آلية التسكين بالكليات
بعد السنة التحضيرية للعام 2012/2011م

آلية التسكين بالكليات

 يتم التقدمي لتحديد الرغبات من خالل نظام اخلدمات اإللكترونية  ODUSللطالب  /الطالبة.
 توضع الرغبات بالترتيب املطلوب واملرغوب ،مع مالحظة أنه في حاله وضع رغبة فال ميكن تغييرها بعد ظهور النتائج.
 يتم فرز نتائج التسكني بعد نهاية الفصل الثاني ( أو الفصل الصيفي إن وجد ) .وتستبعد الطلبات غير احملققة
للمعايير ( يجب اجتياز كامل مقررات السنة التحضيرية بنجاح للدخول في املفاضلة ).
 تتم املفاضلة بني الطلبات حسب الرغبات واملعدل املوزون النسبي للتسكني والطاقة االستيعابية للكليات.
 هام جدا ً  :ال يسمح للطالب  /الطالبة بتغيير الكلية بعد ظهور نتائج التسكني.
معايير التسكين بعد السنة التحضيرية

تخضع آلية التسكني في الكليات بعد السنة التحضيرية لعدد من املعايير

ما هي الكليات المتاحة لمن أجتاز المسار العلمي بالسنة التحضيرية ؟
كليات فرع شمال جدة  -طريق عسفان  :الطب  -الهندسة -
املتاح للمسار العلمي  -جدة وشمال جدة
كليات املقر الرئيسي للجامعة  :الطب  -طب األسنان  -الصيدلة  -احلاسبات  -علوم
كليات فرع الفيصلية  :العلوم  -احلاسبات وتقنية املعلومات
العلوم الطبية التطبيقية  -الهندسة  -احلاسبات وتقنية املعلومات -

العلوم  -علوم البحار  -علوم األرض  -األرصاد  -تصاميم البيئة  -االقتصاد
واإلدارة تخصصات ( إدارة األعمال  -االقتصاد  -احملاسبة  -نظم املعلومات
اإلدارية  -إدارة املستشفيات  -التمويل  -إدارة املوارد البشرية  -تسويق ) -
اقتصاد منزلي ( أقسـام علمية )  -اجملتمع  -معهد السياحة

املتاح للمسار العلمي  -رابغ

كليات فرع رابغ  :الهندسة  -احلاسبات وتقنية املعلومات  -الطب

ما هي الكليات المتاحة لمن أجتاز المسار اإلداري واإلنساني بالسنة التحضيرية ؟
كليات املقر الرئيسي للجامـعـة  :اآلداب  -االقتصاد واإلدارة تخصصات
( إدارة عامة  -علوم سياسية  -أنظمة )  -اقتصاد منزلي ( أقسام أدبية ) -
معهد السياحة  -اجملتمع

كليات فرع الفيصلية  :اآلداب
كليات فرع الرحاب :تصاميم وفنون  -التربية

متى يتم اختيار أو ترتيب رغبات التسكين بالكليات ؟
يتم التقدمي للتسكني بالكليات عبر نظام اخلدمات اإللكترونية (  ) ODUSوفي األوقات احملددة.
متى يتم فرز نتائج التسكين بالكليات ؟
يتم تنفيذ التسكني بنهاية الفصل الدراسي الثاني ( أو الفصل الصيفي إن وجد )

مالحظة  :يجب اجتياز كامل مواد السنة التحضيرية بنجاح للدخول في املفاضلة .
هل يسمح للطالب بتغيير الكلية بعد ظهور نتائج التسكين ؟

ال ،ويجب على الطالب/الطالبة التأكد في ترتيب الرغبات حسب الرغبة املطلوبة  ،بحيث يتم وضع الرغبة املطلوبة في أعلى القائمة
 ،وتتدرج الرغبات حسب ترتيبها في القائمة.

كيف تتم عملية التسكين في الكليات العلمية واالدارية ؟

تتم املفاضلة بني طلبات حتديد الرغبات حسب الرغبات واملعدل املوزون النسـبي للتسكني والطاقة االستيعابية للكليات
والشروط اخلاصة لكل كلية (إن وجد).
هل يمكن التسكين في الكلية إذا لم يتم اجتياز مواد السنة التحضيرية بنجاح ؟

يجب اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح قبل التسكني في أي كلية باجلامعة .وفي حالة عدم اجتياز جميع املقررات
خالل الفترة النظامية يتم طي قيد الطالب.
هل يمكن التحويل من سنة تحضيرية علمي إلى سنة تحضيرية إداري وإنساني أو العكس ؟

ال ميكن التحويل بني سنة حتضيرية علمي إلى سنة حتضيرية إداري وإنساني والعكس.
ماذا في حالة عدم اجتياز مقرر أو أكثر في السنة التحضيرية

يتم دراسته في الفصل الصيفي أو الفصل الدراسي األول للسنة القادمة  ،وحسب الئحة السنة التحضيرية املعتمدة ،وسيتم
التسكني في الكلية بعد اجتياز جميع املقررات وحسب األماكن الشاغرة في الكليات املتاحة فقط.
المعايير الخاصة لبعض الكليات
تختلف معايير التسكني حسب طبيعة الكلية

مالحظة  :تتم املفاضلة على املقاعد املتاحة حسب املعدل النسبي املوزون
مثال لحساب المعدل النسبي الموزون
املادة

الدرجة

عدد الساعات

وزن املادة
عدد الساعات × الدرجة

MATH110
PHYS110
ELI101
ELI102
COMM100
CPIT100
اإلجمالي

84
80
81
75
93
99

3
3
0
3
3
3
15

252
240
0
225
279
397
1293

املعدل النسبي املوزون = ( إجمالي وزن املواد  /عدد الساعات )
مثال ( 86.2 = ) 15 / 1293

