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الحمــد للــه المرســل باآليــات البينــات الــذي علــم بالقلــم  .علــم االنســان مالــم يعلــم والصــاة
والســام علــى معلــم البشــرية ومربــي اإلنســانية وعلــى ألــه وأصحابــه األطهــار األخيــار.
وبعــد:
انطالقــا مــن الرســالة الثالثــة للجامعــة وهــي خدمــة المجتمــع أنشــأت جامعــة ام القــرى
ً
ً
ً
صرحــا تعليميــا لتلــك الغايــة ،كان فــي بــادئ األمــر مركــزا مــا لبــث أن تحــول إلــى عمــادة
ثــم إلــى كليــة مهمتهــا الرئيســية خدمــة المجتمــع والتعليــم ،اطلــق عليهــا اســم كليــة
خدمــة المجتمــع و التعليــم المســتمر ،وانفــردت هــذه الكليــة عــن غيرهــا بتقديــم الخدمــة
التعليميــة ومنهــا برامــج الســنة التأهيليــة والســنة األولــى المشــتركة المســائية باإلضافــة
ً
إلــى الدبلومــات واالنتســاب وصــول إلــى الخدمــة التدريبيــة و العمليــة والعمــل التطوعــي
ً
ً
ً
ً
ومــن ذلــك الوقــت أصبحــت فرعــا مثمــرا ونبتــا طيبــا تخطــو بخطــى ثابتــة وواثقــة نحــو الريــادة
والتميــز كيــف ال وهــي التــي حظيــت كغيرهــا برعايــة و اهتمام من خادم الحرمين الشــريفين
وولــي عهــده األميــن –حفظهمــا اللــه -وتوجيــه معالــي وزيــر التعليــم  ،ومتابعــة ودعــم
معالــي مديــر الجامعــة لتقــدم برامــج علميــة وتدريبيــة تســتهدف كافــة فئــات المجتمــع ،
حريصــة فــي الوقــت نفســه علــى جــودة المخرجــات ســاعية إلــى مواكبــة التطــورات التــي
تشــهدها جامعتنــا العريقــة.

أ.د .خالد بن يوسف برقاوي
عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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الحمــد للــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ..
وبعــد
يتيــح قســم البرامــج بكليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر فرصــة
االلتحــاق بكليــات الجامعــة لمــن لــم يشــملهم القبــول المباشــر فــي الكليــات
 ،وذلــك بتقديمــه لبرنامجــي الســنة التأهيليــة المســائية والســنة األولــى
المشــتركة المســائية بالتعــاون مــع كليــات الجامعــة وفروعهــا  ،بغــرض إعــداد
المتقــدم ليتمكــن مــن التكيــف علــى نظــام الدراســة الجامعيــة  ،وذلــك بتحقيــق
النســبة المطلوبــة لالنضمــام بطــاب االنتظــام فــي كليــات الجامعــة المشــاركة.
ً
ختامــا أتوجــه بالشــكر للــه -عــز وجــل -ثــم لمعالــي مديــر الجامعــة وســعادة
عميــد كليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر لجهودهمــا فــي توفيــر البيئــة
ً
التعليميــة الداعمــة لســير البرنامــج وفــق أعلــى معاييــر الجــودة  ،ســائال اللــه أن
يوفــق الجميــع لمــا يحبــه ويرضــاه .

