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 غالثٍاإلسشبد اٌ
 دًٌُ اٌغبٌت/ اٌغبٌجخ    

 
 

 جــــــــبِؼخ أَ اٌمشي

 ػّبدح اٌسٕخ األوىل ادلشرتوخ
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 حكلوخ سعبدح الذكزور

 خحموذ عجذ العزيز ثنوًثنذ عزح 
 ثبإلًبثخ لو ى اشمتكركخعويذ عوبدح السنخ األ

لويسز العوبدح أى رضع ، القزىلواالجزهبد لواشمثبثزح لنيل هب رزونوى حتقيقه هي الزحبقكن جببهعخ أم لورزوني لكن حيبح جبهعيخ هوفقخ هلؤهب اجلذ رزحت ثكن  اشمتكركخ،السنخ األلو ى  لوطبلجبد عوبدحاألثنبء األعزاء طالة 

 هطجوعخ.لوًسخخ أخزى  إلككرلوًيخ،شكل ًسخخ  يفثبلعوبدح ًظبم الذراسخ " اشزول علي كل هب خيص دليل الطبلت / الطبلجخ 0الطالثياإلرشبد ثني أيذيكن خبرطخ طزيق أمسزهب " 

 الزوفيق لوالنجبح الجبهز لكن خهزوني

 ثبإلًبثخ عويذ عوبدح السنخ األلو ى اشمتكركخ

 خذ عجذ العزيز ثنوًحموثنذ عزح د/                                                                                                                                                                                 
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 لوهيت ثي دخيل اهلل احلزثي                                               
 لوكيل عوبدح السنخ األلو ى اشمتكركخ للتؤلوى الزعليويخ

 أمجعني. آله لوصحبثزه لوعليلوالصالح لوالسالم علي أشزف األًجيبء لواشمزسلني  العبشمني،احلوذ هلل رة 

لويف طزيق صنع اشمسزقجل الزاهز اشمتزق مبتيئخ اهلل  لواشمعزفخ،خطواركن هبب يف طزيق العلن  ة لوالطبلجبد يسزًي لويسعذًي أى أرحت ثكن يف رحبة عوبدح السنخ األلو ى اشمتكركخ لوأًزن طخطوى ألو ىأثنبئي الطال

اإلرشبد يسز لوكبلخ العوبدح للتؤلوى الزعليويخ أى رزحت ثكن لورضع ثني أيذيكن هذا الذليل اشمجسط عي  اشمتكركخ،خ األلو ى لوحتقيق النجبح يف ثزًبهج السن اجلذيذح،أجل الزكيف هع الجيئخ اجلبهعيخ  لوروفيقه. لوهي

لواسزعينوا ثبهلل رعب ى علي كل  اهلل،سريلوا علي ثزكخ ف ثوجودكن،. كوب يطيت يل أىْ أؤكذ أىَّ العوبدح رسعذ للذراسخ ثربًبهج السنخ األلو ى اشمتكركخ .  لويتزول هذا الذليل علي القواعذ لوالضواثط اشمنظوخالطالثي

 لوآهبلكن.صعت لوكل هب يعيق حتقيق أهذافكن 

 لكن الزوفيق لوالسذاد. هزونيبً

 لوكيل عوبدح السنخ األلو ى اشمتكركخ للتؤلوى الزعليويخ 

 لوهيت ثي دخيل اهلل احلزثيد/                                                                                                                                                             
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 :اٌغبٌجخ / اٌغبٌت ػضَضٌ
  

 البشرية اككادرى بكؿ الجامعة أف كلتعمـ الدراسية مسيرتؾ في النجاح إلى تسير بعكف اهلل حتى جامعتؾ فيك  دراستؾفى  صديقؾ فاجعمو يديؾ فيب دليمؾ ىذا   
 .يكلةكس يسر بكؿ الجامعية حياتؾ تمضي أف إلى بيدؾ كلتأخذ ميمتؾ ت لتسييؿجدى كي 

 كليضع عمادتؾ فيكب بينؾ اتصاؿ ككسيمة تعالى اهلل عكنان بعد ليككف لؾ طالبة / طالب إليؾ الدليؿ ىذا تقدـ أف السنة األكلى المشتركة عمادة حرصت لذا    
 .العمادة كالجامعة في كالدراسة التعميـ نظاـ معرفة حكؿ مف إليو ما تحتاج معظـ يديؾ بيف

 اآلليات عف مفصؿ شرح ؛ كما يحتكمكمساندتؾ دعمؾ في تسيـ التي الجامعية بالحياة المتعمقة المساعدة كالقنكات المعمكمات كافة عمى الدليؿ يحتكم    
كالتي تثبت دائمان أف ليا دكران كبيران في  طالبيال مرشدؾ مف االستفادة آلية جانب إلى طالبة أك كطالب لؾ كاألنظمة الدراسية بالعمادة كالجامعة المتاحة كالمكائح

 نجاح العممية التعميمية.

 ،أىدافو ،طالبيال اإلرشاد مفيـك كمدلكالتيا، بالجامعة ساسيةاأل المصطمحات عمى التعريؼ يتضمف حيث طالبيال اإلرشاد حكؿ كاسعان  جانبان  الدليؿ يضـ    
 .بو الخاصة اإللكتركنية الخدمات كأخيران  عمادةكال العممي القسـ دكر ،طالبيال المرشد دكر الطالبة، / الطالب دكر أدكاتو، محاكره، أىميتو،
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 احملتىَبد
 الصفحة المحتويات الصفحة المحتويات

 02 .ليات تنفيذ اإلرشاد الطالبيآ 4 تعرف عمى جامعتك.
 02 وسائل التواصل مع المرشد الطالبي. 5 .تركةعمادة السنة األولى المش

 02 .حقوق الطالب / الطالبة 6  .شروط القبول
 00 .واجبات الطالب / الطالبة 7 .مسارات عمادة السنة األولى المشتركة

 02 المخالفة والحرمان الطالبي.       22 .الخطة الدراسية بعمادة السنة األولى المشتركة
 02 .القواعد العامة لمجنة األعذار 22 .ادة السنة األولى المشتركةنظام الدراسة بعم

عادتها  02 الضوابط المتبعة لقبول األعذار. 20 .اجتياز برنامج السنة األولى المشتركة وا 
 04 آلية التقدم باألعذار الطالبية. 22 ) التحويل اإلجباري(. الفصل األكاديمي من برنامج السنة األولى المشتركة

 05 لالختبارات.القواعد العامة  22  .عن الدراسةواالنقطاع  واالعتذار واالنسحاب لتأجيلا
 06 .طريقة حساب المعدل الفصمي والتراكمي 22 .مصطمحات اإلرشاد الطالبي

 07 المناسب. التخصص اختيار 24 .اإلرشاد الطالبي
 22 .مفاتيح التفوق والنجاح 25 وأهداف اإلرشاد الطالبي. أهمية 

 20 .عمادات تهمك 26  .برامج اإلرشاد الطالبي
 23 .معمومات التواصل لعمادة السنة األولى المشتركة 27 .محاور اإلرشاد الطالبي
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 تؼشف ػًٍ جبِؼته

كالدراسات اإلسالمية ككمية التربية مع معيد المغة العربية، حيث إلى انبثاؽ عدد مف الكميات كامتداد ألقساـ الكميتيف العتيدتيف بيا كمية الشريعة  ىػ1041في عاـ  جامعة أـ القرل أدل قياـ

كمية العمـك التطبيقية، كمية العمـك االجتماعية، ككمية اليندسة كالعمارة  ؛تـ خالؿ العقد األكؿ مف القرف الخامس عشر إنشاء خمس كميات ىي كمية الدعكة كأصكؿ الديف، كمية المغة العربية

ىػ بمكة، كتحكيؿ عمادة خدمة المجتمع إلى كمية، كبذلؾ 1012كبإنشاء كمية الطب كالعمـك الطبية في عاـ  ؛ىػ1044كمية التربية بالطائؼ التي افتتحت في عاـ ضافة إلى إ ؛اإلسالمية

 حاث الحج. كتـ افتتاح كمية لممجتمع بالباحة.كمعيد ألب ؛باإلضافة إلى معيد خاص بتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،أصبح عدد كميات ىذه الجامعة اثنتي عشرة كمية

ة العربية كالتربية، كالعمـك االجتماعية كالتطبيقية كأصبحت الجامعة تقدـ مختمؼ أنكاع التخصصات، كتمنح درجات البكالكريكس كالدبمـك العالي كالماجستير كالدكتكراه في عمـك الشريعة كالمغ

الجامعة في ازدياد، كىي بذلؾ تسيـ في سد احتياجات المجتمع كمتطمبات خطط التنمية مف الدارسيف المؤىميف لمخدمة في مختمؼ  كالطب كاليندسة. كتخصصات الكميات في ىذه

 فات، مكقعان جديدان لمجامعة.مطمة عمى صعيد عر المجاالت. كقد كاكب قياـ ىذه الجامعة إقامة مباني المدينة الجامعية الجديدة، حيث اختبرت منطقة العابدية، جنكب شرقي مكة المكرمة ال

ماد األكاديمي مف رابطة العالـ اإلسالمي، ىػ، انتقمت إلى المباني الجديدة في العابدية كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، كىي الكمية الرائدة في العمـك الشرعية، كذات االعت1010كفي عاـ  

ىػ ألحقت بمبنى 1013ىػ. كعند إنشاء كمية الطب كالعمـك الطبية في عاـ 1044ة العربية مبنى ممحقان ثـ انتقمت إلى مبنى آخر في نياية ككمية اليندسة كالعمارة اإلسالمية، كاحتمت كمية المغ

ة حاليان ككمياتيا عمى ثالثة مكاقع في مكة الجامع كمية اليندسة كالعمارة اإلسالمية بصفة مؤقتة، ثـ استقمت بمبناىا الجديد الذم أنجزت المرحمة األكلى منو في كقت قياسي. كتتكزع مقرات

مرة، ككمية خدمة المجتمع، كمعيد البحكث العممية. المكرمة ىي العزيزية، كبيا مباني اإلدارة العامة كالعمادات المساندة، كبعض الكميات، كمعيد خادـ الحرميف الشريفيف ألبحاث الحج كالع

  جامعية لمطالبات كمباني كمياتيا كمرافقيا، باإلضافة إلى المدينة الجديدة في العابدية.كالمقر الثاني بالزاىر يضـ عمادة الدراسات ال
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 ػّبدح اٌسٕخ األوىل ادلشرتوخ

القرل مف أكائؿ الجامعات التي طٌبقت نظاـ  أـ كتعد جامعةمف الميارات تؤىمو لاللتحاؽ بالكميات المشاركة  برنامج أكاديمي يتضمف مستكييف دراسييف، يكتسب الطالب خاللو عددان  السنة األولى المشتركة:
ىػ، ثـ طبقت السنة 1041ىػ. بدأ تطبيؽ ىذا النظاـ في كمية اليندسة كالعمارة اإلسالمية عاـ 1004السنة األكلى المشتركة، تـ تغيير اسـ العمادة مف السنة التحضيرية إلى السنة األكلى المشتركة عاـ 

ىػ، قامت الجامعة بتطكير برامج السنة األكلى 1041/ 1044بداية العاـ الجامعي  ". كمعىػ، كسميت باسـ "السنة المكحدة كالمشتركة لمكميات الطبية1042ة عاـ األكلى المشتركة في الكميات الطبي
ضافة إلى بعض المقررات التخصصية التي إآللي، كميارات في التعمـ النشط، بميارات في المغة اإلنجميزية بصكرة مكثفة، كميارات في الحاسب ا مبةالمشتركة، حيث ركزت البرامج الجديدة عمى تزكيد الط

ككمية ، المعمكماتكالعمارة اإلسالمية، ككمية الحاسب اآللي كنظـ تحدد مدل قدرة الطالب عمى االستمرار في البرنامج. بدأ تطبيؽ برامج السنة األكلى المشتركة المطكرة عمى ثالث كميات ىي كمية اليندسة 
كمية العمـك الطبية  - كمية الطب - العمـك التطبيقية كمية ىي:ىػ، تكسعت الجامعة في تطبيؽ برامج السنة األكلى المشتركة لتشمؿ كميات أخرل 1044/ 1044كمع بداية العاـ الجامعي . ارة األعماؿإد

صدكر قرار بأف تصبح كمية العمـك التطبيقية ليست ضمف الكميات  ،ق1043/1044كما شيد العاـ الجامعي  .كمية التمريض -كمية العمـك الصحية  - األسنافكمية طب  - كمية الصيدلة - التطبيقية
 .المستفيدة مف برامج السنة األكلى المشتركة

 :اٌشؤَخ
 ية كالعالمية. لنظرائو عمى مستكل الجامعات المحم يحتذل بو كمنافسان  أف يككف برنامج السنة األكلى المشتركة بجامعة أـ القرل نمكذجان  

