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 املادة األولى:

 نظام السنة التحضيرية

 ب 0-0
ً
 مشروطا

ً
لتحاق بنجاح لال ريةمتطلبات السنة التحضي اجتياز يعتبر قبول الطالب في الكلية/املعهد قبول

 بالبرامج التخصصية.

السنة التحضيرية سنة دراسية مقسمة إلى فصلين دراسيين رئيسيين خالف الفصل الصيفي، ويتوجب على  0-2

 فصول دراسية  رئيسية.  ةالطالب إنهاء متطلباتها بنجاح في مدة ل تتجاوز ثالث

ل متطلبات الحصول على الدرجة ل تحتسب مدة دراسة السنة التحضيرية ضمن املدة املحددة إلكما 0-3

 العلمية.

ل تدخل نتائج مقررات السنة التحضيرية ضمن املعدل العام أو التراكمي للدرجات العلمية التي يقدمها  0-4

 قطاع الكليات واملعاهد.

 املادة الثانية:

 أ. قواعد الدراسة

 يكمل الطالب متطلبات السنة التحضيرية بنجاح إذا استوفى الشروط التالية:  0-2

 كلية الجبيل الجامعية معهد الجبيل التقني

 كلية الجبيل الصناعية

مستويات اللغة اإلنجليزية األربعة بعالمة ل تقل  اجتياز . 0

 ( في جميع املستويات.Dعن )

 مقرر أعمال الورش بنجاح.  اجتياز . 2

 ل يتجاوز عدد املقررات املتبقية له مقررين. نأ. 3

 

إلنجليزية األربعة بعالمة ل تقل مستويات اللغة ا اجتياز . 0

 ( في جميع املستويات.Dعن )

( بما ل يقل عن تقدير 2)( و0مقرري الرياضيات ) اجتياز . 2

(C في )حدأ( هما وتقديرD+( في اآلخر أو تقدير )D في ) كال

 .املقررين

 جميع مقررات السنة التحضيرية األخرى. اجتياز. 3
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 :لتحاق بالتخصصاإلب. 

/ املعهد إذا اجتاز متطلبات السنة التحضيرية حسب ما ورد في املادة  فرة بالكليةااملتو يلحق الطالب بأحد التخصصات     

 إذا كان عدد الطالب أكبر من عدد املقاعد املتاحة. ،الثانية  وتكون  املفاضلة باملعدل التراكمي وحسب شروط كل جهة

 

 كلية الجبيل الصناعية كلية الجبيل الجامعية معهد الجبيل التقني

تصر القبول في التخصصات يق املعدل التراكميحسب 

 الحاصلين على الطالب  الهندسية

مقرري  فأكثر في (Cعلى تقدير جيد )

 .(2و0الرياضيات )

 (Cعلى تقدير جيد )يشترط الحصول 

 .(2( و )0في مقرري الرياضيات ) فأكثر 

  التالية:لاللتحاق بالتخصصات 

 سة القوى الكهربائية. تقنية هند0

 . تقنية هندسة اآللت الدقيقة2

 .التحكم و

 .. تقنية هندسة الصيانة امليكانيكية3

 .. تقنية الهندسة الكيميائية4
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 :الثالثةاملادة  3

 تحويل املسار )خاص بكلية الجبيل الصناعية(

سار اإلداري حسب اإلجراءات التي تحددها وكالة الكلية يجوز تحويل طالب السنة التحضيرية من املسار التقني إلى امل    

ه السنة التحضيرية بمعدل ل يقل اجتياز لشؤون الطالب. كما يجوز تحويل الطالب من املسار اإلداري إلى املسار التقني بعد 

 للمادة و  ،(2.51عن )
ً
 وبدن ،الثانيةاستيفائه شروط اللتحاق بالتخصص وفقا

ً
 صحيا

ً
.وأن يكون لئقا

ً
 يا

 

 الرابعة:املادة  4

 املواظبة

ختبار النهائي ألي مستوى من مستويات اللغة ويحرم فقط من دخول ال  ،على الطالب حضور املحاضرات والدروس العملية    