د .عبدالرحمن بن عبدالله القرني
رئيس قسم البرامج
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ايمانــا باألهــداف النبيلــة التــي يتطلــع اليهــا قســم البرامــج باعتبــاره احــد األركان
الرئيســية لكليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر وفي ظل الدعم المســتمر
الــذي يقدمــه معالــي مديــر جامعــة ام القــرى أ.د.عبداللــه عمــر بافيــل وعمــادة
كليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر ونتيجــة لتنامــي الــدور الــذي يقدمــه
قســم البرامــج حيــث انــه يقــدم برنامجــي الســنة التأهيليــة المســائية وبرنامــج
الســنة األولــى المشــتركة المســائية فيتيــح بذلــك الفرصــة للطــاب والطالبــات
االلتحــاق بالجامعــة ليكونــوا قدمــا ثابتــة ويكــون البنــاء راســخا ويزيــد العطــاء
واإلنتــاج فــي المجتمــع .
وانطالقــا مــن أهميــة اطــاع الطــاب والطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى
كل مــا يخــص قســم البرامــج نضــع بيــن يــدي القــارئ دليــل القســم الــذي يوضــح
شــؤونه االكاديميــة والفنيــة التــي تخــدم العمليــة التعليميــة فيــه .
وختاما نسأل الله ان يسدد الخطى .

د .فاتن بنت عبدالمحسن بن عبدالله الجفري
وكيلة رئيس قسم البرامج
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الرؤية:
الريــادة والتميــز فــي تأهيــل الكــوادر الوطنيــة لتكــون قــادرة علــى إتمــام المرحلــة الجامعيــة
بإبــداع .

الرسالة:
إتاحــة الفرصــة للطــاب والطالبــات الذيــن لــم تمكنهــم معدالتهــم فــي المرحلــة الثانويــة
لاللتحــاق بالمرحلــة الجامعيــة وتطويــر قدراتهــم الذهنيــة وإكســابهم المهــارات المعرفيــة
واللغوية والتقنية إلعداد جيل مؤهل بشــخصيات متوازنة طموحة قادرة على المســاهمة
فــي بنــاء المجتمــع الســعودي.

األهداف :
•المســاهمة فــي إيجــاد حلــول عمليــة الســتيعاب المتقدميــن الذيــن لــم يتــم قبولهــم
فــي الجامعــة .
•تمكيــن الملتحقيــن بالبرنامــج مــن التكيــف مــع نظــام الدراســة بالجامعــة وتهيئتهــم
للمنــاخ العلمــي .
•تحسين مستوى المدخالت للكليات المشاركة .
•تحقيــق الميــول العلمــي للطــاب مــن خــال التحاقهــم بالتخصصــات األكاديميــة التــي
يرغبونهــا .
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أعضاء هيئة التدريس واالداريين بقسم البرامج

االسم

المنصب

د .عبدالرحمن بن عبد الله القرني

رئيس قسم البرامج

د .فاتن بنت عبد المحسن الجفري

وكيلة رئيس قسم البرامج

د.كمال أحمد محجوب

أستاذ مساعد

أ.أماني بنت طالل يحيى عبده

محاضر

أ.فياض احمد غالم علي

محاضر

أ.فضل حنان

محاضر

أ.سماح بنت سعد ياسر فلمبان

محاضر

أ.أفنان بنت هاشم عمر قاروت

محاضر

أ.سلمى بنت عبد الرؤوف فلمبان

محاضر

أ .ميمونة بنت جامي محمد

محاضر

أ.هذلول بن جميل فقيه

سكرتير رئيس قسم البرامج

أ.أريج بنت بركي المسعودي

سكرتيرة وكيلة قسم البرامج
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البرامج التعليمية المتاحة :
1.1برنامج السنة األولى المشتركة المسائية .
2.2برنامج السنة التأهيلية المسائية .

الكليات المشاركة بالبرامج التعليمية :
1.1برنامج السنة األولى المشتركة المسائية :
•كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية ( طالب فقط )
•كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات ( طالب  -طالبات )

2.2برنامج السنة التأهيلية المسائية :
•كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ( طالب  -طالبات )
•كلية الدعوة وأصول الدين ( طالب  -طالبات )
•كلية اللغة العربية وآدابها ( طالب  -طالبات )
•كلية العلوم االجتماعية ( طالب  -طالبات )
•كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية ( طالب  -طالبات )
•كلية العلوم التطبيقية (طالب فقط)
•الكلية الجامعية بالجموم ( طالب  -طالبات )
•الكلية الجامعية بالليث ( طالب  -طالبات )
•الكلية الجامعية بالقنفذة ( طالب  -طالبات )

