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ــه  ــه وصحب ــى آل ــلين وعل ــن والمرس ــم النبيي ــد خات ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــه وس ــى الل ــن وصل ــه رب العالمي ــد لل الحم

أجمعيــن ... 

حرصــاً مــن إدارة الكليــة علــى كل مــا مــن شــأنه مســاعدة الطالبــة وخصوصــاً الطالبــة المســتجدة وتبصيرهــا بالحيــاة 

الجامعيــة، فقــد تــم إعــداد هــذا الكتيــب الــذي بيــن يديــك آمليــن أن يســاعدك علــى اغتنــام فــرص النجــاح واإلبــداع، 

ــب  ــن الجوان ــر م ــر بالكثي ــة، والتبص ــات الدراس ــل قاع ــا داخ ــك تعلمه ــاح ل ــد ال يت ــي ق ــارات الت ــن المه ــدد م ــزود بع والت

األكاديميــة والخدمــات اإلداريــة الالزمــة لــك فــي بدايــة حياتــك الدراســية الجامعيــة؛ األمــر الــذي يوفــر لــك مــن وقتــك 

وجهــدك مــا تســتعينين بــه علــى الدراســة والتحصيــل.

وإذ نهنئــك علــى اختيــارك، ونبــارك لــك قبولــك فــي الكليــة، فإننــا نتمنــى لــك حيــاة دراســية تتميــز بالجــد والمثابــرة 

ــاً لــك علــى اجتيــاز هــذه  والعلــم النافــع، ونأمــل منــك الحــرص علــى قــراءة هــذا الكتيــب واالهتمــام بــه ليكــون عون

المرحلــة الهامــة بــكل تفــوق واقتــدار مــع خالــص األمنيــات لــك بالتوفيــق والســداد.

ــة أو  ــدتك األكاديمي ــة مرش ــك مراجع ــل يمكن ــذا الدلي ــي ه ــواردة ف ــع ال ــن المواضي ــن أي م ــل ع ــن التفاصي ــد م ولمزي

ــجيل.  ــول والتس ــم القب قس

وختاماً، فإننا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد أو تنقيح مادة هذا الكتيب.

                                                                                                                                 سائلين الله أن يوفق الجميع لكل خير



مقـدمـة

أوالً: اإلجراءات العامة للطالبات المستجدات

     الحصول على البطاقة الجامعية

     الجدول الدراسي 

     استالم الكتب الدراسية

     فتح ملف بالمركز الطبي

ثانياً: برنامج التهيئة للطالبات المستجدات

ثالثاً: الشؤون األكاديمية

      برنامج السنة التحضيرية  

      محتويات الجدول الدراسي

      التقديرات الدراسية

      حساب المعدل الفصلي والتراكمي

رابعاً: القواعد الدراسية لطالب السنة التحضيرية

       المواظبـة

     اجتياز برنامج السنة التحضيرية

     العبء الدراسي

     التخصصات الحالية بالكلية

     قواعد اختيار التخصص

اختبارات اإلعفاء لمقررات السنة التحضيري

     اختبارات المقررات الدراسية

     الفصل من برنامج السنة التحضيرية

     إدارة برنامج السنة التحضيرية

خامساً: وحدة الخدمات الطالبية

سادساً: وحدة  التوجيه واإلرشاد الطالبي

سابعاً: وحدة األمن والسالمة

ثامناً: (مركز مصادر التعلم) المكتبة

تاسعاً: أسئلة وأجوبـة مهمـة

عاشراً: مصطلحات تهمــك

أحدى عشر:عناوين وأرقام تهمك

ثاني عشر : رسم توضيحي لمباني الكلية 
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مقدمة

يعتبــر برنامــج الســنة التحضيريــة فــي الكليــة الركيــزة األولــى للدراســة، ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تهيئــة وتحضيــر 

ــه: ــم أهداف ــن أه ــة، وم ــة التخصصي ــتجدات للدراس ــات المس الطالب

     تنميــة مهــارات الطالبــات فــي اللغــة اإلنجليزيــة لتهيئتهــن للدراســة بالكليــة حيــث أنهــا هــي لغــة الدراســة 

األساســية.

     مراجعة وتعزيز معلومات الطالبات الرياضية والتحليلية.

     دعم معلومات الطالبات في علم الحاسب اآللي.

     تزويــد الطالبــات بمهــارات التعلــم التــي يحتجنهــا للدراســة واإلرشــاد المهنــي الضــروري وذلــك الختيــار التخصــص 

األكاديمــي المناســب بنــاًء علــى معلومــات مســبقة.

إن المــدة المقــررة لبرنامــج الســنة التحضيريــة هــي ســنة دراســية مقســمة إلــى فصليــن دراســيين، يتــم فيهــا 

دراســة المقــررات التاليــة:

1. اللغة اإلنجليزية.

2. الريـاضيـات.

3. مهارات الدراسة الجامعية.

4. مقدمة في الحاسب اآللي.

5. مهارات االتصال.
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أوالً / اإلجــــــراءات 
العامة للطالبات 

المستجدات:

     الحصول على البطاقة الجامعية لها أهمية بالغة في:

     تحديد هوية الطالبة داخل حرم الكلية.

     االستفادة من مرافق الكلية والخدمات الطالبية كمركز مصادر التعلم.

     الدخول لقاعة االختبار.

    مالحظة: البد من إبراز البطاقة الجامعية قبل الحصول على أي خدمة داخل الكلية.

الجدول الدراسي 
الطالبــة المســتجدة يمكنهــا طباعــة جدولهــا الدراســي مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة علــى موقــع الكليــة فــي 

بدايــة الفصــل الدراســي األول لمعرفــة أوقــات المحاضــرات والحضــور وعــدم الغيــاب أو التأخــر ممــا قــد يؤثــر علــى 

ــلباً. ــة س الطالب

ســتجدين فــي الجــدول الدراســي اســم المرشــدة األكاديميــة ورقــم مكتبهــا، وســتكون هــذه المرشــدة مســؤولة 

عــن متابعــة مســيرتك فــي الســنة التحضيريــة )علمــاً بأنــه ســوف يتــم تعييــن مرشــدة أكاديميــة أخــرى بعــد التحاقــك 

ــية  ــة الدراس ــة والخط ــح واألنظم ــير اللوائ ــي تفس ــاعدتك ف ــا مس ــث يمكنه ــا حي ــام بزيارته ــك القي ــص( وعلي بالتخص

وحــل مشــاكلك األكاديميــة.

