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دليل الطالب / الطالبة

اإلرشاد الطالبي
عمادة السنة األولى المشتركةعمادة السنة األولى المشتركة
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بسم اهلل  الرحمن  الرحيم
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ا.د / معدي بن محمد آل مذهب
  رئيس  جامعة  أم القرى

حيفظه الله o

د / عامر بن عوض بن  عواض الزائدي
  وكيل  الجامعة للشؤون  التعليمية

حيفظه الله o
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د/ وهيب بن دخيل اهلل الحربي

علــى  وســاًما  وصــاة  العالميــن،   رب  هلل  الحمــد 
وأصحابــه  آلــه  وعلــى  عبــداهلل،  بــن  محمــد  ســيدنا 
الديــن. يــوم  إلــى  بهــداه  واهتــدى  ســبيله  ســلك  ومــن 

األبنــاء األعزاء :

المشــتركة،  األولــى  الســنة  عمــادة  وطالبــات  طــاب 
موفقــة  جامعيــة  حيــاة  لكــم  ونتمنــى  بكــم  نرحــب 
تتمنــون  مــا  لنيــل  والمثابــرة  واالجتهــاد  الجــد  ملؤهــا 
القــرى. أم  بجامعــة  التحاقكــم  مــن  تحقيقــه 

طريــق  خارطــة  أيديكــم  بيــن  تضــع  أن  العمــادة  ويســر 
الطالبــة"   / الطالــب  دليــل  الطابــي:  اإلرشــاد   " أســمتها 
اشــتمل علــى كل مــا يخــص نظــام الدراســة بالعمــادة .

متمنيًا لكم التوفيق والنجاح الباهر

 كلمة سعادة  عميد  عمادة السنة  األولى المشتركة

حيفظه الله o
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 كلمة سعادة  وكيل عمادة السنة األولى المشتركة  للشؤون األكاديمية

د / أحمد بن فوزي سراج أربعين

العالميــن،  رب  هلل  الحمــد 
والصــاة والســام علــى أشــرف 
آلــه  وعلــى  والمرســلين  األنبيــاء 

أجمعيــن. وصحابتــه 
يســرني  الطلبــة  إخوانــي 
ويســعدني أن أرحــب بكــم فــي 
األولــى  الســنة  عمــادة  رحــاب 
تخطــون  وأنتــم  المشــتركة 
فــي  بهــا  خطواتكــم  أولــى 
طريــق العلــم والمعرفــة، وفــي 
طريــق صنــع المســتقبل الزاهــر 
المشــرق بمشــيئة اهلل وتوفيقــه. 
ومــن أجــل التكيــف مــع البيئــة 
وتحقيــق  الجديــدة،  الجامعيــة 
الســنة  برنامــج  فــي  النجــاح 
ــة  ــر وكال ــتركة، يس ــى المش األول
األكاديميــة  للشــؤون  العمــادة 
بيــن  وتضــع  بكــم  ترحــب  أن 
أيديكــم هــذا الدليــل المبســط 
الطابــي.   اإلرشــاد  عــن 

علــي  الدليــل  هــذا  ويشــتمل 
المنظمــة  والضوابــط  القواعــد 
للدراســة ببرنامــج الســنة األولــى 
لــي  يطيــب  كمــا  المشــتركة. 
تســعد  العمــادة  أنَّ  أؤكــد  أْن 
ــة  ــى برك ــيروا عل ــم، فس بوجودك
تعالــى  بــاهلل  واســتعينوا  اهلل، 
ــق  ــا يعي ــب وكل م ــى كل صع عل
وآمالكــم. أهدافكــم  تحقيــق 

متمنًيا لكم التوفيق والسداد
حيفظه الله           o
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د /فايزة بنت محمد الحربي 

حيفظها          الله           o

 كلمة سعادة  وكيلة عمادة السنة األولى المشتركة  )شطر الطالبات(

بســم اهلل الرحمــن الرحيم
 الحمــد هلل وحــده و الصــالة و الســالم على مــن ال نبي بعده ..

الطالبــات كل عــام  الطــاب و  المشــتركة  الســنة األولــى  تســتقبل عمــادة 

مــن خــال مســاراتها األربعــة ) الصحــي - التمريــض - الهندســي - اإلدراي( 

لتعمــل علــى تهيئتهــم لاندمــاج فــي البيئــة الجامعيــة و مواصلــة رحلــة 

العلــم و المعرفــة وتحقيــق التميــز فــي األداء مســتقبًا، و لذلــك وضعــت 

الطريــق لمشــوار  لهــم خارطــة  ليرســم  الطابــي  اإلرشــاد  العمــادة دليــل 

ــوق  ــن حق ــم م ــا له ــم بم ــى تبصيره ــل عل ــة فيعم ــي الجامع ــام األول ف الع

ومــا عليهــم مــن واجبــات و مرشــًدا لهــم خــال مشــوارهم األكاديمــي ..

