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احلمد هلل الذي هي�أ لنا �أ�سباب العلم والتعلم واملعرفة،
وال�صالة وال�سالم على معلم الب�شرية النبي الأمي الذي
هدانا لأف�ضل العلوم و�أنفعها� ،سيدنا حممد بن عبد اهلل
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�أبنائي الكرام  ..طالب ال�سنة التح�ضريية ..
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عبدالعزيز ) ،هذه اجلامعة الأبية التي تت�شرف ب�أن حتمل ا�سم امللك امل�ؤ�س�س  -طيب اهلل ثراه . -
و�أنتم �أيها الأبناء الأعزاء ،فلتفخروا ب�أنكم قد �أ�صبحتم من طالب هذه اجلامعة العريقة،
وليتذكر كل منكم �أن هذا املقعد الذي يحتله يف اجلامعة ،جاء نتيجة ا�ستحقاق وجدارة� ،أنت
�أهل لها ،وال منا�ص من �إكمال امل�شوار لتحقيق طموحاتكم.
�أرحب بكم يف جامعتكم ،جامعة امللك عبدالعزيز ،و�أ�شد على يد كل منكم مهنئ ًا على هذا
التفوق ،وهذا التوفيق بااللتحاق باجلامعة ،من خالل هذه ال�سنة التح�ضريية ،التي هي املحك
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من اجلهد والتح�صيل العلمي خالل هذه ال�سنة التي تعترب مرحلة مهمة يف م�شوارك التعليمي
والتخ�ص�صي ،وحمطة فارقة يف حتديد م�ستقبلك امل�شرق ب�إذن اهلل.
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هـ

وتو�ضيح اخلدمات التي تقدمها لك اجلامعة من �إ�سكان وتغذية ومكاف�أة ،ون�شاطات ،ومكتبة
عامة ،وخدمات احلا�سوب ...وغريها.
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�أو ًال :التقومي اجلامعي لطالب االنتظام ل�سنة التح�ضريية
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ال�سنة التح�ضريية هي� :سنة جلميع الطالب والطالبات امل�ستجدين املقبولني يف امل�سار
العلمي ،اخلا�ص بالكليات العلمية :الطب ،وطب الأ�سنان ،وال�صيدلة ،والعلوم الطبية التطبيقية،
والهند�سة ،والعلوم ،وعلوم الأر�ض ،وعلوم البحار ،وعلوم احلا�سبات وتقنية املعلومات،
والأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة ،وكلية الرتبية للبنات ،وبع�ض تخ�ص�صات االقت�صاد
املنزيل ،وبع�ض تخ�ص�صات كلية املعلمني( -الأق�سام العلمية) .ويدر�س الطالب �أو الطالبة
خالل هذه ال�سنة ( )27وحدة درا�سية معتمدة موزعة على م�ستويني (ف�صلني) درا�سيني
يتعلم فيهما الطالب  /الطالبة جميع ما يحتاج �أو حتتاج �إليه من مبادئ العلوم الأ�سا�سية
(ريا�ضيات ،وفيزياء ،و�إح�صاء ،وكيمياء ،و�أحياء) بالإ�ضافة �إىل مهارات االت�صال واحلا�سب
الآيل ،واللغة الإجنليزية ،وذلك لكي يتمكن الطالب  /الطالبة من االنخراط ب�سهولة يف
البيئة اجلامعية ،وموا�صلة درا�سته� ،أو درا�ستها يف الكلية ،التي �سوف يلتحق �أو تلتحق بها.
وهذا ما حتدده الن�سبة املوزونة يف ال�سنة التح�ضريية (بعد اجتياز جميع متطلبات ال�سنة
التح�ضريية) ومدى ا�ستيعاب الكليات ورغبة الطالب  /الطالبة .وتتم هذه العملية �إلكرتوني ًا
وفق معايري حمددة ت�شرف عليها عمادة القبول والت�سجيل بالتن�سيق مع الكليات املعنية.
ثالث ًا :نظام الدرا�سة لل�سنة التح�ضريية
 يدر�س الطالب �أو الطالبة م�ستويني متتالني (خالل ف�صلني درا�سيني) ال�ستكمال موادال�سنة التح�ضريية.
 ال ي�سمح ب�إجراء عملية احلذف والإ�ضافة ،ويعترب اجلدول ثابت ًا طيلة فرتة الدرا�سةبال�سنة التح�ضريية.
 تتم عملية الت�سجيل تلقائي ًا من قبل عمادة القبول والت�سجيل ،طبق ًا للخطة الدرا�سيةلل�سنة التح�ضريية ،وامل�سار الذي ي�سجل به الطالب �أو الطالبة.
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ثاني ًا :ال�سنة التح�ضريية – امل�سار العلمي
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 يف حال تعرث الطالب �أو الطالبة فـي مواد ال�سنة التح�ضريية ،في�سمح له (�أو لها) بدرا�سةاملقررات التي تعرث (�أو تعرثت) به يف الف�صل ال�صيفي (�إن وجد) �أو الف�صل الدرا�سي الذي
يليه ،ويف حالة �أن املقرر متطلب �سابق ملقرر �آخر ،فيتم ت�أجيل درا�سة املقرر الآخر �إىل الف�صل
التايل( .على �أال تتجاوز درا�سة الطالب  /الطالبة ثالثة ف�صول درا�سية).
 يجب اجتياز جميع مقررات ال�سنة التح�ضريية بنجاح ،خالل ال�سنة الأوىل ،وي�سمح فقطبدرا�سة ف�صل درا�سي �إ�ضايف للطالب  /الطالبة املتعرث (�أو املتعرثة) لإنهاء متطلبات ال�سنة
التح�ضريية (على �أال يتجاوز درا�سة الطالب  /الطالبة ثالثة ف�صول درا�سية ).
 يحرم الطالب  /الطالبة من دخول االختبار النهائي ب�سبب الغياب �إذا جتاوزت ن�سبةالغياب (بدون عذر مقبول )  %25من املحا�ضرات املحددة لكل مقرر خالل الف�صل الدرا�سي،
وير�صد له تقدير حمروم ( )DNيف ك�شف الدرجات النهائي.
رابع ًا :الت�سكني فـي الكليات

• يتم التقدمي لتحديد الرغبات
من خالل نظام اخلدمات
الإلكرتونية . ODUS
• يتم فرز نتائج الت�سكني بعد نهاية
الف�صل ال�صـيـفي 1431/1430هـ
وت�ستبعد الطلبات غري املحققة
للمعايري ( يجب اجتياز كامل
مواد ال�سنة التح�ضريية بنجاح
للدخول يف املفا�ضلة ) .