     مالحظة: يرجى مراجعة جدولك الدراسي خالل األسبوع األول ألنه قد تطرأ عليه بعض التغييرات.

استالم الكتب الدراسية 
خطوات استالم الكتب الدراسية:

1. طباعة قائمة الكتب الدراسية من الحساب الخاص بك في موقع الكلية.

2. يتوجــه ولــي األمــر إلــى )مركــز بيــع الكتــب( المتواجــد فــي كليــة الجبيــل الصناعيــة لشــراء الكتــب الدراســية علــى أن 

يصطحــب معــه الجــدول الدراســي وقائمــة الكتــب والبطاقــة الجامعيــة.

    مالحظــة: ســيتم خصــم قيمــة الكتــب مــن مكافأتــك الشــهرية أمــا الطالبــة الزائــرة أو )الطالبــة الدارســة علــى 

حســابها الخــاص( فســتقوم بدفــع قيمــة كتبهــا نقــداً.

فتح ملف بالمركز الطبي
ــة  ــج الهيئ ــة لبرنام ــة التابع ــة األولي ــز الرعاي ــي مراك ــاً ف ــعافية مجان ــة واإلس ــات الطبي ــا الخدم ــة لطالباته ــدم الكلي تق

الملكيــة للخدمــات الصحيــة، حيــث يمكنهــا االســتفادة مــن هــذه الخدمــة منــذ إجــراء الفحــص الطبــي للقبــول فــي 

مراكــز الرعايــة األوليــة التابعــة لهــا.
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ثانياً / برنامج 
التهيئة للطالبات 

المستجدات:

تقدم وكالة شؤون الطالبات بالتعاون مع وكالة الشؤون األكاديمية

 العديد من البرامج واألنشطة للطالبات بهدف توعيتهن 

وتثقيفهن وشغل أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع، ومن هذه

 البرامج واألنشطة يوم التهيئة للطالبات المستجدات والذي يقام

 في األسبوع األول من الدراسة ومن أهدافه:

1. مساعدة الطالبات المستجدات على فهم النظام الجامعي واللوائح الدراسية

 عن طريق المحاضرات واللقاءات مع بعض المسؤوالت في الكلية.

2. إعطاء الطالبة فكرة عن مباني الكلية وقاعات الدراسة والمعامل المخصصة للمحاضرات العملية.

3. مساعدة الطالبات المستجدات على فهم الجدول الدراسي ومعرفة إجراءات استالم الكتب.

4. تهيئة الطالبة للدراسة الجامعية من الناحيتين األكاديمية واالجتماعية.

5. إتاحة الفرصة لتعارف الطالبات الجدد وبناء عالقات اجتماعية بينهن.
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ثالثاً / الشؤون 
األكاديمية:

1. برنامج السنة التحضيرية
ُصمم برنامج السنة التحضيرية بحيث يتم إكماله في فصلين دراسيين 

على النحو التالي:

أ - الخطة الدراسية للتخصصات التالية )التصميم الداخلي، نظم المعلومات

 اإلدارية، علوم، الحاسب اآللي، إدارة األعمال، المحاسبة، إدارة الموارد البشرية( 
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ب - الخطة الدراسية لتخصص )اللغة اإلنجليزية( 
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2. محتويات الجدول الدراسي:
ــن  ــي م ــي تتمكن ــه لك ــرى ترجمت ــرف ج ــام غ ــن وأرق ــماء محاضري ــي بأس ــوذج افتراض ــو نم ــي ه ــدول الدراس ــذا الج ه

ــه. ــم محتويات فه

تعلميات هامة:

- لــن يتــم الســماح للطالــب بتأديــة اختبــار ســبق وأن تخلــف عنــه بالرغــم مــن حصولــه علــى اجــازة مرضيــة مالــم يكــن 

منومــا بالمستشــفى ومشــار لهــذا التنويــم فــي إجازتــه المرضيــة أو فــي تقريــر طبــي.

 - اقتنائــك للتقويــم الدراســي ودليــل الطالــب وقرائتهمــا بــكل دقــة وإمعــان لمــا يحتويانــه مــن معلومــات تهمــك 

تتعلــق بأنظمــة ولوائــح الكليــة حيــث أن كلمــة ال أعلــم وال أدري أو لــم يخبرنــي أحــد بذلــك ســوف لــن تقبــل منــك.

- حضــورك للمحاضــرات الالمنهجيــة والتــي ينظمهــا مركــز التوجيــه واالرشــاد الطالبــي بيــن الحيــن واالخــر منهــا علــى 

ــي  ــرات الت ــع المحاض ــأن جمي ــا ب ــخ( علم ــات ...ال ــتعداد لإلمتحان ــاح، االس ــة النج ــت، صناع ــم الوق ــال )تنظي ــبيل المث س

سوف تحضرها ستسجل في سجلك الالمنهجي.  

Student Name

Student  ID

Advisor Name:

Department  General Studies

Major   Science Preparatory (MIS)

Classification  Regular   

Stream     Science 

FATIMAH M A ALQAHTANI

٣٨١٢٠٠٠٠١   

MAILA BERNAL

 ٣٩١Semester:

Staff 
  

Periods

١ - ٠٧:٠٠-٣٠٧:٥٠ - ٠٩:٠٠-٥٠٩:٥٠ - ١١:٠٠-٧١١:٥٠ - ١٣:٠٠-٩١٣:٥٠ - ١٥:٠٠-١١١٥:٥٠ - ١٧:٠٠-١٣١٧:٥٠ - ١٩:٠٠-١٥١٩:٥٠ - ٢١:٠٠-٢١:٥٠

٢ - ٠٨:٠٠-٤٠٨:٥٠ - ١٠:٠٠-٦١٠:٥٠ - ١٢:١٠-٨١٣:٠٠ - ١٤:٠٠-١٠١٤:٥٠ - ١٦:٠٠-١٢١٦:٥٠ - ١٨:٠٠-١٤١٨:٥٠ - ٢٠:٠٠-١٦٢٠:٥٠ - ٢٢:٠٠-٢٢:٥٠