خالص األماني بعام دراسي
 مكلل بالمزيد من النجاحات و اإلنجازات 
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ــة  ــاة الجامعي هــذا دليلــك يحتــوي علــى كافــة المعلومــات والقنــوات المســاعدة المتعلقــة بالحي
التــي تســهم فــي دعمــك ومســاندتك إلــى جانــب آليــة االســتفادة مــن مرشــدك الطالبــي.

عزيزي الطالب / الطالبة
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محتويات الدليل

(ص 9)

(ص 30)

تعرف على  جامعتك

(ص 10)

(ص 31)

(ص 11)

(ص 32)

(ص 12)

(ص 33)
(ص 17)

(ص 19)

(ص 20)

(ص 21)

(ص 22)

(ص 23)
(ص 24)
(ص 25)
(ص 26)
(ص 27)
(ص 28)

(ص 29)

(ص 13)

(ص 34)

(ص 14)

(ص 35)

(ص 15)

(ص 36)

(ص 16)

(ص 37)

عمادة السنة األولى المشتركة

القواعد  العامة للجنة األعذار

الضوابط المتبعة لقبول األعذار

آلية التقدم باألعذار الطالبية

القواعد العامة لالختبارات 

اختيار  التخصص المناسب

مفاتيح التفوق والنجاح
عمادات تهمك

ــنة  ــادة الس ــع عم ــل م ــات التواص معلوم
ــتركة. ــى المش األول

الرؤية  والرسالة واألهداف والقيم

مسارات عمادة السنة األولى المشتركة

مصطلحات اإلرشاد الطالبي.
كيف يساعدك اإلرشاد الطالبي

أهمية  وأهداف اإلرشاد الطالبي
 برامج اإلرشاد الطالبي
محاور اإلرشاد الطالبي

آليات تنفيذ اإلرشاد الطالبي
 وسائل التواصل مع المرشد الطالبي

الحقوق  األكاديمية  للطالب/ ة
الحقوق  غير األكاديمية  للطالب/ ة

الواجبات  األكاديمية للطالب/ة
الواجبات  غير األكاديمية للطالب/ة

المخالفة والحرمان الطالبي

الخطة الدراسية بعمادة السنة  األولى 
المشتركة

ــى  ــنة األول ــادة الس ــة بعم ــام الدراس نظ
المشــتركة

األولــى  الســنة  برنامــج  اجتيــاز  شــروط  
كة  لمشــتر ا

الفصــل األكاديمــي مــن برنامــج الســنة 
األولــى  المشــتركة  )الفصــل اإلجبــاري(
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تعرف على جامعتك

كلية ومعهد  

بتخصصات مختلفة

38
تخصصات الكليات يف ازدياد

متنح درجة البكالوريوس

متنح  درجات  الدبلوم  العايل

متنح  درجة الدكتوراة متنح درجة املاجستري

إداريةشرعية

تطبيقيةطبية
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برنامج أكاديمي يتضمن مستويين دراسيين

 تزود الطلبة بمهارات في الحاسب اآللي

تزود الطلبة بمهارات في التعلم النشط

تزود الطلبة ببعض المقررات التخصصية

تكســب الطلبــة عــددًا مــن المهــارات التــي 
تؤهلهــم لاللتحــاق بكليــات  الجامعــة

عمادة السنة األولى المشتركة
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رؤية ورسالة وأهداف وقيم  عمادة السنة األولى المشتركة

الرسالة

األهداف

القيم

برنامج الســنة األولى المشــتركة 
نموذجــًا يحتذى به

إكساب الطلبة المعارف والمهارات 
والقيم األساسية.

أكاديميــة  لحيــاة  الطلبــة  إعــداد 
متميــزة ومهنيــة 

 منافسًا لنظرائه على مستوى 
الجامعات المحلية والعالمية

اإلتقانتحقيق الجودة والكفاءة العلمية

األمانة

التعاون

المبادرة
اإلبداع

 تحقيــق بيئــة تعليمية تعتمــد علــى مبدأ 
تكافــؤ الفــرص التعليمية

ــات  ــي إثب ــة ف ــن الطلب ــس بي ــع روح التناف رف
الــذات

اندماج  الطلبة في البيئة  الجامعية

والبرامــج  بالتخصصــات  اإللتحــاق 
األكاديميــة داخــل المســارات المختلفة.

