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 أمين اللجنة العليا للسنة التحضيرية  أبولبند. فؤاد بن عبدالعزيز 

 للسنة التحضيرية وكيل عمادة القبول والتسجيل

 إعداد

 مدير إدارة عمادة القبول والتسجيل سعدالدين آل غالببن  هاشم. أ

 رئيس وحدة الدراسات والبحوث التعليمية
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 املشرف العام على وحدة السنة التحضيرية محمد بن سعيد األحمديد. 

 بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية

كلية الهندسة قسم الهندسة  –عضو هيئة تدريس  د. أحمد باألعمش

 الكهربائية

 وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي حسن بن محمد املأخذيد. 

 اإلسالميفي معهد االقتصاد 

 رئيس قسم التقويم بوحدة السنة التحضيرية حسين بن موس ى الصالحيد. 

 بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 رئيس وحدة السنة التحضيرية أسامة بن محمد بن لجدم. أ

 عمادة القبول والتسجيلب

 إضافة إلى منسوبي وحدة السنة التحضيرية بعمادة القبول والتسجيل

 بالجدم  أ. حمود هزازي  أ. محمد املطلق  أ. أحمد السيدسراج  .أ

 شكر خاص ملن ساهم في إعداد التقرير
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 مقدمة

أفضل الصالة  آله وصحبهبسم هللا وكفى والصالة والسالم على نبيه املصطفى نبينا محمد وعلى 

 كى التسليم.ز وأ

السنة املساندة كلها أسماء للمرحلة الجامعية  أو السنة األولى املشتركة،السنة  التحضيرية،السنة 

بل تعتبر هي أهم مرحلة في حياة الطالب  يختلف عاقالن على أهميتهافي حياة الطالب الجامعي. وال 

كمل فيه حياة العلمية  هفيها تخصصل فيها مهاراته ويختار الجامعي حيث يبني ويصق   الذي ي 

والعملية. وملا لهذه السنة من أهمية تحتاج من الجهات العليا كل االهتمام والعناية من ناحية 

 االعداد والتطوير والتجديد.

ٌيفصل هذا التقرير أهمية السنة التحضيرية على مستوى الجامعات العاملية واملحلية. يسرد بعدها 

 لتحضيرية للجامعات السعودية الحالية واملشتركة بين جميع الجامعات السعوديةمناهج السنة ا

لقي الضوء بالتفصيل لطالب جامعة امللك عبدالعزيز وقياس عبدالعزيز.  وجامعة امللك بعد ذلك ي 

دفعات  أربعةالعالقة بين القبول والتسكين وأداء الطالب والطالبات في الكليات وذلك على مرور 

بعد هذا املسح العاملي وامليداني  .2018( مع تفاصيل التسكين لطالب دفعة 2018 -2015متتالية )

لواقع السنة التحضيرية في الجامعات يعرض التقرير املستقبل املأمول من تطبيق أداء وهدف 

ستراتيجية ينتهي التقرير بالخطة اال السنة التحضيرية في جامعة املؤسس جامعة امللك عبدالعزيز. 

الجامعات جامعة امللك عبدالعزيز وفي تغيير مفهوم السنة التحضيرية في  لتطبيق املأمول من

 السعودية. 
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 أهمية السنة التحضيرية وتاريخها في الجامعات السعودية 

 

نشئت السنة التحضيرية
 
هـ  1429في جامعة امللك عبدالعزيز في عام  وهي أول فصلين دراسيين يدرسها الطالب أ

بعد القبول في هذه  الطالبن تعود على أعينها الفائدة التي يمكن أوقد وضعت الجامعة نصب ، م2009املوافق 

من هذه املرحلة تتلخص  املرجوةمن الحياة الثانوية إلى الحياة الجامعية. حيث كانت األهداف  ةاالنتقالياملرحلة 

تعزيز قدراته في مجال العلوم الحيوية وعلوم الحاسب  ،يهتدعيم الثقة لد الجامعية،الب مع البيئة في تأقلم الط

 . لديه وترقية مهرات التفكير والتعلم االتصال،ومهارات 

 دعت خاصة،وفي ظل التقدم التكنولوجي لجميع وسائل التعليم في اململكة عامة وفي جامعة امللك عبدالعزيز 

 منتكمن في تمكين الطالب  ةالحاجة إلى وضع قالب جديد للسنة التحضيرية في الجامعة يتضمن أهداف جديد

من مهارات البحث ه تمكينو  ،ية والبحثيةماملشاركة في املؤتمرات العلو  ،اكتشاف التخصص املناسب له

ات العصر التكنولوجي الجديد الذي تلقي التدريب الالزم ملهارات اإللقاء وغيرها من مهار إضافة إلى  ،والتطوير

 .2030في ظل رؤية اململكة العربية السعودية  ،يمر به العالم واململكة خاصة
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 مفهوم السنة التحضيرية في الجامعات العاملية

 في إعداد الطالب لتعليمهم الجامعي 
ً
 حاسما

ً
تشير العديد من الدراسات إلى أن السنة التحضيرية تلعب دورا

 حيث وحياتهم الجامعية. 
 
 ت

ً
مركزية في السنة  عد املهارات واملعارف العلمية والنفسية واالجتماعية أهدافا

توجد أهداف أخرى تتعلق برفع مستويات الجودة في التعليم العالي. فيما يلي بعض أهم  ذلك،التحضيرية. ومع 

 األهداف:هذه 

زيادة معدالت استمرار الطالب وتخرجهم من خالل الحد من الهدر التعليمي الناتج عن فشل الطالب والتحويالت املتكررة  -1

 بين التخصصات.

 سب للكليات التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم.ترشيد القبول من خالل التوجيه الطالبي املنا -2

تزويد طالب الكلية باملهارات اللغوية واملهارات العملية الالزمة. باإلضافة إلى تعزيز مهارات املستجدين في اللغة اإلنجليزية  -3

 واستخدام الكمبيوتر والتعلم والبحث والتواصل.

 خالل تقليل املقررات املتكررة في البرامج.واملعدات والقدرات من  املؤسسية،تحسين وتنظيم املوارد  -4

 إعداد الطالب للمشاركة في الجوانب األكاديمية واالجتماعية والبحثية للحياة الجامعية. -5

 

 خبرة السنة األولى في الجامعات األمريكية

في  األولى،كانت السنة التحضيرية املعروفة اليوم بتجربة السنة  نفسه،كما هو حال التعليم العالي األمريكي 

التعليم العالي األمريكي حركة ديناميكية تغيرت باستمرار لتلبي احتياجات الطالب واملؤسسات واملجتمع األوسع 

فيما يلي ملحات عامة عن املبادرات والنهج املستخدمة من قبل العديد من مؤسسات التعليم  الذي هم جزء منه.

 الطالب في السنة األولى:العالي في الواليات املتحدة لدعم وتعزيز نجاح 

 برامج توجيه الطالب املستجدين •

تعد برامج توجيه الطالب املستجدين إحدى امليزات األساسية ملبادرات السنة األولى املوجودة في الجامعات 

إال أن هذه املبادرات تقدم  أخرى،على الرغم من أن مدة البرامج ومكوناتها قد تختلف من مؤسسة إلى و األمريكية. 

إما خالل األشهر التي سبقت مباشرة األيام األولى للطالب  .بشكل عام الجوانب األكاديمية واالجتماعية للمؤسسة

 في الحرم الجامعي أو خالل األيام األولى نفسها.
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 األسرة أو برامج توجيه الوالدين  •

أولياء األمور واألسرة توفير املوارد واملعلومات  توجيهالتوجيه للطالب فإنه يتم في برامج  في برامجكما هو الحال 

يمكنهم  وبالتالي، األسرة،املعلومات لتلبية احتياجات الوالدين أو أفراد  وتم تصميمحول املؤسسة التعليمية. 

 مساعدة أبناءهم من طالب السنة األولى على النجاح.

 يالصيفبرامج التجسير  •

 منتظًما من املدرسة الثانوية  برامج
ً

التجسير الصيفية هي مبادرات تقدم للطالب القادمين في السنة األولى انتقاال

إلى الكلية. وعادة ما تحدث هذه البرامج في عطلة الصيف التي تسبق مباشرة فصل الخريف الذي سيسجل فيه 

 .الجامعيات األكاديمية والوعي بموارد الحرم الطالب. وتركز برامج التجسير الصيفية على تطوير املهار 

 املشتركةبرامج القراءة الصيفية أو  •

لتزويد طالب السنة األولى القادمين بقراءة كتاب خالل  أعداد مؤسسات التعليم العالي في الواليات املتحدة تزداد

 الصيف قبل السنة األولى للطالب في الكلية.

 اإلرشاد األكاديمي •

يعتبر العديد من ممارس ي التعليم العالي في الواليات املتحدة أحد أهم الطرق التي يتفاعل بها طالب السنة األولى 

يكتسب الطالب املعلومات واإلرشادات التي تساعدهم في  األكاديمي،مع ممثل جامعاتهم. من خالل اإلرشاد 

 تشكيل برامجهم الدراسية األكاديمية.

 ت السنة األولى على اإلنترنتالتعليم عن بعد ودورا •

اتخذت الجامعات األمريكية خطوات الستخدام التكنولوجيا لتقديم فصول دراسية  املاض ي،خالل العقد 

 .عن بعد عن طريق االنترنت وتقديم الدعم لطالب السنة األولى

 الحلقات الدراسية للسنة األولى •

في املائة من جميع املؤسسات التي تستغرق  62ربع واأل في املائة من جميع التخصصات ذات السنوات  80تمنحها 

 والتي تم تصميمها  استراتيجياتوتمثل الحلقات الدراسية للسنة األولى أكثر  عامين،
ً
املناهج الدراسية شيوعا

 تركز على مساعدة الطالب في تطويرهم األكاديمي واالجتماعي في االنتقال إلى الكلية.فهي لطالب السنة األولى. 
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 مناهج السنة التحضيرية في الجامعات السعودية 

استثناء الجامعات والكليات األهلية، حيث أن نوعية الطالب في الجامعات األهلية تختلف على  نابحث نا فياعتمد

  وكذلكعن الحكومية. 
ً
  استثناء الجامعات التي بها مسارا

ً
الجامعة اإلسالمية، . مثل: في السنة التحضيرية واحدا

 ناالترتيب التسلسلي كان بحسب عدد املسارات في السنة التحضيرية )بدأ. مع مراعاة أن مللك فهد، الباحةطيبة، ا

اللون األحمر للمواد املشتركة في جميع مسارات السنة التحضيرية، واألزرق للمواد املشتركة بين ، و باألقل(

 مسارين فأكثر ولكن ال تشترك فيها جميع املسارات. 

 عبد العزيزجامعة امللك 

 املسار اإلداري واإلنساني املسار العلمي

 (1اللغة العربية ) فيزياء عامة

 اإلحصاء للتخصصات النظرية إحصاء عام

  كيمياء عامة

 مهارات تفكير أحياء عامة

 مهارات حاسب مهارات حاسب

 مهارات اتصال مهارات اتصال

 النظريةالرياضيات للتخصصات  مبادئ الرياضيات وتطبيقاتها

 (1لغة إنجليزية ) (1لغة إنجليزية )

 (2لغة إنجليزية ) (2لغة إنجليزية )

 (3لغة إنجليزية ) (3لغة إنجليزية )

 (4لغة إنجليزية ) (4لغة إنجليزية )

 

 جامعة املجمعة

 الكليات العلمية والصحية الكليات الطبية

 (1اللغة اإلنجليزية ) (1اللغة اإلنجليزية )

 (2اللغة اإلنجليزية ) (2اإلنجليزية )اللغة 

 اللغة اإلنجليزية للتخصصات الهندسية والعلمية اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية

 (1مقدمة في الرياضيات ) (1مقدمة في الرياضيات )

 (2مقدمة في الرياضيات ) علم األحياء

 مهارات الحاسب مهارات الحاسب

  مقدمة في الكيمياء

 الفيزياء لألغراض الصحيةالفيزياء 

 مهارات التعلم واالتصال مهارات التعلم واالتصال
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 جامعة األمير سطام

 الكليات العلمية والهندسة الكليات الصحية

 املدخل إلى الثقافة اإلسالمية املدخل إلى الثقافة اإلسالمية

 حساب التفاضل إحصاء حيوي 

 االستماع واملحادثةمهارات  مهارات االستماع واملحادثة

 مهارات القراءة مهارات القراءة

 مهارات الكتابة مهارات الكتابة

 مهارات الحاسب مهارات الحاسب

 مهارات االتصال مهارات االتصال

 املهارات اللغوية املهارات اللغوية

  علم األحياء العام

 (1فيزياء عامة ) فيزياء عامة

 حساب التكامل كيمياء عضوية )للعلوم الصحية(

 اللغة اإلنجليزية للتخصصات العلمية اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحية

 على الرغم من تشابه أسماء بعض املواد في املسارين، إال أن لكل مادة رمزها الخاص.  •

 

 جامعة القصيم

 الفصل األول )مشترك بين جميع املسارات(

 

 الفصل الثاني

 مسار علمي مسار صحي

 (2لغة إنجليزية تحضيري ) (2لغة إنجليزية تحضيري ) (1إنجليزية تحضيري )لغة 

 إحصاء
لغة إنجليزية للممارسين 

 الصحيين

لغة إنجليزية لتخصصات 

 الهندسة وعلوم الحاسب

 حساب التفاضل علم األحياء البشري  فيزياء

 (2فيزياء ) الحيوية ءالكيميامقدمة إلى  مهارات الحاسب

 برمجة حاسب أخالقيات املهن الطبية وأساليب التعلم مهارات التفكير 

 
مهارات االتصال والتعليم 

 الصحي واملنهي
 

 

 جامعة أم القرى 

 املسار اإلداري  املسار الطبي اآلليمسار الهندسة والحاسب 

 1 اآلليمهارات الحاسب  1 اآلليمهارات الحاسب  (1كيمياء عامة )

 1مقدمة في الرياضيات  1الكيمياء الحيوية أساسيات  (1تفاضل وتكامل )

 مبادئ اإلحصاء 2أساسيات الكيمياء الحيوية  (2تفاضل وتكامل )

 مهارات التعلم مهارات التعلم مهارات التعلم

 اللغة اإلنجليزية اللغة اإلنجليزية (1لغة انجليزية )

 اإلنجليزية اإلداريةاللغة  اللغة اإلنجليزية الطبية اللغة اإلنجليزية التقنية

 مهارات برمجة الحاسب اآللي مهارات برمجة الحاسب اآللي مهارات برمجة الحاسب اآللي

 إدارة أعمال املدخل إلى الفيزياء الطبية (1فيزياء عامة )

اثة البشرية    أساسيات الور
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 جامعة امللك فيصل

كلية علوم الحاسب وكلية  كلية الهندسة الكليات الصحية

 اإلدارة

 كلية الطب

 لغة إنجليزية لغة إنجليزية لغة إنجليزية لغة إنجليزية

 تكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات

 PBL الرياضيات الرياضيات الرياضيات

 اإلحصاء الحيوي    اإلحصاء الحيوي 

 علوم أساسية علوم أساسية علوم أساسية علوم أساسية

 للمواد. السنة التحضيرية عبارة عن فصلين دراسيين يدرس الطالب فيهما نفس املواد لكن يبدو أن كل مادة عبارة عن مستويين، ال يوجد رمز وال رقم •

 

 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

العلوم الشرعية 

 واللغة العربية
 العلوم التطبيقية** العلوم الصحية اإلداريةالعلوم  اللغات والترجمة العلوم اإلنسانية