• يتم املفا�ضلة بني طلبات حتديد
الرغبات ح�سب الرغبات و املعـدل الـمـوزون الن ــ�سبـي للتـ�سكـني و الطاقة اال�ستيعابية للكليات.
• ال ي�سمح للطالب /الطالبة بتغيري الكلية بعد ظهور نتائج الت�سكني.
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=

معايري الت�سكني بعد ال�سنة التح�ضريية

+

تخ�ضع �آلية الت�سكني يف الكليات بعد ال�سنة التح�ضريية لعدد من املعايري:

بع�ض
الكليات ت�شرتط
حد ًا �أدنى لنتائج
بع�ض املواد
املعدل
الن�سبي
للت�سكني

الطاقة
اال�ستيعابية
لكل كلية

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

+

اجتياز
جميع
متطلبات ال�سنة
الأوىل بنجاح

+
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الت�سكني
فـي الكلية
املنا�سبة

�أ�سئلة عامة
معايري التسكني
�س  :يف حالة عدم اجتياز مادة �أو �أكرث يف ال�سنة التح�ضريية ؟
ج  :يتم درا�ستها يف الف�صل ال�صيفي �أو الف�صل الدرا�سي الأول لل�سنة
القادمة ،وح�سب الئحة ال�سنة التح�ضريية املعتمدة  ،و�سيتم الت�سكني يف
الكلية بعد اجتياز جميع املواد وح�سب الأماكن ال�شاغرة .
�س  :هل ميكن الت�سكني يف الكلية �إذا مل يتم اجتياز مواد ال�سنة التح�ضريية بنجاح ؟
ج  :يجب اجتياز جميع مواد ال�سنة التح�ضريية بنجاح قبل الت�سكني يف �أي
كلية باجلامعة علم ًا ب�أن الت�سكني يتم بعد نهاية الف�صل ال�صيفي.

مثال :حلساب املعدل النسبي املوزون
املادة

الدرجة

عدد ال�ساعات

وزن املادة
عدد ال�ساعات × الدرجة

MATH110

84

3

252

PHYS110

80

3

240

ELCS101

75

3

225

COMM100

93

3

279

CPIT100

99

3

297

15

1293

الإجمايل
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املعدل النسبي املوزون
( إجمالي وزن املواد ÷ عدد الساعات ) ( 86.2 = ) 15 ÷ 1293

خامساً :متطلبات السنة التحضيرية – املسار العلمي
ا�سم املقرر

رمز املقرر
ورقمه

نظري

تفا�ضل وتكامل ()1

MATH 110

3

-

فيزياء

PHYS 110

3

-

3

�إح�صاء

STAT 110

3

-

3

-

كيمياء

CHEM 110

3

-

3

-

�أحياء

BIO 110

3

-

3

-

لغة �إجنليزية ()1

*ELCS 101

3

-

3

-

لغة �إجنليزية ()2

*ELCS 102

3

-

3

لغة �إجنليزية ()1

مهارات االت�صال

COMM 101

3

-

3

حا�سب �آيل

CPIT 100

1

3

3

املجموع الكلي

متارين �أو
تدريب

معتمدة
3

-

ELCS 101

-

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

عدد الوحدات الدرا�سية

املتطلب ال�سابق

27

*  :مقرر مكثف مبعدل ال يقل عن  15وحدة درا�سية �أ�سبوع ًيا.

• تقدم كلية العلوم خم�سة مقررات ،مبعدل � 15ساعة معتمدة ،من �أ�صل � 27ساعة .يدر�سها
الطالب  /الطالبة خالل ال�سنة التح�ضريية ،موزعة على م�ستويني (ف�صلني) درا�سيني
يتعلمون فيها جميع ما يحتاجون �إليه من مبادئ و�أ�سا�سيات العلوم الأ�سا�سية (ريا�ضيات،
وفيزياء ،و�إح�صاء ،وكيمياء ،و�أحياء).
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ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

عدد الوحدات الدرا�سية املتطلب
نظري متارين معتمد ال�سابق

تفاضل وتكامل ()1

MATH 110

3

-

3

-

فيزياء

PHYS 110

3

-

3

-

إحصاء

STAT 110

3

-

3

-

كيمياء

CHEM 110

3

-

3

-

أحياء

BIO 110

3

-

3

-

15

اجملموع الكلي

• تقدم وحدة مهارات االت�صال مقرر ( مهارات االت�صال ) ( )COMM 101مبعدل 3
�ساعات معتمدة ،من �أ�صل � 27ساعة يدر�سها الطالب /الطالبة خالل ال�سنة التح�ضريية ،يتعلم
فيها الطالب  /الطالبة جميع ما يحتاج �أو حتتاج �إليه من مبادئ مهارات االت�صال التي متكنه
من ممار�ستها بكل �سهولة ،خالل املرحلة اجلامعية ،وبعد تخرجه.
ا�سم املقرر
مهارات االت�صال

عدد الوحدات الدرا�سية
رمز املقرر ورقمه نظري متارين معتمد
COMM 101

املجموع الكلي

3

-

3

املتطلب
ال�سابق
-

3

• تقدم وحدة احلا�سب الآيل مقرر ( حا�سب �آيل ) ( )CPIT 100مبعدل � 3ساعات معتمدة
من �أ�صل � 27ساعة ،يدر�سها الطالب  /الطالبة خالل ال�سنة التح�ضريية ،يتعلم فيها الطالب
�أو الطالبة جميع ما يحتاج �أو حتتاج �إليه من مبادئ و�أ�سا�سيات احلا�سب الآيل التي متكنه من
ممار�ستها بكل �سهولة خالل املرحلة اجلامعية ،وبعد تخرجه.
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عدد الوحدات الدرا�سية
رمز املقرر ورقمه
نظري تدريب معتمد
CPIT 100
3
3
1

حا�سب �آيل

املجموع الكلي

-

3

• يقدم مركز اللغة الإجنليزية مقررين ( لغة �إجنليزية ( ، )1ولغة �إجنليزية
( )ELCS10, ELCS102( )2مبعدل � 6ساعات معتمدة من �أ�صل � 27ساعة
يدر�سها الطالب (الطالبة) خالل ال�سنة التح�ضريية .موزعة على م�ستويني
(ف�صلني) درا�سيني يتعلم فيها الطالب  /الطالبة جميع ما يحتاج �أو حتتاج �إليه
من مبادئ اللغة الإجنليزية التي متكنه (�أو متكنها) من ممار�ستها بكل �سهولة،
خالل املرحلة اجلامعية ،بحيث ال تكون عائ ًقا لهم بعد تخرجه (�أو تخرجها)،
علم ًا ب�أن هذين املقررين يقدمان على هيئة م�ستويات مكثفة للطالب يدر�س
الطالب (الطالبة) ما ال يقل عن � 15ساعة �أ�سبوعي ًا خالل الف�صل الدرا�سي
الواحد ،على �أن يحدد م�ستوى الطالب ( الطالبة ) م�سبق ًا من اختبار حتديد
امل�ستوى الذي يقوم بتقدميه قبل بدء الدرا�سة.
ا�سم املقرر

