الهيئة الملكية بالجبيل
كلية الجبيل الجامعية

الئحة السنة التحضيرية
فرع الطالبات
4141هـ (3144م)

الئحة السنة التحضيرية
المادة أألولى
نظام السنة التحضيرية
.4/4

يعتبر قبول الطالبة في الكلية قبوالً مشروطًا باجتياز برنامج السنة التحضيرية بنجاح.

.3/4

السنة التحضيرية سنة دراسية مقسمة على فصلين دراسيين رئيسيين خالف الفصل الصيفي ،يتوجب على الطالبة
إنهاء متطلباتها بنجاح.

.4/4

تحتسب مدة دراسة السنة التحضيرية ضمن المدة المحددة إلكمال متطلبات الحصول على الدرجة العلمية.

.1/4

ال تدخل نتائج مقررات السنة التحضيرية ضمن المعدل العام أو التراكمي للدرجات العلمية التي تقدمها الكلية.

المادة الثانية
اإلعفاء من دراسة المقررات
تعقد اختبارات االعفاء في الكلية للطالبات الالتي اظهرن تفوقا في مقررات السنة التحضيرية أو سبق
لهن دراستها في كليات وجامعات اخرى لغرض اعفائهن من دراستها في الكلية حسب الضوابط
التي تضعها الكلية ومع مراعاة ما يلي:
.4/3

ُتعقد اختبارات اإلعفاء في مقرري اللغة االنجليزية  4و  ، 3و مقرري الرياضيات  4و  3ومقرر أساسيات
الرياضيات .

.3/3

ُتعقد اختبارات اإلعفاء في األسبوع األول من بدء الدراسة بالكلية.

.4/3

ُتعفى الطالبة من دراسة أي من المقررات المذكورة في الفقرة ( )4/3أعاله إذا حصلت على تقدير ال يقل عن جيد
جداً ( )Bفي اختبار اإلعفاء لذلك المقرر ،ويرصد ويرصد لها تقدير ( .)NP

.1/3

يحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر اللغة االنجليزية 4بعد موافقة رئيس القسم المعني بناء على
ضوابط يضعها مجلس القسم.

.5/3

يحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر اللغة االنجليزية  3إذا حصلت على تقدير ممتاز ( )Aعلى األقل
في اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر اللغة االنجليزية .4

.6/3

يَحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات  4بعد موافقة رئيس القسم المعني بناء على
ضوابط يضعها مجلس القسم.

.7/3

يَحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات  3إذا حصلت على تقدير ممتاز ( )Aعلى االقل في
اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات .4
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المادة الثالثة
قواعد الدراسة
تكمل الطالبة متطلبات السنة التحضيرية بنجاح إذا استوفت الشروط التالية:
.4/4

اجتياز المتطلبـات الدراسية فـي مـدة زمنيـة ال تتجـاوز ثالثـة فصـول دراسيـة رئيسـة ،وال يحتسب الفصل الصيفي
وال فصل التقوية ضمن هذه المدة.

.3/4

اجتياز مقرري اللغة االنجليزية  4و  3بما ال يقل عن تقدير جيد ( )Cفي احدهما وتقدير مقبول ( )Dفي اآلخر ،أو
تقدير ال يقل عن مقبول مرتفع ( )D+في كال المقررين.

.4/4

اجتياز مقرري الرياضيات  4و 3بما ال يقل عن تقدير جيد ( )Cفي احدهما وتقدير مقبول ( )Dفي اآلخر ،أو
تقدير ال يقل عن مقبول مرتفع ( )D+في كال المقررين من طالبات المسار العلمي.

.1/4

اجتياز مقرر (أساسيات الرياضيات) بتقدير ال يقل عن مقبول مرتفع ( )D+مع ضرورة النجاح فيه من فرصتين
كحد أقصى لتخصص إدارة األعمال.

.5/4

اجتياز المقررات األخر .

.4/1

ُتحرم الطالبة من االستمرار في دراسة أي مقرر كما تحرم من دخول االختبار النهائي إذا تجاوز غيابها  -بعذر أو

المادة الرابعة
المواظبة

بدون عذر – نسبة عشرين بالمائة ( )%31من الساعات المقرر حضورها في كل مقرر خالل الفصل الدراسي
الواحد .وتحصل من تجاوزت ذلك على تقدير محروم ( ،)DNويحتسب في المعدل الفصلي والتراكمي بـ(صفر).
.3/1

ُتقبل األعذار الطبية لغرض إعادة االختبارات فقط في حال إجراء عملية جراحية أو تنويم في المستشفى أو مرض
معدٍ أو وفاة أحد االقارب من الدرجة األولى ،ولمدير الكلية استثناء خالف ذلك.

.4/1

ُتمنح الطالبة إجازة وضع استثنائية لمدة  45يوماً متصلة ،وال تحتسب هذه المدة ضمن نسبة الغياب المسموح بها
ألي مقرر.
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المادة الخامسة
االنسحاب وتأجيل الدراسة
.4/5

ال يجوز للطالبة االنسحاب من دراسة أي من مقررات السنة التحضيرية.

 .3/5ال يجوز للطالبة التأجيل أو االنسحاب من دراسة الفصل األول لها بالكلية.
 . 4/5يجوز للطالبة تأجيل دراسة الفصل الدراسي الثاني لها بالكلية لمرة واحدة فقط إذا استوفت شروط التأجيل.
 .1/5يجوز للط البة االعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل الثاني لها بالكلية ولمرة واحدة فقط إذا استوفت شروط
االعتذار وتحصل على تقدير منسحب بعذر (  )Wأو منسحب ناجح/راسب ( ) WF/WPوذلك حسب الضوابط
المنظمة لذلك.