مدة البرامج التعليمية :
ســنة دراســية واحــدة مكونــة مــن فصليــن دراســيين تتضمــن دراســة المقــررات المعتمــدة
بالخطــة الدراســية للكليــة الملتحــق بهــا الطالــب او الطالبــة .
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الرسوم الدراسية للبرامج التعليمية :
• 12000ريــال لجميــع الكليــات المشــاركة فــي برنامــج الســنة األولــى المشــتركة
المســائية .
• 7000ريــال لجميــع الكليــات المشــاركة فــي برنامــج الســنة التأهيليــة المســائية مــا عــدا
كليــة العلــوم التطبيقيــة  12000ريــال .

الخطط الدراسية :
أوال  :عمادة السنة األولى المشتركة
مسار الهندسة والحاسب اآللي
التخصص 480204 :

ساعات الخطة 32 :

التوصية 37 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

48021400-4

تفاضل وتكامل ()1

48021200-4

كيمياء عامة ()1

48021002-3

مهارات التعلم

48021700-6

اللغة اإلنجليزية ()1

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

48021401-4

تفاضل وتكامل ()2

48021701-4

اللغة االنجليزية التقنية

48021300-4

فيزياء عامة ()1

48021503-3

مهارات برمجة الحاسب اآللي
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ثانيا  :السنة التأهيلية المسائية :
•السنة التأهيلية المسائية  -الشريعة والدراسات اإلسالمية
التخصص 11500:

ساعات الخطة 33 :

التوصية 38 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

102101-2

السيرة النبوية

102110-2

المدخل الى علم التاريخ

1011201-2

المدخل الى دراسة الفقه

601101-2

الثقافة االسالمية ()1

1011101-2

المقدمات األصولية

1011202-4

فقه الطهارة

605101-2

القرآن الكريم ()1

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

605201-2

القرآن الكريم ()2

602131-2

علوم الحديث

601201-2

الثقافة االسالمية ()2

104104-2

معالم الحضارة االسالمية

102113-3

تاريخ عصر الراشدين

1011203-4

فقه الصالة

1011102-2

الحكم الشرعي والتكليفي
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•السنة التأهيلية المسائية  -الدعوة وأصول الدين
التخصص 61500 :

التوصية 30 :

ساعات الخطة 33 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

102101-2

السيرة النبوية

103106-2

المدخل لدراسة الشريعة

501101-2

اللغة العربية

601101-2

الثقافة االسالمية ()1

602103-2

مدخل لعلوم الحديث

602102-2

مدخل لعلوم القرآن الكريم

605101-2

القرآن الكريم ()1

603105-2

المدخل لدراسة العقيدة

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

605108-2

مدخل لعلم القراءات

602121-2

تفسير القرآن الكريم

602141-2

الحديث الشريف

603110-2

عقيدة

605201-2

القرآن الكريم ()2

601201-2

الثقافة اإلسالمية ()2

102113-3

تاريخ عصر الراشدين

101141-2

فقه العبادات
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•السنة التأهيلية المسائية  -اللغة العربية وآدابها
التخصص 51500:

ساعات الخطة32 :

التوصية30 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

605101-2

القرآن الكريم ()1

501111-3

نحو

501121-2

صرف

601101-2

الثقافة اإلسالمية ()1

503191-3

األدب في العصر الجاهلي

501161-2

تدريبات لغوية

501101-2

اللغة العربية

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

602110-2

مدخل لعلوم القرآن الكريم

601201-2

الثقافة اإلسالمية ()2

502141-3

بالغة

605201-2

القرآن الكريم ()2

102101-2

السيرة النبوية

501112-3

نحو

501252-2

مدخل لعلم اللغة العام
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•السنة التأهيلية المسائية  -العلوم االجتماعية
التخصص 71500:

ساعات الخطة 28 :

