــد انتهــاء البرنامــج التحضيــري وبالرجــوع إلــى 

المعاييــر والمحــددات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدليــل.

تتابــع الطالبــة مــع عمــادة البرامــج التحضيريــة التعليمــات الازمــة للبــدء بالدراســة واإلطــاع علــى . ٣

الجــدول الدراســي وحضــور اللقــاء التعريفــي للطالبــات المســتجدات مــع بدايــة كل فصــل دراســي.

· مكان الدراسة:	

ــي الخاصــة  ــة فــي المبان ــة التعليمي ــذ وإدارة العملي ــة، وتنفي ــم تدريــس مقــررات البرامــج التحضيري يت

ــات فــي الجامعــة. ــه للطالب ــد الل ــك عب ــة المل ــة فــي مدين ــات البرامــج التحضيري بطالب

· مدة البرنامج التحضيري:	

تعتمــد المــدة بشــكل تــام علــى مــدى احتيــاج التخصــص، فهــي لفصــل دراســي واحــد كمــا هــو الحــال 

ــارات  ــبة لمس ــن بالنس ــن كاملي ــة، ولفصلي ــوم اإلداري ــار العل ــانية، ومس ــوم اإلنس ــار العل ــبة لمس بالنس

ــة، واللغــات والترجمــة. ــوم التطبيقي ــة، والعل ــوم الصحي العل
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قواعد وأنظمة:

أوالً:التأجيل واالعتذار

 يجــوز للطالبــة تأجيــل دراســتها، خــال مــدة ال تتجــاوز األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الدراســي بحيــث 

ــد، وســنة  ــا فصــل واح ــي مدته ــد أقصــى للمســارات الت ــد بح ــدة فصــل دراســي واح ــل لم يكــون التأجي

ــول  ــن دراســيين، ويشــترط هــذا بموافقــة عمــادة شــؤون القب ــي مدتهــا فصلي دراســية للمســارات الت

ــول  ــة القب ــى أنظم ــاع عل ــى اإلط ــات يرج ــن المعلوم ــد م ــج التحضيرية.)للمزي ــادة البرام ــجيل وعم والتس

والتســجيل(.

http://admission.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx

: االنسحاب واالنقطاع
ً
ثانيا

ال يحــق للطالبــة االنســحاب مــن أي مــن المقــررات ضمــن الخطــة الدراســية الخاصــة بالمســار بالبرنامــج   .1  

التحضيــري.

يرصــد فــي الســجل األكاديمــي للطالبــة الرمــز ) ح - DN( )محــروم( عنــد انقطاعهــا عــن حضــور أي مقــرر،   .٢  

ــك. ــر فــي الائحــة الدراســية المنظمــة لذل ــا لقواعــد الرســوب والتعث وتخضــع هن

ــة،  ــل الدراس ــب تأجي ــدم بطل ــت دون التق ــجلت وانقطع ــة،  إذا س ــن الدراس ــة ع ــة منقطع ــدُّ الطالب َع
ُ
ت  .٣  

ويطبــق عليهــا المــادة المتعلقــة بطــي القيــد لانقطاع/الغيــاب دون عــذر رســمي كمــا ورد فــي 

 .
ً
الائحــة الدراســية المنظمــة لذلــك،  مــا لــم تتقــدم الطالبــة بعــذر قهــري يوافــق عليــه العميــد حصريــا

ــك الفصــل.  لذل
ً

ــة ــة مؤجل ــر الطالب ــال الموافقــة تعتب وفــي ح

:  طي قيد الطالبة من البرامج التحضيرية
ً
ثالثا

 من البرنامج التحضيري مع إمكانية إعادة القيد في الحاالت اآلتية:
ً
)أ(: يتم طي قيد الطالبة مؤقتا

إذا انســحبت الطالبــة برغبتهــا مــن البرنامــج للمــرة األولــى وتقدمــت إلعــادة القيــد فــي الفصــل أو العــام   .1  

الــذي يليــه.

 متقطعة 
ً
 متصلــة أو ثاثيــن يومــا

ً
إذا تــم طــي قيــد الطالبــة وذلــك بســبب الغيــاب لخمســة عشــر يومــا  .٢  

للمــرة األولــى.

إذا رســبت الطالبــة مرتيــن فــي المســار الــذي درســت فيــه أول مــرة، فيمكــن إعــادة قيدهــا فــي مســار   .٣  

آخــر.
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)ب(: يتم طي قيد الطالبة بشكل نهائي من البرنامج التحضيري في الحاالت اآلتية:

إذا انقطعت الطالبة عن الدراسة أو انسحبت مرة ثانية.  .1  

إذا تعثرت الطالبة في مسارين وذلك لمرتين في كل مسار.  .٢  

إذا لــم تقــدم الطالبــة اختبــار تحديــد المســتوى الخــاص بمقــرر اللغــة االنجليزيــة فــي موعــده المحــدد   .٣  

ــول. ــذر مقب دون ع

إذا حصلــت علــى تقديــر راســب أو محــروم مرتيــن متتاليتيــن فــي أي مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة أو   .4  

الرياضيــات أو الحاســب.