تحســين مســتوى المدخــالت للبرامــج 
المشــاركة.  األكاديميــة 

الحــد مــن التعثــر الدراســي والتســرب 
فــي التعليــم الجامعــي

صقــل شــخصية الطالــب وتعزيــز روح 
واالنضبــاط المســؤولية 

الرؤية
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الطب / العلوم الطبية التطبيقية / طب األسنان / الصيدلة / العلوم الصحية/
 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

يتضمن  
كلية  التمريض

يتضمن كليات 

يتضمن كلية  

يتضمن كليتي 

الهندسة والحاسب اآللى ونظم المعلومات  بأقسامها  المختلفة

إدارة األعمال وأقسامها  المختلفة عدا المحاسبة

المسار  الصحي

المسار  العلمي

المسار  اإلداري

مسارات عمادة السنة األولى المشتركة

مسار  التمريض
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الخطة الدراسية بعمادة السنة األولى المشتركة
تتكون من مستويين دراسيين، وذلك على النحو التالي:

الخطة الدراسية للمسار الصحي والتمريض
الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

الوحداتالمقررالوحداتالمقررم
3مهارات التعلم4المدخل إلى الفيزياء الطبية1

3مهارات  برمجة الحاسب2مهارات الحاسب اآللى2
4اللغة اإلنجليزية الطبية6اللغة اإلنجليزية3
3علم وظائف الخلية2أساسيات الوراثة البشرية4
أساسيات الكيمياء الحيوية 5

الطبية -1
أساسيات الكيمياء الحيوية 2

الطبية -2
2

الخطة الدراسية للمسار العلمي
الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

الوحداتالمقررالوحداتالمقررم
3مهارات  برمجة الحاسب اآللي4كيمياء عامة )1(1
4فيزياء عامة )1( 4تفاضل وتكامل )1(2
4تفاضل وتكامل )2(3مهارات التعلم3
4اللغة اإلنجليزية التقنية6اللغة اإلنجليزية4

الخطة الدراسية للمسار اإلداري
الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراس األول

الوحداتالمقررالوحداتالمقررم
3مبادئ اإلحصاء3مهارات التعلم1
3مهارات  برمجة الحاسب اآللى4مقدمة في الرياضيات )1(2
4اللغة اإلنجليزية اإلدارية2مهارات الحاسب اآللي3
3إدارة األعمال6اللغة اإلنجليزية4



14https://uqu.edu.sa/pre-edu @cfy_uqu

نظام الدراسة بعمادة السنة األولى المشتركة

)فصليــن  المســتويات  نظــام  علــى  الدراســة  تســير 
دراســيين(.

ضمــن  للطالــب  األكاديمــي  المعــدل  يحتســب 
المعــدل األكاديمــي لــه  فــى المرحلــة الجامعيــة 

توزيــع  بطريقــة   الشــعب  علــى  الطلبــة  توزيــع  تــم 
النســب  الموزونــة  مــن  األعلــى  إلــى  األقــل  فــي جميــع  

الشــعب 

ال يحــق للطالــب دراســة أي مــن مقــررات البرنامــج زائــرا 
مــًن خــارج الجامعــة

ال يسمح بالحذف واإلضافة

المستوي الدراسي فصاًل واحدًا

ال يحق االنسحاب من أي مقرر دراسي

الدراســة  الئحــة  مــواد  جميــع  الطلبــة  علــى  يطبــق 
ــة  ــد التنفيذي ــة والقواع ــة الجامعي ــارات للمرحل واالختب

لهــا بمــا ال يتعــارض مــع الئحــة البرنامــج

التقييــم بنــاًء علــى اختبــارات موحــدة مضافــة لألعمــال 
لفصلية ا

يعتبــر الطالــب محرومــًا إذا تجاوزت نســبة غيابــه )%25(
ــارات  فــي أي مقــرر دراســي ، ويمنــع مــن دخــول االختب

النهائيــة

يرصــد لطالــب الــدور الثانــي إذا اجتــاز المقــرر تقديــر 
)ناجــح فــي الــدور الثانــي بتقديــر) د ( 

يجــوز للطالــب دخــول اختبــار الــدور الثانــي بنهايــة كل 
ــازة  ــر المجت ــدات غي ــد الوح ــث ال تزي ــي، بحي ــل دراس فص

