
البرنامج التعريفي



الحضور والغياب 
اإلعفاء من بعض مقررات 

برنامج

السنة التحضيرية

األكاديميالفصل  التأجيل واالعتذار 

رؤية ورسالة واهداف 

السنة التحضيرية

األقسام في عمادة 

اجتياز البرنامج مدة الدراسة السنة التحضيرية

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية
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:الرســــــالة

االرتقاء بمستوى الطالب مهاريًا ومعرفيًا 

عية وتهيئته نفسيًا لاللتحاق بالدراسة الجام

ل في أجواء تتسم باألداء المتميز  والتواص

الفعال واالنضباط

:الــرؤية

ية تزويد الطالب بالمهارات األكاديمية األساس

الالزمة لبدء دراسته الجامعية حسب التخصص

.المرشح له

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

رؤية ورسالة وأهداف السنة التحضيرية



إتقان الطالب لمهارات اللغة 

.اإلنجليزية قراءة وتحدثًا وكتابة

إكساب الطالب مهارات استخدام 

.ةالحاسب اآللي وتطبيقاته األساسي

إكساب الطالب القدرة على حل المسائل 

.يةالرياضية األساسية واإللمام بالعلوم األساس

ريةالتعريف ببرنامج السنة التحضي

مساعدة الطالب على االندماج في مجتمع الجامعة 

والمشاركة الفعالة في األنشطة الثقافية 

.لواالجتماعية وبناء الشخصية وتنمية مهارات التواص

إعداد الطالب للتحصيل األكاديمي وتزويده 

.بالمهارات األكاديمية والدراسية



.      

اآلليقسم مهارات الحاسب 

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية
األقسام في عمادة لسنة التحضيرية

قسم اللغة االنجليزية

قسم العلوم األساسية

قسم مهارات تطوير الذات



:ُمدُة الّدراَسة

تتكون الدراسة في برنامج السنة التحضيرية من أربعة

وكل ربع يتكون من تسعة أسابيع على )أرباع دراسية 

، كما يجوز منح فرصة إضافية للطالب الراسب في(األقل

أحد المقررات؛ بحيث ال تتجاوز مدة دراسته في البرنامج 

وذلك في الكليات التى تطبق النظام ( خمسة أرباع)

، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات)الفصلي وهي 

ة كلية ادارة األعمال، كلية الهندسة وكلية العلوم وكلي

لربع ، ويحق لعمادة السنة التحضيرية طرح ا(الطب البيطري

.الخامس خالل الفصل الصيفي

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

الحضور والغياب

03

1

2

من أهم العوامل المساعدة الجتياز برنامج 

السنة التحضيرية هو الحرص على حضور 

. جميع المحاضرات

في حال تغيب الطالب لظرف قـاهر أو صـحي يمكـن للطالـب 

بعــذر رســمي خــالل ( 3004)التقــدم لمكتــب شــطون الطــالب 

أن ال يقل حضـور علىفترة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ الغياب

.من مجموع ساعات الحضور% 70الطالب عن 

3

من مجموع % 90يجب أن يقل حضور الطالب عن ال

محاضرات المقرر الدراسي أثناء ربع دراسي واحد 

لتجنب الحرمان من دخول االختبار النهائي والرسوب

طالب ال قدر اهلل وذلك يشمل األيام التي تغيب بها ال

.  بعذر مقبول



كلية –اإلكلينيكيةكلية الصيدلة –كلية الطب 

طب االسنان

Text Here

-كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات-كلية الهندسة 

كلية إدارة األعمال –كلية العلوم الطبية التطبيقية 

(مسار اللغة اإلنجليزية)

كلية الطب البيطري–كلية العلوم 

Text Here

ة يجب أن يكمل بنجاح جميع المقررات المقدم

في السنة التحضيرية على أال يقل معدله

(.5.00من 3.50)التراكمي بنهاية البرنامج  عن 

يجب أن يكمل بنجاح جميع المقررات المقدمة في السنة 

عن التحضيرية و أن ال يقل معدله التراكمي بنهاية البرنامج

(.  5.00من 3.00)

. 