: التقويم
ً
رابعا

توزيع الدرجات للمقرر:

تكــون العامــة النهائيــة المخصصــة لــكل مقــرر )100( مائــة درجــة يتــم توزيعهــا بيــن أعمــــال التقويــــم   .1  

 Final( واالختبــار النهائــي Self Learning(( والتعلــــم الــذاتــــي )Ongoing Assessment( المســــتمر

ــة  ــريطة موافق ــرر ش ــة المق ــب طبيع ــان حس ــادة أو النقص ــع بالزي ــذا التوزي ــل ه ــوز تعدي Exam( .ويج

ــة مــن رئيــس القســم التعليمــي بالعمــادة. ــة بتوصي ــة األكاديمي ــس العمــادة واللجن مجل

ــى  ــم المســتمر )Ongoing Assessment( عل ــال التقوي ــة المخصصــة ألعم ــوزع الســتون )60( درج
ُ
ت  .٢  

النحــو اآلتــي:

.)Assignments( عشر درجات للواجبات الدراسية )أ. ُيخصص ما ال يقل عن )10

.)Mid-term Assessment( أربعون درجة لاختبارات الشهرية خال الفصل )ب. يخصص )40

)Self- Learning( عشر درجات لبرنامج التعلم الذاتي )ج. يخصص )10

.)Final Exam( أربعون درجة الختبار نهاية الفصل )٣.  يخصص )40  

4.  تحدد عدد االختبارات خال الفصل لكل مقرر باختبارين على األكثر.  
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:  االجتياز والتعثر والرسوب
ً
خامسا

يعني االجتياز هنا النجاح بمقرر من مقررات البرامج التحضيرية.

درجة النجاح والتقدير والمعدل:

يشــترط لنجــاح الطالبــة فــي أي مقــرر مــن مقــررات البرامــج التحضيريــة حصولهــا فــي ذلــك المقــرر علــى 

درجــة  +60 مــن 100 كحــد أدنــى كمــا هــو موضــح بالجــدول التالــي:

 

المعدلالدرجة )%(الرمزالتقدير

A+95 -1005,00ممتاز  مرتفع

٧5,A94-904ممتاز

 مرتفع
َ
B+89-854,50جيد جدا

ً
B84-804,00جيد جدا

50,٧5٣-٧9+Cجيد مرتفع

00,٧0٣-C٧4جيد

50,D+69-65٢مقبول مرتفع

00,D64-60٢مقبول

591,00فأقلFراسب
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: بنود خاصة باالجتياز والتعثر
ً
سادسا

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

َعــدُّ الطالبــة راســبة فــي الفصــل الدراســي األول وال تنتقــل إلــى الفصــل الدراســي الثاني إذا رســبت . 1
ُ
 ت

فــي ثاثــة مقــررات مــن مقــررات الفصــل األول، ويتوجــب عليهــا دراســتها فــي الفصــل الاحــق، وهنــا 

ال يحــق لهــا دراســة أي مــن مقــررات الفصــل الدراســي الثانــي.



٢4

فــي حــال رســوب الطالبــة بــأي مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة أو الرياضيــات أو الحاســب اآللــي، فإنــه . ٢

 
ً
ال يحــق لهــا دراســة مقــرر الفصــل الدراســي الثانــي ألي مــن هــذه المقــررات؛ كــون ذلــك مشــروطا

ــه مــن  ــا، فإنهــا تقــوم بدراســة المقــرر الــذي رســبت ب باجتيــاز متطلــب الفصــل الدراســي األول.وهن

الفصــل األول باإلضافــة إلــى مقــررات الفصــل الدراســي الثاني.مــع تأجيــل المقــرر الــذي لــم تمكــن 

مــن دراســته فــي الفصــل الدراســي الثانــي إلــى الفصــل الــذي يليــه  )الفصــل الثالــث(.

ــم أو . ٣ ــن مــن مقــررات مهــارات االتصــال أو مهــارات التعل ــة بمقــرر أو مقرري فــي حــال رســوب الطالب

الثقافــة الصحيــة أو مهــارات اللغــة العربيــة فتمكــن مــن دراســة جميــع مقــررات الفصــل الدراســي 

الثانــي، وتتــاح لهــا الفرصــة إلعــادة االختبــار النهائــي لذلــك المقــرر أو المقرريــن لمــرة واحــدة فقــط 

ــد،  ــن جدي ــن م ــرر أو المقرري ــة دون دراســة المق ــارات النهائي ــد االختب ــد موع ــه عن ــذي يلي بالفصــل ال

وعلــى أن تكــون درجــة االختبــار النهائــي الــذي ســتتقدم لــه مــن )100 وتحســب لهــا الدرجــة بالمعــدل 

 لمــا هــو معمــول بــه بالجامعــة.
ً
التراكمــي للبرنامــج التحضيــري وفقــا

قــد تمتــد مــدة البرنامــج التحضيــري لثاثــة فصــول كحــد أقصــى فــي حــال لــم تتمكــن الطالبــة مــن . 4

اجتيــاز مقــرر أو أكثــر مــن مقــررات الفصــل الدراســي الثانــي.

