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كلمـــــــــــة العميـــــــد

 احلمد لله امل�ستحق للحمد والثناء، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وخامت النبيني �سيدنا حممد وعلى 
اآله املتقني ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين ، اأما بعد :

       مبزيد من التفاوؤل ُي�س���عدنا يف عمادة القبول والت�س���جيل اأن ُنقدم خال�س���ة جهدنا خالل العام اجلامعي 
1437/1436ه�  والتي مت جت�س���يدها يف التقرير ال�س���نوي اخلا�ص بالعمادة والذي يحفل مبا مت حتقيقه من 

فعاليات واإجنازات خالل العام املن�سرم .
      وياأت���ي ه���ذا التقري���ر مواكبًا لإعالن روؤية اململكة العربية ال�س���عودية )2030( التي اهتمت بر�س���الة التعليم 
ودعمت م�س���رته لبناء جيل متعلم قادر على حتمل امل�س���وؤولية واتخاذ القرارات امل�س���تقبلية ، حيث ت�س���منت 
الروؤي���ة يف م�س���مونها:         ) تعلي���م ي�س���هم يف دف���ع عجل���ة القت�س���اد وذل���ك بتوف���ر فر�ص التعلي���م للجميع 
يف بيئ���ة تعليمي���ة منا�س���بة يف �س���وء ال�سيا�س���ة التعليمي���ة للمملكة ورفع ج���ودة املخرجات ول�س���د الفجوة بني 
خمرج���ات التعلي���م العايل ومتطلبات �س���وق العم���ل وتطوير التعليم وتوجي���ه الطلبة نحو اخلي���ارات الوظيفية 
واملهني���ة املنا�س���بة ، واإتاحة الفر�س���ة لإع���ادة تاأهيلهم واملرون���ة يف التنقل بني خمتلف امل�س���ارات العلمية واأن 

ت�سبح خم�ص جامعات �سعودية على الأقل من بني اأف�سل )200(جامعة دولية بحلول عام )1452ه�((.
     ولق���د كان لإلت���زام من�س���وبي العم���ادة بتحقي���ق اأهداف جامع���ة اأم القرى الأثر الأك���ر يف حتقيق اجنازات 
العام املا�سي �� بعد توفيق الله �� مما جعل النجاح واقعًا ملمو�سًا بعد اأن كان حلمًا �سارك يف حتقيقه اجلميع ، 
حيث انطلق كافة من�سوبي ومن�سوبات العمادة بروح الفريق الواحد لتكون العمادة رائدة يف تقدمي خدماتها 
املتنوعة لكافة امل�س���تفيدين وفق اأف�س���ل و�سائل التقنية احلديثة ، واجناز وتطوير اجراءات العمل التي ت�سهم 

يف تطوير نظام تعليمي رفيع امل�ستوى ُيلبي احتياجات �سوق العمل ولتحقيق التنمية امل�ستدامة بالدولة.
  وما يت�س���منه التقرير ال�س���نوي � الذي بني اأيديكم الآن � من معلومات وبيانات اح�س���ائية لأعداد الطلبة بكافة 
اأق�س���ام وكلي���ات جامع���ة اأم القرى خ���الل العام الدرا�س���ي 1437/1436ه� ، يعك�ص �س���ورة حقيقية مل�س���رة 
التط���ور بجامعتن���ا الغ���راء وميك���ن مالحظة ذل���ك مبقارنة  )اأع���داد الطلبة امل�س���تجدين واملقيدين (خ���الل العام 

احلايل مع العامني املا�سيني.
حيث بلغ عدد طلبة هذا العام 1438/1437ه  )24986( طالبًا وطالبة م�ستجدين ، و)116863( طالبًا وطالبًة 
مقيدي���ن ، بينم���ا كان عدده���م يف ع���ام 1437/1436ه� )26339( طالب���ًا وطالبًة م�س���تجدين ، و)102781( 
طالب���ًا وطالب���ًة مقيدي���ن ، اأما عدده���م يف  عام 1436/1435ه�  فقد بلغ )25856( طالبًا وطالبًة م�س���تجدين ، 
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و)96560( طالبًا وطالبًة مقيدين  . 
        اآملني اأن تكون هذه املعلومات خر معني للجامعة وقيادتها الإدارية عند و�سع خططها ال�سرتاتيجية ، 
كما ن�س���ر اإىل اأن التحديات مل ولن تتوقف ، لذا �سن�س���عى باإذن الله خالل امل�ستقبل القريب اإىل رفع معدلت 
الأداء التي �ست�س���اعد على حتقيق جودة عمليات واأن�س���طة عمادة القبول والت�س���جيل ، الأمر الذي �س���يكون له 