 س املادة س املادة س املادة س املادة س املادة س املادة

اللغة 

 اإلنجليزية
2 

اللغة 

 اإلنجليزية
4 

اللغة 

 اإلنجليزية
8 

اللغة 

 اإلنجليزية
6 

اللغة 

 اإلنجليزية
8 

اللغة 

 اإلنجليزية
8 

الحاسب 

 اآللي
2 

الحاسب 

 اآللي
 3 الحاسب اآللي 3 الحاسب اآللي 2 الحاسب اآللي 3

الحاسب اآللي 

(1) 
2 

مهارات اللغة 

 العربية
3 

مهارات اللغة 

 العربية
1 

مهارات اللغة 

 العربية
1 

مهارات اللغة 

 العربية
  األحياء 1

مهارات اللغة 

 العربية
1 

مهارات 

 االتصال
1 

مهارات 

 االتصال
2 

مهارات 

 االتصال
1 

مهارات 

 االتصال
1 

مهارات 

 االتصال
2 

مهارات 

 االتصال

 

1 

مهارات 

 التعلم
1 

مهارات 

 التعلم
2 

مهارات 

 التعلم
 1 مهارات التعلم 2 مهارات التعلم 1 مهارات التعلم 1

الثقافة 

 الصحية
1 

الثقافة 

 الصحية
1 

الثقافة 

 الصحية
1 

الثقافة 

 الصحية
1 

الفيزياء 

للعلوم 

 الصحية

 
الثقافة 

 الصحية
1 

مدخل 

للعلوم 

الشرعية 

 والدعوية

 

 
  

اإلنجليزية 

لألغراض 

 األكاديمية

 

8 
 4 الرياضيات

اإلنجليزية 

ألغراض 

 التخصص

 

6 

اللغة 

اإلنجليزية 

ألغراض 

 التخصص

8 

        
الكيمياء 

 الحيوية
 

الرياضيات 

(2) 
 

      
الحاسب اآللي 

(2) 
 

      

مقدمة في 

العلوم 

 الطبيعية

 

 على الرغم من تشابه أسماء املواد إال أن رموزها تختلف  •

 األرقام بجوار بعض املواد تشير إلى عدد الساعات  •

 ** تشمل كليات )الهندسة، علوم الحاسب، اإلعالم واالتصال، العلوم( 
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 86من  11الصفحة 

 جامعة امللك سعود

 كلية التمريض الكليات الصحية
الكليات العلمية 

 والهندسة
 كلية إدارة أعمال

الكليات 

 اإلنسانية
 كلية املجتمع

 لغة إنجليزية لغة إنجليزية لغة إنجليزية لغة إنجليزية لغة إنجليزية
مهارات اللغة 

 (1اإلنجليزية )

لغة إنجليزية 

 تخصصية

لغة إنجليزية 

 تخصصية

لغة إنجليزية 

 تخصصية

لغة إنجليزية 

 تخصصية
  

 مهارات جامعية مهارات جامعية مهارات جامعية مهارات جامعية مهارات جامعية
مهارات التعلم 

 والتفكير والبحث

 مهارات الحاسب مهارات الحاسب مهارات الحاسب مهارات الحاسب
مهارات 

 الحاسب
 مهارات الحاسب

اللياقة والثقافة 

 الصحية

اللياقة والثقافة 

 الصحية

اللياقة والثقافة 

 الصحية

اللياقة والثقافة 

 الصحية

 اللياقة والثقافة

 الصحية

اللياقة والثقافة 

 الصحية

 اإلحصاء الحيوي  اإلحصاء الحيوي 
مقدمة في 

 اإلحصاء

مبادئ اإلحصاء 

 في اإلدارة

مقدمة في 

 اإلحصاء

مقدمة في 

 اإلحصاء

مقدمة في 

الكيمياء 

 العضوية

   اإلحصاء اإلداري  كيمياء عامة علم الكيمياء

 مهارات الكتابة علم األحياء علم األحياء
االقتصاد مبادئ 

 الجزئي
  

   ريادة أعمال ريادة أعمال مصطلحات طبية فيزياء عامة

 

  



 

 

 

 

 

 
اقع واملأمول   86من  12الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

جامعة 

اإلمام 

محمد بن 

 نعبدالرحم

)الدمام 

(قساب
ً
 ا

جامعة 

 حائل

جامعة 

 نجران

األميرة 

 نورة
 الباحة

الجامعة 

 اإلسالمية

امللك 

 فيصل
 القصيم أم القرى 

األمير 

 سطام
 املجمعة

اإلمام 

محمد بن 

 سعود

 طيبة امللك فهد
امللك 

 سعود

امللك 

 عبدالعزيز

عدد 

 الجامعات 

لتي تقدم 

 املادة

 املادة

 X      X X X X   X X X 8 فيزياء عامة 

X X  X    X X      X X 7 إحصاء عام 

X       X   X   X X X 6 كيمياء عامة 

 X       X X X X  X X X 8 أحياء عامة 

X X X   X  X X X X X X X X X 13 مهارات حاسب 

X X X  X X   X X X X    X 10 مهارات اتصال 

X X X   X X X   X X X X  X 11 الرياضيات 

X X X  X  X X X  X X X X X X 13 لغة إنجليزية 

               X 1 الرياضيات للتخصصات النظرية 

X X X  X X   X      X X 8 مهارات تفكير وتعلم وبحث 

  X       X  X  X  X 5 اللغة العربية 

               X 1 اإلحصاء للتخصصات النظرية 

   X    X X X X X   X  7 
اللغة اإلنجليزية للتخصصات 

 الصحية

   X       X X     3 الفيزياء لألغراض الصحية 

       X X X X X     5 
اللغة اإلنجليزية للتخصصات 

 الهندسية والعلمية

        X  X X   X  4 مهارات تعلم 

   X      X    X  X 4 ( 1ثقافة إسالمية) 

      X   X      X 3  إحصاء حيوي 

  X       X       2 مهارات االستماع واملحادثة 

  X       X       2 مهارات القراءة 

  X X      X     X  4 مهارات الكتابة 

         X      X 2 كيمياء عضوية 

  X     X X X       4 حساب التفاضل 

       X  X       2 حساب التكامل 

 X      X X   X     4 كيمياء حيوية 

  
أخالقيات 

 املهنة
     X        2 أخالقيات املهن الطبية 

       X X        2 برمجة حاسب 

       X         1 فيزياء طبية 

       X         1 اثة البشرية  أساسيات الور

       X         1 لغة إنجليزية إدارية 

       X         1  أعمالإدارة 
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 86من  13الصفحة 

جامعة 

اإلمام 

محمد بن 

 نعبدالرحم

)الدمام 

(قساب
ً
 ا

جامعة 

 حائل

جامعة 

 نجران

األميرة 

 نورة
 الباحة

الجامعة 

 اإلسالمية

امللك 

 فيصل
 القصيم أم القرى 

األمير 

 سطام
 املجمعة

اإلمام 

محمد بن 

 سعود

 طيبة امللك فهد
امللك 

 سعود

امللك 

 عبدالعزيز

عدد 

 الجامعات 

لتي تقدم 

 املادة

 املادة

      X          1 تكنلوجيا معلومات 

      X          1 علوم أساسية 

 X          X    X 3 ثقافة صحية 

           X     1 مدخل للعلوم الشرعية 

           X     1 لغة انجليزية لألغراض األكاديمية 

           X     1 مقدمة للعلوم الطبيعية 

   X           X  2 مصطلحات طبية 

 X             X  2 ريادة أعمال 

              X  1 مبادئ اإلحصاء في اإلدارة 

              X  1  اإلحصاء اإلداري 

              X  1 مبادئ االقتصاد الجزئي 

 مهارات تطوير الذات 1                

 X               1 مبادئ الكليات الصحية 

            X X   2 مهارات الحياة الجامعية 

 X   X        X    3 لياقة بدنية 

X                1 النظام االجتماعي في اإلسالم 

X                1 العقيدة واألخالق 

X                1 تطبيقات الحاسب 

  X              1 كتابة التقارير الفنية 

   X             1 أحياء للتخصصات الصحية 

   X             1 رياضيات للتخصصات الصحية 

   X             1 مقدمة في املهن الصحية 

   X             1 كيماء للتخصصات الصحية 

    X            1 خدمة تطوعية 

    X            1 ريادة أعمال 

            X    1 تقنية هندسية 

    X            1 مهارات تقنية املعلومات 

X                1 مرسم أساسيات التصميم 

 

  



 

 

 

 

 

 
اقع واملأمول السنة التحضيرية في   86من  14الصفحة  "جامعة املؤسس  "الو

 طرق التقويم العاملية واملحلية للسنة التحضيرية

يحتل التقويم أهمية كبرى في التعليم الجامعي بشكل عام وفي السنة التحضيرية بشكل خاص وذلك الرتباطه 

الوثيق باملدخالت التعليمية وجودة العملية التدريسية ومدى تحقق مخرجات التعلم املنشودة. كما أن التقويم 

ساس لقياس مؤشرات األداء والوقوف على نقاط الضعف والقوة في عمليات التخطيط التعليمي يعتبر املحور األ 

ومعالجتها أو تنميتها. كما يساعد التقويم كافة أطراف العملية التعليمية من طالب وأعضاء هيئة تدريس وصناع 

تقويم محط اهتمام املطورين القرار في معرفة تحقق أهداف التعلم، وتحسين األداء التعليمي. وعليه يعتبر ال

 .وصناع القرار في املؤسسات التعليمية

وقد تطور مفهوم التعليم من االمتحان كمفهوم تقليدي يهدف لقياس الجانب املعرفي على حساب مستويات 

 في مدى حفظ الطالب ملا تم تعلمه خالل فصل دراس ي 
ً
إلى مفهوم أشمل وأعمق يعتبر التفكير العليا متمثال

 للعملية التعليمية ويعمل على إحداث تغييرات شاملة في مستويات التفكير العليا املتعلقة املتعل
ً
م محورا

 .بالتحليل والتركيب والتقزيم مثل التفكير الناقد واإلبداعي وحل املشكالت واتخاذ القرار

 ويتخذ التقويم األنواع التالية:

يم املبدئي الذي يتم التخطيط له في بداية وكذلك خالل الفصل وهو التقو  (:Formative Assessmentالتقويم البنائي ) -1

الدراس ي ويهدف إلعطاء الطالب واملعلم صورة وافية عن مستوى الطالب خالل فترة معينة، كما أنه يهدف إلعطاء تغذية 

 راجعة للطالب لالستفادة منها في بناء وتعديل سلوكه وتحصيله.

وهو التقويم الذي يحدث في نهاية الفصل الدراس ي ويهدف لقياس تقدم  (:Summative Assessmentالتقويم الختامي ) -2

 الطالب ومدى تحقيقه ألهداف املقرر الدراس ي. 

 : ستراتيجياتوللتقويم استراتيجيات وأساليب وأهداف ومن أهم تلك اال 

حقيقية أو محاكاتها ويتخذ األشكال التالية : ويهدف إلى توظيف مهارات التعلم في مواقف حياتية التقويم املعتمد على األداء -1

)العرض التوضيحي، املحاكاة، املناظرة، التقديم(. ويتطلب تقويم الطالب في هذه االستراتيجيات استخدام ساللم التقدير 

(Assessment Rubric) 

امللحوظة وتقييمها أو بناء  وتعنى بمراقبة ومتابعة سلوك الطالب وفق نموذج تقديري يهدف إلى تدوين املمارسات املالحظة: -2

 خطة لتطويرها. 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  15الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

العرض -املقابلة-الندوة-ويهدف إلى تقييم مهارة الطالب في الحوار واإلقناع عبر استراتيجيات محددة مثل )املؤتمر التواصل: -3

 (Assessment Rubric)استخدام ساللم التقدير  االستراتيجياتالتقديمي( ويتطلب تقويم الطالب في هذه 

وهو إحدى أشهر استراتيجيات التقويم الحديثة التي تهدف لتنمية وقياس مهارات التكفير العليا، وأبرز استراتيجياته  :املقال -4

)السؤال القائم على مشكلة( حيث يطلب املعلم من الطالب مناقشة إحدى املشاكل الواقعية في حياة والطالب واستعراض 

 ت األكاديمية وإبداء رأيه حولها. كيفية حلها بناء على نتائج األبحاث والنقاشا

وهي استراتيجية ملساعدة املتعلم لتشخيص ذاته ونقدها وتطويرها، ومن أبرز  (:Reflective essays)الذات مراجعة  -5

 استراتيجياتها )ملف اإلنجاز، يوميات الطالب، وتقويم الذات(

اقع   :يتلخص في التالي التقويم الحالي لبرنامج السنة التحضيرية بجامعة امللك عبدالعزيز  ممارساتوو

 نهائي 2دوري  1دوري 

30% 30% 40% 

يتخذ التقويم لبرنامج السنة التحضيرية بشكل عام نوعين من التقويم ترتكز بشكل أساس ي على مفهوم التقويم 

الطالب في املستويات املعرفية الدنيا املتمثلة في الفهم التقليدي الذي يهدف إلصدار حكم على سلوكيات 

والتطبيق وذلك في املفاهيم والعمليات الحسابية في التخصصات العلمية، باإلضافة ملحتوى املواد املعرفي في 

 التخصصات النظرية ويمكن تلخيصها في التالي:

 حيث يتم بناالختبارات الدورية:  -1
ً
اؤها باستخدام االختبارات املتعددة لكل سؤال، وتهدف وتتخذ اإلجابات املغلقة منهجا

لقياس الطالب بشكل موضوعي. ويتم تطبيق هذا النوع من االختبارات بواقع اختبارين دوريين في الفصل الدراس ي الواحد 

 من الدرجة الكلية للمادة في كل اختبار. %30وبوزن 

يتم اختبار الطالب مرتين في مهارة الكتابة وتهدف إلى قياس  ليزية(:)اللغة اإلنج Writing Quizzesاختبار الكتابة القصيرة  -2

 مستوى الطالب بشكل مستمر في مهارة الكتابة باستخدام ساللم التقدير، ويتم إعطاء تغذية راجعة بعد كل اختبار، 

مهارة التحدث في اللغة  وهو اختبار نهائي يعقد ملرة واحدة يهدف لتقييم الطالب في (:اختبار التحدث )اللغة اإلنجليزية -3

 اإلنجليزية وإصدار حكم نهائي عليها ملرة واحدة بانتهاء فترة املقرر الدراس ي.

