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 الطالب في السنة التحضيرية دليل

 الرؤية

 االرتقاء بالمنظومة التعليمية لتقدم طالب متميز علميا ومهاريا

 الرسالة 

السبل واالمكانيات التي تساعد على اعداد الطالب بشكل مميز من خالل منظومة متكاملة تقنيا  أفضلتوفير 

 وعلميا واداريا تخضع لمعايير الجودة المحلية والدولية

 االهداف والقيم

 تجسير الهوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي من خالل السير مع الطالب بشكل تدريجي -1

 لمهارات االساسية في العلوم التي درسهاإكساب الطالب ا -2

 إكساب الطالب مهارات التفكير الرياضي السليم حيال المشكالت التي قد تواجهه -3

 مساعدة الطالب في تمييز قدراته العلمية والمهارية وتطويرها -4

 تزويد الطالب بمهارات التعامل مع التقنية الحديثة -5

 ذات العقلية والمهارات االنسانيةتزويد الطالب بمهارات تطوير ال -6

 اكساب الطالب القدرة على التواصل الفعال مع االخرين -7

 تنمية مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني -8

 ضبط وتوحيد معايير التقييم للطلبة -9

 تحسين محتوى المناهج الدراسية -10
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 العامة:االنضباط والسلوكيات  اوال:

الطالب من اخالل باآلداب العامة المتبعة والنظام العام وانظمة ولوائح وتعليمات كل ما يصدر من  -1

 وقرارات الجامعة يعد مخالفة وتعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية ومنها االعمال االتية فيما يلي:

 ا( كل فعل او قول يمس الشرف او الكرامة، او يخدش الحياء، او يخل بحسن السيرة والسلوك واآلداب

 الواجبة.

ب( التهاون في اداء الصلوات المفروضة جماعة، او التخلف عن ذلك، او انتهاك حرمة الصوم في شهر 

 رمضان المبارك.

 ج( تزوير المستندات او الشهادات او الوثائق الحكومية واستعمالها سواء صادرة من الجامعة او خارجها.

 دخوله بدال عن غيره. ادخال الطالب لطالب اخر بديال عنه في االختبار او

الغش في االختبار النهائي او الفصلي، او محاولة الغش، او حيازة ما له صلة بالمقرر، ولو لم يستفد منه، د( 

 وكذا الغش في التقارير والواجبات ومشروع التخرج.

 .استخدام اي من وسائل التقنية في االختبارات من غير اذن مسبق من الكليةه( 

ف بالنظام اثناء اجراء التحقيق معه، او خروجه عن حدود االخالق في تصرفاته او و( اخالل المخال

 مخاطبته ألعضاء لجنة التأديب.

 

 والتعليمية:الشئون االكاديمية  ثانيا:

كشرط قبول من جميع التخصصات ولكن  انمطلوب STEPاو  IELTSامتحان كفاءة اللغة االنجليزية  .1

 .الحقا في الدليل بدرجات متفاوتة موضحة

 يعتبر جدول مواد السنة التحضيرية الفصلي ثابت لجميع الطالب. .2

ويسمح فقط بدراسة فصل  االولى،يجب اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح خالل السنة  .3

يتجاوز الطالب دراسة  أال )علىدراسي اضافي للطالب المتعثر ألنهاء متطلبات السنة التحضيرية 

 .(التحضيريةألنهاء متطلبات السنة  ليس من ضمنها الفصل الصيفي ل دراسيةثالث فصو
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( مع 2.00يجتاز الطالب برنامج السنة التحضيرية إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل عن ) .4

 ان لم يستوفى هذا الشرط يطوى قيد الطالب. المقررات نجاحه في جميع

الكلية المسجل بها فإنه يحق له التحويل لكلية  عند حصول الطالب على معدل أقل من المطلوب في .5

 تشترط معدل أقل.
أي من شروط الكليات التي تتبعها السنة التحضيرية يمكن التحويل الى كلية  قالطالب الذي ال يحق .6

 اخرى شريطة موافقة عميد الكلية المحول اليها.
 دة السنة التحضيريةعمايسمح للطالب دراسة مقررات السنة التحضيرية في أي فرع من فروع  .7

  بذلك.ولكن بشرط أخذ موافقة عميد السنة التحضيرية 

( واللغة االنجليزية ومهارات االتصال ومهارات الحاسب هي مواد مشتركة لكل 1مادة الرياضيات ) .8

 التخصصات.

