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كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر
برنامج السنة التأهيلية والسنة 

األولى المشتركة المسائية
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الريـادة والتميـز فـي تأهيل الكـوادر الوطنيـة لتكون قادرة 

علـى إتمـام المرحلة الجامعيـة بإبداع .

لــم تمكنهــم معدالتهــم  الذيــن  والطالبــات  للطــاب  الفرصــة  إتاحــة 

فــي المرحلــة الثانويــة لإللتحــاق بالمرحلــة الجامعيــة وتطويــر قدراتهــم 

الذهنيــة وإكســابهم المهــارات المعرفيــة واللغويــة والتقنيــة إلعــداد 

جيــل مؤهــل بشــخصيات متوازنــة طموحــة قــادرة علــى المســاهمة 

ــعودي ــع الس ــاء المجتم ــي بن ف

الرؤية

الرسالة

األهداف

المســاهمة فــي إيجــاد حلــول عمليــة الســتيعاب المتقدميــن الذين 	 

لــم يتــم قبولهــم فــي الجامعــة .

الدراســة 	  نظــام  مــع  التكيــف  مــن  بالبرنامــج  الملتحقيــن  تمكيــن 

. العلمــي  للمنــاخ  وتهيئتهــم  بالجامعــة 

تحسين مستوى المدخات للكليات المشاركة .	 

تحقيق الميول العلمي للطاب من خال إلتحاقهم بالتخصصات 	 

األكاديمية التي يرغبونها في الكليات المشاركة.
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برنامج السنة 
التأهيلية المسائية

برنامج السنة األولى 
المشتركة المسائية
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برنامج السنة التأهيلية المسائية
الكليات المشاركة بالبرنامج

أواًل

كلية الشريعة والدراسات اإلسامية )طاب وطالبات(

كلية الدعوة وأصول الدين )طاب وطالبات(

كلية اللغة العربية )طاب وطالبات(

كلية العلوم االجتماعية )طاب وطالبات(

كلية العلوم التطبيقية )طاب فقط(

الكلية الجامعية بالقنفذة  )طاب وطالبات(

الكلية الجامعية بالليث  )طاب وطالبات(

الكلية الجامعية بالجموم )طاب وطالبات(

كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية )طاب وطالبات(
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برنامج السنة األولى المشتركة المسائية
الكليات المشاركة  بالبرنامج

ثانيًا

كلية الهندسة والعمارة اإلسامية )طاب(

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات )طاب - طالبات(

كلية إدارة األعمال )طاب - طالبات(
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اجتياز البرنامج

ســنة دراســية واحــدة مكونــة مــن فصليــن دراســيين تتضمــن دراســة 

ــب  ــا الطال ــق به ــة الملتح ــية للكلي ــة الدراس ــدة بالخط ــررات المعتم المق

أو الطالبــة .

لالتحــاق 	  مــن4(   2( عــن  يقــل  ال  تراكمــي  معــدل  علــى  الحصــول 

. المســائية  التأهيليــة  الســنة  لبرنامــج  بالنســبة  بالجامعــة 

الحصــول علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )1.75 مــن 4( كحــد أدنــى 	 

مــع نهايــة الفصــل الثانــي مــع شــرط اجتيــاز كل المقــررات بنجــاح 

بالنســبة لبرنامــج الســنة األولــى المشــتركة المســائية.

يســتمر المعــدل التراكمــي الــذي حصــل عليــه الطالــب/ ــــة ضمــن 	 

الجامعيــة.  للمرحلــة  التراكمــي  المعــدل 

مدة البرنامج
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