     Total 

RoomBuilding

Details

ThuWedTueMonSunActivitySeqSec

CTCR
Course Name

Course Code

Rowena  

SARAH 

HUDA 

MILAGROS 

F٣٣٥

٤٧

F٣٣٥

F٣٣٥

FEMALE BUILDING

FEMALE BUILDING

FEMALE BUILDING

FEMALE BUILDING

Theoretical

Practical

Listening and

Reading, Wr

٤

١,٢

٣

١,٢

٥

٧,٨

٥

١

٣

٤

٢٠١

٢٠١

٢٠١

٢٠١

(١

(١

(١

 Math I ٠٢١GES

 ٠١٢MIT
 

٠٠١ENGL
 

٠٠١ENGL

٣

١

٨

١٢

٢٤

٣

١

٨

١٢

٧,٨

١,٢,٣

١,٢

٤,٥

٤,٥

٧,٨,١,٢

 Introduction to computer 
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3. التقديرات الدراسية:
تحسب التقديرات الدراسية في كل مقرر كما يلي:

 )WF, DN( بينمــا يدخــل الرمــزان،  )IP, NP, W, WP( :الرمــوز التــي ال تدخــل فــي حســاب المعــدل الفصلــي / التراكمــي هــي

.F فــي حســاب المعــدل ويعامــالن معاملــة الرمــز

الرمز
العربي

الرمز
 اإلنجليزي

المدلول
 بالعربي

المدلول
النقــاطحدود الدرجة باإلنجليـزي

أ+

أ

ب+

ب

ج+

ج

د+

د

ه

م

ل

ح

ند

هد

ع

ع ج

ع هـ

ممتاز مرتفع

ممتـاز

جيد جداً مرتفع

جيد جداً

جيـد مرتفع

جيـد

مقبول مرتفع

مقبول

راسـب

مستمر

غير مكتمـل

محـروم

ناجح دون درجة

راسب دون درجة

منسحب بعذر

منسحب بأداء ُمرٍض

منسحب بتقدير راسب  

A +

A

B +

B

C +

C

D +

D

F

IP

IC

DN

NP

NF

W

WP

WF

Exceptional

Excellent

Superior

Very Good

Above Average

Good

High-Pass

Pass

Fail

In-Progress

In-Complete

Denial

No grade Pass

No grade  fail

Withdrawn

Withdrawn with Pass

Withdrawn with Fail

٩٥ - ١٠٠

٩٠-أقل من ٩٥

٨٥ – أقل من ٩٠

٨٠ – أقل من ٨٥

٧٥ – أقل من ٨٠

٧٠ – أقل من ٧٥

٦٥ – أقل من ٧٠

٦٠ – أقل من ٦٥

أقل من ٦٠

ـ

ـ

ـ

٦٠ وأكثر

أقل من ٦٠

ـ

ـ

ـ

٤,٠٠

٣,٧٥

٣,٥٠

٣,٠٠

٢,٥٠

٢,٠٠

١,٥٠

١,٠٠

صفـر

ـ

ـ

صفـر

ـ

٠

ـ

ـ

صفـر
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4. حساب المعدل الفصلي والتراكمي:
فيما يلي مثال لكيفية حساب المعدل الفصلي والتراكمي:

ENGL ٠٠١

GES ٠٢١

MIT ٠١٢

B +

C +

B

٣,٥

٢,٥

٣

٨

٣

١

١٢

٢٨

٧,٥

٣

٣٨,٥

I

I

   =  (Semester GPA

(English I)

(Math I)

(Introduction to computer )

(٣٨,٥

(١٢
٣,٢٠   =

ENGL ٠٠٢

GES ٠٢٢

GES ٠٠٦

B +

C 

B

٣,٥

٢

٣

٨

٤

١

١٣

٢٨

٨

٣

٣٩

II

II

   =   (Cumulative GPA

(English II)

(Math II)

(Study Skills)

(١٢ + ١٣
  ٣,١٠  = =

الثاني

٧٧,٥مجموع النقاط التراكمية ( ٣٨,٥ + ٣٩ ) 
٢٥

رمز
المقرر

رمز
المقرر
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رابعاً / القواعد 
الدراسية لطالبات 
السنة التحضيرية:

5. المواظبـة:

     يجب على الطالبة في الكلية المواظبة على الحضور والجد واالجتهاد

)DN( ألن عدم االنتظام في الحضور سوف يتسبب في الحصول على عالمة

التي تعني حرمان الطالبة من االستمرار في المقرر ودخول االختبار النهائي، علماً

بأن عالمة )DN( ُتحتسب في المعدل الفصلي والمعدل التراكمي بـ )صفر(. وتعتبر الطالبة

 التي حصلت على هذه العالمة راسبًة في المقرر. 

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

     ال يجــوز للطالبــة التأجيــل أو االعتــذار عــن دراســة الفصــل الدراســي األول، ويجــوز تأجيــل دراســة الفصــل الدراســي 

الثانــي لمــرة واحــدة فقــط إذا اســتوفت شــروط التأجيــل. كمــا يجــوز االعتــذار عن االســتمرار في دراســة الفصــل الثاني 

لهــا بالكليــة ولمــرة واحــدة فقــط إذا اســتوفت شــروط اإلعتــذار وتحصــل الطالبــة إثــر ذلــك علــى تقديــر منســحب )W( أو 

منســحب ناجح/راســب )WP/WF( وذلــك حســب الضوابــط المنظمــة لذلــك.

      مالحظة: يكون التقديم لطلب التأجيل قبل بداية الفصل المراد تأجيل الدراسة فيه.

      ينبغــي علــى الطالبــة مراعــاة األنظمــة الخاصــة بــكل مــادة فيمــا يتعلــق باســتحقاق درجــات الحرمــان، وذلــك 

بمراجعــة مرشــدتها األكاديميــة فــي الســنة التحضيريــة أو مراجعــة قســم القبــول والتســجيل.