يجب أن يكمل بنجاح جميع المقررات 

ل المقدمة في السنة التحضيرية و أن ال يق

2.75)معدله التراكمي بنهاية البرنامج   عن 

(.  5.00من 

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

: إجتياز البرنامج  

:لكي يجتاز الطالب برنامج السنة التحضيرية يجب أن يحقق التالي



االنسحاب 

من مقرر

ة يجوز للطالب االنسحاب من أي من مقررات برنامج السنة التحضيري

، بعذر يقبله مجلس العمادة وبعد االجتماع مع المرشد األكاديمي

ساعات وأن يتقدم ( 4)على أن ال تقل ساعات االتصال المتبقية عن 

يبطلب االنسحاب قبل نهاية األسبوع الرابع من بداية الربع الدراس

يةالتعريف ببرنامج السنة التحضير



01

02

03
04

يجوز أن يعفى الطالب الملتحق ببرنامج 

السنة التحضيرية من بعض مقررات اللغة 

ك اإلنجليزية وفق ما يراه مجلس العمادة وذل

:حسب الشروط التالية  في 61حصوله على درجة 

 Internet)اختبار التوفل

Based Test TOEFL)  5.5أو

أو ما  IELTS))من اختبار 

.يعادلها

أن ال يكون قد مضى على حصوله على 

الدرجة أكثر من عام

أن يقدم كشف درجات يثبت حصوله 

على الدرجة خالل اسبوعين من بدء 

العام الدراسي 

االجتياز مع بقاء شرط 

.  بالمعدل المطلوب

يةالتعريف ببرنامج السنة التحضير

:اإلْعفاُء مْن دراسة بعِض ُمقررات َبرَنامج الّسنة التحِضيرّية



ية يسمح للطالب الملتحق ببرنامج السنة التحضير

التأجيل أو االعتذار عن ربع دراسي واحد خالل مدة 

الدراسة كحد أقصى، وذلك في حالة الضرورة 

القصوى، وبعذر يقبله مجلس العمادة، شريطة أن 

ثبت يحضر الطالب الوثائق والتقارير المالئمة التي ت

بع الحالة، على أن يقدم العذر للتأجيل قبل بداية الر

الدراسي، ولالعتذار قبل نهاية األسبوع الرابع من 

بداية الربع الدراسي

اْلَتأِجيُل َوااْلعِتذار

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



يوجه للطالب انذار أكاديمي أذا-

.  00انخفض معدله التراكمي عن 

طب –لكليات الطب 00.5من 3

–ة الصيدلة اإلكلينيكي–األسنان 

دارة إ–العلوم الطبية التطبيقية 

علوم الحاسب وتقنية –األعمال 

الهندسة-المعلومات 

يوجه للطالب انذار أكاديمي-

أذا انخفض معدله التراكمي 

لكليتي 00.5من 2.75عن 

العلوم والطب البيطري

:اإلنذار األكاديمي 

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



اذا حصل على انذارين أكاديميين متتاليين النحفاض

ويستثنى من ذلك 5. 00من 3. 00عنمعدله التراكمي 

وأعلى  بحيث 2,50الطالب الذي معدله التراكمي 

:  تاليةيعطى فرصة إضافية أخيرة وذلك لطلبة الكليات ال

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كلية ادارة 

األعمال، كلية الهندسة، كلية الطب،كلية الصيدلة 

بية األكلينيكية وكلية طب االسنان وكلية العلوم الط

.التطبيقية

اذا حصل على انذارين أكاديميين 

مي متتاليين النحفاض معدله التراك

ويستثنى من 5. 00من 2. 75عن 

ذلك الطالب الذي معدله التراكمي 

وأعلى بحيث يعطى فرصة 2,25

إضافية أخيرة وذلك لطلبة كلية

العلوم والطب البيطري

إذا لم يتمكن من انهاء جميع 

مقررات السنة التحضيرية خالل 

المدة الدراسية المذكورة بالمادة

األولى من هذه  القواعد 

:الفصل األكاديمي

ريةالتعريف ببرنامج السنة التحضي



ح له أثناء دراسة الطالب بعمادة السنة التحضيرية ال يسم•

ة التقدم بطلب تحويل إلى أي كلية من كليات الجامع

ة بنهاي)إلى بعد االنتهاء من برنامج السنة التحضيرية 

ويشمل ذلك الطلبة المتعثرين ( العام الدراسي

.  والمفصولين أكاديميا

ضيريةالتحويل بين كليات السنة التحضيرية و خارج كليات السنة التح

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



ميًا الطلبة المفصولين أكادي

لين سيتم ارسال بيانات الطلبة المفصو

ل القبول والتسجيأكاديميا إلى عمادة 

.بعد نهاية العام الدراسي

1

تنظر عمادة القبول والتسجيل في إمكانية 