( التي تطرح 2( التي تطرح الفصل االول متطلب سابق لمادة رياضيات )1تعتبر مادة رياضيات ) .9

( التي تطرح الفصل االول هي متطلب سابق لمادة اللغة 1ل الثاني ومادة اللغة االنجليزية )في الفص

 ( التي تطرح في الفصل الثاني.2االنجليزية )

 يحتسب معدل الطالب في السنة التحضيرية ضمن معدالتهم في كلياتهم االصلية. .10

واالضافة والتي هي  الحذفعلى الطالب التأكد من صحة تسجيله على النظام خالل فترة  .11

غالبا ما تكون االسبوع االول من بداية كل فصل حيث انه تحدث اخطاء في النظام االلكتروني 

 ا او االبالغ عنها في تلك الفترة.ويجب على الطالب تصحيحه

في كل  ودرجاتك ( يمكنك معرفة عدد ساعات غيابكpyp.mu.edu.saعلى هذا الرابط ) .12

 .واعالنات العمادة االمتحانات وخطط المواد المواد واالطالع على جداول
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 لوائح الدراسة في السنة التحضيرية :ثالثا

 االولى:المادة 

تطبق على طالب السنة التحضيرية جميع ماورد في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية 

 وقواعدها التنفيذية بجامعة المجمعة .

 

 القبول الثانية:المادة 

 سعودي الجنسية أو من أم سعودية أن يكون. 

 بخضع قبول الغير سعوديين الى الئحة المنح. 

 ان سكون حاصال على شهادة الثاموية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها 

 أن يكون الئقا طبيا. 

  لب وإذا اتضح بعد قبول الطا أكاديميا،ان اليكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصال

 .اغيالأنه سبق فصله فيعد قبوله 

  أن يجتاز بنجاح أي اختبار او مقابلة شخصية بما فيها اختبار القدرات واالختبار التحصيلي للمسار

 .العلمي

  ال تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية أخرى إال إذا مضى على

 ة.الدراساالنسحاب ثالثة أشهر فأكثر قبل بدء 

  سنوات.ال تقبل الجامعة أي شهادة مضى عليها أكثر من خمس 

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

 

 

 شروط القبول في الكليات

 الفرع االول: طالب كلية الطب:

 تشترط كلية الطب على الطالب الراغبين في االلتحاق بها التالي:
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واخر موعد لتسليم الشهادة  4.5بدرجة  ((IELTSالطالب امتحان اللغة االنجليزية االيلتس )اجتياز  .1

 الى كلية الطب هو اخر يوم في امتحانات السنة التحضيرية نهاية السنة.

 فما فوق. (4.5) الحصول على معدل تراكمي .2

 ان ال يكون قد رسب او حرم في اي مادة. .3

 ب وااللتزام بما فيه.ان يقوم بالتوقيع على ميثاق الطال .4

في حال عدم نجاح الطالب في تحقيق اي شرط من تلك الشروط فأن اول خيار متاح له هو كلية  .5

 العلوم الطبية إذا حقق شروط القبول فيها.

 الفرع الثاني: كلية طب االسنان:

الشهادة واخر موعد لتسليم  5بدرجة  ((IELTSاجتياز الطالب امتحان اللغة االنجليزية االيلتس ) .6

 الى كلية الطب هو اخر يوم في امتحانات السنة التحضيرية نهاية السنة.

 فما فوق. (4.5) الحصول على معدل تراكمي .7

 ان ال يكون قد رسب او حرم في اي مادة. .8

 ان يقوم بالتوقيع على ميثاق الطالب وااللتزام بما فيه. .9

أن اول خيار متاح له هو في حال عدم نجاح الطالب في تحقيق اي شرط من تلك الشروط ف .10

 كلية العلوم الطبية إذا حقق شروط القبول فيها.

 :  كلية العلوم الطبية :لثالفرع الثا

 تشترط كلية العلوم الطبية على الطالب الراغبين في االلتحاق بها التالي:

 .لطالب التخصص فما فوق (3)الحصول على معدل تراكمي  .1

  او اختبار كفايات اللغة االنجليزية  3.5( بدرجة IELTSاالنجليزية )اجتياز الطالب امتحان اللغة  .2

 STEP كلية هو اخر يوم في امتحانات السنة التحضيرية الواخر موعد لتسليم الشهادة الى  50بدرجة

 .نهاية السنة

3.  
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 (3.5ب ان يكون حاصل على معدل تراكمي )في حال التحويل من تخصص اخر يجب على الطال .4

 .(3075والخارجي ) فما فوق للتحويل الداخلي

 يتم اختيار أحد تخصصات الكلية في بداية الفصل الثاني من السنة التحضيرية. .5

ويسمح فقط بدراسة فصل  االولى،يجب اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح خالل السنة  .6

وال يتخصص اال بعد النجاح ويمر  دراسي اضافي للطالب المتعثر ألنهاء متطلبات السنة التحضيرية

في مرحلة التنافس حيث يبدى الطالب صاحب المعدل االكبر وحسب عدد الطالب المتاح في كل 

 تخصص.