      فــي حالــة حصــول الطالبــة علــى الحرمــان )DN( أو الرســوب )F( فــي جميــع المقــررات فــي نهايــة أي فصــل دراســي، 

فــإن ذلــك يعرضهــا للفصــل النهائــي مــن الكليــة، وال يعــاد قيدهــا إال بتوصيــة مــن لجنــة التقويــم األكاديمــي 

ــة. ــر الكلي ــة مدي وموافق

      تحــرص وحــدة التوجيــه واإلرشــاد علــى مســاعدة الطالبــات لتجــاوز مشــكلة الغيــاب، وُتنصــح الطالبــات الالتــي تجــاوز 

ــرفة  ــة مش ــرر بمراجع ــددة ألي مق ــة المح ــدروس العملي ــرات وال ــن المحاض ــه م ــموح ب ــدر المس ــف الق ــن نص غيابه

وحــدة التوجيــه واإلرشــاد الطالبــي، وذلــك لمناقشــة وضعهــن ومســاعدتهن فــي التغلــب علــى المعوقــات التــي 

تــؤدي لتكــرار غيابهــن.

      ال تقبل األعذار لغرض غياب المحاضرات وإنما تحسم من رصيد الغياب الخاص بك.

      تقبــل األعــذار الطبيــة لغــرض إعــادة االختبــارات فقــط فــي حــال إجــراء عمليــة جراحيــة أو تنويــم فــي المستشــفى 

أو مــرض معــٍد أو الوفــاة مــن الدرجــة األولــى )ابــن، بنــت، أم، أب، أخ، أخــت(. علــى أن يكــون مثبتــاً بتقريــر طبــي معتمــد 

مــن المستشــفى. وذلــك برفــع طلــب مــن خــالل حســابك الشــخصي عبــر خدمــات البوابــة اإللكترونيــة واختيــار طلــب 

 PDF التواصــل مــع اإلدارة وتوجيهــه إلــى قســم القبــول والتســجيل وتوضيــح ســبب الغيــاب مــع إرفــاق العــذر بصيغــة

فــي مــدة ال تتجــاوز إســبوعين مــن تاريــخ صــدور اإلجــازة.

      ُتمنــح الطالبــة إجــازة وضــع اســتثنائية لمــدة 15 يومــاً متصلــة، وال تحتســب هــذه المــدة ضمــن نســبة الغيــاب 

المســموح بهــا ألي مقــرر.
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   اجتياز برنامج السنة التحضيرية:

ــل  ــب الفص ــية، وال يحتس ــول دراس ــاوز 3 فص ــة ال تتج ــدة زمني ــي م ــة ف ــنة التحضيري ــات الس ــاء متطلب ــك إنه ــب علي يج

الصيفــي فــي حــال النجــاح مــن ضمــن تلــك الفصــول، ويمكــن تلخيــص متطلبــات إنهــاء جميــع مقــررات الســنة 

التحضيريــة )اجتيازهــا( علــى النحــو التالــي:

     اجتيــاز مقــرري اللغــة اإلنجليزيــة )1,2( بمــا ال يقــل عــن درجــة جيــد )C( فــي أحدهمــا وتقديــر مقبــول )D( فــي اآلخــر، أو 

تقديــر ال يقــل عــن مقبــول مرتفــع )D+( فــي كليهمــا.

      اجتيــاز مقــرري الرياضيــات )1,2( بمــا ال يقــل عــن درجــة جيــد )C( فــي أحدهمــا وتقديــر مقبــول )D( فــي اآلخــر، أو تقديــر 

ال يقــل عــن مقبــول مرتفــع )D+( فــي كليهمــا لتخصصــات المســار العلمــي.

      اجتياز باقي المقررات بنجاح.

 )D+(فــي أحدهمــا و )D( أو )( فــي كل مــن مقــرري اللغــة اإلنجليزيــة )1، 2D( فــي حالــة حصــول الطالبــة علــى تقديــر      

فــي اآلخــر فــإن عليهــا إعــادة المقــرر المتأخــر )اللغــة اإلنجليزيــة 2( وفــي حالــة عــدم حصولهــا علــى التقديــر المطلوب 

كمــا ذكــر ســابقاً فإنهــا تفصــل أكاديميــاً مــن الكليــة. 

ــي  ــا و )+D( ف ــي أحدهم ــات )1، 2(  أو )D( ف ــرري الرياضي ــن مق ــي كل م ــر )D( ف ــى تقدي ــة عل ــول الطالب ــة حص ــي حال       ف

اآلخــر فــإن عليهــا إعــادة المقــرر المتأخــر )الرياضيــات 2 ( وفــي حالــة عــدم حصولهــا علــى التقديــر المطلــوب كمــا ذكــر 

ســابقاً فإنهــا تفصــل أكاديميــاً مــن الكليــة. 

     العبء الدراسي:

     ال يسمح للطالبة بالحذف أو اإلضافة أو تغيير الشعب لمقررات السنة التحضيرية.

     الحد األعلى للتسجيل في الفصل الصيفي هو ٨ ساعات معتمدة.

      التخصصات الحالية بالكلية:

1. علوم الحاسب اآللي 

2. نظم المعلومات اإلدارية

3. إدارة األعمال 

4. المحاسبة

5. إدارة الموارد البشرية

6. التصميم الداخلي

7. اللغة اإلنجليزية 



دليل الطالبةالمســـتجدة14

   االلتحاق بالتخصص:

ــد  ــانية( عن ــوم إنس ــظ القرآن-عل ــرعية وعربية-تحفي ــوم ش ــي )عل ــار األدب ــن المس ــة م ــة العام ــة الثانوي ــق لطالب       يح

ــرية. ــوارد البش ــة أو إدارة الم ــة اإلنجليزي ــص اللغ ــار تخص ــة اختي ــا بالكلي التحاقه

     يحــق لطالبــة الثانويــة العامــة مــن المســار العلمــي )العلــوم الطبيعيــة( عنــد التحاقهــا بالكليــة اختيــار أحــد 

ــي  ــب اآلل ــي الحاس ــب اآلل ــوم الحاس ــي - عل ــم الداخل ــال -التصمي ــة -إدارة األعم ــة اإلنجليزي ــة :) اللغ ــات التالي التخصص

-نظــم المعلومــات اإلداريــة – المحاســبة – إدارة المــوارد البشــرية(.