اأثرًا بالغ على امل�ستقبل العلمي والعملي لأبنائنا الطلبة والطالبات بجامعتنا الغراء.
       ف�سكرًا لكل من �ساركنا مرحلة تو�سيف الواقع ور�سم مالمح امل�ستقبل، وثناء ملوؤه التقدير لكل �سركائنا 
يف النج���اح وعل���ى راأ�س���هم معايل مدي���ر اجلامعة  الدكتور بكري بن معتوق بكري ع�س���ا�ص ،و�س���عادة وكيل 
اجلامعة لل�سوؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن ر�ساد �سروجي وجلميع العمادات امل�ساندة والكليات، كما 
اأخ�ص بال�س���كر املمتلئ بالثناء والإمتنان ل�س���عادة وكيل اجلامعة للفروع - عميد القبول والت�س���جيل ال�س���ابق 
- د. عبد املجيد بن �س���عيد الغامدي على جهوده امل�س���يئة وقيادته لكل هذه املنجزات التي تفخر بها العمادة 

وذلك اإبان فرتة عمادته.
وال�س���كر مو�س���ول ملن�سوبي ومن�سوبات عمادة القبول والت�س���جيل على عطائهم واأدائهم املتميز وعلى عملهم 

الدوؤوب الذي ل يعرف الكلل ول امللل.
اآملني للجميع دوام التوفيق ،،،

                                                                                               عميد القبول والت�سجيل
د/ ها�سم بن اأحمدبن مزاود ال�سمداين
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ن�ساأة عمادة القبول والت�سجيل

    تع���د عم���ادة القب���ول والت�س���جيل حمور الرتكاز يف اجلامعة، والقبول والت�س���جيل يرتبط من حيث ن�س���اأته 
بوجود التعليم اجلامعي ولقد مرت عملية الت�س���جيل بعدة مراحل بداأت بتطبيق نظام ال�س���اعات املعتمدة على 
اأق�سام كلية الرتبية مبكة املكرمة وحدها، ثم مت تطبيق النظام على اأق�سام كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية 
م���ع اإطالل���ة العام الدرا�س���ي 1396/95ه����، وكانت هن���اك اإدارة ت�س���مى اإدارة القبول والت�س���جيل. ويف عام 
1397/1396ه�، اأُعيد ت�سكيل هذه الإدارة نظرًا لتو�سع اأعمالها و�سميت عمادة القبول والت�سجيل وعني لها 
عميدًا ووكياًل للعميد، واجتهت العمادة نحو الهتمام بالإح�س���اء وا�س���تخدام الأ�س���لوب الإح�سائي يف جمع 
البيانات الطالبية وحتليلها، ثم بداأت العمادة با�س���تخدام احلا�س���ب الآيل وغره من الأ�ساليب احلديثة بهدف 
حت�سني اإجراءات العمل وتطويرها، حيث بداأ ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف ت�سجيل الطالب عام 1401ه�، ويف 
ت�سجيل الطالبات عام 1405ه�، حيث كان ت�سجيل املقررات يتم يدويًا حتت اإ�سراف املر�سدين الأكادمييني، 
ثم يتم اإدخالها يف جهاز احلا�سب الآيل الرئي�ص، وكذلك يتم اإدخال النتائج وا�ستمر ذلك حتى عام 1415ه�.

ويف عام 1415هـ، مت مايلي:

• جتهيز �سبكة احلا�سب الآيل اخلا�سة بعمادة القبول والت�سجيل واملت�سلة مبركز احلا�سب الآيل مبا�سرة 	
عن طريق الكوابل ال�س���وئية )Fiber Optics( وهي عبارة عن �س���بكة حا�سبات �سخ�سية مت�سلة 

باجلهاز الرئي�سي املوجود مبركز احلا�سب الآيل.
• اإعداد الرامج املتعلقة باأعمال عمادة القبول والت�س���جيل على احلا�س���بات ال�سخ�س���ية با�ستخدام برنامج 	

قواع���د البيان���ات )Access( وت�س���مل هذه الرامج برامج القبول والت�س���جيل لط���الب وطالبات نظام 
اليوم املعتاد.

ويف عام 1418هـ، مت ما يلي:

• تطوير نظام القبول والت�سجيل على احلا�سبات ال�سخ�سية لطالب وطالبات نظام اليوم املعتاد.	
• البدء يف اإعداد برنامج الت�سجيل الآيل على احلا�سبات ال�سخ�سية لطالب وطالبات نظام اليوم املعتاد.	