قبول الطالب في كلية أخرى من كليات 

بالسنة  الجامعة ال تتطلب الدراسة 

لدراسة درجة البكالوريوس اوالتحضيرية،وذلك 

.الدبلوم

سيتم مراعاة توفر المقاعد 

ل الدراسية بالكليات وحسب المعد

التراكمي والساعات المكتسبة 

بالسنة التحضيرية

ريةالتعريف ببرنامج السنة التحضي



يجب على الطالب التأكد من تسجيل المقررات حسب الخطة وطباعة الجدول 

على الخدمات اإللكترونية بصفحة عمادة السنة الدخول خاللالدراسي من 

التحضيرية بموقع الجامعة

.

:اْلّتسِجيل َواْلجْدوُل اْلّدراسي للَطاِلب

1

2

3

بدءا من الربع الدراسي الثاني يجب على الطالب تسجيل مقرراته 

على نظام البانر الخاص بالجامعة بعد الحصول على الجدول من 

موقع عمادة السنة التحضيرية

يجب على الطالب االلتزام بالمواعيد المحددة في الجدول وال 

.  يسمح للطالب تغيير الجدول أو الشعب المسجل بها

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

صفحة عمادة السنة –الصفحة الرئيسة لموقع جامعة الملك فيصل 

:الضغط على الخدمات االلكترونية–التحضيرية 

:الّدراّسياْستخراج اْلَجدول َطريَقُة 



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

:(السجل المدني)تسجيل الدخول باستخدام الرقم الجامعي وكلمة المرور



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

صفحة الخدمات الخاصة بالطلبة



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

ة لعرض ملخص سريع لمحاضرات اليوم والتنبيهات واالشعارات وحال: الصفحة الرئيسية 

الحضور والغياب 



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

يويفعل للطلبة على األقل بيوم واحد قبل بداية الربع الدراسي التال: الجدول الدراسي



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

يويفعل للطلبة على األقل بيوم واحد قبل بداية الربع الدراسي التال: الجدول الدراسي



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

والمعدل من خالله يستطيع الطالب الحصول على نتائج المقررات: السجل األكاديمي

.بعد نهاية كل ربع دراسيالتراكمي



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

والمعدل من خالله يستطيع الطالب الحصول على نتائج المقررات: السجل األكاديمي

.بعد نهاية كل ربع دراسيالتراكمي



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

ومن خاللها يستطيع الطلبة الحصول على جداول : جداول االختبارات والنتائج الربعية 

.االختبارات والنتائج الربعية



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

تاحة للتعرف على المقررات الدراسية للربع الحالي والمقررات الدراسية الم: الخطة الدراسية 

خالل الخطة الدراسية 



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

ية النموذج االلكتروني للتقدم بطلب االنسحاب من مقرر من خالل بوابة الخدمات االلكترون

بعمادة السنة التحضيرية



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

:الخدمات اإللكترونية المقدمة من عمادة القبول والتسجيل 

.التأجيل واالعتذار عن دراسة ربع دراسي-•

.  شهادة تعريف الطالب-•

طلب االنسحاب )إخالء الطرف اإللكتروني -•
(.  من الجامعة



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

من موقع الجامعة اختيار اذهب إلى ثم البانر: تسجيل الدخول على نظام البانر



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

اختيار الدخول للمنطقة اآلمنة



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



التعريف ببرنامج السنة التحضيرية



خطة الكليات الصحية•

خطة كلية الهندسة•

خطة كليتي علوم الحاسب وإدارة االعمال•

خطة كلية الطب•

خطة كلية العلوم •

:يةيمكنك االطالع على الخطة الدراسية لمقررات برنامج السنة التحضيرية من خالل دليل السنة التحضيرية حسب الخطط التال