 :اٌشسبٌخ
عدادىـ لحياة أكاديمية كمينية متميزة. كساب الطمبة المعارؼ كالميارات كالقيـ األساسية كا   تحقيؽ الجكدة كالكفاءة العممية كا 

 األهذاف:
تعميمهم والمساهمة في تحقيق التميز والجودة من خالل تحقيق األهداف التفصيمية يهدف برنامج السنة األولى المشتركة إلى إعداد الطمبة ليكونوا قادرين عمى االندماج في البيئة الجامعية ومواصمة 

 التالية:
 . التعميمية الفرص تكافؤ مبدأ عمى تعتمد تعميمية بيئة تحقيؽ .1
 .المختمفة المسارات داخؿ األكاديمية كالبرامج بالتخصصات لاللتحاؽ الذات إثبات في الطمبة بيف التنافس ركح رفع .4
 . المشتركة األكلى السنة برنامج في المشاركة األكاديمية لمبرامج المدخالت لمستك  تحسيف .4
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 .الجامعي التعميـ في كالتسرب الدراسي التعثر مف الحد .0
 .كاالنضباط المسؤكلية ركح كتعزيز الطالب شخصية صقؿ .1

 يف ثشٔبِج اٌسٕخ األوىل ادلش حيذد رلٍس اجلبِؼخ أػذاد اٌغٍجخ اٌزَٓ سُتُ لجىذلُ سٕىَب  
 
ػًٍ تىطُخ ِٓ ػّبدح اٌسٕخ األوىل ادلشرتوخ  رتوخ يف ادلمش اٌشئُسٍ واٌفشوع ثٕبء

 .ثبٌتٕسُك ِغ اٌىٍُبد ادلشبسوخ وػّبدح اٌمجىي واٌتسجًُ

 ششوط اٌمجىي 
 ذلك. استثناء فييكون القبول عمى برنامج السنة األولى المشتركة مع بداية العام الدراسي فقط دون  ( أ

  ما يمي: ار بعد المفاضمة بين الطمبة المتقدمين لمقبول لذلك المسار بحسبيتم قبول الطالب بالمس .2
 النسب المكزكنة ليـ. 
 الطاقة االستيعابية لكؿ مسار. 
 رغبات القبكؿ.  

   .شروط القبول لمطمبة المستجدين .0
 :يشترط لقبول الطالب المستجد في السنة األولى المشتركة اآلتي

  ية العامة أك ما يعادليا مف داخؿ المممكة أك مف خارجيا.عمى شيادة الثانك  أف يككف حاصالن 
  كاإلدارملممساريف العممي  كخمس سنكاتأال يككف قد مضى عمى حصكلو عمى الثانكية العامة أك ما يعادليا مدة تزيد عف سنتيف لممسار الصحي.  
 أف تنطبؽ عميو معايير القبكؿ الخاصة بالمسار الذم سيمتحؽ بو. 
 سيرة كالسمكؾأف يككف حسف ال.  
  طبيان  الئقان  الطالب/ الطالبة ف يككفأ ،( سنة44( سنة كعمر الطالبات )41األقصى لعمر الطالب )الحد 
  .أف يحصؿ عمى مكافقة مف مرجعو بالتفرغ الكمي لمدراسة إذا كاف يعمؿ في أم جية حككمية 
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  ان بيأك تأدي أكاديميان  أال يككف قد فصؿ مف الجامعة أك أم جامعة أخرل فصالن. 
 كمية خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر لما تحدده مي كاإلدارم كفقان في السنة األكلى المشتركة المسائية عمى المساريف العم مبةيتـ قبكؿ الط. 

 : اآلتي المحول الطالب لقبول يشترط . حيثخارجها من المشتركة األولى السنة لعمادة المحولين لمطمبة القبول شروط ( ب

 المستجديف. الطمبة قبكؿ شركط جميع عميو تنطبؽ أف 
 4,31 عف اإلدارم لممسار بالتحكيؿ الراغب كالطالب 4,1 عف كالعممي الصحي لممساريف التحكيؿ في الراغب لمطالب األكاديمي المعدؿ يقؿ أال. 
 ككفكت الجامعي التقكيـ في التحكيؿ فترة خالؿ إليو التحكيؿ المراد بالمسار المقبكليف المستجديف لمطمبة األدنى المكزكنة النسبة عف بالتحكيؿ الراغب لمطالب المكزكنة النسبة تقؿ أال 

 . فاألعمى األعمى المعدؿ حسب النيائية المفاضمة كتتـ ليـ المكزكنة النسب عمى بناءن  المحكليف لمطمبة المحدكدة المقاعد عمى المفاضمة
 الجامعي بالتقكيـ المحددة التحكيؿ بفترة االلتزاـ. 
 المسائية المشتركة األكلى السنة طالب ذلؾ المسار كيستثنى مف نفس في الطالب يعيد أال عمى جبارماإل التحكيؿ بعد المشتركة األكلى السنة في مسار أم الى التحكيؿ لمطالب يحؽ 

 .تخصيصو بعد دراسييف فصميف قضاء بعد إال التحكيؿ لو يحؽ ال حيث

 ادلشرتوخاٌسٕخ األوىل  ػّبدح ِسبساد
 التخصصات المتاحة المسار

 تقنية ،التقنية السريرية ،الطارئة طبيةال خدماتال التخدير، تقنية الطبيعي، العالج المختبرات، طب التمريض، الصيدلة، ف،كاألسنا الفـ كجراحة طب ،العامة كالجراحة الطب صحًالمسار ال
دارة  تخصصات الفركع ) الصحة العامة(.التغذية اإلكمينيكية، ، الكبائيات البيئة، صحة الصحي، كالتعزيز التكعية الصحية، المعمكمات كا 

تخصصات الفركع )ىندسة التشييد، اليندسة ، المعمكمات نظـ ،لياآلالحاسب  عمـك الميكانيكية، اليندسة المدنية، اليندسة آللي،ا الحاسب ةىندس الكيربائية، اليندسة ًالمسار العلم
 .(يندسة البيئةالصناعية، ىندسة االتصاالت كاإللكتركنيات، ال

 .كالعمرة الحج أعماؿ إدارة كالفندقة، السياحة التسكيؽ، األعماؿ، إدارة يالمسار اإلدار
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 ثؼّبدح اٌسٕخ األوىل ادلشرتوخاخلغخ اٌذساسُخ 
 لعمادة السنة األولى المشتركة لكل مسار تتكون من مستوٌٌن دراسٌٌن، وذلك على النحو التالً: الخطة الدراسٌة

 

 الخطة الدراسٌة للمسار العلمً

 لفصل الدراسى الثانىا الفصل الدراسى األول

 الوحدات المقرر الوحدات المقرر م
 3 مهارات برمجة الحاسب 4 (1كٌمٌاء عامة ) 1

 4 ( 1فٌزٌاء عامة ) 4 (1تفاضل وتكامل ) 2

 4 (2تفاضل وتكامل ) 3 مهارات التعلم 3

 4 اللغة اإلنجلٌزٌة التقنٌة 6 اللغة اإلنجلٌزٌة 4
 

 الخطة الدراسٌة للمسار اإلداري

 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 الوحدات المقرر الوحدات المقرر م
 3 مبادئ اإلحصاء 3 مهارات التعلم 1

 3 مهارات برمجة الحاسب 4 (1مقدمة فً الرٌاضٌات ) 2

 4 اللغة اإلنجلٌزٌة اإلدارٌة 2 مهارات الحاسب اآللً 3

 3 إدارة األعمال 6 اللغة اإلنجلٌزٌة 4

 صحًالخطة الدراسٌة للمسار ال

 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 الوحدات المقرر الوحدات المقرر م
 3 مهارات التعلم 4 المدخل إلى الفٌزٌاء الطبٌة 1

 3 مهارات برمجة الحاسب 2 اآللًمهارات الحاسب  2

 4 اللغة اإلنجلٌزٌة الطبٌة 6 اللغة اإلنجلٌزٌة 3

 3 علم وظائف الخلٌة 2 أساسٌات الوراثة البشرٌة 4

 2 2-أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة  2 1-أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة  5
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 ثؼّبدح اٌسٕخ األوىل ادلشرتوخ اٌذساسخ ٔظبَ
ال يتجزأ من وحدات الخطة الدراسية لمبرامج األكاديمية المشاركة ببرنامج السنة األولى المشتركة. يحتسب  تعد المقررات الدراسية ببرنامج السنة األولى المشتركة جزءً  

 كاديمي لمطالب في المرحمة الجامعية.لمطالب في السنة األولى المشتركة ضمن المعدل األ  يالمعدل األكاديم

 تسير الدراسة في السنة األكلى المشتركة عمى نظاـ المستكيات. .1

 تتككف مرحمة الدراسة ببرنامج السنة األكلى المشتركة مف مستكييف دراسييف فقط.  .4

  .كاحدان  دراسيان  تككف مدة المستكل الدراسي فصالن  .4

اإلنجميزية ت المستكل الكاحد حيث يتـ تكزيع طمبة برنامج السنة األكلى المشتركة عمى الشعب الدراسية بناءن عمى نتائج اختبار تحديد مستكل المغة ال يسمح لمطالب بتغيير الشعب لجميع مقررا .0
 كالتى تضمف تقارب مستكل المغة اإلنجميزية لمطمبة بكؿ شعبة لتحسيف مخرجات التعميـ لمغة اإلنجميزية بالبرنامج.

 خارج الجامعة كيراعى أال يتعارض مع ما كرد بالئحة الدراسة كاالختبارات الجامعية.  برنامج دراسة أم مف مقررات البرنامج زائران ال يحؽ لطالب ال .1

كال يسمح  المقدمة بالبرنامجلممقررات  عب المتاحةتقـك عمادة القبكؿ كالتسجيؿ بالتنسيؽ مع عمادة السنة األكلى المشتركة قبؿ بدء كؿ فصؿ دراسي بتكزيع طمبة البرنامج لكؿ مسار عمى الش .2
 بالحذؼ كاإلضافة.  

 .ر% مف إجمالي ساعات التكاصؿ ليذا المقر 41في أحد المقررات الدراسية إذا تجاكزت نسبة غيابو  يعتبر الطالب محركمان  .3

 الطمبة باإلضافة إلى األعماؿ الفصمية.  اختبارات مكحدة لجميع عمىءن بنايتـ تقييـ الطمبة في جميع مقررات برنامج السنة األكلى المشتركة  .4

 مجتاز لمبرنامج.  كيعتبر غيريمنع الطالب المحرـك في أم مقرر مف مقررات البرنامج مف دخكؿ االختبارات النيائية،  .5

 (14)عف ، عمى أال يزيد عدد الكحدات الدراسية غير المجتازة بنياية كؿ فصؿ دراسي في المقررات التي لـ يجتزىا في ذلؾ الفصؿ يجكز لمطالب دخكؿ اختبار الدكر الثاني الذم يتـ عقده .14
 (.في الدكر الثاني بتقدير د كحدات دراسية كيرصد لو عند اجتيازه الختبار الدكر الثاني تقدير )ناجح

 ال ينطبؽ عمى طمبة عمادة السنة األكلى المشتركة تقدير غير مكتمؿ )ؿ( ألم مقرر دراسي.  .11
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 ؛مف قبؿ عمادة القبكؿ كالتسجيؿ كحدات دراسية فإنو يتـ تحكيؿ الطالب إجباريان  14لمبرنامج في حاؿ رسكبو في الدكر الثاني أك تجاكز عدد ساعات الرسكب أكثر مف  يعتبر الطالب غير مجتاز .14
 كال يشمؿ ذلؾ الطالب المتعثر في برنامج السنة األكلى المشتركة المسائية.

 .اسي مف مقررات السنة األكلى المشتركةال يحؽ لمطالب االنسحاب مف أم مقرر در  .14

 يتعارض معيا في الئحة السنة األكلى المشتركة.تطبؽ عمى طمبة عمادة السنة األكلى المشتركة جميع مكاد الئحة الدراسة كاالختبارات لممرحمة الجامعية كالقكاعد التنفيذية ليا كما ال  .10

كأنظمة الالئحة التنظيمية الصادرة بيا كالمعتمدة مف معالي كزير التعميـ كالتي تنص عمى أف مدتيا سنة كاممة مككنة مف مستكييف تطبؽ عمى طمبة السنة األكلى المشتركة المسائية شركط  .11
 دراسييف بمقابؿ مادم قدره دفع أكؿ العاـ الدراسي.

  وئػبدتهب ادلشرتوخ األوىل اٌسٕخ ثشٔبِج اجتُبص

 (1.31)لممساريف الصحي كالعممي كمعدؿ تراكمي ال يقؿ عف  (4) عف عمى معدؿ تراكمي ال يقؿالنجاح في جميع مقررات البرنامج كالحصكؿ الجتياز برنامج السنة األكلى المشتركة  يشترط .1
  لممسار اإلدارم.

