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إن برنامج السنة التحضيرية المسائي يؤهل الطالب والطالبات من خريجي المرحلة 
النسبة  لم يحققوا  أو  بالجامعة  االلتحاق  يتمكنوا من  لم  الذين   ) ) علمي  الثانوية 
المشاركة  الكليات  من  دخولها  إلى  يطمحون  التي  الكلية  لدخول  المطلوبة 

بالبرنامج .

اإلسهام في إيجاد حلول عملية لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد خريجي 	 
الطاقة  أعدادهم  الذين تفوق  والطالبات  الطالب  العامة من  الثانوية  مرحلة 

االستيعابية للجامعات.

تمكين الملتحقين بالبرنامج من التكيف مع نظام الدراسة بالجامعة والعمل 	 
على تهيئتهم للمناخ العلمي.

بالتخصصات 	  إلحاقهم  خالل  من  والطالبات  للطالب  العلمي  الميول  تحقيق 
األكاديمية العلمية .

إتاحة الفرصة للطالب والطالبات الحاصلين على معدل )1.75 من 4( لاللتحاق 	 
دراستهم  إلكمال  المطلوبة  الدراسية  المقررات  اجتيازهم  بعد  بالجامعة 
دراستها  تم  التي  الدراسية  المقررات  احتساب  مع  بها.  الملتحقين  بالكليات 

خالل البرنامج .

التعريف بالبرنامج

أهداف البرنامج
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ينبغي للطالب– الطالبة  أداء اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية في الموعد 
أو عن  بالجامعة  الذي حصل عليه عند قبوله  القبول  المحدد والموضح في إشعار 
www.( الجامعة  التحضيرية ضمن موقع  السنة  لمركز  االلكتروني  الموقع  طريق 
uqu.edu.sa( حيث أن االختبار يحدد مستوى الطالب– الطالبة في اللغة اإلنجليزية 
في  لمستواه  المناسبة  المجموعة  في  تسجيله  يتم  الطالب  مستوى  على  وبناًء 

اللغة اإلنجليزية.

إلغاء قبولك في  إلى  المحدد سيؤدي  الموعد  لالختبار في  مالحظة: عدم حضورك 
السنة التحضيرية

اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية

الحاصلون على شهادة الثانوية العامة ) علمي ( بنسبة ال تقل عن ) 60% ( كنسبة 
موزونه ويشترط للقبول اجتياز اختبار القدرات العامة . 

الفئة المستهدفة

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية ) طالب (. 1

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات ) طالب – طالبات (. 2

كلية إدارة األعمال ) طالب - طالبات (. 3

برنامج  المشاركة  الكليات  مع  المستمر  والتعليم  المجتمع  خدمة  كلية  وتقدم 
السنة التحضيرية للكليات العلمية وبرنامج السنة التحضيرية للكليات اإلدارية.

الكليات المشاركة بالبرنامج
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التقديم عن طريق البوابة الموحدة ) االلكترونية ( على موقع الجامعة .	 

تعبئة نموذج طلب االلتحاق بالبرنامج )استمارة القبول االلكتروني(.	 

إرفاق صورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامة ) علمي ( .	 

إرفاق صورة طبق األصل من شهادة حسن السيرة والسلوك.	 

إرفاق صورة شخصية ملونة )للطالب فقط( مقاس 3X4 )عدد 6(.	 

المملكة 	  العامة في  البنوك  المالي عبر بوابة سداد في جميع  المقابل  سداد 
العربية السعودية )132 ( .

إرفاق أصل القسيمة البنكية )سداد( للمقابل المالي لاللتحاق بالبرنامج .	 

12000 ريال لجميع الكليات المشاركة في البرنامج .

سنة دراسية واحدة مكونة من فصلين دراسيين تتضمن دراسة المقررات المعتمدة 
بالخطة الدراسية للكلية الملتحق بها الطالب أو الطالبة.