وتعتبر األسئلة املوضوعية هي النوع السائد في ممارسات التقويم ملعظم املقررات في مرحلة  النهائي: االختبار  

 من نسبة الدرجات للمادة. %40السنة التحضيرية، بواقع 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  16الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 تطبيق مقترح التقويم على طالب السنة التحضيرية

يمكن تطبيق مفهوم التقويم كما تم شرحه أعاله وفق معطيات وواقع السنة التحضيرية بجامعة امللك 

 في رفع الكفاءات التعليمية لطالب زعبدالعزي
ً
، وبما يحقق مواءمة املمارسات املحلية باملرجعيات العاملية، أمال

صقل املهارات العلمية لتحقيق التقدم املنشود وفق توجهات اإلدارة العليا للجامعة ووزارة وطالبات الجامعة و 

 . 2030التعليم، وإلعداد الطالب للمرحلة الجامعية في ضوء متطلبات رؤية السعودية 

 املقترح األول:

بتوزيع آليات ودرجات  ويعتمد على قياس التقويم النهائي فقط ألداء الطالب املعرفي خالل الفصل الدراس ي وذلك

تقويم نهائي، لكل مادة. بينما يعتبر تقويم الكفاءات األكاديمية املتمثل في التقويم التكويني  %100التقويم بواقع 

 الجتياز املادة، مع تحقيق آليات التقويم واالستفادة منها لتقديم التغذية الراجعة للطالب لتحسين 
ً
متطلبا

 . وقد يعد هذا النوع من التقويم هو األنسب لواقع برنامج السنة التحضيرية.مهاراته وكفاءاته األكاديمية

 تقويم الكفايات: التقويم التكويني

نسبة التقويم للدرجة 

 الكلية

 

املهارات التي يقيسها )وفق  آلية تقويمه

NCAAA) 

 م نوعه وصفه

 التواصل والحوار ساللم التقدير ال يوجد

 الفهم واإلقناع

 النقد

 استخدام التقنية

 االستدالل باملراجع البحثية

 املسؤولية

تقديم عرض تقديمي وفق املعايير 

العلمية في أحد املواضيع 

الدراسية باستخدام املراجع 

املناسبة إجابة على مهمة أو 

مشروع يوجهه محاضر املادة 

 
ً
 مسبقا

 1 عرض تقديمي

تقديم  ال يوجد

مشروع/تقرير 

 لال يقبحثي بما 

 كلمة 3000عن 

 البحث والكتابة األكاديمية

 الفهم

 النقد

 استخدام النظريات املعرفية

 حل املشكالت

 استخدام املعمل

اإلجابة على سؤال قائم على 

 أو مراجعة 
ً
مشكلة تتطلب بحثا

 أدبيات الدراسة

 2 مشروع بحث

 تقرير مشروع ال يوجد

 ساللم التقدير

 مهارات القراءة األكاديمية

 األكاديميةمهارات الكتابة 

 مهارات اإللقاء والحوار

 مهارات استخدام املعمل

 مهارات البحث العلمي

 مهارات مراجعة أدبيات الدراسة

من معدل  %5يحدد واقع 

 لإلرشاد 
ً
حصص املادة حضورا

الجامعي والذي يعنى بإشراك 

الطالب في دروس ودورات تحقيق 

املهارات األكاديمية وفق كل 

 تخصص

املهارات 

 األكاديمية

3 

  (%100تقويم املعرفة: التقويم النهائي )

  1دوري  2دوري  نهائي

40% 30% 30%  

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  17الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 املقترح الثاني:

خالل الفصل واألكاديمية ويعتمد على قياس التقويم التكويني والتقويم النهائي ألداء الطالب وكفاءاته املعرفية 

تقويم نهائي،  %60تقويم تكويني، و %40ودرجات التقويم بواقع الدراس ي بطريقة موضوعية وذلك بتوزيع آليات 

 لكل مادة كالتالي:

 (%40تقويم الكفايات: التقويم التكويني )

نسبة التقويم للدرجة 

 الكلية

40% 

املهارات التي يقيسها )وفق  آلية تقويمه

NCAAA) 

 م نوعه وصفه

 التواصل والحوار ساللم التقدير % 10

 الفهم واإلقناع

 النقد

 استخدام التقنية

 االستدالل باملراجع البحثية

 املسؤولية

تقديم عرض تقديمي وفق املعايير 

العلمية في أحد املواضيع 

الدراسية باستخدام املراجع 

املناسبة إجابة على مهمة أو 

مشروع يوجهه محاضر املادة 

 
ً
 مسبقا

 1 عرض تقديمي

تقديم  20%

مشروع/تقرير 

 لال يقبحثي بما 

 كلمة 3000عن 

 البحث والكتابة األكاديمية

 الفهم

 النقد

 استخدام النظريات املعرفية

 حل املشكالت

 استخدام املعمل

اإلجابة على سؤال قائم على 

 أو مراجعة 
ً
مشكلة تتطلب بحثا

 أدبيات الدراسة

 2 مشروع بحث

 تقرير مشروع 10%

 ساللم التقدير

 مهارات القراءة األكاديمية

 الكتابة األكاديميةمهارات 

 مهارات اإللقاء والحوار

 مهارات استخدام املعمل

 مهارات البحث العلمي

 مهارات مراجعة أدبيات الدراسة

من معدل  %5يحدد واقع 

 لإلرشاد 
ً
حصص املادة حضورا

الجامعي والذي يعنى بإشراك 

الطالب في دروس ودورات تحقيق 

املهارات األكاديمية وفق كل 

 تخصص

املهارات 

 ألكاديميةا

3 

  (%60التقويم النهائي )

  1دوري  2دوري  نهائي

40% 10% 10%  

 في تطبيق مقترحات التقويم السابقة: التحديات 

 هناك تحديات قد تواجه تطبيق التقويم في مفهومه املعروض في هذا املقترح، والتي تتمثل في التالي:

 في ضوء األعداد  قد يشكل التقويم التكويني في كال املقترحين األول  -1
ً
 على عضو هيئة التدريس خصوصا

ً
 كبيرا

ً
والثاني عبئا

 الكبيرة للطالب في الشعب الدراسية، وإضافة إلى متطلبات التقويم النهائي.

 وبالتالي صعوبة إقناع صناع القرار بتطبيقه. -2
ً
 وغير موضوعيا

ً
 قد يعتبر التقويم التكويني ذاتيا

 ام لبرامج تدريبية إلتقان كيفية تطبيق التقويم التكويني.قد يحتاج عضو هيئة التدريس االنضم -3

 قد يعتبر التقويم بشقية إضافة مرهقة للطالب ومكلفة للجامعة. -4



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  18الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 السابقة وربطها مع التسكين والقبول  لألعوامتحليل مستويات الطلبة 

طالب وطالبات والذي يركز فقط على عرض اإلحصائيات في صورة جداول ألعداد من التقرير  القسمهذا  في

(. 2018-2015)دفعة  دفعات متتالية ألربعةامللك عبدالعزيز  في جامعةمع الرسوم البيانية لها السنة التحضيرية 

  ألف 47كانت عينة الدراسة تشمل تقريبا 
ً
ويبين الرسم  طالبة( 28016وطالب  18391)طالب وطالبة تحديدا

التفصيلية للقبول والتسكين ية والبيانات األرقام التوضيحي تفاصيل هذه األعداد. حيث تشمل اإلحصائ

 في الكليات املنتمين اليها.  الطلبة تومعدال 

كذلك و العامة ثانوية للالخاصة  النسبة سردعند القبول مع  ةبللطلزونة سيتم استعراض النسبة املو  في البداية

 تاملقرراجميع في  ات تفصيليالدرجا متوسط يخص السنة التحضيرية فسنسرد أما ماالقدرات والتحصيلي. 

ذلك  بعدثم . واملسار االدبياملسار العلمي  ،املسارين)مقررات السنة التحضيرية(، وذلك في للطلبة  الدراسية

)بعد السنة مع التسكين  ة عند القبول )ثانوية + قدرات + تحصيلي(لطلبلوزونة العالقة بين النسبة امل سيتم سرد

عالقة بين مستويات القارنة وإيجاد هو املجدير بالذكر هنا ال. و (2018إلى  2015) لألعوامالتحضيرية( في الكليات 

في الصعيد العام سنسرد املعدل لكل ما سبق ذكره فعلى الصعيد العام وعلى الصعيد الخاص.  جميعهاالطلبة 

املعدل في القبول و  ـةالبلطلوزونة النسبة املأعاله على السنوات السابقة أما على الصعيد الخاص فسنربط بين 

وندرس العالقة بينهما. أما فيما يخص الدرجات التفصيلية في املقررات  التراكمي )بعد السنة التحضيرية(

العلمية واألدبية. يظهر الرسم  فسنسرد املعدل في كل سنة ونربطها مع السنوات السابقة ونربط ذلك مع الكليات

 عات مع تحديد الشطر وكذلك املسار العلمي. البياني اعداد افراد العينة لكل الدف

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  19الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 
 

 

 

2015 2016 2017 2018  

20222764 3351 2069 10206 

 26772192 2478 837 8184 

 46994956 5829 2906 18390 

 

26823750 4025 3286 13743 

 37923600 4384 2497 14273 

 64747350 8409 5783 28016 

 1117312306 14238 8689 46406 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  20الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

إحصائيات املتوسط للنسبة املوزونة عند القبول ونسبة القدرات  (1

والتحصيلي والثانوية العامة وعالقتها مع الطالب املسكنين في جميع 

 الكليات:
 الطالب:شطر  -أ

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
 2015دفعة  طالبعلمي 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 84.9 73.3 79.7 94.0 جميع الكليات

 90.2 80.9 85.3 97.0 الطب

 87.9 76.0 81.4 96.5 رابغ-الطب

 87.0 74.7 81.1 95.5 الصيدلة

 87.6 76.1 82.1 95.5 طب األسنان

 85.2 73.3 80.4 94.8 العلوم الطبية التطبيقية

 85.8 74.8 80.6 95.4 الهندسة

 84.7 73.5 80.9 94.8 رابغ-الهندسة 

 84.5 71.7 80.7 92.6 تصاميم البيئة

 85.4 74.1 80.0 94.2 الحاسبات وتقنية المعلومات

 81.0 69.4 74.2 92.7 رابغ-الحاسبات وتقنية المعلومات

 82.8 71.0 77.3 92.5 العلوم

 82.5 69.0 73.9 93.1 رابغ-واآلداب العلوم 

 80.6 66.7 74.6 91.3 االقتصاد واالدارة

 81.9 68.7 76.6 90.4 علوم االرض

 85.0 74.4 83.0 90.4 علوم البحار

 84.2 70.8 79.9 92.2 الدراسات البحرية

 82.0 67.1 78.4 86.7 وزراعة م.الجافة ةاألرصاد والبيئ

     

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
ي   2015دفعة  طالبأدب 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 80.8 62.4 69.9 86.7 جميع الكليات

 80.4 61.1 70.4 87.3 والعلوم اإلنسانيةاآلداب 

 80.5 64.9 73.6 89.3 االقتصاد واالدارة

 80.0 59.4 69.4 87.0 االتصال واإلعالم

 83.5 64.7 75.0 89.0 الحقوق

 77.0 60.4 62.7 83.3 رابغ-االعمال  

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  21الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
 2016دفعة  طالبعلمي 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 85.3 73.0 80.0 93.5 جميع الكليات

 90.0 79.6 84.9 97.1 الطب

 88.2 76.2 83.0 95.8 رابغ-الطب

 86.3 72.2 81.1 94.9 الصيدلة

 87.9 75.8 82.7 95.8 طب األسنان

 85.5 72.1 79.4 94.1 العلوم الطبية التطبيقية

 87.7 75.6 83.2 95.3 الهندسة

 85.5 72.0 79.8 94.0 رابغ-الهندسة 

 84.4 71.5 79.9 92.1 تصاميم البيئة

 85.3 73.7 80.2 92.9 الحاسبات وتقنية المعلومات

 81.0 67.7 73.3 91.9 رابغ-وتقنية المعلوماتالحاسبات 

 82.7 69.2 77.2 91.5 العلوم

 80.5 67.0 71.9 91.1 رابغ-واآلداب العلوم 

 84.3 73.0 78.1 92.4 االقتصاد واالدارة

 82.6 67.9 77.1 92.0 علوم االرض

 82.4 68.4 76.8 91.3 علوم البحار

 82.5 68.3 77.5 91.2 الدراسات البحرية

 82.9 70.7 78.1 87.5 الجافة وزراعة م.  ةاألرصاد والبيئ

     

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
ي   2016دفعة  طالبأدب 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 81.0 63.0 70.0 87.1 جميع الكليات

 80.4 62.6 69.5 87.2 والعلوم اإلنسانيةاآلداب 

 81.1 64.5 72.0 88.1 االقتصاد واالدارة

 80.3 62.3 68.9 87.0 االتصال واإلعالم

 84.0 65.8 75.1 89.8 الحقوق

 80.0 63.0 68.9 82.0 رابغ-االعمال  

 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  22الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
 2017دفعة  طالبعلمي  

 نسبة الثانوية المتوسط لـ
نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 85.4 75.4 79.2 93.1 جميع الكليات

 91.0 83.9 85.9 96.8 الطب

 87.3 77.7 79.4 95.9 رابغ-الطب

 86.9 76.8 80.5 94.8 الصيدلة

 88.4 80.1 82.4 95.3 طب األسنان

 86.9 76.9 80.2 94.9 الطبية التطبيقيةالعلوم 

 89.1 81.3 83.1 95.7 الهندسة

 85.1 74.6 78.2 93.5 رابغ-الهندسة 

 84.6 73.8 78.9 92.4 تصاميم البيئة

 86.6 77.4 80.8 93.7 الحاسبات وتقنية المعلومات

 81.3 69.9 72.4 91.2 رابغ-الحاسبات وتقنية المعلومات

 83.3 72.1 77.0 91.5 العلوم

 80.7 68.7 71.8 90.7 رابغ-واآلداب العلوم 

 84.2 73.2 78.1 92.3 االقتصاد واالدارة

 81.8 69.5 76.1 90.1 علوم االرض

 82.5 70.8 76.6 90.4 علوم البحار

 83.9 72.1 77.5 92.4 الدراسات البحرية

 82.0 70.8 75.0 90.6 وزراعة م.الجافة ةاألرصاد والبيئ

 

 متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
ي   2017دفعة  طالبأدب 

 نسبة الثانوية المتوسط لـ
نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 80.0 62.6 69.2 86.3 جميع الكليات

 79.4 62.6 69.4 86.7 والعلوم اإلنسانيةاآلداب 

 80.6 64.3 71.2 86.9 االقتصاد واالدارة

 79.2 62.1 69.2 85.8 االتصال واإلعالم

 83.0 67.6 74.7 88.9 الحقوق

 77.8 61.4 67.2 84.8 رابغ –االعمال  

 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  23الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 شطر الطالبات: -ب

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
 2015دفعة  طالباتعلمي 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 85.4 76.2 78.0 95.7 جميع الكليات

 90.5 83.6 85.1 98.6 الطب

 89.3 80.6 81.1 97.7 الصيدلة

 89.0 81.5 82.1 98.3 طب األسنان

 88.7 80.3 82.5 97.6 العلوم الطبية التطبيقية

 87.2 77.6 77.9 96.7 التمريض

 92.6 85.8 86.8 98.9 الهندسة

 84.7 76.7 80.1 96.5 الحاسبات وتقنية المعلومات

 81.8 72.1 72.1 91.5 رابغ-الحاسبات وتقنية المعلومات

 83.8 73.7 75.7 94.9 العلوم

 77.5 68.7 67.4 87.1 رابغ-واآلداب العلوم 

 85.8 76.2 79.1 96.5 االقتصاد واالدارة

     

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
ي   2015دفعة  طالباتأدب 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 83.1 70.2 74.8 91.1 جميع الكليات

 82.7 69.8 74.8 91.3 والعلوم اإلنسانيةاآلداب 

 84.4 73.1 77.1 94.3 االقتصاد واالدارة

 84.8 73.5 79.3 94.0 االتصال واإلعالم

 87.3 73.1 79.7 96.0 الحقوق

 82.0 67.1 69.4 83.9 رابغ-االعمال  

 80.7 67.4 69.6 86.2 رابغ-واآلداب العلوم 

 79.7 69.9 75.7 91.2 التصاميم والفنون

ل  
ز  84.6 73.0 76.6 93.9 االقتصاد المنز

 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  24الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
 2016دفعة  طالباتعلمي 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 85.6 74.4 77.8 95.1 جميع الكليات

 91.0 82.2 85.1 98.1 الطب

 90.0 80.0 82.7 98.3 الصيدلة

 90.8 81.0 84.3 98.6 األسنانطب 

 89.1 79.2 80.9 97.8 العلوم الطبية التطبيقية

 87.5 76.6 79.3 96.8 التمريض

 92.4 83.8 87.6 98.8 الهندسة

 88.0 77.4 81.2 96.7 الحاسبات وتقنية المعلومات

 83.0 70.4 74.0 93.5 رابغ-الحاسبات وتقنية المعلومات

 84.0 72.4 75.8 94.0 العلوم

 79.6 67.8 69.4 90.3 رابغ-واآلداب العلوم 

 86.5 74.9 78.9 96.7 االقتصاد واالدارة

     

ي متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات  أدب 
 2016دفعة  طالبات

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 83.5 71.5 76.1 91.7 الكلياتجميع 