الطالب الراسب في مادة ما والذي يضطر الى التأخر فصل ألعادتها سيواجه احتمال عدم طرح  .7

 د فقط.كلية العلوم الطبية لجميع التخصصات واالكتفاء بطرح تخصص واح

الطالب حسب  تتم المفاضلة بين المتاحة،يتم تخصيص الطالب حسب رغباتهم وضمن المقاعد  .8

 .المعدل التراكمي للطالب
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 : الهندسةالفرع الرابع

 تشترط كلية الهندسة على الطالب الراغبين في االلتحاق بها التالي:

 فما فوق.( 3.75)الحصول على معدل تراكمي  .1

او اختبار كفايات اللغة  4( بدرجة  IELTSامتحان اللغة االنجليزية )اجتياز الطالب  .2

كلية هو اخر يوم في امتحانات الواخر موعد لتسليم الشهادة الى  67بدرجة STEP  االنجليزية 

 .السنة التحضيرية نهاية السنة

 ان يكون قد اجتاز كافة مواد السنة التحضيرية بنجاح. .3

استوفى  إذافي حال عدم استيفاء الشروط فأن اول خيار متاح للطالب هو كلية علوم الحاسب  .4

 شروط القبول فيها.

 :علوم الحاسب   :الخامسالفرع 

 تشترط كلية علوم الحاسب على الطالب الراغبين في االلتحاق بها التالي:

 فما فوق. (3)الحصول على معدل تراكمي  .1

او اختبار كفايات اللغة  3.5( بدرجة  IELTSاللغة االنجليزية )اجتياز الطالب امتحان  .2

كلية هو اخر يوم في امتحانات الواخر موعد لتسليم الشهادة الى  52بدرجة STEP  االنجليزية 

 .السنة التحضيرية نهاية السنة

في حال عدم استيفاء الشروط فأن اول خيار متاح للطالب هو كلية العلوم اذا استوفى شروط  .3

 القبول فيها.
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 المادة الثالثة: الخطط الدراسية 

يدرس الطالب السنة التحضيرية في أي من  مسارين أم الطبي الصحي يشمل كليات الطب وطب االسنان و 

العلوم الطبية التطبيقية أو مسار العلمي الهندسي ويشمل كليات الهندسة ، العلوم ، علوم الحاسب 

 والمعلومات.

 كليات الطبية أوال : مسار ال 

 السنة التحضيرية
 ساعات نشاط المقرر س/ فعلي المتطلب وحدات /س اسم المقرر رمز المقرر

PENG111 ( للسنة التحضيرية1اللغة اإلنجليزية ) (0( , تمارين )6(, عملي )2محاضرة ) 15 - 8 
PMTH112 ( 1مقدمة في الرياضيات) (2( , محاضرة )0تمارين ) 2 - 2 

PCOM113 (1( , عملي ) 1محاضرة ) 3  - 2 مهارات الحاسب اآللي 

PSSC114 (1( , عملي ) 1محاضرة ) 2 - 2 مهارات  التعلم واالتصال 

PENG 121 ( للسنة التحضيرية2اللغة اإلنجليزية ) 6 PENG111 14 ( 0( , تمارين )4(, عملي )2محاضرة) 

PENG 122 (0( , تمارين )1(, عملي )1محاضرة ) 4 - 2 اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية 

PCHM 124  (1( , عملي ) 1محاضرة ) 3 - 2 مقدمة في الكيمياء 

PPHS 125 (1( , عملي ) 1محاضرة ) 3 - 2 الفيزياء لألغراض الصحية 

PBIO  126 (1( , عملي ) 2محاضرة ) 4  3 علم األحياء 

  52  29 المجموع

 

 ثانيا : مسار الكليات العلمية والهندسية : 

