
 
 

1 

 

Royal Commission For Jubail & Yanbu          

Royal Commission in Jubail 

INTER  OFFICE  MEMORANDUM 

عل وينبة الملكية للجبيئالهي  

 الهيئة الملكية بالجبيل

ـةمذكرة داخلي  

 وتحديد املستوى في اللغة اإلنجليزية اختبار  اإلعفاءإجراءات 

 
 : إجراءات اختبار  اإلعفاء ومعادلة مقررات من السنة التحضيرية .1

 

 .املوحد عن ضوابط اإلعفاء قبول يعلن للطالبات أثناء فترة ال .1.1

عقد  .1.2
ُ
 الفصل الدراس ي. ات اإلعفاء في األسبوع األول من اختبار ت

 تعفى الطالبة من مقررات السنة التحضيرية حسب اإلجراءات والضوابط التالية: .1.3

 فاء من مقررات اللغة اإلنجليزية اإلع    .1.3.1

 TOFELSما يثبت حصولها على إحدى  الشهادات العاملية )القبول والتسجيل ب مكتبتقدم الطالبة املستجدة إلى ت .أ

, IELTS , CAMBRIDGE)  القبول إجراءات أثناء فترة إنهاء قبل صدور الجدول الدراس ي وذلك. 

أكثر ( TOFELS , IELTS , CAMBRIDGE)أحد الشهادات العاملية في اختبار على مض ى على حصولها  قد يكون أال  .ب

 من سنتين .

بحيث  القبول والتسجيل مكتبيتم دراسة جميع الطلبات من قبل املوضحة أدناه والشروط بناًء على الدرجات   .ج

عفى الطالبة 
ُ
 ( أو كل 2اللغة االنجليزية )مقرر ( أو 1من دراسة مقرر اللغة االنجليزية )ت

ً
 هما معا

ً
 للضوابط وفقا

 التالية:
 

 اإلعفاءشروط              

 اسم املقرر 
 (Cambridge)  /Oxrordاختبارتقدير  (IELTSدرجة اختبار ) (TOFELاختبار )

مقرر اللغة 

 (1االنجليزية )

 54إلى  45من الدرجة املستحقة املطلوبة 

 أو 

أو  55الدرجة املستحقة املطلوبة  تإذا كان

 مهارتي اختبار الطالبة  تجتز لم و أعلى  

 ( املنعقد في الكلية.)الكتابة واملحادثة

 4.5الدرجة املستحقة املطلوبة  

 . B1التقدير املطلوب  -1

مهارتي )الكتابة  اختبار  لطالبة ا اجتياز -2

 .%60( املنعقد في الكلية بنسبة واملحادثة

مقرر اللغة 

 (2االنجليزية )

 .أعلىأو   55 املطلوبة الدرجة املستحقة  -1

مهارتي )الكتابة  اختبار  لطالبة ا اجتياز   -2

 .%60( املنعقد في الكلية بنسبة واملحادثة

 للدرجاتإذا كان املجموع الكلي  -1

5.0 . 

 اختبار مهارتي إذا كانت درجة  -2

 .5التقل عن   ()الكتابة واملحادثة

 . C2أو C1 أو   B2    التقدير املطلوب -1

مهارتي  اختبار لطالبة ا اجتياز -2

( املنعقد في )الكتابة واملحادثة

 .%60الكلية بنسبة 

إلى وكالةالشؤون  للختبارإرسال قائمة بأسماء الطالبات اللتي سيخضعن ب القبول والتسجيل  يقوم مكتب .د

  في حال دعت الحاجة إلى عقد اختبار ملهارتي )الكتابة واملحادثة(.األكاديمية 

تبليغ إدخالها بالنظام و  تزويد قسم القبول والتسجيل بنتائج االختبار ليتمتقوم وكالة الشؤون األكاديمية ب .ه

 .الطالبات 
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Royal Commission For Jubail & Yanbu          

Royal Commission in Jubail 

INTER  OFFICE  MEMORANDUM 

عل وينبة الملكية للجبيئالهي  

 الهيئة الملكية بالجبيل

ـةمذكرة داخلي  

 إلعفاء من مقررات الرياضيات ا .1.3.2

والتنسيق والتواصل اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات موعد  بإعداد وتحديدالشؤون األكاديمية  تقوم وكالة .أ

 حسب الضوابط التالية:عبر قنوات التواصل الرسمية  واإلعلن عنه مع الطالبات

 ( حسب الضوابط التي يقرها مجلس القسم.1)يحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات  .1

    ( على األقل في A( إذا حصلت تقدير ممتاز )2مقرر الرياضيات ) دراسةيحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من  .2

 .(1اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات )

 .اإلعفاءاختبار القبول والتسجيل بنتائج  مكتبتقوم وكالة الشؤون األكاديمية بتزويد  .ب

 بالنظام وتبليغ الطالبات . اختبار اإلعفاء بإدخال نتائج القبول والتسجيل  مكتبيقوم  .ج

 

 مقررات غير اللغة اإلنجليزية : معادلة  .1.3.3

وثيقة أصلية معتمدة من الكلية أو الجامعة السابقة تتقدم الطالبة املستجدة إلى قسم القبول والتسجيل ب .أ