عــن )10( وحــدات دراســية

ال ينطبق تقدير غير مكتمل )ل( ألي مقرر دراسي

القبــول  عمــادة  قبــل  مــن  إجباريــًًا  الطالــب  يحــول 
والتســجيل فــي حــال رســوبه فــي الــدور الثانــي أو تجــاوز 
الرســوب )10( وحــدات دراســية أو حًقــَق معــدل أقــل مــن  

)2(

فــي  المتعثــر  الطالــب  اإلجبــاري  التحويــل  يشــمل  ال 
المســائية المشــتركة  األولــى  الســنة  برنامــج 

مــدة الدراســة فــي البرنامــج المســائي ســنة كاملــة 
الدراســي العــام  أول  يدفــع  مــادي  بمقابــل 

يحــق للطالــب التحويــل الــى أي مســار بعــد التحويــل 
اإلجبــاري ،  أو باســتثناء  المســار  الــذي  كان يــدرس  فيــه  

ــة ــب  / الطالب الطال

ــى   ــل عل ــي فص ــد  مض ــل إال بع ــب التحوي ــق للطال ال يح
ــص. ــد التخصي ــل بع األق

1
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شروط  اجتياز برنامج السنة األولى المشتركة 

اجتياز جميع  المقررات

الحصول على معدل )2( 
فأكثر في جميع المسارات                       

)الصحي - التمريض
 الهندسي - العلمي(
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الفصل األكاديمي من برنامج السنة األولى المشتركة )التحويل اإلجباري(

انقطاع الطالب  عن  
الدراسة

الرسوب في أي مقرر 
دراسي

الرســوب  فــى  أكثــر  من  
دراســية  وحــدات    )10(

ــد ــل  الواح ــى الفص ف

الحصول على  معدل 
أقل  من  )2( في 
جميع  المسارات
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السنة     الدراسية

العقوبة 

متطلبات     المقرر

 تتكــون مــن فصليــن دراســيين لجميــع الطلبــة 
المقبوليــن فــي المســار الواحــد.

الجزاء النظامي المقرر على مرتكب المخالفة.

 المقررات الدراسية التي يقرها القسم كمتطلبات 
أساســية في برنامج أكاديمي   )التخصص(

الخطة الدراسية
مجموعــة  مــن المقــررات الدراســية التــي البــد أن 
يجتازهــا الطالــب بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة 

العلميــة فــى التخصــص المحدد

الفصل الدراسي
ــيًا، ال  ــبوعًا دراس ــن )15( أس ــل ع ــة ال تق ــدة زمني م
تدخــل مــن ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبارات 

النهائيــة.
البطاقة  الجامعية

ــمه  ــن  اس ــب تتضم ــكل طال ــخصية ل ــة ش بطاق
ورقمــه الجامعــي، والكليــة  التــى يــدرس فيهــا  
عمــادة  طريــق  عــن   عليهــا   الحصــول   ويتــم 

شــؤون الطــالب.

الرقم  الجامعي

المقرر الدراسي

الوحدة الدراسية

العمليــات  جميــع  فــى  يســتخدم  رقــم 
بالطالــب كتعريــف  بالجامعــة 

فصــل  كل  فــي  المعتمــدة  الدراســية  المــادة 
برقــم ورمــز واســم ووصــف  دراســي، 

المحاضــرة النظريــة التــي ال تقــل مدتهــا عــن 
)50( دقيقــة، أو الــدرس العملــي الــذي ال تقــل 

مدتــه عــن ســاعتين بواقــع )0,6 للســاعة(.

المسار
ــات  ــن الكلي ــة م ــدم مجموع ــية تخ ــة دراس خط
المشــاركة ببرنامــج الســنة األولــى المشــتركة 

وفــق تخصصاتهــا األكاديميــة

1

9

11

4

7

8

5

6

3

2

مصطلحات اإلرشاد الطالبي

المرشد  الطالبي
اإلرشــاد  يتولــى  التدريــس  هيئــة  عضــو 
فــى  الطلبــة  مــن  لمجموعــة  والتوجيــه 
التعليميــة  مســيرتهم  متابعــة  عمليــة 

بالعمــادة<

10
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مصطلحات اإلرشاد الطالبي

الدرجة النهائية درجة األعمال الفصلية

المدة النظامية
الطالب المتعثر

التحويل إجباريالدور الثاني

النسبة الموزونة

المعدل الفصلي

المعدل التراكمي

االختبار البديل

التخصيص

ــالل  ــب خ ــا الطال ــي ٌيحصله ــة الت الدرج
الفصــل الدراســي الواحــد مــن اختبــارات 
وأنشــطة  وبحــوث  ونهائيــة  نصفيــة 

تعليميــة تتصــل بالمقــرر الدراســي.

