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 تركةاملشلجنة دراسة برنامج السنة األولى التقرير النهائي ل

 هــ 1437/1438العام الجامعي 
 

يرية في العام أنشأت جامعة امللك سعود عمادة السنة التحض

الرئيس تزويد طالب وكان هدفها هـ 1428-1427الدراس ي 

الجامعة باملهارات واملعارف التي يحتاجونها أثناء دراستهم في 

الوظيفية، وبعد إجراء  مالجامعة، وبعد تخرجهم في حياته

دراسات علمية من أهمها دراسة مركز التميز في التعلم والتعليم تبين أهمية هذه السنة وأثرها اإليجابي في أداء 

قة، مما خفض نسبة التسرب والهدر في العملية التعليمية، وأكسب طالب الجامعة الطالب في سنواتهم الالح

 مهارات متقدمة في البحث والتواصل واللغة واستخدام التقنية وغيرها من املهارات الحياتية.

تضم عمادة السنة التحضيرية ثالثة أقسام أكاديمية معتمدة يحتوي كل قسم على عدد محدود من أعضاء  

ويقوم بتوفير كادر التدريس )املدربين( عدد من الشركات التي تتعاقد  دريس الذين على مالك الجامعة،التهيئة 

 921معها الجامعة من خالل طرح املقررات كمنافسات يعاد طرحها كل ثالث سنوات، حيث يبلغ عدد املدربين 

 مدرب ومدربة.

لتحضيرية لتكون عمادة السنة األولى وحيث صدرت موافقة مجلس الجامعة بتغيير مسمى عمادة السنة ا

املشتركة، وأصبح توجه الجامعة أن يتولى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومن في حكمهم تدريس مقررات 

السنة األولى املشتركة، فقد تم تكليف لجنة بإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية وبإدارة 

، وكانت مهام اللجنة دراسة الوضع الراهن لعمادة السنة التحضيرية وآلية مركز التميز في التعلم والتعليم

 ومتطلبات التحول للرؤية الجديدة في تشغيل عمادة السنة األولى املشتركة وفق املعطيات آنفة الذكر.
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وبعد دراسة مستفيضة لبرنامج السنة األولى املشتركة من أجل الخروج برؤية تطويرية تتفق مع أهداف الجامعة  

ضيرية جريت على السنة التحأالبحوث و الدراسات التي  وتوجه وزارة التعليم للمرحلة الراهنة. وبناًء على نتائج

تلفة تقارير  زيارات الكليات املخ، و والكليات قساملألكاديمي تقارير وتوصيات االعتماد األ، و جهات معتمدة من

ش العمل املرتبطة ر توصيات اللجان و فرق العمل و املؤتمرات وو ، و هـ 1437/  1436للسنة التحضيرية للعام 

ير و التقار ، و راء ومقترحات الكليات، وآالتجارب و املمارسات العاملية واملحلية، و بالسنوات التحضيرية

لى خطة إلجنة دراسة برنامج السنة األولى املشتركة فقد توصلت ؛ لتحضيريةاعلقة بالسنة حصاءات املتاإل 

عدد الكادر التعليمي الذي ستحتاجه وكذلك مقترحة لبرنامج السنة األولى املشتركة، وطرق التخصيص، 

 الجامعة وفق هذه الخطة. وفيما يلي تفصيل لذلك:

 

 
.  كل مباشر في نجاحهضرورة االستفادة من الخبرات التي تميزت بها السنة التحضيرية في إدارتها للبرنامج وإسهامها بش

 للمكتسبات والخبرات التراكمية تؤكد اللجنة بأن تتولى السنة التحضيرية الحالية إدار 
ً
ة السنة األولى املشتركة؛ وحفظا

.والتحدياتبما يجعلها أكثر قدرة في إدارة أي نماذج تطويرية تحافظ على اإليجابيات وتعالج بكفاءة الصعوبات

ة التحضيرية عن كلية تتولى عمادة كلية املجتمع تدريس طلبتها بشكل كامل وفي حال عدم اإلمكانية فتلغى السن