 82.8 70.7 75.3 90.9 والعلوم اإلنسانيةاآلداب 

 85.0 73.2 77.1 93.9 االقتصاد واالدارة

 84.1 71.9 77.3 93.8 االتصال واإلعالم

 86.0 74.6 79.3 94.9 الحقوق

 84.9 64.9 69.1 84.9 رابغ-االعمال  

 86.4 74.3 80.5 92.1 رابغ-واآلداب العلوم 

 82.2 70.7 76.7 91.5 التصاميم والفنون

ل  
ز  85.2 73.9 78.3 93.7 االقتصاد المنز

 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  25الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
 2017دفعة  طالباتعلمي 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 86.7 79.3 77.9 94.9 جميع الكليات

 92.2 87.3 85.3 98.3 الطب

 91.4 86.0 83.8 98.1 الصيدلة

 91.1 85.2 83.4 98.1 طب األسنان

 91.2 86.2 83.0 98.0 العلوم الطبية التطبيقية

 89.5 83.5 80.5 97.2 التمريض

 93.5 88.9 87.6 98.9 الهندسة

 88.4 81.8 79.9 96.1 الحاسبات وتقنية المعلومات

 84.6 76.4 73.7 94.5 رابغ-الحاسبات وتقنية المعلومات

 84.8 76.8 75.7 93.6 العلوم

 80.9 70.9 70.3 91.2 رابغ-واآلداب العلوم 

 88.8 81.7 80.6 96.6 االقتصاد واالدارة

     

متوسط نسبة الثانوية واختبارات القياس وموزونة القبول لجميع الكليات 
ي   2017دفعة  طالباتأدب 

 المتوسط لـ
نسبة 
 الثانوية

نسبة 
 القدرات

نسبة 
 التحصيل  

نة و موز 
 القبول

 81.9 70.5 74.7 90.1 جميع الكليات

 81.4 70.3 75.1 90.2 والعلوم اإلنسانيةاآلداب 

 84.2 73.6 77.2 93.1 االقتصاد واالدارة

 84.2 72.6 77.8 92.7 االتصال واإلعالم

 86.5 75.7 80.4 94.7 الحقوق

 77.2 67.9 69.8 86.0 رابغ-االعمال  

 80.6 71.4 74.6 87.7 رابغ-واآلداب العلوم 

 82.2 71.4 76.0 91.0 التصاميم والفنون

ل  
ز  84.4 73.7 76.8 93.3 االقتصاد المنز

 

ثانوية العامة والقدرات والتحصيلي هي كالتالي: فقد حصل شطر لللدرجات التفصيلية فا 2018وبالنسبة لدفعة 

، متوسط 87.5ومتوسط املوزونة للقبول هو  94.3املسار العلمي كمتوسط الثانوية العامة على  –الطالب 

ومتوسط املوزونة  88.9. واملسار االدبي كمتوسط الثانوية العامة على 79.6والتحصيلي  81.5القدرات يساوي 

املسار  –. وفيما يخص شطر الطالبات 64.4والتحصيلي  71.8، متوسط القدرات يساوي 81.7و للقبول ه

 79.1، متوسط القدرات يساوي 87.7ومتوسط املوزونة للقبول هو  95.5العلمي كمتوسط الثانوية العامة على 

، 83.6للقبول هو ومتوسط املوزونة  92.1. واملسار االدبي كمتوسط الثانوية العامة على 81.3والتحصيلي 

 .72.5والتحصيلي  77.3متوسط القدرات يساوي 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  26الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

نسبة ع م ملوزونة عند القبول انسبة للأعداد الطلبة  إحصائيات (2

 بعد السنة التحضيرية:التسكين 
- 2017 – 2016 – 2015دفعات ) ألربعةالعالقة لطلبة جامعة امللك عبدالعزيز  التالية توضح الرسوم البيانية

ونتائج تحصيلهم  )الثانوية العامة + القدرات + التحصيلي( النسبة املوزونة عند القبول للطلبة( بين 2018

الطلبة إلى أربعة وتصنيف النسبة املوزونة للتسكين. وتم تقسيم مع  بمقارنتهافي السنة التحضيرية  األكاديمي

 املجموعة األولى. والتحصيلي والقدراتالثانوية  نسبةالنسبة املوزونة للقبول واملتضمنة اعتمادا على  مجموعات

املجموعة الثالثة ، و % 90 وأقل من 80واملجموعة الثانية الحاصلين على  % 90أكثر من الطلبة الحاصلين على 

، وذلك في النسبة املوزونة عند القبول % 70أقل من  ة من حصل علىاملجموعة الرابع، اما % 80 وأقل من 70 من

 .(القدرات + التحصيلي)الثانوية العامة + 

نالحظ أن التحصيل العلمي لدى الطلبة في املرحلة الجامعية في تزايد مستمر مع ثبات مستوياتهم في املرحلة 

من  أكبر 2017. واملقصود من ذلك أن الوعي لدى طلبة دفعة على جميع الدفعات الثانوية والتحصيل العلمي بها

ة عبالنسبة للدف 2016يادة التحصيل العلمي لهم. كذلك الحال لدفعة الدفعات السابقة مما كان له األثر في ز 

 .على مر السنين التي قبلها وكأن األجيال تتناقل العلوم او العملية التعليمية فيما بينهم

تزايد في اعداد الطلبة الحاصلين على معدل موزون عالي بعد  لهذا نجد أنه في كال املسارين العلمي واإلداري يوجد

االنتهاء من السنة  % بعد 90أعلى من  تسكين االنتهاء من السنة التحضيرية. فنسبة الطالب الحاصلين على موزونة

لطالب  (%10- %5- %3- %1بينما تكون النسبة هي ) (%33- %29 – %31 – %31)التحضيرية في املسار العلمي 

التوالي. أما بالنسبة للطالبات في املسار  على 2018و 2017و 2016و 2015املسار اإلداري وذلك لطالب دفعة 

% بعد االنتهاء من السنة التحضيرية هي  90العلمي فنجد ان نسبة الطالبات الحاصلين على موزونة أعلى من 

 2016و 2015داري وذلك لطالبات دفعة ( للمسار اإل %26- %16- %15- %12( و )51%- 38%- 34%- 32%)

 جدول التالي: حسب ال التوالي، على 2018و 2017و

 
 السنة التحضيرية % بعد 90أعلى من  تسكين اعداد الطلبة الحاصلين على موزونة

 طالبات طالب الشطر

 أدبي علمي أدبي علمي املسار

 450 902 39 622 2015دفعة 

 528 1182 72 866 2016دفعة 

 703 1538 118 987 2017دفعة 

 646 1693 83 740 2018دفعة 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  27الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

وهذا الفارق  واالدبي،أيضا من املالحظ في البيانات السابقة الفرق الكبير بين مستويات الطلبة في املسار العلمي 

في تزايد مستمر على مدار الدفعات الثالثة السابقة. اما بالنسبة لشطر الطالبات فهم في تفوق مستمر على 

 ان املنهج العلمي للشطرين  واألرقام،ات انيضح جدا في جميع البشطر الطالب على مر السنين وهذا وا
ً
علما

العالقة طردية بين نسبة القبول ونسبة التسكين فكلما قلت النسبة  إجماال،موحد في السنة التحضيرية. 

  املوزونة للتسكين تقل النسبة املوزونة للقبول.

 

 

 

 

 

 

 

الكلية / الدفعة / 

 الشطر 

2015 2016 2017 2018 

 طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

 99.4 96 98.7 95.9 98.2 96.3 97.7 95.3 الطب والجراحة

 98.7 92.2 97.7 92.3 96.7 92.8 96.3 91.3 طب االسنان

 98.2 87.4 96.8 87.8 95.1 86.1 94.3 82.7 العلوم الطبية

 97.9 86.5 96.8 89.2 95.4 88.4 94.1 86.5 الصيدلة

 95.7 - 93.3 - 89.9 - 85.1 - التمريض

 99.1 87.2 98.7 89.4 97.9 85.5 96.9 83.4 الهندسة

 - 72.3 - 77.2 - 66.6 - 68.1 تصاميم البيئة

 93.2 76.5 91.2 81.9 90.2 69.2 86 71.6 الحاسبات

 90.8 77.1 88.8 78.9 85.9 73.1 81.6 39.9 اإلدارة واالقتصاد

 84.9 45.3 85.6 52.5 83.7 49.3 80.3 49.9 العلوم

 - 71.2 - 57.3 - 60.8 - 71.6 علوم األرض

 - 41.9 - 68.4 - 70.2 - 72.6 علوم البحار

 - 50.7 - 59.1 - 70.8 - 68.2 األرصاد والبيئة

 - 52.7 - 75.3 - 53.8 - 65.5 دراسات بحرية

 86.9 48.7 84.9 72.3 81.9 50.9 84.3 55.8 واالعالماالتصال 

 78.2 48.6 79.7 41.6 77.6 61.8 79.1 56.8 اآلداب والعلوم االنسانية

 86.9 55.1 85.3 79.1 82.8 71.5 85.4 47.6 أدبي-واالقتصاداإلدارة 

 90.8 81.1 88.9 82.9 85.7 78.4 91.1 75.5 الحقوق 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  28الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 

 

 %  100 – 95نسبة التسكين من  .أ

 
 

أقل من  – 90نسبة التسكين من  .ب  %95و

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  29الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

أقل من  – 85نسبة التسكين من  .ت  %90و

 
 

 

أقل من  – 80نسبة التسكين من  .ث  %85و

 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  30الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

أقل 80نسبة التسكين من  .ج  و

 
 

 

ومما سبق نالحظ أن جميع الطالب والطالبات املتعثرين في الجامعة هم ممن كانت نسبتهم املوزونة عند القبول 

 %70واضح من الرسوم البيانية أن تحصيلهم العلمي واألكاديمي في السنة التحضيرية أقل من  ألنه. %80أقل من 

كمعدل موزون وهذا قد يكون شبه من املستحيل أن يتم تسكين الطالب في رغبته األولى حتى الرغبة الرابعة من 

النسب املوزونة  أقل أدناه . حيث يمثل الجدول الطالبةالكليات املتاحة في املسار الذي يدرس به الطالب أو 

 كلية والدفعة )العام الدراس ي(. كل للتسكين حسب 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  31الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

املعدل مع  القبول أعداد الطلبة بالنسبة املوزونة عند  إحصائيات (3

 بعد السنة التحضيرية: التراكمي
 تخر ملسآاملعدل التراكمي هو مقياس ن إ

ً
في تسكين  ويات الطلبة في السنة التحضيرية ولكن ليس دقيق جدا

 ايضا نتائج تحصيل الطلبة في السنة التحضيرية إلى خمسة مجموعات سردتم ، ولكن في هذا القسم الطالب 

تحصيلهم ومقارنة النتائج مع  )الثانوية العامة + القدرات + التحصيلي(الطلبة عند القبول حسب موزونة 

عدل التراكمي للطلبة، أي بمعنى سيكون مع امل بالعالقةوذلك السنة التحضيرية االكاديمي خالل مرحلة 

التصنيف التالي للجدول يوضح عالقة املعدل التراكمي مع النسبة املوزونة عند القبول  ، والتي ستكون كالتالي: 

املجموعة )بعد انتهاء السنة التحضيرية(، و  5من  5معدل تراكمي  على احصلو الطلبة الذين  املجموعة األولى

للطلبة  موعة الرابعةجامل، واما  4.75 و 3.75املجموعة الثالثة بين ، و  5و أقل من  4.75 ىعل الحاصلين الثانية

 معدل تراكمي بين على احصلو واالخيرة هم من  املجموعة الخامسةو  % 3.75و أقل من  3.0على  احصلو الذين 

 ة التي كان يدرس بها: عوالدفيبين الجدول التالي أعداد اطالب الحاصلين على معدل تراكمي عالي . 5من  3و 2.5

 

 الشطر

 املسار

 الدفعة

 في السنة التحضيرية 5من  5معدل اعداد الطلبة الحاصلين على 

 طالبات طالب

 أدبي علمي أدبي علمي

2015 2 0 0 0 

2016 15 1 23 8 

2017 155 6 366 36 

2018 102 3 504 26 

 الشطر

 املسار

 الدفعة

 السنة التحضيرية فيوأعلى  4.75 معدلاعداد الطلبة الحاصلين على 

 طالبات طالب

 أدبي علمي أدبي علمي

2015 88 19 250 250 

2016 159 30 541 303 

2017 583 67 834 349 

2018 546 44 1391 365 

 

 ان معيار املعدل التراكمي ال يمكن االعتماد عليه في التسكين حيث ان االعداد كثيرة جدا وفي 
ً
ومن الواضح جدا

ويمثل الشكل البياني التالي العالقة الطردية بين مستويات الطلبة عند   وخصوصا للطالبات. مستمر،تزايد 

 القبول واملعدل التراكمي. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  32الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 
 شطر الطالب: .أ

 5من  5التراكمي املعدل  .أ

 
 

  5من  4.99 – 4.75املعدل التراكمي  .ب

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  33الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

  5من  4.74 – 3.75املعدل التراكمي  .ت

 
 

  5من  3.74 – 3املعدل التراكمي  .ث

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  34الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

  5من  2.99 – 2.5املعدل التراكمي  .ج

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  35الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 شطر الطالبات: .ب

  5من  5املعدل التراكمي  .ح

 
 

  5من  4.99 – 4.75املعدل التراكمي  .خ

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  36الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

  5من  4.74 – 3.75املعدل التراكمي  .د

 
 

  5من  3.74 – 3املعدل التراكمي  .ذ

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  37الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 

  5من  2.99 – 2.5املعدل التراكمي  .ر 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  38الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 الكلياتمع لنسبة املوزونة عند القبول لأعداد الطلبة  إحصائيات (4

 )التسكين(:
حيث   الكلية التي تسكن بها الطالب.في هذا الجزء من اإلحصائيات نربط نسبة الطالب املوزونة عند القبول مع 

واعداد الطلبة امللتحقين بها في كل شطر لألربع الدفعات  الكليات الصحية والعليمة واألدبيةالتالية  الكاألشيبين 

 . 2017الى  2015التي تم ذكرها من 

 

 الكليات الصحية .أ

 
  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  39الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  40الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  41الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 الكليات العلمية  .ب

 

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  42الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  43الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 الكليات االدبية .ت

 

 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  44الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 

 
  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  45الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 تفاصيل التحصيل العلمي ودرجات الطلبة في مواد السنة التحضيرية:   (5
 :شطر الطالب .أ

 
 

 
  

MATH_11082.998.494.187.880.593.083.071.568.0

BIO_11079.197.492.588.884.484.175.968.967.8

CHEM_11082.796.893.090.385.089.079.674.270.5

STAT_11084.096.091.789.085.389.183.177.174.9

PHYS_11080.196.990.783.077.889.774.968.967.5

CPIT_10090.195.594.091.689.892.390.886.084.5

COMM_10192.097.195.594.192.993.792.089.787.1

ELI_10187.395.594.093.392.991.591.485.786.0

ELI_10286.695.093.291.690.190.588.783.182.3

ELI_10380.792.288.786.185.384.683.975.876.2

ELI_10481.993.489.586.184.985.085.575.175.6

ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2015 - علمي - طالب
 
متوسط درجات الطالب  ف

ARAB_10170.769.771.966.677.1

COMM_10182.982.886.383.089.3

COMM_10282.181.482.180.088.1

CPIT_10079.576.783.076.984.7

ISLS_10177.775.878.773.484.7

MATH_11169.669.071.568.381.8

STAT_11177.877.981.677.087.1

ELI_10179.376.082.079.085.5

ELI_10276.172.778.774.281.9

ELI_10370.466.973.568.174.5

ELI_10470.366.372.667.573.3

ي - طالب ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2015 - أدب 
 
متوسط درجات الطالب  ف



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  46الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 
 

 
  