 في باقي املقررات2/05في ذلك املستوى، أو ما نسبته ) اتصالساعة  (25)اإلنجليزية األربعة إذا زادت مدة غيابه عن 
ً
 ( أسبوعا

( في اللغة W( ويحتسب في املعدل ب )صفر( ، ويحصل على عالمة )DDويحصل من تجاوز ذلك على تقدير محروم ) ،الدراسية

وفي املقررات األخرى إذا كان السبب لتجاوز املدة/ النسبة املحددة هو أحد األعذار املنصوص عليها في املادة  ،اإلنجليزية

 .الخامسة

 :الخامسةاملادة  5

 تبار إعادة االخ

ختبارات القصيرة في اللغة اإلنجليزية( بشرط عدم ختبارات )عدا ال ايسمح للطالب بتأدية ما فاته من  5-0

 للضوابط التالية: DDحصوله على عالمة )
ً
 ( وفقا

في حالة اإلصابة  أو  ،فترة إجازة النقاهة التي تلي التنويم أو خاللفي حالة التنويم في مستشفى حكومي  .0

 مرض معدي.ب

 شؤونعلى أن يسلم شهادة الوفاة إلدارة/ لوكالة  ،لة وفاة أحد األقارب من الدرجة األولىفي حا .2

 ( أيام من تاريخ الوفاة.5الطالب في مدة أقصاها )

  شطة الرسمية التي تكون الكلية أوفي حالة املشاركة في املناسبات واألن .3
ً
 فيها.  الطالب طرفا
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للغة/القسم املختص بطلب إعادة الة شؤون الطالب بالرفع ملعهد اعند تحقق أحد الضوابط أعاله تقوم وك 5-2

ل الطلب ملعهد وعند تأخر وصو  ،ختبار املطلوب إعادته( أيام عمل من تاريخ ال 5)في مدة أقصاها ختبار ال 

 لبدء مستوى جديد من مستويات Wيتم منح الطالب عالمة )اللغة اإلنجليزية 
ً
( في ذلك املستوى نظرا

 جليزية. اللغة اإلن

 :السادسةاملادة  6

 االنسحاب وتأجيل الدراسة

ه من وإذا أخلى طرف ،الدراس ي األول له بالكلية/املعهد من الفصل النسحابل يجوز للطالب التأجيل أو  6-0

 ويحق له التقديم كطالب مستجد عند فتح باب القبول.الكلية/املعهد يلغى قبوله 

فصل دراس ي رئيس ي بعد الفصل األول من اللتحاق بالسنة يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة ل 6-2

 على أن يتقدم بعذر مقبول لوكالة الكلية ،السنة التحضيريةالتحضيرية وملرة واحدة فقط طيلة بقائه في 

ول يحتسب هذا الفصل من ضمن املدة الزمنية  ،الطالب قبل صدور الجدول الدراس ي لشؤون املعهد /

ول توضع له أي عالمة في سجله  ،السنة التحضيرية حسب املادة الثانية الالزمة إلنهاء متطلبات

 األكاديمي.

التقدم بطلب النسحاب من فصل دراس ي رئيس ي بعد الفصل  بعد صدور الجدول الدراس ي يجوز للطالب 6-3

خالف األعذار  ،مقبول   بعذر  الطالب لشؤون املعهد /لوكالة الكلية إذا تقدموملرة واحدة فقط األول 

ويحتسب من املدة الزمنية الالزمة إلنهاء السنة التحضيرية حسب ،  ملنصوص عليها في املادة الخامسةا

( في أي من DNلم يحصل على عالمة )ما  في سجله األكاديمي (W) وتوضع له عالمة الثانيةاملادة 

 املقررات.

