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دليل القبول

دليل القبول

د .عابد بن عبدهلل المشايخي

الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد ،وعلــى آلــه

وصحبه أجمعين ،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين  ...وبعد

إن عمــادة القبــول والتســجيل هــي البوابــة الرئيســية التــي يلتحــق مــن خاللهــا

كلمة العميد

دورهــا الرائــد تحمــل العمــادة علــى عاتقهــا مهمــة توفيــر كافــة المعلومــات عــن

الجامعــة لطــاب المرحلــة الثانويــة ،وهــم علــى مقاعــد الدراســة ليكونــوا علــى

معرفة تامة عن الجامعة قبل االلتحاق ببرامجها.

المســارات المعتمــدة فــي الجامعــة ،والمواظبــة فــي الدراســة ،ومعاييــر التســكين

فــي الكليــات بعــد اجتيــاز برنامــج الســنة التحضيريــة  ،وآليــة التأجيــل ،وطــي القيــد
من الجامعة.

وهنــاك معلومــات شــاملة يمكــن للطــاب الراغبيــن اإللتحــاق بالجامعــة مــن
اإلطــاع عليهــا مــن خــال موقــع عمــادة القبــول والتســجيل علــى الرابــط التالــي
(.)Admission.kau.edu.sa

وتأمــل عمــادة القبــول والتســجيل أن يحقــق هــذا الدليــل تطلعــات الطــاب

ً
وانطالقــا مــن المســؤولية التــي تقــع علــى العمــادة ،فقــد أعــد هــذا الدليــل

والطالبــات الراغبيــن فــي اإللتحــاق بالجامعــة ،وأن تكــون معلوماتــه كافيــة

وذلــك مــن خــال النظــام اإللكترونــي ،ويضــم هــذا الدليــل كافــة المعلومــات التــي
تهــم الطالــب ً
بــدأ مــن اإلعــان علــى إتاحــة البوابــة اإللكترونيــة لتقديــم طلــب

وفــي الختــام يطيــب لنــا أن نقــدم ألبنائنــا الطــاب والطالبــات صــادق التهنئــة،

المبســط ليكــون خيــر معيــن للطالــب فــي عمليــة تقديــم طلــب اإللتحــاق بالجامعــة

االلتحــاق بالجامعــة ،والــذي ينتهــي بإجــراءات القبــول اإللكترونــي فــي برامــج

الجامعــة ،إضافــة إلــى تعريــف الطالــب بنظــام الدراســة  ،والكليــات المتاحــة فــي

كلمة العميد

ً
وإدراكا مــن
الطالــب بالجامعــة للمرحلــة الجامعيــة ،وتبــدأ رحلتــه األكاديميــة فيهــا.

1442هـ

1442هـ

كلمة عميد القبول والتسجيل

مستوفية لرغباتهم وإستفساراتهم.

ونرحــب بكــم فــي جامعتكــم داعيــن اللــه عــز وجــل أن يوفقكــم لتحقيــق طموحاتكــم
وآمالكم بالتوفيق والسداد.

الجامعــة وفرعهــا ،وتخصصاتهــا ،والمقــررات الدراســية التــي يدرســها الطالــب فــي
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دليل القبول

الدرجة الموزونة

مقدمة

1442هـ
البرامج المتاحة
في الجامعة

10
كليات الجامعة
وتخصصاتها

12
الفهرس

آلية القبول بالجامعة

24
مسارات طالب وطالبات
السنة التحضيرية

6

32

حقوق الطالب

واجبات الطالب

المالحق

27

60

64

22
السنة التحضيرية

المنح الدراسية

52

14

18
برامج القبول المباشر

40
التحويل الخارجي

44

70

الفهرس

شروط القبول العامة

الدبلومات

1442هـ

8

معلومات تهمك

دليل القبول

الفهرس

اسئلة متكررة

72

78

الخطة الدراسية
للسنة التحضيرية

36
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دليل القبول
1442هـ

يتنافس جميع المتقدمين على المقاعد المقررة
حسب الدرجة الموزونة مفاضلة فيما بينهم

السنة التحضيرية للمسار علمي  /علمي صحي
علمي

يختارها الطالب  /الطالبة الذي يرغب في الكليات العلمية
مثل الهـنـدسة  -العلوم  ..إلخ وبعض أقسام كلية االقتصاد
واإلدارة عليـه أن يختار السنة التحضيرية المسار العلمي

مقدمة

سواء
يختارها الطالب  /الطالبة الذي يرغب في الكليات الصحية
ً
في مقر الجامعة الرئيسي الطب – طب االسنان  -الصيدلة -
العلوم الطبية التطبيقية  -علوم التأهيل الطبي  -التمريض أو
في كليات فرع رابغ الطب ،العلوم الطبية التطبيقية

التسكين :يعني تحقيق رغبة الطالب  /الطالبة
للكلية التي يرغب الدراسة بها وفق معايير
التسكين المعلنة
يجب على الطالب قبل التقديم أن يراجع مساره العلمي  /علمي صحي أو
(اإلداري  /اإلنساني) في دليل القــبول (أنظر صفحة  )33.30وذلك ليتأكد
ً
علما أن برامج
أنه اختار المسار الصحيح الذي يؤدي للكلية التي يرغبها،
القبول المباشر ال تحتاج إلى آلية التسكين.

مقدمة

علمي صحي

هم طالب وطالبات الثانوية ومن في حكمهم وكذلك الطالب والطالبات
الراغبين في التحويل من مرحلة الدبلوم او البكالوريوس للعام 1442هـ.

1442هـ

ارتأت الجامعة تعدد فرص القبول للطالب والطالبات عن طريق السنة
التحضيرية والقبول المباشر في بعض كليات الجامعة وكذلك القبول من
خالل السنة التحضيرية في فرع الجامعة برابغ.

الفئة المستهدفة

دليل القبول

مقدمة

أنظر التفاصيل صفحة رقم 31

السنة التحضيرية المسار اإلداري

يختارها الطالب/الطالبة الذي يرغب في الكليات اإلدارية أو
اإلنسانية مثل الحقوق  -االتصال واإلعالم  ...إلخ وبعض
أقسام كلية اإلدارة و اإلقتصاد عليه أن يختار السنة التحضيرية
المسار اإلداري/اإلنساني

أنظر التفاصيل صفحة رقم 30

وهناك قبول مباشر لبعض الكليات دون الحاجة

8

الى دراسة السنة التحضيرية

9

دليل القبول

هي مجموع درجات ( الثانوية  +القدرات  +التحصيلي ) بنسب معينة حسب

الرسم التوضيحي التالي:

1442هـ

) طالب وطالبات (

%40

درجة القدرات

المسار العلمي  /علمي

%20

درجة التحصيلي

الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية

%40

نسبة الثانوية

) طالب وطالبات (

%40

درجة القدرات

المسار العلمي  /علمي صحي

%20

الدرجة الموزونة

الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية

المسار األدبي
) طالب (

الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية

المسار األدبي
) طالبات (

درجة التحصيلي

%50

نسبة الثانوية

%50

درجة القدرات

%40

نسبة الثانوية

%40

درجة القدرات

%20

1442هـ

الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية

%40

نسبة الثانوية

دليل القبول

ما هي الدرجة الموزونة ؟

درجة التحصيلي

مثال توضيحي  :طالب حصل على نسبة
 95%ثانوية عامة ودرجة القدرات ، 80ودرجة
التحصيلي  85كيف تحسب الدرجة الموزونة ؟
الجواب الدرجة الموزونة
()85 × 0.20( + )80 ×0.40( + )95×0.40
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=( 87الدرجة الموزونة)
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دليل القبول

ً
أوال :برامج القبول المباشر

1442هـ

•مسار القبول المباشر ببرنامج الكليات البيئية( علوم االرض  -علوم
البحار  -العلوم البيئية )  -المقر الرئيسي في السليمانية.

•مسار القبول المباشر بقسم الشريعة – المقر الرئيسي في السليمانية
•مسار القبول المباشر ببرنامج تمهيدي كلية اآلداب والعلوم االنسانية
– المقر الرئيسي في السليمانية.

البرامج المتاحة في الجامعة

•مسار القبول المباشر ببرنامج صناعة األزياء لذوات اإلعاقة السمعية
الشديدة في كلية علوم اإلنسان والتصاميم – المقر الرئيسي في
السليمانية.
(انظر التفاصيل صفحة )25.24

ً
ثانيا :برامج قبول السنة التحضيرية
•السنة التحضيرية للمسار علمي  /علمي صحي  -المقر الرئيسي في
السليمانية.

•دبلومات كلية الدراسات التطبيقية
(انظر التفاصيل صفحة )44.40

ً
رابعا :دبلومات نوعية تقدمها عمادة خدمة
المجتمع والتعليم المستمر
•دبلوم العالقات العامة
•دبلوم شبكات سيسكو
•دبلوم سكرتارية طبية.
•دبلوم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية
•دبلوم اللغة اإلنجليزية
•دبلوم التعقيم الطبي (غير مفعل القبول)

•السنة التحضيرية المسار اإلداري/االنساني – المقر الرئيسي في
السليمانية.

•دبلوم األمن السيبراني (غير مفعل القبول)

•السنة التحضيرية للمسار علمي  /علمي صحي  -فرع الجامعة برابغ.

•اضافة دبلوم المبيعات اإلحترافي

•السنة التحضيرية المسار اإلداري/االنساني – فرع الجامعة برابغ.

•دبلوم الحج والعمرة

(انظر التفاصيل صفحة )26

12

•دبلوم كلية العلوم البيئية

البرامج المتاحة في الجامعة

•مسار القبول المباشر ببرنامج تربية الطفولة المبكرة في كلية علوم
اإلنسان والتصاميم – المقر الرئيسي في السليمانية.

•دبلومات كلية السياحة

1442هـ

•مسار برنامج واعد إلستقطاب ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين
 -المقر الرئيسي في السليمانية.

ثالثا :الدبلومات

دليل القبول

البرامج المتاحة في الجامعة

•دبلوم مراقب البيئة الصحي (غير مفعل القبول)
(انظر التفاصيل صفحة )45
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دليل القبول

كليات مقر الجامعة ( السليمانية )
كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية

1442هـ

اللغة الصينية

كلية العلوم

اللغة اإلنجليزية

الجغرافيا (دراسات بيئية  -جغرافيا
عامة  -نظم المعلومات الجغرافي)
تاريخ (تاريخ  -ارشاد سياحي  -األثار)

كليات الجامعة وتخصصاتها

الشريعة

االجتماع والخدمة االجتماعية (علم
االجتماع  -خدمة اجتماعية)
علم المعلومات
االقتصاد واإلدارة

المحاسبة

إدارة أعمال
تمويل

إدارة الموارد البشرية

إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
تسويق

نظم المعلومات اإلدارية

إدارة عامة (إدارة عامة عام  -التنظيم
والتطوير اإلداري).
علوم سياسية (اقتصاد سياسي
عالمي  -السياسة العامة والتنمية)
(طالب فقط)
االقتصاد (نقود ومؤسسات مالية -
اقتصاد أعمال (طالبات فقط))

األحياء (حيوان  -أحياء دقيقة  -نبات)
الكيمياء

الرياضيات
الفيزياء

اإلحصاء

فيزياء فلك (طالب)

رياضيات فلك (طالب)
فيزياء طبية

كلية علوم التأهيل الطبي

العالج الطبيعي

العالج الوظيفي
العالج التنفسي

كلية علوم اإلنسان والتصاميم

تربية الطفولة المبكرة (قبول مباشر)
الغذاء والتغذية

المالبس والنسيج

كلية العمارة والتخطيط

العمارة

عمارة البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي
الجيوماتكس

كلية علوم البحار

الجيولوجيا البحرية
الفيزياء البحرية

الكيمياء البحرية
األحياء البحرية

كلية العلوم البيئية

العلوم البيئية (علوم وتقنيات البيئة -
صحية البيئة).
زراعة المناطـق الجافـة (زراعة مناطق
جافة – الموارد الطبيعية المتجددة)

علوم وإدارة موارد المياه
األرصاد

كلية االتصال واإلعالم

إعالم (عالقات عامة  -راديو وتلفزيون
-صحافة  -اعالن)

كلية الهندسة

الهندسة الكهربائية (قوى واآلت -
إلكترونيات واتصاالت ( -حاسبات
((طالب وطالبات))  -طبية حيوية).