     يحق للطالبة التقدم بطلب تحويل رغبتها بالتخصص وفقاً للضوابط التالية:

 أ. التقــدم بالطلــب خــالل الفصــل الدراســي األول مــن الســنة التحضيريــة ولمــرة واحــدة فقــط حســب المواعيــد 

المعلنــة فــي ذلــك الفصــل.

 ب. االلتــزام بإكمــال دراســة كافــة المقــررات التابعــة لهــذا المســار ضمــن المــدة الزمنيــة المحــددة للســنة التحضيريــة 

وهــي ثالثــة فصــول دراســية رئيســية بحــد أقصــى.

 ج. شروط التحويل بين مسارات التخصص في السنة التحضيرية:

      تلتحــق الطالبــة بالتخصــص الــذي اختارتــه عنــد التحاقهــا بالكليــة إذا اجتــازت متطلبــات الســنة التحضيريــة الخاصــة 

بخطتهــا بنجــاح.

     ال يحق للطالبة االلتحاق بالتخصص في الفصل الصيفي

BUS-MIS-HRM)  من
(ACCT-CS-ID-
(ENGL) إلى

(HRM- ENGL)  من
BUS-MIS -ACCT) إلى

(CS-ID-

بين التخصصات التالية

(BUS-MIS-ACCT-CS-ID)

ENGL-BUS-MIS) من

(HRM) إلى (ACCT-CS-ID- 

اجتياز مقرر اللغة 
اإلنجليزية (١) بتقدير

 (C) على األقل

توفر مقعد متاح

موافقة مدير الكليةموافقة مدير الكليةموافقة مدير الكليةموافقة مدير الكلية

توفر مقعد متاحتوفر مقعد متاحتوفر مقعد متاح

أن تكون حاصلة على 
شهادة الثانوية في مسار

 العلوم الطبيعية فقط
----



15 دليل الطالبةالمســـتجدة

    معادلة مقررات السنة التحضيرية واإلعفاء منها:
      ُتعقــد اختبــارات اإلعفــاء فــي األســبوع األول مــن كل فصــل دراســي ويتــم تقديــم وتســجيل الطلــب لــدى مكتــب 

القبــول والتســجيل فــي فتــرة إنهــاء إجــراءات القبــول

      يتم اإلعفاء من دراسة مقررات السنة التحضيرية للطالبة المقبولة نظاماً كطالبة مستجدة وفقاً للضوابط التالية:

أوالً: اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية:

ــدور  ــل ص ــة )TOFELأو IELTS أو CAMBRIDGE( قب ــهادات العالمي ــدى الش ــى إح ــا عل ــت حصوله ــا يثب ــة م ــدم الطالب  أ. أن تق

الجــدول الدراســي.

 ب. أال يكون قد مضى على حصولها على أحد الشهادات العالمية )TOFELأو IELTS أو CAMBRIDGE( أكثر من سنتين.

 ج. يجــوز إعفــاء الطالبــات مــن دراســة مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة )1( أو مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة )2( أو كالهمــا معــاً حســب 

الضوابــط والشــروط التــي يقرهــا مجلــس القســم.

ثانياً: اإلعفاء من مقررات الرياضيات: 

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

 ب. يحــق للطالبــة دخــول اختبــار اإلعفــاء مــن دراســة مقــرر الرياضيــات )2( إذا حصلــت تقديــر ممتــاز )A( علــى األقــل فــي 

اختبــار اإلعفــاء مــن دراســة مقــرر الرياضيــات )1(.

      يتــم معادلــة مقــررات مــن الســنة التحضيريــة )غيــر اللغــة اإلنجليزيــة( للطالبــة المقبولــة نظامــاً كطالبــة مســتجدة 

والتــي ســبق لهــا الدراســة فــي جامعة/كليــة ســابقة وفقــاً للضوابــط التاليــة:

 أ. أن تكون لغة الدراسة في الكلية أو الجامعة السابقة هي اللغة اإلنجليزية.

 ب.  أن تقــدم الطالبــة وثيقــة أصليــة معتمــدة مــن الكليــة أو الجامعــة الســابقة توضــح المقــررات التــي درســتها 

وتقديراتهــا فيهــا وذلــك قبــل صــدور الجــدول الدراســي.

 ج. تقــرر األقســام األكاديميــة المعنيــة معادلــة المقــررات ذات الصلــة بالســنة التحضيريــة والتــي درســتها الطالبة في 

الجامعة/الكليــة الســابقة ونجحــت فيهــا شــريطة حصولهــا علــى تقديــر اليقــل عــن جيــد )C( فــي تلــك المقررات.

3/2 إذا تمــت معادلــة مقــرر أو أعفيــت الطالبــة مــن دراســته يرصــد تقديــر ناجــح بــدون درجــة )NP( فــي الســجل 

للطالبــة. األكاديمــي 

(TOFEL) اختبار(IELTS) درجة اختبار (Cambridgeتقدير اختبار
(Oxford /

مقرر اللغة 
االنجليزية (١)

مقرر اللغة
 االنجليزية (٢)

الدرجة المستحقة
المطلوبة  ٤,٥

شروط
اإلعفاء اسم

المقرر
الدرجة المستحقة المطلوبة من ٤٥ إلى ٥٤

أو إذا كانــت الدرجــة المســتحقة المطلوبــة 
الطالبــة  اختبــار  أو أعلــى  ولــم تجتــز    ٥٥
مهارتــي (الكتابــة والمحادثــة) المنعقــد 

في الكلية.

١. الدرجة المستحقة المطلوبة ٥٥  أو أعلى.
٢. اجتياز الطالبة  اختبار  مهارتي (الكتابة 
والمحادثة) المنعقد في الكلية بنسبة 

.٪٦٠

١- إذا كان المجموع الكلي 
للدرجات ٥,٠ .