ــة فــي الفصــل الدراســي الثالــث فــي مقــرر أو مقرريــن بحــد أعلــى، فإنهــا . 5 فــي حــال رســوب الطالب

ــح فرصــة أخيــرة إلعــادة االختبــار لذلــك المقــرر أو المقرريــن اللذيــن رســبت فيهمــا مــن خــال اختبــار 
َّ
من

ُ
ت

ــة فــي اجتيــاز المقــرر أو المقرريــن  ــل العمــادة. وإذا أخفقــت الطالب تكميلــي يحــدد موعــده مــن قب

التــي أعادتهــا مــن خــال االختبــار التكميلــي، فإنــه يتــم طــي قيدهــا مــن المســار وذلــك لتجاوزهــا 

المــدة المحــددة.

فــي حــال رســوب الطالبــة فــي الفصــل الدراســي الثالــث فــي ثاثــة مقــررات فأكثــر فإنــه يتــم طــي قيدهــا 

مــن المســار وذلــك لتجاوزهــا الحــد األعلــى مــن الرســوب فــي المقــررات والمــدة المحــددة.

 فإنه:
ً
 واحدا

ً
: في حال كان البرنامج التحضيري فصالً دراسيا

ً
ثانيا

 ال يحــق للطالبــة االلتحــاق بالتخصــص إال فــي حــال اجتيــاز كافــة مقــررات البرنامــج التحضيــري، وهنــا . 1

يتوجــب علــى الطالبــة إعــادة دراســة المقــررات التــي أخفقــت بهــا مــن جديــد.

فــي حــال رســوب الطالبــة فــي مقــرر أو مقرريــن بحــد أعلــى، فإنــه يتوجــب عليهــا إعــادة االختبــار لذلــك . ٢

المقــرر أو المقرريــن التــي رســبت بهــا مــن خــال اختبــار تكميلــي، وإذا أخفقــت فــي اجتيــاز المقرريــن 

أو أي منهمــا يتوجــب عليهــا إعــادة المقــرر أو المقرريــن اللذيــن اخفقــت فــي اجتيازهــا فــي الفصــل 

الاحــق.

ح الطالبة في حال رسوبها فرصة إعادة المقررات التي أخفقت بها لمرة واحدة فقط.. ٣
َّ
من

ُ
ت

قــد تمتــد مــدة البرنامــج التحضيــري لفصليــن دراســيين كحــد أقصــى فــي حــال لــم تتمكــن الطالبــة . 4

مــن اجتيــاز مقــرر أو أكثــر مــن مقــررات البرنامــج، ويتــم طــي قيــد الطالبــة فــي حــال عــدم اجتيازهــا 
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البرنامــج التحضيــري خــال هــذه المــدة.

: المعدل الفصلي والتراكمي
ً
سابعا

ُيحســب المعــدل الفصلــي، علــى أســاس حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصلــت عليهــا . 1

ــى مجمــوع  ــري عل ــذ التحاقهــا بالبرنامــج التحضي ــي درســتها من ــررات الت ــع المق ــة فــي جمي الطالب

الوحــدات المقــررة لتلــك المقــررات.

ــك . ٢ ــة فــي ذل ــي، جميــع المقــررات التــي درســتها الطالب يدخــل فــي عمليــة حســاب المعــدل الفصل

الفصــل وفــق الخطــة الدراســية.

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

ــذا  ــي ه ــا ف ــاح المشــار إليه ــة النج ــة لدرج ــق الطالب ــدد وحداتها.ويشــترط تحقي ــى ع ــن عل الفصلي

ــاز البرنامــج. ــرط الجتي ــررات كش ــة المق ــي كاف ــل ف الدلي

: إعادة دراسة المقرر
ً
ثامنا

ال يجوز للطالبة إعادة دراسة أي مقرر نجحت به مهما كان السبب.

تاسعا: اإلعفاء من مقررات البرنامج التحضيري:

يتــم إعفــاء الطالبــة مــن دراســة مقــرر الحاســب اآللــي فــي الفصــل الدراســي األول فــي حــال تقديــم شــهادة   .1

عالميــة كشــهادة الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســب اآللــي ICDL أو مــا يعادلهــا.

٢. يتم إعفاء الطالبة من دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية للفصل الدراسي األول إذا حصلت الطالبة على:

أ. درجة )5.5 ( في اختبار األيلتس ILTES  أو ما يعادلها في التوفل TOEFL ، لمسار العلوم الصحية.

ب.  درجة ) 5 ( في اختبار األيلتس ILTES  أو ما يعادلها في التوفل TOEFL ، لمسار العلوم التطبيقية.

ج. درجة )5.5 ( في اختبار األيلتس ILTES  أو ما يعادلها في التوفل TOEFL ، لمسار العلوم اإلدارية.