MATH_11081.398.496.389.582.492.980.568.478.8

BIO_11081.399.396.995.492.489.681.168.580.1

CHEM_11081.496.793.790.687.789.880.472.176.9

STAT_11086.197.395.492.390.692.686.778.785.7

PHYS_11080.996.493.687.384.190.277.569.479.8

CPIT_10092.597.896.595.294.095.293.487.793.0

COMM_10191.497.395.894.093.094.290.587.790.7

ELI_10186.794.692.387.888.991.193.084.087.8

ELI_10284.193.992.487.789.289.587.280.284.5

ELI_10381.292.689.885.786.186.685.875.079.3

ELI_10480.592.889.284.585.286.187.072.879.2

ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2016 - علمي - طالب
 
متوسط درجات الطالب ف

ARAB_10170.968.872.268.178.4

COMM_10184.983.186.383.890.5

COMM_10282.780.684.281.489.7

CPIT_10081.478.684.379.988.5

ISLS_10176.774.578.773.084.5

MATH_11171.269.172.267.480.9

STAT_11182.980.585.280.691.1

ELI_10177.775.184.176.785.3

ELI_10273.470.079.471.481.6

ELI_10368.865.374.766.576.6

ELI_10468.765.472.565.974.9

ي - طالب ي كل مادة مع الكليات -دفعة 2016 - أدب 
 
متوسط درجات الطالب  ف



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  47الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 
 

 
 

MATH_11082.198.594.287.388.394.184.873.479.0

BIO_11081.899.397.294.992.293.984.472.480.9

CHEM_11079.795.992.588.386.689.979.671.976.4

STAT_11085.998.696.192.492.995.088.478.985.8

PHYS_11082.597.794.189.788.893.483.574.779.4

CPIT_10093.898.997.496.395.297.195.490.893.5

COMM_10191.197.694.794.493.294.891.987.490.7

ELI_10184.996.493.490.089.590.291.483.587.6

ELI_10283.194.991.589.187.589.989.679.585.0

ELI_10379.993.088.785.783.586.585.076.180.0

ELI_10480.893.489.587.584.187.486.975.879.9

ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2017 - علمي - طالب
 
متوسط درجات الطالب ف

ARAB_10173.871.775.469.182.9

COMM_10185.884.188.782.291.9

COMM_10284.081.487.379.991.0

CPIT_10085.683.488.783.292.3

ISLS_10180.578.082.775.488.9

MATH_11177.975.281.375.387.6

STAT_11183.981.788.381.692.0

ELI_10179.177.682.781.784.6

ELI_10274.472.378.374.580.3

ELI_10371.569.874.170.777.0

ELI_10471.168.774.370.276.2

ي - طالب ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2017 - أدب 
 
متوسط درجات الطالب  ف



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  48الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 
 

 
  

BIO_11085.8

CHEM_11080.1

STAT_11085.7

PHYS_11086.1

MATH_11079.1

CPIT_10095.0

COMM_10194.4

ELI_10190.3

ELI_10287.6

ELI_10383.0

ELI_10482.4

ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2018 - علمي - طالب
 
متوسط درجات الطالب  ف

ARAB_10177.5

COMM_10188.4

COMM_10283.2

CPIT_10085.5

ISLS_10181.6

MATH_11181.0

STAT_11181.7

ELI_10183.4

ELI_10278.6

ELI_10374.5

ELI_10472.7

ي - طالب ي كل مادة - دفعة 2018 - أدب 
 
متوسط درجات الطالب  ف
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 :شطر الطالبات .ب

 

 

 

  

MATH_11078.898.091.994.290.579.198.984.271.478.3

BIO_11083.199.898.998.897.891.799.987.175.386.0

CHEM_11082.598.796.496.094.287.598.385.575.885.1

STAT_11080.697.994.394.792.284.598.383.473.883.1

PHYS_11085.199.898.097.496.389.399.789.879.087.7

CPIT_10094.199.899.099.398.896.299.896.991.495.6

COMM_10195.199.397.798.398.495.999.096.593.296.0

ELI_10188.496.496.794.994.694.297.793.788.393.1

ELI_10287.196.294.893.593.991.797.091.685.090.8

ELI_10380.593.290.790.889.885.993.785.376.483.9

ELI_10480.794.589.990.690.286.693.884.875.883.5

ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2015 - علمي - طالبات
 
متوسط درجات الطالبات  ف

ARAB_10183.682.189.588.993.482.288.0

COMM_10191.090.695.895.297.590.694.8

COMM_10288.688.693.994.495.589.293.4

CPIT_10083.781.092.491.395.683.590.7

ISLS_10184.583.290.288.793.082.288.2

MATH_11174.872.487.481.693.774.382.6

STAT_11178.576.589.586.494.878.885.3

ELI_10182.480.389.089.191.983.987.0

ELI_10278.776.086.587.391.680.083.3

ELI_10370.067.377.477.084.770.972.5

ELI_10469.266.576.176.484.170.270.7

ي - طالبات ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2015 - أدب 
 
متوسط درجات الطالبات  ف
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MATH_11081.399.295.298.896.487.399.388.571.584.7

BIO_11081.399.999.299.899.296.099.891.474.091.7

CHEM_11081.499.397.498.696.992.399.489.774.088.7

STAT_11086.199.197.198.096.191.199.288.172.487.9

PHYS_11080.999.497.299.197.592.399.691.175.189.1

CPIT_10092.598.897.598.297.996.098.796.390.195.5

COMM_10191.498.898.398.698.297.199.297.193.597.0

ELI_10186.795.596.195.394.892.299.392.886.292.9

ELI_10284.195.193.495.293.191.296.791.382.790.2

ELI_10381.293.989.893.491.287.495.287.578.086.3

ELI_10480.594.290.992.690.887.795.987.377.086.3

ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2016 - علمي - الطالبات
 
متوسط درجات الطالبات ف

ARAB_10181.779.287.486.089.980.885.7

COMM_10184.990.295.094.796.291.794.9

COMM_10282.789.393.792.994.790.693.2

CPIT_10083.780.690.289.192.984.789.4

ISLS_10184.882.989.489.191.483.187.9

MATH_11176.272.385.880.789.673.482.8

STAT_11179.475.589.184.692.077.486.5

ELI_10179.876.785.986.289.383.785.0

ELI_10275.672.381.782.585.579.179.2

ELI_10371.068.076.176.881.273.073.2

ELI_10469.667.073.175.779.271.370.8

ي - الطالبات ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2016 - أدب 
 
متوسط درجات الطالبات  ف
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MATH_11082.199.597.599.097.993.799.888.773.890.1

BIO_11081.8100.099.699.899.698.3100.089.478.993.8

CHEM_11079.799.798.599.298.396.599.889.076.592.2

STAT_11085.999.197.597.697.093.899.685.773.589.0

PHYS_11082.599.797.599.398.795.199.788.976.292.0

CPIT_10093.899.799.199.699.698.699.897.292.897.7

COMM_10191.198.998.298.297.997.598.796.293.396.7

ELI_10184.996.595.494.893.893.393.092.086.291.9

ELI_10283.195.996.195.294.492.697.891.584.491.1

ELI_10379.995.192.293.091.988.095.686.478.087.0

ELI_10480.895.193.093.093.489.395.988.379.988.3

ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2017 - علمي - الطالبات
 
متوسط درجات الطالبات ف

ARAB_10186.284.492.592.495.987.292.0

COMM_10191.190.494.694.696.291.694.0

COMM_10287.887.292.892.695.088.691.5

CPIT_10085.983.492.492.895.987.791.0

ISLS_10187.085.392.392.495.486.891.0

MATH_11177.373.588.686.593.779.983.9

STAT_11177.273.686.483.890.877.682.8

ELI_10178.677.186.085.089.383.783.3

ELI_10275.773.283.983.488.779.980.0

ELI_10371.168.576.877.882.673.372.6

ELI_10473.570.879.579.783.675.673.4

ي - الطالبات ي كل مادة مع الكليات - دفعة 2017 - أدب 
 
متوسط درجات الطالبات  ف
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BIO_11089.5

CHEM_11089.1

STAT_11086.6

PHYS_11089.8

MATH_11082.9

CPIT_10094.6

COMM_10196.0

ELI_10191.1

ELI_10288.7

ELI_10384.4

ELI_10482.2

ي كل مادة - دفعة 2018 - علمي - طالبات
 
متوسط الدرجات ف

ARAB_10184.4

COMM_10192.2

COMM_10290.6

CPIT_10087.5

ISLS_10184.9

MATH_11182.9

STAT_11185.6

ELI_10186.8

ELI_10282.5

ELI_10377.2

ELI_10474.4

ي - طالبات ي كل مادة - دفعة 2018 - أدب 
 
متوسط الدرجات ف
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 لك عبدالعزيزجامعة املللسنة التحضيرية في ملأمول املستقبل ا

ل البعد عن الوضع الراهن من 
 
ن الفلسفة الجديدة للسنة التحضيرية في الظهور بِفكر جديد تماما ويبعد ك تكم 

تقديم محاضرات ومناهج تدريسية للطالب والطالبات في الجامعات السعودية وضم هذه املقررات الى الخطة 

ن في نقلة ن وعية ومتقدمة في مفهوم عبارة السنة الدراسية لتخريج الطالب والطالبات. الفكر الجديد يكم 

التحضيرية والتي يضمن من خاللها تحقيق الهدف األساس ي من إنشائها في ظل التطورات العلمية في العصر 

 الحديث. 

لسببين رئيسيين. أولهما التطور  زتأتي أهمية املستقبل املأمول للسنة التحضيرية في جامعة امللك عبد العزي

ب مهارات الكبير في العصر الح
 
ديث من وسائل التعليم املحلية والعاملية وتغيرات متطلبات سوق العمل وتقل

العصر والتخصصات املرغوبة واألكثر أهمية. أما السبب الثاني فيمكن أن ينبع من إمكانيات الجامعة الجبارة 

 وهلل الحمد في تسخير التقنية لتطوير إمكانياتها وعطائها لطالب وطالبات املستقبل. 

يتلخص مفهوم التطبيق في  وتطبيقاتها،من خالل االطالع على اهداف السنة التحضيرية في الجامعات السعودية 

باإلرشاد والتوجيه وتوعية الطالب والطالبات أكاديميا وعلميا  واالرتقاء سد الفجوة بين الحياة الثانوية والجامعة 

تحضيرية في الجامعة يغيب الوعي الشامل للتخصصات التي في شتى املجاالت والعلوم.  وبالوضع الراهن للسنة ال

فينجرف الطالب والطالبات إلى  .يحتاجها سوق العمل والتي تمتلك جامعة امللك عبدالعزيز الكثير منها

 في أسماع الكثير من اإلباء واالمهات اللذين ينصحون 
ً
التخصصات املنتشرة في املجتمع والتي تلقى ِصيتا عاليا

 ما ينجح طالب العلم في 
ً
في التخصص املناسب لـــــِميولة الشخصية. لذلك يغيب  االنخراطأبنائهم بها. وقليل جدا

تتلخص في أن مفتاح االبداع يأتي حين يتم اإلنجازات وحب التطوير. وحقيقة علمية عن الخريجين االبداع و 

التخصص املناسب للميول الشخصية وليس ملا يفرضه املجتمع والفرص الوظيفية بعد التخرج. أيضا  اختيار

االبداع. الرغبة الشديدة وحب التخصص الذي يدرسه املبدع يمكن ان يكون السبب الثاني في إظهار  شك،وبال 

سر وسهولة.   وبكل اإلمكانيات املتوفرة في الجامعة يمكن تحقيق ذلك بكل ي 

لذلك املأمول هو ان تتحول عبارة "السنة التحضيرية" بمعناها ومفهومها إلى عبارة "سنة التخصصات" بمعناها 

 واكتشاف ن ميوله على نفسه وشخصيته بالبحث ع باالعتمادحيث يقوم الطالب بعد القبول  ومفهومها الكامل.
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التخصص املناسب له تماما كما يحب ان يدرس فيه. وذلك من خالل زيارة األسبوع االرشادي األكاديمي الخاص 

 بكل كلية في مدة العام الدراس ي.

أسبوع توعوي إرشادي  تشارك الجامعة بالكامل في إعداد "سنة التخصصات" من خالل إقامة أخر،بمعنى 

عرف ف
 
يه الطالب والطالبات عن التخصصات املوجودة وتربطها مع سوق العمل باإلضافة إلى أكاديمي ومنهي ت

طريقة الدراسة واملناهج التي سيتطرق إليها طالب العلم في الكلية. هذا األسبوع هو عبارة عن أسبوع مستمر 

كامل وتقدمه في أحسن هيئة العطاء في الكلية وقاعاتها تقوم بترتيبها إدارة الكلية وتتكلف بإقامة هذا األسبوع بال

 يمكن للكلية في هذا األسبوع إقامة االختبارات الخاصة بها لقبول الطالب 
ً
وكأنه دعاية احترافية للكلية. أيضا

سر وسهولة بعد االنتهاء من )سنة  والطالبات إن وجدت ويساعد ذلك في عملية تسكين وتخصيص الطالب بكل ي 

ب والطالبات على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة كإشراف أكاديمي التخصصات (. يمكن كذلك تقسيم الطال 

وبذلك ننقل فكرة السنة  الخبرة،من ذو  االحترافيأسبوع حتى يتمكن الطالب من تلقي اإلرشاد املنهي  28في ال 

 التحضيرية إلى سنة تخصصات وتجهيز للمستقبل وبناء الجيل القادم. 

 
ً
إداري( بغض  –علمي  -مسارات وهي )صحي  3والطالبات في الجامعة على  يتم قبول الطالب ،للفكرةوتفصيال

ثم يتم بعد ذلك تقسيم الطالب إلى مستويات حسب اللغة اإلنجليزية  مسار،النظر على املسمى الخاص بكل 

 حسب املقاعد ODUSالخاصة بكل طالب. ثم بعد ذلك يتقدم الطالب عن طريق )
ً
( بترتيب جدولة بنفسه آليا

 أن لدي الطالب 
ً
أسبوع على مدار  28الشاغرة في كل كلية حيث يحجز مقعد لكل أسبوع خاص بكل كلية. علما

في امللف الخاص به في  ووضعه العام. وعلى الطالب في نهاية كل زيارة تعبئة النموذج الخاص بكل كلية آليا 

(Student Portfolioحيث )  عليه والحفاظ على ذلك في ملف  االطالعيمكن للكلية وعمادة القبول والتسجيل

 الطالب. وكأن كل طالب في الجامعة لدية ملف تحليلي لكامل مرحلة عملية بناء الشخصية والذات. 

لب أما بالنسبة ملناهج السنة التحضيرية الحالية فتتحول جميعها إلى منصات إلكترونية يمكن من خاللها للطا

الدورية أو النهائية  االختبارات( وعلى الطالب حضور BlackBoardعن طريق برنامج ال ) واالستفادةالحضور 

بهذه الطريقة (. Tutorialحسب القسم العلمي الخاص بكل مادة مع وجود محاضرة أسبوعية فقط تقوم بمقام )

 أن الطالب والطالبة استفاد تماما من التالي: 
ً
 نضمن تماما

 ماما التخصصات الكاملة في الجامعة وربط ذلك بميولة الشخصيةدرس ت -1
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 تعلم مهارة اإلدارة وتنظيم الوقت واالعتماد على الذات وبناء الشخصية. -2

 درس املناهج آليا عبر املنصات اإللكترونية  -3

 : وتتلخص فوائد املقترح في التالي

املالية في ضوء توفير املحاضرات على ستتخلى الجامعات عن الكثير من املتطلبات وااللتزامات   .1

  املنصات اإللكترونية.

ستقل تكلفة السنة التحضيرية إلى أكثر من النصف لالستغناء عن املوارد البشرية إلدارة لسنة   .2

 عبر شبكة 
ً
التخصصات حيث تقوم كل كلية في الجامعة ببناء هذه السنة وإدارتها إلكترونيا

 ل والتسجيل.مترابطة بينها وبين عمادة القبو 

تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات أو مسارات يخفف الضغط على الكليات الصحية واملنافسة    .3

حيث أنه ستكون هناك معايير للقبول في بداية العام الدراس ي السنة  عليها،الشديدة 

 التخصصات.

توفرة لكل وسائل التعليم في العصر الحديث أصبحت في متناول الجميع والعلوم بشتى أنواعها م .4

 من رغب في ذلك. 