ةالتعريف ببرنامج السنة التحضيري



04030201

التعريف ببرنامج السنة التحضيرية

هـ1441/1440التقويم االكاديمي 



وكيل العمادة للشطون األكاديمية  •

محمد بن عبد الرحمن العبد اللطيف. د

3068مكتب رقم 

0135896877هاتف 

منسق الشطون األكاديمية •

الرحمن شبانةلطي عبد .أ

2004مكتب رقم 

0135896805هاتف 

966135896805واتساب 

:  مع الشطون األكاديمية للتواصل 



اإلرشاد الطالبي



اإلرشاد الطالبي

ِبناُء اْلثَقة بالَنْفس



هي إيمان اإلنسان بأهدافه وقراراته وبقدراته 

.وإمكاناته

الثقة بالنفس

هي الثقة في قدراتك وذكائك وحكمتك وقواك 

.العاطفية وقوة ارادتك ومهاراتك 

االرشاد الطالبي 



اإلرشاد الطالبي



اإلرشاد الطالبي

بناء الثقة بالنفس



...أنا قادر

...أنا أستطيع

اإلرشاد الطالبي

بالنفسبناء الثقة 



1

2

3

(!!هذا طبعي ) 

(!!أنا ال أستطيع)

4

5

6

(!!أنا فاشل)

(!!قدراتي ضعيفة)

(!!إنني حالة ميطوس منها ) 

يحتمل أن تكون أفكاري خاطئة ) 

اإلرشاد الطالبي

بناء الثقة بالنفس



.اجعل ثقتك باهلل أواًل ، ثم ثق بقدراتك

ال يوجد من هو أفضل منك ، ولكن هناك بعض األشخاص 

.  المجاالتأكثر تطورًا ومعرفة في بعض 

الثقة بالنفس هي أساس كل نجاح و 

.عظيمإنجاز 

اإلرشاد الطالبي



سجل االنجازات في 

دفتر الحسابات
أعمل بحماس وال 

تخش رأي الناس

فاتكماعلىالتأستدمروالعّمر

لحياتكوخطط

اإلرشاد الطالبي

قواعد لتنمية الثقة بالنفس



اإلرشاد الطالبي

قواعد لتنمية الثقة بالنفس

أبذل ما في 

وسعك لبث 

الثقة في 

نفسك

التدريب 

الطويل 

يحقق 

المستحيل

باهلل وال تعجزاستعن

وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم )

(األعلون إن كنتم مطمنين

تحدث براحة 

وبكل صراحة
قواعد لتنمية الثقة بالنفس



1

2

3

2

4

5

6

7

8

3

9

فوائد الثقة بالنفس

اإلرشاد الطالبي



هي مرحلة لها متطلبات , مرحلة االنتقال من المدرسة إلى الجامعة

.وحاجات تتطلب إرشاد وتوجيه

اإلرشاد وحدة عليك بضرورة مراجعة مكاتب , عندما يتم التواصل معك

.الطالبي بالسرعة الممكنة

مكاتب وحدة عليك المبادرة بمراجعة , عندما تواجه مشاكل وصعوبات

.اإلرشاد الطالبي

شاد اإلروحدة كثير من الحاالت التي استجابت في البداية وتواصلت مع 

الطالبي ، تم حل مشكالتهم، بعكس الطالب الذين تأخروا أو لم 

ل أبدوا ندمهم على ذلك بسبب تراكم المشاكالمرشدين يتواصلوا مع 

.عليهم وصعوبة حلها

:تنبيه

.التعثر األكاديمي-

.الغياب-

اإلرشاد الطالبي

اإلرشاد الطالبيوحدة أبرز مشاكل الطالب التي تتعامل معها 



:الطلبةاإلرشاد الطالبي مع وحدة طرق تواصل 

.SMS. (PYDKFU)الرسائل القصيرة :أواًل 

.الجوالت اإلرشادية: ثانياً 

.شاشات العرض: ثالثا

.الرسائل التنبيهية: رابعا 

:الطالبياإلرشاد وحدة طرق تواصل الطالب مع 

.(2)الدور ( 3030), (3026),(3024), ( 3022), ( 3018: )مكتب رقم :أواًل 

.يوسف مساعده/ االرشاد الطالبي أ،وحدة ( 0135896834: )الهاتف

Ymassadeh@kfu.edu.sa:   اإليميل: ثانياً 

:اإلرشاد اإللكتروني : ثالثاً 

:عن طريق

.  االرشاد االلكتروني على بوابة الخدمات الطالبية لعمادة السنة التحضيرية•

.تحديد موعد للحضور شخصيا•

اإلرشاد الطالبي

mailto:Ymassadeh@kfu.edu.sa


ةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضيري



,  بناء الثقة بالنفس: الدورات

التحفيز الذاتي والنجاح للطالب

تنمية مهارات , الجامعي

.المذاكرة ومراجعة الدروس

. 

,  ألعاب التفكير: المسابقات 

المسابقات, المسابقة الثقافية

.الفنية

:النشاط الثقافي

معرض , معرض الغوص: المعارض

.الدرجات الهوائية



ة األنشطة الطالبية بعمادة السن

التحضيرية

:النشاط الثقافي

االعمال التطوعية باالشتراك مع 

الجمعيات الخيرية



02

ريةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضي

:األنشطة الصحية

التعامل مع المرافق , خطة االخالء: البرامج التوعوية 

.برنامج االقالع عن التدخين,العامة 



02

ريةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضي

:األنشطة الصحية

.إصابات المالعب , اإلسعافات األولية, اإلنعاش القلبي والرئوي: الدورات 



02

ريةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضي

:األنشطة الصحية

لعالج المراكز الصحية وا, صاالت اللياقة البدنية باألحساء: الزيارات 

.الطبيعي



ريةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضي

:األنشطة الرياضية

بطولة االلعاب االلكترونية

تنس طاولة



ريةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضي

:األنشطة الرياضية

البلياردو

اليوم الرياضي المفتوح



ة األنشطة الطالبية بعمادة السن

التحضيرية

:الفنيالنشاط 

يوم الهوايات



المكافآت



الجوائز



ملف اإلنجاز



ريةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضي

تكوين الفرق الرياضية التي تمثل العمادة في بطوالت الجامعة

.فريق كرة القدم

.فريق كرة السلة

.فريق كرة اليد

. فريق الكرة الطائرة

.فريق تنس الطاولة



Easy to change colors, 

photos and Text.  

Content  Here

52%

.التصوير الفوتوغرافينادي  الفنية االعمال نادي  

األنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضيرية

تكوين اندية الهوايات

.العلوم والتكنولوجيانادي 



ريةاألنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضي

بها؟كيف أعرف عن هذه األنشطة وكيفية االشتراك :سطال 

اإلعالن عن األنشطة بشكل ورقي بلوحات اإلعالنات المنتشرة بالعمادة

.وضع إعالنات عن طريق الشاشات اإللكترونية بالعمادة

يقوم أعضاء هيئة التدريس باإلعالن عن األنشطة في القاعات الدراسية

.اطاإلعالن يكون موضح فيه كيفية االشتراك والشروط ومكان وزمان النش

ع من كل أسبويوم الثالثاء الوقت المخصص لألنشطة الطالبية سيكون 

(11:30–12:20.)



مسئولي النشاط الطالبي

01

03

04

05

رئيس لجنة األنشطة الطالبية•

احمد بن عبدالوهاب عسيري. د

3030مكتب رقم 

0135896839هاتف 

األنشطة الطالبيةمنسق •

عمرو عبدالمطلب العطله.د

3024مكتب رقم 

0135896837هاتف 



الخدمات الطالبية

.عمادة شطون المكتبات.عمادة شطون الطالب

.إدارة األمن والسالمة.عمادة القبول والتسجيل

مجمع العيادات الطبية



:متعددةصورفياألوليةالصحيةالرعايةالطبيةالعياداتمجمعيقدم

.العالجطرقأفضلوتحديداألمراضوتشخيصالمراجعينعلىالطبيالكشف.1

.والجلوكوماوالربوالمرتفعالدموضغطالسكريمثلواألمراضوالشائعةالبسيطةلألمراضالالزمالعالجتوفير.2

.معهابالتنسيقالصحةوزارةمستشفياتإلىالمعقدةالمرضيةالحاالتتحويل.3

االستعانةبالطبيةوالتحاليلالفحوصاتبإجراءوذلكوالجنيناألمصحةعلىلالطمئنانالنساءأمراضبعيادةالحملمتابعة.4