٢- إذا كانت درجة  اختبار 
مهارتي (الكتابة والمحادثة)  

ال تقل عن ٥

 .Cأو ٢Cأو  ١  B١. التقدير المطلوب    ٢
٢. اجتياز الطالبة اختبار 

مهارتي (الكتابة والمحادثة) 
المنعقد في الكلية بنسبة 

.٪٦٠

. B١. التقدير المطلوب ١
٢. اجتياز الطالبة  اختبار  

مهارتي (الكتابة والمحادثة) 
المنعقد في الكلية بنسبة 

.٪٦٠
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    اختبارات المقررات الدراسية:

ُيعقد في الفصل الدراسي نوعان من االختبارات:

النــوع األول: االختبــارات القصيــرة، وهــي مــا تســمى بـــ )Quizzes( وتجــدول حســب الخطــة الزمنيــة للمقــرر، والهــدف 

منهــا إبقــاء الطالبــة متصلــة بالمــادة الدراســية.

النــوع الثانــي: االختبــارات األساســية، ويتــم عقــد ثالثــة اختبــارات أساســية يتــم تحديدهــا مــع بدايــة كل فصــل دراســي، 

ــار  ــي Second Major Exam، االختب ــي الثان ــار الفصل ــي األول First Major Exam، االختب ــار الفصل ــي: االختب ــا يل ــا كم وبيانه

.Final Exam النهائــي

 قــد يتــم فــي بعــض المقــررات الدراســية تحديــد اختبــار نصــف فصلــي Mid-term Exam بــدالً عــن االختباريــن األول 

والثانــي المذكوريــن أعــاله، باإلضافــة لالختبــار النهائــي والــذي يكــون شــامالً لمنهــج المقــرر الــذي درســته الطالبــة 

خــالل الفصــل الدراســي، ويتــم توزيــع نســب درجــات المــادة علــى هــذه االختبــارات باإلضافــة إلــى درجــات أعمــال 

ــنة. الس

   الفصل األكاديمي من برنامج السنة التحضيرية:

تفصل الطالبة أكاديمياً من السنة التحضيرية ويطوى قيدها من الكلية في الحاالت التالية:

1-    إذا حصلت الطالبة على تقدير محروم )DN( أو تقدير راسب )F( في جميع المقررات في فصل دراسي واحد.

2-  إذا تكــرر رســوبها فــي أحــد مقــرري اللغــة اإلنجليزيــة )1أو2( أو أحــد مقــرري الرياضيــات )1أو2( فــي فصليــن دراســيين 

بمــا فــي ذلــك الفصــل الصيفــي.

3- إذا لم تنِه متطلبات السنة التحضيرية خالل ثالثة فصول دراسية رئيسية.

   إدارة برنامج السنة التحضيرية

يتــم اإلشــراف األكاديمــي علــى برنامــج الســنة التحضيريــة مــن قبــل وكالــة الكليــة للشــؤون األكاديميــة وذلــك 

بالتنســيق مــع قســم اللغــة اإلنجليزيــة وقســم الدراســات العامــة وقســم علــوم الحاســب اآللــي كمــا يتــم اإلشــراف 

ــة  ــة مراجع ــن ألي طالب ــررات. ويمك ــقات المق ــطة منس ــة بواس ــنة التحضيري ــررات الس ــن مق ــى كل م ــي عل األكاديم

مرشــدتها األكاديميــة لالستفســار عــن أي مقــرر، أو مناقشــة أي مشــكلة تتعلــق بأحــد المقــررات.
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خامساً / وحدة
الخدمات الطالبية: 

تقدم وحدة خدمات الطالبات العديد من البرامج الخدمية واألنشطة 

الالمنهجية المتميزة؛ وذلك بهدف توفير بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية

 المهارات والمعارف والخبرات وصقل شخصية الطالبة اجتماعياً ونفسياً 

وتربوياً وتعزيز انتمائها للدين والوطن.

الخدمات الطالبية :

- صناديق األمانات.

- النقل.

- إصدار خطاب تعريف رسمي وفقاً لحاجة الطالبة.

- برنامــج التشــغيل الطالبــي: يهــدف إلــى إتاحــة فرصــة العمــل فــي أقســام الكليــة اإلداريــة واألكاديميــة الكتســاب 

الخبــرة وتنميــة المهــارات والمعــارف وشــغل أوقــات الفــراغ لــدى الطالبــات.

األنشطة الطالبية

     يســعى مكتــب األنشــطة الطالبيــة إلــى بــذل كل جهــد ممكــن لتطويــر الطالبــة بطريقــة متكاملــة، وتنميــة 

ــي  ــاهم ف ــزة تس ــرة ومتمي ــة ومبتك ــة متنوع ــطة المنهجي ــذ أنش ــق تنفي ــن طري ــا ع ــا وخبراته ــا ومعارفه مهاراته

تحقيــق رغباتهــا واكتشــاف مواهبهــا وإتاحــة الفرصــة الســتثمار وقــت فراغهــا بــكل ماهــو مفيــد ونافــع.

يدعم مكتب النشاط عدداً من األندية الطالبية وهي: 

• نادي إدارة األعمال

• نادي التصميم الداخلي

• نادي الحاسب اآللي

• نادي اللغة اإلنجليزية

• النادي الديني

• النادي الثقافي

• نادي إعداد القادة

• نادي رفد التطوعي

• النادي الصحي
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سادساً / وحدة 
التوجيه واإلرشاد 

الطالبي: 

تقدم استشارات اجتماعية ونفسية لمساعدة الطالبة على تجاوز 

المشكالت الدراسية واالجتماعية والنفسية. كما تقدم أنشطة اجتماعية 

للطالبات تهدف إلى تنمية الجوانب النفسية واالجتماعية والسلوكية

 والمهنية والمعرفية لدى الطالبات، بما يضمن التكيف مع الحياة الجامعية.

