


واالختبارات في السنة التأسيسيةة يالدراسالتنفيذية للوائح القواعد 
لكلية الهندسة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

:التمهيد: أوالا 
وحىدة دراسىية ( 51)هو برنىامج السىنة األولىى لكليىة الهندسىة، تنهىي الطالبىة خاللىه : السنة التأسيسية لكلية الهندسةبرنامج 1.

.مقسمة على تالث مستويات دراسية وتطرح مقررات كل مستوى مرة واحدة في السنة
التنفيذيىة لهىا نظام الدراسة واالختبارات بكلية الهندسة الالئحة الموحدة للدراسة واالختبارات بالمرحلة الجامعيىة، والالئحىةيتبع 2.

.المعتمدة من مجلا الجامعة
القواعىىد الطالبىىة مسىىئولية التعىىر  وااللتىىزام التىىام بأنظمىىة الدراسىىة واالختبىىارات بكليىىة الهندسىىة واللىىوائح المنظمىىة وتتحمىىل 3.

.ات في ذلكالتنفيذية لها أتناء دراستها بالكلية وتتولى الكلية مسئولية اإلرشاد األكاديمي والتوجيه والمتابعة للطالب

:نظام الدراسة في السنة التأسيسية: ثانياا 
تىالث الدراسة في السىنة األولىى لكليىة الهندسىة نظىام الدراسىة علىى أسىاس السىنة الدراسىية الكاملىة مقسىمة علىىتتبع 1.

.مستويات
فصول دراسية فقط كحد أقصى من تاري  قبول الطالبىة فىي الكليىة مىع(6)الالئحة الجتياز السنة التأسيسية هي ستة لمدة ا2.

.احتساب فصول االعتذار إن وجدت ضمن هذه المدة
دراسي الذي حال عدم اجتياز الطالبة ألحد المقررات في برنامج السنة التأسيسية، فإنه يلزمها إعادة المقرر خالل الفصل الفي 3.

الالئحيىة للسىنة يطرح به المقرر أو الفصل الصيفي وفقاَ للخطة الدراسية للسنة التأسيسية وذلك خالل فترة ال تتجاوز المىدة
.التأسيسية
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:القواعد التنفيذية للمواظبة واالعتذار عن الدراسة خالل السنة التأسيسية: ثالثاا 
اسة واالختبارات من الئحة الدر(التاسعة، العاشرة، الحادية عشر والثانية عشر)المواظبة في السنة التأسيسية وفقاَ للمواد تكون 1.

.في المرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لها في جامعة األميرة نورة
عية والقواعىد من الئحة الدراسة واالختبارات في المرحلة الجام( الثالثة عشر)على االعتذار في السنة التأسيسية المادة ينطبق 2.

.التنفيذية لها في جامعة األميرة نورة

:وفقاا للضوابط التالية
.ال يحق للطالبة االعتذار عن أي فصل دراسي في السنة التأسيسية إال بعذر تقبله الكلية. أ
.ال يسمح للطالبة في السنة التأسيسية االنسحاب أو االعتذار عن أي مقرر. ب
.فصول دراسية3في حال قبول طلب االعتذار تحسب فترة االعتذار من ضمن المدة الالئحية للسنة التأسيسية وهي . ت
.تتحمل الطالبة المقبول اعتذارها عن فصل دراسي ما يترتب على ذلك من تأخير لطرح المقررات سنويا  . ث
ة مىن يحق للطالبىة التىي لىم تنهىي جميىع مقىررات السىنة التأسيسىية خىالل السىنة األولىى مىن دراسىتها، دراسىة مقىررات إضىافي. ج

حيىة علىى أال تحسىب معىدالتها فىي معىدل التخصىيت و ال تتجىاوز المىدة الالئ-طالمىا أمكىن -متطلبات الجامعة و متطلبات الكليىة 
.للسنة التأسيسية

:القواعد التنفيذية للتأجيل واالنقطاع عن الدراسة في السنة التأسيسية: رابعاا 
معيرة مرن الئحرة الدراسرة واالختبرارات فري المرحلرة الجا(الرابعة عشرر)ينطبق على التأجيل في السنة التأسيسية المادة 

:والقواعد التنفيذية لها في جامعة األميرة نورة وفقاَ للضوابط التالية
.للطالبة التأجيل عن أي فصل في السنة التأسيسية إال بعذر قاهر يقبله مجلا الكليةاليحق 1.
.الطالبة المقبول تأجيلها ما يترتب على ذلك من تأخير لطرح المقررات سنويا  تتحمل 2.
نفيذيىة من الئحة الدراسة واالختبارات في المرحلة الجامعيىة والقواعىد الت(الخامسة عشر)على الطالبة المنقطعة المادةيطبق 3.