الهندسة الميكانيكية (انتاج وتصميم
النظم الميكانيكية ،حرارية وتقنية
المياة ) (طالب فقط)
هندسة ميكانيكية (طيران) (طالب
فقط)

الهندسة النووية (الفيزياء الطبية
والوقاية من االشعاع) (طالب فقط)
الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية (طالب فقط)

الهندسة المدنية (طالب فقط)
هندسة التعدين (طالب فقط)

كلية علوم األرض

كليات الجامعة وتخصصاتها

علم النفس (علم النفس العام)

الكيمياء الحيوية

كليات مقر الجامعة ( السليمانية )

1442هـ

اللغة العربية وآدابها

 أنظمة

اللغة الفرنسية والترجمة

14

كلية الحقوق

دليل القبول

كليات الجامعة وتخصصاتها

جيولوجيا عامة  -جيولوجيا هندسة
جيولوجيا عامة  -جيو فيزياء

جيولوجيا عامة  -جيولوجيا المياه

جيولوجيا عامة  -ثروة معدنية
وصخور

جيولوجيا عامة  -بترول وترسبات

جيولوجيا عامة  -بنائية واستشعار
عن بعد
تقنية االستكشاف الجيولوجي

التصميم الداخلي واألثاث

صناعة األزياء (برنامج خاص لذوي
االعاقة السمعية الشديدة)

للطالب والطالبات

للطالب فقط

للطالبات فقط
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دليل القبول

كليات مقر الجامعة ( السليمانية )

1442هـ

علوم الحاسبات

كلية التمريض

كلية األعمال

تمريض

تقنية المعلومات
كلية السياحة

إدارة الضيافة

كليات الجامعة وتخصصاتها

 طب وجراحة

فندقه وضيافة (دبلوم)

طب وجراحة األسنان

إدارة الفعاليات (طالب وطالبات)
سفر وسياحة (دبلوم)

كلية الدراسات التطبيقية

تأمين

تسويق

كلية الصيدلة

مبيعات

 الصيدلة

إدارة شبكات

كلية العلوم الطبية
التطبيقية

التعقيم

تقنية المختبرات الطبية
األشعة التشخيصية

التغذية االكلينيكية (طالبات فقط)

محاسبة

الرسم بالحاسب اآللي

كلية فرع المرجان ( أبحر ) بجدة

التمويل
التسويق
إدارة الخدمات الصحية
القانون
نظم المعلومات االدارية
إدارة الموارد البشرية
المحاسبة
كلية الهندسة

الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الصناعية
الهندسة المدنية
الهندسة الكيميائية
الهندسة المعمارية

كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات

علوم الحاسبات
نظم المعلومات
تقنية المعلومات
كلية الطب

 طب وجراحه
كلية العلوم واآلداب

الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
أحياء
اللغة اإلنجليزية (اللغويات  -الترجمة)
كلية العلوم الطبية التطبيقية

كليات الجامعة وتخصصاتها

كلية الطب

إدارة سفر وسياحة

كلية طب األسنان

كليات فرع محافظة رابغ

1442هـ

كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات

نظم المعلومات
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دليل القبول

كليات الجامعة وتخصصاتها

تقنية المختبرات الطبية (طالب فقط)
تمريض (طالبات فقط)

كلية الدراسات البحرية

المساحة البحرية
المالحة البحرية

الموانئ والنقل
البحري
الهندسة البحرية

للطالب والطالبات

للطالب فقط

للطالبات فقط

17

دليل القبول
1442هـ
شروط القبول العامة

3

أن يحصل على موافقة من جهة عمله بالدراسة إذا كان يعمل في أي
جهة حكومية أو خاصة.

4

بالنسبة للطالب أن يكون حاصال على اختبار القــدرات للمسـار
حاصال على
اإلداري  /اإلنسـانـي .وبالنسبة للمسار العلمي أن يكون
ً
اختبار القدرات والتحصيلي.

5

بالنسـبـة للـطالبـات أن تـكون حـاصلة على درجة اختبار القدرات
والتحصيـلي للمسـارين العـلمـي واإلداري  /اإلنساني.

6

ً
إلكترونيا مطابقة ألصل المستندات المرفقة.
أن تكون البيانات المدخلة

7

مــدة صـالحــية درجات القــدرات والتحـصيلي حسـب ما يحدده المركز
الوطني للقياس بوزارة التعليم.

8

ً
تأديبيا ،وإذا
فصال
أن ال يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى
ً
ً
الغيا.
اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فسوف يعد قبوله

9

ال تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية
أخرى إال إذا مضى على االنسحاب ثالثة أشهر فأكثر قبل بدء الدراسة
أي ان الجامعة ال تقبل أي طالب منسحب بعد تاريخ 1441/11/10هـ.

11
12

دليل القبول

2

حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل
أن يكون
ً
المملكة أو خارجها.

الطالب الكفيف يتم اعفاؤه من اختبارات القياس حسب قرار المركز
الوطني للقياس بوزارة التعليم.

1442هـ

1

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو من أم البن سعودي.

10

ال تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من ثالث سنوات ،أي
أن الجامعة تقبل الشهادات من العام الدراسي 1438/1437هـ وما بعدها.

الجامعة ال تمنح الطالب أكثر من فرصتين للقبول بمعنى انه ال يحق
للطالب المقبول الحصول على أكثر من رقمين جامعيين في حياته
الدراسية بالجامعة.

شروط القبول العامة

18

شروط القبول العامة

19

دليل القبول

المستندات المطلوب رفعها الكترونيا في موقع الجامعة
للتقديم

1442هـ
شروط القبول العامة

2

أصل بطاقة الهوية.

3

صورة شخصية ملونة مقاس  6×4سم ،بخلفية
بيضاء (محجبة للطالبة).

4

موافقة جهة العمل (للموظفين ).

1442هـ

1

أصل الثانوية العامة.

دليل القبول

شروط القبول العامة

شهادة الميالد وهوية االم وهوية االبن السعودي

5

(للطالب غير السعوديين من ام سعودية
والطالبة االم البن سعودي)

6

إفادة معتمدة تبين سبب االنسحاب للطالب
المنسحب من أي جهة تعليمية أخرى.

7

الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة يجب
عليه إرفاق شهادة صحية من مركز االحتياجات
ً
موضحا نوع اإلعاقة.
الطالب الذي لديه قبول مشروط عليه
احضار المستندات التي تطلب منه في
استمارة المراجعة

20
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دليل القبول

1

المرحلة
األولــــى

1442هـ

مسؤولية
الطالب

التقديم في الفترة المحدد عن طريق بوابة الـقبول
في صفحة الجامعة الرئيـسية www.kau.edu.sa

سوف يزودك البرنامج بكلمة السر التي قمت
بإدخالها على جوالك لالحتــفاظ بــهــا .يــرجـى عــدم
اإلفصاح عنها لآلخرين.
على المتقدم تعبئة جميع البيانات الشخصية
والدراسية األكاديمية وفي حال عدم الحصول
على درجة الثانوية أو القياس يمكنك تجاوزها
على أن تضاف لك فور الحصول عليها خالل فتره
التقديم المعلنة وقبل تأكيد الطلب.

آلية القبول بالجامعة

على المـتـقـدم رفـع أصل المستـنـدات المطلوبة
(الهوية  +استمارة الثانوية  +صورة شخصية ..إلخ)
واضحة.

2

المرحلة
الثــانـيـة

مرحلة تأكيد الطلب
ً
(الكترونيا)
مسؤولية
الطالب

مسؤولية
الجامعة

4

المرحلة
الـرابـعـة

مرحلة القبول
اإللكتروني
مسؤولية
الطالب

ً
(الكترونيا)
مرحلة تأكيد الطلب
تأكيد الطلب مهم ً
جدا الستكمال إجراءات الطلب
ً
وسينتقل بعدها ملف الطالب إلكترونيا إلى
الجامعة للتدقيق.
تأكيد الطلب لن يتم إال بعد إدخال جميع البيانات
المطلوبة من الطالب ،وال يمكن تعديل البيانات
بعد تأكيد الطلب.
عدم تأكيد الطلب في الفترة المحددة يعني إلغاء
طلب االلتحاق بالجامعة.
على المتقدم متابعة طلبه من خالل صفحة
المتابعة في برنامج (عزّ ز) والتأكد من اكتمال جميع
المراحل حتى مرحلة صدور البطاقة الجامعية.

22

مرحلة القبول
النهائي

يحق للجامعة الغاء قبول الطالب إذا تبين أنه لم
ِ
يستوف شروط القبول حتى بعد صدور البطاقة
الجامعية.

مرحلة القبول اإللكتروني
بعد إعالن نتائج الفرز وترشيحك إلحدى مقاعد
ً
فورا على صفحة
الجامعة يجب عليك الدخول
القبول إلكمال اإلجراءات بالموافقة على الرغبة
التي رشحت لها خالل الفترة المحددة.
برنامج القبول سوف يخصص لك وقت محدود
لكي تؤكد موافقتك على الرغبة وحجز مقعدك
الدراسي والحــصــول علــى الــرقـــم الجــامــعــي
ويمهلك فترة زمنية محددة لذلك وإال سيسقط
حقك في المقعد.

آلية القبول بالجامعة

على المتقدم ترتيب الرغبات حسب األولوية.

5

يتم اعتماد قبول المتقدم بعد مطابقة مستنداته
األصلية والتأكد من صحة بياناته ،حيث يصدر
ً
امرا بمنحه البطاقة الجامعية
النظام اإللكتروني
إذا انطبقت عليه شروط القبول وحسب المقاعد
الشاغرة.

1442هـ

مرحلة التقديم
ً
(الكترونيا)

ً
(الكترونيا)
مرحلة التقديم

المرحلة
الخامسة

مرحلة القبول النهائي

دليل القبول

آلية القبول بالجامعة

عدم تأكيد الرغبة التي تم ترشيحك عليها في
الوقت المحدد سوف يسقط حقك في القبول
في الجامعة.

3

المرحلة
الثــالـثـة

مرحلة الفرز وإعالن نتائج
ً
(الكترونيا)
المرشحين
مسؤولية
الجامعة

مرحلة الفرز وإعالن نتائج المرشحين
ً
(الكترونيا)

سوف تظهر نتيجة المرشحين في صفحة
المتابعة ويبلغ الطالب برسالة نصية ()SMS
ان تيسر ذلك وعلى الطالب متابعة نتيجة
الطلب في موعد إعالن النتائج المحدد من قبل
الجامعة.

23
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مسار القبول المباشر

 -2برنامج تمهيدي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ( بكالوريوس)

 برنامج واعد

1442هـ

 -1مسار التسكين المتقدم

برامج القبول المباشر

 -2مسار الدراسة المزدوجة
يهدف هذا المسار إلى التسريع األكاديمي من خالل تمكين الطلبة المتفوقين
والموهوبين في المرحلة الثانوية من دراسة مقررات السنة التحضيرية وتجاوزها -
حسب موهبة الطالب  -خالل فترة دراستهم في المرحلة الثانوية ومع طلبة الجامعة.
للتعرف على المزيد من المعلومات والشروط الخاصة ببرنامج واعد يرجى
التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

waed.kau.edu.sa

مسارات القبول المباشر في كلية األداب والعلوم اإلنسانية وتشمل

مسارات القبول المباشر في كلية علوم اإلنسان والتصاميم وتشمل

 -1برنامج تربية الطفولة المبكرة (بكالوريوس)

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد معلمات تربويات متخصصات في مجال تربية
الطفولة المبكرة للتعامل مع األطفال من عمر ثالثة الى ثمان سنوات وتشمل
رياض األطفال ،والصفوف األولية من المرحلة االبتدائية ،ويمنح القسم درجة
ً
تماشيا مع متطلبات الحصول على شهادة تربوية في
البكالوريوس في التربية
فترة دراسية مدتها أربعة سنوات ،ويحتوي البرنامج على التدريب الميداني في
مرحلتي رياض األطفال والصفوف االبتدائية األولية (للمزيد من المعلومات
مراجعة موقع التقديم اإللكتروني على صفحة الجامعة).