س ي رئيس ي بعد الفصل التقدم بطلب النسحاب من فصل درا بعد صدور الجدول الدراس ي يجوز للطالب 6-4

األعذار املنصوص عليها في  بأحد الطالب لشؤون املعهد /لوكالة الكلية إذا تقدماألول وملرة واحدة فقط 

 الثانيةيحتسب من املدة الزمنية الالزمة إلنهاء السنة التحضيرية حسب املادة ل و ،  املادة الخامسة

 . في سجله األكاديمي (W) وتوضع له عالمة
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( أو درجة DDقد حصل على تقدير ) وكان ،حالة املوافقة على طلب النسحاب من الدراسة للطالبفي  6-5

فيعتمد  األخرى  ختبار نهائي في أحد مستويات اللغة اإلنجليزية فيحفظ في سجله األكاديمي، أما املقرراتا

 بالتقويم التقدير الذي سيحصل عليه على الوقت الذي تمت فيه املوافقة على طلب اإلنسحاب م
ً
قارنة

 -األكاديمي لذلك الفصل الدراس ي كما يلي:

سجل عالمة 6-5-0
ُ
( في السجل األكاديمي للطالب في جميع مقررات السنة التحضيرية إذا W)  ت

 للتقويم األكاديمي « السابع»تقدم بطلبه بعد صدور جدوله حتى نهاية األسبوع الدراس ي 
ً
وفقا

للفصل الصيفي  « الثالث»حتى نهاية األسبوع الدراس ي « الثاني»وبين بداية األسبوع الدراس ي 

 وتحتسب من ضمن املدة الزمنية إلنهاء السنة التحضيرية حسب املادة الثانية.

دالعامة )ماعدا اللغة اإلنجليزية(  في املواد 6-5-2 قيَّ
ُ
( منسحب ناجح في السجل WWعالمة ) ت

حتى « التاسع»اية األسبوع الدراس ي األكاديمي للطالب إذا تقدم بطلبه خالل الفترة ما بين بد

 للتقويم األكاديمي« األخير»قبل بداية األسبوع 
ً
ومن بداية  ،للفصل الدراس ي الرئيس ي وفقا

للفصل الصيفي، شريطة « األخير»حتى قبل بداية األسبوع الدراس ي « الرابع»األسبوع الدراس ي 

من الفصلية جميع األنشطة ( في Dأن ل يقل تقدير الطالب في تلك املقررات عن مقبول )

 الفصل الدراس ي الرئيس ي بما في ذلك اختبارات منتصف الفصل.

دبالنسبة للمواد العامة )ماعدا اللغة اإلنجليزية(  6-5-3 قيَّ
ُ
( منسحب راسب في السجل WWعالمة ) ت

من  الفصلية ( في جميع األنشطةDاألكاديمي للطالب إذا كان تقدير الطالب أقل من مقبول )

ختبارات منتصف الفصل، وتقدم بطلبه خالل الفترة اس ي بما في ذلك راس ي الرئيالفصل الد

حتى قبل بداية األسبوع األخير للفصل الدراس ي « التاسع»ما بين بداية األسبوع الدراس ي 

 للتقويم األكاديمي، ومن بداية األسبوع الدراس ي 
ً
حتى قبل بداية « الرابع»الرئيس ي وفقا

 بالنسبة للفصل الصيفي.األسبوع الدراس ي األخير 
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وتقدم بعذر  ،أي مقرر من مقررات السنة التحضيرية( في DDإذا حصل الطالب على عالمة ) 6-5-4

 غيابه قبل حصوله على وعن ،الخامسةإليها في املادة  مقبول من األعذار املشار

سنة تحتسب من ضمن املدة الزمنية إلنهاء الل ( و Wفإنه يحصل على تقدير ) ،(DD) عالمة

 .وذلك ملرة واحدة التحضيرية حسب املادة الثانية

( في املواد العامة في السنة WW-WW-Wنسحاب الطالب وحصوله على عالمة )اعند  6-5-5

 اللغة اإلنجليزية في تلك الفترة.( في مستوى Wعالمة ) ُيعطىالتحضيرية فإنه 

 :السابعةاملادة  7

 طي القيد

 من السنة التحضير 
ً
 ية ويطوى قيده من الكلية/املعهد في الحاالت التالية:يفصل الطالب أكاديميا

 ( في جميعDDلتحضيرية على تقدير )إذا حصل بنهاية الفصل األول أو الثاني من التحاقه بالسنة ا 7-0