المادة السادسة
طي القيد
.4/6

ال يحق للطالبة االستمرار في الدراسة ويعتبر قبولها الغياً إذا تغيبت عن الدراسة خالل كامل األسبوعين األولين
من أول فصل دراسي لها بالكلية.

.3/6

ُيطو قيد الطالبة من الكلية إذا حصلت على تقدير محروم ( )DNأو تقدير راسب ( )Fفي جميع المقررات في
فصل دراسي واحد ،وال يعاد تسجيلها إال بتوصية من لجنة التقويم األكاديمي وموافقة مدير الكلية.

.4/6

يطو قيد الطالبة من الكلية إذا تكرر رسوبها في احد مقرري اللغة االنجليزية  4أو  3أو أحد مقرري الرياضيات 4
أو  3أو مقرر أساسيات الرياضيات في فصلين دراسيين بما في ذلك الفصل الصيفي.

 .1/6يطو قيد الطالبة إذا لم تنه متطلبات السنة التحضيرية في المدة الزمنية المحددة.

المادة السابعة
برنامج التقوية
يمكن للطالبة االلتحاق ببرنامج التقوية  -عند توفره  -وفق التالي:
.4/7

إذا رسبت مرتين متتاليتين في فصلين دراسيين متتاليين في أحد مقرري اللغة اإلنجليزية  4و 3أو أحد مقرري
الرياضيات  4و 3أو مقرر أساسيات الرياضيات.

.3/7

إذا حصلت على تقدير مقبول ( )Dفي مقرري اللغة االنجليزية  4و  3أو مقرري الرياضيات  4و  3وتجاوزت
المدة الزمنية المحددة الجتياز السنة التحضيرية فتحصل على البرنامج في المقرر المتأخر ( اللغة االنجليزية  3أو
الرياضيات .)3
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 .4/7إذا حصلت على تقدير ) (Dفي مقرر أساسيات الرياضيات مرتين.
.1/7

إذا لم تنه متطلبات السنة التحضيرية في المدة الزمنية المحددة ألسباب أخر .

.5/7

ُيسمح باالستفادة من برنامج التقوية لدراسة مقررات الرياضيات واللغة االنجليزية ومقرر أساسيات الرياضيات

ولمرة واحدة فقط لكل مقرر.
. 6/7

تخضع مقررات السنة التحضيرية غير اللغة االنجليزية والرياضيات لبرنامج التقوية عند الحاجة وبناء على
توصية من لجنة التقويم األكاديمي وبموافقة مدير الكلية.

 .7/7ال يحق للطالبة إعادة مقرر اجتازته بنجاح خالف ما ذكر آنفا في هذه المادة.
.8/7

ُتستحصل من الطالبة رسوم دراسية في هذا البرنامج بواقع خمسمائة ( )511ريال للساعة المعتمدة الواحدة خالل

األسبوع األول من بدء الدراسة.
 .9/7إذا قررت الطالبة عدم اكمال برنامج التقوية قبل انتهاء األسبوع الثاني من بدء الدراسة فيخصم مقدار عشرين بالمائة
(  )% 31من الرسوم التي دفعتها ويعاد لها الباقي ،وال تعاد لها الرسوم الدراسية إذا تم االنسحاب بعد ذلك.

المادة الثامنة
االلتحاق بالتخصص
.4/8

يحق لطالبة المسار األدبي عند التحاقها بالكلية اختيار أحد التخصصين :اللغة اإلنجليزية أو إدارة األعمال.

.3/8

يحق لطالبة المسار العلمي عند التحاقها بالكلية اختيار أحد التخصصات التالية :اللغة اإلنجليزية ،إدارة األعمال،
التصميم الداخلي ،الحاسب اآللي أو نظم المعلومات اإلدارية.

.4/8

تفرز رغبات الطالبات في التخصص بنا ًء على الدرجة الموزونة.

.1/8

يحق للطالبة تغيير رغبتها بالتخصص بعد الفصل الدراسي األول من السنة التحضيرية ولمرة واحدة فقط ،وتلتزم
بإكمال دراسة كافة المقررات التابعة لهذا التخصص ضمن المدة الزمنية المحددة للسنة التحضيرية وهي ثالثة
فصول دراسية أساسية بحد أقصى ،تحت الضوابط التالية:
أ .اجتياز مقرر اللغة االنجليزية  4بتقدير  Cعلى األقل.
ب .يتم معادلة مقرر الرياضيات  4بعد اجتيازه بتقدير ( )D+على األقل بمقرر أساسيات الرياضيات
للراغبات بالتحويل إلى تخصص إدارة األعمال.
ج .موافقة القسم المعني.
د .موافقة مدير الكلية.
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.5/8

تلحق الطالبة بالتخصص الذي اختارته عند التحاقها بالكلية إذا اجتازت متطلبات السنة التحضيرية الخاصة بخطتها
بنجاح.

المادة التاسعة
أحكام عامة
.4/9

تطبق الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية المعتمدة بالكلية على طالب السنة التحضيرية فيما لم يرد
بشأنه نص مخالف في هذه الالئحة.

.3/9

يسري العمل بهذه الالئحة اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 4141/4144هـ الموافق
3144/3143م.

.4/9

تنسخ هذه الالئحة ما سبقها من لوائح منظمة للسنة التحضيرية.

.1/9

لمجلس الكلية وحده حق تفسير نصوص هذه الالئحة.

اعتمدت هذه الالئحة من قبل مجلس الكلية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 4141/3/49هـ .
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