.لها في جامعة األميرة نورة
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:التخصيص بعد السنة التأسيسية ألقسام كلية الهندسة: خامساا 
:يتم تخصيت الطالبات بعد السنة التأسيسية في أقسام كلية الهندسة حسب ال وابط التالية

السىىنة لتخصىىيت الطالبىىة بعىىد السىىنة التأسيسىىية فىىي أحىىد أقسىىام كليىىة الهندسىىة أن تكىىون مجتىىازة لجميىىع مقىىرراتيشىىتر  1.
.5من 3التأسيسية بمعدل تراكمي ال يقل عن 

التأسيسىية ة للسىنالالئحيىةبعد إنهاء جميع مقررات السنة التأسيسىية فىي مىدة ال تتجىاوز المىدة يتم تخصيت أي طالبة إال لن 2.
.فصول دراسية مع احتساب فصول االعتذار( 3)لكلية الهندسة 

الدراسىية مىن الخطىة( األول والثىاني والثالىث)معدل التخصيت على معدالت مقررات السنة التأسيسية فقط المسىتوىيقتصر 3.
ل المىدة السىنة خىاللمقىررات اسىتكمالهاحسب آلية الفرز، وال يحتسب فيه معدل أي مقرر إضافي درسىته الطالبىة خىالل فتىرة )

.الالئحية للسنة التأسيسية

:آلية الفرز
كليرة تم فرز الرغبات عن طريق المفاضلة آلياا وتنافسياا برين جميرا الطالبرات المحققرات لشرروخ التخصريص فري أقسرام

:الهندسة وذلك حسب الترتيب التالي
.الرغباتترتيب •
.االستيعابية لألقسام المختلفةالطاقة •
(.103ت، كيم 103، ريض 103ت، فيز 110، عال 102ت، فيز 101ريض :)النقا  العلمية للمقررات التاليةمعدل •
(.3عند تساوي معدل النقا  العلمية الوارد في فقرة )التراكمي للسنة التأسيسية المعدل •
تسىاوي المعىدل التراكمىي عنىد (التحصىيلي% 40+ قىدرات % 30+ الثانويىة العامىة 30)% المركبة وهي مجمىوع درجىات النسبة •

.4للسنه التأسيسية الوارد في فقره 
.المقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج المختلفةتحدد •
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ة األولىالخطة الدراسية للسنة التأسيسية بكلية الهندسة السن
المستوى األول

المستوى الثالثالمستوى الثاني

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
(1)اللغة اإلنجليزية 

English language (1)
-1ENG 101-115-4-101انج 

2

(1)الثقافة اإلسالمية 

(منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية)

Islamic Culture (1)

-101ISLS 1013--3سلم 

3
(1)حساب التفاضل والتكامل 

Calculus (1)
-MATH 101T 32-4ت101ريض 

4
(1)فيزيـاء عامة للهندسة 

General Physics for Engineering (1)
-102PHYS 10252-6فيز 

وحدة دراسية17المجموع

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
(2)اللغة اإلنجليزية 

English language (2)
2ENG 102-215-4-102انج 

1-101انج 

ENG 101-1

2
(II)التفاضل والتكامل 

Calculus (II)
MATH 103T52-6ت103ريض 

ت101ريض 

MATH 101T

3
(1)لغة برمجة 

Programming Language (1)
-CS110T44-6ت110عال 

وحدة دراسية16المجموع

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال

عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1

(2)الثقافة اإلسالمية 

(نظام األسرة في اإلسالم)

Islamic Culture (2)

202ISLS 2023--3سلم 
101سلم 

ISLS 101

2
التحرير الكتابي

Arabic Composition
101ARAB 1013--3عرب 

3

(2)عامة للهندسة فيزياء 

General Physics for 

Engineering (2)

103PHYS 10352-6فيز 
102فيز 

PHYS102

4

الكيمياء العامة للهندسة 

General Chemistry for 

Engineering

-103CHEM 10352-6كيم 

وحدة دراسية18المجموع

غةاللمعهديعقدهالذيالمستوىتحديداختباراجتازتإذا اإلنجليزيةاللغةمقرردراسةمنالطالبةتعفىانالممكنمن:مالحظه
.حينهفيةالمعلناللغةمعهدشرو حسبالمعتمدةاللغةاختباراتأحدفيمقبولةبدرجةاإلنجليزيةاللغةلمعهدتقدمتأواإلنجليزية
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