 باإلضافة إلى أي مستوى من مستويات اللغة اإلنجليزية. ،املقررات

ة اإلنجليزية  أو أي متطلب من متطلبات ( في أحد مستويات اللغDD( أو )Wإذا تكرر حصوله على تقدير ) 7-2

 للمادة الثانية.  
ً
 السنة التحضير ية وفقا

 ( في ثالث مستويات مختلفة من مستويات اللغة اإلنجليزية األربعة.DD( أو )Wإذا حصل على تقدير ) 7-3

 ية.السنة التحضيرية حسب املادة الثانية خالل ثالثة فصول دراسية رئيس اجتياز عدم إنهائه متطلبات  7-4

برنامج السنة التحضيرية التقدم بطلب  اجتياز يمكن للطالب الذي تم طي قيده بسبب عدم تحقيقه شروط  7-5

 للحالت التالية:
ً
 إعادة قيده وفقا

)بما فيها الفصل الذي طوي قيده  فصالن دراسيان رئيسيانعلى طي قيده  مض  لم يإذا  7-5-0

وية وفق الضوابط مج التقفيه( فيمكن أن يعاد قيده شريطة أن يتم تسجيله في برنا

، ويجب عليه إنهاء متطلبات السنة التحضيرية خالل  الثامنةليها في املادة إوالشروط املشار 

 ذلك الفصل اإلضافي. 
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إذا مض ى على طي قيده أكثر من فصلين دراسيين رئيسين )بما فيها الفصل الذي طوي  7-5-2

ون الرجوع إلى سجله األكاديمي ويطبق قيده فيه( فبإمكانه التقديم للكلية كطالب مستجد د

 عليه كافة الشروط واألحكام في حينه.

باستثناء الحالت املشار  ةأكاديميل يجوز إعادة قيد الطالب املفصول ألسباب تأديبية أو  7-5-3

 أو أي حالت أخرى يقرها مجلس الكلية/املعهد.  ،ليها في البنود أعالهإ

 :الثامنةاملادة  8

 برنامج التقوية

 B+1( أو املستوى األخير في برنامج اللغة اإلنجليزية )2فصل الطالب في مقرر الرياضيات )إذا  8-0
ً
( ولم يكن حاصال

( فيهما فإنه يعطى فرصة إضافية واحدة إلعادة ذلك املقرر أو املستوى على برنامج التقوية DDعلى عالمة )

 إلنهاء متطلبات السنة التحضيرية. 

متطلبات السنة التحضيرية األخرى  نية )ثالثة فصول دراسية( ولم ينه  الزموإذا فصل الطالب بسبب املدة  8-2

حسب املادة الثانية فيعطى فرصة إضافية واحدة على برنامج التقوية إذا كان بإمكانه إنهائها في هذا الفصل 

صل فيه.DDشريطة عدم حصوله على عالمة ) ،الدراس ي اإلضافي
ُ
 ( في الفصل الذي ف

 التقوية مرة واحدة/ مستوى لغة إنجليزية واحد.يستفاد من برنامج  8-3

 .ريال للساعة املعتمدة 251التقوية ومقدارها ستيفاء رسوم ا 8-4

 

 :لتاسعةاملادة ا 9

 التحويل من خارج الكلية/املعهد

 ل يقبل التحويل ملن لم يتجاوز السنة التحضيرية في الجامعة / الكلية السابقة.
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 :العاشرةاملادة  .01

 نة التحضيرية واإلعفاء منها:معادلة الس

 للضوابط اآلتية: قررات السنة التحضيريةملأو اإلعفاء عادلة املتتم 
ً
 للطالب الدارس في جامعة / كلية سابقة وفقا

 كطالب مستجد. 01-0
ً
 أن يكون الطالب تم قبوله نظاما

 أن تكون لغة الدراسة في الكلية أو الجامعة السابقة هي اللغة اإلنجليزية  01-2

 الطالب اختبارات تحديد املستوى أو أي اختبار تطلبه الكلية/املعهد. أن يحضر  01-3

أن يقدم الطالب وثيقة أصلية معتمدة من الكلية أو الجامعة السابقة توضح املقررات التي درسها  01-4