ج السنة األكلى المشتركة المسائية لممسارات المتاحة، كذلؾ ال يحؽ لمطالب غير المجتاز لبرنامج السنة األكلى المشتركة في مسار ما إعادة البرنامج في ذلؾ المسار، كيستثنى في ذلؾ برنام .4
 بتقديـ طمب قبكؿ جديد. 

التحكيؿ إلى مسار آخر بالبرنامج عمى أال تقؿ النسبة المكزكنة لمطالب عف النسبة المكزكنة طمب ( فأكثر 1.31) يجكز لمطالب الممتحؽ ببرنامج السنة األكلى المشتركة الحاصؿ عمى معدؿ .4
عمى المعدالت األكاديمية لمطمبة كالنسب  محكليف بناءن طمبة المقبكليف بالمسار المراد التحكيؿ إليو خالؿ فترة التحكيؿ في التقكيـ الجامعي، كتتـ المفاضمة عمى المقاعد المحدكدة لمطمبة الاألدنى لم

 عمى أف يبدأ الدراسة مع الدفعة الجديدة لمعاـ الذم يميو.   المكزكنة ليـ
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 ( اإلججبسٌ اٌتذىًَ) ادلشرتوخ األوىل اٌسٕخ ثشٔبِج ِٓ وبدمٍاأل اٌفظً
 من قبل عمادة القبول والتسجيل في إحدى حاالت عدم اجتياز البرنامج التالية: يفصل الطالب من برنامج السنة األولى المشتركة ويحول إجبارياً 

 إذا حصؿ الطالب عمى تقدير محرـك في مقرر ما. .1
 كحدات دراسية. 14قبؿ بدء أعماؿ اختبارات الدكر الثاني عف  دراسية غير المجتازةإذا زاد عدد الكحدات ال .4
 إذا رسب الطالب في مقرر ما بعد انتياء اختبارات الدكر الثاني. .4
مف قبؿ عمادة القبكؿ كالتسجيؿ كال يشمؿ ذلؾ الطالب  يان مف برنامج السنة األكلى المشتركة كيحكؿ إجبار  إذا انقطع الطالب المنتظـ عف الدراسة مدة فصؿ دراسي ألم سبب يتـ فصمو أكاديميان  .0

 الذم يدرس في برنامج السنة األكلى المشتركة المسائية. 
برنامج السنة  كال يشمؿ ذلؾ الطالب الذم يدرس في اإلدارم،في المسار ( 1.31)ك أقؿ مف أ (4)في حاؿ عدـ اجتياز الطالب المساريف الصحي كالعممي كحصكلو عمى معدؿ تراكمي أقؿ مف  .1

 األكلى المشتركة المسائية.
 ، كال يشمؿ ذلؾ طمبة السنة األكلى المشتركة المسائية.في حاؿ انسحاب الطالب مف البرنامج يحكؿ إجباريان  .2

  اٌذساسخ ػٓ واالٔمغبع واالٔسذبة واالػتزاس اٌتأجًُ
لمطالب  مؤجالن  لمتقكيـ الجامعي كيعتبر الفصؿ الذم يميو فصالن  بتقديـ طمب التأجيؿ كفقان  يقـك الطالبف أمعا عمى يجكز لمطالب تأجيؿ دراسة برنامج السنة األكلى المشتركة لفصميف دراسييف  .1

 .تمقائيان 
 . التقكيـ الجامعييجكز لمطالب االعتذار عف السنة األكلى المشتركة كاممة خالؿ الفترة المحددة لذلؾ حسب  .4
 إليو كلمجمس العمادة االستثناء في ذلؾ لمحاالت الخاصة بعد تقديـ األسباب المقنعة لممجمس. ال يحؽ لمطالب المنسحب مف البرنامج العكدة .4

 
 



  ــ

 14 عمادة السنة األولى المشتركةل ًدلٌل اإلرشاد الطالب

 

 ٍِظغٍذبد اإلسشبد اٌغالث
 المسار الكاحد.  يالمقبكليف ف مبةمكحد لجميع الط يفصم يتتككف السنة األكلى المشتركة بالجامعة مف فصميف دراسييف، يحدد جدكؿ دراس السنة الدراسية 

لتقكيـ كزارة التعميـ كتقكيـ الجامعة( تدرس عمى مداىا المقررات الدراسية، كال تدخؿ مف ضمنيا فترتا التسجيؿ  )كفقان  دراسيان  مدة زمنية ال تقؿ عف خمسة عشر أسبكعان  صل الدراسيالف
 كاالختبارات النيائية.

 . يالجامع يكيمكنو الحصكؿ عمييا أثناء ممتقى المستجديف المنعقد خالؿ األسبكع األكؿ مف العاـ الدراسكاسمو،  يىى بطاقة شخصية لكؿ طالب تتضمف رقمو الجامع البطاقة الجامعية
 كالفصؿ الذل يبدأ الطالب الدراسة فيو إضافة إلى الرقـ المتسمسؿ لمطالب يستخدـ فى جميع العمميات بالجامعة كتعريؼ بالطالب. يرقـ يدؿ عمى العاـ الجامع الرقم الجامعي

ركة ثالثة مسارات ىي: ىك خطة دراسية تخدـ مجمكعة مف الكميات المشاركة ببرنامج السنة األكلى المشتركة كفؽ تخصصاتيا األكاديمية. تتضمف السنة األكلى المشت لمسارا
مكمات كالمسار اإلدارم المخصص لكمية إدارة المسار الصحي المخصص لمكميات الطبية كالصحية، كالمسار العممي المخصص لكميات اليندسة كالحاسب اآللي كنظـ المع

 األعماؿ.
 مية فى التخصص المحدد.مجمكعة المقررات الدراسية التى تتشكؿ مف مجمكع كحداتيا متطمبات التخرج التى يجب عمى الطالب اجتيازىا بنجاح لمحصكؿ عمى الدرجة العم الخطة الدراسية
أك سنة دراسية، برقـ كرمز كاسـ ككصؼ يميزه مف حيث المحتكل كالمستكل  يلدراسية المعتمدة فى كؿ برنامج )تخصص( خالؿ فصؿ دراسالمادة الدراسية ضمف الخطة ا المقرر الدراسي

 عما سكاه.
 لمساعة(.  4,2الذم ال تقؿ مدتو عف ساعتيف بكاقع ) يال تقؿ مدتيا عف خمسيف دقيقة، أك الدرس العمم يالمحاضرة النظرية األسبكعية الت الوحدة الدراسية

 أنظمة الجامعة كلكائحيا عمى مرتكب المخالفة. فيالمقرر  يالجزاء النظام العقوبة
 .)التخصص ( أكاديمي برنامج في أساسية طالبيا كمتطمبات لجميع تدريسيا القسـ يقر التي الدراسية الخطة ضمف الدراسية المقررات مف مجمكعة ىي متطمبات المقرر
فى عممية متابعة  مبةبالعمادة ليتكلى اإلرشاد كالتكجيو لمجمكعة مف الط األكاديميالتابعة لممكتب  الطالبيعضك ىيئة التدريس يرشح مف قبؿ كحدة اإلرشاد كالدعـ ىك  المرشد الطالبي

 مسيرتيـ التعميمية خالؿ دراستيـ في السنة األكلى المشتركة.
 .يالدراس الكاحد مف اختبارات كبحكث كأنشطة تعميمية تتصؿ بالمقرر الدراسيتبيف تحصيؿ الطالب خالؿ الفصؿ  الدرجة الممنكحة لؤلعماؿ التى درجة األعمال الفصمية
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 لكؿ مقرر، كتحسب مف مائة درجة. يمجمكع درجات األعماؿ الفصمية أك السنكية، مضافان إلييا درجة االختبار النيائ الدرجة النهائية
 حددة إلنياء متطمبات المرحمة الدراسية.الفترة األصمية الم المدة النظامية
 الطالب فى عمادة السنة األكلى المشتركة الذل رسب فى مقرر أك أكثر مف المقررات الدراسية ، كلـ يتمكف مف اجتيازه. الطالب المتعثر
 قررات البرنامج في ذلؾ الفصؿ.ىك اختبار يتـ عقده في نياية كؿ فصؿ دراسي لمطمبة غير المجتازيف لمقرر أك أكثر مف م الدور الثاني

 لمعايير االجتياز لكؿ مسار. الحالة األكاديمية التي يتـ فييا تحكيؿ الطالب ألم كمية غير مشاركة في السنة األكلى المشتركة نتيجة عدـ اجتيازه البرنامج كفقان  جبارياإلتحويل ال
 .(0) مف( 1.31)انخفاض معدؿ الطالب التراكمى عف  اإلنذار األكاديمي

 ىي محصمة لكؿ مف نسب شيادة الثانكية العامة كاالختبارات المطمكبة )القدرات العامة كالتحصيؿ(. الموزونةالنسبة 
 ذلؾ الفصؿ. يفصؿ دراسي عمى مجمكع الكحدات المعتمدة لكؿ مقرر درسو ف يحصؿ عمييا الطالب ف يحاصؿ قسمة مجمكع النقاط الت المعدل الفصمي

 مجمكع الساعات الدراسية لمقررات فصؿ دراسى كاحد(. ÷  فصؿ دراسى كاحد  يع المقررات ف)مجمكع نقاط جمي
رسب فييا عمى مجمكع الكحدات  يدرسيا منذ التحاقو بالبرنامج )التخصص( حتى الت يحاصؿ قسمة مجمكع النقاط التى حصؿ عمييا الطالب فى جميع المقررات الت المعدل التراكمي

 مجمكع الساعات الدراسية لمقررات الفصميف الدراسييف(.÷ الفصميف الدراسييف  ي. )مجمكع نقاط جميع المقررات فرراتالمعتمدة لتمؾ المق
  ف لجنة األعذار بالعمادة.، بعد قبكؿ أعذارىـ ملى أحد االختبارات الرسمية لمادة أك أكثر مف مادةإالمتقدميف بعذر لعدـ تمكنيـ مف الحضكر  لمطمبةيمنح االختبار البديؿ  االختبار البديل

 كلى المشتركة.ييعني التخصصات المتاحة في جامعة أـ القرل لكؿ مسار مف مسارات عمادة السنة األكلى المشتركة بعد انتياء الطمبة مف برنامج السنة األ التخصيص
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 ٍسشبد اٌغالثاإل
 اٌغبٌت...ػضَضتٍ اٌغبٌجخ ػضَضٌ

 تبنيو عمى جامعة أـ القرل عممت ،يالجامع ميـالتع مؤسسات في أساسي ركف يالطالب اإلرشاد ييعد   
 مف لحاجاتيـ كاستجابة الطالبة، الطالب أك لدل لمكعي قمة أك لمتعثر احتماالت أم لمكاجية كتطكيره
إطار أكاديمي مميز يتكافؽ مع  في كالثقافية كاالجتماعية كالنفسية العممية النكاحي كافة في كالمشكرة النصح

 .ـ4444رؤية المممكة 
 مف يعمؿ الذم األكاديمي المختص بالمرشد عمادة السنة األكلى المشتركة في الطالبي اإلرشاد كيتمثؿ   

بالقسـ  التدريس ىيئة أعضاء مف المختص األكاديمي المرشد أك ،ياإلرشاد كالدعـ الطالب خالؿ كحدة
 كتفيـ الطالبي بكعي رشاداإل عممية كتتكامؿ .الدراسية خالؿ السنة الطالبة /الطالب  لو التابع العممي
السبؿ  أفضؿ الختيار أنسب الطرؽ إلى الطالب/ الطالبة تكجيو بيدؼ اإلرشادية؛ أطراؼ العممية جميع
الطمبة  طريؽ تزكيد عف اليدؼ ىذا كيتحقؽ .الجامعية البيئة مع كالتكيؼ المنشكد تحقيؽ النجاح بيدؼ

يتضمف  كما العممية، طمكحاتيـ الدراسي كمناقشة يـتحصيم مف ترفع التي المتنكعة بالميارات األكاديمية
 خالؿ مف ذلؾ كؿ المناسب، التخصص كالجامعة، كاختيار الطمبة بمكائح كقكانيف العمادة تكعية أيضان 

 اإلرشاد يساعد ذلؾ إلى إضافة .المختمفة كاالستشارات كالبرامج اإلرشادية اإلرشاد الطالبي خدمات
طريؽ  عف كالميني األكاديمي بمستقبميـ السميمة المتعمقة كاتخاذ القرارات دافيـأى بمكرة عمى الطالبي الطمبة

 .المتاحة اإلمكانيات جميع مف القصكل االستفادة

  
اإلجراءات األكاديمية  تبسيط كتسييؿ عمى باستمرار الطالبي اإلرشاد كيعمؿ  

 عاييرم كفؽ قياسي زمف في لمطالب الخدمات كأجكدىا أفضؿ لتقديـ كاإلدارية
 في االستثمار كسائؿ ازدياد في ظؿ العمادة كالجامعة إلييا تسعى الجكدة التي
 .العممي كالبحث التعميمية كالفكرية المشاريع

 مف الكثير اهلل منحو فرد كؿ بأف مف اإليماف الطالبي اإلرشاد ينطمؽ   
الطرؽ  أفضؿ كمعرفة عنو لمكشؼ يحتاج الكثير الذم اإلمكانيات، كلديو

 كيسيؿ القدرات تمؾ مف معرفة الكثير عمى يساعدؾ الطالبي فالمرشد ثمارهالست
 لؾ مما يحقؽ عقبات أك مشاكؿ مف يعترضؾ قد ما حؿ استخداميا في لؾ

 فتسيـ لمجامعة انتمائؾ قكة تزداد ثـ كمف اهلل الدراسة بإذف في كالتفكؽ النجاح
 .المجتمع خدمة في رسالتيا تحقيؽ في بكفاءة كاقتدار
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 أهُّخ وأهذاف اإلسشبد اٌغالثٍ
 تىّٓ أهُّخ وأهذاف اإلسشبد اٌغالثٍ فُّب ٍٍَ: اٌغبٌجخ.ػضَضٌ اٌغبٌت .... ػضَضتٍ     

  تزكيد الطمبة المستجديف بالمعمكمات كالنصح الكافي عف نظاـ الدراسة كالمقررات كاألنشطة
 كالفعاليات.

