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املادة ألاولى:
نظام السنة التحضيرية
0-0
2-0
3-0
4-0
5-0

سنة املهارات ألاساسية جزء ال يتجزأ من برنامج الدبلوم ملعهد الجبيل التقني وتقابل برنامج السنة
التحضيرية
ً
ً
يعتبر قبول الطالب في الكلية/املعهد قبوال مشروطا باجتياز متطلبات السنة التحضيرية /املهارات ألاساسية
بنجاح لاللتحاق بالبرامج التخصصية.
السنة التحضيرية  /املهارات ألاساسية سنة دراسية مقسمة إلى فصلين دراسيين رئيسيين خالف الفصل
الصيفي ،ويتوجب على الطالب إنهاء متطلباتها بنجاح في مدة ال تتجاوز ثالثة فصول دراسية رئيسية.
ال تحتسب مدة دراسة السنة التحضيرية ضمن املدة املحددة إلكمال متطلبات الحصول على الدرجة
العلمية.
ال تدخل نتائج مقررات السنة التحضيرية ضمن املعدل العام أو التراكمي للدرجات العلمية التي يقدمها
قطاع الكليات واملعاهد.

املادة الثانية:

أ .قواعد الدراسة
 2-0يكمل الطالب متطلبات السنة التحضيرية /املهارات ألاساسية بنجاح إذا استوفى الشروط التالية:
كلية الجبيل الجامعية
كلية الجبيل الصناعية

معهد الجبيل التقني

 .0اجتياز مستويات اللغة إلانجليزية ألاربعة بعالمة ال تقل  .0اجتياز مستويات اللغة إلانجليزية ألاربعة بعالمة ال تقل
عن ( )Dفي جميع املستويات.

عن ( )Dفي جميع املستويات.

 .2اجتياز مقرري الرياضيات ( )0و( )2بما ال يقل عن تقدير  .2اجتياز جميع مقررات  /املهارات ألاساسية.
( )Cفي أحدهما وتقدير ( )Dفي آلاخر أو تقدير ( )D+في كال
املقررين.
 .3اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية ألاخرى.
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ب .إلالتحاق بالتخصص:
يلحق الطالب بأحد التخصصات املتوافرة بالكلية  /املعهد إذا اجتاز متطلبات السنة التحضيرية /املهارات ألاساسية حسب
ما ورد في املادة الثانية وتكون املفاضلة باملعدل التراكمي وحسب شروط كل جهة ،إذا كان عدد الطالب أكبر من عدد املقاعد
املتاحة.

كلية الجبيل الجامعية

كلية الجبيل الصناعية

معهد الجبيل التقني

يشترط الحصول على تقدير جيد ( )Cيقتصر القبول في التخصصات حسب املعدل التراكمي
فأكثر في مقرري الرياضيات ( )0و ( .)2الهندسية على الطالب الحاصلين
لاللتحاق بالتخصصات التالية:

على تقدير جيد ( )Cفأكثر في مقرري

 .0تقنية هندسة القوى الكهربائية

الرياضيات (0و.)2

 .2تقنية هندسة آلاالت الدقيقة
و التحكم.
 .3تقنية هندسة الصيانة امليكانيكية.
 .4تقنية الهندسة الكيميائية.
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 3املادة الثالثة:
تحويل املسار (خاص بكلية الجبيل الصناعية)
يجوز تحويل طالب السنة التحضيرية من املسار التقني إلى املسار إلاداري حسب إلاجراءات التي تحددها وكالة الكلية
لشؤون الطالب .كما يجوز تحويل الطالب من املسار إلاداري إلى املسار التقني بعد اجتيازه السنة التحضيرية بمعدل ال يقل
ً
ً
ً
ً
عن ( ،)2.51و استيفائه شروط لالتحاق بالتخصص وفقا للمادة الثانية ،وأن يكون الئقا صحيا وبدنيا.

 4املادة الرابعة:
املواظبة
على الطالب حضور املحاضرات والدروس العملية ،ويحرم فقط من دخول لاختبار النهائي ألي مستوى من مستويات اللغة
ً
إلانجليزية ألاربعة إذا زادت مدة ايابه عن ( )25ساعة اتصال في ذلك املستوى ،أو ما نسبته ( )05/2أسبوعا في باقي املقررات
الدراسية ،ويحصل من تجاوز ذلك على تقدير محروم ( )DNويحتسب في املعدل ب (صفر).
ويحصل على عالمة ( )Wفي اللغة إلانجليزية ،وفي املقررات ألاخرى إذا كان السبب لتجاوز املدة /النسبة املحددة هو أحد
ً
ألاعذار املنصوص عليها في املادة الخامسة  ،ويسجل الطالب متأخرا إذا حضر خالل "الخمس الدقائق ألاولى" من املحاضرة
ً
ويسجل اائبا إذا حضر بعد ذلك وإذا تأخر الطالب" ثالث مرات" في أي مقرر فإن ذلك يعادل اياب ساعة واحدة .كما يحق
ً
ً
لعضو هيئة التدريس تسجيل الطالب اائبا أو الطلب منه مغادرة قاعة الدراسة أو كالهما معا في الحاالت التالية-:
 .0استخدام الجوال.
 .2عدم لالتزام بالزي الرسمي.
 .3إساءة التصرف.