عدد الوحدات الدرا�سية
رمز املقرر ورقمه
نظري متارين معتمد

لغة �إجنليزية ()1

ELCS 101

3

-

3

لغة �إجنليزية ()2

ELCS 102

3

-

3

املجموع الكلي

املتطلب
ال�سابق

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

ا�سم املقرر

املتطلب ال�سابق

لغة �إجنليزية
(ELCS)1
101

6

9

�ساد�س ًا :اخلطة الدرا�سية لل�سنة التح�ضريية – امل�سار العلمي
اخلطة الدرا�سية لل�سنة التح�ضريية تتفرع �إىل خطة (�أ) وخطة (ب) حيث �إن
كل خطة موزعة على م�ستويني (ف�صليني) درا�سيني �سوف يحدد للطالب  /الطالبة �أيا
منهما كخطة درا�سية له ،على النحو التايل:
اخلطة (�أ)
الف�صل الأول 15 :وحدة درا�سية معتمدة
ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

تفا�ضل وتكامل ()1

MATH 110

عدد الوحدات الدرا�سية
معتمدة
متارين �أو
نظري
تدريب
3
3

املتطلب
ال�سابق
-

فيزياء

PHYS 110

3

-

3

-

لغة اجنليزية ()1

*ELCS 101

3

-

3

-

حا�سب �آيل

CPIT 100

1

3

3

-

مهارات االت�صال

COMM 101

3

-

3

-

15

املجموع الكلي
*  :مقرر مكثف مبعدل ال يقل عن  15وحدة درا�سية �أ�سبوع ًيا.

الف�صل الثاين 12 :وحدة درا�سية معتمدة

10

ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

�إح�صاء

STAT 110

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق
-

كيمياء

CHEM 110

3

-

3

لغة �إجنليزية ()2

*ELCS 102

3

-

3

لغة �إجنليزية ()1
ELCS 101

�أحياء

BIO 110

3

-

3

-

املجموع الكلي

12

*  :مقرر مكثف مبعدل ال يقل عن  15وحدة درا�سية �أ�سبوع ًيا.

اخلطة (ب)
الف�صل الأول 12 :وحدة درا�سية معتمدة

�إح�صاء

STAT 110

-

كيمياء

CHEM 110

3

-

3

لغة �إجنليزية ()2

*ELCS 102

3

-

3

لغة �إجنليزية ()1
ELCS 101

�أحياء

BIO 110

3

-

3

-

12

املجموع الكلي
*  :مقرر مكثف مبعدل ال يقل عن  15وحدة درا�سية �أ�سبوع ًيا.

الف�صل الثاين 15 :وحدة درا�سية معتمدة
ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

تفا�ضل وتكامل ()1

MATH 110

عدد الوحدات الدرا�سية
معتمدة
متارين �أو
نظري
تدريب
3
3

املتطلب
ال�سابق
-

فيزياء

PHYS 110

3

-

3

-

لغة �إجنليزية ()1

*ELCS 101

3

-

3

-

حا�سب �آيل

CPIT 100

1

3

3

-

مهارات االت�صال

COMM 101

3

-

3

-

املجموع الكلي

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق

15

*  :مقرر مكثف مبعدل ال يقل عن  15وحدة درا�سية �أ�سبوع ًيا.

11

�سابع ًا :تو�صيف املقررات
 تفا�ضل وتكامل ()1ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

تفا�ضل وتكامل ()1

MATH 110

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق
-

�أهداف املقرر
 التعرف والتعامل مع الدوال والنماذج الريا�ضية ب�أنواعها ال�شهرية منها ،وغريها. التمكن من ا�ستخدام وفهم النهايات واالت�صال ،والتعرف على ا�ستخداماتها �أو تطبيقاتها يف �أنواعخمتلفة من امل�سائل.
 التعرف على املفهوم الأ�سا�سي لال�شتقاق وا�ستخداماته� ،أو تطبيقاته ،التي لها عالقة مبعدلالتغري� ،أو التقريب للدوال.
 ا�شتقاق الدوال امل�شهورة بتطبيق القاعدة الأ�سا�سية لال�شتقاق. درا�سة وا�ستخدام تطبيقات اال�شتقاق على الدوال ،مثل التعرف على قيمها احلدية ،والتعرفعلى حالة الدالة ور�سم منحناها ،وحل بع�ض امل�سائل.
 -التعرف على العالقة بني اال�شتقاق ،ومعكو�س �أو عك�س اال�شتقاق.

12

:الكتاب الأ�سا�سي

)هـ1431/1430( )دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي

Calculus
Thomas
11th Edition

2008

Addison Wesley, Pearson

ا�سم الكتاب
ا�سم امل�ؤلف
الطبعة
�سنة الن�شر
النا�شر

املراجع العلمية امل�ساندة
1) James Stewart. Calculus Early Transcendentals, 5th edition.
Thomson, 2003.
2) R. Larson, R. Hostetler, and B. Edwards. Calculus, 7th edition,
Houghton Mifflin Company, 2002.
3) H. Anton. Calculus, 7th Edition, John Wiley and Sons, 2002.

توزيع الدرجات
40 =  االختبار النهائي، 30 =  اختبار دوري ثاين، 30 = اختبار دوري �أول

13

MATH 110 اجلدول الزمني لتوزيع حمتوى مقرر التفا�ضل والتكامل
Week
1
2
3
4
5

Title
Real numbers and the Real line - Lines, Circles, and
Parabolas
Functions and their Graphs - Identifying Functions;
Mathematical Models
Combining Functions, Shifting and Scaling Graphs Trigonometric Functions
Rates of Change and Limits - Calculating Limits Using
the Limit laws - The precise Definition of a Limit
One Sided Limits and Limits at Infinity - Infinite Limits
and Vertical Asymptotes

ChapterSection
1.1.1.2
1.3.1.4
1.5.1.6
2.1.2.2.2.3
2.4.2.5

6

Continuity - Tangent and Derivatives

2.6.2.7

7

The Derivatives as a Function – Differentiation Rules

3.1.3.2

8
9
10
11
12

The Derivatives as a Rate of Change - Derivatives of
Trigonometric Functions
The Chain rule and Parametric Equations - Implicit
Differentiation
Related rates - Linearization and Differentials
Extreme Values of Functions -The Mean Value TheoremMonotonic Functions and the First Derivative Test
Concavity and Curve Sketching - Applied Optimization
Problems