التوصية 30 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

704102-2

مقدمة في علم المعلومات

703111-2

المدخل الى العلوم االجتماعية

701101-2

اللغة االنجليزية

601101-2

الثقافة اإلسالمية ()1

501101-2

اللغة العربية

605101-2

القرآن الكريم ()1

706101-2

مقدمة في االتصال الجماهيري

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

702131-2

جغرافية العالم االسالمي

605201-2

القرآن الكريم ()2

501102-2

اللغة العربية

601201-2

الثقافة اإلسالمية ()2

102101-2

السيرة النبوية

707108-2

المعلومات والمجتمع

703113-2

بيئة ومجتمع المملكة العربية السعودية
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•السنة التأهيلية المسائية  -العلوم االقتصادية والمالية االسالمية
التخصص 631500:

ساعات الخطة 38 :

التوصية 37 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

7001631-4

اللغة االنجليزية

501101-2

اللغة العربية

63011401-2

الرياضيات لالقتصاديين ()1

63011301-2

معامالت مالية معاصرة ()1

63011101-2

أصول االقتصاد االسالمي

63041101-2

مبادئ الخطر والتأمين

63021101-2

مقدمة في النقود والمصارف االسالمية

63031101-2

مبادئ التمويل

605101-2

القران الكريم ()1

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

63012302-2

معامالت مالية معاصرة ()2

54012201-2

مبادئ إدارة األعمال

63012403-2

االقتصاد الرياضي ()1

63041103-2

االحصاء الوصفي لالقتصاديين

705102-4

لغة انجليزية ()2

63011102-2

مبادئ االقتصاد الجزئي

601101-2

الثقافة االسالمية ()1

101131-2

أصول الفقه
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•السنة التأهيلية المسائية  -العلوم التطبيقية
التخصص 41500 :

التوصية 37 :

ساعات الخطة 32:

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

7001401-4

اللغة اإلنجليزية 1

4041101-4

تفاضل وتكامل

605101-2

القران الكريم 1

4021101-4

الكيمياء العامة 1

601101-2

الثقافة اإلسالمية 1

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

4011101-4

االحياء العامة

4031101-4

الفيزياء العامة

7001402-4

اللغة اإلنجليزية 2

501101-2

اللغة العربية 1

102101-2

السيرة النبوية
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•الكلية الجامعية بالجموم
السنة التأهيلية المسائية  -العلوم التطبيقية
التخصص 232000 :

التوصية 39 :

ساعات الخطة 32:

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

23091103-4

اللغة اإلنجليزية

2304101-4

تفاضل وتكامل 1

2301116-2

القران الكريم 1

23051101-4

الكيمياء العامة

2302116-2

الثقافة اإلسالمية 1

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

23071101-4

االحياء العامة

23061101-4

الفيزياء العامة

23091104-4

اللغة اإلنجليزية للعلوم

2303109-2

اللغة العربية

2309142-2

السيرة النبوية
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•الكلية الجامعية بالليث
أوال  :السنة التأهيلية المسائية ( -الدراسات اإلسالمية  -اللغة العربية)
التخصص 301501:

ساعات الخطة 27:

المستوى األول
رقم المقرر  

اسم المقرر

3022101-2

اللغة العربية  

3022121-2

صرف  

3022180-2

المكتبة والبحث

3021101-2

الثقافة االسالمية ()1

3020101-2

القران الكريم ()1

3028101-2

السيرة النبوية  

3021102-2

مدخول لعلوم القران الكريم  

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

3012101-2

اللغة اإلنجليزية

3022161-2

تدريبات لغوية

3021201-2

الثقافة االسالمية ()2

3020201-2

القران الكريم ()2

3024272-2

اعجاز القران

3029121-3

تفسير القران العظيم
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ثانيا :السنة التأهيلية المسائية  -خدمة اجتماعية
التخصص       301503:

ساعات الخطة 29 :