 -2برنامج صناعة األزياء لذوات اإلعاقة السمعية الشديدة

برامج القبول المباشر

يهدف هذا المسار إلى جذب الطالب والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة
لتسكينهم بشكل مباشر في بعض الكليات التي يرغبونها دون االلتحاق بالسنة
التحضيرية بعد تحقيقهم لشروط ومعايير القبول الخاصة بالمسار ،ويشتمل مسار
التسكين المتقدم على مسارين:
مسار التسكين المتقدم الخاص بكلية الهندسة
مسار التسكين المتقدم الخاص بكلية الطب

1442هـ

هو برنامج يهدف إلى استقطاب ورعاية طالب وطالبات الثانوية الموهوبين
والمتفوقين لاللتحاق بالجامعة من خالل توفير مسارات التسريع األكاديمي
والتسكين المباشر بالكليات وتقليل سنوات الدراسة الجامعية من خالل معادلة
المواد الدراسية التي يدرسها الطالب/الطالبة وذلك قبل التحاقه بالجامعة
وبحسب المعايير األكاديمية المتبعة لمعادلة المواد الدراسية ،وينقسم البرنامج
إلى مسارين:

هو برنامج معد للطالب والطالبات الراغبين في التخصص مباشرةً في أقسام
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بإستثناء قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية
حيث يتم قبولهم مباشرةً في البرنامج وفق معايير القبول المعلنة وال يلزم
الدراسة في برامج السنة التحضيرية.

دليل القبول

برامج القبول المباشر

(بكالوريوس)

يستهدف برنامج صناعة األزياء المواطنات ذوات اإلعاقة السمعية الشديدة رغبة
ً
وحرصا من الجامعة في دمجهم مع المجتمع ودخولهم مجال العمل في تصميم
وصناعة األزياء( ،للمزيد من المعلومات مراجعة موقع التقديم اإللكتروني على
صفحة الجامعة).

 -1برنامج قسم الشريعة (بكالوريوس)

24

هو برنامج متوافق مع شروط المركز الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي
ويبداء الطالب  /الطالبة بدراسة التخصص من الفصل الدراسي األول مباشرةً
وفق معايير القبول المعلنة وال يلزم الدراسة ببرامج السنة التحضيرية وال دخول
إختبار تحديد المستوى للغة اإلنجليزية.

25
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مسارات القبول المباشر للكليات البيئية وتشمل

1442هـ

هي سنة دراسية يـدرس الطـالـب فيـهـا بنظـام الــدوام الكـامل في الفترة الصباحية
ً
يوميا حسب الجدول الدراسي المسجل له .ومدتها سنة دراسية
ويلزم بالحضور
ٌ

واحدة مقسمه على فصلين دراسين .ويدرس الطالب  /الطالبه من خاللها جميع
مواد المستويين الدراسيين األول والثاني للخطة الدراسية ألي كلية علمية أو

1442هـ

تهدف برامج القبول المباشر في الكليات البيئية الى مواكبة المناهج المطورة في
المجاالت البيئية للتطورات العلمية الحديثة في المجاالت العلمية والتطبيقية
وربط المناهج المختلفة باالحتياجات الفعلية لسوق العمل الحالية والمستقبلية
ورفع الكفاءة العلمية وتنمية قدرات الطالب الذهنية والبحثية وتشجيعه على
التفكير والتحليل العلمي الحديث وتشمل :

ماهي السنة التحضيرية

دليل القبول

برامج القبول المباشر

برامج قبول السنة التحضيرية

صحية أو أدبية حسب المسار الذي تم قبول الطالب  /الطالبة عليه وذلك في

فصليين دراسيين متتاليين.

 -1كلية علوم األرض (بكالوريوس)

برامج القبول المباشر

 -2كلية علوم البحار (بكالوريوس)
يهدف برنامج القبول المباشر في كلية علوم البحار إلى توفير بيئة تعليمية مميزة
في مجاالت العلوم البحرية لدعم احتياجات سوق العمل من خريجي الكلية.

السنة التحضيرية

يهدف برنامج القبول المباشر في كلية علوم األرض إلى تحقيق مجموعة متكاملة
من األهداف العلمية والتعليمية وفق خطة استراتيجية مرسومة والهدف من
ذلك هو تلبية احتياجات سوق العمل من خريجي الكلية الذين يكتسبون الكفائات
العلمية والقدرة على تنمية المجتمع في مجاالت علوم األرض.

 -3كلية العلوم البيئية (بكالوريوس)
يهدف برنامج القبول المباشر في كلية العلوم البيئية إلى مواكبة المناهج
المطورة في مجاالت العلوم البيئية لدعم احتياجات سوق العمل من خريجي
الكلية.
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دليل القبول

اإلطار العام للسنة التحضيرية

1442هـ

مسار العلوم اإلدارية واإلنسانية.

يتم قبول الطالب والطالبات في السنة التحضيرية لجميع المسارات وبعد
االنتهاء من جميع مواد السنة التحضيرية بنجاح يتم تسكينهم في الكليات
المناسبة لرغباتهم وقدراتهم مفاضلة فيما بينهم حسب المقاعد الشاغرة
والمعايير التي تحددها كل كلية.

أهداف السنة التحضيرية
السنة التحضيرية

1

ترشيد القبول بتوجيه الطالب إلى الكلية المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم
ً
بناءا على رغباتهم ومعدالتهم.

2

تعــريف الطـالب بالتـخصصات المتـاحة بالجـامعة وطبيعة الدراسة فيها.

3

منح الطالب الفرصة الكتشاف قدراتهم العلمية في بيئة الجامعة.

4

اكتساب الطــالب المهــارات والمعــارف الضــرورية باللغة اإلنجليزية
واستخدامات الحاسب اآللي ،وتنمية مهارات التعلم والبحث واالتصال.

5

تعريف الطالب باللوائح واألنظمة الجامعية.

2

تحسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب في السنة التحضيرية ضمن
سجله الدراسي وتؤثر على معدله الدراسي بالجامعة.

3

ال يسمح بإجراء عمليات الحذف واإلضافة إال عند الضرورة ،ويعتبر الجدول
ثابت للطالب طيلة فترة دراسته بالسنة التحضيرية.

4

ً
تلقائيا من قبل عمادة القبول والتسجيل
تتم عملية التسجيل للمواد
ً
طبقا للخطة الدراسية المقررة للسنة التحضيرية.

5

يجب اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح خالل السنة األولى،
ويسمح فقط بدراسة فصل دراسي إضافي للطالب المتعثر إلنهاء
متطلبات السنة التحضيرية (على أال تتعدى دراسة الطالب ثالث فصول
دراسية إلنهاء متطلبات السنة التحضيرية).

6

يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي بسبب الغياب إذا تجاوزت نسبة
غيابه بدون عذر مقبول عن  % 20من المحاضرات والدروس العلمية
المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،ويرصد له درجة محروم (ح ،
 )DNفي كشف الدرجات.

7

يجب النجاح في جميع مقررات السنة التحضيرية خالل المدة المحددة
(ثالثة فصول دراسية) كشرط أساسي للتسكين في الكليات وأن ال يقل
معدل الطالب عن ( 2من .) 5

8

ال يحق للطالب التحويل من مسار إلى أخر في السنة التحضيرية بعد أداء
االختبارات النهائية إلحدى المقررات فيها.

السنة التحضيرية

28

إن وجود سنة تحضيرية بالجامعة له مزايا عديدة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :

1

يدرس الطالب مستويين متتالين (فصلين دراسيين) الستكمال مقررات
السنة التحضيرية وتحتسب له من متطلبات التخرج من الجامعة.

1442هـ

تتكون السنة التحضيرية في الجامعة من مسارين وهما:
المسار العلمي وينقسم الى علمي  /علمي صحي.

نظام الدراسة للسنة التحضيرية

دليل القبول

السنة التحضيرية
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دليل القبول

ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺐ ا ﺳﻨﺎن
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺐ
ا ﺳﻨﺎن )(DentEd

1442هـ

ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(ABET

ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم ا رض
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
)(BGS

ﻛﻠﻴﺔ ا رﺻﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ
وزراﻋﻪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ

اإلعتمادات الدولية

)(CIWEM

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

)(NLNAC

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

)(CEA

ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وادارة

)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ إدارة ا ﻋﻤﺎل(

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ ادارة

)(EPAS / EFMD

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
)(ACEN

30

2009

6

ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وادارة
)ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة ا ﻋﻤﺎل(

ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻛﺎدﻳﻤﻲ ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

)(AMBA

2010

2

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم

2011

13

2013

1

2013

1

2013

1

2014

1

)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء(

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
) (CSC

ﻛﻠﻴﺔ ا¡داب واﻟﻌﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮّ

)(AALE

ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر
) (IMARESTاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

2010

2011

1

15

2013

4

2013

1

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ(
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺪروﺟﺮاﻓﻴﺎ )(IHO

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(ABET

2013

3

2015

6

اإلعتمادات الدولية

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻴﺎه وادارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

2009

12

ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ )(COE

1442هـ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

2008

4

ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن
واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ

2009

9
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اإلعتمادات الدولية

ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وادارة

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻜﻨﺪي ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
)(CCAPP

)ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس(
ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻠﻴﺎت ادارة
)(AACSB

2015

1

31
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مسارات طالب السنة التحضيرية

المسار العلمي

1442هـ

بعد اجتياز السنة التحضيرية

2

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

3

كلية االعمال

المسار العلمي ( علمي )
الفئة المستهدفة هم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي) وما
يعادلها

كليات مقر الجامعة
(السليمانية)

المسارات

2

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

3

كلية العلوم

4

كلية العمارة والتخطيط

•إدارة األعمال
•االقتصاد
•المحاسبة
•نظم المعلومات اإلدارية
•إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
•التمويل
•التسويق
•إدارة الموارد البشرية

المرجان (أبحر)
6

الفئة المستهدفة هم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة
(شرعي  -تحفيظ قرآن – المعهد العلمي -إداري  -تجاري) وما يعادلها

كليات مقر الجامعة
(السليمانية)
1

•إدارة عامة

المسار العلمي ( علمي صحي )

32

1

كلية الطب

2

كلية طب األسنان

5

كلية التمريض

3

كلية الصيدلة

6

كلية علوم التأهيل الطبي

كلية االقتصاد واإلدارة
التخصصات التالية فقط:

3

كلية االتصال واإلعالم

4

كلية السياحة

•علوم سياسية

2

4

•تقنية المختبرات الطبية

مسار العلوم اإلدارية واإلنسانية

كلية الدراسات البحرية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الطب

2

كلية العلوم الطبية التطبيقية

المسارات

1

كلية الهندسة

5

كلية االقتصاد واإلدارة
التخصصات التالية فقط:

•محاسبة
•تمويل

المسار(علمي صحي)
1

•رياضيات
• فيزياء
•كيمياء
•أحياء

1442هـ

المسارات وكلياتها وأماكنها التي يمكن للطالب اختيارها

1

كلية الهندسة

4

كلية العلوم واآلداب التخصصات
التالية فقط:

دليل القبول

مسارات طالب السنة التحضيرية

كليات فرع (رابغ)

كلية الحقوق

كليات فرع (رابغ)
1

كلية األعمال

•التسويق
•ادارة الخدمات الصحية
•قانون
•نظم المعلومات االدارية
•ادارة الموارد البشرية

2

كلية العلوم واآلداب
التخصص التالي فقط:
•اللغة االنجليزية

33
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مسارات طالبات السنة التحضيرية