  السنة األكلى المشتركة.إتاحة الخدمات اإلرشادية لطمبة عمادة 
  مساعدة الطمبة عمى حؿ المشاكؿ األكاديمية، كالتربكية، كاالجتماعية، كالنفسية، كالمينية

 كتكجيييـ إلى الطريؽ السميـ.
 ثقافة اإلرشاد الطالبي لدل الطمبة كالكصكؿ بالخدمة لمف يحتاجيا  العمؿ عمى نشر كتعزيز

ف لـ يطمبيا.  كا 
 ثريف دراسيان كمساعدتيـ عمى تحدياتيـ العممية كالتعميمية كقدراتيـ اكتشاؼ كدعـ الطمبة المتع

 المختمفة، كاكسابيـ الميارات الالزمة لزيادة تحصيميـ العممي. 
  تخاذ قرارات سميمة مف شأنيا مساعدتيـ في اك مساعدة الطمبة عمى إيجاد حمكؿ مباشرة

 .المسيره الدراسية بنجاح كفاعميو
 ستفادة المباشرة كغير المباشرة مف خبرات أعضاء ىيئة التدريس إتاحة الفرصة لمطمبة لال

 خارج قاعات الدراسة.
 .تخطيط أنشطة عالجية لمكاجية سكء التكافؽ كالتحصيؿ لبعض الطمبة 
  ،تقديـ النصح كاإلرشاد كالتكعية الالزمة كالعمؿ عمى تعديؿ السمكؾ الطالبي )الغياب

 التدخيف، التثقيؼ الصحي....(.

  لطمبة عمى االندماج في البيئة األكاديمية كالتربكية كالتكافؽ كالتكيؼ معيا.مساعدة ا 
 .تحفيز الطمبة المتفكقيف عمميان كعمميان 
  العمؿ عمى االستفادة مف مكاىب الطمبة التي تـ اكتشافيا كمعاكنتيـ عمى تقديـ أفضؿ ما

 يخصو. لدييـ كبأعمى جكدة مف خالؿ التكجيو إلى تكظيؼ ىذه المكاىب كؿ فيما
  ،تكعية الطمبة بالصعكبات األكاديمية كالميارات الدراسية، ككيفية إعداد الخطط الدراسية

كسابيـ ميارات ترفع مف تحصيميـ األكاديمي كتحقؽ تكافقيـ  كجدكؿ تنظيـ الكقت، كا 
 الشخصي. 

  ،مساعدة الطمبة عمى اختيار التخصص المناسب كفقان إلمكاناتيـ، كقدراتيـ العقمية
 ماتيـ العممية، كاحتياجات سكؽ العمؿ. كاىتما

  لمطمبة، كبناء عالقات اجتماعية إيجابية  اإليجابيتييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ النمك
لمطالب مع زمالئو، كأعضاء ىيئة التدريس، كمنسكبي العمادة كالجامعة، كبناء استجابات 

المختمفة عمى امتداد فترة ناجحة في مكاجية المشكالت المتنكعة التي تعترضو في المكاقؼ 
 الدراسة.
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 ٍثشاِج اإلسشبد اٌغالث
 الجامعية المؤسسات التعميمية في التدريس، ىيئة عضك بو يقكـ الذم العمؿ ىك الطالبي اإلرشاد 

 مجاالت مف تتيحو كالطالبية، كما الدراسية كأنظمتيا المؤسسات بتمؾ بالالط لتعريؼ ية؛مكالعال
مكاناتيـ، قدراتيـ تتناسب مع التي التخصصات اختيار مىع لمساعدتيـ دراسية كفرص  كتكافؽ كا 
 ما عمى كالتغمب ممكف، كجو أفضؿ عمى في الدراسة السير عمى معاكنتيـ ككذلؾ كرغباتيـ، ميكليـ

 عامة، االجتماعية البيئة ليـ تتيحيا التي كاإلمكانات مف الخدمات مستفيديف عقبات، مف يعترضيـ
 عمادة السنة األكلىتحرص ك  .خاصة بصفة إلييا ينتمكف التي ات التعميميةالمؤسس تكفرىا كالتي

 تنفيذ كمتابعة برامج اإلرشاد الطالبى كفؽ خطة تنقسـ إلى البرامج التالية:لالمشتركة 
 َٓفى األسبكع األكؿ مف يعقد لقاء تعريفى لمطمبة  :اٌربٔبِج اٌتؼشَفً ٌٍغٍجخ ادلستجذ

الجامعة  ياسة كأحكاميا داخؿ العمادة كحقكؽ الطالب ككاجباتو فالدراسة لمتعرؼ عمى نظاـ الدر 
" مف  54، 40، 11، 14، 3، 1، 0انى المادة " الباب الثيا. يكمرافقيا كتجاه الجامعة كمنسكب
 الئحة حقكؽ ككاجبات الطالب.

 ًكمساعدتيـ متابعة الطمبة المتعثركف دراسيان  :ثشٔبِج اٌغٍجخ ادلتؼثشَٓ واٌذػُ األوبدم
تحدياتيـ العممية كالتعميمية كقدراتيـ المختمفة لتحقيؽ النجاح المنشكد. "الباب الثانى المادة  مىع

 ". 114" كالباب الثالث المادة 04، 41، 44، 44، 44
 ْمتابعة الطمبة باستمرار مف خالؿ نمكذج  :ثشٔبِج ادلىاجهخ ادلجىشح ٌٍغُبة واحلشِب

بعدـ الغياب كتحفيزىـ عمى ضركرة الحضكر كالمكاظبة  مبةالغياب لكؿ مرشد أكاديمى كتكعية الط
تدعميـ فى مكاصمة دراستيـ، كأف الغياب يؤثر بالسمب  يلالستفادة بأكبر قدر مف المعمكمات الت

 كلـ ينالكا ما يريدكنو فى مستقبميـ الكاعد. يعمى مستكاىـ األكاديم

   يف جسميان أك الذيف لدييـ إعاقات تكفير الدعـ لمطمبة المعاق :االدتُبجبد اخلبطخ روٌثشٔبِج
أدت إلى صعكبات تعميمية معينة كمتابعتيـ لدعميـ كرفع ركحيـ المعنكية كتقدير الذات. الباب 

 ".51، 44الثالث المادة 
 ًتكفير الدعـ لمطمبة المتفكقيف لمساعدتيـ عمى االستمرار فى التفكؽ : ثشٔبِج اٌتفىق األوبدم

مكاناتيـ في المجاالت التي تتناسب مع ميكليـ كاىتماماتيـ كتكجيييـ نحك استثمار قدراتي ـ كا 
 ".51، 44، 43العممية. الباب الثانى المادة 

  مف اإلرشاد كالدعـ  لطمبةالتعرؼ عمى حاجة ا :واٌسٍىن فً دُبح اٌغبٌتثشٔبِج ادلظهش
، 52ث المادة كتقديـ النصح كالمساعدة ليـ فى النكاحى الخمقية كالمينية كالشخصية. الباب الثال

53 ،54 ،144 ،110." 
 :تكفير المساعدة لمطمبة عمى عالج مشاكميـ التربكية،  ثشٔبِج ػالجً ٌٍّشبوً اٌغالثُخ

، إضافة إلى كاالجتماعي الشخصيالتكافؽ  لنفسية، كاألكاديمية، بما يكفؿ ليـاالجتماعية، كا
ئمو. الباب الثالث المادة اختاره أك االنتقاؿ إلى تخصص آخر يال الذماالستمرار فى التخصص 

 ".120الباب الخامس المادة ""، 142، 144الباب الرابع المادة "، 114
   تقديـ النصح كالمساعدة لمطمبة فى النكاحى  :ثشٔبِج " طذته أِبٔخ" ٌذػُ اٌغٍجخ طذُب

، 114، 144الثالث المادة  عمييا. البابتكاجييـ ككيفية التغمب ي الصحية كتكعيتيـ بالمخاطر الت
111. 

 تجعميـ  يتزكيد الطمبة بالخبرات الت :ثشٔبِج اٌتُّٕخ ادلستذاِخ فً اٌجُئخ اجلبِؼُخ
 .25، 24.الباب الثانى المادة  العممي، كالمينيقادريف عمى تخطيط مستقبميـ 
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 ٍزلبوس اإلسشبد اٌغالث
 فُّب ٍٍَ: ٍتتّثً زلبوس اإلسشبد اٌغالث      

  /اٌغبٌجخ: اٌغبٌت- 

 كنتيجة لمفركؽ .بالجامعة قبكلو فكر الجامعية باألنظمة كالمكائح اإللماـ عبء الطالبة / يقع عمى الطالب كالمكجو المنظـ طالبيال اإلرشاد غياب كفي ظؿ / الطالبة محكر العممية األكاديمية،يعتبر الطالب
 كؿامف المش العديد في مما يكقعو كالمكائح األنظمة تمؾ مف الكثير يجيؿ ىناؾ مف المقابؿ كفي معيا، نفسو تكييؼ معرفة النظـ كالمكائح كيعمؿ عمى إلى يصؿ مف بيف الطمبة فإف ىناؾ الفردية

 .طالبيال اإلرشاد دكر كلغياب باألنظمة لعدـ إلمامو مسئكلياتيا يتحمؿ التي اكؿآخره مف المش إلى الفصؿ؛ الرسكب؛ كتدني المستكل األكاديمية

  ٍاٌغالثادلششذ :- 

 -التالية:  هو أحد أعضاء هيئة التدريس بتخصص ويقوم باألدوار يالمشرف الطالب
 منذ لحظة دخكؿ الطمبة إلى العمادة. يإلشراؼ الطالبا 
 بخصكص التخصص الدقيؽ. يأثناء الفصؿ الدراس يالتشاكر مع الطالب ف 
 دارة كقت الطمبة  .المساعدة كاإلرشاد في تنظيـ كا 
 باإلرشاد الطالبي. اؼ لجنة حقكؽ ككاجبات الطالبالمساعدة في تنفيذ المياـ التي تحقؽ أىد 
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 ٍآٌُبد تٕفُز اإلسشبد اٌغالث

  أك أم  بالطمبة،التنسيؽ مع كحدة شؤكف الطالب لمتعاكف فيما يتعمؽ بالبيانات الخاصة
  الجامعي.خدمة أخرل ذات صمة بمشكمة الطالب المؤثرة في دراستو أك تفاعمو في المجتمع 

 ة القبكؿ كالتسجيؿ فيما يتعمؽ ببيانات الطمبة األكاديمية كغيرىا بالنسبة التنسيؽ مع عماد
لمطمبة ذكم الظركؼ األكاديمية الخاصة التي تتطمب مساعدة، كذلؾ في إطار ما تسمح بو 

 أنظمة كلكائح الدراسة بالجامعة.
  تـ تدكينيا مف قبؿ المرشديف ياألقساـ لحؿ مشاكؿ الطمبة الت منسقيالتنسيؽ مع.  
  تقديـ خدمات إستشارية كتدريبية لمطمبة بشكؿ مستمر تيدؼ إلى تكعية ىذه الفئات

كسابيـ ميارات ترفع مف  بالصعكبات األكاديمية كالميارات الدراسية التي قد تكاجييـ، كا 
 تحصيميـ األكاديمي كتحقؽ تكافقيـ الشخصي. 

