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:نبذة عن الجامعة

هيواحدةبكليةتبوكمدينةفيهجرية1424عامسلطانبنفهدجامعةتأسست

وكليتي1427/1428عامبدايةمعالبناتقسمأضيفثماآلليالحاسبكلية

الدراساتوالعلومكليةو1428/1429الدراسيالعامفيوالهندسةاالعمال

.1436/1437الدراسيالعامفياإلنسانية
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:الرسالة
إداريةوةتدريسيهيئةخاللمنمتميزةوأبحاثالجودة،فائقةأكاديميةبرامجتقديم

علىفزةمحبيئةضمنوالبحثية،التعليميةالتجهيزاتأحدثوبإستخداممتميزة،
وفيالمعرالمجتمعبناءفيالفاعلةللمساهمةالمعرفةوبناءاإلبتكاروالبحث

.األخالقيةالمعاييربأعلىاإللتزاممع،المعرفياإلقتصاد

:الرؤية

لىعالمجتمعوخدمةاإلبتكارووالبحثالتعليمفيرائدةجامعةتكونأن
.والدولياإلقليميوالمحليالمستوى
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:كليات الجامعة
الماليةالمحاسبة،األعمال،ريادةوالتسويقاألعمال،إدارة:اإلدارةواألعمالكلية

ددةالمتجالطاقةهندسةميكانيكية،هندسةكهربائية،هندسةمدنية،هندسة:الهندسةكلية

المعلوماتتكنولوجياالحاسب،هندسةالحاسب،علوم:اآلليالحاسبكلية

الترجمةواإلنجليزيةاللغة:اإلنسانيةالدراساتوالعلومكلية

األعمالإدارةماجستيراألعمال،إدارةماجستير:العلميالبحثوالعلياالدراساتكلية
اجستيرمالحاسب،علومماجستيركهربائية،هندسةماجستيرمدنية،هنسةماجستيرالتنفيذي،

حاسبهندسة

الجامعةكلياتجميعيخدم:التحضيريةالسنةبرنامج
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:  التحضيريةبرنامج السنة 
أهداف البرنامج:

 اإلنجليزيةاإلرتقاء بمهارات اللغة.

 فهم واستيعاب مهارات و مفاهيم الرياضيات األساسيةتعزيز قدرة الطلبة على  .

 اآلليتطوير مهارات الحاسب.

 التحليلية لدى الطلبةتطوير المهارات  .

تطوير المهارات األساسية التي تساعد على اإلستعداد للدراسة الجامعية و المضي قُدماً فيها  .
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المدة الزمنية للبرنامج و المقررات

المدة الزمنية
فصلين دراسيين

المقررات و عدد الساعات في كل فصل
ساعة إسبوعيا18: قراءة، كتابة، إستماع، محادثة، مصطلحات علمية : اللغة اإلنجليزية.

ساعات إسبوعيا5: الرياضيات.

ساعتان إسبوعيا: تكنولوجيا المعلومات.
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:تقييم الطلبة

:  يتم تقييم الطلبة من خالل

أول و ثاني و نهائي : إختبارات(Midterm and Final Exams)

إختبارات مفاجئة(Quizzes) 

 واجبات منزلية

الحضور و المشاركة داخل الغرفة الصفية

محادثة و مناقشات شفهية

مشاريع
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Grade Points Letter Grade Grade Interpretation

95-100 5.00 A+ Outstanding

90-94 4.75 A Excellent

85-89 4.50 B+ Superior

80-84 4.00 B Very Good

75-79 3.50 C+ Above Average

70-74 3.00 C Good

65-69 2.50 D+ High Pass

60-64 2.00 D Pass

Below 60 1.0 F Fail

AU Audit

DN Denied

DS Disciplinary Action

NP
No grade-Pass 

(Not considered in GPA Calculation)

NF
No grade-Fail 

(Not considered in GPA Calculation)

IC Incomplete

IP In Progress

W Withdrawn

WF Withdrawn - Fail

WP Withdrawn - Pass

T Transfer

نظام الدرجات

8



RateGPA

ExcellentAt least 4.50

Very GoodAt least 3.75 and less than 4.5

GoodAt least 2.75 and less than 3.75

PassAt least 2.00 and less than 2.75

Graduation with first honors rank: If GPA is of 4.75 or above.
Graduation with second honors rank: If GPA is at least of 4.25 and 

strictly less than 4.75.
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:يةمثال يوضح كيفية حساب المعدل في السنة التحضير
Course Credits Grade Points