1442هـ

بعد اجتياز السنة التحضيرية

المسار العلمي (علمي)

الفئة المستهدفة هن الحاصالت على شهادة الثانوية العامة (علمي)
وما يعادلها

كليات مقر الجامعة
(السليمانية)
1

كلية الهندسة التخصصات
التالية فقط:

5

كلية علوم اإلنسان والتصاميم
التخصصات التالية فقط:

المسار(علمي صحي)
1

كلية الطب

2

كلية العلوم الطبية التطبيقية
•تمريض

الفئة المستهدفة هن الحاصالت على شهادة الثانوية العامة
(شرعي  -تحفيظ قرآن – إداري  -مهني) وما يعادلها

المسارات

كليات مقر الجامعة
(السليمانية)

•المـالبـس والنـسيج

•التصميم الداخلي واألثاث
•العلوم األسرية

كلية العلوم

•إدارة األعمال
•االقتصاد
•المحاسبة
•نظم المعلومات اإلدارية
•إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
•التمويل
•التسويق
•إدارة الموارد البشرية

1

كلية االقتصاد واإلدارة التخصص التالي:

2
3

كلية الحقوق

كلية االتصال واإلعالم

4

كلية السياحة التخصص التالي:

•إدارة عامة

•إدارة الفعاليات

كليات فرع (رابغ)
1

المسار العلمي ( علمي صحي )

34

•محاسبة
•تمويل

المسارات

4

كلية االقتصاد واإلدارة
التخصصات التالية فقط:

3

3

كلية االعمال

•الغـذاء والتـغـذية

•هندسة صناعية

2

2

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

•رياضيات
• فيزياء
•كيمياء
•أحياء

مسار العلوم اإلدارية واإلنسانية

•الهندسة الكهربائية (طالبات)

كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات

1

كلية الهندسة

4

كلية العلوم واآلداب التخصصات
التالية فقط:

1442هـ

المسارات وكلياتها وأماكنها التي يمكن للطالبات اختيارهن

المسار العلمي

دليل القبول

مسارات طالبات السنة التحضيرية

كليات فرع (رابغ)

كلية األعمال
•التسويق

•ادارة الخدمات الصحية

1

كلية الطب

4

كلية العلوم الطبية التطبيقية

•قانون

2

كلية طب األسنان

5

كلية التمريض

3

كلية الصيدلة

6

كلية علوم التأهيل الطبي

•ادارة الموارد البشرية

•نظم المعلومات االدارية

2

كلية العلوم واآلداب التخصص التالي فقط:
•اللغة االنجليزية

35
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مفردات الخطة الدراسية للسنة التحضيرية

1442هـ

المسار العلمي (علمي صحي)

المسار العلمي علمي

الخطة الدراسية للسنة التحضيرية

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات

مهارات االتصال
COMM101

الكيمياء
CHEM110

اإلحصاء
STAT110

الفيزياء
PHYS110

أحياء للمسار
الصحي
BIO112

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات

0

 3ساعات

البرمجة وحل
المشكالت
CPIT110

األحياء
BIO110

الرياضيات
MATH110

انجليزي 101
ELIS101

رياضيات للمسار
الصحي
MATH112

 3ساعات
كيمياء للمسار
الصحي
CHEM112

 3ساعات

 3ساعات

لغة أنجليزية
للمسار الصحي ()1
ELIH101

إحصاء طبي
STAT112

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات
فيزياء للمسار
الصحي
PHYS112

مهارات اتصال
COMM101

 2ساعتين

 2ساعتين

 2ساعتين

 3ساعات

انجليزي 102
ELIS102

انجليزي 103
ELIS103

انجليزي 104
ELIS104

البرمجة وحل
المشكالت
CPIT110

لغة إنجليزية
للمسار الصحي ()2

ELIH 102

1442هـ

مفردات مقررات

مفردات مقررات

الخطة الدراسية للسنة التحضيرية

36
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الخطة الدراسية للسنة التحضيرية
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دليل القبول

مفردات الخطة الدراسية للسنة التحضيرية

1442هـ

1442هـ

مفردات مقررات

المسار اإلداري  /اإلنساني

الخطة الدراسية للسنة التحضيرية

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات

مهارات االتصال
COMM101

مهارة التفكير
والتعليم
IS105

اإلحصاء

STAT111

 3ساعات

 2ساعات

 3ساعات

مهارات الحاسب
CPIT111

الثقافة
اإلسالمية
ISLS101

الرياضيات

 3ساعات
اللغة العربية
ARAB101

(للتخصصات النظرية)

0
انجليزي 101
(انتظام)

(للتخصصات النظرية)

ELIA101

MATH111

 2ساعتين

 2ساعتين

 2ساعتين

انجليزي102

انجليزي 103

انجليزي 104

ELIA102

ELIA103

ELIA104

(انتظام)
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الخطة الدراسية للسنة التحضيرية

(انتظام)

(انتظام)
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التسكين في الكليات بعد اجتياز السنة التحضيرية بنجاح

1442هـ

ترتيب رغباته بشرط تحقيق معايير الكلية التي يرغبها وتوفر مقاعد شاغره فيها
ً
بناءا على النسبة الموزونة.
وحسب نتيجة المفاضلة بين المستفيدين للتسكين

آلية التسكين بالكليات

معلومات تهمك

2

ترتيب الرغبات المطلوبة ،مع مالحظة أنه في حالة اختيار رغبة ال يمكن
تغييرها بعد ظهور النتائج.

3

يتم فرز نتائج التسكين بعد نهاية الفصل الدراسي .وتستبعد الطلبات غير
المحققة للمعايير (يجب اجتياز كامل مقررات السنة التحضيرية بنجاح وأن ال
يقـل المـعـدل عن  2من  5للدخول في المفاضلة وتحقيق معايير الكليات)

4

تتم المفاضلة بين الطلبات حسب الرغبات والمعدل الموزون النسبي
للتسكين والطاقة االستيعابية لكل كلية معايير.

هام ً
جدا

ال يسمح للطالب  /الطالبة بتغيير رغباته وتعديل الكلية
بعد ظهور نتائج التسكين

1

2

اجتياز جميع
مفردات
المقررات
بنجاح

بعض الكليات
تشترط حد أدنى
لنتائج بعض
المقررات

التسكين في
الكلية المناسبة

3
المعدل
النسبي
للتسكين

4
الطاقة
االستيعابية
لكل كلية

كيفية حساب المعدل الموزون للتسكين

مجموع الدرجات التي
حصل عليها الطالب

مجموع الساعات
المكتسبة للطالب

معلومات تهمك

1

يتقدم الطالب في الفترة المحـــددة للتـــسكين أثناء دراســة الســـنة
التحــضــيرية لتــحديد رغــباته عــبر نظام الخدمــات اإللكتــرونية ODUS
 PLUSوهو مسؤول عن ترتيبها بحسب أولوياته.

تخضع آلية التسكين في الكليات بعد السنة التحضيرية لعدد من المعايير

1442هـ

ً
بناءا على
التسكين هو عملية تحديد الكلية التي يرغب الطالب التخصص بها

معايير التسكين بعد السنة التحضيرية

دليل القبول

معلومات تهمك

المعدل النسبي
للتسكين

* مجموع الساعات المسجلة والمكتسبة للطالب

تنبيه

40

هناك معايير خاصة للكليات الصحية يرجى مراجعة دليل
القبول للمسار (علمي صحي)
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المواظبة واالعتذار

1442هـ

2

في حاالت استثنائية تقوم اللجنة الدائمة للقبول
والتسجيل بالنظر في حاالت طلب االعتذار عن
الدراسة ،على أن تحسب فترة االعتذار عن الدراسة من
عدد الفصول التي يسمح للطالب االعتذار فيها.

1

ال يسمح بتأجيل الدراسة خالل السنة التحضيرية إال
في حالة الضرورة.

2

في حاالت استثنائية ،يمكن للطالب التقدم بطلب
التأجيل للجنة الدائمة للقبول والتسجيل لدراسة حالته
واتخاذ القرار المناسب حسب طبيعة ومدة التأجيل.

3

تحسب مدة التأجيل من مدة التأجيل النظامية للطالب.

Green metric Ranking

ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ً
ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف
ﻟﺘﺤﺘﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺧﺮ µﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  131ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺬا
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﺤﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ
وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺜﺎت
ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

131

 ﺗﻨﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ Quacqarelli Symonds
 Limitedاﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ µﺳﻨﻮﻳ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

303

 ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻄﻼب اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻧﺴﺒﺔ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ
ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
 وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  303ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ 336
ﻋﺎﻟﻤﻴ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

1442هـ

1

ال يسمح للطالب باالعتذار عن دراسة الفصل الدراسي.

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﻀﺮاء

دليل القبول

معلومات تهمك

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) ( QS

QS Ranking

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
)Times Higher Education World University Rankings (THE

التأجيل

معلومات تهمك

42

1

في حالة عدم اجتيازه جميع مقررات السنة التحضيرية
بنجاح خالل المدة المحددة (ثالث فصول دراسية كحد
أقصى).

2

في حالة حصوله على معدل تراكمي أقل من  2بنهاية
السنة التحضيرية ،واستنفاذ الفصول الدراسية المحددة
وإن أنهى جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح.

3

في حالة تغيب الطالب عن الدراسة أو االنقطاع عنها.

4

في حالة صدور قرار إداري بطي قيده.

300-251

1

45

ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺷﺮاﻛﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪرت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
أﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻗﻌ ﻣﺘﻤﻴﺰ µﺑﻴﻦ  300-251ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ  50ﻋﺎم  ..ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  45ﻋﺎﻟﻤﻴ
ﺗﺼﻨﻴﻒ  US Newsﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
US NEWS World University Ranking

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

)Academic Ranking of World Universities (ARWU

 ﻫﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﺆﺷﺮات أﻫﻤﻬﺎ
ﺟﻮدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
 وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ.
 وﺣﺼﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺮﺑﻴ و 378ﻋﺎﻟﻤﻴ.
 وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻗﺴﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء وﻋﻠﻮم اﻻرض ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻻول ﻋﺮﺑﻴ
 وﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻛـ ﺛﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻦ
أﻗﺴﺎم اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 أﻣﺎ ﻗﺴﻤﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺮﺑﻴ.

ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

378

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ

200-151

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

1

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

1

ﻋﻠﻮم ارض

1

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

2

اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

5

ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺮﺑﻴ

2

3
3

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

5

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت

5

اﻟﻄﺐ

وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء وﻋﻠﻮم اﻻرض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻻول ﻋﺮﺑﻴ وﻗﺴﻢ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻛـ ﺛﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺎ ﻗﺴﻤﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺮﺑﻴ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻄﺐ
واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴ.

ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮ µﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻓﻘ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أﻫﻤﻬﺎ :
 ﻗﻮة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ،وﻋﺪد اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻻوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﺑﻴﻦ 151-200
ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ

ﺗﺼﻨﻴﻒ  US Newsﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
US NEWS World Report Education
Beﬆ Arab Region Universities
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

معلومات تهمك

طي قيد الطالب

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴ

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺮﺑﻴ

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﻋﻦ  50ﻋﺎﻣ

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

6

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

36

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت

27

43

دليل القبول

دبلومات كلية الدراسات التطبيقية

1442هـ

ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات متضمنة برنامج السنة التحضيرية .وتمنح

العمل من الناحية المهنية والعلمية واالقتصادية ،وهذا ال يخفى على المهتمين

تأسيسها في عام 1423هـ2002/م كإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمملكة
الكلية الدرجة الجامعية المتوسطة في التخصصات التالية من ثالثة أقسام:

التطبيقية؛ لما لها من ثقل ملموس في االرتقاء بمستوى الخريج في سوق
والمطلعين على احتياجات سوق العمل.