.الفترةتلكخالللألمالضروريةالنصائحتقديممعالصوتيةفوقالموجاتبجهاز

.المستشفىإلىوصولهالحينالخطيرةالحاالتوإسعافالطارئةالحاالتعالج.5

.المختلفةاألمراضتشخيصفيلتعينهماألطباءإليهايحتاجالتيالطبيةالتحاليلكافةإجراء.6

.الصحةوزارةلبرنامجطبقاً الرضاعةسنمناألطفالتطعيم.7

.والطالباتللطالبالمبدئيالطبيالكشف.8

.الصحيوالتثقيفالتوعيةحاالتتنظيم.9

.قيادةرخصةالستخراجالطبيالكشف.10

.الطبيةالتقاريرإعداد.11

:الطبيةالتحاليل

ليتمبالطبيعيادةمنالخروجحالللمختبروتسلمبالمجمعالخاصةالتحاليلورقةبموجباألطباءخاللمنالتحليليجري.1

.بالمختبرالعملينقبلمنالتحليلإجراءظروفشرح

.والعاشرةوالنصفالسابعةالساعةبينماصباحاً العيناتاستالميتم.2

تحديدتميماالمراجعينبملفاتلترفقمساءاً الخامسةأوظهراً عشرةالثانيةفيالملفاتقسمإلىتسلمالتحاليلنتائج.3

.الطبيبأوبالمختبرالعاملينقبلمنآخروقت

.الهاتفطريقعنأوقوالً شرحهاأوباليدالتحاليلنتائجإلعطاءمخولينغيرالمختبرفيالعاملين.4

.بالمختبروالمتوفرةبهاالخاصةباألوعيةإالالعيناتتقبلال.5

مجمع العيادات الطبية



الطالبشطون 

األنشطة و الفعاليات-وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

:النشاط الثقافي: أوالً 

يشمل تنظيم المحاضرات العامة الداخلية والخارجية وإقامة الندوات واللقاءات 

والمسابقات الثقافية العامة والمشاركة في المفتوحة

يذ واألسابيع الثقافية والعلمية، وتختص إدارة النشاط الثقافي بالتنفالمهرجانات،

.واإلشراف على األنشطة الثقافية المتنوعة



الطالبشطون 

األنشطة و الفعاليات-وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

:النشاط االجتماعي: ثانياً 

:اللقاءات* 

.لقاء إدارة الجامعة مع الطالب -1

.لقاء عمادة شطون الطالب مع طالب الجامعة -2

:الحفالت والمهرجانات* 

.حفل ختام األنشطة الطالبية -1

حفالت تكريم المتعاونين والمتميزين في األنشطة-2

.الطالبية 

المشاركة في االحتفاالت والمهرجانات والمناسبات -3

.الوطنية



الطالبشطون 

األنشطة و الفعاليات-وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

:الرحالت الطالبية * 

.رحالت سياحية داخل المملكة -1

.رحالت دولية -2

:الزيارات العلمية واالجتماعية * 

تنمية معرفة الطالب بالمطسسات الحكومية واألهلية بالمملكة 

رية وإكسابهم طرق التعامل مع تلك المطسسات بالربط بين النواحي النظ

والعلمية

:ومن األماكن المقترحة للزيارة هي 

.زيارة المراكز العلمية -1

.زيارة المراكز االجتماعية-2

ارجها المشاركة في تلبية الدعوات للزيارات الطالبية داخل المملكة وخ-3

.