يربط الطالب رغبته مع إمكانياته وسوق العمل حيث يبدأ بالتعرف على التخصصات عن عمق  .5

 القدرات الشخصية ثم يبادر بتنميتها مع التخصص. ويكتشف الطالبقبل الدراسة 

 زيارة سوق العمل مباشرة بالتنسيق مع الجامعة إن أمكن ذلك.  .6

 ت: آلية تطبيق سنة التخصصا 

 عن اسبوع إرشادي يوضح للطالب طبيعة الدراسة 
ً
 مفصال

ً
في البداية ترتب كل كلية من كليات الجامعة تقريرا

بالكلية وعلى األقسام املوجودة والفرص الوظيفية وماهي املهارات الالزمة حتى يتمكن الطالب من الحصول على 

عتمد التقريرالقبول في سوق العمل.  من معالي املدير بكل محتوياته من أنشطة ومحاضرات وأهداف ومعايير  وي 

 للقبول. بعد ذلك: 

 وضع معايير للقبول على  -1
ً
مسارات بحيث يدخل الحد األدنى في درجات القدرات والتحصيلي  3أوال

 دير. والثانوي في االعتبار. تعتمد املعايير من اللجنة العليا للسنة التحضيرية وتعتمد من معالي امل
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إدارية( يتم اختبار جميع الطالب  –صحية  –مسارات )علمية  3بعد قبول الطالب بالجامعة على  -2

 والطالبات في مستوى لغتهم اإلنجليزية ووضع جميع الطالب حسب مستوياتهم.

( بوضع جدول له حسب املقاعد الشاغرة في الجدول ODUSPLUSيتقدم كل طالب وطالبة على برنامج ) -3

يضمن للطالب زيارة كل كلية املسار املقبول فيه  والتسجيل،رتب من قبل عمادة القبول املحدد وامل

 حسب التالي:  الطالب،

 طالبات طالب املسار

 

 

 املسار الصحي

 للطالب.توجد أربع كليات صحية  √

 ( اسبوع دراس ي في الفصل الواحد.14) √

 ( اسبوع دراس ي في السنة الدراسية.28) √

 ( أسابيع لكل كلية.5) √

 ( اسبوع كحد أقص ى.20) √

 

 للطالبات.توجد خمس كليات صحية  √

 ( اسبوع دراس ي في الفصل الواحد.14) √

 ( اسبوع دراس ي في السنة الدراسية.28) √

 ( أسابيع لكل كلية.5) √

 ( اسبوع كحد أقص ى.25) √

 

 
 

 املسار العلمي

 كليات 10هناك  √

لكلية الهندسة، اسابيع كحد اقص ى  4 √

اسبوعين كحد أقص ى لباقي الكليات 

 العلمية.

 

 كليات 6هناك  √

لكلية الهندسة، اسابيع كحد اقص ى  4 √

اسبوعين كحد أقص ى لباقي الكليات 

 العلمية.

 
 

 املسار األدبي
 كليات. 5هناك  √

 كلية.أسابيع كحد اقص ى لكل  3 √

 كليات. 5هناك  √

 أسابيع كحد اقص ى لكل كلية. 3 √

 

 

 

 

 

 جميع املسارات

 نصفية.اسبوع اختبارات  √

+  عمادة شؤون الطالب)اسبوع دورات  √

)إدارة الوقت  والتسجيل(عمادة القبول 

– Note Taking -  فن  –التفكير االيجابي

استخدام واالستفادة من وسائل 

 التواصل االجتماعي(.

جليزية حسب مستوى دراسة اللغة االن √

اقع  3الطالب    12أيام بو
ً
ساعة اسبوعيا

 أسابيع. 8ملدة 

على مدار السنة جميع املحاضرات واملنهج  √

( لجميع الطالب on-lineمتوفر )

 والطالبات.

 التحضيرية. مؤتمر السنةاسبوع  √

 نصفية.اسبوع اختبارات  √

+  عمادة شؤون الطالب)اسبوع دورات  √

)إدارة الوقت  والتسجيل(عمادة القبول 

– Note Taking -  فن  –التفكير االيجابي

استخدام واالستفادة من وسائل 

 التواصل االجتماعي(.

جليزية حسب مستوى دراسة اللغة االن √

اقع  3الطالب    12أيام بو
ً
ساعة اسبوعيا

 أسابيع. 8ملدة 

على مدار السنة جميع املحاضرات  √

( لجميع الطالب on-lineواملنهج متوفر )

 والطالبات.

 التحضيرية. نةمؤتمر الساسبوع  √
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 الدراسةومقترحات استنتاجات 

ثبتة في السنة التحضيرية بالجامعة حيث  أظهرت الدراسة العديد من املسلمات والحقائق الـم 

كشفت عن إحصائيات قّيمة عن أهم عملية ومرحلة للسنة التحضيرية وهي عملية التسكين التي 

عتبر القبول الثاني بالجامعة لنفس الدفعة. 
 
تفاصيل مستويات الطلبة إضافة إلى العديد من ت

  واستنتاجاتمن مقترحات  وتطبيق ما سيرد  بالجامعة وقبل القبول. 
ً
 في هذا التقرير قد يرافقه نوعا

درك من الصعوبة ملقاومة التغيير الذي يمكن أن يكون منطقيا لعضو هيئة التدريس الذي قد ال ي  

يأتي دور اإلدارة العليا في الجامعة على االقناع وتهذيب سير الصورة الكاملة لضرورة التغيير. لذلك 

 . للتغيير العمل بما يتناسب مع واقعية التطبيق

 استنتاجات الدراسة: 

 : القبول  .1

 :
ً
وبالنسبة للطالبات  %93متوسط درجة الثانوية لطالب العلمي ألربعة دفعات سابقة هو أعلى من أوال

 %86.7أعلى من . أما للمسار اإلداري فيكون متوسط درجة الثانوية للطالب هو %95فهو أعلى من 

ة % للطالبات. لذلك يجب أن تضع إدارة الجامعة معيار الثانوية أقل وزن من النسب 90 وأعلى من

 املوزونة حيث أنه لم يعد معيار دقيق ملستويات الطلبة كالسابق. 

 :
ً
 أن يتم دراسة أعداد القبول بالجامعة مما يتناسب مع مستويات الطلبة ثانيا

ً
ال بما من الضروري جدا

. بمعنى أخر نقترح أن يكون للقبول حد أدنى للنسبة املوزونة يمكن استيعابه من طالب وطالبات بها

القدرات. هذا يتضمن إعادة النظر في  اختبار التحصيلي وحد أدنى لدرجة  اختبار وحد أدنى لدرجة 

تحصيلي( بحيث ال يمكن  %20 –قدرات  %30 -ثانوية %50)النسبة أو الوزن لكل معيار في القبول 

الجامعة. نالحظ مما سبق من إحصائيات بأنه يمكن وضع نسبة لكل تماما ان تتنازل عنه إدارة 

حد أدنى له. فائدة هذا املقترح تصب في املخرجات من السنة التحضيرية ألن هناك  واختيار  معيار 

 عالقة طردية بين مستويات الطلبة عند القبول وأدائهم في السنة التحضيرية. 

 لثثا
ً
: من الضروري جدا

ً
ي جديد بمعايير جديدة حتى يتم وضع مناهج صحية لهم ر صحمسا استحداثا

تستوعب قدراتهم وتؤهلهم للدراسة بهذا املسار. وجود طالب وطالبات في مسار علمي واحد دون 

يزيد من منافسة الطالب والطالبات في الكليات الصحية  وعلمي(تقسيمهم ملسارين )صحي 

الطالبات على رغباتهم في املسار العلمي. ومن لسهولة املناهج واملقررات وُيصِعب حصول الطالب و 

سلبيات املسار الواحد للكليات الصحية والعلمية هي توحيد املناهج حيث ال يتطلب وجود منهج 
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صحي في الكليات العلمية مثل مادة األحياء في املسار العلمي وال يتطلب وجود منهج الرياضيات في 

 الكليات الصحية. 

 : مستويات الطلبة .2

 5مستويات الطلبة في تزايد مستمر ومقياس ذلك هو أعداد الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي  :أوال

ع عدد الطالب الحاصلين . حيث أرتف%90كذلك الحاصلين على موزونة التسكين أعلى من  5من 

 لدفعة  740إلى  2015طالب للمسار العلمي لدفعة  622من  %90على موزونة أكثر من 
ً
. 2018طالبا

 ليصبح  39ا في املسار األدبي للطالب فأرتفع العدد من أم
ً
 لدفعة  83طالبا

ً
. أما بالنسبة 2018طالبا

للطالبات فاألعداد في تزايد كبير كل عام حيث أرتفع عدد الطالبات إلى الضعف تقريبا في املسار 

األدبي فأرتفع . أما في املسار 2018طالبة لدفعة  1693إلى  2015طالبة لدفعة  902العلمي ليصبح 

 . 2018طالبة في دفعة  646طالبة إلى  450من 

: عدد الطالبات للمسار العلمي الحاصالت على معدل تراكمي 
ً
طالبة لدفعة  23أرتفع من  5من  5ثانيا

 4.75. أما بالنسبة للطالبات الحاصالت على معدل أعلى من 2018طالبة لدفعة  504إلى  2016

وذلك في  2018طالبة لدفعة  1391ليصل إلى  2015البة لدفعة ط 250فأرتفع العدد من  5من 

 املسار العلمي. 

: عدد الطالبات الحاصالت على معدل موزون 
ً
 2017طالبة لدفعة  73في املسار العلمي هو  %100ثالثا

طالبة. وهذا قد يشكل صعوبة في  92إلى  2018تزايد مستمر حيث وصل في دفعة  والعدد في

 أن النسبة  2019تسكينهم لدفعة 
ً
إذا كانت رغبتهم األولى كلية الهندسة أو حتى كلية الطب. علما

للطب والهندسة  %99.087و %99.391هي  2018املوزونة التي أغلق عليها التسكين لدفعة 

  طالبات على التوالي.

: النسب املوزونة التي أغلق عليها التسكين لجميع الكليات لشطر الطالبات في تزايد مستمر على 
ً
رابعا

 مر السنوات األربعة السابقة. 

:
ً
يسبب منافسة جدا شديدة في الكليات الصحية  ومستويات الطالبات هذا التضخم في األعداد خامسا

 اللو  والعلمية،
ً
اتي يكون رغبتهم األولى في كلية صحية مثل ويقلل من فرص الطالبات خصوصا

 التمريض والهندسة. حيث يعتمد التسكين على ترتيب الرغبات واملقاعد املحددة في كل كلية.   
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 مقترحات الدراسة:

 : القبول  .1

 االستيعابيةطالبة( وهذه األعداد هي الطاقة  650طالب( و ) 500)فتح املسار الصحي وقبول فيه أوال: 

للطلبة املنسحبين واللذين يغيرون مسارهم  %10للكليات الصحية في الشطرين مع مراعاة زيادة 

 للمسار العلمي أو األدبي. 

 :
ً
 –ثانوية  %20مكونات النسبة املوزونة للقبول لتصبح للمسار الصحي للشطرين )إعادة النظر في ثانيا

 %50 –ثانوية  %30)قدرات( أما للمسار العلمي للطالب والطالبات  %20 –تحصيلي  60%

 تحصيلي( %20 –قدرات  %30 –ثانوية  %50)قدرات( أما املسار األدبي  %20 –تحصيلي 

 :
ً
 (%80هي )جميع املسارات لفرع الجامعة بالسليمانية أقل موزونة للقبول للطالب والطالبات في ثالثا

 .(%70معة برابغ تكون النسبة املقترحة هي )أما بالنسبة لفرع الجا

 

 مستويات الطلبة: .2

برنامج للموهوبين او الطالب أصحاب القدرات العالية في الجامعة بحيث يتجاوز  استحداثأوال: 

 AP (Advanced العاملية األمريكية االختبارات اجتياز الطالب او الطالبة السنة التحضيرية بعد 

Placement وامريكا والصين والهند وحاليا  دامعمول بها في أغلب الدول مثل كن االختبارات( هذه

الطالب بعد أو في مراحل الثانوية بعض متطلبات السنة التحضيرية  اختبار باإلمارات. بحيث يتم 

املادة يتم معادلتها للطالب عن قبوله بالجامعة  الجتياز وإذا حصل الطالب على الدرجة التي تؤهله 

.وال ي
ً
 درسها تماما

: االعتماد على التقنيات الحديثة في التعليم والتي ترفع مستويات الطلبة في 
ً
وذلك  االستيعابثانيا

 الفوارق بينهم. تغيير في أساليب قياس مستويات الطلبة بما يتناسب مع  يتضمن

 :
ً
 تغيير السنة التحضيرية في الجامعة من ناحية ثالثا

ً
الطلبة. حيث  تسكينمعايير من الضروري جدا

تزايد في أعداد املقبولين واملحقق للنسبة في الكليات الصحية  احتماليةأثبتت اإلحصائيات 

وال يوجد آن ذاك ما يفرق بين  االستيعابية،والحاصلين على العالمات الكاملة فوق الطاقة 

ايير أخرى غير مستويات الطلبة ومن هو األجدر بالدخول والقبول في الكلية. لذلك يجب وضع مع

 –الكليات إن وجدت  اختباراتدرجات  –التحصيلي  اختبار  )درجةمثل  للتسكين،املعدل املوزون 

  .عام شامل جديد خاص بالتسمين لجامعة امللك عبدالعزيز( اختبار 



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  60الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

1.  :
ً
ائد هذه و )املقترحة في التقرير(. فتطبيق فكرة املستقبل املأمول من السنة التحضيرية رابعا

ستتخلى الجامعات عن الكثير من املتطلبات وااللتزامات ما يلي:  يرة ولعلها من أهمهاالفكرة كث

  املالية في ضوء توفير املحاضرات على املنصات اإللكترونية.

ستقل تكلفة السنة التحضيرية إلى أكثر من النصف لالستغناء عن املوارد البشرية إلدارة لسنة   .2

 عبر شبكة التخصصات حيث تقوم كل كلية في 
ً
الجامعة ببناء هذه السنة وإدارتها إلكترونيا

 مترابطة بينها وبين عمادة القبول والتسجيل.

تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات أو مسارات يخفف الضغط على الكليات الصحية    .3

حيث أنه ستكون هناك معايير للقبول في بداية العام الدراس ي  عليها،واملنافسة الشديدة 

 تخصصات.السنة ال

وسائل التعليم في العصر الحديث أصبحت في متناول الجميع والعلوم بشتى أنواعها متوفرة  .4

 لكل من رغب في ذلك. 

يربط الطالب رغبته مع إمكانياته وسوق العمل حيث يبدأ بالتعرف على التخصصات عن عمق  .5

 القدرات الشخصية ثم يبادر بتنميتها مع التخصص. ويكتشف الطالبقبل الدراسة 

  زيارة سوق العمل مباشرة بالتنسيق مع الجامعة إن أمكن ذلك. .6
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 آلية التسكين

 في الجامعات السعودية
 

 

 امللحق
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 معايير التسكين بالجامعات السعودية

 أظهر البحث في آليات التسكين بالجامعات السعودية ما يلي:

برنامج السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود برنامج خاص بجامعة امللك سعود إلعداد الطلبة 

بالكليات الصحية والهندسية والعلمية بالجامعة وتدير البرنامج إحدى  والطالبات املستجدين

 عمادات الجامعة وهي عمادة السنة التحضيرية بالجامعة

السنة التحضيرية هي مرحلة هامة على ضوء نتيجتها يتحدد التخصص الذي ستتجه الطالبة إليه 

رات الطالبة اللغوية ومهارات تطوير بمشيئة هللا تعالى، وفي هذه السنة يتم التركيز على تنمية مها

 الذات ومهارات الحاسب االلي.