د. درجة ) 5 ( في اختبار األيلتس ILTES  أو ما يعادلها في التوفل TOEFL ، لمسار العلوم اإلنسانية.

 وفــي هــذه الحالــة تعفــى الطالبــة مــن دراســة المقــرر فــي الفصــل الدراســي األول دون رصــد أي درجــة أو تقديــر 

عــن مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة، ويحســب المعــدل علــى باقــي المقــررات.

 ٣. يعتبــر مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للفصــل الدراســي الثانــي ) اللغــة اإلنجليزيــة ألغــراض التخصــص ESP ( متطلــب 

أساســي علــى الطالبــة ويجــب دراســته دون إعفــاء بــأي شــكل.
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: االعتراض والشكاوي 
ً
عاشرا

يحــق للطالبــة تقديــم أي اعتــراض أو شــكوى أثنــاء دراســتها بطريقــة خطيــة إلــى قســم شــؤون . 1

ــد  ــكاوى بع ــال الش ح
ُ
ــد االلكتروني.وت ــال البري ــن خ ــة أو م ــج التحضيري ــادة البرام ــي عم ــات ف الطالب

ــة للنظــر فــي اعتمــاد  ــس عمــادة البرامــج التحضيري ــى مجل ــة المختصــة إل ــل اللجن دراســتها مــن قب

ــة. قــرارات اللجن

 يجــوز للطالبــة مراجعــة درجتهــا النهائيــة فــي أي مقــرر، وذلــك بتقديــم طلــب إلــى إدارة االختبــارات . ٢

بالعمــادة خــال أســبوع كحــد أقصــى مــن تاريــخ إعــان النتائــج المعتمــدة للمقــرر.

تقــوم إدارة االختبــارات بالعمــادة بتشــكيل لجنــة تدقيــق بهــدف دراســة اعتــراض الطالبــة، والتأكــد . ٣

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

ــغ الطالبــة بقــرار اللجنــة خــال أســبوع مــن تاريــخ تقديمهــا للطلــب.
َّ
َبل

ُ
وجــود أســئلة غيــر مصححــة، ت

ــة فــي أي مقــرر نهائيــة بعــد مضــي أســبوع علــى صدورهــا، وال يجــوز تعديلهــا . 4 ــدُّ نتيجــة الطالب َع
ُ
ت

.
ً
ــا قطعي

أحد عشر:  ُمعادلة المقررات والتحويل

المعادلة الخارجية:

 معتــرف بهــا  مــن 
ً
 أو دوليــا

ً
أوال:  يجــوز معادلــة المقــررات التــي درســتها الطالبــة فــي جامعــة أخــرى محليــا

 لألســس واإلجــراءات التالية:
ً
وزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، وفقــا

ــة.وإذا اتضــح بعــد . 1 ــة منهــا ألســباب تأديبي ــة مــن الجامعــة المحول ــة مفصول  أال تكــون الطالب

تحويــل الطالبــة أنــه ســبق فصلهــا ألســباب تأديبيــة يعــد قيدهــا ملغيــا مــن تاريــخ قبــول 

تحويلهــا للجامعــة.

ــي صــدرت منهــا الشــهادة أو . ٢ ــرر بالجامعــة الت  أن يكــون مجمــوع الســاعات المعتمــدة للمق

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

محمــد بــن ســعود اإلســامية.

أن تتقــدم الطالبــة لعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل بالجامعــة بطلــب المعادلــة فــي الموعد . ٣

المحــدد للقبــول وقبــل بــدء الفصل الدراســي.

ــوى . 4 ــوب معادلتهــا مــع محت ــوى المقــرر أو المقــررات المطل ــم التأكــد مــن انســجام محت يت

ــري بالجامعــة. ــررات البرنامــج التحضي نفــس مق
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تقــوم لجنــة القبــول بالعمــادة بدراســة حــاالت الطالبــات المحــوالت، وفــي حالــة الموافقــة . 5

عليهــا يؤخــذ رأي األقســام المختصــة فــي تقييــم المقــررات التــي درســتها الطالبــة وحصلــت 

ــة منهــا. ــر )ج+( أو أعلــى فــي الجامعــة المحول فيهــا علــى تقدي

يحســب للطالبــة المحولــة عــدد المقــررات الدراســية مــن الجامعــات األخــرى والتــي تمــت . 6

الموافقــة عليهــا بحيــث تســجل لهــا درجــة )ناجــح( وتدخــل الطالبــة ويتــم تســكينها بالمســار 

ــول والتســجيل. ــادة شــؤون القب ــع عم ــا بالتنســيق م ــع معدله ــذي يتناســب م ال

ــواد  ــدم حاجتهــا لدراســة م ــت ع ــا يثب ــة م ــم الطالب ــل بتقدي ــاالت خاصــة واســتثنائية تتمث ــا: فــي ح ثاني

البرنامــج التحضيــري كقبــول تحويلهــا مــن جامعــة لديهــا برنامــج تحضيــري ولــدى الطالبــة مــا يثبــت 

اجتيازهــا وتــم بموجــب ذلــك إعفاؤهــا مــن دراســة تلــك المقــررات بقــرار مــن مجلــس العمــادة، يتــم 

قبــول الطالبــة علــى أســاس تنافســي ضمــن المســار الــذي تــم قبــول طلــب تحويلهــا إليــه. 