 السنة التحضيرية
 ساعات نشاط المقرر س/ فعلي المتطلب وحدات /س اسم المقرر رمز المقرر
PENG111 ( للسنة التحضيرية1اللغة اإلنجليزية ) (0( , تمارين )6(, عملي )2محاضرة ) 15 - 8 

PMTH112 ( 1مقدمة في الرياضيات) (2( , محاضرة )0)تمارين  2 - 2 

PCOM113 (1( , عملي ) 1محاضرة ) 3 - 2 مهارات الحاسب اآللي 

PSSC114 (1( , عملي ) 1محاضرة ) 2 - 2 مهارات  التعلم واالتصال 

PENG121 ( للسنة التحضيرية2اللغة اإلنجليزية ) 6 PENG111 14 ( 0( , تمارين )4(, عملي )2محاضرة) 

PENG123  ( للتخصصات 1)اللغة اإلنجليزية
 الهندسية والعلمية

 (0( , تمارين )1(, عملي )1محاضرة ) 4 - 2

PMTH127 ( 2مقدمة في الرياضيات) 4 PMTH112 4 ( 0( , عملي ) 4محاضرة) 

PPHS128 (1( , عملي ) 2محاضرة ) 4 - 3 الفيزياء 

  52  29 المجموع
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 لالنتظام:معايير القبول  :الرابعةالمادة 

 وهي : الموزونة،يتم القبول مفاضلة بين الطالب والطالبات بناء على الدرجة 

* %( +  30الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية المسار العلمي )طالب وطالبات( = )نسبة الثانوية * 

 %(. 30)درجة القدرات 

 ها.نفسالدرجة الموزونة للسنة التحضيرية المسار الطبي بناءا على الدرجة الموزونة 

 الخامسة: الفصل الصيفي المادة 

إذا كان راسبا في مقرر أو  إقامته،يحق للطالب المتعثر دراسة الفصل الصفي إذا وافق مجلس الجامعة على 

وحدات معتمدة كحد أقصى من مجموع  9أكثر بحيث التزيد مجموع وحدات مقررات الرسوب عن 

( في DNالطالب قد حصل على تقدير محروم )ح كون مقررات الفصلين الدراسين االول والثاني على أال ي

 أي مقرر منها ، وعلى أال يكون الطالب راسبا في مقرري اللغة االنجليزية معا .

 

 القيد:طي  السادسة:المادة 

 التالية:يطوي قيد الطالب من برنامج السنة التحضيرية في الحاالت 

 معا.إذا رسب في مقرري اللغة االنجليزية  -1

 التحضيرية.إذا رسب الطالب فيما مجموعه عشرون ساعة في فصلين متتالين للسنة  -2

 المقررات.( ساعة وإذا كان ناجح في جميع 2إذا حصل الطالب على معدل أقل من ) -3

 الثاني.إذا حرم الطالب في جميع مقررات الفصل الدراسي  -4

 

 التحضيرية:التحويل من السنة  السابعة:المادة 

تشترط اجتياز السنة التحضيرية وفق  الكليات التي ال إحدىيمكن للطالب التحوبل من السنة التحضيرية إلى 

 التالية:الشروط 
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  دراسي.أن يكون ذلك خالل فترة التحويل التي تحددها عمادة القبول والتسجيل في كل فصل 

  وعلى الطالب  حينه،أن تتحقق لدى الطالب شروط التحويل التي تحددها الكلية المقصودة في

كالمعدل التراكمي ونسبة  إليها،االطالع على شروط وإجراءات التحيول لدى الكلية المراد التحويل 

 ذلك.الشهادة الثانوية وغير 

  حويل.التموافقة الكلية المراد التحويل إليها قبل البدء بإجراءات 

  التحويل.توثيق تحويل الطالب رسمياً لدى عمادة القبول والتسجيل من خالل استكمال استمارة 

  يحتسب التحويل من ضمن مرات التحويل حسب القواعد التنفيذية لالئحة الدراسية واالختبارات

 المجمعة.للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية بجامعة 

 ناءاً على رغبته وال يحتسب هذا التحويل إذا كان تحويل الطالب إذا كان تحويل الطالب طوعياً ب

 التحضيرية.بناءاً على عدم اجتيازه للسنة 

 

 التحضيرية:التحويل إلى السنة  الثامنة:المادة 

 التالية:يمكن للطالب التحويل من إحدى كليات الجامعة إلى برنامج السنة التحضيرية وفق الشروط 