 مسارات السنة التحضيرية

قبل الدراسة وأثناء تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة يتم تخيير الطالب لثالثة مسارات ويتم 

القبول فيها حسب معدالتهم وبعد انتهاء البرنامج يتم توزيع الطالب على الكليات بناء على 

 تياراتهم ومعدالتهم وهي:اخ

 مسار الكليات الصحية

 التمريض( -العلوم الصحية التطبيقية  -الصيدلة  -طب االسنان  -وتضم الكليات التالية )الطب البشري 

 مسار الكليات العلمية

علوم  -واملعلومات علوم الحاسب  -إدارة األعمال  -العمارة والتخطيط  -الهندسة  -وتضم الكليات التالية )العلوم 

 األغذية والزراعة(

 مسار الكليات اإلنسانية

التربية البدنية  -املعلمين  -السياحة واالثار  -الحقوق والعلوم السياسية  -التربية  -وتضم الكليات التالية )اآلداب 

 اللغات -والرياضة 
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 نظام الدراسة

بالجامعة من فصلين دراسيين. كما يمكن تقديم فصل دراس ي صيفي للمتعثرين دراسيا. تتكون السنة التحضيرية 

وتمثل السنة التحضيرية السنة األولى من سنوات الخطة الدراسية لكافة الكليات املشاركة في برامجها. كما أن 

ر معه بعد ذلك في املعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب في نهاية السنة التحضيرية يحسب للطالب ويستم

 الكلية التي سيلتحق بها. ويدرس الطالب في الفصلين الدراسيين األول والثاني الخطة الدراسية التالية:

 الخطة الدراسية للمسار العلمي:

 الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي األول 

 الوحدات املقرر  الوحدات املقرر  م

 4 2-الرياضيات مقدمة في  4 1-مقدمة في الرياضيات  1

 3 مهارات التعلم 4 1-فيزياء عامة  2

 3 مهارات برمجة الحاسب 2 مهارات الحاسب االلي 3

 4 اللغة االنجليزية التقنية 6 اللغة االنجليزية 4

 الخطة الدراسية للمسار الطبي:

 الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي األول 

 الوحدات املقرر  الوحدات املقرر  م

 2 2-أساسيات الكيمياء الحيوية  2 1-أساسيات الكيمياء الحيوية  1

 3 علم وظائف الخلية 2 أساسيات الوراثة البشرية 2

 4 املدخل إلى الفيزياء الطبية 3 مهارات التعلم 3

 3 مهارات وبرمجة الحاسب 2 مهارات الحاسب االلي 4

 4 اللغة االنجليزية الطبية 6 اللغة االنجليزية 5

 الخطة الدراسية للمسار اإلداري:

 الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي األول 

 الوحدات املقرر  الوحدات املقرر  م

 3 إدارة أعمال 4 1-مقدمة في الرياضيات  1

 3 مبادئ إحصاء 3 مهارات التعلم 2

 3 مهارات برمجة الحاسب 2 مهارات الحاسب االلي 3

 4 االنجليزية اإلداريةاللغة  6 اللغة االنجليزية 4
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  التخصص: اختيار  شروط  

  التعاون  مجلس دول  من طالب -3 سعودية أم من طالب -2     سعودي طالب -1

  التخصص اختيار  شروط التخصص األكاديمية الكلية

 الهندسية العلوم كلية

 الهندسة الكهربائية، الهندسة

 الكيميائية الهندسة امليكانيكية،

 فصلين اقصاها مدة في التحضيرية السنة برنامج اجتياز

 وصيف دراسيين
 

 من الثاني أو األول  الدراس ي فصله الطالب انهاء بعد ذلك، عدا

 2.500 عن يقل ال تراكمي بمعدل الجامعية األولى السنة
 

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات بقية

 األرض وعلوم البترول هندسة كلية
 البترول هندسة

 فصلين اقصاها مدة في التحضيرية السنة برنامج اجتياز

 وصيف دراسيين
 

 من الثاني أو األول  الدراس ي فصله الطالب انهاء بعد ذلك، عدا

 2.500 عن يقل ال تراكمي بمعدل الجامعية األولى السنة
 

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات بقية

 اآللي الحاسب وهندسة علوم كلية
 والنظم الصناعية الهندسة

 فصلين اقصاها مدة في التحضيرية السنة برنامج اجتياز

 وصيف دراسيين
 

 من الثاني أو األول  الدراس ي فصله الطالب انهاء بعد ذلك، عدا

 2.500 عن يقل ال تراكمي بمعدل الجامعية األولى السنة
 

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات بقية

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات كل الصناعية اإلدارة كلية

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات كل العلوم كلية

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات كل البيئة تصاميم كلية

 

  التخصص: اختيار  شروط

  خارجية منحة طالب -2           داخلية منحة طالب -1

  التخصص اختيار  شروط التخصص األكاديمية الكلية

 التخصصات كل الهندسية العلوم كلية
 & Eng & 102، 101 -Math-101) التالية املقررات اجتياز

102، 101-Phys &102) 3.3 ≤ عن يقل ال تراكمي بمعدل 
 

 األرض وعلوم البترول هندسة كلية
 البترول هندسة

 & Eng & 102، 101 -Math-101) التالية املقررات اجتياز

102، 101-Phys &102) 3.3 ≤ عن يقل ال تراكمي بمعدل 
 

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات بقية

 اآللي الحاسب وهندسة علوم كلية
ISE & CISE 

 & Eng & 102، 101 -Math-101) التالية املقررات اجتياز

102، 101-Phys &102) 3.3 ≤ عن يقل ال تراكمي بمعدل 
 

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات بقية

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات كل الصناعية اإلدارة كلية

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات كل العلوم كلية

  التحضيرية السنة برنامج اكمال بعد التخصصات كل البيئة تصاميم كلية
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، هـ1439-1438للفصل األول للعام  طريقة حساب النسب لطالب وطالبات السنة التحضيرية

لكليات )الطب، طب االسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، الهندسة، هندسة وعلوم 

 وهي كالتالي:
ً
 الحاسب، العلوم والدارسات اإلنسانية( وفق املعايير املحددة مسبقا

:
ً
 الكليات الصحية أوال

درجة الطالب في مقرر  %10املركبة + نسبة الطالب  %30من املعدل التراكمي في السنة التحضيرية +  50%)

 حيا(.106درجة الطالب في مقرر علم األحياء العام  %10كيم + 106الكيمياء العضوية 

اضافة لذلك الحصول على الدرجة املطلوبة في اختبار اللغة اإلنجليزية لكلية الطب وطب األسنان باإلضافة 

 للمقابلة الشخصية لكلية الطب فقط.

:
ً
 الهندسية والعلمية الكليات ثانيا

درجة الطالب في مقرر  %10نسبة الطالب املركبة +  %30من املعدل التراكمي في السنة التحضيرية +  50%)

درجة الطالب في مقرر  %5ريض + 1050درجة الطالب في مقرر حساب التفاضل  %5فيز + 1010الفيزياء العامة 

 ريض(.1060حساب التكامل 

ادة بأن التخصيص تم بناء على أعلى املعدالت الخاصة وعلى عدد املقاعد وكما تود التنبيه له العم

 بأن أدنى املعدالت الخاصة لكل كلية كالتالي:
ً
 املعتمدة من مجالس الكليات املعنية، علما

 أدنى معدل خاص تم تخصيصه الكليات الصحية

 طالبات طالب

 4.52 كلية الطب

الختبار  4الختبار كفايات و 67اللغة االنجليزية )كحد أدني  والحصول على الدرجة املطلوبة في اختبار

 االيلس( واجتياز املقابلة الشخصية

- 

 4.40 كلية طب االسنان

 4الختبا كفايات التوفل و 50والحصول على الدرجة املطلوبة في اختبار اللغة االنجليزية )كحد أدني 

 الختبار االيلس(

- 

 3.52 3.70 كلية الصيدلة

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 البرنامج املوحد

2.82 3.09 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 علوم التمريض

- 3.04 

 أدنى معدل خاص تم تخصيصه الكليات الهندسية

 طالبات طالب

 - 4.00 كلية الهندسة
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 4.10 3.51 كلية هندسة وعلوم الحاسب

كلية العلوم والدراسات 

 االنسانية بالخرج

 أدنى معدل خاص تم تخصيصه

 طالبات طالب

 2.68 2.85 الفيزياء

 2.57 2.72 الكيمياء

 2.55 2.98 الرياضيات

 2.87 - االحياء

 

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل عن نتائج التخصيص لطالب السنة التحضيرية، لكليات )الطب 

الهندسة، هندسة وعلوم الحاسب، رياضيات،  البشري، طب األسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية،

فيزياء، كيمياء( وفق املعايير التي أقرتها املجالس املعنية بالجامعة وهي املعدل التراكمي والطاقة االستيعابية لكل 

 .كلية

 أدنى معدل تراكمي تم تخصيصه الكليات الصحية

 4.67 الطب البشري 

 4.47 طب االسنان

 3.50 صيدلة

 2.41 الطبية التطبيقيةالعلوم 

 أدنى معدل تراكمي تم تخصيصه الكليات الهندسية

 3.81 الهندسة

 3 هندسة وعلوم الحاسب

 أدنى معدل تراكمي تم تخصيصه كلية العلوم والدراسات االنسانية

 2.76 الرياضيات

 2 فيزياء

 2 كيمياء
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 آلية التسكين:

الشروط املوضوعة من قبل الكلية ونأخذ مثال عليها.. الحاجة الثانية هي املنافسة على  أمرين مهمين األول هو

مقعد والكلية لها شروط  120املعدل.. يعني على سبيل املثال عشان نقرب الفكرة نفترض أن كلية الطب فيها 

وما فوق )من  Bواألحياء( درجة الـ والفيزياء والكيمياء  اإلنجليزي معينة أن الطالب يجيب في املواد العلمية األربعة )

طالب استوفوا الشروط املطلوبة في املسار لكلية الطب وزي ما  200% وأعلى(.. خلونا نفرض كمان أن في  80

طالب.. تبتدئ هنا املنافسة بناء على املعدل.. عشان نقرب الصورة أكثر  120قلنا قبل أن الكلية ما تبغي أكثر من 

مع العلم أن االثنين مسترقين الشروط.. تكون أولوية  4.81دله وعبد هللا مع 5من  4.77نفرض أن محمد معدله 

 الدخول في الكلية لألعلى معدل اللي هو عبد هللا وبهذه الطريقة إلى أن يوصلوا إلى العدد املطلوب.. 

 الكليات اللي لها شروط وما هي الشروط املطلوبة عشان تدخل في منافسة الكلية: 

 كلية الطب:  -

 (Bر اللغة اإلنجليزية )% وأعلى ملقر  80

 ( B% وأعلى ملقرر األحياء ) 80

 (B% وأعلى ملقرر الفيزياء ) 80

 (B% وأعلى ملقرر الكيمياء ) 80

 كلية طب األسنان: -

 (B% وأعلى ملقرر اللغة اإلنجليزية ) 80

 +( C% وأعلى ملقرر األحياء ) 75

 +(C% وأعلى ملقرر الفيزياء ) 75

 +(Cالكيمياء )% وأعلى ملقرر  75

 كلية الصيدلة اإلكلينيكية: -

 ( B% وأعلى ملقرر األحياء ) 80

 (B% وأعلى ملقرر الكيمياء ) 80

تقريبا هذه هي الكليات اللي لها شروط في املسار.. أما كليات العلوم الطبية والتمريض تأخذ على حسب املعدل.. 

 جرد أنك تعيد قراءة جزئية.ممكن املوضوع كأنه معقد شوي.. لكن راح تفهم املوضوع م

  



 

 

 

 

 

 
 

اقع واملأمول   86من  76الصفحة  "السنة التحضيرية في جامعة املؤسس  "الو

 نظام الدراسة

نظام الدراسة في السنة التحضيرية نظام سنوي فهناك مقررات للفصل الدراس ي األول يتم دراستها في الفصل 

الدراس ي األول من كل عام وهناك مقررات للفصل الثاني من كل عام باإلضافة إلى انه قد يكون هناك فصل 

 ( ساعات فقط.6تعثر دراس ي بحدود ) صيفي ملن لدية

يخضع معدل التخصيص للمراجعة من قبل املجالس واللجان املتخصصة داخل الجامعة ومعدل التخصيص 

 
 
 حاليا

 (.5( من )4.25كلية الطب ) .1

 (.5( من )4.00كلية الصيدلة وكلية الهندسة ) .2

 (5( من )3.75كلية العلوم والطبية التطبيقية وكلية الحاسب اآللي ) .3

من لم يحقق املعدل املطلوب يتم توجيه إلى احدى كليات الجامعة التي تتناسب مع معدله بشرط وجود مقاعد 

 شاغرة.

 السنة التحضيرية تشمل ثالثة مسارات:

 العلوم الطبية التطبيقية(. –الصيدلة  –أ/ املسار الصحي ويشمل )الطب 

 ب/ مسار الحاسب اآللي.

 ج/ املسار الهندس ي
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ويدرس الطلبة، بعد قبولهم في الجامعة كمستجدين، السنة األولى )أو الفصل الدراس ي األول 

بحسب نظام السنة التحضيرية للكلية املقبولين فيها( في عمادة السنة التحضيرية والدراسات 

الجامعية وألجل املساندة. وتعتبر السنة التحضيرية هامة جدا فهي مقدمة أساسية للدراسة 

تعريف وإعداد وتهيئة الطلبة للدراسة في كلياتهم املختلفة، ويدرس الطلبة املستجدون في السنة 

التحضيرية برنامجا مكثفا في مهارات اللغة اإلنجليزية ومهارات تطوير الذات والحاسب اآللي 

 كليات املختلفة.وأساسيات الرياضيات، وموادا في العلوم األساسية حسب حاجة الدراسة في ال

 وتنقسم الدراسة في السنة التحضيرية، وبحسب طبيعة الدراسة في الكليات، إلى أربعة مسارات هي:

 :املسار الــعــــام

ومدته فصل دراس ي واحد، للطلبة املقبولين في كليات: العلوم، إدارة األعمال، االقتصاد املنـزلي للبنات، التربية 

 رفحاء وطريف. واآلداب، العلوم واآلداب في

 :املسار الصحي

ومدته فصلين دراسيين، للطلبة املقبولين في كليات: الطب، العلوم الطبية التطبيقية، الصيدلة، التمريض 

 للبنات.

 املسار العلمـي:

 ومدته فصلين دراسيين، للطلبة املقبولين في كليات: الهندسة للبنين، الحاسبات وتقنية املعلومات.

 :مسار املجـتمــع

 ومدته فصلين دراسيين، للطلبة املقبولين في كليات املجتمع في عرعر ورفحاء وطريف.

 قواعد الدراسة والتسجيل واختيار التخصص والتحويل في السنة التحضيرية:

 يسمح للطالب باالعتذار عن الدراسة أو تأجيل فصل دراس ي واحد فقط خالل السنة التحضيرية. -1

مقررات السنة التحضيرية في ثالثة فصول دراسية )ال يحتسب التأجيل من هذه املدة( من ال ينهي بنجاح  -2

 يمكن للكليات األخرى غير املنضوية بالسنة التحضيرية أو لكليات املجتمع النظر في تحويله.
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 يتاح للطالب االنتقال من مجموعة السنة التحضيرية إلى إحدى الكليات غير املنضوية باملجموعة في نهاية -3

 الفصل الدراس ي األول ويحتسب الفصل األول الذي درسه ضمن فترة الدراسة الجامعية.

ال يحتسب معدل الطالب للسنة التحضيرية في معدل الطالب التراكمي وإنما يحتسب لتحديد التخصص  -4

 املناسب له في الجامعة.

ذه السنة بنجاح وبمعدل، ال يخصص الطالب في الكليات التي تطبق السنة التحضيرية حتى ينهي مقررات ه -5

 للمقاعد املتاحة 
ً
ويحدد تخصص الطالب رغبته ومعدله التراكمي وأداءه في مقررات السنة التحضيرية وفقا

 بكل كلية.