ثالثا: المستندات المطلوبة للمعادلة:

üü.تعبئة نموذج طلب المعادلة من قبل الطالبة

üü.أصل آخر كشف للدرجات في الجامعة المحول منها موثق من جهة اإلصدار

üü.صورة الهوية الوطنية

المعادلة الداخلية:

 لما يلي:
ً
  يجوز معادلة المقررات التي درستها الطالبة في مسار سابق وفقا

ــا أو يفــوق عــدد ســاعات  . 1 أن يكــون مجمــوع الســاعات المعتمــدة للمقــرر بالمســار الســابق مكافئ

المقــرر بالمســار الجديــد.

ــدد . ٢ ــد المح ــة فــي الموع ــب المعادل ــة بطل ــة بالجامع ــج التحضيري ــادة البرام ــة لعم أن تتقــدم الطالب

ــدء الفصــل الدراســي. ــل ب ــول وقب للقب

ــات المحــوالت، وفــي حــال الموافقــة عليهــا . ٣ تقــوم لجنــة مختصــة بالعمــادة بدراســة حــاالت الطالب

يؤخــذ رأي األقســام المختصــة فــي تقييــم المقــررات التــي درســتها الطالبــة وحصلــت فيهــا علــى 

تقديــر )د+( أو أعلــى.

ــة المحولــة عــدد المقــررات الدراســية والتــي تمــت الموافقــة عليهــا بحيــث تســجل . 4 يحســب للطالب

ــذي يتناســب مــع معدلهــا بالتنســيق مــع  ــة بالمســار ال لهــا درجــة )ناجــح(، ويتــم تســكين الطالب

ــى المســار والخطــة الدراســية. ــول والتســجيل وبالرجــوع إل عمــادة شــؤون القب
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اثنا عشر: التحويل بين المسارات 

يجــوز للطالبــة االنتقــال مــن المســار الــذي تــدرس فيــه إلــى مســار آخــر، وفقــا لألســس واإلجــراءات 

قرهــا مجلــس العمــادة وعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل والتــي مــن أهمهــا:
ُ
التــي ي

 مــن المســار الخامــس أو الرابــع إلــى أي مــن المســارات الثاثــة وليــس العكس.وفــي هــذه . 1

الحالــة تتــم معادلــة المقــررات التــي درســتها بالمســار الرابــع وكانــت ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار 

 للمــادة الخاصــة بالمعادلــة.
ً
المحــول إليــه واجتازتهــا بنجــاح وفقــا

 مــن المســار الثالــث إلــى المســار الثانــي أو األول وليــس العكس.وفــي هــذه الحالــة يتــم معادلــة . ٢

المقــررات التــي درســتها بالمســار الثالــث وكانــت ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار المحــول إليــه 

 للمــادة الخاصــة بالمعادلــة.
ً
واجتازتهــا بنجــاح وفقــا

مــن المســار الثانــي إلــى المســار األول وليــس العكس.وفــي هــذه الحالــة يتــم معادلــة المقــررات . ٣

التــي درســتها بالمســار الثانــي وكانــت ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار المحــول إليــه واجتازتهــا بنجــاح 

 للمــادة الخاصــة بالمعادلــة.
ً
وفقــا

يجــوز التحويــل مــن وإلــى المســارين األول أو الثاني.وفــي هــذه الحالــة يتــم معادلــة المقــررات التــي . 4

 للمــادة 
ً
درســتها الطالبــة وكانــت ضمــن الخطــة الخاصــة بالمســار المحــول إليــه واجتازتهــا بنجــاح وفقــا

الخاصــة بالمعادلة.

ال يحق التحويل أثناء الفصل الدراسي.. 5

تحدد فترة التحويل بين المسارات في األسبوع األول من الفصل الدراسي.. 6

 يشترط توفر الطاقة االستيعابية بالمسار الذي ترغب الطالبة التحويل إليه.. ٧

ــل إلــى مســار آخــر بعــد رســوبها لمــرة واحــدة فــي أي مــن مقــررات البرنامــج . 8 ــة التحوي يحــق للطالب

التحضيــري فــي المســار الــذي درســت بــه. وفــي هــذه الحالــة تتــم معادلــة المقــررات التــي اجتازتهــا 

ضمــن المســار الــذي كانــت بــه  بشــرط أن تخضــع ألنظمــة المعادلــة التــي وردت فــي الائحــة 

ــة. ــة للبرامــج التحضيري التنظيمي

ثالثة عشر: الغياب واإلنذارات

يحســب الغيــاب مــن أول أيــام الدراســة ويجــب علــى الطالبــة حضــور المحاضــرات، وتحــرم مــن دخــول االختبــار 

ــول  ــن دخ ــي حرمــت م ــة الت ــر الطالب ــاوز نســبة غيابهــا فيهــا ٢0% وتعتب ــي يتج ــادة الت ــي الم ــي ف النهائ

االختبــار بســبب الغيــاب راســبة فــي المقــرر.
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أربعة عشر: أنظمة وتعليمات االختبارات

1.   تعقد جميع االختبارات في القاعات المخصصة لها .