الخدمات التي تقدمها وحدة التوجيه واإلرشاد: 

   السلف واإلعانات: 
ــعبئة الطلــب إلكترونيــاً عبــر البوابــة اإللكترونيــة حيــث يجــوز صــرف ُســلف، أ وإعانــات ماليــة ألي  ــة بــــــتـــ تقــوم الطالبـــ

ــال. ــف )1,000( ري ــى أل ــد أقص ــداً بح ــياً واح ــالً دراس ــة فص ــي الكلي ــى ف ــب أمض طال

   البرنامج اإلرشادي للطالبات:
هــو برنامــج يســعى للتواصــل مــع طالبــات الســنة التحضيريــة ومســاعدتهن علــى التوافــق والنجــاح فــي حياتهــن 

الجامعيــة، بترشــيح طالبــات مرشــدات مــن تخصصــات مختلفــة لديهــن الرغبــة بمســاعدة طالبــات الســنة التحضيريــة 

فــي:

- التكيف مع الدراسة الجامعية )مرشدات الحياة الجامعية(

ــدات دروس  ــة )مرش ــنة التحضيري ــواد الس ــع م ــة لجمي ــم دروس تقوي ــالل تقدي ــن خ ــية م ــات الدراس ــي الصعوب - تخط

ــة( التقوي

    ممرضة الكلية: 
توفــر الكليــة عيــادة داخليــة فــي مبنــى الكليــة، تقــدم اإلســعافات األوليــة وبعــض األدويــة والمســتلزمات الصحيــة 

ويمكنــك عزيزتــي الطالبــة مراجعــة العيــادة وتزويدهــا باألدويــة التــي تســتخدمينها لتكــون جاهــزة لالســتخدام فــي 

الحــاالت الطارئــة وتحديــث حالتــك الصحيــة واحتياجاتــك الخاصــة لــدى ممرضــة الكليــة حتــى تتمكــن مــن مســاعدتك.
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سابعاً / وحدة 
األمن والسالمة:

تتولى وحدة األمن والسالمة مهام المحافظة على سالمة 

وأمن األفراد والمباني والممتلكات في مرافق الكلية 

وتعمل على نشر التوعية بأمور السالمة واألمن لمنع وقوع

 الحوادث، كما تعمل على تطبيق األنظمة والقوانين التابعة للكلية.

الخدمات التي تقدمها الوحدة للطالبات: 
1.  إصدار البطاقات الجامعية 

ــد  ــة عن ــات الكلي ــا لموظف ــم إلبرازه ــكل دائ ــا بش ــا حمله ــة وعليه ــا الجامعي ــن بطاقته ــؤولة ع ــة مس ــر الطالب    تعتب

ــن  ــم األم ــى قس ــدم إل ــا  التق ــب عليه ــا  يج ــدة صالحيته ــاء م ــا أو انته ــا أو تلفه ــال فقدانه ــي ح ــا , وف ــا منه طلبه

ــد.  ــدل فاق ــة ب ــى بطاق ــول عل ــب الحص ــالمة لطل والس

 

   رسوم إصدار البطاقة الجامعية:

      فــي حــال وجــدت الطالبــة البطاقــة األصليــة يتــم إعــادة بطاقــة بــدل فاقــد لمكتــب األمــن والســالمة حتــى ال تتعرض 

للمساءلة. 

2 -استالم وتسليم المفقودات 

      فــي حــال العثــور علــى أغــراض مفقــودة يتــم تســليمها لمكتــب األمــن والســالمة مثــل ) محفظــة – جــوال – 

حقيبــة – مفاتيــح .... الــخ ( .

     فــي حــال فقــدان بعــض األغــراض الشــخصية يتــم تعبئــة نمــوذج مــن قبــل الشــخص الفاقــد وتســليمها فــي حــال 

التعــرف عليهــا .

3- حفظ األمن داخل الكلية و المحافظة على اتباع االنظمة و القوانين .

      نامل االطالع على دليل المخالفات والعقوبات اإلنضباطية على موقع الكلية.

الغرامة الماليةعدد مرات فقدان البطاقة 

 المرة األولى

 المرة الثانية 

 المرة الثالثة

٥٥ ريال

 ١٥٥ ريال

٣٥٥ ريال



دليل الطالبةالمســـتجدة20

ثامناً / )مركز
 مصادر التعلم( 

المكتبة:

يلتزم مركز مصادر المعلومات بتوفير المساعدة الالزمة لكل

 منسوبات كلية الجبيل الجامعية من مدرسات وطلبة

 وغيرهم حيث يتيح لهم فرصة االستفادة من موارد

 المعلومات المتوفرة.

    أوقات عمل المكتبة:

من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 مساءاً من يوم األحد وحتى يوم الخميس.

     الخدمات التي توفرها المكتبة للطالبات:

     تقديم الخدمة المكتبية والمعلوماتية المختلفة لمجتمع المستفيدين.

     تقديم خدمات اإلعارة الداخلية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس. 

     تقديم دورات تدريبة لكيفية استخدام قواعد البيانات. 

     توفيــر مجموعــة حديثــة ومتوازنــة وشــاملة مــن مصــادر المعلومــات التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمناهج الدراســية، 

والبرامــج األكاديميــة، والبحــوث العلميــة الجارية فــي الجامعة.

     تدريب المستفيدين على حسن استخدام المكتبة ومصادرها وخدماتها المختلفة.

     توفير المكان المناسب للبحث والدراسة.

     توفير خدمة إنترنت عالية الجودة.

     خدمة اإلحاطة الجارية للمستفيدين.

     تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

     الخدمات اإللكترونية التي توفرها المكتبة:
     جميــع الخدمــات اإللكترونيــة بمكتبــة الكليــة موجــودة علــى موقــع الكليــة علــى اإلنترنــت فــي قســم الخدمــات 

ــة. اإللكتروني

     قومــي بزيــارة موقــع الكليــة اإللكترونــي www.ucj.edu.sa واختــاري مــن قائمــة خدمــات الكليــة )مركــز مصــادر 

E-library اإللكترونيــة  المكتبــات  التعلــم( 
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    المكتبــة اإللكترونيــة تحتــوي علــى جميــع الكتــب المتوفــرة علــى رفــوف المكتبــة وتعطيــك معلومــات عــن الكتــاب 

وحالتــه وبذلــك يمكنــك حجــز الكتــاب لالســتعارة.  لمزيــد مــن المعلومــات قومــي بزيــارة صفحــة المكتبــة علــى موقع 

الكلية.