Writing I 5 A+ (5 points) 25

Grammar I 4 B (4 points) 16

Reading and Scientific Terminology I 4 C (3 points) 12

Listening I 3 C+ (3.5 points) 10.5

Speaking I 2 A (4.75 points) 9.5

Mathematics I 5 B+ (4.5 points) 22.5

IT I 2 A+ (5 points) 10
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GPA equation: 
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Course Credits Grade Points

Basic Arabic (ARAB101) 3 A+ (5 points) 15

Basic English (ENG 101) 3 B (4 points) 12

Calculus I (MATH 101) 3 B (4 points) 12

Physics I (PHYS 101) 3 A+ (5 points) 15

Physics Lab I (PHYSL 101) 1 A (4.75 points) 4.75

Islamic Civilizations I (SOCS 101) 3 B+ (4.5 points) 13.5

16 72.25
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.النجاح في جميع مقررات السنة التحضيرية

:  متطلبات النجاح في السنة التحضيرية
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المصادر التعليمية المساندة
مركز مساندة التعلمAssistance Learning Center (ALC) 

الساعات المكتبية

 مودل((E-learning System Moodle

المكتبة العامة و المكتبة اإللكترونية

مختبرات اللغة اإلنجليزية

مختبرات الحاسب اآللي

نادي اللغة اإلنجليزية
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مركز مساندة التعلم  و الساعات المكتبية
مركز مساندة التعلمLearning Assistance Center (LAC) 

ة بحتة يتم فيها الدعم األكاديمي للطلبة و ذلك عن طريق توفير بيئة أكاديمييهدف المركز بشكل أساسي لتزويد 
. اإلجابة عن إستفساراتهم األكاديمية في مقررات السنة التحضيرية من أساتذة متخصصين

 الساعات المكتبيةOffice Hours

تقبال الطلبة يتم تخصيص ساعات موزعة على أيام اإلسبوع يتواجد فيها مدرسو المقررات في مكاتبهم إلس
.  و اإلجابة عن تساؤالتهم بالمقررات
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E-Learning System Moodle

فيوميةاألكاديبالمقرراتيتعلقمالكلالوصولتسهيلفيتساهمتعليميةمنصة

.جودتهاضمانوالتعليميةالعمليةتسريع

محاضراتمنالتعليميةوالموادالملفاتجميععلىاإلطالععلىالطالبتساعد
Power Point Slidesىالباالضافةالفصلهذافييدرسهاالتيبالموادالخاصة

أيمنومباشرةProjectsوالمشاريعHomeworkالبيتيةالوظائفارسالامكانية

.مكان

المرورلمةكنسيانحالوفيالتسجيلوالقبولدائرةمنطالبلكلحسابتوفيريتم
.الثالثالطابق–الجامعةفيالمعلوماتتكنولوجيامركزمراجعةيجب
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:كيفية تسجيل الدخول إلى نظام مودل
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نادي اللغة اإلنجليزية
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:المكتبة الرئيسية

تقع في الطابق الرابع في المبنى الرئيسي: مكتبة الطالب.

تقع في قسم الطالبات: مكتبة الطالبات.
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:تضم المكتبة

آالف الكتب و المراجع في شتى العلوم.

ومو التي توفر ماليين المراجع في شتى العلقواعد بيانات عالمية:
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:  اإلرشاد األكاديمي

إليهميينتالذياألكاديميالقسممنالجامعةفيطالبلكلأكاديميمرشدتحديديتم

سنةالفيالطالبدراسةخاللأما.التحضيريةالسنةمناإلنتهاءبعدذلكوالطالب

.األكاديميهوالمرشدالتحضيريةالسنةمديريكونالتحضيرية،

الطالبمعلوماتنظامالىبالدخولاالكاديميالمرشدمعرفةللطالبيمكنحيث

(SIS).
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 المرشد األكاديميمهام  :

اسبة الطالبة في تسجيل الجدول الدراسي و إختيار المقررات المن/مساعدة الطالب

ي ولذا من االفضل مراجعة المرشد االكاديمي قبل البدء ف. حسب الخطة الدراسية

.عملية التسجيل

تقديم اإلستشارة األكاديمية لتخطي أي صعوبة أو عقبة أكاديمية  .

متابعة وضع الطالب أكاديميا.
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إجراءات تسجيل المقررات
مقررات السنة التحضيرية  :
ي الجامعةمن خالل المرشد األكاديمي في وحدة السنة التحضيرية أو دائرة القبول و التسجيل ف.