٢.   يجــب علــى كل طالبــة إبــراز بطاقــة الجامعــة إضافــة إلــى البطاقــة الشــخصية أو جــواز الســفر للتأكــد 

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

الطالبــة مــن إثبــات شــخصيتها يجــرى إخراجهــا مــن قاعــة االختبــار.

ــة  ــى قاع ــوال إل ــة أو ج ــراص ليزري ــة أو أق ــراص مرن ــب أو أوراق أو أق ــال أي كت ــة بإدخ ٣.  ال يســمح للطالب

ــار . االختب

 وتقــوم المشــرفة 
ً
ــار لمــدة مؤقتــة إال فــي حــاالت طارئــة جــدا 4.  ال يجــوز للطالبــة مغــادرة قاعــة االختب

بمرافقــة الطالبــة إلــى خــارج القاعــة .

 مــن االختبــار قبــل إعــام المراقبــة برغبتهــا ويجــري ذلــك  بعــد مــرور 
ً
5.  ال يســمح للطالبــة االنســحاب مبكــرا

نصــف زمــن االمتحــان .

6.  ال يسمح للطالبة إجراء إي اتصال مع أي طالبة آخرى ويشمل ذالك االتصال الشفهي واإلشارات .

ــال اســتمرار  ــي ح ــة .وف ــل المراقب ــن قب ــات م ــة الطالب ــا لبقي ــي تســبب إزعاج ــة الت ــه الطالب ــري تنبي ٧.  يج

هــذه الطالبــة باإلزعــاج يطلــب منهــا 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 

ــح درجــة الصفــر ويحــق لهــا تقديــم االختبــار لمــرة 
َّ
من

ُ
االختبــار تتعــرض الطالبــة إلــى مجلــس تأديبــي وت

واحــدة فقــط وتكــون بالفصــل الدراســي التالــي بعــد موافقــة العمــادة علــى ذلــك.

 التدخيــن واألكل والشــرب فــي قاعــة االختبــار أو بالحــرم الجامعــي ويشــمل هــذا 
ً
 باتــا

ً
8.  يمنــع منعــا

المراقبــات والمشــرفات والطالبــات.

 استخدام الجهاز الخلوي في قاعة االختبار.
ً
 باتا

ُ
9.  يمنع منعا

10.  إذا لــم تتمكــن الطالبــة مــن التقــدم لاختبــار النهائــي ألســباب قهريــة وتــم قبــول عــذر الطالبــة مــن 

اللجنــة المختصــة بعمــادة البرامــج التحضيريــة فإنــه يتــم إجــراء اختبــار بديــل للطالبــة فــي األســبوع األول 

مــن الفصــل الدراســي الثانــي كحــد أقصــى وتتمثــل هــذه األعــذار فيمــا يلــي:

)أ(  وفــاة أحــد أفــراد عائلــة الطالبــة مــن الدرجــة األولــى )الوالــد أو الوالــدة أو األخ أو األخــت( وهنــا يجــب 

عليهــا تقديــم شــهادة وفــاة تثبــت ذلــك.

)ب( مرض الطالبة وهنا يجب عليها تقديم تقرير طبي رسمي من مستشفى حكومي.
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معايير ومحددات تسكين الطالبة في التخصص بعد انتهاء البرنامج التحضيري

فــي حــال اجتيــاز الطالبــة جميــع مقــررات البرنامــج التحضيــري ضمــن المســار الــذي قبلــت فيــه، ســيتم . 1

إجــراء عمليــة التســكين فــي التخصصــات بالتنســيق التــام مــع عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل 

ــي فــي  ــة النهائ ــث يتحكــم معــدل الطالب ــى أســاس تنافســي، بحي ــات ضمــن المســارات عل والكلي

البرنامــج التحضيــري والطاقــة االســتيعابية لــكل كليــة بتحديــد التخصــص الــذي ترغبــه الطالبــة.

ــق . ٢ ــا عــن طري ــال رغباتهــا إلكتروني ــري، بإدخ ــل شــهر مــن انتهــاء البرنامــج التحضي ــة قب تقــوم الطالب

ــة. ــات الذاتي الخدم

تقــوم عمــادة البرامــج التحضيريــة بفــرز وتحديــد نتائــج اســتمارة الرغبــات التــي تــم تعبئتهــا مــن قبــل . ٣

الطالبــة والتــي تشــير إلــى رغبتهــا فــي االلتحــاق بالتخصــص.