يمكن أن يعفى الطالب من مقررات اللغة االنجليزية إذا اجتاز امتحان الجامعة للغة االنجليزية أو حصوله  -6

( ICDL)اختبار ن إعفاء الطالب من مقرر الحاسب إذا اجتاز بنجاح في التوفل، كما يمك 500على معدل 

 بشرط أن تقدم الوثائق في اول اسبوعين من بداية الفصل األول.

يحق للطالب اختيار التخصص في كليات الجامعة املختلفة بناًء على معدله التراكمي وحسب املقاعد املتاحة  -7

 التحضيرية.في كل كلية، شريطة اجتيازه برنامج السنة 

في حالة اجتياز الطالب برنامج السنة التحضيرية في فترة تزيد عن فصلين دراسيين، فسيكون اختياره  -8

 لكون بعض التخصصات مقفلة بسبب قبول الحد األعلى من الطالب 
ً
للتخصصات املتاحة في حينه نظرا

 فيها. 

 متطلبات وإجراءات إنهاء البرنامج:

 جاز ما يكلف به من أعمال وأنشطة.انتظام الطالب في الحضور وان -1

 التزام الطالب بالقواعد واللوائح املنظمة للعمل بالبرنامج. -2

 (.Dاجتياز جميع مقررات البرنامج في املدة املحددة للبرنامج بما ال يقل عن تقدير مقبول) -3

4-  
ً
 أو  مدة الدراسة في برنامج السنة التحضيرية عام دراس ي واحد، وقد تتيح الجامعة للطالب فصال

ً
صيفيا

 إلنهاء السنة التحضيرية.
ً
 ثالثا

ً
 فصال

 اإلطار العام للسنة التحضيرية:
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تشمل السنة التحضيرية توحيد قبول الطالب والطالبات بالجامعة في مجموعة تخصصية واحدة في كل من  -1

 في السا
ً
 من القبول املباشر والذي كان متبعا

ً
 بق.املستوى األول واملستوى الثاني بالجامعة، بدال

السنة التحضيرية إلزامية لجميع الطالب والطالبات ممن يرغبون االلتحاق بالبرامج االنتقالية العملية في  -2

 كليات املجتمع بالجامعة.

تطبق السنة التحضيرية في املرحلة األولى على الكليات اآلتية: الهندسة ـ علوم الحاسب واملعلومات ـ الطب ـ  -3

األسنان ـ الصيدلة ـ العلوم. ويجرى التوسع بعد ذلك ليشمل سائر كليات العلوم الطبية التطبيقية ـ طب 

 الجامعة بعد مراجعة وتطوير السنة التحضيرية.

يقتصر القبول في برنامج السنة التحضيرية للمرحلة األولى على الطالب/ الطالبات الحاصلين على شهادة  -4

 الثانوية العامة )علمي فقط(.

الكليات املنضوية في مجموعة السنة التحضيرية بعد إنهاء السنة التحضيرية يتم التخصص في إحدى  -5

 للشروط 
ً
بنجاح، ويحدد تخصص الطالب رغبته ومعدله التراكمي وأداءه في مقررات السنة التحضيرية وفقا

 واملقاعد املتاحة لكل كلية.

بارية لطالب/ طالبات السنة تكون املقررات الدراسية في السنة التحضيرية باملستوى األول والثاني إج -6

 التحضيرية. 
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 القبول للفصلين األول والثاني

سيتم القبول في جامعة نجران )للكليات والتخصصات التي ال تعتمد على القبول السنوي( 

للفصلين االول والثاني في نفس املواعيد وحسب النسب املعلنة. وهذا االمر يتيح للطالب او الطالبة 

أكبر لاللتحاق بالتخصص الذي يرغبه في الفصل الثاني في حال االكتفاء وتعذر قبوله  فرصة

 للفصل االول.

: من هم الطالب والطالبات الذين يحق لهم التقدم للقبول للسنة التحضيرية؟
ً
 أوال

ا لتوفر وفق %80طالب وطالبات قسم العلوم الطبيعية )القسم العلمي( الحاصلين على نسبة موزونة ال تقل عن 

املقاعد حيث يتاح القبول بالتدريج ألصحاب النسب االعلى فاألعلى حتى انتهاء املقاعد وعند انتهاء املقاعد فيمكن 

 لقرار مجلس الجامعة بهذا الشأن.
ً
 قبول من تنطبق عليه الشروط برسوم محدودة )تعليم موازي( وفقا

 ثانيا: ماهي النسبة املوزونة؟

 نسبة الثانوية. x 0.90درجة التحصيلي +  x 0.10زونة من املعادلة التالية: يمكن احتساب النسبة املو 

 ثالثا: ماذا يعني القبول في السنة التحضيرية؟

قبولك في السنة التحضيرية يعني أنك مرشحا للقبول في احدى التخصصات التي تشترط اجتياز السنة 

ه مرهون بأدائك في السنة التحضيرية التحضيرية حيث ان قبولك بشكل نهائي في التخصص الذي ترغب

واالختبارات واملقابالت التي تشترطها الكلية بعد اجتياز السنة التحضيرية. فكلما كان معدلك التراكمي في السنة 

 التحضيرية عاليا كلما كانت فرصتك للقبول النهائي في التخصص الذي تريده أكبر.

 جيلرابعا: تعليمات هامة للطالب حول إجراءات التس

الطالب مسئول مسؤولية كاملة عن التأكد من عدم وجود أخطاء في جدوله. مثل التعارض في أوقات  .1

 املحاضرات أو تسجيل مقرر لم ينجح الطالب في أحد متطلباته. أو تسجيل مقرر سبق وأن نجح فيه الطالب.

فترة اإلضافة فقط. على  وعلى الطالب في حالة وجود أخطاء في الجدول سرعة مراجعة مسجل البرنامج أثناء .2

الطالب التأكد من أن بريده اإللكتروني يعمل بشكل صحيح. وعليه كذلك قراءة بريده اإللكتروني بشكل 
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يومي ملتابعة ما قد يرسل خالله من إعالنات كذلك على الطالب متابعة اإلعالنات التي توضع في على موقع 

 ك.البرنامج أو على اللوحات اإلعالنات املخصصة لذل

احتساب الغياب يبدأ من أول أيام الدراسة بغض النظر عن تاريخ إصدار جدول الطالب أو تاريخ استالم  .3

 الجدول.

إذا كان الطالب يرغب في االعتذار عن الدراسة في فصل دراس ي فيجب عليه التقدم لعمادة القبول  .4

 طالب تبعات ذلك.والتسجيل في األوقات التي تحددها العمادة. وفي حالة تجاوزها يتحمل ال

 خامسا: الكليات والتخصصات التي تشترط السنة التحضيرية للطالب: 

 اجتياز السنة التحضيرية هو أحد وأهم شروط االلتحاق لدرجة البكالوريوس في الكليات والتخصصات التالية:

 كلية الطب •

 كلية طب االسنان •

 كلية الصيدلة •

 بأقسامها: العالج الطبيعي، املختبرات الطبية، االشعة، التمريض.كلية العلوم الطبية التطبيقية  •

 كلية الهندسة بأقسامها: الهندسة املدنية والهندسة الكهربائية والهندسة املعمارية. •

 كلية الحاسب أاللي بأقسامها: علوم الحاسب، نظم املعلومات. •

 كلية العلوم االدارية قسم ادارة االعمال.  •

 ات والتخصصات التي تشترط السنة التحضيرية للطالبات:سادسا: الكلي 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بأقسامها التمريض واالشعة التشخيصية.  •

 كلية الحاسب االلي: قسم علوم الحاسب. •

 كلية العلوم االدارية قسم ادارة االعمال.  •

 لطالب:سابعا: الكليات والتخصصات التي ال تشترط السنة التحضيرية ل 

قسم االدارة العامة واالنتساب للغة العربية والدراسات –قسم الرياضيات وكلية العلوم االدارية –كلية العلوم 

اإلسالمية وكذلك كلية املجتمع بمختلف تخصصاتها ال تشترط السنة التحضيرية والقبول فيها مباشر ووفقا 

 للنسبة املوزونة.

 

 شترط السنة التحضيرية للطالبات:ثامنا: الكليات والتخصصات التي ال ت
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دبلومات كلية العلوم الصحية بتخصصاتها القبالة والتمريض وكلية التربية بشروره وكلية التربية بنجران 

وتخصص اإلدارة العامة وكذلك كلية املجتمع وخدمة املجتمع بنجران حيث القبول في هذه الكليات مباشر ووفقا 

 لنسبة الثانوية.

 امعة نجران فرصة الدراسة باالنتساب لكل من الطالب والطالبات على حد:تاسعا: وفرت ج 

 اللغة العربية للطالب والطالبات في تربية نجران. •

 الدراسات االسالمية للطالب والطالبات في تربية شروره. •

 االدارة العامة للطالب والطالبات في كلية العلوم االدارية بنجران.  •
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 هو التسكين؟ما 

 هو تسكين طالب السنة التحضيرية بعد اجتيازه لجميع متطلبات مواد السنة التحضيرية في كليات الجامعة.  

 ماهي شروط التسكين؟

 اجتياز جميع مواد السنة التحضيرية  -  

 5من  2أال يقل املعدل التراكمي للطالب عن   -  

 آلية التسكين 

 نقاط يجب على الطالب / الطالبة معرفتها قبل وبعد التسكين:  

*    على الطالب / الطالبة إدخال جميع الرغبات مبتدأ بالرغبة صاحبة األولوية األعلى لديه حتى بالرغبات 

 املتأخرة.

رتيب الرغبة بين *    املفاضلة على مقاعد الرغبة في الفرز اآللي للتسكين سيكون بناًء على معدل التسكين وليس ت

 الطالب.

*    ال يسمح للطالب / الطالبة بتغيير الكلية التي تم تسكينه عليها بعد ظهور النتائج وإذا رغب في التغيير عليه 

 بتقديم طلب تحويل داخلي بين كليات الجامعة وفق شروط التحويل والجدول الزمني.

 معايير وضوابط التسكين

 ى ثـالث عوامل:التسكين في الكليات يعتمد عل  

 األعداد املعتمدة من الكليات.   -1

للنسبة  %30املسار العلمي" و“للمعدل التراكمي في البرنامج التحضيري  %70نسبة التسكين للطالب. ) -2

 املوزونة الثالثية للقبول(

 ترتيب رغبات الطالب. -3
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 برنامج السنة التحضيرية

تقوية الطالب ببعض املهارات األساسية التي سوف يحتاجها في مشواره األكاديمي كاللغة يهدف هذا البرنامج إلى 

اإلنجليزية والحاسب اآللي، باإلضافة إلى دراسة بعض أساسيات املواد العلمية كالرياضيات، اإلحصاء، الفيزياء، 

 ا
ً
ملواد العلمية هي نفس الي الكيمياء واألحياء )املواد تختلف باختالف املسار لكن هذا بشكل عام(. طبعا

 تهيئة الطالب للحياة 
ً
درستموها بالثانوية لكن الفرق أنها راح تكون باللغة اإلنجليزية. ومن أهداف البرنامج أيضا

 عن نظام املدارس. وال أنس ى أهم أهداف السنة التحضيرية )من 
ً
الجامعية املمتعة )بإذن هللا( واملختلفة تماما

 لفرصة للتنافس العادل بين الطالب.وجهة نظري( وهو إتاحة ا

برنامج السنة التحضيرية هو عبارة عن فصليين دراسيين، املستوى األول )أول فصل دراس ي للطالب بالجامعة( 

هو مستوى موحد لجميع الطالب املقبولين بالتحضيرية بمعنى أن جميع الطالب يدرسون نفس املقررات. أما 

 مساريين علمي أو صحي. املستوى الثاني فينقسم الطالب إلى

 مقررات برنامج السنة التحضيرية

 املستوى األول:

 مقررات وهي: 5في هذا املستوى جميع الطالب سوف يدرسون 

 (ENG0011اللغة اإلنجليزية ) •

 (CSC105مهارات الحاسب اآللي ) •

 (PHYS110الفيزياء ) •

 (STAT100اإلحصاء ) •

 املادة الوحيدة التي تدّرس باللغة العربية في هذا املستوى.(، وهي PSYCH101مهارات التفكير ) •

 املستوى الثاني:

 في هذا املستوى سوف ينقسم الطالب إلى مسارين )علمي أو صحي(، ويحدد مسار الطالب بناًء على اآلتي:

 من النسبة املوزونة في التعليم العام )النسبة الي دخل فيها الجامعة وهي املعدل التراكمي 30% •

 بالثانوية، اختبار القدرات واختبار التحصيلي(.

 من معدل الطالب في املستوى األول. 70% •

 رغبة الطالب. •
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: في حال أخفق الطالب في مقرر أو أكثر في املستوى األول، يستطيع أن يحدد مساره لكن بشرط أال يقل مالحظة

ي الفصل الصيفي أو الفصل األول من السنة التي مع إعادة املقرر ف 5.00من  2.00املعدل في املستوى األول عن 

 تليها.

 املسار العلمي:

 مقررات، وهي: 5سوف يدرس طالب هذا املسار 

 (ENG0012اللغة اإلنجليزية ) •

 (ESP102لغة إنجليزية للتخصصات الهندسية وعلوم الحاسب ) •

 (MATH105حساب التفاضل ) •

 (PHYS115) 2فيزياء  •

 (CSC111برمجة حاسب ) •

 املسار الصحي:

 مقررات، وهي: 6سوف يدرس طالب هذا املسار 

 (ENG0012اللغة اإلنجليزية ) •

 (ESP101لغة إنجليزية للممارسين الصحيين ) •

 (BHS111علم األحياء البشري ) •

 (MDL111مقدمة في الكيمياء الحيوية ) •

 (PHS115أخالقيات املهن الطبية ) •

 (MEDU111الصحي املنهي )مهارات االتصال والتعليم  •

لكل  %25 – %20: ما يتعلق بالغياب املسموح فيه فيرجى التأكد من الدكتور، لكن في الغالب ما بين مالحظة

 مادة.

 الكليات املستهدفة

صص الطالب في إحدى الكليات املستهدفة بعد برنامج السنة التحضيرية وفق الضوابط التالية:
 
خ  ي 

 مقررات الخطة الدراسية للسنة التحضيرية.أن يجتاز الطالب جميع  •

 5.00من  2.00أال يقل املعدل التراكمي للسنة التحضيرية عن  •

 يكون التخصيص باملفاضلة بين خريجي السنة التحضيرية بناًء على املعدل التراكمي ورغبة الطالب. •

 طالب:

 )املقر الرئيس ي _ املليدا(

 نان، الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية(املسار الصحي )الطب البشري، طب األس •

 املسار العلمي )الهندسة، الحاسب اآللي والعمارة والتخطيط( •

 )فرع _ الرس(

 املسار الصحي )طب األسنان والعلوم الصحية التطبيقية( •
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 املسار العلمي )الهندسة( •

 )فرع _ عنيزة(

 املسار الصحي )الطب البشري والصيدلة اإلكلينيكية( •

 ملسار العلمي )الهندسة(ا •

 )فرع _ البكيرية(

 املسار الصحي )الصحة العامة واملعلوماتية الصحية( •

 )فرع _ عقلة الصقور(

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •

 طالبات:

 )املقر الرئيس ي _ املليدا(

 املسار الصحي )الطب البشري، طب األسنان، العلوم الطبية التطبيقية والتمريض( •

 ار العلمي )الحاسب اآللي(املس •

 )فرع _ بريدة(

 املسار الصحي )كلية التأهيل الطبي( •

 )فرع _ عنيزة(

 املسار الصحي )الطب البشري والصيدلة( •

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •

 )فرع _ الرس(

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •

 )فرع _ البكيرية(

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •

 عقلة الصقور( )فرع _

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •

 )فرع _ املذنب(

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •

 )فرع _ األسياح(

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •

 )فرع _ البدائع(

 املسار العلمي )الحاسب اآللي( •