 منسكبي العمادة مف إعداد دليؿ كمطبكعات إرشادية لمكحدة كالممصقات كالمطكيات لجميع 
  كأساتذة.طمبة 

 .تكفير مجمكعة مف االختبارات كالمقاييس كاألدكات التي تسيـ فى تنمية قدرات الطمبة 

   ٍوسبئً اٌتىاطً ِغ ادلششذ اٌغالث

   بث الكعي بيف الطمبة بأىمية الكحدة كدكرىا في مساعدتيـ عمى السير في دراستيـ
كتشجيعيـ عمى المجكء إلييا لممساعدة في حؿ ما يعترضيـ مف  حسنة،الجامعية بصكرة 

 صعكبات.
  مع  الكحدة لمتكاصؿعمادة السنة األكلى المشتركة" مع  بةلطم التعريفيتصميـ رابط " الدليؿ

عالميـ بما يخصيـ مف فعاليات كأنشطة ككذلؾ التعرؼ عمى مشكالت الطمبة  الطمبة كا 
 ككضع مقترحات لمحمكؿ.

 لمطمبة.ي ات المكتبية ألعضاء ىيئة التدريس لرفع المستكل التحصيمتفعيؿ الساع  
  تنظيـ كتنفيذ البرامج كالمسابقات كالمنافسات المختمفة التي تسيـ في تشجيع الطمبة عمى

  التميز.السعي نحك 
  تيـ الطمبة كتيدؼ إلى  تتضمف مكضكعاتعقد كرش العمؿ كالبرامج اإلرشادية التي

 في كقايتيـ مف الكقكع في الصعكبات كالمعكقات.  تساىـ عمكماتبمتكعيتيـ كتزكيدىـ 

 اإلرشاد المباشر. 
 اإلرشاد عف طريؽ البريد االلكتركني. 
 اإلرشاد عبر الياتؼ. 
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 دمىق اٌغبٌت/ اٌغبٌجخ
لتكفير بيئة  األكاديمي،التي تكفميا الجامعة في المجاليف األكاديمي، كغير  الحقكؽ يتيعن

مطمبة حياة جامعية مناسبة كفقان إلمكانياتيا. كيؤكد ذلؾ مكاد الئحة تعميمية محفزة تضمف ل
  .حقكؽ الطالب ككاجباتو

 األكاديمية:الحقوق  أواًل:
  الجامعة.تييئة البيئة الجامعية المناسبة لمتعميـ كالتعمـ المتناغـ مع رسالة 
 .االطالع عمى التقكيـ الجامعي قبؿ بدء الفصؿ الدراسي 
 كؿ الدراسية قبؿ بدء الدراسة.االطالع عمى الجدا 
 .الحصكؿ عمى الخيطط الدراسية بالعمادة كمعرفة التخصصات المتاحة لمطمبة  
 كؿ مقرر دراسي عند بدء كؿ فصؿ دراسي؛ ليستطيع معرفة  الحصكؿ عمى تكصيؼ

 استراتيجية تدريس المقرر كمتابعة ذلؾ مع أستاذ المقرر.
  عدة المتخصصة لتجنب المشكالت أثناء الدراسة كتكفير المسا األكاديمى،تػقديـ اإلرشاد

 الجامعية.كعمى االنسجاـ مع الحياة 
  إحاطة الطالب بما يصدر في حقو مف إنذارات أكاديمية أك لفت نظر أك غيره مف عقكبات

 أكاديمية كأسباب ذلؾ.
  اتاالختبار فترة االطالع عمى جداكؿ االختبارات قبؿ بدء .  بكقت كاؼو
 الميني كالمكضكعي لقدرات الطالب. الحرص عمى التقييـ 
  معرفة الطالب لنتائجو التي حصؿ عمييا في االختبارات الدكرية كالنيائية التي أنجزىا بعد

 الفراغ مف تصحيحيا كاعتمادىا.
  يمكف لمطالب المتغيب إعادة االختبارات الدكرية كالنيائى كتأجيؿ مكعد تسميـ البحكث فى

قد ار البديؿ الذم إضافة إلى االختب لجنة األعذار بالعمادة.يقدـ إلى  حاؿ كجكد عذر مقبكؿ
 كذلؾ بمراجعة القسـ المختص. MCQيختمؼ عف اختبار 

  .يحؽ لمطالب التظمـ مف درجة األعماؿ الفصمية كاالختبار النيائي فى الكقت المحدد لذلؾ 
  لساعات المكتبية تكفير طرؽ كفيرص التكاصؿ الدائـ مع ىيئة التدريس بالطرؽ المختمفة مثؿ ا

 كالبريد اإللكتركني كغير ذلؾ.
  مخرجاتو.تقييـ التعميـ الذم يتمقاه الطالب بيدؼ تحسيف جكدتو كتميز 

 :ثانيًا: الحقوق غير األكاديمية
 ( الرياضية كالمطعـكالصالة  اإللكتركنية،كالمكتبات  الكتب،االستفادة مف خدمات كمرافؽ الجامعة 

 بالجامعة.لؤلنظمة المعمكؿ بيا ...( كذلؾ كفقان  ،الجامعي
  المشاركة في األنشطة الرياضية كاالجتماعية كالمجتمعية التي تقدـ داخؿ العمادة كخارجيا حسب

 لذلؾ.المكائح المنظمة 
  كما يمكف تحكيمو  لمجامعة،الحصكؿ عمى الرعاية الصحية كالعالج داخؿ المراكز الصحية التابعة

 ة.خارجيإلييا مف مراكز كمستشفيات 
  الحصكؿ عمى إعانات اجتماعية أك قركض مالية مف عمادة شؤكف الطالب بعد دراسة الحالة

 إمكانياتيا.المادية لمطالب كثبكت حاجتو كفقان ألنظمة كلكائح الجامعة كحسب 
  متفكقان.الحصكؿ عمى الحكافز كالمكافآت المادية اإلضافية المقررة نظامان في حالة ككنو طالبان 
 لذلؾ.رات التدريبية كاألنشطة الصفية كالالصفية كفقان لآللية المنظمة ح لمدك يالترش 
  أم كحدة  بو مفتمكينو مف الدفاع أك الشككل أك التظمـ أماـ أم جية بالعمادة مف أم أمر يتضرر

 العمادة.مف كحدات 
   كمكضكعات.كجكد مجمس استشارم طالبي لمناقشة ما يخصو مف قضايا 
 كقو غير األكاديمية داخؿ الجامعة مف خالؿ الجيات اإلدارية تسييؿ حصكلو عمى كامؿ حق

 بيا.كاألكاديمية كفؽ المكائح كاألنظمة المعمكؿ 
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 واججبد اٌغبٌت/ اٌغبٌجخ
الكاجبات األكاديمية كغير األكاديمية التي يجب عمى الطالب االلتزاـ بيا تجاه الجامعة  يتيعن

 كآمنة. كمنسكبييا، لتحقيؽ بيئة جامعية محفزة كجاذبة
 األكاديمية:الواجبات  أواًل:
 لشؤكف األكاديمية كااللتزاـ بيا. االطالع كالتعرؼ عمى لكائح كأنظمة العمادة الخاصة با 
  الجامعة.االلتزاـ بمكاعيد التقكيـ الجامعي المعمنة عمى مكقع 
  الدراسية كالقياـ بكافة متطمباتيا  المتعمقة بالمقرراتاحتراـ القكاعد كالترتيبات 
  االلتزاـ بحضكر المحاضرات كالمعامؿ، حسب المكاعيد كاألماكف المحددة في الجدكؿ

 الدراسي، كالحرص عمى المثابرة في تحصيؿ الدركس.
 .تقديـ الكاجبات كاألنشطة المطمكبة في مكاعيدىا المقررة بالجكدة المطمكبة 
  المتميز.االلتزاـ بمعايير السمكؾ األكاديمي 
 ييادية كالندكات التي يتـ دعكة الطمبة إلحضكر المقاءات اإلرشا. 
 حتراـ مع أعضاء ىيئة التدريس كالزمالء كجميع منسكبي الجامعة.إالتعامؿ ب 
  كتجنب المجكء إلى كسائؿ غير مشركعة أك المساعدة عمى ذلؾ  العممية،االلػػتػزاـ باألمػػػانة

 عند إعداد الكاجبات المنزلية كالبحكث كالمتطمبات الدراسية 
 محافظة عمى المكاد كاألدكات كالكتب الجامعية.ال 
  المحافظة عمى سرية البيانات الخاصة بالطالب فى المنظكمة الجامعية كعدـ إعطائيا

خالؿ صفحتو ألم شخص كسيتحمؿ الطالب مسؤكلية أم إجراء أكاديمي يتـ مف 
 .الشخصية

    :الواجبات غير األكاديمية ثانيًا: 
 كعدـ القياـ بأم أعماؿ مخمِّة  ليا،يمات الجامعة كالقرارات الصادرة تنفيذان احتراـ أنظمة كلكائح كتعم

 كااللتزاـ بالزم كالسمكؾ المناسبيف. العامة،باألخالؽ اإلسالمية كاآلداب 
  كاإلزعاج.كعدـ إثارة القمؽ  كانضباط،االلتػزاـ بدخػػػكؿ مػػرافػػؽ الجػػامػػعػػة أثنػػػاء الػػدكاـ الرسػػمي بيػدكء 
 عمى المعامؿ كالقاعات كمنشآت الجامعة، كاستخداـ مرافقيا كممتمكاتيا فيما خيصصت لو  المحافظة

عدـ القياـ بأم سمكؾ يتنافى مع الديف كاألخالؽ كيؤثر عمى الكضع  الجامعة،كفؽ أنظمة 
 الجامعي.األكاديمي كالميني كالمسؤكليات االجتماعية لمطالب 

 ية داخؿ الجامعة كتقديميا لممسؤكليف عند الطمب.المحافظة عمى حمؿ البطاقة الجامع 
  متابعة االطالع عمى إعالنات الجامعة بصكرىا المختمفة التي ييقصد بو إحاطة الطمبة عممان بكؿ

أك مف خالؿ رسائؿ  داخمية،المستجدات التي تيميـ سكاء أكانت عمى مكقع الجامعة أك لكحات 
 كغيره.ؿ عمى الجكاؿ الكتركنية عمى البريد اإللكتركني أك رسائ

  دفع المبالغ المقررة سكاء أكانت قيمة الخدمات الطالبية أك غرامات أك خالؼ ذلؾ لمجيات
 المعنية.

  االلتزاـ بمبادئ الصحة العامة كاجتناب التدخيف كالمخدرات تعاطيان كحمالن كبيعان كتكزيعان كتركيجان
ائة مف الباب الثالث، كحسب المرسـك الممكي في كافة مرافؽ الجامعة طبقان لممادة السابعة بعد الم

 ق. 1042/ 3/ 44( كتاريخ 12رقـ )ـ/ 
  االلتزاـ بحضكر التحقيقات التي يتـ استدعاؤه إلييا ، كتنفيذ العقكبة المكقعة عميو في حالة إخاللو

 بمكائح كأنظمة الجامعة.
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  ٍاٌغالثشِبْ ادلخبٌفخ واحل
 وّب ٍٍَ: وهٌٍٍمذوح واٌشفبفُخ وأٔه دشَض ػًٍ ِب َٕفؼه وهزا اجلضء ٌالعالع وادلؼشفخ ٌٍذشص وػذَ اٌىلىع فً ادلخبٌفبد اٌغالثُخ  بال  اٌغبٌجخ ِثػضَضتٍ  .....اٌغبٌت ػضَضٌ

 صكرة بأم النشاط سير تعطيؿ أك األخرل، الجامعة مرافؽ أك العمادة بنظاـ اإلخالؿ 
 .كانت

 حضكرىا عف متناعاال أك العممية، الدركس أك المحاضرات بنظاـ اإلخالؿ. 

 الغش محاكلة أك بالغش االختبارات بنظاـ اإلخالؿ. 

 الجامعة بسمعة المساس أك كالسمكؾ، السيرة بحسف يخؿ فعؿ بأم القياـ. 

 إىانتيـ أك طمبة أك مكظفيف الجامعة منسكبي عمى االعتداء. 

 صحيحة غير بمعمكمات اإلدالء أك الرسمية األكراؽ في كالتغيير التعديؿ. 

 المختصة الجيات مف تقرر التي لمعقكبة االمتثاؿ عف الطالب اعامتن.  

  كال يحؽ لو دخكؿ 41يحـر الطالب مف دخكؿ االختبار النيائي مف بمغت نسبة الغياب %
 اختبارات الدكر الثاني.

 

 

  كيعتبر  النيائي االمتحاف أك الفصؿ نصؼ امتحاف في الغش حاكؿ أك غش مف المادة مف يحـر
 .التالي الدراسي الفصؿ في الجامعة مف ؿكيفص راسبان،

 الغش محاكالت عميو ثبتت أك الغش منو تكرر مف نيائيان  الجامعة مف يفصؿ. 

  خارج العمادة داخؿ أك ال يجكز لمطمبة تنظيـ فعاليات أك أنشطة أك دكرات تدريبية ككرش عمؿ
ـ تنظيميا تحت إشراؼ . كيتإال بمكافقة كتابية مف سعادة عميد عمادة السنة األكلى المشتركة

 كحدة اإلرشاد كالدعـ الطالبى.