.)Library Catalog-فهرس المكتبة( )E-Library OPAC (     

      خدمة البحث في المكتبة الرقمية السعودية

    لوائح وقواعد المكتبة:

      المكتبــة تقــوم علــى قاعــدة بيانــات يــدرج فيهــا جميــع مــا تحتويــه المكتبــة مــن كتــب ومصــادر ومراجــع وتوضــح 

طريقــة الوصــول إليهــا بطريقــة ديــوي العشــرية.

      لالســتفادة مــن خدمــات المكتبــة يجــب عليــك الحصــول علــى البطاقــة الجامعيــة وإبرازهــا ألمينــة المكتبــة عنــد 

الحاجــة.

ــب  ــدم جل ــى ع ــاً عل ــدوء، وثاني ــى اله ــة عل ــمك والمحافظ ــجيل اس ــى تس ــي أوالً عل ــة احرص ــول للمكتب ــد الدخ       عن

ــة. ــى المكتب ــوالت إل المأك

    سياسة اإلعارة من المكتبة:

عدد الموادالمستعير
المسموح
باستعارتها

عدد
 المرات

المسموح
بها

للتجديد

مدة
اإلعارة

طريقة
 التجديد

الغرامة
عند ضياع

الكتاب
أو تلفه

أسبوعينطالبة
١ الحضور إلى

المكتبة.
٢. عن طريق البريد

 اإللكتروني أو 
االتصال على هاتف

 المكتبة.

٤١
عن كل يوم تأخير

 تدفع الطالبة ريال
 واحد فقط

ُيسَتبَدل بكتاب
جديد

أو ُتدَفع قيمته
مضاعفة
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تاسعاً / أسئلة 
وأجوبـة مهمـة:

س/ ماذا أفعل عندما تواجهني مشكلة؟

ج/ إذا كانت المشكلة متعلقة بالنواحي األكاديمية، يمكنك عرض

 مشكلتك على مرشدتك األكاديمية. أما إذا كانت المشكلة غير 

أكاديمية فيمكنك مراجعة وحدة التوجيه واإلرشاد.

س/ ماذا أفعل إذا لم يصدر لي جدول دراسي؟

ج/ راجعي مكتب القبول والتسجيل.

ــة  ــاء هيئ ــرف أعض ــا/ غ ــة وأماكنه ــد الدراس ــي/ مواعي ــدول الدراس ــات الج ــة محتوي ــل إذا أردت معرف ــاذا أفع س/ م

التدريــس؟

ج/ راجعي مرشدتك األكاديمية / األقسام األكاديمية.

س/ ماذا أفعل إذا فقدت بطاقتي الجامعية؟

ج/ راجعي مكتب األمن.

س/ ماذا يعني G.P.A؟

ج/ G.P.A  هو اختصار لكلمة Grade Point Average أي المعدل وإما أن يكون معدل فصلي أو معدل تراكمي.

س/ ماهو الـ Transcript؟ 

ــرة  ــاء فت ــا أثن ــت عليه ــي حصل ــات الت ــة والعالم ــتها الطالب ــي درس ــررات الت ــع المق ــي لجمي ــجل األكاديم ــو الس ج/ ه

ــتها دراس

عزيزتي الطالبة
إن معرفتــــك باألنظمة والقوانين المتبعــــة في الكليـــة هــــي مســـــؤوليتك

وعدم إلمامك بهذه اللوائح ال يعفيك من المسؤولية.
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مدير الكلية

مسجل الكلية

محاضر

مـدرس

محضر معمل

أخصائي أمـن

الشؤون اإلدارية

قسم القبول والتسجيل

قسم الدراسات العامة

برنامج السنة التحضيرية

وحدة التوجيه واإلرشاد

قسم الخدمات واألنشطة الطالبية

العيادة الطبية

مستودع الكتب

التخصص

جدول دراسي

غرفة دراسية

معمل

نظري

عملي

ساعات معتمدة

ساعات اتصال

ساعات مكتبية

ساعات تحضير (خاصة بالمدرس)

بطاقة الكلية (بطاقة الهوية)

رقم البطاقة

المكتبة

زميل صف

اختبار قصير

عذر

غائب

متأخر

Managing Director

Registrar

Lecturer

Teacher / Instructor

Lab Technician

Security Specialist

Administrative Affairs

Admission and Registration Department

General Studies Department

Preparatory Year Program

Guidance and Counseling Office

Student Services and Activities Department

Clinic

Bookstore

Major

Schedule

Classroom

( Lab. ( Laboratory

Theoretical

Practical

Credit Hours

Contact Hours

Office Hours

Prep Hours

College (ID) Card

# ID

Library

Class-mate

Quiz

Excuse

Absent

Late

التـعبيرالمعنــــى

عاشراً / 
مصطلحات 

تهمــك:
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أحد عشر / عناوين 
وأرقام تهمك:

    موقع الكلية الجامعية:

               w w w . u c j . e d u . s a

    حساب الكلية في تويتر: 

@ u c j 2 0 0 6

     أرقام الهواتف:

رقمالجهة
الهاتف

رقم
التحويلة

رقم
المكتب

البريد اإللكترونيالمبنى

مساعدة وكيلة
 شؤون الطالبات

القبول
 والتسجيل

خدمات الطالبات

األمن والسالمة

التمريض

مركز مصادر التعلم

قسم التوجيه 
واإلرشاد

٠١٣٣٤٥٩٠٠٠٣٣٠٧

٣٣١٠-٣٣١٣
٣٣١٤-٣٣١٥

٣٣٢٢-٣٣٢٤

٣٣٥٥

٣٣٣٣

٣٣٤٣

٣٣٣٩-٣٣٢٦

٣٣٢٣ - ٣٣٢٠ 

٣٢٤

٣٢٢

٣٢٣

٣٢-٣٣

١٥

١٦ B

٣٢٣

C

C

C

A

A

A

C

E n i z i a @ u c j . e d u . s a

AdmissionandRegistration-F@ucj.edu.sa

StudentServices-F@ucj.edu.sa

SafetyandSecurity-F@ucj.edu.sa

Otaibib@ucj.edu.sa

LRC-F@ucj.edu.sa

GuidanceandCounseling-F@ucj.edu.sa
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ثاني عشر / رسم 
توضيحي لمباني 

الكلية:
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