كما توص ي . ةاملجتمع، السيما وأن خطة التحول الوطني تهدف إلى ضم كليات املجتمع إلى جامعة جديدة مقترح
لعلوم األساسية اللجنة بأن تتولى كليات املزاحمية تدريس طلبتها بشكل كامل ومن املقترح استحداث قسم ل

.ليتولى مهام التدريس لديهم

كما توص ي اللجنة . توص ي اللجنة ببرنامج السنة األولى املشتركة مع قابليته ألي تغيير بحسب االحتياج واإلمكانات

 أن . لطالببعرض املقترح على عمادات الكليات واطالعهم عليه ومناقشتهم في الوصول ملا هو أفضل للجامعة ول
َ
علما

 وتقليل لعدد بعض املقررات مع املحافظة عل
ً
ى العدد الكلي املقترح يتضمن إلغاء مقررات وطرح مقرر أكثر احتياجا

:ويتمثل البرنامج املقترح كما يلي. لساعات السنة األولى كمثيلتها في السنة التحضيرية

 التوصية األولى

الثانيةالتوصية   

الثالثةالتوصية   
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 مقترح برنامج السنة األولى املشتركة

 

 

 

 

 صحي

 

 

 

 ملحوظات الفصل الثاني الفصل األول   

الساعات  املقرر 

 املعتمدة

الساعات 

 الفعلية

الساعات  املقرر 

 املعتمدة

الساعات 

 الفعلية

علم وتقليل  140ريض و 140تم إلغاء مقرر 

ساعة معتمدة،  12ساعات مقرر اإلنجليزي إلى 

فعلية ملقرر وزيادة ساعة معتمدة وساعتين 

كيم، وتقليل الساعات الفعلية مقرر تقن الى 

ساعات، وإضافة مقرر مهارات جامعية 4

(study skills.ومقرر سلم ومقرر عرب ) 

E *)15 6 )عام E (أكاديمي) 15 6 

 4 3 كيم 3 3 مهارات جامعية*

 4 3 حين 2 2 احص صحي

 4 3 فيز 4 3 تقن*

 2 2 عرب* 2 2 سلم*

 29 17 املجموع 26 16 املجموع

 

 

 إنساني

E *)مقررات من  6 6 )عام

الكليات 

 اإلنسانية

12 

 

 140علم و 140ريض و 130تم إلغاء مقررات  

صحة وتقليل ساعات مقرر  150نهج و

ساعات  5ساعات معتمدة و  5اإلنجليزي إلى 

 studyفعلية، وإضافة مقرر مهارات جامعية )

skills ومقرر سلم، وزيادة ساعة معتمدة )

وساعة فعلية ملقرر احص، وتقليل الساعات 

ساعات، واالكتفاء بفصل 4 إلىالفعلية للتقن 

 واحد فقط.

 3 3 مهارات جامعية*

  2 سلم* 4 3 نسانيإاحص 

  2 عرب* 4 3 تقن*

 16 املجموع 17 15 املجموع

 

 

 

 علمي

E *)15 6 )عام E (أكاديمي) 140صحة و 150علم و 140تم إلغاء مقررات 15 6 

ريد، وتقليل ساعات  101ريض و 140نهج و

ساعة معتمدة، وتقليل  12مقرر اإلنجليزي إلى 

ساعات 4 إلىالساعات الفعلية ملقرر تقن 

( study skillsوإضافة مقرر مهارات جامعية )

ومقرر سلم ومقرر عرب ومقررين آخرين 

 مشتركين.

 

مهارات  4 3 ريض 150

 جامعية*

3 3 

 4 3 تقن* 2 2 سلم*

 4 3 مقرر مشترك 2 2 عرب*

    4 3 مقرر مشترك

 26 15 املجموع 27 16 املجموع

  ساعة معتمدة 16ة وعددها خمسة مقررات لكل مسار وبمجموع ي)*( متطلبات جامع


