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المقدمة3

فـي كليـات الريـان بالمدينـة نرحب بكم 
ثقـة  علـى  ونحـن  المنـورة 
مثمـرة  أكاديميـة  تجربـة  معنـا  ستعيشـون  بأنكـم 
ومميـزة، إذ تسـعى كليـات الريـان جاهـدة لتحقيـق 
األهـداف التـي وضعتهـا نصـب عينيهـا، ورسـالتها 
خطتهـا  فـي  وثقتهـا  لنفسـها  رسـمتها  التـي 
نوعـي  طبـي  تعليـم  تقديـم  وهـي  االسـتراتيجية، 
ضمـن إطـار شـراكات دوليـة سـعيًا للتميـز والريـادة 

المجـال.  هـذا  فـي 

لمعرفــة المزيــد عــن الكليــات ومــا يميزهــا، تفضــل 
بزيــارة موقعنــا اإللكترونــي:

www.alrayancolleges.com
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10 شروط القبول



تعبئة استمارة التسجيل11

تتم تعبئة استمارة القبول وفقًا للحقول التالية، مع مراعاة إدخال جميع البيانات المطلوبة وبدقة:

يرجى الحرص على تعبئة البيانات كما هي في الوثائق الرسمية. 



12 اختيار التخصص

يتــم اختيــار التخصــص المرغــوب حســب شــروط القبــول والتســجيل، علمــًا بــأن التخصصــات المتاحــة للتســجيل 
لهــذا العــام هــي الــواردة فــي القائمــة أدنــاه، وتســتحدث تخصصــات أخــرى عامــا بعــام تباعــا. 

يجــب أن تكــون البيانــات المدخلــة إلكترونيــًا دقيقــة، ومطابقــة ألصــول الوثائــق، ويعــد 
القبــول الغيــًا إذا ثبــت خــاف ذلــك.



إرفاق الوثائق والمستندات13

في هذه الخطوة يتم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة مع التنبه للماحظات الهامة الواردة أدناه. 



14 طريقة سداد الرسوم



استمارة الكشف الطبي15



16 استمارة الكشف الطبي



شروط القبول17



18 إجراءات القبول النهائية





20 إصدار البطاقة الجامعية

يحصل كل طالب مقبول في الكليات بطاقة جامعّية الستخدامها في جميع الّتعامات 
داخل الكليات، ومن أهّمها:

إثبات الهوية

االستعارة
من المكتبة

إصدار بريد 
إلكتروني 

الكتب
الدراسية 

دخول القاعات 
والمعامل

الدخول لقاعات 
االمتحانات

إثبات حضور 
المحاضرات

الحصول على
السجل األكاديمي

الحصول على 
الجدول الدراسي



الجدول والكتب الدراسية 21

إلى 	  الّدخول  طريق  عن  الّدراسّي  الجدول  على  الطالب  يحصل 
الّنظام اإللكترونّي الخاّص بالكليات. 

االحتفاظ بالجدول الدراسي حتى نهاية الفصل.	 
القبول 	  إدارة  طريق  عن  واإلضافة  الحذف  الطالب  بإمكان 

والّتسجيل ومرشده األكاديمي. 
إعام الطاب عن أّي تغيير في الجدول بواسطة البريد اإللكترونّي 	 

الجامعّي.

توّفر الكليات جميع الكتب التي يحتاجها الّطالب في السنة األولى 	 
مشمولة في الرسوم الدراسية.

الكتب المقررة في برامج الّتخّصصات بدءا من العام الثاني بإمكان 	 
الطالب شرائها من مراكز الخدمات الطابية بالكليات.

من 	  واستعارتها  العلمية  الكتب  على  االطاع  الطالب  بإمكان 
المكتبة.

إصدار الجدول الدراسي 

الكتب الدراسية 



22 البريد اإللكتروني والملف الطبي

توّفر الكليات للّطالب خدمة البريد اإللكترونّي واإلنترنت، وُيصدر 	 
له اسم مستخدم مستقّل، مع كلمة الّسّر الخاّصة به.

منسوبي 	  مع  الّرسمّية  الّتواصل  وسيلَة  اإللكترونّي  البريد  ُيعد 
الكليات واألكاديمّيين.

يتلّقى الّطالب من خاله جميع اإلعانات والّتعاميم الّرسمّية	 
يجب مراعاة الشروط واألحكام عند استخدام البريد اإللكتروني.   	 

تقّدم الكليات الخدمات الّطّبّية للطلبة من خال العيادة الّطّبّية.	 
لاستفادة من هذه الخدمة ُيراجع الّطالب العيادة الطبية مصطحًبا 	 

معه البطاقة الجامعّية؛ وذلك لفتح ملّف طّبّي خاّص.

إصدار البريد اإللكتروني

فتح الملف الطبي 





24 البرنامج التعريفي للمستجدين

عــام  بدايــة كّل  تعريفيــًا مــع  برنامجــًا  الّطلبــة  إدارة شــؤون  تنظــم 
دراســّي لجميــع الطلبــة المنتظميــن فــي الّدراســة بالكليــات، إذ يتــّم 
تعريفهــم بالّلوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الكليــات، وتزويدهم 
باإلرشــادات المهّمــة التــي يســتطيعون مــن خالهــا الّتعــرف إلــى 
م لهــم مــن خدمــات، ومــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم  مــا ُيقــدَّ
مــن واجبــات، باإلضافــة إلــى مــا يتضّمنــه البرنامــج مــن فعالّيــات 
وأنشــطة متنّوعــة تســاعدهم فــي التأقلــم مــع دراســتهم الجامعّيــة، 
وتكفــل لهــم االنتظــام فــي المحاضــرات منــذ اليــوم األّول فــي العــام 
الّدراســي. ويتضّمــن البرنامــج جــوالت تعريفّيــة لمرافــق الكليــات؛ 
للّتعــّرف علــى الخدمــات المقّدمــة فيهــا، كمــا يتضّمــن لقــاًء مــع 

المســؤولين وممّثلــي الكليــات واإلدارات.

البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين





26 مواعيد تهمك

اإلجراءالتاريخم

بداية فتح التسجيل1438/10/15 هـ1

أخر موعد لتسجيل الطلبة1439/1/4 هـ2

آ خر موعد إلنهاء الكشف الطبي وتسليم أصول المستندات المطلوبة1439/1/11 هـ3

استقبال الطلبة واألسبوع التعريفي1438/12/26 هـ4

بداية العام الجامعي 1438/ 1439 هـ1438/12/26 هـ5

الدراسة.  والبرامج وطبيعة  بالكليات  للتعريف  دورية  تعريفية  لقاءات  يتم عقد  التسجيل  فترة  خال 
ولمعرفة المزيد عنها يمكن زيارة موقع الكليات على اإلنترنت. 



التقويم الجامعي - الفصل األول  27



28 التقويم الجامعي - الفصل األول  



التقويم الجامعي - الفصل الثاني  29



30 التقويم الجامعي - الفصل الثاني  

* ماحظة: التقويم قابل للتعديل
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