ُ
 .4والتحدث بغير اللغة لانجليزية في املقررات التي تدرس باللغة إلانجليزية.
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املادة الخامسة:
إعادة الاختبار
 0-5يسمح للطالب بتأدية ما فاته من اختبارات (عدا لاختبارات القصيرة في اللغة إلانجليزية) بشرط عدم
ً
حصوله على عالمة ( )DDوفقا للضوابط التالية:
 .0في حالة التنويم في مستشفى حكومي أو خالل فترة إجازة النقاهة التي تلي التنويم ،أو في حالة إلاصابة
بمرض معدي.
 .2في حالة وفاة أحد ألاقارب من الدرجة ألاولى ،على أن يسلم شهادة الوفاة إلدارة /لوكالة شؤون
الطالب في مدة أقصاها ( )5أيام من تاريخ الوفاة.

ً
 .3في حالة املشاركة في املناسبات وألانشطة الرسمية التي تكون الكلية أو الطالب طرفا فيها.
 2-5عند تحقق أحد الضوابط أعاله تقوم وكالة شؤون الطالب بالرفع ملعهد اللغة/القسم املختص بطلب إعادة
لاختبار في مدة أقصاها ( )5أيام عمل من تاريخ لاختبار املطلوب إعادته ،وعند تأخر وصول الطلب ملعهد
ً
اللغة إلانجليزية يتم منح الطالب عالمة ( )Wفي ذلك املستوى نظرا لبدء مستوى جديد من مستويات
اللغة إلانجليزية.