1442هـ

تعد كلية الدراسات التطبيقية بجـدة إحدى كليات جامعة الملك عبد العزيز والتي تم

وتمثل هذه الشهادات المهنية واالحترافية نقلة نوعية لخريجي كلية الدراسات

دليل القبول

الدبلومات

ً
حديثا ،الذي يسعى الى
وتميزت الكلية بافتتاح قسم تقنية المعلومات الصحية

تقديم طيف واسع من البرامج في مجال العلوم الصحية التي تلبي متطلبات

قسم األعمال

قسم الحاسب وتقنية
المعلومات

الدبلومات

•تخصص المحاسبة

الحاسب اآللي

•تخصص التسويق

•تخصص الرسم بالحاسب

والمبيعات

المعلومات الصحية
•تخصص دبلوم التعقيم

اآللي

•المبيعات

وتعد كلية الدراسات التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز هي أول كلية دراسات

تخصـص التعقيـم بفـرص وظيفيـة بالمستشفيات الحكوميـة والخاصـة .وقـد

عقـدت الكليـة عـدة اجتماعات مـع مسـؤولين بـوزارة الصحـة لبحـث احتيـاج الــوزارة

مــن خالل مستشــفياتها العديــدة في جميــع مناطــق المملكة لتخصــص دبلــوم

التعقيــم ،وقــد أبـدت الـوزارة الحاجـة الماسة لهـذا التخصـص.

نظام الدراسة بكلية الدراسات التطبيقية
ً
وفقا لنظام المستويات ،ويدل
يسير نظام الدراسة بالكلية

تطبيقية على مستوى المملكة تتيح للطالب الحصول على شهادات احترافية

المستوى على المرحلة الدراسية للطالب ،ويكون عدد
ً
تبعا للخطط
المستويات الالزمة للتخرج ستة مستويات

تخصص المحاسبة ،وشهادة ( )CIIالمعتمدة من هيئة التأمين البريطانية في

الذي يدرسه إلى المستوى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح جميع

دولية ،باإلضافة إلى درجته العلمية؛ من خالل دراسته بالكلية مثل الشهادة
العالمية ( )ACCAالتي تصدرها هيئة المحاسبين القانونيين البريطانية في

الدراسية المعتمدة بالكلية حيث ينتقل الطالب من المستوى

تخصص التأمين ،وشهادات ( MTAو MCSAو ،)MCSEوالتي تمنحها أكاديمية

المقررات المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.

وتضاف إلى ما سبق شهادة ( )Cambridgeفي تقنية المعلومات والمصادق

بريد إلكترونيfas@kau.edu.sa :

( )Microsoftفي تخصص الشبكات.

عليها من ( ،)CIEوشهادة ( ،)CCNAوشهادة ( )ITالتي تمنحها أكاديمية (،)CISCO

باإلضافة إلى شهادة ( )Adobe Professional Designerفي تخصص التصميم

44

والطالبات .حيث سيتمتـع خريـجي الكليـة الحاصـلين عـلى شـهادة الدبلـوم في

الجرافيكي.

الدبلومات

•تخصص التأمين

•تخصص إدارة شبكات

قسم تقنية

سوق العمل ،وقد تم بفضل الله تدشين برنامج دبلوم التعقيم بالقسم للطالب

كلية الدراسات التطبيقية
هاتف)012( 6952000 :

تحويله75521 - 75541 - 75515 :
JEDCommunityCollege

موقع الكترونيfas.kau.edu.sa :

faskau

faskau
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دبلومات كلية السياحة

1442هـ

بمجال الفندقة والضيافة والسفر والسياحة وتتيح جامعة الملك عبد العزيز
للطالب فرصة القبول في برنامج دبلوم كلية السياحة الذي يهدف إلى تأهيل
كوادر بشرية متميزة ذات مستوى عالي من الكفاءة وجودة األداء في مجال

السياحة ،ويقبل فيه الطالب الذي ينهي السنة التمهيدية بالجامعة وذلك في
تخصص الفندقة والضيافة والسفر والسياحة.

تخصص إدارة الضيافة

بالتعاون مع مدرسة لوزان بسويسرا،
ومدة الدراسة ثالث سنوات منها
فصل دراسي مواد تمهيدية وفصل
دراسي تدريب عملي في فنادق
الخمس نجوم.

نظام الدراسة في كلية السياحة

تخصص السياحة والسفر

بالتعاون مع كلية السياحة والفندقة
بجامعة هونغ كونج بولي تكنيك،
ومدة الدراسة ثالث سنوات منها
فصل دراسي مواد تمهيدية وفصل
دراسي تدريب عملي في المطارات
والوكاالت السياحية وشركات تنظيم
المناسبات.

1442هـ

تعتبر كلية السياحة أحد روافد الجامعة التعليمية والتدريبية الحديثة والذي يعنى

األقسام ومدة الدراسة في دبلوم كلية السياحة

دليل القبول

الدبلومات

ً
وفقا لنظام المستويات .وعدد
يسير نظام الدراسة بالكلية
سنوات الدراسة فيها ثالث سنوات تشمل السنة التمهيدية

الدبلومات

النظرية خالل فترة دراسته ويتخرج الطالب بعد حصوله على

درجة دبلوم فندقة وضيافة او سفر وسياحة.

مالحظة

تتم المفاضلة على المقاعد المتاحة حسب المعايير الخاصة
والمعدل النسبي للتسكين

46

موقع الكترونيtourism.kau.edu.sa :
KAU_FT

بريد إلكترونيtourism@kau.edu.sa :
KAU_FT

الدبلومات

بالجامعة ،ويصرف للطالب مكافأة شهرية مثل الكليات

إدارة المطارات

إدارة الوجهات
السياحية

إدارة الفعاليات
والمناسبات

KAU_FT
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الدبلومات
دبلوم األرصاد في كلية العلوم البيئية

دبلومات نوعية

1442هـ

ألنظمة المنظمة العالمية لألرصاد ومنظمة الطيران المدني ولتحقيق متطلبات

وهي على النحو التالي:

وخدمة الطيران واالرصاد وسالمة البيئة والزراعة والمياه وتأهيل الراصدين

الجويين ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة

بان جميع برامجها مدفوعة التكاليف من قبل الطالب ومدة الدراسة فيها سنتان

الفئة المستهدفة من البرنامج

العالقات العامة

طالب الثانوية العامة وما يعادلها.

الدبلومات

1

أن يكون الطالب سعودي الجنسية او من ام سعودية

2

الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي) او ما يعادلها

3

مدة صالحية الشهادة الثانوية ثالث سنوات أي أن الجامعة تقبل
الشهادات من العام الدراسي 1438/1437هـ ومابعدها.

4

ً
موظفا
موافقة جهة العمل (حكومي  /خاص) إذا كان الطالب

الخرائط ونظم
المعلومات الجغرافية

سكرتارية طبية

اللغة اإلنجليزية

المستندات المطلوبة لبرامج الدبلومات
1

أصل الثانوية العامة  +صورة منها.

2

نتيجة امتحان القدرات يطبع من اإلنترنت من الرابط www.qiyas.org

3

أصل بطاقة الهوية للمتقدم.

4

صورة شخصية حــديـثــة ملــونة مقــاس  6×4سم وبخلفية بيضاء.

5

الطـالب غـير السعوديين ومن أم سعودية أو من أم إلبن سعودي أصل
كل من (شهادة الميالد وهوية األم وهوية األبن ).

6

موافقة جهة العمل (للموظفين ).

الدبلومات

شروط القبول في البرنامج

شبكات سيسكو

1442هـ

يهدف البرنامج الى إعداد الكوادر المتخصصة في مجاالت التوقعات الجوية

تعتزم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تقديمها دبلومات نوعية للطالب
ً
والطالبات ً
علما
بدءا من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الجامعي 1442هـ

سوق العمل والجودة بما يتوائم مع رؤية المملكة .2030
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دليل القبول

الدبلومات
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دليل القبول

الحضور لبرامج الدبلومات
االنتظام في المحاضرات الدراسية والدروس العملية إلزامي ويحرم الطالب من

1442هـ

 20%من مجموع محاضراتها خالل الفصل الدراسي.

االعتذار عن الدراسة لبرامج الدبلومات

1442هـ

االستمرار في أي مقرر ودخول اختبارها النهائي في حال تجاوزت نسبة غيابه

دليل القبول

الدبلومات

يمكن للطالب أن يعتذر عن االستمرار في دراسة أحد الفصول
ً
راسبا فيه إذا تقدم لوحدة الشئون
الدراسية دون أن يعد
ً
وفقا للشروط التالية:
األكاديمية بعذر مقبول

الدبلومات

50

1

تقديم طلب االعتذار عن االستمرار في الدراسة
ً
إلكترونيا قبل موعد االمتحانات النهائية بخمسة
أسابيع على األقل.

2

أن ال يقل المعدل التراكمي عن ( )2.00عند تقديمه
لطلب االعتذار.

3

ال يسمح للطالب باالعتذار عن الدراسة أثناء دراسة
دبلوم السنة التمهيدية.

4

فترة االعتذار عن الدراسة تحتسب ضمن الفترة
النظامية للدراسة بالكلية.

5

الحد األقصى للفصول الدراسية التي يمكن للطالب
االعتذار عنها أو تأجيلها (فصلين دراسيين متتاليين
أو ثالثة فصول متفرقة) طوال فترة بقاء الطالب
بالجامعة.
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1442هـ

وشروط التحويل.

 1شروط التحويل

التحويل الخارجي

1

أن يكون الطالب  /الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو
من أم البن سعودي.

2

أن يكون التحويل من جامعة معترف بها أكاديميا في وزارة التعليم
وضرورة ارفاق خطاب االعتراف األكاديمي بالنسبة للجامعات
والكليات االهلية او الخارجية.

3

يكون قد درس الطالب فصلين دراسيين على األقل في الجامعة التي
يرغب التحويل منها على آال يقل عدد الوحدات الدراسية المسجلة
في سجلة الدراسي عن ( )24وحدة دراسية مكتسبة

4

يتم اعتماد التحويل الخارجي بناءا على آخر كشف درجات (سجل
دراسي أكاديمي) درسه الطالب ومعتمد من الجامعة المحول منها.

5

ً
ً
أكاديميا من الدراسة
مفصوال تأديبيا أو
منقطعا أو
أال يكون الطالب
ً
من جامعته التي يرغب التحويل منها عند التحويل ،وإذا اتضح بعد
ً
الغيا وعليه احضار ما يوضح أي
قبوله غير ذلك ،فيعتبر تحويله
انقطاع في سجله.

6

أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط

7

أن يحقق شروط التسكين في حال تم تحويله للسنة التحضيرية.

8

أن ال يكون قد درس في جامعته المحول منها عند طلب التحويل ما
يعادل  50%فأكثر من خطة الدراسة المعتمدة في القسم الذي يرغب
التحويل إليه في جامعة الملك عبدالعزيز حسب الئحة الدراسة.

9
10

1442هـ

تتيح الجامعة فرصة استقبال الطالب والطالبات الراغبين في التحويل إليها من
ً
أكاديميا من وزارة التعليم حسب معايير
المؤسسات التعليمية المعترف بها

الطالب الذي درس في جامعته المحول منها ما يعادل ( )18وحدة
مكتسبة في (مقررات تخصص معين) يجوز تحويله إلى الكلية
المناظره لتخصصه بشرط أن ينهي بنجاح باقي متطلبات مقررات
السنة التحضيرية التي لم تعادل له.

دليل القبول

تعريف بالبرنامج

ال يحتسب للطالب المحول أي مقرر يقل تقديره عن جيد (.)C

11

أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عن ( 3من  )5أو ( 2من ( )4وإذا
كان بنظام السنوات ال يقل عن ( ،)% 75وتعتمد المفاضلة في
التسكين أو التحويل على الطاقة االستيعابية في الكلية التي يرغب
ً
إليها.
الطالب التحويل

12

مدة الدراسة بالسنة التحضيرية فصلين دراسيين متتاليين ويعطي
الطالب فصل دراسي عند الضرورة إلنهاء مقررات السنة التحضيرية.