13

Indeterminate Forms and L’Hôpital’s Rule, Antiderivatives

14

Review

15

Review

3.3.3.4
3.5.3.6
3.7.3.8.4.8
4.1.4.2.4.3
4.4.4.5
4.6.4.8

14

� -إح�صاء

�إح�صاء

STAT110

-

�أهداف املقرر
 �إعطاء فكرة عن الإح�صاء للطالب. تعليم الطالب كيفية ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية. تطبيق الأ�ساليب الإح�صائية يف و�صف وحتليل البيانات. ا�ستخدام الإح�صاء يف حل �أنواع امل�شكالت املختلفة. التعرف على الدرا�سات الإح�صائية اجليدة ،وال�شهرية. تنمية مهارات التحليل الإح�صائي.الكتاب الأ�سا�سي
Elementary Statistics a Step by Step Approach
			
ا�سم الكتاب
Bluman
						
ا�سم امل�ؤلف
6th Edition
						
الطبعة

						
�سنة الن�شر

2006

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق

املراجع العلمية امل�ساندة
Larson and Farber, «Elementary Statistics: Picturing the World»,
)3rd Edition (2006

توزيع الدرجات
اختبار دوري �أول =  ، 30اختبار دوري ثاين =  ، 30االختبار النهائي = 40

15

Title

ChapterSection

Week

STAT110 اجلدول الزمني لتوزيع حمتوى مقرر �إح�صاء

Chapter 1: The Nature of Probability and Statistics

1

Introduction

1-1

Descriptive and Inferential Statistics

1-2

Variables and Types of Data

1-3

Data Collection and Sampling Techniques

1-4

Observational and Experimental Studies

1-5

Uses and Misuses of Statistics

1-6

Computers and Calculators

1-7

Chapter 2: Frequency Distribution and Graphs

2

Introduction

2 -1

Organizing Data

2 -2

Histograms, Frequency Polygons, and Ogives

2-3

Other Types of Graphs

2-4

Chapter 3: Data Description

3

Introduction

3-1

Measures of Central Tendency for Ungrouped Data

3 -2

Measures of Variation for Ungrouped Data

3-3

Measures of Position(Standard Scores and Quartiles)

3-4

Exploratory Data Analysis

3-5

16

ChapterSection

Week
)هـ1431/1430( )دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي

Chapter 10: Correlation and Regression

4

Introduction

10 - 1

Scatter Plots

10 - 2

Correlation

10 - 3

Regression

10 - 4

Chapter 13: Nonparametric Statistics
5

The Spearman Rank Correlation Coefficient
(no ties)

13 - 7

Chapter 4: Probability and Counting Rules

6

7

8
9

17

Title

Introduction

4-1

Sample Spaces and Probability

4-2

The Addition Rules for Probability

4-3

The Multiplication Rules and Conditional Probability

4-4

Counting Rules

4-5

Introduction

5-1

Probability Distributions

5-2

Mean ,Variance , Standard Deviation , and Expectation

5-3

The Binomial Distribution

5-4

ChapterSection

Week

Title
Chapter 6: The Normal Distribution

10

11

Introduction

6-1

Properties of a Normal Distribution

6-2

The Standard Normal Distribution

6-3

Applications of the Normal Distribution

6-4

The Central Limit Theorem (Distribution of Sample
Means)

6-5

Chapter 8: Hypothesis Testing
Introduction

8-1

Steps in Testing Hypotheses-Traditional Method

8-2

z Test for a Mean

8-3

18

 كيمياءكيمياء

CHEM110

-

�أهداف املقرر
يهدف هذا املقرر �إىل التعريف باملعلومات الأ�سا�سية الهامة يف الكيمياء.
الكتب الأ�سا�سية
Chemistry
				
ا�سم الكتاب
Raymond Chang
ا�سم امل�ؤلف			
6th Edition
				
الطبعة
2007
�سنة الن�شر				
McGraw-Hill
				
النا�شر

املرجع امل�ساند

• Chemistry, by Mortimer, 6th ed., Wadsworth Inc.

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق

توزيع الدرجات
اختبار دوري �أول =  ، 30اختبار دوري ثاين =  ، 30االختبار النهائي = 40

19

CHEM110 اجلدول الزمني لتوزيع حمتوى مقرر كيمياء
Week

Title
Introduction, SI-Units and their prefix

1

2-3

4

5-6

7

ChapterSection
1

The Atomic Theory, The Structure of the Atom

2

Atomic Number, Mass Number, and Isotopes

2

The Periodic Table, Molecules and Ions

2

Chemical Formulas, Naming Compounds
Atomic Mass, Avogadro’s Number and the
Molar Mass of an Element, Molecular Mass
Percent Composition of Compounds,
Experimental Determination of Empirical and
Molecular Formulas
Chemical Reactions and Chemical Equations

2
3
3
3

Amounts of Reactants and Products

3

Limiting Reagents, Reaction Yield

3

Concentration of Solutions (Molarity and Dilution)

4

Substances that Exist as Gases, Pressure of a Gas

5

The Gas Laws, The Ideal Gas Equations, Dalton’s
Law of Partial Pressures
From Classical Physics to Quantum Theory

5

Bohr’s Theory of the Hydrogen Atom, The Dual
Nature of the Electron
Quantum Mechanics, Quantum Numbers, Atomic
Orbitals
Electron Configurations, The Building-Up
Principle

7

7

7
7

20

Week

Title
Periodic Classification of the Elements

8
)هـ1431/1430( )دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي

9

10

11

12

13

Periodic Variation in Physical Properties

8

Ionization Energy, Electron Affinity

8

Lewis Dot Symbols, The Ionic Bond

9

The Covalent Bond, Electronegativity, Writing Lewis
Structures, Formal Charge and Lewis Structures
The Concept of Resonance, Exceptions to the
Octet Rule
The Concept of Equilibrium and the Equilibrium
Constant, Writing Equilibrium Constant Expressions
The Relationship Between Chemical Kinetics
and Chemical Equilibrium, What Does the
Equilibrium Constant Tell Us?