 6املادة السادسة:
الانسحاب وتأجيل الدراسة
 0-6ال يجوز للطالب التأجيل أو لانسحاب من الفصل الدراس ي ألاول له بالكلية/املعهد ،وإذا أخلى طرفه من
الكلية/املعهد يلغى قبوله ويحق له التقديم كطالب مستجد عند فتح باب القبول.
 2-6يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لفصل دراس ي رئيس ي بعد الفصل ألاول من لالتحاق بالسنة
التحضيرية  /املهارات ألاساسية وملرة واحدة فقط طيلة بقائه في السنة التحضيرية  /املهارات ألاساسية ،
على أن يتقدم بعذر مقبول لوكالة الكلية  /املعهد لشؤون الطالب قبل صدور الجدول الدراس ي ،وال
يحتسب هذا الفصل من ضمن املدة الزمنية الالزمة إلنهاء متطلبات السنة التحضيرية /املهارات
ألاساسية حسب املادة الثانية ،وال توضع له أي عالمة في سجله ألاكاديمي.
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 3-6يجوز للطالب بعد صدور الجدول الدراس ي التقدم بطلب لانسحاب من فصل دراس ي رئيس ي بعد الفصل
ألاول وملرة واحدة فقط إذا تقدم لوكالة الكلية /املعهد لشؤون الطالب بعذر مقبول ،خالف ألاعذار
املنصوص عليها في املادة الخامسة  ،ويحتسب من املدة الزمنية الالزمة إلنهاء السنة التحضيرية /املهارات
ألاساسية حسب املادة الثانية وتوضع له عالمة ( )Wفي سجله ألاكاديمي ما لم يحصل على عالمة ()DN
في أي من املقررات.
 4-6يجوز للطالب بعد صدور الجدول الدراس ي التقدم بطلب لانسحاب من فصل دراس ي رئيس ي بعد الفصل
ألاول وملرة واحدة فقط إذا تقدم لوكالة الكلية /املعهد لشؤون الطالب بأحد ألاعذار املنصوص عليها في
املادة الخامسة  ،وال يحتسب من املدة الزمنية الالزمة إلنهاء السنة التحضيرية /املهارات ألاساسية حسب
املادة الثانية وتوضع له عالمة ( )Wفي سجله ألاكاديمي .
 5-6في حالة املوافقة على طلب لانسحاب من الدراسة للطالب ،وكان قد حصل على تقدير ( )DDأو درجة
اختبار نهائي في أحد مستويات اللغة إلانجليزية فيحفظ في سجله ألاكاديمي ،أما املقررات ألاخرى فيعتمد
ً
التقدير الذي سيحصل عليه على الوقت الذي تمت فيه املوافقة على طلب إلانسحاب مقارنة بالتقويم
ألاكاديمي لذلك الفصل الدراس ي كما يلي-:
ُ
 0-5-6تسجل عالمة ( )Wفي السجل ألاكاديمي للطالب في جميع مقررات السنة التحضيرية/
املهارات ألاساسية إذا تقدم بطلبه بعد صدور جدوله حتى نهاية ألاسبوع الدراس ي «السابع»
ً
وفقا للتقويم ألاكاديمي وبين بداية ألاسبوع الدراس ي «الثاني» حتى نهاية ألاسبوع الدراس ي
«الثالث» للفصل الصيفي وتحتسب من ضمن املدة الزمنية إلنهاء السنة التحضيرية حسب
املادة الثانية.
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 2-5-6في املواد العامة (ماعدا اللغة إلانجليزية) ُت َّ
قيد عالمة ( )WWمنسحب ناجح في السجل
ألاكاديمي للطالب إذا تقدم بطلبه خالل الفترة ما بين بداية ألاسبوع الدراس ي «التاسع» حتى
ً
قبل بداية ألاسبوع «ألاخير» للفصل الدراس ي الرئيس ي وفقا للتقويم ألاكاديمي ،ومن بداية
ألاسبوع الدراس ي «الرابع» حتى قبل بداية ألاسبوع الدراس ي «ألاخير» للفصل الصيفي ،شريطة
أن ال يقل تقدير الطالب في تلك املقررات عن مقبول ( )Dفي جميع ألانشطة الفصلية من
الفصل الدراس ي الرئيس ي بما في ذلك اختبارات منتصف الفصل.
 3-5-6بالنسبة للمواد العامة (ماعدا اللغة إلانجليزية) ُت َّ
قيد عالمة ( )WWمنسحب راسب في السجل
ألاكاديمي للطالب إذا كان تقدير الطالب أقل من مقبول ( )Dفي جميع ألانشطة الفصلية من
الفصل الدراس ي الرئيس ي بما في ذلك اختبارات منتصف الفصل ،وتقدم بطلبه خالل الفترة
ما بين بداية ألاسبوع الدراس ي «التاسع» حتى قبل بداية ألاسبوع ألاخير للفصل الدراس ي
ً
الرئيس ي وفقا للتقويم ألاكاديمي ،ومن بداية ألاسبوع الدراس ي «الرابع» حتى قبل بداية ألاسبوع
الدراس ي ألاخير بالنسبة للفصل الصيفي.
 4-5-6إذا حصل الطالب على عالمة ( )DDفي أي مقرر من مقررات السنة التحضيرية /املهارات
ألاساسية  ،وتقدم بعذر مقبول من ألاعذار املشار إليها في املادة الخامسة ،وعن ايابه قبل
حصوله

على

عالمة ( ،)DDفإنه يحصل على تقدير ( )Wوال تحتسب من ضمن املدة الزمنية إلنهاء السنة
التحضيرية  /املهارات ألاساسية حسب املادة الثانية وذلك ملرة واحدة.
 5-5-6عند انسحاب الطالب وحصوله على عالمة ( )W-WW-WWفي املواد العامة في السنة
التحضيرية  /املهارات ألاساسية فإنه ُيعطى عالمة ( )Wفي مستوى اللغة إلانجليزية في تلك
الفترة.
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 7املادة السابعة:
طي القيد
ً
يفصل الطالب أكاديميا من السنة التحضيرية  /املهارات ألاساسية ويطوى قيده من الكلية/املعهد في الحاالت التالية:
 0-7إذا حصل بنهاية الفصل ألاول أو الثاني من التحاقه بالسنة التحضيرية /املهارات ألاساسية على تقدير ()DD
جميع

في
املقررات ،باإلضافة إلى أي مستوى من مستويات اللغة إلانجليزية.