ويف عام 1419هـ، مت مايلي:

• تطوير برنامج الت�سجيل الآيل على احلا�سبات ال�سخ�سية لطالب وطالبات نظام اليوم املعتاد.	
• اإعداد برامج جديدة لختبارات القبول على احلا�سبات ال�سخ�سية وا�ستخدام املا�سح ال�سوئي لت�سحيح 	
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اختبارات القبول لهذا العام.
• البدء يف اإعداد برامج جديدة للقبول والت�س���جيل على احلا�س���ب الآيل الرئي�سي وت�سمل برامج الت�سجيل 	

والنتائج والتخرج وال�سئون الأكادميية.
• توفر نظام الأر�سيف الآيل بعمادة القبول والت�سجيل وجتربته ا�ستعدادًا لتطبيقه.	

     ويف عام 1420هـ، مت مايلي:

• تطوير كافة برامج القبول والت�س���جيل على احلا�س���ب الرئي�سي والبدء يف ا�س���تخدام النظام وال�ستغناء 	
عن برامج القبول والت�سجيل املوجودة على احلا�سبات ال�سخ�سية.

• تطوير برامج اختبارات القبول وربطها باحلا�سب الآيل.	
• البدء يف ا�ستخدام نظام الأر�سيف الآيل بعمادة القبول والت�سجيل	
• ربط غالبية الأق�سام الأكادميية باجلامعة برنامج القبول والت�سجيل على احلا�سب الرئي�سي بحيث ميكن 	

لالأق�سام متابعة طالبهم من خالل ال�ستف�سار املبا�سر.
• ربط مقر اجلامعة بالزاهر باحلا�س���ب الآيل الرئي�س���ي ومت البدء يف ا�س���تخدامه من قبل موظفات عمادة 	

القبول والت�سجيل يف اأعمال العمادة والتي ت�سمل القبول والت�سجيل وال�سئون الأكادميية.
ويف عام 1422هـ، مت مايلي :

•  درا�سة تطبيق نظام جديد للقبول والت�سجيل يعتمد على قاعدة البيانات )الأوراكل( بالتن�سيق مع مركز 	
تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل.

• تعديل النظام اجلديد للقبول والت�سجيل مبا يتالئم مع الالئحة الدرا�سية واأنظمة اجلامعة.	
• اإ�سافة اجلزئية اخلا�سة بالت�سجيل الآيل اإىل النظام اجلديد للقبول والت�سجيل	
• وبعد هذا العام ا�ستمرت عملية التحديث يف برنامج الأوراكل ، و �سفحة العمادة الإلكرتونية مبا يتالئم 	

مع التطور احلا�سل يف اأنظمة القبول والت�سجيل .
• و اجلدير بالذكر اأن عملية قبول الطلبة باجلامعة كانت تتم ب�سكل فوري حيث كان يتم العالن عن مواعيد 	

قبول الطلبة مع  حتديد الن�س���بة املكافئة املطلوبة يف كل يوم ، ويتقدم الطلبة بكامل م�س���تنداتهم  للعمادة 
ح�سب املواعيد املعلنة لتتم عملية قبولهم ب�سكل فوري ، وكان هذا الإجراء ال�سابق يتطلب ح�سور الطلبة 

اإىل مكاتب العمادة ليتم قبولهم ب�سكل مبا�سر.  
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ويف عام 1433هـ مت ما يلي :

حقق���ت العم���ادة خط���وة رائدة يف عملية قبول الطلبة حيث مت ت�س���خر و�س���ائل التقنية احلديث���ة خلدمة الطلبة 
والطالب���ات ، حي���ث ب���داأ يف هذا العام ا�س���تخدام موق���ع اجلامعة اللكرتوين  ل�س���تقبال طلب���ات الراغبني يف 
اللتحاق باجلامعة ، اإ�سافة اإىل توقيع اتفاقية  مع موؤ�س�سة الريد ال�سعودي  تولت مبوجبها موؤ�س�سة الريد 
عملية ا�س���تالم م�س���تندات الطلبة املر�س���حني للقب���ول يف اجلامعة عن طريق الريد املمت���از ) خدمة جامعي ( ، 

وفيما يلي تو�سيح اإجراءات القبول التي حدثت يف هذا العام :
• اإتاح���ة املج���ال للطلبة الراغب���ني يف اللتحاق بجامع���ة اأم القرى بالدخول اإىل املوق���ع اللكرتوين للجامعة 	