  ال سيحـر مف دخكؿ التنبيو عمى الطالب بضركرة إحضار البطاقة الجامعية في أثناء االختبار كا 
 االختبار.

  التنبيو عمى الطالب باالستمرار في الدراسة كحضكر المحاضرات خالؿ أسابيع االختبار
 لنظرية التي تحدد مف قبؿ مدير الجامعة.العممي، كيستثنى مف ذلؾ األسابيع ا
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 اٌمىاػذ اٌؼبِخ ٌٍجٕخ األػزاس
اص بالمقرر، أك مف خالؿ الرسالة اإللكتركنية التي تصمو الطالب مسؤكؿ مسؤكلية كاممة عف معرفة كمتابعة عدد ساعات غيابو كاإلنذارات التى كصمت إليو في كؿ مقرر مف خالؿ عضك ىيئة التدريس الخ

 -يمي: كالتي مياميا كما  األعذار التابعة لممكتب األكاديميلجنة الحضكر كالغياب. كتقدـ أعذار الغياب إلى مف نظاـ 

 .)إتاحة نماذج األعذار لمطمبة )إلكتركنيان عمى مكقع العمادة، ككرقيان بكحدة األعذار الطالبية 
  نيائي(.  -اختبار )نصفياستالـ األعذار الطالبية مف الطمبة سكاء كانت عف محاضرة أك معمؿ أك 
 .دراسة طبيعة األعذار الطالبية، كالتأكد مف دقتيا، كصحتيا 
 .تنسيؽ األعذار كفقان لممقررات الدراسية، المحاضرات، االختبارات 
  العمادة لمشؤكف التعميمية. إصدار قرارات بقبكؿ األعذار الطالبية مف عدميا بعد اجتماع لجنة النظر في األعذار الطالبية، بعد اعتمادىا مف سعادة ككيؿ 
 .الرد عمى استفسارات الطمبة كتحكيميـ إلى الجيات ذات العالقة 
 النيائية(. -النصفية -تكجيو خطابات إلى لجنة سير االختبارات فيما يخص األعذار الطالبية عف االختبارات )العممية 
  االت الطمبة الذيف يقدمكف أعذار بصفة متكررة.تكجيو خطابات إلى كحدة اإلرشاد كالدعـ الطالبي فيما يخص متابعة ح 
 رفض(. -تكجيو خطابات إلى مدرسي المقررات بشأف تحديد اإلجراء الخاص بأعذار الطمبة )قبكؿ 

 األػزاساٌضىاثظ ادلتجؼخ ٌمجىي 
  إدارة الشؤكف الصحية.الطبية المكقعة مف العيادات كالمستشفيات كالمجمعات الخاصة إال بعد التكقيع عمييا مف  التقاريرال تقبؿ 
  مفصؿ بالحالة الصحية ضمف الضكابط المكضحة عمى الطالب/ ػػػة مراجعة الكحدات الصحية التابعة لمجامعة أك إحدل المستشفيات الحككمية مف أجؿ الفحص الطبي، كالحصكؿ عمى تقرير طبي

 الغياب بحد أقصى.لؤلطباء لمثؿ ىذه الحاالت، كالتقدـ بيذا العذر خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ 
 تخصص مكضحان فييا مبررات اإلجازة أك حسب ما تراه ال تقبؿ التكصيات باإلجازات المحالة مف المراكز الصحية أك االستقباؿ في المستشفيات إال بتقرير طبي مف أخصائي أك استشارم في نفس ال

 المجنة.
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 األعذار( كذلؾ قبؿ حمكؿ المكعد كيكضح فيو مكعد المراجعة سكاءن لمطالب أك ألحد الكالديف عمى لجنة ) مكجو لمعمادةب/ ػػة بتقديـ خطاب ال ييقبؿ عذر المراجعة )مراجعة الطبيب( إال بعد أف يقـك الطال
 أف يحضر المستند الداؿ عمى ذلؾ. عممان بأنو ال يشمؿ ذلؾ الغياب عف االختبارات الدكرية، أك النصفية، أك العممية أك النيائية.

 حكادث المركرية يرفؽ تقرير رسمي كمصدؽ مف إدارة المركر.في حالة ال 
  :العـ -األخت-األخ -االبنة -االبف -الزكجة -الزكج -األب -األـفي حالة كفاة أحد أقارب الطالب أك الطالبة، يتـ إرفاؽ صكرة مف شيادة الكفاة كما يثبت درجة قرابة المتكفى، كاألقارب المشمكليف ىـ- 

 كالدة الزكجة(. -كالدة الزكج( كبالنسبة لمطالب المتزكج )كالد الزكجة -الجدة، كبالنسبة لمطالبة المتزكجة )كالد الزكج -الجد -خالةال -الخاؿ  -العمة
   األعذار بذلؾ.لجنة عند الحاجة إلجراء العمميات الجراحية، أك اإلجراءات الطبية غير اإلسعافية أك المجدكلة خالؿ أياـ الدراسة يمـز إشعار 
 .إجازة الكضع تقبؿ في حدكد أسبكع لمكالدة الطبيعية، كأسبكعيف لمكالدة القيصرية كحد أعمى مف تاريخ الكضع بالنسبة لمطالبات 
   تتضمف تقرير طبي مفصؿ كسبب طكؿ مدة المرافقة كعدـ كجكد البديؿ. تقديـ مبرراتال يقبؿ عذر مرافقة المريض بدكف 
  ير الطبية.في كؿ ما سبؽ تقبؿ فقط أصكؿ التقار 
  كالدعـ الطالبي. ككحدة اإلرشاد، قرررعاية معاؽ أك مريض( كذلؾ بعد الرجكع الى أستاذ الم )كظركؼيسمح لمطالب / ػة بحضكر المحاضرة في شعبة أخرل حسب الظركؼ 
 طرفان فييا يمـز مكافقة العمادة قبؿ المشاركة، كال يشمؿ ذلؾ الغياب عف االختبارات إال الصفية( تككف الجامعة أك عمادة السنة األكلى المشتركة  -عند المشاركة في مناسبات أك أنشطة رسمية )صفية

 بارات. غيبو كالتنسيؽ معيـ إذا كانت فترة الغياب تشمؿ اختبمكافقة أستاذ المقرر ككحدة األعذار الطالبية، كيككف مف مسؤكلية الطالب/ ػػػة إحاطة أساتذة المقررات التي يتعذر عميو حضكرىا قبؿ ت
  جراءات الالزمة مع األخذ اإل كاتخاذإف أمكف( تحت إشراؼ سعادة عميد عمادة السنة األكلى المشتركة، لدراسة حالة الطالب/ ػػػة )بكمية الطب  اإلحالة إلى أخصائي نفسيةفي حالة األمراض النفسية يتـ

 في االعتبار األمراض المزمنة كما يصاحبيا مف تكرار الغياب.
  باختباره خاصة تقـكلجنة  الطالبية لتشكيؿاألعذار  مجنةلمطالب/ ػػػة التقدـ بطمب ل المفاجئة يمكفكسر في اليد، أك العمميات  خاصة كحدكثلمحاالت التي تستدعي تشكؿ لجنة  بالنسبة. 
  كفقان لمكائح كاألنظمة.تيف خالؿ العاـ الدراسي الجامعي الكاحد النيائي( ألكثر مف مر  -النصفي - )العممياالختبار ال يجكز لمطالب/ ػػة أف تزيد عدد األعذار عف دخكؿ 
  بعمادة السنة األكلى المشتركة. األعذار الطالبيةلجنة أعذار الطالب تسمـ إلى 
  بالمقر. األعذار  لجنةأعذار الطالبات تقدـ لمنسقة 
 كاستيفاء المستندات. لمتأكد مف قبكؿ أك عدـ قبكؿ العذر مجنةالالمتابعة مع  الب/ الطالباتعمى الط 
  المكافقة. بقرار المجنة بالمكافقة عمى قبكؿ العذر أك عدـطالب أك الطالبة األعذار بالعمادة بإعالـ اللجنة تقـك 



  ــ

 26 عمادة السنة األولى المشتركةل ًدلٌل اإلرشاد الطالب

 

 آٌُخ اٌتمذَ ثبألػزاس اٌغالثُخ
 لعمميةأقصى مف تاريخ الغياب عف المحاضرات النظرية كا أسبكع بحدخالؿ  األعذار الطالبية مجنةيجب تقديـ العذر ل.  
 األعذار الطالبية قبؿ مكعد بدء االختبار، أك أثناء االختبار، أك بعد خمسة أياـ عمؿ مف االختبارات النصفية )بما فييـ يـك االختبار( لمجنةحاؿ غياب الطالب عف االختبارات فالبد منو أف يتقدـ  يف ،

 .رالنيائية عمى األكث كثالثة أياـ عمؿ مف االختبار
 اختبار نصفي -محاضرة نظرية -، كرقـ الجكاؿ، كطبيعة النشاط )محاضرة عمميةكالمسار، كالشعبةاالسـ كامال كرقـ الطالب/ ػػػة الجامعي،  كيشمؿمكذج الخاص باألعذار الطالبية يتـ تعبئة الن- 

 . مع إرفاؽ العذر اختبارعممي(، ككذلؾ رقـ الشعبة، كفترة الغياب كأسباب الغياب -اختبار نيائي
 ة كجكد أكثر مف عذر فإنو عمى الطالب تعبئة نمكذج مستقؿ لكؿ عذر.في حال 
 استفسار)تحكيؿ( لجية ما، يكتب الطالب/ ػػػة اسـ الجية كامالن كصحيحان كتاريخ المراجعة لدييـ. في حاؿ طمب 
  بدكرىا تقـك بدراسة األعذار الطالبية لمبت فييا. األعذار الطالبية كالتيلجنة يسمـ العذر إلى 
 القرار المتخذ بشأنو. الطالبية لمعرفةاألعذار لجنة  مراجعة / ػة الطالب عمى 
 الحرص عمى إيصاليا إلى أستاذ  / ػةالقبكؿ كعمى الطالبفي حاؿ قبكؿ العذر سيزكد الطالب/ ػػػة بنسخة مختكمة مف نمكذج قبكؿ العذر مكجية ألستاذ المقرر يبيف فييا مدة العذر، كقرار المجنة ب

 أقرب فرصة ممكنة.المقرر في 
  .في حاؿ عدـ تمكف الطالب مف مقابمة أستاذ المقرر ألم سبب كاف فإفَّ عميو تسميـ الخطاب لمنسؽ المقرر 
 قد اختبار بديؿ آخر في غير المكعد المحدد، الطالب المقبكؿ عذره المتابعة لمعرفة مكعد االختبار البديؿ، عممان أنو لف يتـ ع النيائية( فعمى -النصفية -في حاؿ الغياب عف أحد االختبارات )العممية

 األعذار بالعمادة، أك الشاشات المكجكدة بالمقرات. لجنةكلف يعتد بأم اعتذار بداعي الجيؿ بالمكعد، أك عدـ القدرة عمى متابعة المكقع الرسمي، أك مراجعة 
  لجنة األعذاريتحمؿ الطالب مسؤكلية متابعة تسجيؿ عذره كعميو مراجعة. 
  بالطالب، أك مف خالؿ أستاذ المقرر. % مف عدد محاضراتو، كيمكف معرفة نسبة الغياب مف خالؿ بكابة الخدمات اإللكتركنية الخاصة 41الطالب في المقرر حاؿ تجاكز نسبة غيابو يحـر 
 ب كالتي ستتخذ بحقو العقكبات النظامية المناسبة.األعذار يتـ إحالتو إلى لجنة التأديب بعمادة شؤكف الطال مجنةفي حاؿ تقديـ الطالب ألكراؽ رسمية مزكرة ل 
  .ال يجكز تكرار االعتذار عف عدـ دخكؿ االختبار في الفصؿ الدراسي الجامعي الكاحد إال في حالة الظركؼ القيرية 
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 عـ الطالبي.يجب إرفاؽ العذر في ممؼ األعذار، كتتـ مالحظة الطالب دراسيان كمتابعة اعتذاراتيـ مف خالؿ كحدة اإلرشاد كالد 
  الطالب/ ػة الذم يتكرر  ككيؿ العمادة لمشؤكف التعميمية جميع قرارات المجنة مع إرفاؽ سبب أك أسباب عدـ قبكؿ العذر مف قبؿ لجنة النظر في األعذار الطالبية. الطالبية لسعادةاألعذار  لجنةترفع

  بي.عذره، يتـ تكجيو نمكذج إحالة بشأنو إلى كحدة اإلرشاد كالدعـ الطال

 ختجبسادالٌاٌمىاػذ اٌؼبِخ 

 .ال يسمح بدخكؿ الطالب إلى قاعة االختبار إال بالبطاقة الجامعية 
  دقيقة مف بداية االختبار. 44ال يسمح بدخكؿ الطالب إلى قاعة االختبار بعد مركر 
  سماعات األذف" كما شابو  –الساعات الذكية  –يمنع منعان باتان إدخاؿ " الجكاالت

نيات المختمفة إلى قاعة االختبار تحت أم ظرؼ، كييمغى اختبار الطالب ذلؾ مف التق
 في حاؿ اكتشاؼ مخالفتو ذلؾ.