مجمــوع درجــات األعمــال الفصليــة أو الســنوية، 
النصفــي   االختبــار  درجتــي  إليهــا  مضافــًا 
واالختبــار النهائــي، تحســب مــن مائــة درجــة.

إلنهــاء  المحــددة  األصليــة  الفتــرة 
الدراســية. المرحلــة  متطلبــات 

الطالــب الــذي رســب فــى مقــرر أو أكثــر مــن 
. الدراســية  المقــررات 

اختبــار لغيــر المجتازيــن لمقــرر أو أكثــر 
نهايــة  فــي  البرنامــج  مقــررات  مــن 
كل فصــل دراســي علــى  أال  يتجــاوز  
وحــدات     )10( مــن   أكثــر   الرســوب  

دراســية  فــي الفصــل  الواحــد.

تحويــل الطالــب ألي كليــة غيــر مشــاركة فــي  
برنامــج الســنة األولــى المشــتركة نتيجــة عــدم 

ــج . ــازه البرنام اجتي

الثانويــة  شــهادة  نســب  مــن  كل  الثانويــة محصلــة  شــهادة  نســب  مــن  كل  محصلــة 
)القــدرات  المطلوبــة  واالختبــارات  )القــدرات العامــة  المطلوبــة  واالختبــارات  العامــة 

والتحصيــل(. والتحصيــل(.العامــة  العامــة  مجمــوع نقــاط جميــع المقــررات فــي 
مجمــوع    ÷ واحــد   دراســى  فصــل 
فصــل  لمقــررات  الدراســية  الســاعات 

واحــد. الفصليــن دراســى  فــي  المقــررات  جميــع  نقــاط  مجمــوع 
الدراســيين ÷ مجمــوع الســاعات الدراســية لمقــررات 

الدراســيين الفصليــن 
بعــذر  المتقدميــن  للطلبــة  يمنــح 
إلــى  الحضــور  مــن  تمكنهــم  لعــدم 
أو  لمــادة  الرســمية  االختبــارات  أحــد 
أكثــر بعــد قبــول أعذارهــم مــن لجنــة 

بالعمــادة. األعــذار 
التخصصــات المتاحــة فــي جامعــة أم القرى لكل 
ــنة  ــج الس ــن برنام ــة م ــاء الطلب ــد انته ــار بع مس

األولــى المشــتركة.
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كيف يساعدك
 اإلرشاد الطالبي

اتخاذ  القرار

تحديد األهداف

اكتشاف القدرات

تقديم أفضل الخدمات

اختيار  التخصص

تسهيل اإلجراءات

االستثمار الفكري

التوجيه المهني

خدمة  المجتمع

االســتفادة من اإلمكانيات المتاحة. 

االنتماء للجامعة
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  التعرف على نظام الدراسة واألنشطة والفعاليات.

  اكتشاف ودعم المتعثرين دراسيًا. 

 تحفيز المتفوقين علميًا وعمليًا.

   تقديم النصح واإلرشاد والتوعية 

 االندماج في البيئة األكاديمية.

  اكتشاف مواهب الطلبة وتوظيفها.

  االستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس.

  تعزيز ثقافة اإلرشاد الطالبي لدى الطلبة.

 تعديل السلوك الطالبي . 

  تحقيق التوافق الشخصي. 

  اختيار التخصص المناسب.

  إتاحة الخدمات اإلرشادية للطلبة

أهمية 
وأهداف 
اإلرشاد 
الطالبي
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برامج اإلرشاد الطالبي

البرنامج 
التعريفى للطلبة 

المستجدين 
للتعرف على 

نظام الدراسة. 

 برنامج عالجى 
للمشاكل 

الطالبية

برنامج الطلبة 
المتعثرين 

والدعم 
األكاديمى

برنامج 
المواجهة 

المبكرة للغياب 
والحرمان

األنشطة  
الالصفية

 برنامج " صحتك 
أمانة" لدعم 
الطلبة صحيًا

 برنامج ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

برنامج المظهر 
والسلوك فى 
حياة الطالب

)1()2()3()4(

)5()6()7()8(
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الطالب/
الطالبة

المرشد 
الطالبي

محاور اإلرشاد الطالبي
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آليات تنفيذ اإلرشاد الطالبي

التنســيق مع مركز التوجيه واإلرشــاد 
بعمادة شــؤون الطالب.

التنســيق مــع عمــادة القبول والتســجيل 
لبيانــات الطلبة.