 دراسي.لتحويل التي تحددها عمادة القبول والتسجيل في كل فصل أن كون ذلك خالل فترة ا 

  حينه،أن تتحقق لدى الطالب شروط التحويل التي تحددها إدارة برنامج السنة التحضيرية في 

وغير ذلك مما سيتم  منها،المحول ويشمل ذلك النسبة الموزونة للطالب والمعدل التراكمي في الكلية 

 حينه.اإلعالن عنه في 

  التحويل.موافقة إدارة السنة التحضيرية على 

  والتسجيل.توثيق تحويل الطالب رسميا لدى عمادة القبول 

  توقيع الطالب على تعهد رسمي بعدم المطالبة بمعادلة أي مادة درسها داخل أو خارج جامعة

 التحضيرية.المجمعة بأي مادة من مواد برنامج السنة 

  التحضيرية بنجاح فإن اعادته الى القسم الذي كان يدرس فيه مع في حال عدم اجتياز الطالب للسنة

 التحضيرية.بقاء مدة ومعدل السنة 

 

 هائيالتاسعة: حضور االختبار النالمادة 

تبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري يجوز لمجلس عمادة إذا لم يتمكن الطالب من حضور االخ

قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديال خالل مدة  –السنة التحضيرية وفي حاالت الضرورة القصوى 

 البديل.يعطى التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه االختبار  –التتجاوز نهاية الفصل الدراسي الحالي 
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 العاشرة: الغياب واالعذار القهريةالمادة 

نسبة الغياب في السنة التحضيرية تختلف عن نسب الغياب في باقي الكليات حيث تبلغ في السنة التحضيرية 

في كشف الدرجات    DN) , )حيرصد له درجة محروم % غياب من دون أعذار رسمية اذا تجاوزها 25

 .النهائي

حضوره  % من مجموع ساعات 10وزت نسبة غيابه يوجه للطالب إنذار خطي أولي إذا تجا -أ

 .المقرر

 % من مجموع ساعات المقرر 20يوجه للطالب إنذار خطي ثاني إذا تجاوزت نسبة غيابه  -ب

 من مجموع ساعات المقرر % 25ويوجه له انذار ثالث عند تجاوز نسبة  -ت

 تشمل:األعذار القهرية 

 وفاة أحد الوالدين أو األخوة األشقاء أو االبناء .1

 المستشفيات.الحوادث المرورية التي تستلزم بقاءه في  .2

  ذلك.الحجز اإلجباري ويجب إحضار مستند رسمي يثبت  .3

العجز الصحي ويجب ارفاق تقرير مفصل بعد العذر بأسبوع واحد على األكثر ولن ينظر في  .4

 أسبوع.ذر يقدم بعد مضي أكثر من أي ع

 

 المستهدفة:تخصيص الطالب في الكليات  عشر: الحاديةالمادة 

  عليها.تخصيص الطالبات مستقل عن تخصيص الطالب 

  يتم تخصيص الطالب والطالبات في الكليات المستهدفة وفق معدالتهم التراكمية في برنامج السنة

باإلضافة إلى اجتياز المقابلة  فيها،ئهم لشروط الكليات التي سيلتحقون التحضيرية بناءاً على استيفا

بعد إعالن فينبغي التأكد من ذلك  ذلك،المستهدفة  الكلية شترطتاالشخصية والفحص الطبي إذا 

 التخصيص.

 ( يتم إعالن نتائج التخصيص على موقع الجامعةwww.mu.edu.sa في صفحة خدمات )

الب إلى سجله األكاديمي باستخدام رقمه الجامعي ورقم سجله االعضاء عن طريق دخول الط

 المدني.

http://www.mu.edu.sa/
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  بعد إعالن تخصيص الطالب والطالبات فإن عليهم استالم جداولهم الدراسية من الكليات التي تم

 مباشرة.وذلك في بداية الفصل الدراسي التالي تخصيصهم فيها 

 لسجل األكاديمي ورموز التقديراتالملحقات: ا

 األكاديمي:السجل  (أ)

 

 مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي (ب)

 : األول الفصل
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مجموع 
النقاط 
)48.25( 

  

  
معدل 
الفصل 
  األول 

  =
4.02 

  ـــــــــــــ

  
مجموع     

الوحدات 
)12( 

  

 : الثاني الفصل

 

      46   

  ـــــــــــــ = 3.83  معدل الفصل الثاني   

      12   

 

   مجموع النقاط )48.25 + 46(      

  ـــــــــــــــ = 3.93   المعدل التراكمي   

   مجموع الوحدات )12 + 12(      

  