 2-7إذا تكرر حصوله على تقدير ( )Wأو ( )DDفي أحد مستويات اللغة إلانجليزية أو أي متطلب من متطلبات
ً
السنة التحضير ية /املهارات ألاساسية وفقا للمادة الثانية.
 3-7إذا حصل على تقدير ( )Wأو ( )DDفي ثالث مستويات مختلفة من مستويات اللغة إلانجليزية ألاربعة.
 4-7عدم إنهائه متطلبات اجتياز السنة التحضيرية  /املهارات ألاساسية حسب املادة الثانية خالل ثالثة فصول
دراسية رئيسية.
 5-7يمكن للطالب الذي تم طي قيده بسبب عدم تحقيقه شروط اجتياز برنامج السنة التحضيرية /املهارات
ً
ألاساسية التقدم بطلب إعادة قيده وفقا للحاالت التالية:
 0-5-7إذا لم يمض على طي قيده فصالن دراسيان رئيسيان (بما فيها الفصل الذي طوي قيده
فيه) فيمكن أن يعاد قيده شريطة أن يتم تسجيله في برنامج التقوية وفق الضوابط
والشروط املشار إليها في املادة الثامنة  ،ويجب عليه إنهاء متطلبات السنة التحضيرية /املهارات
ألاساسية خالل ذلك الفصل إلاضافي.
 2-5-7إذا مض ى على طي قيده أكثر من فصلين دراسيين رئيسين (بما فيها الفصل الذي طوي
قيده فيه) فبإمكانه التقديم للكلية كطالب مستجد دون الرجوع إلى سجله ألاكاديمي ويطبق
عليه كافة الشروط وألاحكام في حينه.
 3-5-7ال يجوز إعادة قيد الطالب املفصول ألسباب تأديبية أو أكاديمية باستثناء الحاالت املشار
إليها في البنود أعاله ،أو أي حاالت أخرى يقرها مجلس الكلية/املعهد.
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 8املادة الثامنة:
برنامج التقوية
ً
 0-8إذا فصل الطالب في مقرر الرياضيات ( )2أو املستوى ألاخير في برنامج اللغة إلانجليزية ( )B1+ولم يكن حاصال
على عالمة ( )DDفيهما فإنه يعطى فرصة إضافية واحدة إلعادة ذلك املقرر أو املستوى على برنامج التقوية
إلنهاء متطلبات السنة التحضيرية.
 2-8وإذا فصل الطالب بسبب املدة الزمنية (ثالثة فصول دراسية) ولم ينه متطلبات السنة التحضيرية ألاخرى
حسب املادة الثانية فيعطى فرصة إضافية واحدة على برنامج التقوية إذا كان بإمكانه إنهائها في هذا الفصل
ُ
الدراس ي إلاضافي ،شريطة عدم حصوله على عالمة ( )DDفي الفصل الذي فصل فيه.
 3-8يستفاد من برنامج التقوية مرة واحدة /مستوى لغة إنجليزية واحد.
 4-8استيفاء رسوم التقوية ومقدارها  251ريال للساعة املعتمدة.

 9املادة التاسعة:
التحويل من خارج الكلية/املعهد
ال يقبل التحويل ملن لم يتجاوز السنة التحضيرية في الجامعة  /الكلية السابقة.
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 .01املادة العاشرة:
معادلة السنة التحضيرية وإلاعفاء منها:
ً
تتم املعادلة أو إلاعفاء ملقررات السنة التحضيرية للطالب الدارس في جامعة  /كلية سابقة وفقا للضوابط آلاتية:

ً
 0-01أن يكون الطالب تم قبوله نظاما كطالب مستجد.
 2-01أن تكون لغة الدراسة في الكلية أو الجامعة السابقة هي اللغة إلانجليزية
 3-01أن يحضر الطالب اختبارات تحديد املستوى أو أي اختبار تطلبه الكلية/املعهد.
 4-01أن يقدم الطالب وثيقة أصلية معتمدة من الكلية أو الجامعة السابقة توضح املقررات التي درسها
وتقديراته فيها أو تقديم ما يثبت حصوله على الشهادات العاملية ( )TOEFL OR STLEIو ذلك قبل صدور
جدوله الدراس ي لكل مستو ى من مستويات اللغة إلانجليزية.
ُ
 5-01تقرر ألاقسام ألاكاديمية املعنية  /معهد اللغة إلانجليزية معادلة املقررات ذات الصلة في السنة التحضيرية والتي درسها
الطالب في الجامعة  /الكلية السابقة ونجح فيها شريطة حصول الطالب على تقدير ال يقل عن جيد (.)C

 00املادة الحادية عشر:
أحكام عامة
0-00

تطبق الئحة الدراسة ولاختبارات للمرحلة الجامعية املعتمدة بالكلية /املعهد على طالب السنة التحضيرية فيما لم يرد بشأنه
نص مخالف في هذه الالئحة.

2-00

ً
يسري العمل بهذه الالئحة اعتبارا من بداية الفصل الدراس ي ألاول من العام الدراس ي 0438 / 0437هـ.

3-00

تنسخ هذه الالئحة ما سبقها من لوائح منظمة للسنة التحضيرية.

4-00

للمجلس ألاكاديمي للقطاع حق تفسير نصوص هذه الالئحة.
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)0( ملحق
الخطة الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج اللغة إلانجليزية املوحد للسنة التأسيسية مشتملة على أسماء املقررات ورموزها وعدد الساعات
.املعتمدة وساعات لاتصال
:كلية الجبيل الصناعية/ الخطة الدراسية لطالب كلية الجبيل الجامعية.أ
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