التنســيق مــع ممثلــي المقــررات لحــل 
ــة. ــاكل الطلب مش

تقديــم خدمــات إستشــارية وتدريبيــة 
للطلبــة.

 تفعيل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس.

 عقد دورات تدريبية وورش عمل وبرامج إرشادية.

إعداد أدلة ومطبوعات إرشادية للطلبة.

تقديم مقاييس وأدوات تسهم فى تنمية قدرات 
الطلبة.

1
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4

5

6

7
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يب
طال

 ال
دد

التواصددل مع املرشد وسددائل 

)3(اإلرشاد عبر الهاتف

o

)1( اإلرشاد المباشر

)2( اإلرشاد عن طريق البريد االلكتروني
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تهيئة البيئة الجامعية المناسبة للتعليم.

االطالع على جداول االختبارات بوقت كاٍف.

التقييم المهني والموضوعي لقدرات الطالب. 

تقييم التعليم لتحسين جودته وتميز 
مخرجاته.

االطالع على التقويم الجامعي.

االطالع على الجداول الدراسية قبل بدء 
الدراسة.

االطالع على الُخطط الدراسية بالعمادة.

معرفة التخصصات المتاحة. 

معرفة الطالب لنتائجه.

االطالع على توصيف المقررات.

تـقديم اإلرشاد األكاديمى.

الحقوق  األكاديمية  للطالب/الطالبة

إعادة االختبارات الدورية والنهائي وتأجيل 
موعد تسليم البحوث فى حال وجود عذر 

مقبول.
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االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة

المشاركة في األنشطة الرياضية واالجتماعية 

الحصول على الرعاية الصحية وتلقي العالج 

الحصــول علــى إعانــات اجتماعيــة أو قــروض ماليــة مــن 
عمــادة شــؤون الطالب 

كــون  الماديــة  والمكافــآت  الحوافــز  تلقــي 
متفوقــًًا الطالــب 

الصفيــة  واألنشــطة  التدريبيــة  للــدورات  الترشــيح 
صفيــة لال ا و

التمكــن مــن الدفــاع أو الشــكوى أمــام أي جهــة 
بالعمــادة مــن أي ضــرر

مــا  لمناقشــة  طالبــي  استشــاري  مجلــس  وجــود   
وموضوعــات قضايــا  مــن  يخصــه 

غيــر  حقوقــه  كامــل  علــى  الطالــب  حصــول   
الجامعــة داخــل  األكاديميــة 

o
2

الحقوق  غير األكاديمية  للطالب/الطالبة

1
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4

6

5

7

8
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التعرف على لوائح وأنظمة العمادة4

االلتزام بمواعيد التقويم الجامعي

الواجبات  األكاديمية للطالب/الطالبة

4

4
4
4
4
4
4
4
4

تحصيل الدروس

تقديم الواجبات واألنشطة المطلوبة

االلتزام بمعايير السلوك األكاديمي المتميز

حضور اللقاءات اإلرشادية والندوات

احترام جميع منسوبي الجامعة

المحافظة على المواد واألدوات والكتب الجامعية

سرية البيانات الخاصة بالطالب

األمـــانة العلمية

2

5

7

6

8

10

9

11

12

1

احترام القواعد والقيام بمتطلباتها

حضور المحاضرات والمعامل، حسب الجدول الدراسي

3

4

4
4
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4
4

4
4

4

4
4
4

احترام أنظمة ولوائح الجامعة.

المحافظة على مــرافــق الجــامــعــة.

المحافظة على منشآت الجامعة.

حمل البطاقة الجامعية داخل الجامعة.

متابعة إعالنات الجامعة بصورها المختلفة.

دفع المبالغ المقررة سواء أكانت قيمة الخدمات الطالبية أو غرامات أو خالف ذلك للجهات المعنية.

االلتزام بمبادئ الصحة العامة.

االلتزام بحضور التحقيقات.

1

2

3

4

5

6

7

8

الواجبات غير  األكاديمية للطالب/الطالبة
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اإلخالل بنظام العمادة أو مرافق الجامعة 

اإلخالل بنظام المحاضرات أو الدروس العلمية

اإلخالل بنظام االختبارات بالغش

المساس بسمعة الجامعة.

االعتداء على منسوبي الجامعة أو طالبها  

اإلدالء بمعلومات غير صحيحة.

امتناع الطالب عن االمتثال للعقوبة

في حال بلوغ نسبة الغياب %25.