بشرط توضح املقررات التي تمت دراستها فيها قبل صدور الجدول الدراس ي وذلك أثناء فترة إنهاء إجراءات القبول 

 .اإلنجليزيةأن تكون لغة الدراسة في الكلية أو الجامعة السابقة هي اللغة 

 تعبئة نموذج معادلة املقررات من قبل الطالبة.  .ب

 إلجراءات معادلة املقرراتالشؤون األكاديمية  وكالةماذج إلى جميع النالقبول والتسجيل  مكتبيرسل   .ج
ً
 )وفقا

عادلة املقررات ذات الصلة في السنة مل( هـ 15/6/1435املعتمدة من مجلس الكلية في جلسته العاشرة بتاريخ 

على تقدير ال  ةفيها شريطة حصول الطالب تتي درستها الطالبة في الجامعة/ الكلية السابقة ونجحوال التحضيرية

 . (Cيقل عن جيد )

يعقد القسم األكاديمي اجتماع مجلس القسم ملناقشة معادلة املقررات ويرسل املحضر إلى وكالة الشؤون  .د

 .األكاديمية

 لرفع التوصيات اللزمة.يتم تحويل املحضر إلى  لجنة التقويم األكاديمي  .ه

دخالها بالنظام وتبليغ ليتم إبعد اعتمادها القبول والتسجيل بنتائج معادالت املقررات  مكتبيتم تزويد  .و

 الطالبات.

 

 :من جهات خارجية  املحوالتللطالبات   في اللغة اإلنجليزية تحديد املستوى إجراءات اختبار  .2

 التحضيرية :املقبول تحويلهن للسنة الطالبات    .2.1

لحق بالتخصص إذا قدمت سجل أكاديمي رسمي  .1.2.1
ُ
عفى الطالبة من السنة التحضيرية وت

ُ
إتمامها للسنة  تُيثبت

أن لغة الدراسة في الجامعة/ الكلية املحول منها هي اللغة  حضار وثيقة رسمية تثبتإالتحضيرية بنجاح  باإلضافة إلى 

 اإلنجليزية .
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Royal Commission For Jubail & Yanbu          

Royal Commission in Jubail 

INTER  OFFICE  MEMORANDUM 

عل وينبة الملكية للجبيئالهي  

 الهيئة الملكية بالجبيل

ـةمذكرة داخلي  

فيتم معاملتها معاملة الطالبة نجليزية هي اللغة اال الطالبة حول منها الجامعة/ الكلية امل فيإذا لم تكن لغة الدراسة  .1.2.2

 في الكلية من ناحية اإلعفاء 
ً
 .والرياضيات اإلنجليزيةمن مقررات اللغة املستجدة املقبولة نظاما

 

 :في اللغة اإلنجليزية   تحديد املستوى  اختبار املقبول تحويلهن للتخصص بشرط اجتياز  الطالبات   .2.2

يقوم مكتب القبول بعد اعتماد توصيات لجنة التقويم األكاديمي بشأن املقبول تحويلهن من جهات خارجية  .2.2.1

في اللغة اإلنجليزية إلى  تحديد املستوى والتسجيل  بإرسال قائمة بأسماء الطالبات اللتي سيخضعن الختبار 

 وكالةالشؤون األكاديمية .

 /Oxfordفيما يتعلق بعقد اختبار )والتنسيق  موعد االختبار بإعداد وتحديدشؤون األكاديمية ال تقوم وكالة .2.2.2

Cambridge )عبر قنوات التواصل الرسمية . واإلعلن عنه والتواصل مع الطالبات 

 الحصول على التقديرات التالية :في اللغة اإلنجليزية  تحديد املستوى الجتياز اختبار يشترط  .2.2.3

 .(Oxfordأو ) (Cambridge)( في اختبار C2أو C1 أو   B2تقدير )الحصول على  .أ

 .%60( املنعقد في الكلية بنسبة مهارتي )الكتابة واملحادثة اختبار  لطالبة ا اجتياز .ب

عفى الطالبة املحولة من دخول اختبار  .2.2.4
ُ
أحد على  قدمت ما يثبت حصولهاإذا في اللغة اإلنجليزية  تحديد املستوى ت

 للضوابط التالية: (IELTS أو TOFELS  )العاملية في اختبارالشهادات 
ً
 وفقا

 

 (IELTSدرجة اختبار ) (TOFELاختبار )

 أعلى.أو   55الدرجة املستحقة املطلوبة  -1

مهارتي )الكتابة  اختبار  لطالبة ا اجتياز   -2

 .%60( املنعقد في الكلية بنسبة واملحادثة

 جاتر للد إذا كان املجموع الكلي  -1

5.0 . 

 اختبار مهارتي إذا كانت درجة  -2

 .5التقل عن   ()الكتابة واملحادثة

 

 لضوابط وإجراءات في اللغة اإلنجليزية  تحديد املستوى اختبار إذا اجتازت الطالبة  .2.2.5
ً
يمكن معادلة املقررات وفقا

 معادلة املقررات .