13

يجب على الطالب المحول النجاح في جميع مقررات السنة التحضيرية
خالل ثالث فصول دراسية متتالية وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( 2من .)5

14

أن يكون متفرغ ًا للدراسة في حالة االنتظام واحضار موافقة جهة العمل
في حال كونه موظف.

15

المقررات الخاصة بالتسكين في بعض الكليات مثل الكليات الصحية
والهندسة وغيرها ال تعادل مقرراتها الدراسية ويجب على الطالب
المحول دراستها.

16

يجب على الطالب المحول الى الكلية إجتياز ما ال يقل عن  18وحدة
دراسية تخصصية في الكلية المراد التحويل اليها (بشرط موافقة الكلية).

التحويل الخارجي

52

التحويل الخارجي

يتم تحويل جميع المتقدمين مفاضلة فيما بينهم إلى برنامج
السنة التحضيرية ولن يتم التحويل الى الكلية مباشرة مع
إمكانية معادلة أي مقرر غير نوعي محقق الشروط
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1442هـ
التحويل الخارجي

1

تم قبولك كطالب محول الى السنة التحضيرية وذلك في حال
أن الطالب حقق شروط التحويل للجامعة لكنه لم يحقق شروط
التحويل إلى الكلية التي يرغبها وهذا يعني أن الطالب يدرس السنة
التحضيرية ويسكن في أي كلية حسب شروط التسكين وعليه تحديد
رغباته من خالل برنامج  odus+في الفترة التي تحددها الجامعة
والخاصة بالسنة التحضيرية .وليس بالضرورة ان يسكن في نفس
تخصصه السابق.

2

تم قبولك كطالب محول إلى الكلية وذلك في حالة أن الطالب
حقق شروط التحويل للكلية التي يرغبها ويشترط عليه اجتياز مقررات
السنة التحضيرية وهذا يعني إن الطالب سوف يحول الى الكلية إذا
أنهي مقررات السنة التحضيرية بنجاح في الفترة المحددة ( 3فصول)
وان ال يقل المعدل عن  2من .5

3

يطبق على المرشح للتحويل شروط التخصص داخل الكلية وذلك
حسب معايير التخصيص في القسم داخل الكلية ،وال تلتزم الجامعة
بتحويل الطالب إلى نفس تخصصه إال إذا حقق معايير التخصص
في الكلية.

دليل القبول

 2نتائج فرز الطالب المحولين تكون إحدى ثالث حاالت
على النحو التالي

1442هـ
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التحويل الخارجي
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 3الحاصلين على دبلوم بعد الثانوي

1442هـ
التحويل الخارجي

2

ً
ً
وجواال لكي يتم التسجيل
إلكترونيا
بريدا
أن يكون لدى الطالب
ً
والتواصل من خالله.

3

يرسل البرنامج للمتقدم اسم المستخدم وكلمة السر على بريده
اإللكتروني أو الجوال.

4

يقوم الطالب بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الموقع.

5

يرفع الطالب بالماسح الضوئي (اسكانر) عبر الموقع في صفحة
إضافة المرفقات المستندات التالية:

1

أن يكون الدبلوم بعد المرحلة الثانوية العامة.

2

أن يكون الدبلوم معادل ومعترف به أكاديميا من وزارة التعليم.

3

أن ال تقل مدة الدراسة عن ثالث سنوات دراسية.

4

أن ال يقل المعدل التراكمي عن ( 4.5من  )5أو ( 3.5من  )4أو () 95%
ويعتمد أقل معدل للمفاضلة على المقاعد المتاحة في البرنامج.

5

أن ال يكون قد مضى على تخرجة أكثر من ثالث سنوات

6

بعض الكليات ال تعادل المقررات التخصصية للطالب.

7

ال يحتسب للطالب المحول أي مقرر يقل تقديره عن جيد (.)C

•كشف الدرجات (السجل األكاديمي) موقع ومختوم ومعتمد من

8

مدة الدراسة بالسنة التحضيرية فصلين دراسيين متتاليين ويعطى الطالب
فصل دراسي رئيسي ثالث فقط الجتياز مقررات السنة التحضيرية (إن وجد).

جامعته حتى تاريخه.

9

على الطالب تحقيق شروط بعض المقررات النوعية التي تشترطها
بعض الكليات وسوف يطوى قيد الطالب الذي ال يحقق شروط الكلية
التي تناسب تخصصه.

•أصل استمارة الثانوية العامة.
•أصل وثيقة التخرج موقعة ومعتمدة بالنسبة للحاصلين على الدبلوم.

التحويل الخارجي

1

يتم التقديم على التحويل الخارجي من خالل البوابة اإللكترونية في
الفترة المحددة.

1442هـ

بالنسبة للطلبة الحاصلين على وثيقة تخرج (دبلوم) بعد الثانوية العامة يعاملون
معاملة طالب التحويل في كل شي ويشترط عليهم باإلضافة للشروط العامة
التالي:

 4آلية استقبال المحولين إلى جامعة الملك عبدالعزيز

دليل القبول

التحويل الخارجي

جامعتك يحتوي على جميع الوحدات الدراسية التي درسها الطالب في

•في حال أن الطالب مؤجل الدراسة للفصل األخير عليه ارفاق ما يفيد
تأجيله.

•أصل هوية الطالب مكبرة وواضحة.
•شهادة الميالد  -هوية األم (إذا كان الطالب غير سعودي من أم سعودية)
•هوية االبن السعودي (إذا كانت الطالبة أم البن سعودي).
•صورة شخصية.
ً
موظفا
•إرفاق خطاب موافقة العمل إذا كان الطالب
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1442هـ
التحويل الخارجي

7

يقوم الموظف المختص بتدقيق مستنداتك والتأكد من صحتها
ووضوحها ومن ثم اعتمادها وسوف تظهر لك النتيجة في شاشة
المتابعة.

8

في حال تم ترشيحك كطالب محول سوف تتغير حالتك في صفحة
المتابعة إلى (مستوفي الشروط) ،وفي هذه الحالة يجب عليك
طباعة (استمارة المراجعة).

9

ً
إلكترونيا عليك طباعة استمارة المراجعة لتقديمها
إذا تم تحويلك
ً
مصطحبا معك المستندات
للجامعة في الموعد والمكان المحدد
المطلوبة في استمارة المراجعة العتمادها.

10

عند مراجعة الطالب عليه إحضار جميع أصول المستندات التي سبق
ً
إلكترونيا .وذلك لمطابقتها واعتماد تحويل الطالب وفي
أن أرفقها
حال عدم مطابقة البيانات سيلغى تحويل الطالب.

11

يستكمل الطالب المحول إجراءات تحويله وعليه معادلة المقررات
الدراسية.

دليل القبول

6

في حالة عدم وضوح المستندات المرفوعة (بشكل إلكتروني من
خالل الماسح الضوئي) أو نقصانها سوف تتغير حالة الطلب في
صفحة المتابعة الى (غير مستوفي الشروط) ويقوم الموظف
ً
إلكترونيا أو برسالة على جوالك
المختص بإشعارك بالنواقص
ويمنحك فرصة التعديل وإعادة الرفع مرة أخرى خالل  24ساعة.

1442هـ
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شروط قبول طالب المنح الدراسية (الداخلية)

تعريف المنح الدراسية

1442هـ

المنح الدراسية

نوعان من المنح الدراسية

المنح الدراسية للمقيمين

هي خاصة بالطلبة
الدوليين من خارج المملكة

هي للطلبة المقيمين
إقامة نظامية بالمملكة

/pages-267119.aspx

/Pages-260937.aspx

dsa-scholarships.kau.edu.sa

admission.kau.edu.sa

3

ً
مقيما إقامة نظامية في المملكة سارية المفعول قبل
أن يكون الطالب
بدء الدراسة.

4

أال يقل سن الطالب  /الطالبة عن ( )17سنة وال تزيد على ( )25سنة
للمرحلة الجامعية.

5

أال يكون الطالب قد حصل على منحه دراسية اخرى من احدى المؤسسات
التعليمية في المملكة.

6

يشترط الحصول على اختبارات المركز الوطني للقياس.

7

أن تصدق الشهادات واألوراق الثبوتية من الجهات المختصة.

8

أال يكون مصرح له بالعمل.

9

ً
ً
وكتابة شرط أساسي للقبول في برنامج
تحدثا
اجادة اللغة العربية
البكالوريوس.

10

ً
ً
دراسيا
متميزا
أن يكون الطالب

11

على الطالب االلتزام بجميع التعهدات اإللكترونية في الموقع.

12

ً
إلكترونيا مطابقة لألصول.
أن تكون البيانات المدخلة

المنح الدراسية للمقيمين

المنح
الخارجية

المنح
الداخلية

2

ال تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من ثالث سنوات ،من
بدء القبول أي أن الجامعة تقبل الشهادات 1438/1437هـ وما بعدها.

1442هـ

هو المقعد الدراسي الذي بمنح للطالب  /الطالبة من غير السعوديين ،للدراسة
في الجامعات السعودية وفق األمر الملكي الكريم ومن أهدافها استقطاب
ً
علميا في المملكة لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي.
الطلبة المتميزين

1

حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل
أن يكون
ً
المملكة أو خارجها.

دليل القبول

المنح الدراسية

مالحظة
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•يتم المفاضلة بين الطلبة غير السعوديين في حدود
المقاعد المخصصة لهم وفق معايير القبول.
•الكليات الصحية غير متاحة للطالب غير السعوديين
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آلية قبول طالب المنح الداخلية

1442هـ
المنح الدراسية للمقيمين

1

يتقدم الطالب عن طريق اإلنترنت من خالل بوابة القبول ويختار نوع
الهوية (مقيم)

2

يتم التدقيق على أوراق الطالب والتأكد من صحتها

3

يتم رفع بيانات الطالب على برنامج المنح المخصص لطالب المنح

4

يتم إشعار الطالب برسالة ( )SMSعلى جواله أو إيميله (المدخله في
البرنامج) عند ترشيحه بالجامعة والموافقة على طلبه

5

يتم التواصل مع الطالب باإليميل الستكمال اجراءات قبوله

1442هـ

على الطالب ان يتقدم من خالل بوابة القبول في موقع الجامعة وان يتحمل
كافة المسؤولية عن البيانات المدخلة

دليل القبول

المنح الدراسية

ال يحق لطالب المنحة االنتقال من جامعة إلى أخرى
آلية وإجراءات قبول الطلبة غير السعوديين تتطلب وقت أطول
للحصول على الموافقة السامية بقبوله في الجامعة

للتواصل مع وحدة المنح الدراسيه
Dar-scholarships@kau.edu.sa
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المحور األول :حقوق الطالب والطالبة

1442هـ

أوال :حقوق الطالب والطالبة في المجال األكاديمي
ً

حقوق الطالب

1

حق الطالب في أن توفر له البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق
االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفير كافة اإلمكانيات
التعليمية المتاحة مع المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية
التامة للملف األكاديمي للطالب.

2

توفير األدلة اإلرشادية المناسبة له التي يتعرفون من خاللها
على حقوقهم وواجباتهم ولوائح الدراسة واالختبارات ،والتأديب،
وضوابط التظلم عبر كافة الوسائل المتاحة في الجامعة ،من كتب
أو مطبوعات أو روابط إلكترونية عبر البوابة اإللكترونية للجامعة
باإلضافة ألى الندوات واللقاءات التعريفية.

3

تسهيل الحصول على كامل حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات
ً
وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة.
اإلدارية أو األكاديمية

4

إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظرة عند وقوع أي مخالفات
ً
كتابيا بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطاءه حق النقد
وإخطاره
ً
في أي قرار يتعارض مع مصلحته األكاديمية وفقا ألنظمة ولوائح
الجامعة.

5

حرية التعبير عن الرأي والمناقشة في األمور التعليمية والتربوية
ً
ووفقا
التي تخصه على أن يكون ذلك في حدود السلوكيات الالئقة
ألنظمة ولوائح الجامعة.