ال يجوز تنظيم أي فعالية إال بعد أخذ الموافقة 
من جهات  االختصاص

�

�

�

�

�

�

�

�

�

المخالفة والحرمان الطالبي
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إتاحة نماذج 
األعذار 

للطلبة 
)إلكترونيًا، 

وورقيًا(.

استالم األعذار 
الطالبية عن 
محاضرة أو 
معمل أو 

اختبار. 

دراسة 
طبيعة األعذار 

الطالبية، 
ومناقشتها 

من خالل 
أعضاء اللجنة 

وتنسيقها

إصدار قرارات 
بقبول األعذار 

الطالبية أو 
رفضها. 

8

الرد على 
استفسارات 
الطلبة من 

خالل التذاكر 
اإللكترونية 

بالعمادة

مخاطبة 
لجنة سير 
االختبارات 

بشأن األعذار.

 مخاطبة 
وحدة اإلرشاد 

والدعم 
الطالبي بشأن 

تكرار األعذار.

مخاطبة 
مدرسي 
المقررات 

بشأن )قبول- 
رفض( األعذار.

القواعد العامة للجنة األعذار
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عدم قبول التقارير الطبية غير الموقعة من الجهات الرسمية.

 مراجعة الوحدات الصحية التابعة للجامعة أو إحدى المستشفيات الحكومية .

تقديم العذر خالل خمسة أيام من تاريخ الغياب بحد أقصى.

 ال يقبل العذر بدون تقديم مبررات.

في كل ما سبق تقبل فقط أصول التقارير الطبية.

ال ُيقبل عذر مراجعة الطبيب إال بعد أن يقدم خطاب موجه للعمادة.

حضور المحاضرة في شعبة أخرى حسب الظروف )كرعاية معاق أو مريض(
 وذلك بعد الرجوع ألستاذ المقرر، ووحدة اإلرشاد والدعم الطالبي.

متابعة أخصائي نفسي بكلية الطب للحاالت النفسية تحت إشراف سعادة عميد العمادة. 

إرفاق صورة من شهادة الوفاة وما يثبت درجة القرابة.

تشكيل لجنة خاصة في حالة كسر اليد الختبار الطالب أو ما يستدعي ذلك في حاالت الرعشة لليدين

يرفق تقرير رسمي ومصدق من إدارة المرور للحوادث.

إشعار لجنة األعذار في حال العمليات الجراحية.

تسلم األعذار إلى لجنة األعذار الطالبية بالعمادة.

إجازة الوضع للوالدة أسبوع للطبيعية، وأسبوعين للقيصرية للطالبات.

أعذار الطالبات تقدم لمنسقة لجنة األعذار بمقر الطالبات

متابعة اللجنة للتأكد من قبول أو عدم قبول العذر واستيفاء المستندات.

اإلعالم بقرار اللجنة بالموافقة على قبول العذر أو عدم قبوله.
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آلية  التقدم باألعذار الطالبية

أثنــاء االختبــار، أو بعــد  بــدء االختبــار، أو  يقــدم العــذر قبــل موعــد 
خمســة أيــام عمــل مــن االختبــارات النصفيــة، وثاثــة أيــام عمــل مــن 

االختبــار النهائيــة.

استيفاء تعبئة بيانات نموذج العذر. 

تعبئة نموذج مستقل لكل عذر.

يسلم العذر إلى سكرتارية اللجنة.

مراجعة لجنة األعذار الطابية بشأن القرار المتخذ.

تسليم نسخة مختومة من نموذج قبول العذر لتقديمها لمن 
يهمه األمر. 

متابعة الطالب المقبول عذره للجنة لمعرفة موعد االختبار البديل..

متابعة الطالب لتسجيل عذره ومراجعة لجنة األعذار.

معرفــة نســبة الغيــاب مــن خــال بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة أو 
أســتاذ المقــرر.

التأديــب فــي حالــة اإلدالء بمعلومــات  إلــى لجنــة  الطالــب  إحالــة 
مــزورة.

إرفــاق العــذر فــي ملــف األعــذار ومتابعــة الدراســة مــن خــال وحــدة 
ــي. ــاد الطاب اإلرش

ترفع األعذار الطابية لسعادة وكيل العمادة للشؤون األكاديمية. 
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القواعد  العامة  لالختبارات

دخول قاعة االختبار بالبطاقة الجامعية.

ال يسمح بدخول قاعة االختبار بعد مرور 30 دقيقة من 
بداية االختبار.

منــع دخــول التقنيــات المختلفــة )ســاعات 
ذكيــة  / جوال...الــخ

ــرات  ــب، المذك ــاب الكت ــب باصطح ــماح للطال ــدم الس ع
ــار. إلــى قاعــة  االختب

 عدم التحدث داخل قاعة االختبار.

