التقديم على طلبات اإلعفاء عن دراسة مقررات في السنة التحضيرية
يعلن قسم شؤون الطالبات عن استقبال طلبات اإلعفاء عن دراسة مقررات (اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب اآللي) للسنة التحضيرية في
الفصل الدراس ي ( )422للعام الجامعي 1442/1441على النحو التالي:
مواعيد التقديم لإلعفاء عن مقررات السنة التحضيرية:
التاريخ والوقت

اليوم

ً
 20ديسمبر  2020م (الساعة  7صباحا)

األحد

ً
 17يناير  2021م (الساعة  10صباحا)

األحد

طلبات اإلعفاء
بدء استقبال طلبات اإلعفاء من مقررات (اللغة اإلنجليزية والرياضيات
والحاسب اآللي)
نهاية استقبال طلبات لإلعفاء من مقررات (اللغة اإلنجليزية والرياضيات
والحاسب اآللي)

مالحظه هامة :لن يتم النظرفي أي طلب بعد هذه الفترة .
شروط وضوابط التقدم على طلب اإلعفاء :
أ.

االعفاء من مقرر اللغة اإلنجليزية:
ً
 .1أن تكون الطالبة حاصلة على إحدى الشهادات العاملية ( CAMBRIDGEأو TOFELأو  ) IELTSورفعها إلكترونيا مع النموذج
(أ)،ولن يتم النظر في الطلب بدونها.
 .2أال يكون قد مض ى على حصولك على أحد الشهادات العاملية ( )TOFELS , IELTS , CAMBRIDGEأكثر من سنتين .
 .3دخول اختبار االعفاء املقدم من قسم اللغة اإلنجليزيةً ،
بناء على درجات الشهادة واالختبار وسوف يتم دراسة إمكانية اإلعفاء
ً
من دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية ( )1أو مقرر اللغة اإلنجليزية ( )2أو كالهما معا حسب شروط الكلية.

شروط اإلعفاء
اختبار()TOFEL

اسم املقرر

درجة اختبار()IELTS

تقديراختبار))Oxford / Cambridge

الدرجة املستحقة املطلوبة من  45إلى 54
مقرر اللغة
اإلنجليزية ()1

أو
إذا كانت الدرجة املستحقة املطلوبة  55أو

الدرجة املستحقة املطلوبة 4.5

أعلى ولم تجتز الطالبة اختبار مهارتي

 -1التقدير املطلوب . B1
 -2اجتياز الطالبة اختبار مهارتي (الكتابة
واملحادثة) املنعقد في الكلية بنسبة .%60

(الكتابة واملحادثة) املنعقد في الكلية.
 -1الدرجة املستحقة املطلوبة  55أو أعلى.
مقرر اللغة
اإلنجليزية ()2

 -2اجتياز الطالبة اختبار مهارتي
(الكتابة واملحادثة) املنعقد في الكلية
بنسبة .%60

 -1إذا كان املجموع الكلي للدرجات . 5.0
 -2إذا كانت درجة اختبار مهارتي
(الكتابة واملحادثة) ال تقل عن .5

 -1التقدير املطلوب  B2أو  C1أو .C2
 -2اجتياز الطالبة اختبار مهارتي
(الكتابة واملحادثة) املنعقد في الكلية
بنسبة .%60

ب .االعفاء من مقرر الرياضيات:
 .1تعفى الطالبة من دراسة مقرر الرياضيات ( )1إذا اجتازت اختبار اإلعفاء حسب الضوابط التي يقرها مجلس القسم.
 .2يحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات ( )2إذا اجتازت اختبار االعفاء من مقرر الرياضيات ( )1حسب
الضوابط التي يقرها مجلس القسم.
ج .االعفاء من مقرر الحاسب اآللي:
 .1تعفى الطالبة من دراسة مقرر الحاسب اآللي إذا اجتازت اختبار اإلعفاء حسب الضوابط التي يقرها مجلس القسم.

إجراءات تقديم طلب اإلعفاء:
 على الطالبات الراغبات بالتقدم بطلب اإلعفاء ملقرر اللغة اإلنجليزية ،تعبئة نموذج (أ) مع إرفاق إحدى الشهادات العاملية ( CAMBRIDGE
أو TOFELأو  ) IELTSوإرساله إلى البريد اإللكتروني الخاص بقسم القبول والتسجيل
AdmissionandRegistration-F@ucj.edu.sa
 على الطالبات الراغبات بالتقدم بطلبات اإلعفاء ملقرر الرياضيات أو الحاسب اآللي ،تعبئة االستبانة على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEm3P9bytOuvlIuLdC2I0iRaU6HKvZQ8cDmiG_imA4FnQZQ/viewform?usp=pp_url

مواعيد وآلية اختبارات اإلعفاء :
تاريخ االختبار

االختبار
اللغة اإلنجليزية (كتابة
ومحادثة)

يوم اإلثنين

 5جمادى الثاني  1442هـ

 18يناير  2021م

الحاسب اآللي

يوم اإلثنين

 5جمادى الثاني  1442هـ

 18يناير  2021م

الرياضيات ()1

يوم الثالثاء

 6جمادى الثاني  1442هـ

 19يناير  2021م

الرياضيات ()2

يوم األربعاء

 7جمادى الثاني  1442هـ

 20يناير  2021م

لالستفسارعن أي مما ورد أعاله يمكنك التواصل على البريد االلكتروني التالي:
AdmissionandRegistration-F@ucj.edu.sa

وقت االختبار

آلية االختبار

من الساعة  8إلى
ً
الساعة  10صباحا
من الساعة  12:30إلى
ً
الساعة  2ظهرا
من الساعة  8إلى
ً
الساعة  10صباحا
من الساعة  8إلى
ً
الساعة  10صباحا

ً
حضوريا إلى مبنى الكلية (اختبار ورقي)
ً
حضوريا إلى مبنى الكلية باستخدام البالك
بورد في معامل الحاسب اآللي
عن بعد باستخدام البالك بورد مع تفعيل
خاصية  lockdown Browserواملراقبة
بالفيديو والتي تستلزم استخدام جهاز ذو
كاميرا أمامية