6

التظلم لدى الجهة المعنية في حالة عدم الحصول على حقوقه
المذكورة في ميثاق الطالب.

7

التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات
والساعات المكتبية وفترات الراحة بين المحاضرات وعدم إلغاء
المحاضرات أو تغيير أوقاتها إال في حالة الضرورة وبعد اإلعالن على أن
يتم إعطاء محاضرات بديلة عن التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها بما ال
يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته علي االستيعاب.

9

حصوله على نسخة ورقية أو إلكترونية (  ) CDمن ميثاق حقوق
ووجبات الطالب الجامعي أو وضعها علي موقع الجامعة اإللكتروني.

10

االلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته وفق ضوابط وشروط
القبول والتسجيل التي تقرها الجامعة وحسب إمكانات الجامعة.

11

الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة.

12

إشعاره وإحاطته بوجود يوم إرشادي للتعريف بكليات الجامعة
وأقسامها ومعرفة ما يناسبه منها لاللتحاق بها بعد توفر شروط
القبول في الطالب ( الجهة المسؤولة  :عمادة القبول والتسجيل ).

13

تقديم اإلرشاد والتوجيه له وذلك بتوزيع مطبوعات عن أنظمة ولوائح
الجامعة وكتيبات إرشادية وتعريفية عن الكلية والقسم العلمي الذي
ينتمي إليه والخطط الدراسية والخدمات الطالبية األخرى وتوفيرها
على صورة إلكترونية ووضعها على الموقع اإللكتروني للجامعة
(الجهة المسؤولة :عمادة شؤون الطالب ،عمادة القبول والتسجيل ).

14

اإلطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة إلجراء تسجيلة في
المقررات التي يتيحها له النظام و قواعد التسجيل مع مراعاه في
ترتيب واألولويات في التسجيل وفق ضوابط عادلة عند عدم امكانية
تحقيق رغبات جميع الطالب في التسجيل.

1442هـ

ويقصد بها تلك الحقوق التي تكفلها أنظمة الجامعة في المجاليين األكاديمي وغير
ً
وفقا إلمكاناتها.
األكاديمي لتوفير بيئة تعليمية داعمة تضمن له حياة مستقرة

حقوق الطالب
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المحور األول :حقوق الطالب والطالبة
أوال :حقوق الطالب والطالبة في المجال األكاديمي
ً

1442هـ
حقوق الطالب

16

الحصول على خطط المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل
علي ( معلومات عن أستاذ  /أساتذة المقرر ،المقرر الدراسي ،أهداف
المقرر ومخرجاته التعليمية  ،الجدول الزمني لتنفيذ المقرر ،أساليب
وطرق تقييم الطالب خالل الفصل الدراسي ( اختبارات ،األنشطة
التي تتعلق بالمادة  ،تطبيقات عملية على المادة ) ،توزيع المهارات
الواجب اكتسابها ،المراجع ،مصادر المعرفة والتعلم المتعلقة
بالمقرر ).

17

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة أو من قسم علمي إلى
آخر أو تحويل نظام الدراسة من انتساب إلى انتظام أو تعليم عن
بعد والعكس حسب اللوائح واألنظمة الخاصة بالتحويل وحسب
اإلمكانيات المتاحة داخل الكلية.

22

23

اإلطالع على درجاته في المقرر الدراسي ونتائج االختبارات الدورية
والفصلية التي أداها بعد االنتهاء من تصحيحها وكذا مراجعة إجاباته
في االختبار النهائي واإلطالع على ورقة اإلجابة إذا اقتضت الحاجة
ً
وفقا لألنظمة واللوائح المعتمدة بالجامعة.

24

إحاطته بما يصدر في حقه من إنذار ولفت نظر أو حرمان من دخول
االختبار النهائي وإحاطته بسبب حرمانه وذلك قبل موعد االختبار
النهائي بوقت كاف.

25

أن تكون أسئلة االختبارات ضمن إطار المنهج الدراسي ومحتوياته
وأن يراعى التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات ضمن هذا اإلطار.

ً
وفقا ألنظمة
الحصول على وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج
ولوائح الجامعة خالل الفترة الزمنية التي تحددها الجامعة لتسليم
الوثيقة.

26

معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية.

19

التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين من منسوبي الجامعة
باحترام الطالب وإعطاءه كافة حقوقه األكاديمية واألدبية.

27

استرداد جميع واجباته التي سلمها خالل الفصل الدراسي سواء
كانت نسخة ورقية أو نسخة إلكترونية أو غير ذلك.

20

المناقشة العلمية الفعالة وحرية طرح األسئلة على عضو هيئة
التدريس دون حرج أو تهيب مع االلتزام بآداب النقاش وحسب ما
تقتضيه اآلداب العامة.

28

21

ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذه.

18

1442هـ

15

ً
وفقا
حذف أو إضافة أي مقرر أو حذف الفصل الدراسي بأكمله
كما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة وذلك في الفترة
المحدده لذلك المعلن عنها للطالب.

الشعور باألمن الحسي ،بحيث ال يتعرض إلى أخطار جسدية أو
صحية ،واألمن المعنوي أو النفسي ،بحيث ال يشعر الطالب بأي
تهديد معنوي مثل التخويف من العقوبة أو التعرض لإلهانة أو
السخرية من قبل الجهات األكاديمية واإلدارية.

حقوق الطالب
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حقوق الطالب

الحصول على مقابل مالي في حالة تكليفه بالعمل بالساعات خالل
ً
وفقا
سنوات الدراسة وخارج واجباته باالتفاق مع الجهة المكلفة
ألنظمة ولوائح الجامعة.
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المحور األول :حقوق الطالب والطالبة

ً
ثانيا  :حقوق الطالب والطالبة في المجال غير األكاديمي

1442هـ

تقييم الخدمات الطالبية المقدمة له من خالل االستبانات التي
تقدم له.

حقوق الطالب

1

ً
وفقا
التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة
للوائح واألنظمة.

2

توفير الرعاية الصحية الكافية له وحسب ما تنص عليه لوائح
الجامعة من توفير العالج في المستشفيات والمراكز الصحية
التابعة للجامعة.

10

3

المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب اإلمكانات
المتاحة.

11

توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها.

4

االســتفادة مــن خدمــات ومرافــق الجامعــة مثــل (الســكن الجامعــي،
المكتبـــة المركزيـــة ،مركـــز االستشـــارات للمســـاعدة النفســـية
واالجتماعيــة ،المالعــب الرياضيــة ،األنشــطة الطالبيــة والفعاليــات
التعليمي ــة ،المطاع ــم ،مواق ــف الس ــيارات وغيره ــا ) وذل ــك وفق ـ ًـا
للوائ ــح واألنظم ــة ف ــي الجامع ــة وحس ــب اإلمكان ــات المتاح ــة.

12

تزويده باللوائح كاملة بما في ذلك الالئحة التأديبية والئحة
العقوبات.

5

ً
نظاما
الحصول على الحوافز والمكافآت المادية اإلضافية المقررة
ً
ً
متفوقا.
طالبا
في حالة كونه

6

الحصول على إعانات أو قروض مالية بعد دراسة حالته المادية
ً
وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة.
وثبوت حاجته لها

7

إتاحة الفرصة له لحضور الدورات التدريبية والبرامج والرحالت
واألنشطة واألعمال التطوعية بما ال يتعارض مع واجباته األكاديمية.

8

اختيار من يمثله من زمالئه الطلبة للمشاركة في لجان الطالب
االستشارية لمناقشة ما يخصه من مواضيع.

1442هـ

9

الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وتعريفه بها في
حالة كونه من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك حسب اإلمكانات
المتاحة.

حقوق الطالب
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1442هـ
واجبات الطالب

2

االلتزام بمعايير السلوك األكاديمي المتميز.

3

حضور اليوم اإلرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها العلمية.

4

االنتظام في الدراسة وااللتزام بالواجبات والمهام الدراسية المطلوبة
ً
وفقا لألحكام
منذ بدء الدراسة وعدم التغيب إال بعذر مقبول وذلك
الواردة باللوائح واألنظمة بالجامعة.

5

التعامل باحترام مع أعضاء هيئة التدريس والزمالء وجميع منسوبي
قطاعات الجامعة األكاديمية واإلدارية مع احترام خصوصية كل
منهم.

6

االلتزام بأنظمة ولوائح الجامعة المتعلقة بأداء االختبارات ( عدم
الغش أو المحاولة أو مساعدة زمالئه على الغش منه أو من غيره ).

7

االلتزام بأخالقيات البحث العلمي واألمانة المهنية لألبحاث التي يتم
المشاركة فيها .

8

االلتزام باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسئول أو المراقب
في قاعة االختبارات أو المعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء
االختبارات .

9

عدم القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين واألخالق ويؤثر على الوضع
األكاديمي والمهني والمسؤوليات االجتماعية للطالب.

10

االلتزام بتطبيق العقوبة الموقعة علية في حالة إخالله بلوائح
وأنظمة الجامعة.

11

تقييم عضو هيئة التدريس حسب النماذج المعدة لذلك مع مراعاة
األمانة عند تعبئه هذه النماذج.

1

مراعاة الله في السر والعلن عند استخدام مرافق وممتلكات الجامعة
والمحافظة عليها بما يحقق النفع له ولزمالئه وعدم التعرض
لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل أو
ً
مرتبطا بالمباني أو التجهيزات
المشاركة في ذلك سواء ما كان منها
والمعامل.

2

االلتزام بدخول مرافق الجامعة أثناء الدوام الرسمي بهدوء وسكينة
واالمتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة القلق واإلزعاج أو التجمع غير
المشروع أو التجمع المشروع في غير األماكن المخصصة لذلك.

3

االلتزام بالسلوك والهيئة المناسبين لألعراف اإلسالمية والجامعية،
وعدم القيام بأية سلوكيات مخلة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب
العامة المرعية داخل الجامعة.

4

االلتزام بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجودة داخل الجامعة وتقديمها
للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها وعند إنهاء أي معاملة
للطالب داخل الجامعة.

5

االلتزام بالمحافظة على البطاقة الجامعية وعدم السماح للغير
بانتحال شخصيته أو انتحال شخصية الغير.

6

المبادرة بطرح األفكار ومناقشتها مع اآلخرين وعمل البحوث العلمية
المناسبة في حالة تكليفه بها.

7

االلتزام بلوائح وأنظمة قطاعات الجامعة المختلفة ( السكن
الجامعي ،األمن والسالمة ،اإلدارة الطبية.)..

8

االلتزام بإعطاء الجامعة معلومات و بيانات صحيحة ودقيقة عن نفسه
واإلبالغ عند حدوث أي تغيير في البيانات.

9

عدم اإلساءة إلى سمعة الجامعة بأي تصرف غير الئق يصدر منه داخل
أو خارج الحرم الجامعي ،وللجامعة الحق في اتخاذ اإلجراء المناسب
في حقه عند وقوع أي مخالفة.

1442هـ

1

التعرف لوائح وأنظمة الجامعة وااللتزام بها.

ً
ثانيا  :واجبات الطالب والطالبة في المجال غير األكاديمي

دليل القبول

أوال  :واجبات الطالب والطالبة في المجال األكاديمي
ً

المحور الثاني  :واجبات الطالب والطالبة

واجبات الطالب
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واجبات الطالب
المحور الثاني  :واجبات الطالب والطالبة

واجبات الطالب
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دليل القبول

شروط قبول الشهادات البريطانية (  ) IGCSEفي الجامعة

1442هـ

االختيار
األول

االختيار
الثاني

مثل :الرياضيات الكيمياء الفيزياء األحياء اإلحصـاء
الحاسـب مهــارات اتصال  . . .الخ.

مثل :الرياضيات الكيمياء الفيزياء األحياء اإلحصـاء
الحاسـب مهـــارات اتصال  . . .الخ.