المرحلة األكاديمية  :

 قيعه من تعبئة نموذج تسجيل المقررات و تو(: خصوصا للطلبة المستجدين)األولى الطريقة
.لدائرة القبول و التسجيلالعميد و تقديمه المرشد األكاديمي و رئيس القسم و 

اإللكترونيمباشرة من خالل الموقع : الطريقة الثانيةStudent Information System (SIS)
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:  يعدد الساعات المسموح تسجيلها في الفصل الدراس

مع إستثناء لمن معدلهم يتجاوز 19ساعة و الحد األعلى 12الحد األدنى : الفصل اإلعتيادي

.ساعة بعد موافقة العميد21بتسجيل 4.00

ساعات9الحد األدنى ساعة واحدة و الحد األعلى : الفصل الصيفي.

ساعة  13إذا كان فصل إعتيادي و22الحد األدنى ساعة واحدة و الحد األعلى : فصل التخرج

.إذا كان فصل صيفي
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:معلومات إضافية

ة و التي يحق للطالب إضافة مقرر، و اإلنسحاب من مقرر، تغيير الشعب، خالل فترة السحب و اإلضاف
.تنتهي مع نهاية اإلسبوع الثاني من بداية الفصل

بيعي، و يتوقع من الطلبة اإللتزام بحضور المحاضرات بشكل ط: نظام الحضور و الغياب و إسقاط مقرر
رحها في في حال الغياب لعذر ما، تكون مسؤولية الطالب تقديم العذر و متابعة المادة العلمية التي تم ط

.اضرةالمحاضرة و بإمكانه مراجعة المدرس خالل الساعات المكتبية لإلستفسار عن ما تم طرحه في المح

اإلختبارات الفصلية و اإلختبارات التعويضية.

 يحق للطالب تقديم طلب مراجعة درجة اإلختبارات النهائية.

 يمكن للطالب الحصول على النماذج الخاصة بتلك اإلجراءات أو غيرها من االجراءات من خالل
.موقع الجامعة االلكتروني باالضافة الى توافرها في وحدة القبول والتسجيل

27



Email and WiFi Services:

علىبهخاصبإيميلطالبكلتزويديتمFBSU domainللطالبيمكنأنهحيث

جامعةالفيالتسجيلوالقبولدائرةمنالسريةوالكلمةالمستخدماسمعلىالحصول

.لثالثاالطابق–الجامعةفيالمعلوماتتكنولوجيامركزمراجعةيجبنسيانهاحالوفي

لشبكةاإلىالطالبجهازإضافةيمكنحيثطلبتهالجميعفايوايالجامعةتوفر

المبنىفيالثالثالطابقفيالمعلوماتتكنولوجياقسملدىطلبتعبئةخاللمن

.الرئيسي
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:عمادة شؤون الطلبة
اوشكاويتقديماومالحظاتأيةعنلالستفسارالطلبةشؤونعمادةمراجعةللطالبيمكن

.الطلبةعلىايجابااوسلباتؤثروالتياالكاديميةغيرللشؤونالعميدمراجعة

عنهمعالتواصليمكنالجامعةفيوالطالباتللطالبنفسيارشادقسمايضايوجدحيث
.الطلبةشؤونعمادةطريق

عبرتمالحظاايةتقديمطالبالييمكنوالتيواقتراحاتشكاويصناديقالجامعةفييوجد
.الصناديقهذه

نموالتيالتوعويةالمحاضراتمنالعديدعناالعالنمهمةالطلبةشؤونعمادةتتولى
التوعويةاالمورالىباالضافةاالكاديميةالناحيةمنالطالبعزيمةرفعشأنها

.والوطنالمجتمعلخدمةوالوالءباالنتماءالشعورزيادةشأنهامنالتيالمجتمعية

الالمنهجيةاألنشطة.
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:مرافق الجامعة
2م100,000مساحة الجامعة

مبنى11المباني

موقف530مواقف السيارات

2م22,330المساحات الخضراء

2م4000مختبر بمساحة 63المختبرات

مقعد700و 2م6350مسرحين بمساحة المسارح

2م4500مالعب بمساحة 3المالعب

طالب وطالبة في نفس الوقت3000تتسع ل2م7000قاعة بمساحة100قاعات التدريس

يوجد مصلى في قسم الطالب في الطابق الرابع من المبنى الرئيسي و أيضا مصلى في قسم الطالباتالمصلى

2م650مكتبتين بمساحة المكتبات

عيادة لخدمة الطلبةالعيادة

في المبنى الرئيسي و في قسم الطالباتالمطعم
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شكرا مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق و النجاح
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