ــة اســتيعابها . 4 ــي تســتطيع الكلي ــى األعــداد الت ــة فــي التخصــص بالرجــوع إل ــم تســكين الطالب يت

)الطاقــة االســتيعابية( وعلــى أســاس تنافســي، بحيــث يحــدد معــدل الطالبــة فــي البرنامــج التحضيري 

ــة التــي  ــة األولــى يتــم األخــذ بالرغب ــار األول(، فــإذا لــم يؤهلهــا معدلهــا للرغب ــة األولــى )الخي الرغب

تليهــا وهكــذا.

ــج . 5 ــاء البرنام ــد انته ــد بع ــن المســار الواح ــع ضم ــي تق ــي التخصصــات الت ــات ف ــم تســكين الطالب يت

 آلليــة تدعــى »الــوزن النســبي« والتــي 
ً
التحضيــري بشــكل يتناســب مــع طاقتهــا االســتيعابية وفقــا

ــع فــي الجامعــة، يتــم  ــى التخصصــات بنســب متســاوية.فكما هــو متب ــات عل ــع الطالب تضمــن توزي

الطلــب مــن كل كليــة ضمــن المســار تحديــد طاقتهــا االســتيعابية قبــل بدايــة العام الجامعــي وتزويد 

 للطاقــة االســتيعابية لــكل كليــة ضمــن 
ً
عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل بأعــداد الطالبــات وفقــا

ذلــك المســار، وعلــى ضــوء ذلــك يتــم تحديــد عــدد مــن يتــم قبولهــن ضمــن كل مســار بالرجــوع إلــى 

مجمــوع األعــداد التــي تشــكل الطاقــة االســتيعابية لــكل كلية.مــن هنــا، فــإن الطاقــة االســتيعابية 

للمســار ككل، تعنــي مجمــوع  األعــداد التــي تســتوعبها الكليــات التــي تقــع ضمــن المســار.ولضمان 

حصــول الكليــات ضمــن المســار نفســه بعــد انتهــاء البرنامــج التحضيــري علــى أعــداد بنســب تتفــق مــع 

طاقتهــا االســتيعابية، ســتعامل الطاقــة االســتيعابية لــكل كليــة ضمــن المســار كنســبة مئويــة 

بحيــث ينظــر إلــى هــذه النســبة كمحــدد أســاس عنــد توزيــع الطالبــات علــى تلــك الكليــات عنــد انتهــاء 

البرنامــج التحضيــري، ويضــاف إلــى ذلــك، المحــددات األساســية وهــي معــدل الطالبــة ورغبتهــا.
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قسم اإلرشاد األكاديمي
 مــن عمــادة البرامــج التحضيريــة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية فــي تحقيــق أهــداف 

ً
إدراكا

التعليــم المتمثلــة فــي تعزيــز التوافــق التعليمــي والنفســي و االجتماعــي  للطالبــات  فإنهــا تســعى   

ــات اإلرشــادية  ــال الخدم ــح وأنظمــة الجامعــة مــن خ ــة بلوائ ــواع اإلرشــاد ومنهــا  التوعي ــة أن ــم كاف لتقدي

المتنوعــة لمســاعدة الطالبــات علــى تصحيح مســيرتهن  الدراســية واكتشــاف قدراتهــن  وميولهن وتحقيق 

أعلــى معــدالت التحصيــل العلمــي وبلــورة أهدافهــن واتخــاذ القــرارات المناســبة المتعلقــة بمســتقبلهن 

األكاديمــي والمهنــي عــن طريــق االســتفادة القصــوى مــن جميــع اإلمكانيــات المتاحــة . 

 فــي التعليــم الجامعــي   وذلــك لتحقيــق النمــو المتكامــل 
ً
 أساســيا

ً
حيــث يعتبــر اإلرشــاد األكاديمــي ركنــا

للطالبــات فــي جميــع الجوانــب، والتغلــب علــى مــا قــد يواجهــن مــن مشــكات وصعوبــات تؤثــر فــي 

ــراءات  ــهيل اإلج ــيط وتس ــا وتبس ــبة له ــول المناس ــاد الحل ــى إيج ــاعدة عل ــة والمس ــيرتهن الجامعي مس

ــة  ــث تعــد الطالب 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 الطالبات على معرفة وفهم التعليمات واللوائح الجامعية.  .1  

ــات نحــو المجتمــع والوطــن ووالة األمــر وتنويرهــن ضــد االنحرافــات  ــة للطالب ــة األفــكار اإليجابي تنمي  .٢  

الفكريــة.