الطالبشطون 

األنشطة و الفعاليات-وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

:اجتماعية برامج*

ع تهدف إلى تنمية التفاعل بين الجامعة والمجتمع وتشجي

الطالب إلى بذل العطاء لمجتمعهم والتوعية ببعض الظواهر 

:والسلوكيات داخل الجامعة مثل 

(العمل التطوعي) برامج الخدمة المجتمعية -1

حملة –بالتعاون مع الشئون الصحية ) برامج توعوية -2

..(حملة مكافحة السرطان–كورونا 



الطالبشطون 

األنشطة و الفعاليات-وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

:النشاط الفني: ثالثاً 

هو مجموعة الممارسات العملية للطالب 

. ة به من واقع رؤيته الجمالية للبيئة المحيط

وتتميز تلك الممارسة بقدرته على إبراز 

خصائص حسية وشكلية تعبير عن حاجاته

ة وميوله إلى إظهار قدراته وخبراته المكتسب

–الرسم ) في مجاالت الفنون التطبيقية 

شوب تصاميم الفوتو-التصوير الفوتوغرافي

.(تصميم مواقع –



شطون الطالب

األنشطة و-وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

الفعاليات

الجوالةنادي
نادي الحاسب اآللي 

المعلوماتتقنية

الصحيالنادي
نادي االختراع 

واالبتكار        



شطون الطالب

وكالة العمادة للخدمات الطالبية

تقدم جامعة الملك فيصل خدمات اإلسكان 

الطالبي لطالب وطالبات الجامعة القادمين من

خارج محافظة األحساء وذلك حسب توفر الغرف 

.وبرسوم ايجار, الشاغرة



خدمة االشتراك في 

المكتبات الرقمية

الخدمات التي تقدمها المكتبة للطلبة

:الْمكتَبُة اْلمرَكزيةُ 

لب أهمية المكتبة المركزية للطا

ه الجامعي في تفوقه وتحصيل

ه العلمي وتثقيفه بما تحتوي

المكتبة من كتب قيمة 

ومطبوعات عربية وأجنبية 

.ودوريات في جميع التخصصات

عمادة شطون المكتبات



عمادة القبول والتسجيل

المكافآت



.البطاقة الجامعية* 
.تصاريح الدخول للسيارات* 

إدارة األمن والسالمة



التحضيريةبرنامج اللغة اإلنجليزية في السنة 

ساعات تدريس 4برنامج اللغة اإلنجليزية مطلف من •

.يوميا من األحد إلى األربعاء

ويتكون االختبار من . هو يوم اختبار للوحدةالخميس •

مهارات االستماع، والقراءة،والكتابة، قواعد اللغة 

.االنجليزية، ومكونات الكالم

.للمشاركةدرجات •

.في المستوى الرابع TOEFLلقد تم اضافة اختبار  •



التحضيريةبرنامج اللغة اإلنجليزية في السنة 

02

01

03

04

الحضور إلزامي

يجب أن يكون لدى الطالب

حقيبة كتب، وأقالم 

الرصاص، وأقالم حبر، 

ودفتر، وممحاة، وملف 

.مجلد، ومبراة

المشاركة في المحاضرة 

إلزامي وهي من أهم 

.مقومات النجاح

من المتوقع منك الدراسة 

اليومية في المنزل حتى 

تحقق النجاح



ريةالتحضيبرنامج اللغة اإلنجليزية في السنة 

.يجب أن تعلم أنك في الجامعة، وهناك توقعات أعلى•

.يالسهر حتى وقت متأخر يطثر على درجاتك بشكل سلب•

.متحتاج إلى دراسة اللغة اإلنجليزية في المنزل كل يو•

.يجب عليك قراءة جميع الفقرات في المنزل•

.يجب عليك دراسة المفردات وقواعد اللغة في المنزل•

.يجب عليك ممارسة تمارين االستماع في المنزل•

دة يجب أن يكون لديك خطة لدراسة اللغة اإلنجليزية لم•

.ساعتين كل يوم

.نظم وقتك وضع خطة دراسية•

.نظم مجموعات دراسية خاصة بك•

:َتْطوير عاَدات دراسّية للنجاح



ريةالتحضيبرنامج اللغة اإلنجليزية في السنة 

الخدمات االضافية لتحسين مستوى اللغة االنجليزية

•English Lounge 2:20الى 9:30مفتوح من االحد الى االربعاء من الساعة

•Help Session– 5:20الى 3:30كل يوم اربعاء من الساعة

•Practice Tests على موقع اللغة االنجليزية.

.تقديم مساعدة ونصح في كيفية دراسة اللغة اإلنجليزية•

.3068نحن هنا لمساعدتكم، إدارة برنامج اللغة اإلنجليزية في المكتب •

.National Geographicسيتم توفير كتب تدعم مهارة القراءة باللغة االنجليزية بالتعاون مع •