اإلجابــة  ورقــة  بتســليم  للطالــب  يســمح  ال 
الوقــت تمامــً. الوقــتمــرور نصــف  قبــل مــرور نصــف 

ٌتحجــب نتيجــة الطالــب فــي حــال مخالفــة 
تعليمــات االختبــار.

تظليل البيانات على ورقة اإلجابة.

عدم استعارة األدوات أثناء االختبار. 

ال يســمح للطالــب بالخــروج أثنــاء االختبــار إال بعــد مضــي 
نصــف زمــن االختبــار
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المقــررات  لبعــض  العاديــة  الحاســبة  باآللــة  يســمح 
وليســت القابلــة للبرمجــة،  مــع  إحضــار   األدوات الازمــة 
لاختبــار. ) مرســم / برايــة  / مســاحة/ آلة حاســبة عادية(.
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اختيار  التخصص  المناسب

متابعة موقع عمادة القبول والتسجيل 
لمعرفة التنظيم المعتمد

االستعانة باهلل عز وجل

معرفة جميع التخصصات الموجودة في الجامعة

التفكير المتأني لموازنة األمور السابقة كلهاالتفكير المتأني لموازنة األمور السابقة كلها

ترتب التخصصات حسب أهميتها

إدخال الرغبات للطلبه خالل منتصف الفصل الدراسي 
الثاني من خالل البوابة اإللكترونية بالجامعة

معرفة مجاالت عمل خريجي كل تخصص

تحديد التخصصات التي  تتفق والقدرات للمستقبل 
الوظيفي

ضــرورة حضــور ملتقــي  اختيــار  التخصص )بعــد االختبارات  
النصفيــة للفصــل الدراســي  الثانــي( حيــث يســاعدك علــى  

اختيــار  التخصــص  الصحيــح  والمناســب  لــك.

مراجعة الجهات المعنية في الجامعة للمساعدة 
مثل وحدة اإلرشاد الطالبي، واألقسام العلمية

1

9

5

2

6

2

7

2

4

4

3

10

4

8



35https://uqu.edu.sa/pre-edu @cfy_uqu

�

�

�

�

�

�

�

�

التفاؤل 
واألمل

الدراسة متعة، 
طريقك للنجاح

نظم وقتك

طور  ذاتك

حدد  
هدفك

اكتشف 
موهبتك

كن  إيجابيًا 

استعد 
لمذاكرتك

مفاتيح  التفوق والنجاح
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لمزيدًا من المعلومات الرجاء زيارة موقع العمادة :

لمزيدًا من المعلومات الرجاء زيارة موقع العمادة :

لمزيدًا من المعلومات الرجاء زيارة موقع العمادة :

لمزيدًا من المعلومات الرجاء زيارة موقع العمادة :

عمادة شؤون الطالبعمادة شؤون الطالب عماد القبول والتسجيلعماد القبول والتسجيل

https://uqu.edu.sa/dadregis

https://uqu.edu.sa/elearn

https://uqu.edu.sa/studaff

https://uqu.edu.sa/li

عمادات   تهمك

عمادة  التعلم اإللكتروني عمادة  التعلم اإللكتروني 
عمادة شؤون  المكتباتعمادة شؤون  المكتباتوالتعليم عن  ُبعدوالتعليم عن  ُبعد



37https://uqu.edu.sa/pre-edu @cfy_uqu

عميد عمادة  السنة األولى المشتركةعميد عمادة  السنة األولى المشتركة

لمزيدًا من المعلومات الرجاء زيارة موقع العمادة :
https://uqu.edu.sa/pre-edu

عميد عمادة السنة األولى المشتركة

وكيل العمادة للشؤون األكاديمية

مدير إدارة عمادة السنة األولى المشتركة

وكيلة عمادة السنة األولى المشتركة )طالبات( 

+966125582849 

125582849 966+  تحويلة 107

966125582849+    تحويلة   102

966125243900+     تحويلة  100

966125505463+   تحويلة  105

المسار العلمي واإلداري )طالبات(

المسار  الصحي  والتمريض )طالبات(

Cfy_dean@uqu.edu.sa

Cfy_edu@uqu.edu.sa

Cfy_admin@uqu.edu.sa

Cfy_sci_f@uqu.edu.sa

Cfy_med_f@uqu.edu.sa

@cfy_uqu cfy_uqu

معلومات التواصل  مع عمادة السنة األولى المشتركة



38https://uqu.edu.sa/pre-edu @cfy_uqu