ــف مــع  ــى التكي ــات ومســاعدتهن عل ــم اإلرشــاد التعليمــي والنفســي واالجتماعــي للطالب ٣.  تقدي  

ــى مشــاكلهن الشــخصية والنفســية  ــب عل ــة للتغل ــة وإكســابهن المهــارات الازم ــة الجامعي البيئ

واالجتماعيــة. والدراســية 

ــدة  ــية المعتم ــة الدراس ــام الخط ــق إتم ــا يحق ــتهن بم ــاء دراس ــات أثن ــازم للطالب ــم ال ــر الدع توفي  .4  

المتاحــة. الزمنيــة  المــدة  ضمــن  المتطلبــات  جميــع  وإنهــاء 

االهتمام بالطالبات   المتفوقات والموهوبات وتقديم ما يعزز قدراتهن وإبداعاتهن.  .5  

العلمــي  مســتواهن  لرفــع  الســبل  بأفضــل  وإرشــادهن   
ً
دراســيا المتعثــرات  الطالبــات  توجيــه   .6  

عقبــات. مــن  يواجهــن  قــد  مــا  علــى  للتغلــب  ومســاعدتهن   

حصر الطالبات ذوات االحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية الازمة لهن.  .٧  

مســاعدة الطالبــات علــى تقويــة عاقاتهــن الشــخصية وتنميــة قدراتهــن التــي تســاعدهن علــى أن   .8  

يصبحــن عضــوات مســؤوالت ومنتجــات فــي مجتمعهــن.

تعريــف الطالبــات بالتخصصــات الجامعيــة المرتبطــة بدراســتهن وإثــارة اهتماماتهــن بالمجــاالت التــي   .9  

يحتاجهــا ســوق العمــل.
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مســاندة  متميــزة  خدمــات  الجامعــة  تقــدم 

البرنامــج  طالبــات  ذلــك  ويشــمل  للطالبــات، 

1ـ إدارة التغذية و اإلعاشة 

تتولــى هــذه اإلدارة خدمــات التغذيــة واإلعاشــة 

لطالبــات الجامعــة.

 طــوال العام بواســطة 
ً
يتــم تقديــم وجبــات يوميا

شركات اســتثمارية مخفضة.

2.المركز الطبي

يحوي المركز على الخدمات المساندة التالية:

··	·العيادات التخصصية.

··	·التمريض.التثقيف الصحي.     

··	·الصيدلية .

··	·المختبر.   

لفتح الملفات الجديدة يشترط التالي:

األســرة  أو ســجل  الوطنيــة  الهويــة  1ـ بطاقــة 

األصلــي.

ــال عــدم صدورهــا  ــة )فــي ح ــة الجامعي ٢.البطاق

ــة(. ــن الجامع ــف م ــة تعري ــر الطالب تحض
3ـ 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.

4ـ نادي الطالبات:

··	·ُيَعــدُّ النــادي المقــر الرئيــس لممارســة األنشــطة 

والهوايــات  والرياضيــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة 

المختلفــة لجميــع طالبــات الجامعــة عامــة.

تنمــي  التــي  التدريبيــة  الــدورات  فيــه  تعقــد  ·	··

مداركهــن. وتوســع  مواهــب الطالبــات 

··	·يعــرض العديــد مــن األفــام العلميــة والثقافيــة 

ــات. ــدة للطالب ــة المفي والديني

بــه يحتــوي علــى  النــادي كتيــب خــاص  ··	·ُيصــدر 

خطــة األنشــطة الطابيــة والبرامــج التدريبيــة التــي 

يقدمهــا علــى مــدار العــام.

٥ - آلية تسليم بطاقات الصراف اآللي:

إدارة  بواســطة  آليــا  البطاقــات  طلــب  يتــم    	

المكافــآت والبــدالت حــال اكتمــال الطالبــات 

عــن  اإلعــان  يتــم  وســوف  المســتجدات، 

كيفيــة وموعــد االســتام علــى تويتــر حســاب 

الطــاب. شــؤون  عمــادة 

الخدمات المساندة في الجامعة
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التقويم الجامعي للعام 143٨ / 143٩ هـ 

الفصل الدراسي األول

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
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التقويم الجامعي للعام 143٨ / 143٩ 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
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التقويم الجامعي للعام 143٨ / 143٩ 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
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التواصل مع الطالبات
http://units.imamu.edu.sa/deanships/Preperationfemale/Pages/default.aspx

ــا، أم مــن خــال وســائل  ــات ســواء حضوري ــى تواصــل مســتمر مــع بناتهــا الطالب ــة عل عمــادة البرامــج التحضيري

التواصــل المتمثلــة بالموقــع االلكترونــي حيــث خصــص صفحــة الكترونيــة للطالبــات، كذلــك مــن خــال الوســائل 

اآلتيــة:

 	d.p.p@imamu.edu.sa التواصل مع البريد االلكتروني للعمادة 

 	@Ppdeanship التواصل مع حساب تويتر   

 	      Ppdeanship@gmail.com التواصل مع اإلرشاد األكاديمي  

الرسائل النصية على الجوال	 
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أرقام تهمك

الرقمالمكتب

عميد البرامج التحضيرية
٢581484
٢589444

٢598166مكتب الوكيلة

98605مشرفة المسارات

98069مشرفة اإلرشاد األكاديمي

98٣٣0مشرفة األنشطة
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مطابع الجامعة



الدليل اإلرشادي
لطالبات البرامج التحضيرية

عمادة البرامج التحضيرية

العام الجامعي
14٣9 / 1440 ه