ذلك قبل صدور  و  (STLEI OR TOEFLوتقديراته فيها أو تقديم ما يثبت حصوله على الشهادات العاملية )

 .س ي لكل مستو ى من مستويات اللغة اإلنجليزيةجدوله الدرا

قرر  01-5
ُ
والتي درسها  معادلة املقررات ذات الصلة في السنة التحضيريةمعهد اللغة اإلنجليزية  /املعنية  األكاديميةاألقسام  ت

    .(Cالطالب في الجامعة / الكلية السابقة ونجح فيها شريطة حصول الطالب على تقدير ل يقل عن جيد )

 

  عشر: الحاديةادة امل 00

 أحكام عامة

تطبق لئحة الدراسة والختبارات للمرحلة الجامعية املعتمدة بالكلية/ املعهد على طالب السنة التحضيرية فيما لم يرد بشأنه  00-0

 نص مخالف في هذه الالئحة.

 من بداية الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي   00-2
ً
 هـ. 0438 / 0437يسري العمل بهذه الالئحة اعتبارا

 تنسخ هذه الالئحة ما سبقها من لوائح منظمة للسنة التحضيرية. 00-3

 حق تفسير نصوص هذه الالئحة. األكاديمي للقطاع مجلسلل 00-4
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 (0ملحق )

 الخطة الدراسية

ات الخطة الدراسية لبرنامج اللغة اإلنجليزية املوحد للسنة التأسيسية مشتملة على أسماء املقررات ورموزها وعدد الساع

 املعتمدة وساعات التصال. 

 

 كلية الجبيل الصناعية:كلية الجبيل الجامعية/الخطة الدراسية لطالب أ. 

 

reFsr ei isriF 

emaFsi ru i emaFsi emoi eFioers 

emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
Practical baL lataT 

A hTilg E1 ELI 001 4 
24 1 25 

Acceptance from 

RC College and 

Institutes Sector 

A hTilg E2 ELI 002 4 ELI001 

emaFsi ru i emaFsi emoi eFioers 

emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
beL baL lataT 

Math 1 GES 021 3 3    

Introduction To 

Computer  
MIT 012 1 1     

 

lAlEb LATOT 12 28 1 29  
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Second Semester 

emaFsi ru i  emaFsi emoi eFioers 
emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
Practical baL lataT 

A hTilg E1 ELI 003 4 
20 2 22 

ELI 002 

A hTilg E1  sTll  ELI 004 4 ELI003 

emaFsi ru i emaFsi emoi eFioers 
emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
beL baL lataT 

Math 2 GES 022 4 4   GES 021 

Study Skills GES 006 1 1      

lAlEb LATOT 13 25 2 27  

 

 معهد الجبيل التقني:الخطة الدراسية لطالب ب. 

First Semester  

emaFsi ru i emaFsi emoi eFioers 
emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
Practical baL lataT 

A hTilg E1 ELI 001 4 
24 1 25 

Acceptance from 

RC College and 

Institutes Sector 

A hTilg E2 ELI 002 4 ELI001 

emaFsi ru i emaFsi emoi eFioers 
emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
beL baL lataT 

leLg iLaT 

gnawi h 
BSTD 1506 4 2 3 5 

 

ALLloatia aT 

LeaTtg & TaletH 
ETLT  1502 1 0 2   2 
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lAlEb LATOT 13 26 6 32  

 

 

 

 

Second Semester  

emaFsi ru i emaFsi emoi eFioers 
emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
Practical baL lataT 

A hTilg E1 ELI 003 4 
20 2 22 

ELI 002 

A hTilg E1  sTll  ELI 004 4 ELI003 

emaFsi ru i emaFsi emoi eFioers 
emuru r amaFs 

sFiFiiaeseris 
beL baL lataT 

 retupmo 

ntttpcipprA 
AC n  2504 2 1 3 4 

 

Workshop Practice  ACSB  2502 2 1 3 4  

 mccApcit 

sipcmeippcM 
AC s  2502 

3 3 0 3 
 

lAlEb LATOT 15 25 8 33  

 

 

 

 

 
 

 

 