9
9
14
14

Factors That Affect Chemical Equilibrium

14

The Acid-Base Properties of Water, pH—A
Measure of Acidity
The Common Ion Effect, Buffer Solutions,
Solubility Equilibria
Hybridization of Atomic Orbitals (Organic)
(sp3, sp2, sp)

15

Classes of Organic Compounds, Aliphatic
Hydrocarbons

24

Aromatic Hydrocarbons, Chemistry of the
Functional Groups (Functional groups only)

24

Proteins, Nucleic Acids
14 - 15 Revision

21

ChapterSection
8

16
16
10

25

 �أحياءا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

�أحياء

BIO110

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق
ـ

�أهداف املقرر
 �إملام الطالب بعلم الأحياء و�أفرعه وتطوره وتطبيقاته يف احلياة بق�صد متكن الطالب منالقدرة على اختيار التخ�ص�ص اجلامعي ،الذي يوافق ميوله ،ومهاراته ال�شخ�صية .ومن ثم
امل�ساهمة يف توفري ما يتطلبه �سوق العمل من مهارات �إن�سانية.
 تعليم الطالب امل�صطلحات الإجنليزية العلمية اخلا�صة بعلوم الأحياء ومن ثم تهيئته للقراءةالعلمية املتخ�ص�صة يف املراجع الأ�صلية لهذا العلم.
 �إبراز دور علم الأحياء يف حلول وم�شاكل الع�صر ودوره يف تقدم الب�شرية يف جميع �ش�ؤوناحلياة.
الكتاب الأ�سا�سي
			
ا�سم الكتاب
ا�سم امل�ؤلف		
		
الطبعة
				
النا�شر

Biology
Sylvia S. Mader
Latest Edition
McGraw-Hill

توزيع الدرجات
اختبار دوري �أول =  ، 30اختبار دوري ثاين =  ، 30االختبار النهائي = 40

22

اجلدول الزمني لتوزيع حمتوى مقرر الأحياء BIO110
Title
التعريف بعلم الأحياء

Introduction to Biology

1

الأ�سا�س الكيميائي للحياة

Chemical Orgin of Life

2

اخلاليا والأن�سجة :الرتكيب والوظائف

Cells & Tissues

3-4

التنوع احليوي			

Biodiversity

4-5

Nutrition

6-7

Metabolism & Bio-Eeretic

7-8

Excretion

9 - 10

					
التغذية
الأي�ض و�ش�ؤون الطاقة احليوية
			
الإخراج
اجلهاز الدوري

circulatiry System

التكاثر ،الإخ�صاب والتكوين اجلنيني Reproduction, Fertlization, and

الطرق الوراثية الأ�سا�سية
			
مراجعة �شاملة

10
11 - 12

13 - 14 Basic Genetic Methods
General Review

15

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

ChapterSection

Week

23

 فيزياءا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

فيزياء

PHYS110

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق
ـ

�أهداف املقرر
يهدف هذا املقرر �إىل عر�ض وتر�سيخ مفاهيم الأ�سا�سيات الفيزيائية يف املنهج املقرر والذي هو
نقطة البداية للمقررات الفيزيائية والكيميائية ومعظم املقررات العلمية والهند�سية والطبية
وغريها.
الكتاب الأ�سا�سي
		
ا�سم الكتاب
		
�أ�سماء امل�ؤلفني
�سنة الطبع			
�سنة الن�شر			
				
النا�شر

Fundamentals of Physics
Halliday, Resnick & Walker
Latest eddition

		

2008

John Wiley & Sons

املراجع العلمية امل�ساندة
1- Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics by Serway (2005),
Saunder College Publisher.
2- University Physics by Sears, Zemansky and Young (2007).
3- Physics by Halliday, Resnick & Krane (2008) John Wiley & Sons.

توزيع الدرجات
اختبار دوري �أول =  ، 30اختبار دوري ثاين =  ، 30االختبار النهائي = 40

24

PHYS110 اجلدول الزمني لتوزيع حمتوى مقرر فيزياء
week

)هـ1431/1430( )دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي

1

Chapt.

Sec.

01

1-6

03

1-2

Components of Vectors

03

3

Units Vectors, Adding Vectors

03

4,5

Vectors and the Laws of Physics

03

6,7

1-D Motion

02

1-4

Motion with Constant Acceleration

02

5,6

Free Fall Acceleration

02

7

2-D and 3-D Motions

04

1-3

Projectile Motion

04

4

04

5.6

Uniform Circular Motion

04

7

Newton’s Laws

05

1-4

Newton’s Laws

05

5,6

General Introduction
General Review
Fundamentals Quantiles
Dimensional Analysis

2

Units
Vectors and Scalar
Adding Vectors Geometrically

3

Multiplying Vectors
4

5

6

25

Topics

Assign.

week

7

8

10

11

12

13

Topics

Chapt.

Sec.

Newton’s third Laws

05

7

Applications on Newton’s Laws

05

8

Friction

06

1

Properties of Friction

06

2,4

Assign.

Review
Uniform Circular Motion
Work Done by a Constant
Force
Work Done by a Gravitational

07

1-3

07

4

Force

07

5

07

6,7

08

1-3

08

4

08

6

09

1,2

09

3

09

4-6

10

1,2

10

3

Work Done by a Spring for
Work Done by a General
Variable Force, Power
Potential Energy
Conservation of Mechanical
Energy
Work Done on a System by
an External Force
The Center of Mass
Newton’s second laws for a
system of particles
Linear Momentum and its
Conservation
Collision, Impulse and
Linear Momentum
Momentum and Kinetic
Energy in Collision

06

26

week
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15

16

Topics
Elastic and inelastic collision
in 1-D
Rotational Kinematics
Rotation with a Constant
Angular Acceleration
Kinetic Energy of Rotation

Chapt.

Sec.

10

4

11

1-4

11

4,5

11

6

Torque
Newton's Second Law for
Rotation
Work and Rotational Kinetic

11

8

11

9

11

10

Energy

12

1,2

Rolling
General Revision

Assign.

 مهارات االت�صالا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

مهارات االت�صال

COMM 101

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق
ـ

�أهداف املقرر
يهدف هذا املقرر �إىل تقدمي فكرة مب�سطة لطالب اجلامعة عن تعريف االت�صال ،ومفاهيمه،
ومكوناته ،و�أ�ساليبه ،وم�ستوياته ،كما يهتم املقرر بت�سليط ال�ضوء على مراحل االت�صال الذاتي،
وتعريجا على االت�صال ال�شخ�صي ،واالت�صال يف
مرو ًرا باالت�صال اللفظي وغري اللفظي،
ً
جمموعات ،وانتهاء بكتابة ال�سرية الذاتية ،واخلطابات الر�سمية ،والتقارير الإدارية.
الكتاب الأ�سا�سي
ا�سم الكتاب
ا�سم املحرر
		
النا�شر

مهارات االت�صال
د� .سعد بركي حمدي امل�سعودي
مركز الن�شر العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز

توزيع الدرجات
اختبار دوري �أول =  . 20اختبار دوري ثاين =  ، 20االختبار النهائي = ، 40
تطبيقات عملية = 20
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اجلدول الزمني لتوزيع حمتوى مقرر مهارات COMM101