 -2أحياء

 -4رياضيات

 -1كيمياء

 -2أحياء

 -3فيزياء

 -4رياضيات

المالحق

اجتياز  7مواد نظرية

مثل :االقتصاد مهـارات االتصال اللغـة العربية
التاريخ االدب الفنون اإلدارة  . . .الخ.

• ال تحتسب مواد اللغة أو الثقافة.

وزن التقديرات . . . ، ) A+) (A = 97) ، (B = 85) ، (C = 75) ، (D = 65) ،( F=55( :الخ
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 -1كيمياء

 -3فيزياء

اجتياز  5مواد علمية

مثال ( ) AL Level = 2 As Level
• يمكن احتساب المواد التي تعادل المستوى A-LEVEL
ً

كيفية حساب نسبة الثانوية

اجتياز  2مواد علمية من ( )A-LEVELمثل:

مجموع درجات المواد في الثانوية
عـدد المـواد

 -2اقتصاد

 -1أدب

اجتياز  3مواد علمية
من ( )A-LEVELمثل:

اجتياز  2مواد نظرية
من ( )A-LEVELمثل:

المالحق

االختيار
الثالث

المستوى العادي ()O-LEVEL

اجتياز  7مواد علمية

المستوى المتقدم ( *)A-LEVEL

1442هـ

المسـارات

المواد المطلوب اجتيازها في المستويين ( العـادي  +المتقـدم )

دليل القبول

المالحق

 -3إدارة  . . .الخ

الدرجة الموزونة للمسار العلمي (طالب/طالبات)

=(نسبة الثانوية×( + )%40امتحان القدرات×( + )%40االمتحان التحصيلي×)%20

الدرجة الموزونة للمسار اإلداري  /اإلنساني ( طالب )
= (نسبة الثانوية ×( + )%50درجة القدرات ×)%50

الدرجة الموزونة للمسار اإلداري  /اإلنساني (طالبات)

= (نسبة الثانوية×( + )%40امتحان القدرات×( + )%40االمتحان التحصيلي×)%20
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دليل القبول
1442هـ

إجتياز الطالب المستويات
( ) 12 - 11 - 10

من شروط القبول بالجامعة دخول الطالب/الطالبة

يشترط قبول هذا النوع من الشهادات مايلي

اختبارات القياس ( القدرات  -التحصيلي) التي يعقدهـا

مالحظة
هـامة

المركز الوطني للقيـاس والتقويم في التعليم بالمملكة
العربية السعودية بإحـدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية.
وعلــى الطالب/الطالبة الدخول على موقع المركز

1442هـ

شروط قبول الشهادات األمريكية في الجامعة

دليل القبول

المالحق

 www.qiyas.orgلمعرفة المواعيد والتسجيـل.

يمكن للطالب التقديم على الجامعة قبل ظهور نتائج
كيفية حساب نسبة الثانوية

مجموع درجات المواد في الثانوية
عـدد المـواد

الثانوية ،وفي حال تأخر النتائج عن موعد الفرز يمكن

النظر في ترشيح الطالب إذا توفر مقعد شاغر له
وحقق شروط ومعايير القبول بشرط أن تظهر نتائج

المالحق

( الكمياء  -الفيزياء  -الرياضيات  -األحياء  -اإلنجليزي )

المالحق
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دراسة المواد األساسية العلمية

الثانوية قبل بدء الدراسة.
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دليل القبول

دليل القبول

المالحق
عمادة شؤون الطالب

1442هـ

السكن الطالبي

يوجد سكن طالبي (الطالبات فقط لمن تقبل داخل مقر الجامعة)
لمن هم قادمون من خارج جدة وبرسوم ميسرة.

المكافأة الشهرية

تصرف للطالب والطالبات مكافأة شهرية مقدارها ( )850ريال
للقسم االدبي و(  )1000للقسم العلمي.

اندية طالبية

يوجد في الجامعة اندية طالبية متعددة واهمها  :نادي
المسرح ونادي التراث ونادي الفنون الهوايات ونادي الخط
العربي ونادي الحاسب اآللي ونادي االبتكارات العلمية.

المالحق

عمادة شؤون الطالب

هاتف)012( 6952859 :

واتس اب0501111052 :
st_affairs

بريد إلكترونيfas@kau.edu.sa :

موقع الكترونيfas.kau.edu.sa :

st_affairs

المالحق

وهنالك مكافأة امتياز تصرف للطلبة مقدارها ( )1000ريال
فقط عن كل فصلين متتاليين حصل فيها على معدل ()5-4.5
عدا الفصل الصيفي مع ضرورة مراجعة الطالب لمرة واحدة
فقط على ان يكون الطالب ضمن المدة النظامية للمكافآت
الطالبية حتى يستحق المكافأة.

هذه المنشآت متوفرة تحت اشراف مدربين مختصين
وهنالك قاعات للمطالعة ومقهى انترنت.

1442هـ

نبذة مختصرة لما تقدمه الجامعة للطالب من خالل عمادة شؤون الطالب :

المالعب والمسابح والصاالت الرياضية

st_affairs

النقل

هنالك حافالت مجانية بين السكن الطالبي والجامعة من الساعة
ً
مساء.
صباحا الى الساعة العاشرة
السابعة
ً

التغذية

وفرت الجامعة مطاعم مجهزة تقدم وجبات يومية بأسعار رمزية
تحت اشراف ادارة التغذية.
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دليل القبول

١

هل سأدرس السنة التحضيرية في القبول المباشر؟

1442هـ

2

كم عدد سنوات الدراسة في القبول المباشر لكلية اآلداب؟
يدرس الطالب الخطة الدراسية كاملة ومدتها أربع سنوات دراسية
ً
تقريبا.

3

في حال استنفذ الطالب المدة المحددة للسنة التحضيرية (وهي ثالث
فصول دراسية) وتبقى عليه مادة أو أكثر أو حصل على معدل أقل من
 2.0يطوى قيده من الجامعة أو يحول لبرامج اخرى إن أمكن.

8

نعم يشمل جميع التخصصات ما عدا تخصص الشريعة.

أسئلة متكررة

نعم يلزم الطالب دخول اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية.

5

هل تحتسب السنة التحضيرية من ضمن سنوات الدراسة التي
يقضيها الطالب بالجامعة؟

9

إذا درس الطالب في مسار ما سواء علمي أو اإلداري  /اإلنساني ال
يمكنه التحويل إلى المسار اآلخر إال إذا سحب ملفه (لمرة واحدة فقط).

10

نعم تحتسب ،من ضمن خطة التخرج وكذلك المعدل يحتسب ويؤثر
على مستوى الطالب الدراسي.

6

هل هناك برامج موازية لالنتظام؟
ً
تماما باألمر السامي الملكي.
تم إلغاءها
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انا درست فصل دراسي في المسار العلمي ووجدته صعب هل
أستطيع التحويل إلى المسار اإلداري  /اإلنساني؟

أسئلة متكررة

4

هل يلزم التخصص في اللغة اإلنجليزية او اللغة الفرنسية او اللغة
الصينية اختبار؟

لو اخترت المسار العلمي أيام القبول هل يحق لي االنتقال إلى
المسار اإلداري  /اإلنساني؟
الطالب الذي تم قبوله في المسار العلمي أو اإلداري  /اإلنساني أثناء
القبول ال يحق له تغيير المسار إال إذا توفر مقعد شاغر له وحسب
شروط القبول المعلنة ويجب عليه أن يرتب رغباته بعناية تامة ألن
إعالن النتائج يعني استنفاذ جميع المقاعد وتوزيعها حسب رغبات
المتقدمين.

هل القبول المباشر في كلية اآلداب يشمل كل التخصصات؟

1442هـ

القبول المباشر يعني قبول الطالب في الكلية مباشرة دون الحاجة
لدراسة السنة التحضيرية.

7

أنا طالب استنفذت المدة المحددة للسنة التحضيرية ،ولم أوفق
كيف يكون وضعي؟

دليل القبول

أسئلة متكررة

ماهي معايير القبول بالجامعة؟
يتم القبول في الجامعة على اساس المفاضلة بين المتقدمين وتكون
المفاضلة بالدرجة الموزونة ومصدر الثانوية وبحسب المقاعد الشاغرة.

11

هل هذه المعايير تشمل غير السعوديين؟
نعم تشمل الجميع لكن األولوية للسعوديين ثم ينظر في قبول غير

السعوديين وفق المقاعد المخصصة لهم بموجب االمر السامي الكريم.
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دليل القبول

12

لو تم االكتفاء بالعدد المطلوب وسحب طالب أعرفه هل أقدر أدخل
مكانه؟

17

1442هـ

إذا اراد الطالب التحويل من مسار الى اخر بعد االختبارات النهائية فعليه

الذي يستحق المقعد.

13

واالماكن الشاغرة للقبول في الجامعة.

العلمي في اإلداري أو العكس.

18

انهاء جميع موادها بنجاح .ويحق للطالب المتعثر دراسة فصل دراسي

واحد فقط كفرصة اخيرة لالنتهاء من هذه المواد إضافة للفصل الصيفي.

أسئلة متكررة

19

نعم لمرة واحده فقط ،على ان يكون تاريخ سحب الملف قبل  3أشهر

ماهي السنة التحضيرية؟ وكم مدتها؟
السنة التحضيرية في جامعة الملك عبد العزيز هي سنه دراسية يجب

على الطالب دراستها وتحتسب ضمن خطة التخرج للطالب ،ومدتها

من بدء الدراسة.

20

هل يوجد دراسة بنظام السنة التحضيرية في محافظة رابغ؟

فصلين دراسيين فقط تشمل المستوى االول والثاني من خطة الكلية

نعم ..جميع الكليات في رابغ تخضع لنظام السنة التحضيرية.

والمعرفية المشتركة بين الكليات العلمية أو الكليات النظرية حسب

هل الطالب إذا قبل في فرع الجامعة برابغ يحول الى مقر الجامعة

التي يسكن بها الطالب ،ويدرس الطالب خاللها المواد االساسية

رغبة الطالب.

16

هل يمكن ان اسحب ملفي من الجامعة وأقدم من جديد؟

هل الطالب العلمي يدرس نفس محتوى السنة التحضيرية للطالب
اإلداري  /اإلنساني؟

21

أسئلة متكررة

سواء داخل الجامعة أو خارجها بموجب الئحة الدراسة.

ماذا لو أن الطالب رسب في أحد مواد السنة التحضيرية؟
مدة الدراسة في السنة التحضيرية فصليين دراسيين يجب على الطالب

انا طالب حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة هل يحق
لي أن احصل على درجة علمية آخري في البكالوريوس مع أي برنامج
سواء انتظام أو انتساب أو تعليم عن بعد؟
ال تمنح الجامعة درجة علمية أخرى في البكالوريوس لمن حصل عليها

15

المسار االخر حسب شروط القبول في حينه وال تحتسب مواد المسار

ماهي اقل نسبة موزونه تقبلها الجامعة؟
ليس هناك نسبة محددة وانما مفاضلة حسب الدرجة الموزونة

14

االنسحاب نهائيا من المسار الذي هو فيه ،ومن ثم يسجل من جديد في

1442هـ

ال إذا انسحب الطالب بعد اكتفاء القبول سوف يتم االتصال بالطالب

كيف احول من مسار علمي الى مسار اإلداري  /اإلنساني او
العكس؟

دليل القبول

أسئلة متكررة

مستقبال؟

ال  ...ال يحق للطالب االنتقال من الفرع الى مقر الجامعة من بعد قبوله
وسوف يسكن في إحدى كليات الجامعة المتاحة في محافظة رابغ.

يختلف محتوى مسار الطالب العلمي عن مسار الطالب اإلداري /

اإلنساني.
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البريد اإللكتروني
help@kau.edu.sa
موقع قياس
www.qiyas.org

dar@kau.edu.sa

kauadmission

admissionweb

المعامالت اإللكترونية للطالب
ers.kau.edu.sa

admissionskype

kauadmission

KAUAdmission

KAUadmission

ODUS PLUS الخدمات األكاديمية اإللكترونية
iam.kau.edu.sa