المستوى األول
رقم المقرر  

اسم المقرر

3012101-2

اللغة اإلنجليزية  

3009102-2

مقدمة في علم المعلومات  

3014111-2

المدخل الى العلوم االجتماعية  

3016101-2

مقدمة في االتصال الجماهيري  

3022101-2

اللغة العربية  

3021101-2

الثقافة اإلسالمية ()1

3020101-2

القران الكريم ()1

المستوى الثاني
رقم المقرر  

اسم المقرر

3014113-2

بيئة ومجتمع المملكة العربية السعودية

3009131-2

جغرافية العالم اإلسالمي  

3014121-3

مبادئ علم االجتماع

3021201-2

الثقافة اإلسالمية ()2

3020201-2

القران الكريم ()2

3028101-2

السيرة النبوية  

3022201-2

اللغة العربية ()2
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•الكلية الجامعية بالقنفذة
أوال  :السنة التأهيلية المسائية  -األقسام العلمية
التخصص 281501:

ساعات الخطة 34 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

2801101-2

القرآن الكريم ()1

2807101-2

الثقافة اإلسالمية ()1

2802101-2

اللغة العربية

2802102-2

السيرة النبوية

2804101-5

التفاضل والتكامل ()1

28171101-4

كيمياء عامة ()1

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

2801201-2

القرآن الكريم ()2

2807201-2

الثقافة االسالمية ()2

2814102-2

اللغة االنجليزية

28042301-3

مبادئ االحصاء واالحتماالت

28161101-4

األحياء العامة

28131101-4

الفيزياء العامة
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ثانيا  :السنة التأهيلية المسائية  -اللغة العربية
التخصص 281502:

ساعات الخطة 33:

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

2807101-2

الثقافة اإلسالمية ()1

2802181-3

ادب جاهلي

2802101-2

اللغة العربية

2802180-2

المكتبة والبحث

2802135-3

نحو ()1

2808116-2

مهارات التفكير واالتصال

2802130-2

تحرير عربي

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

2801101-2

القرآن الكريم ()1

601201-2

الثقافة اإلسالمية ()2

2802136-3

نحو ()2

2802143-2

صرف ()1

2802182-3

ادب صدر اإلسالم وبني اميه

2802151-3

علم المعاني ()1

2802163-2

فقه اللغة ()1
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ثالثا  :السنة التأهيلية المسائية  -طالب
التخصص 281500:

ساعات الخطة 26 :

المستوى األول
رقم المقرر

اسم المقرر

2801101-2

القرآن الكريم ()1

2807101-2

الثقافة اإلسالمية ()1

2802101-2

اللغة العربية

2807102-2

السيرة النبوية

2801102-2

مدخل لعلوم القرآن الكريم

2802180-2

المكتبة والبحث

2802143-2

صرف ()1

المستوى الثاني
رقم المقرر

اسم المقرر

2801201-2

القرآن الكريم ()2

2807201-2

الثقافة االسالمية ()2

2814103-2

اللغة االنجليزية

2801121-2

تفسير القرآن الكريم

2802130-2

تحرير عربي

2802357-2

إعجاز القرآن
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اجتياز البرنامج :
•الحصــول علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( 2مــن  )4لاللتحــاق بالجامعــة بالنســبة
لبرنامــج الســنة التأهيليــة المســائية .
•الحصــول علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( 1.75مــن  )4كحــد أدنــى مــع نهايــة الفصــل
الثاني مع شــرط اجتياز كل المقررات بنجاح بالنســبة لبرنامج الســنة األولى المشــتركة
المسائية.

ملحوظــة  :تحســب الســاعات المجتــازة للطالب/ـــة ويكمــل دراســته فــي إحــدى أقســام الكليــة
المنتســب لها.