1
مدخل لالت�صال الإن�ساين
2
التوا�صل مع الذات
3
االت�صال الكالمي
 5 - 4االت�صال غري الكالمي
 7 - 6اال�ستماع
8
االت�صال ال�شخ�صي
9
االت�صال يف جمموعات �صغرية
10
االت�صال العام
11
ال�سرية الذاتية واملقابالت ال�شخ�صية
� 13 – 12إعداد وكتابة الر�سائل ،واملرا�سالت الإدارية
14
التمارين والتطبيقات العملية كمهارات العر�ض والأداء

1
2
3
4
5
6
7
8
9.1
9.2
---

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

الأ�سبوع

املو�ضوعات

الف�صل
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 مهارات احلا�سب الآيلا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

حا�سب �آيل

CPIT100

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3
1

املتطلب ال�سابق
ـ

�أهداف املقرر
يهدف املقرر �إىل تزويد الطالب باملهارات الأ�سا�سية واملتقدمة للتعامل مع احلا�سب الآيل
وتوظيفه يف البيئة الدرا�سية واملكتبية واملنزلية .ويقوم املقرر بتعريف الطالب مبفاهيم
وم�صطلحات تقنية املعلومات ،وتزويده باملعرفة الالزمة لإدارة وتوظيف �أحد نظم الت�شغيل
ال�شائعة لأجهزة احلا�سب الآيل .كما ي�سعى املقرر �إىل �إك�ساب الطالب القدرات التطبيقية
املختلفة ال�ستعمال حزم برجميات الإنتاج املكتبي مبا يخدم م�سريته التعليمية والوظيفية .كما
يهدف املقرر �إىل �إعداد الطالب لأمناط التعليم املتقدمة من خالل تزويده باخللفية املنا�سبة
عن مفاهيم و�أ�س�س نظم التعليم عن بعد والتعليم الإلكرتوين .ويعتمد املقرر يف حتقيقه لهذه
الأهداف على تبني التعليم التطبيقي كمنهجية درا�سية.
الكتاب الأ�سا�سي
ا�سم الكتاب
ا�سم امل�ؤلف
		
الطبعة
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مهارات احلا�سب الآيل
وحدة مهارات احلا�سب الآيل بكلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
الأوىل

نوع التقييم
اختبار دوي �أول
اختبار دوري ثاين
اختبار دوري ثاين
اختبار نهائي ( غري �شامل )
الواجبات ( ال تقل عن ) 3
املجموع

نظري تطبيقي املجموع
20
15
5
20
15
5
20
15
5
20
20
100

اجلدول الزمني لتوزيع حمتوى مقرر مهارات احلا�سب الآيل CPIT100
Time Needed
) ( week
1

Section
Introduction to Info. Technology

1

Operating Systems
Word Processing

2

Data Sheets

3

Databases

1

Presentations

1

)©Internet (Microsoft IE

1

)©E-Mails (Microsoft Outlook

1

E-Learning and Distance Learning

3

14 weeks

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

توزيع الدرجات

Total

31

 -اللغة الإجنليزية

32

ا�سم املقرر

رمز املقرر ورقمه

لغة �إجنليزية ()1

ELCS 101

عدد الوحدات الدرا�سية
نظري متارين معتمد
3
3

املتطلب ال�سابق
ـ

Program Description

Writing

Respond to a Reading text
by Answering
Produce accurate,
comprehension Questions,
Fluent, clear, coherent
taking part in a Discussion,
Writing.
or engaging in a postreading activity.

Reading

Communicate both
Accurately and
Fluently

Apply appropriate
reading strategies such as
skimming, scanning, and
predicting.

Use appropriate
text breaks and
transitional
expressions as well
as appropriate
organizational
structure.
Apply appropriate
stress and intonation
while speaking.

Speaking

The ELI English program is a 5-level multi skill intensive language program; normally extending to 2
semesters by the end of which students should be able to achieve the following skill-based objectives:
Listening
Understand Basic
Classroom Language
and Instruction.

Understand the basic
content of a lecture
on a given topic.
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Reading

Writing

Summarize a text, draw
Utilize the steps of
conclusions and remember
the writing process as
quotations to prove
needed
understanding.

Speaking
Speak comfortably
in front of peers and
others.

Listening
Recognize transitions
and discourse
markers in speech
and respond
appropriately.

Apply contextual
vocabulary skills to
discover the meaning
of new vocabulary and
expressions.

Develop an awareness
of audience and
appropriate genre.

Apply the rules of
spelling, punctuation,
layout and sequence
while writing.
Take part in class
discussion on various
topics.

Employ strategies that Utilize appropriate
Use reading to have richer
improve one’s ability word collocations when input in terms of form and
to listen attentively.
speaking.
content for better writing.

Recognize and
comprehend
changes in stress and
intonation.
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Student Coursebooks
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Subject

Level

Textbook

Reading/Writing

1

NorthStar, Second Edition, Reading/Writing,
Introductory

Listening/Speaking

NorthStar, Second Edition, Listening/Speaking,
Introductory

Reading/Writing

2

NorthStar, Second Edition, Reading/Writing,
Basic/Low Intermediate

Listening/Speaking

NorthStar, Second Edition, Listening/Speaking,
Basic/Low Intermediate

Reading/Writing

3

NorthStar, Second Edition, Reading/Writing,
Intermediate

Listening/Speaking

NorthStar, Second Edition, Listening/Speaking,
Intermediate

Reading/Writing

NorthStar, Second Edition, Reading/Writing,

4

High Intermediate
Listening/Speaking

NorthStar, Second Edition, Listening/Speaking,
High Intermediate

Reading/Writing

NorthStar, Second Edition, Reading/Writing,

5

Advanced
Listening/Speaking

NorthStar, Second Edition, Listening/Speaking,

Final Mark
The final mark will be made up as follows:
a. Continuous Assessment:
The Continuous assessment mark will be based on marks secured in:
11.
22.
33.
44.