  يمنع منعان باتان السماح لمطالب باصطحاب الكتب، المذكرات، المأككالت أك
 الماء(. )باستثناءالمشركبات داخؿ القاعة 

 .يمنع منعان باتان التحدث داخؿ قاعة االختبار 
 قبؿ  .(... -الممحاة  – )المرسمةب باحضار األدكات الالزمة لالختبار يمتـز الطال

 بدء االختبار.
  ككذلؾ كتابة  االسـ( –الرقـ التسمسمي  –الجامعي  )الرقـتظميؿ البيانات األساسية

 عمى كرقة اإلجابة. (A -  B -  C -  D)اسـ النمكذج 
  الحاسبة العممية العادية، اآللة الحاسبة المسمكح بيا فى بعض المقررات ىى اآللة

 كليست اآللة الحاسبة العممية القابمة لمبرمجة.
  لف يسمح لمطالب باستعارة اآللة الحاسبة العممية العادية )في حاؿ السماح بيا في

 بعض المقررات ( أك أم أدكات مكتبية مف أم طالب آخر.

  .ال يسمح لمطالب بالخركج أثناء االختبار تحت أم ظرؼ 
 مطالب بتسميـ كرقة اإلجابة قبؿ مركر نصؼ الكقت تمامان.ال يسمح ل 
  الجامعي  )الرقـتهحجب نتيجة الطالب في حاؿ عدـ تظميؿ البيانات األساسية عمى نمكذج اإلجابة

 .كالنمكذج( –الرقـ التسمسمي  –
 .تهحجب نتيجة الطالب في حاؿ تأخير تسميـ كرقة اإلجابة في الكقت المحدد لنياية االختبار 
 محاكلة لمغش أك الشركع فيو أك اإلخالؿ بالنظاـ داخؿ قاعة االختبار، ييمغي اختبار الطالب،  أم

 كيحاؿ لمجنة التأديب بعمادة شؤكف الطالب بالجامعة.
  يمتـز الطالب بالتكقيع في الكشؼ عند تسميـ كرقتي األسئمة كاإلجابة بعد التأكد مف كتابة جميع

 االختبار. البيانات عمييما عند االنتياء مف
  تعتمد كرقة اإلجابة فقط(Answer Sheet)  في عممية التصحيح اآللي فيما يتعمؽ باألسئمة

 .×( أك √أسئمة  –أسئمة المزاكجة  –مف متعدد  )االختيارالمكضكعية 
  في حاؿ غياب الطالب عف االختبار بعذر قيرم، عميو تقديـ ما يثبت ذلؾ مف مستندات كتقارير

 أياـ عمؿ مف تاريخ انعقاد االختبار. 4عذار الطالبية خالؿ مكعد أقصاه لعذره إلى كحدة األ
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 ٍواٌرتاوّ اٌفظٍٍعشَمخ دسبة ادلؼذي 
 مقررات فصؿ دراسي ما )األكؿ/ الثاني(. يمعمـك درجات الطالب ف 
  كؿ مقرر عمى حده كفقان لمجدكؿ  يلمطالب ف« التقدير نقاط»يتـ حساب

 :يالتال
 التقدٌر نقاط التقدٌر مقررال ًحدود درجة الطالب ف

95 – 111 4 A+ 

 A 3775 95إلى أقل من  – 91

 +B 375 91إلى أقل من  – 85

 B 3 85إلى أقل من  – 81

 +C 275 81إلى أقل من  – 75

 C 2 75إلى أقل من  – 71

 D+ 175 71إلى أقل من  – 65

 D 1 65إلى أقل من  – 61

 F 1 61أقل من 

 لمقرر"كيفية حساب " نقاط ا
 نقاط تقدير المقرر  نقاط المقرر =X  عدد كحدات المقرر )عدد الساعات

 الدراسية لممقرر(.
 فصؿ دراسي كاحد نقاط جميع المقررات في جمع. 
 كاحد  دراسيفصؿ  مجمكع نقاط جميع المقررات في = المعدل الفصمي ÷

 كاحد. يمجمكع الساعات الدراسية لمقررات فصؿ دراس
 الفصميف الدراسييف  يمجمكع نقاط جميع المقررات ف = يالمعدل التراكم ÷

 مجمكع الساعات الدراسية لمقررات الفصميف الدراسييف.

 مثال لطالب بالمسارالعلمً 

 ًدرجات الطالب  ف المقررات
مقررات الفصلٌن 

 الدراسٌٌن

عدد  نقاط التقدٌر
وحدات 
 المقرر

نقاط 
 المقرر

 16 4 4 96 فٌزٌاء عامة

 12 4 3 83 (1) تفاضل وتكامل

 775 2 3775 92 (1) الحاسب اآللً

 15 6 275 75 (1) اللغة اإلنجلٌزٌة

 5175 16   المجموع

 12 3 4 97 مهارات التعلم

 15 4 3775 91 (2تفاضل وتكامل )

 6 3 2 73 (2الحاسب اآللً)

 4 4 1 64 (2اللغة اإلنجلٌزٌة)

 37 14   المجموع

 4,11=  12÷  14,1معدؿ الفصؿ األكؿ=       رعدد كحدات المقر ÷ قرر = نقاط الم معدل الفصل األول  
 4,20= 10÷ 43=  يعدد كحدات المقرر      معدؿ الفصؿ الثان÷ = نقاط المقرر  يمعدل الفصل الثان 
 مجمكع عدد كحدات المقرر.÷ = مجمكع نقاط المقرر لمفصميف  لمفصمين يالمعدل التراكم 

 4,51( = 10+ 12)( ÷ 43+ 14,1= ) لمفصمين التراكميالمعدل 
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 اختُبس اٌتخظض ادلٕبست

 القبول عمادة تقوممى التخصصات المتاحة لهم و تحرص عمادة السنة األولى المشتركة إلقامة الممتقى السنوي إلختيار التخصص خالل الفصل الدراسي الثاني إلتاحة الفرصة لمطمبة لمتعرف ع   
 المعتمد التنظيم لمعرفة والتسجيل القبول عمادة موقع متابعة الطالب وعمى اإللكترونية بموقع الجامعة، البوابة خالل من الثاني الدراسي الفصل منتصف خالل لمطمبه الرغبات إدخال بإتاحة والتسجيل

 -يمي: التعرف عمى ما ختيارك لمتخصص البد من اقبل  . سنويًا في ذلك

 في تدرس التي كالمقررات الجامعة في المكجكدة التخصصات جميع عمى بدقة تعرؼال 
 .منيا تخصص كؿ

 تخصص مف تخصصات الجامعة كؿ خريجي عمؿ مجاالت عمى بدقة تعرؼال. 

 كميا السابقة األمكر لمكازنة اليادئ المتأني لمتفكير فرصة نفسؾ تعطي. 

 مستقبمؾ الكظيفي كتحقؽ قدراتؾ مع تتفؽ أنيا ترل التي التخصصات أىـ تحدد. 

  لؾ بالنسبة أىميتيا حسب تالتخصصا ترتب. 

 الجيات إلى فارجع لؾ بالنسبة التخصصات أىـ تحديد عمى قادر غير مازلت أنؾ تشعر 
 مف مزيد عمى العممية؛ لمحصكؿ كاألقساـ ،طالبيال اإلرشاد كحدة :مثؿ الجامعة، المعنية في
 .االختيار حسف عمى تعينؾ التي المعمكمات

 الصكاب. إلى دماليا فيك أكالن  تعالى باهلل تستعف 
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 ِفبتُخ اٌتفىق وإٌجبح
 اٌتفبؤي.

 يساعدؾ  ،التفاؤؿ مف أىـ الصفات الالزمة لمتفكؽ كالتميز
 .لتنمك فكريان كاجتماعيان كصحيان بشكؿ جيد

 لػػو،تكقػػع الخيػػر كالنجػػاح كالعمػػؿ يؤدل إلى لتفػػاؤؿ ا 
  بدكامػػو. كعػػدـ االعتقػػادكاسػػتبعاد الفشػػؿ 

 كالخبػػرة،ػػاؤؿ ىػػك النظػػر لمماضػػي كرصيػػد مػػف التجػػارب التف 
 أمؿكلممسػػتقبؿ  كمصابػػرة،كلمحاضػػر كمضمػػار تحػػدم 

  ات.مشػػرؽ مػػف النجػػاح
  عمييا.اكتسابيا كالتدرب  سيؿي سمةالتفاؤؿ 
  كيدعـ األحداث تعميػػـ االحػػداث السػػمبية  يضعؼالتفػػاؤؿ

 اإليجابية.
 عدـ ربط الفشؿ كاألحداث السمبية بالنفس كالذات التفاؤؿ.  

 واألًِ.ٔفسه ثبإلمبْ  ِألا 
   اإليماف باهلل أساس كؿ نجاح كىك النكر الذم

يضيء لصاحبو الطريؽ كىك المعيار الحقيقي 
 الحقيقي.الختيار النجاح 

   اإليماف يمنحؾ القكة كىك بداية كنقطة االنطالؽ
  .دفعؾ نحك النجاحنحك النجاح كىك الكقكد الذم ي

 فرحمة  النجاح، ؾاألمؿ ىك الحمـ الذم يصنع ل
  .ثـ مع الجيد يتحقؽ األمؿ النجاح تبدأ أمالن 

 

 .ٔظُ ولته 

 تذكر أف أحسف طريقة الستغالؿ الكقت أف تبدأ اآلف.  
 حدد أكلكياتؾ الدراسية كفؽ الكقت المتاح. 
  لتنظيـ الكقت كاألكلكيات أسبكعيان  -ان يكمي ضع جدكالن. 
  متػػعػة  جيد + + إرادة + ممارسة رغبةالكقت: تنظيـ = 

 

 ِٕهب. واستفذ ِىاهجه اوتشف
لكؿ إنساف مكاىب كقكل داخمية ينبغي العمؿ عمى اكتشافيا  

كتنميتيا كمف مكاىبنا اإلبداع كالذكاء كالتفكير كاالستذكار 
كالذاكرة القكية، كيمكف العمؿ عمى رعاية ىذه المكاىب 

 نيا بدؿ أف تبقى معطمة في حياتنا.م كاالستفادة

 .غري سأَه يف ٔفسه 
اإلنساف يممؾ طاقات كبيرة كقكل خفية يحتاج أف يزيؿ 
عنيا غبار التقصير كالكسؿ، فأنت أقدر مما تتصكر 
كأقكل مما تتخيؿ كأذكى بكثير مما تعتقد، اشطب كؿ 
 –الكممات السمبية عف نفسؾ مف مثؿ " ال أستطيع 

أنا  –باستمرار أنا أستحؽ األفضؿ كردد  لست متميزان 
 أنا قادر". –أنا ممتاز  –مبدع 

 .عشَك ٌٍٕجبح ِتؼخ،اٌذساسخ  
المرحمة الدراسية مف أمتع لحظات الحياة كال يعرؼ متعتيا إال  

مف مر بيا كالتحؽ بغيرىا، متعة التعمـ ال تضاىييا متعة في 
الحياة كخصكصا لك ارتبطت عند صاحبيا بالعبادة، فطالب 
العمـ عابد هلل كما أجمؿ متعة العمـ مقركنا بمتعة العبادة، 

كتتحكؿ لمتعة دائمة  الدراسة كطمب العمـ متعة تنتيي بالنجاح،
 حيف تكمؿ بالنجاح.
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 .تغىَش اٌزاد
إف تطكير الذات كبناء الشخصية يحتاجاف إلى عدة ميارات، 

 أال كىي:
 لى تحديد األىداؼ كالسعي كراء إنجازىا: كذلؾ يحتاج إ

كضع خطة مناسبة كالبدء بتنفيذىا، لمكصكؿ إلى النياية 
 المرسكمة.

  ،ترتيب األكلكيات: حيث إف األىداؼ تختمؼ في أىميتيا
 فيناؾ الميـ كىناؾ األكثر أىميةن.

  التعمـ لمعمؿ كليس لمجرد التعمـ: فالتعمـ بحد ذاتو أمر في
ذا لـ غاية األىمية، كلكنو يصبح ال فائدة منو كعبئان ثقيالن إ

 يعمؿ اإلنساف بو.
  االرتقاء بالتفكير: فالتفكير السميـ ىك ما ييميز الشخص عف

غيره، كىك ميارة تحتاج إلى التدريب، كضركرة مف 
 ضركريات ارتقاء الفرد كتطكره.