الحركات األكاديمية :
الجــدول الدراســي  :جــدول دراســي موحــد وثابــت لــكل شــعبة وال يســمح للطالــب  /ــــة بالحذف
أو االضافــة أو تغييــر الشــعب .
الحرمان  :يحرم الطالب  /ــــة من االستمرار في دراسة المقرر و من دخول االختبار النهائي
إذا زادت نســبة غيابــه بعــذر أو بــدون عــذر عــن  %25مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس
ً
العمليــة و يعــد الطالــب  -الطالبــة راســبا فــي هــذا المقــرر ويرصــد لــه تقديــر محــروم (ح)
ً
ـتثناءا – رفــع الحرمــان والســماح
ويطــوى قيــده مــن البرنامــج  ،ويجــوز للجنــة اإلشــرافية – اسـ
ً
للطالــب /ــــة بدخــول االختبــار  ،شــريطة أن يقــدم الطالــب  /ــــة عــذرا تقبلــه اللجنــة علــى أال تزيــد
نســبة الغيــاب عــن  %40مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس العمليــة.

طي القيد  :يطوى قيد الطالب /ـة في الحاالت التالية :
1.1إذا زادت نســبة غيابــه بعــذر أو بــدون عــذر عــن  %25مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس
ً
العمليــة و يعــد الطالــب  -الطالبــة راســبا فــي هــذا المقــرر ويرصــد لــه تقديــر محــروم
(ح) .
2.2إذا لــم يحقــق المعــدل التراكمــي المطلــوب ( )2علــى الرغــم مــن نجاحــه فــي جميــع
المقــررات بالنســبة لبرنامــج الســنة التأهيليــة المســائية.
3.3رســوب الطالــب /ــــة فــي أي مقــرر مــن مقــررات الخطــة الدراســية بالنســبة لبرنامــج
الســنة االولــى المشــتركة المســائية أو عــدم حصولــه /ــــا علــى المعــدل التراكمــي
المطلــوب ( 1.75مــن  )4كحــد ادنــى .
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مالحظــة  :بالنســبة لبرنامــج الســنة األولــى المشــتركة المســائية يســمح للطالــب بدخــول
اختبــار الــدور الثانــي إذا رســب فــي عــدد ســاعات ( )10فاقــل كفرصــة الجتيــاز كل المقــررات و
تحقيــق شــرط االجتيــاز .

التأجيــل  :يحــق للطالــب الملتحــق بالبرنامــج تأجيــل الدراســة بعــد توصيــة مجلــس كليــة خدمــة
المجتمــع والتعليــم المســتمر بذلــك والمصادقــة عليــه بمــا يتوافــق مــع األنظمــة المعمــول
بهــا بعمــادة القبــول والتســجيل .

االنســحاب  :يتقــدم الطالب/ــــة بطلــب االنســحاب لقســم البرامــج بكليــة خدمــة المجتمــع
والتعليــم المســتمر .

و يحق استرداد المقابل المالي وفق الشروط التالية . :
ً
•يتــم إعــادة المقابــل المالــي كامــا فــي حالــة تقــدم الطالــب  /ـــة بطلــب االنســحاب قبــل
نهايــة األســبوع الثانــي مــن الفصــل الدراســي األول .
ً
•يتــم إعــادة نصــف المقابــل المالــي فــي حالــة تقــدم الطالــب /ـــة بطلــب االنســحاب بــدءا
مــن األســبوع الثالــث حتــى نهايــة األســبوع الثامــن مــن الفصــل الدراســي األول .
•ال يتــم إعــادة المقابــل المالــي أو جــزء منــه فــي حالــة تقــدم الطالــب بطلــب االنســحاب
بعــد انتهــاء األســبوع الثامــن مــن الفصــل الدراســي األول .