Two unified Reading/Writing Tests
Two formal Oral Presentations
Portfolio
Unit Tests (one test for each unit)

b. Exams:
Students will take four Exams during the semester.
Online Resources:
www.longman.com/northstar
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Course Syllabus by Weeks
Level 1
Week
)هـ1431/1430( )دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي

Week 1

Listening/Speaking
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Reading/Writing
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Week 2

Unit 1

Unit 1

Week 3

Unit 2

Unit 2

Week 4

Unit 3

Unit 3

Week 5
Week 6

Test 1 + Unit 4 *
Unit 4

Test 1 + Unit 4*
Unit 4

Week 7

Unit 5

Unit 5

Week 8

Unit 6

Unit 6

Week 9
Week 10

Test 2 + Unit 7 *
Unit 7

Test 2 + Unit 7 *
Unit 7

Week 11

Unit 8

Unit 8

Week 12

Unit 9

Unit 9

Week 13

Test 3

T3

Week 14

Review of all units

Review of all units

Week 15

Test 4 *

Test 4*

* Exact dates to be confirmed according to the university calendar for
regular students.
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Course Syllabus by Weeks
Level 2
Week
Week 1

Listening/Speaking
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Reading/Writing
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Week 2

Unit 1

Unit 1

Week 3

Unit 2

Unit 2

Week 4

Unit 3

Unit 3

Week 5

Test 1 + Unit 4 *

Test 1 + Unit 4 *

Week 6

Unit 4

Unit 4

Week 7

Unit 5

Unit 5

Week 8

Unit 6

Unit 6

Week 9

Test 2 + Unit 7 *

Test 2 + Unit 7 *

Week 10

Unit 7

Unit 7

Week 11

Unit 8

Unit 8

Week 12

Unit 9

Unit 9

Week 13

Test 3 + Unit 10 *

Test 3 + Unit 10 *

Week 14

Unit 10 + Review

Unit 10 + Review

Week 15

Test 4 *

Test 4 *

* Exact dates to be confirmed according to the university calendar for
regular students.
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Course Syllabus by Weeks
Level 3

)هـ1431/1430( )دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي

Week

Listening/Speaking

Reading/Writing

Week 1

- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Week 2

Unit 1

Unit 1

Week 3

Unit 2

Unit 2

Week 4

Unit 3

Unit 3

Week 5

Test 1 + Unit 4 *

Test 1 + Unit 4 *

Week 6

Unit 4

Unit 4

Week 7

Unit 5

Unit 5

Week 8

Unit 6

Unit 6

Week 9

Test 2 + Unit 7 *

Test 2 + Unit 7 *

Week 10

Unit 7

Unit 7

Week 11

Unit 8

Unit 8

Week 12

Unit 9

Unit 9

Week 13

Test 3 + Unit 10 *

Test 3 + Unit 10 *

Week 14

Unit 10 + Review

Unit 10 + Review

Week 15

Test 4 *

Test 4 *

- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

* Exact dates to be confirmed according to the university calendar for
regular students.
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Course Syllabus by Weeks
Level 4
Week

Week 1

Listening/Speaking
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Reading/Writing
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Week 2

Unit 1

Unit 1

Week 3

Unit 2

Unit 2

Week 4

Unit 3

Unit 3

Week 5
Week 6

Test 1 + Unit 4 *
Unit 4

Test 1 + Unit 4 *
Unit 4

Week 7

Unit 5

Unit 5

Week 8

Unit 6

Unit 6

Week 9
Week 10

Test 2 + Unit 7 *
Unit 7

Test 2 + Unit 7 *
Unit 7

Week 11

Unit 8

Unit 8

Week 12

Unit 9

Unit 9

Week 13
Week 14

Test 3 + Unit 10 *
Unit 10 + Review

Test 3 + Unit 10 *
Unit 10 + Review

Week 15

Test 4 *

Test 4 *

* Exact dates to be confirmed according to the university calendar for
regular students.
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ourse Syllabus by Weeks
Level 5
Week
)هـ1431/1430( )دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي

Week 1

Listening/Speaking
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Reading/Writing
- Placement of students
into various levels
- Warm-up activities

Week 2

Unit 1

Unit 1

Week 3

Unit 2

Unit 2

Week 4

Unit 3

Unit 3

Week 5

Test 1 + Unit 4 *

Test 1 + Unit 4 *

Week 6

Unit 4

Unit 4

Week 7

Unit 5

Unit 5

Week 8

Unit 6

Unit 6

Week 9

Test 2 + Unit 7 *

Test 2 + Unit 7 *

Week 10

Unit 7

Unit 7

Week 11

Unit 8

Unit 8

Week 12

Unit 9

Week 13

Test 3 + Unit 10 *

Test 3 + Unit 10 *

Week 14

Unit 10 + Review

Unit 10 + Review

Week 15

Test 4 *

Test 4 *

Unit 9

* Exact dates to be confirmed according to the university calendar for
regular students.
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ثامن ًا :املركز ال�شامل
مركز متكامل يقوم بخدمة طالب اجلامعة وتقدمي خدمة متميزة وراقية تقوم على
التطوير والتجديد والتقنية احلديثة يف مكان واحد وذلك لتوفري الوقت واجلهد للموظفني
والطالب واملراجعني على حد �سواء وت�سهيل �سري املعامالت و�ضمان دقتها  ,ومن هنا مت
�إن�شاء املركز ال�شامل للخدمات الطالبية بتكاتف وجهود اجلميع وبدعم من الإدارة الواعية
ذات احلر�ص امل�ستمر على تطوير وتب�سيط الإجراءات الإدارية والأكادميية للطالب.

�أق�سامه

 - 1ق�سم اال�ستقبال
يقدم للطالب كل ما يحتاجه من م�ساعدة ويف مكان واحد وخالل وقت وجيز.
 - 2ق�سم اخلدمة الذاتية
حيث وفر املركز �صالة يوجد بها العديد من �أجهزة احلا�سب الآيل يقوم الطالب بالدخول
�إىل ملفه الأكادميي �إلكرتوني ًا وي�ستطيع �أن يح�صل على ما يحتاجه.
 - 3ق�سم �إ�صدار البطاقات اجلامعية
حيث ميكن للطالب احل�صول على خدمة �إ�صدار البطاقة اجلامعية بدل فاقد/تالف.
 - 4ق�سم االت�صاالت واملعلومات
حيث يقوم با�ستقبال جميع املكاملات الداخلية واخلارجية للعمادة والرد عليها عن طريق
االت�صال بعمادة القبول والت�سجيل والتحدث مبا�شرة مع �أحد املوظفني على الرقم املخ�ص�ص
لذلك .6952222
 - 5االت�صال الإلكرتوين
ميكن للطالب تقدمي ا�ستف�سارا وتقدمي معامله عن طريق الدخول على موقع العمادة
�إلكرتوين على الإنرتنت عرب هذا املوقع .
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www.kau.edu.sa/admission/mainpage