  الطاقة اإليجابية تيبًعد النفس عف اإلحساس باإلحباط
نجازه، كيعزز ركح ال مبادرة كاليزيمة، مما يزيد فاعمية الفرد كا 

 داخمو.
  االستماع لآلخريف، كتقميؿ الكالـ ما أمكف، ألف حيسف

 االستماع يزيد فرصة التعمـ كاكتساب الخبرات مف اآلخريف.
  ،تحسيف العالقات مع اآلخريف، كاحتراميـ، كمراعاتيـ

كمحاكرتيـ، مع تخفيؼ التكقعات اإليجابية منيـ، األمر 
 الذم يزيد فرص االستفادة منيـ.

 .اد ٌٍّزاوشحالستؼذا 
 .أخمص النية هلل كاجعؿ طمب العمـ عبادة  
  تذكر دائما أف التكفيؽ مف اهلل كاألسباب مف

  اإلنساف.
 احذؼ كممة سكؼ مف حياتؾ كال تؤجؿ.  
  المادة  –أحذر اإليحاءات السمبية: أنا فاشؿ

 .صعبة
 .ثؽ بتكفيؽ اهلل كابذؿ األسباب 
 .ثؽ في أىمية العمـ كتعممو 
 كء كقتمة الكقت.أحذر رفقاء الس 
 نظـ كراستؾ ترتاح مذاكرتؾ.  
 أد كاجباتؾ كراجع يكمان بيـك.  
  تزكد بأحسف الكقكد، كىك التغذية: أكثر مف

الفكاكو كالخضراكات كامتنع عف األكالت 
  السريعة.

 .ال تذاكر أبدا كأنت مرىؽ 
   الترابط بيف ما تستذكر كما لديؾ مف معمكمات

 .يقكم الذاكرة
 سب المكاضيع كحسب البساطة تصنيؼ المكاد ح

 .كالصعكبة يسيؿ عممية االستذكار

 اذلذف. 

 .أعلم أن الوصول إلى الهدف فطرة إنسانٌة 

  ،ضع أهدافك مراعٌاً جمٌع جوانب حٌاتك الصحٌة

 النفسٌة، االجتماعٌة، العلمٌة.

 .ًحدد أهدافك التً ترغب تحقٌقها فعلٌا 

 حقق.صنف أهدافك العامة إلى أهداف جزئٌة قابلة للت  

  قسم الهدف الجزئً إلى مراحل تحتوي على خطوات

 تحقٌق الهدف.

  ضع خطة تفصٌلٌة زمنٌة تتضمن خطوات تحقٌق

 الهدف.

 .تدرب أو أقرأ كتاباً فً تحدٌد األهداف 

  تحقٌقها، ما تم تحقٌقها حتى قم بكتابة األهداف التً ترٌد

 تتأكد أنك تسٌر فً الطرٌق السلٌم.
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 ػّبداد تهّه
  دح اٌمجىي واٌتسجًُػّب

 عمادة كتعتبر الجامعية، حياة الطالب تبدأ لمجامعة فبيا الطالب بكابة تيعد عمادة القبكؿ كالتسجيؿ محكر االرتكاز في الجامعة، فالقبكؿ كالتسجيؿ يرتبط مف حيث نشأتو بكجكد التعميـ الجامعي، كىي
 الحديثة كالتقنية كالتجديد التطكير عمى تقكـ كراقية متميزة كتقدـ خدمة كالطالب، الكميات بيف االتصاؿ قنكات أىـ كتمثؿ بالجامعة، الدراسة اـنظ بتطبيؽ بالدرجة األكلى المعنية الجية كالتسجيؿ القبكؿ
 كاإلدارات. مف األقساـ عدد خالؿ مف كذلؾ

تخصيص( طيمة فترة  –تحكيؿ إجبارم  -إعادة قيد -نسحابا -ث تعنى بجميع الحركات األكاديمية لمطالب )تأجيؿحي لجامعة،بابكابة الطالب األكاديمية  كالتسجيؿتعتبر الشؤكف األكاديمية بعمادة القبكؿ 
 .كيحؽ لمطالب االستفادة مف جميع ىذه الحركات المتاحة لو كفؽ ما تتضمنو الئحة الدراسة كاالختبارات لممرحمة الجامعية بالجامعة،دراستو 
  العمادة:موقع  ارةزٌمن المعلومات الرجاء  لمزٌدا  

https://uqu.edu.sa/dadregis 

 ػّبدح شإوْ اٌغالة

فيان كرياضيان، لترسيخ المبادئ كالقيـ اإلسالمية كثقاىي الجية ذات العالقة المباشرة بالطمبة، كالقائمة عمى رعايتيـ كمباشرة نشاطاتيـ المتعددة باإلسياـ في إعدادىـ تربكيان كاجتماعيان  عمادة شؤكف الطالب
ؿَّ اىتماميا باألنشطة العمادة جه  يتكل .بأخالؽ ديننا الحنيؼ، تحت إشراؼ متخصصيف في مختمؼ المجاالت يكالتحم يلتساعدىـ عمى التفكؽ العمم يفي نفكسيـ، كتكفير أسباب الراحة كاالستقرار النفس

كصقميا،  مبةبتنمية ىكايات الطلمتكاممة، كتكفر ليـ المكتبات الثقافية كالمجالت كالصحؼ اليكمية، كتقيـ الندكات كالمحاضرات كاألمسيات كالمسابقات الثقافية، كتيتـ الطالبية لتككيف شخصية الطالب ا
 كتساب العادات االجتماعية الجيدة في إطار الشريعة المحمدية.كتعكدىـ عمى االعتماد عمى النفس كا مبةكتقيـ حفالت التعارؼ، كترعى الرحالت الخمكية لتقكية الركابط بيف الط

  األهذاف 

 .صرؼ مكافآت مالية شيرية لمطمبة 
 كاحتياجاتيـ، كعف مستكل رضاىـ عف األنشطة كالخدمات المقدمة مف قبؿ العمادة. مبةتطكير قاعدة معمكمات متكاممة حكؿ الط 

https://uqu.edu.sa/dadregis
https://uqu.edu.sa/dadregis
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 في العمادة. استقطاب كتطكير كتحفيز الككادر البشرية العاممة 
 مبةإقامة تحالفات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية كخبراء متخصصيف في بناء ميارات كمقدرات الط. 
 .تفعيؿ دكر مركز اإلرشاد كالدعـ الطالبي 
 المتميزيف. مبةاكتشاؼ كصناعة الط 
 .تطكير منيجية متكاممة لتحسيف جكدة تقديـ األنشطة 
 ديـ الخدمات الطالبية.تطكير منيجية متكاممة لتحسيف جكدة تق 
 .فتح فرص استثمارية كاعدة، كبناء شراكات استراتيجية مع جيات داعمة لتمكيؿ أعماؿ العمادة 
 .تقديـ كجبات مخفضة لمطمبة مف خالؿ المطعـ المركزم بالجامعة 

 من المعلومات الرجاء زٌارة موقع العمادة: لمزٌدا  

ttps://uqu.edu.sa/studaffh 

 ػّبدح اٌتؼٍُ اإلٌىرتؤٍ واٌتؼٍُُ ػٓ ثؼذ
عف بعد أك  اءن ث كمكتبات إلكتركنية كبكابات اإلنترنت سك لتعمـ اإللكتركني ىك تعمـ قائـ عمى استخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف حاسبات كشبكات ككسائط متعددة مف صكت كصكرة كرسكمات كآليات بحا

ما يقدـ حالن مثاليان لظركؼ الكثير مف طالبي لدراسي، كيكفر التفاعؿ الحي بيف الطالب كالمعمـ كالمادة العممية في سياؽ ميسر كمريح بغض النظر عف محدكدية عناصر الزماف كالمكاف، كفي الفصؿ ا
تقنيات التعمـ اإللكتركني مف استقطاب أعضاء ىيئة تدريس مف جامعات عالمية لتقديـ مقررات إلكتركنية في التعمـ الذيف ليس لدييـ القدرة لمتفرغ الكامؿ لمبرامج األكاديمية في شكميا التقميدم. كتمكف 

لكتركني عبر بنيػػة تقنية كبيئة تسعى جامعة أـ القرل مف خالؿ عمادة التعٌمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد إلى تقديـ خدمات التعمـ اإل .الجامعة، عالكة عمى تمكينيا لشريحة أكبر مقارنة بالتعميـ التقميدم
 تعميمية متكاممتيف.

 من المعلومات الرجاء زٌارة موقع العمادة: لمزٌدا  

https://uqu.edu.sa/elearn 

https://uqu.edu.sa/studaff
https://uqu.edu.sa/studaff
https://uqu.edu.sa/elearn
https://uqu.edu.sa/elearn
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 ػّبدح تمُٕخ ادلؼٍىِبد

كذلؾ لتبكء أحسف المراتب عمى الصعيد الكطني كاإلقميمي كالعالمي، لذلؾ اتجيت كؿ منيا كبطريقتيا لتسخير أحدث ما  بيف بعضيا البعض، نتيجة لمعكلمة أصبحت الجامعات في تحدٍّ كتنافس مفتكح
ة كتشغيمية لتطكير العممية القرل لكضع خطط استراتيجيتكصمت إليو التكنكلكجيا مف أجيزة كبرمجيات كشبكات لخدمة العممية التعميمية كتطكير مخرجاتيا. كعمى غرار ىذه الجامعات سعت جامعة أـ 

، حيث عيدت الجامعة لعمادة تقنية المعمكمات عممية نشر ثقافة استخداـ تقنية المعمكمات ـ4444التعميمية كضماف جكدة مخرجاتيا، كمالءمتيا مع متطمبات سكؽ العمؿ تجسيدان ألىداؼ رؤية المممكة 
يسر( مف خالؿ استخداـ بنية تحتية كشبكات متطكرة كتطبيقات كبرامج تضمف تكفير  ، كبرنامج التحكؿ لمتعامالت اإللكتركنية الحككمية )ـ4444كتفعيميا، كذلؾ عبر االنخراط في برنامج التحكؿ الكطني 

 .كأعضاء ىيئة تدريس كمكظفيف بسيكلة كسرعة كأماف كحرفية كشفافية مبةالخدمات المطمكبة لجميع المستفيديف مف ط

 ء زيارة موقع العمادة:من المعمومات الرجا لمزيداً 
https://uqu.edu.sa/it 

 ػّبدح شإوْ ادلىتجبد

ممية ثقافية تربكية اجتماعية. مكتبة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز الجامعية ىي مؤسسة ع ىػ، كتعتبر1040أنشئت عمادة شؤكف المكتبات. كتـ بناء مقر المكتبة في المدينة الجامعية بالعابدية في عاـ 
ف، كتقديميا إلى مجتمع المستفيديف عمى اختالفيـ مف خالؿ تيدؼ إلى جمع مصادر المعمكمات كتنميتيا بالطرؽ المختمفة )الشراء، اإلىداء، التبادؿ، كاإليداع(، كتنظيميا كاسترجاعيا بأقصر كقت ممك

طريؽ  راجع كالدكريات كالتصكير كالخدمات الحديثة كخدمات اإلحاطة الجارية، كالبث االنتقائي لممعمكمات، كالخدمات األخرل المحسكبة، كذلؾ عفمجمكعة مف الخدمات التقميدية، كخدمات اإلعارة كالم
 كفاءات بشرية مؤىمو عمميان كفنيان كتقنيان في مجاؿ عمـ المكتبات كالمعمكمات.

 من المعلومات الرجاء زٌارة موقع العمادة: لمزٌدا  

https://uqu.edu.sa/lib                 

https://uqu.edu.sa/it
https://uqu.edu.sa/it
https://uqu.edu.sa/lib
https://uqu.edu.sa/lib
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 ؼٍىِبد اٌتىاطً ٌؼّبدح اٌسٕخ األوىل ادلشرتوخِ

 

  :عميد عمادة السنة األولى المشتركة

966125582849+ 

Cfy_dean@uqu.edu.sa 

 

  :المشتركة وكيل عمادة السنة األولى

 117تحويلة   +966125582849

Cfy_vd@uqu.edu.sa 

 

  :وكيل عمادة السنة األولى المشتركة لمشؤون التعميمية

 107تحويلة   +966125582849

Cfy_edu@uqu.edu.sa 

 

  :األولى المشتركة لمفروعوكيل عمادة السنة  

 119+  تحويلة 966125582849

brances@uqu.edu.sa_Cfy 

 

  :مدير إدارة عمادة السنة األولى المشتركة

 102 +  تحويلة 966125582849

Cfy_admin@uqu.edu.sa 

  :المسار الصحي )طالبات( -يمة عمادة السنة األولى المشتركة وك

 115+  تحويلة 966125505463

Cfy_med_f@uqu.edu.sa 

 

  :المسار العممي واإلداري )طالبات( -وكيمة عمادة السنة األولى المشتركة 

 100+ تحويلة 966125243900

Cfy_sci_f@uqu.edu.sa 

 

 موقع عمادة السنة األولى المشتركة
edu-https://uqu.edu.sa/pre 

 

 حساب تويتر
@cfy_uqu 
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