ملحوظة :
1.1ال يســترجع المبلــغ المــادي بعــد اجتيــاز الطالب/ـــة لمقــررات الســنة التأهيليــة والســنة
األولــى المشــتركة المســائية .
2.2ال يحــق لطالــب  /ــــة الســنة التأهيليــة المســائية إجــراء أي حركــة أكاديميــة (انســحاب
 تأجيــل) مــن خــال الخدمــات اإللكترونيــة مــن خــال صفحــة الطالــب /ــــة فــي موقــعالجامعــة  ,وإنمــا يتقــدم بالطلــب إلــى قســم البرامــج بكليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم
المســتمر .
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المشرفون التنفيذيون على البرامج التعليمية :
م

المشرف

الكلية

1

د.تيسير بن صالح دبلول

الشريعة والدراسات االسالمية

2

د .محمد بن حسن الزهراني

العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

3

د .محمد بن سعيد القرني

اللغة العربية وآدابها

4

د .عصام بن دخيل الله الحربي

الدعوة وأصول الدين

5

د ..سمير بن صالح الجابري

العلوم االجتماعية

6

د .حسين بن حسن أبو الريش

العلوم التطبيقية

7

د .وهيب بن دخيل الله الحربي

عمادة السنة األولى المشتركة

8

أ.ماجد بن عوض المالكي

مركز اللغة االنجليزية

9

أ .إبراهيم بن حسن الفقيه

الكلية الجامعية بالقنفذة

10

د .مروان بن أحمد الثمالي

الكلية الجامعية بالجموم

11

د .هادي بن الحسن الصمداني

الكلية الجامعية بالليث
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المشرفات التنفيذيات على البرامج التعليمية :
م

المشرفة

الكلية

1

د .منال سليم الصاعدي

الشريعة والدراسات االسالمية

2

د .ايمان دخيل الله العصيمي

العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

3

د .بدرية عيضة المالكي

اللغة العربية وآدابها

4

د .ايمان صالح العلواني

الدعوة وأصول الدين

5

أ.د ..زين مطلق الجميعي

العلوم االجتماعية

6

د .هيفاء حسين حجازي

عمادة السنة األولى المشتركة

7

د .سحر مطر الزهراني

مركز اللغة االنجليزية

8

د .نبيله حسن التركي

الكلية الجامعية بالقنفذة

9

د .لمياء غازي الحربي

الكلية الجامعية بالجموم

10

د .ايمان عقيل اللهيبي

الكلية الجامعية بالليث
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رموز التقديرات في السجل االكاديمي :
1-1التقدير (ل) غير مكتمل :
يرصــد للطالــب فــي ســجله األكاديمــي مــن قبــل أســتاذ المقــرر فــي حــال ســماحه
للطالــب باســتكمال متطلبــات المقــرر فــي الفصــل الدراســي التالــي وال يحســب ضمــن
المعــدل الفصلــي والتراكمــي وإذا مضــى فصــل دراســي واحــد ولــم يتغيــر تقديــر (ل)
فــي ســجل الطالــب يســتبدل بــه تقديــر (هـــ) راســب  ،ويحســب ضمــن المعــدل الفصلــي
والتراكمــي .
2-2التقدير (غ) غائب :
يرصــد للطالــب فــي ســجله األكاديمــي إذا لــم يتمكــن مــن حضــور االختبــار النهائــي
للمقــرر وال يحســب ضمــن المعــدل الفصلــي والتراكمــي ويســمح لــه باختبــار بديــل
خــال مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي الثانــي إذا تــم قبــول عــذره مــن قبــل
مجلــس القســم والكليــة وإذا مضــي فصــل دراســي واحــد ولــم يتغيــر تقديــر(غ)
فــي ســجل الطالــب يســتبدل بــه تقديــر (هـــ) راســب  ،ويحســب فــي المعــدل الفصلــي
والتراكمــي .
3-3التقدير (ند) ( -هد) :
يرصد للمقررات األجتيازية وال يحسب في المعدل الفصلي و التراكمي :
(ند)  :ناجح دون درجة .
(هد)  :راسب دون درجة .
4-4التقدير (م) مستمر:
يرصد للمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي واحد .
5-5التقدير (ح) حرمان :
عند تجاوز نسبة غياب الطالب  %25من محاضرات الفصل الدراسي .
6-6التقدير (ق) :
يرصد للطالب في حالة الغش .
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النماذج االلكترونية :
نموذج انسحاب من الدراسة .
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