ق�سم وحدة خدمات ذو ي االحتياجات اخلا�صة باملركز ال�شامل للخدمات الطالبية وتقوم
هذه الوحدة بخدمة �أبنائنا الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتقدمي العون وامل�ساعدة
الأكادميية والإدارية لهم .وي�سعي القائمون على الوحدة �أن تكون منوذجا رائدا على م�ستوى
اجلامعات ال�سعودية يف اجلودة و�شمولية اخلدمات التي تقدم لأبنائنا الطالب ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،و �أن يرتقوا بخدماتها بحيث ت�ساهم يف دمج وم�ساعدة �أبنائنا الطالب ممن لديهم
احتياجات خا�صة ويتم �إنهاء اجراءاتهم بكل ي�سر و�سهولة داخل الوحدة بدون الذهاب �إىل
�إدارات العمادة املختلفة.
كيف ميكنني احل�صول على ك�شف درجات معتمد ؟
• التوجه �إىل موظف اال�ستقبال باملركز ال�شامل للخدمات الطالبية.
• �سداد الر�سوم املقررة ( 10رياالت).
• ا�ستالم ك�شف الدرجات موقع ًا ومعتمد ًا.
كيف ميكنني احل�صول على وثيقة بدل فاقد/تالف ؟
• التوجه �إىل موظف اال�ستقبال باملركز ال�شامل للخدمات الطالبية.
• �سداد الر�سوم املقررة ( 50ريا ًال).
• التوجه �إىل م�سجل الكلية لطباعة الوثيقة.
• توقيع الوثيقة من �سعادة العميد �أو الوكالء.
كيف ميكنني �إ�صدار بطاقة بدل فاقد �أو تالف ؟

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

 - 6ق�سم وحدة خدمات ذوي االحتياجات اخلا�صة

• التوجه �إىل موظف اال�ستقبال باملركز ال�شامل للخدمات الطالبية.
• �سداد الر�سوم املقررة ( 50ريا ًال).
• التوجه �إىل غرفة الت�صوير.
• ا�ستالم البطاقة اجلامعية.
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كيف ميكنني عمل �إخالء طرف �أو ان�سحاب من اجلامعة ؟
• التوجه �إىل موظف اال�ستقبال باملركز ال�شامل للخدمات الطالبية للح�صول على منوذج
�إخالء طرف �أو ان�سحاب.
• ا�ستكمال منوذج �إخالء طرف من اجلهات املعنية.
• التوجه �إىل موظف اال�ستقبال باملركز ال�شامل للخدمات الطالبية.
كيف ميكنني تقدمي معاملة �إلكرتونية ؟
• الدخول على موقع اجلامعة ومن ثم ال�ضغط على اخلدمات الإلكرتونية.
• ال�ضغط على اخلدمات الأكادميية  -طالب.
• �إدخال رقم الطالب وكلمة املرور.
• ال�ضغط على �أيقونة تقدمي معاملة.
• و ميكن للطالب تقدمي معاملة للخدمات الأكادميية التالية:
• �إعادة قيد.
• اعتذار.
• ا�ستعالم �أو ا�ستف�سار معامالت وطلبات خا�صة بالكليات.
• التحويل من كلية �إىل �أخرى داخل اجلامعة.
• اال�ستف�سار عن ت�سديد تكاليف الدرا�سة.
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 عمادة القبول والت�سجيل (دليل القبول). وحدة املناهج. كلية العلوم و�أق�سامها العلمية :الريا�ضيات ،والفيزياء  ،والكيمياء  ،والأحياء  ،والإح�صاء. وحدة مهارات االت�صال. معهد اللغة الإجنليزية. -وحدة مهارات احلا�سب الآيل.
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املراجع

45

�أرقام تهمك
الإدارة

46

الهاتف

عميد �ش�ؤون الطالب

6951414

وكيل العمادة للن�شاط الطالبي

6952410

وكيل العمادة للإ�سكان والتغذية

6951338

وكيل العمادة للخريجني

6952409

وكيل العمادة للتطوير

6952822

�إدارة الإ�سكان

6951417

�إدارة ال�صندوق

6952054

�إدارة املكاف�آت

6951416

�إدارة التغذية

6952769

�إدارة اجلوالة

6951201

مركز املوهوبني

6951168

الن�شاط الطالبي

6952053

الن�شاط الريا�ضي

6951379

الأندية الطالبية

6951413

�إدارة التوجيه

6952405

العالقات العامة

6951477

اال�ست�شارات الطالبية

6951772

امل�شرف العام على برنامج جامعة بال تدخني

6951827

الف�صل الدرا�سي الثاين
ت�أجيل الف�صل الدرا�سي الأول 1432/1431هـ
االعتذار عن الف�صل الدرا�سي الثاين � -إنرتنت
تقدمي طلبات التخ�ص�ص فـي الكليات � -إنرتنت
تقدمي طلبات الت�سكني لطالب وطالبات ال�سنة
التح�ضريية � -إنرتنت
�إجازة منت�صف الف�صل الدرا�سي الثاين
تقدم طلبات التحويل الداخلي بني الكليات � -إنرتنت
تقدمي طلبات الدرا�سة كطالب زائر � -إنرتنت
االختبارات النهائية

 1341/3/6هـ
 1341/3/13هـ
 1341/3/13هـ
 1341/4/11هـ

 1341/7/18هـ
 1341/6/19هـ
 1341/5/21هـ
 1341/5/14هـ

 1341/4/18هـ

 1341/6/26هـ

 1341/4/29هـ
 1341/6/8هـ
 1341/6/22هـ
 1341/6/29هـ

 1341/5/10هـ
 1341/7/4هـ
 1341/7/9هـ
 1341/7/18هـ

عزيزي الطالب ..
�أنت مدعو للم�شاركة فـي �أندية اجلامعة ومنها:

نادي الفرو�سية

نادي اجلوالة

نادي الريا�ضات البحرية

نادي احلا�سب الآيل

6951379

6951379

6951201

6952053

دليل الطالب والطالبة لل�سنة التح�ضريية (امل�سار العلمي) (1431/1430هـ)

التقومي الدرا�سي للف�صل الثاين  1431هـ

نادي الرتاث ال�شعبي
6952053

نادي ال�صحافة
6951477
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خريطة جامعة امللك عبدالعزيز

مركز الن�شر العلمي

االستاد الرياضي

املالعب الرياضية

عمادة شؤون الطالب
اجملتمع عما
وعمادة خدمة
نادي الفروسية

مركز االقتصاد اإلسالمي

مبنى 81
كلية االقتصاد واإلدارة

مبنى 25

كلية العلوم

مبنى 75
مبنى 73
كلية اآلداب

مطعم

كلية علوم األرض كلية اإلد
احلاسبات

عمادة الدراسات العليا
معهد اللغة اإلجنليزية
الربيد السعودي

مبنى 44
مبنى 40

كلية الطب
وطب األسنان
والعلوم الطبية

ادة القبول والتسجيل
اإلدارة العليا

كلية الطب
شطر الطالبات

قاعة االحتفاالت
ومركز املؤمترات

اخليمة الرياضية

دارة الطبية

مسبح اجلامعة

كلية تصاميم البيئة
كلية اهلندسة

مدخل شطر الطالبات
البوابة الشرقية

املستشفى اجلامعي

مطابع جامعة امللك عبدالعزيز