طريقة التقديم لاللتحاق بالبرنامج

الرسوم الدراسية

مدة البرنامج
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الخطة الدراسية للكليات

الخطة الدراسية لكلية الهندسة والعمارة اإلسالمية و كلية الحاسب 
اآللي ونظم المعلومات :

الخطة الدراسية لكلية إدارة األعمال :

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

عدد الساعاتاسم المقررمعدد الساعاتاسم المقررم

4تفاضل وتكامل )2(41تفاضل وتكامل )1(1

3مهارات التعلم42كيمياء عامة )1(2

4فيزياء عامة )1(33برمجة الحاسب اآللي3

4اللغة اإلنجليزية التقنية64اللغة اإلنجليزية )1(4

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

عدد الساعاتاسم المقررمعدد الساعاتاسم المقررم

3إدارة األعمال41مقدمة في الرياضيات )1(1

3مهارات وبرمجة الحاسب62اللغة اإلنجليزية2

4اللغة اإلنجليزية اإلدارية33مهارات الحاسب اآللي3

3مباديء االحصاء34مهارات التعلم4

تتكون السنة التحضيرية بالجامعة من فصلين دراسيين و يدرس الطالب- الطالبة 
في الفصلين الدراسيين األول والثاني الخطة الدراسية التالية ) ويحق للكلية تطوير 

خطتها ( :
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اجتياز برنامج السنة التحضيرية المسائي :. 1
يجتاز الطالب- الطالبة برنامج السنة التحضيرية إذا حصل على معدل تراكمي 
ال يقل عن )1.75( كحد أدنى مع نهاية الفصل الثاني و مع نجاحه في جميع 
التراكمي الذي حصل عليه الطالب- الطالبة ضمن  المقررات. ويستمر المعدل 

المعدل التراكمي للمرحلة الجامعية.

تسجيل المقررات:. 2
يحدد جدول دراسي موحد في كل فصل دراسي لجميع الطالب والطالبات وال 
يسمح للطالب - الطالبة بالحذف أو اإلضافة . كما ال يسمح بدراسة أي من 
يسمح  وال  أخرى.  جامعة  أو  كلية  أي  في  التحضيرية  السنة  برنامج  مقررات 

برصد تقدير غير مكتمل )ل( ألي مقرر دراسي.

حضور المحاضرات:. 3
االختبار  دخول  ومن  المقرر  دراسة  في  االستمرار  من  الطالبة  الطالب-  يحرم 
النهائي إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن 25% من مجموع المحاضرات 
والدروس العملية ويعد الطالب- الطالبة راسبًا في هذا المقرر ويرصد له تقدير 
محروم )ح( ويطوى قيده من برنامج السنة التحضيرية. ويجوز للجنة اإلشرافية 
الطالبة  للطالب-  والسماح  الحرمان  رفع   – استثناًء   – التحضيرية  السنة  على 
أال  اللجنة على  الطالبة عذرًا تقبله  الطالب-  أن يقدم  االختبار، شريطة  بدخول 

تزيد نسبة الغياب عن 40% من مجموع المحاضرات والدروس العملية.

يحق استرداد المقابل المالي وفق الشروط التالية : .. 4
يتم إعادة المقابل المالي كاماًل في حالة تقدم الطالب – الطالبة  بطلب 	 

االنسحاب قبل نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي األول .
يتم إعادة نصف المقابل المالي في حالة تقدم الطالب – الطالبة بطلب 	 

االنسحاب بداءًا من األسبوع الثالث حتى نهاية األسبوع الثامن من الفصل 
الدراسي األول .

الطالب بطلب 	  تقدم  حالة  جزء منه في  أو  المالي  المقابل  إعادة  يتم  ال 
االنسحاب بعد انتهاء األسبوع الثامن من الفصل الدراسي األول .

يحق للطالب الملتحق بالبرنامج تأجيل الدراسة بعد توصية مجلس كلية خدمة . 5
المجتمع والتعليم المستمر بذالك والمصادقة عليه . ما يتوافق مع األنظمة 

المعمول بها بعمادة القبول والتسجيل .

شروط وأحكام البرنامج 
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في . 6 المسائي  التحضيرية  السنة  برنامج  من  الطالبة  الطالب-  قيد  يطوى 
الحاالت التالية:

إذا رسب في مقررات مجموع وحداتها أكثر من 10 وحدات دراسية معتمدة 	 
من مقررات فصل دراسي واحد أو من مجموع مقررات الفصلين الدراسيين.

إذا لم يحقق المعدل التراكمي المطلوب )1.75( كحد أدنى  على الرغم من 	 
نجاحه في جميع المقررات.

عدا . 7 االنتظام  لطالب  المقدمة  الجامعية  الخدمات  من  الطالب  يستفيد 
المكافآت.