وت�سجيل  بياناتهم الأولية  .
• تول���ت العم���ادة يف مرحل���ة لحقة �س���حب نتائ���ج الثانوي���ة العامة م���ن وزارة التعلي���م ونتائ���ج اختبارات : 	

)القدرات العامة / التح�سيلي/ كفايات اللغة الجنليزية( من املركز الوطني للقيا�ص.
• تلتها مرحلة مت فيها ح�ساب الن�سب املكافئة للمتقدمني .	
• ار�سال ر�سائل للمتقدمني حتثهم  للدخول على بوابة القبول اللكرتونية لتحديد رغبات التخ�س�ص )6رغبات(	
• عمل مفا�سلة اإلكرتونية جلميع الطلبة املتقدمني لتحديد التخ�س�سات املر�سحني عليها   )بناًء على الن�سبة 	

املكافئة لكل متقدم والطاقة ال�ستيعابية لالأق�سام (
• دخ���ول الطلب���ة عل���ى بوابة القبول لتاأكيد املوافقة على الرت�س���يح وطباعة الإ�س���عار الذي يت�س���من مواعيد 	

ت�سليم الوثائق املطلوبة ملراكز الريد ال�سعودي »خدمة جامعي«
• ت�ستلم موؤ�س�سة الريد كافة م�ستندات الطلبة املر�سحني للقبول من خالل  مكاتبها يف �ستى انحاء اململكة، 	

ويتم نقلها وت�سليمها اإىل عمادة القبول والت�سجيل ب�سطري الطالب والطالبات .
• ولقد �ساعد هذا الإجراء كثر من الطلبة الغر متواجدين مبدينة مكة املكرمة اأثناء فرتة القبول ، ومّكنهم 	

من اإمتام كافة الإجراءات ب�سكل �سريع وُمي�سر .
ويف عام 1434هـ، مت ما يلي :

• امل�ساركة يف اجتماع عمداء القبول يف املنطقة الغربية والذي ا�ست�سافته جامعة امللك عبدالعزيز لتن�سيق 	
مواعيد واإجراءات قبول العام الدرا�سي 1435-1436ه� 

ويف عام 1435هـ، مت ما يلي :
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• امل�ساركة يف اجتماع عمداء القبول يف املنطقة الغربية لتن�سيق مواعيد واإجراءات القبول للعام الدرا�سي 	
1436-1437ه�

• عقد ور�س���ة القبول )اجناز وتطوير( لتطوير اإجراءات القبول والتو�س���ل اإىل اأف�سل الطرق والأ�ساليب ل 	
متام اإجراءات القبول بي�سر و�سهولة.

• مت تطوير البوابة املوحدة للقبول وفق املعاير والت�ساميم العاملية املتفق عليها.	
• كذلك مت تطوير بوابة القبول املوحد ليتمكن الطلبة من فتح ملف وا�س���تكمال تعبئة البيانات ال�سخ�س���ية 	

مبرحلة م�ستقلة ويف مرحلة لحقة يتم تقدمي الطلب وا�ستكمال اإجراءات القبول بطريقة اآلية.
• مت الرب���ط اللك���رتوين بني جامعات اململكة العربية ال�س���عودية من خالل قناة التكامل احلكومية يف ي�س���ر 	

)خدمة حالة الطالب( ونظام )مقبول( يف وزارة التعليم ل�سمان عدم ازدواجية القبول يف اأكرث من جامعة.
  ويف عام 1436هـ، مت ما يلي :

• التطبيق العملي لتو�سيات ونتائج ور�سة القبول 1435ه)اجناز وتطوير( من خالل ما يلي :	
• ا�ستمرار الربط اللكرتوين بني جامعات اململكة العربية ال�سعودية من خالل قناة التكامل احلكومية يف ي�سر 	

)خدمة حالة الطالب( ونظام )مقبول( يف وزارة التعليم ل�سمان عدم ازدواجية القبول يف اأكرث من جامعة.
• تطوي���ر بواب���ة القب���ول املوح���د ح�س���ب املعاي���ر والت�س���اميم العاملي���ة ، وبرجم���ة جمي���ع اإج���راءات القبول           	

لتكون اإلكرتونية %100.
• تطوير مراحل القبول الع�سرة لتكون مرجمة بالوقت والجراءات ليتمكن الطلبة من ا�ستكمال اإجراءات 	

القبول بي�سر و�سهولة ويف وقت ق�سر من خالل �سرح تو�سيحي مب�سط لكل مرحلة.
• اإ�سافة خدمة )live chat( للتوا�سل احلي مع الطلبة اأثناء فرتة القبول من خالل فريق عمل من ذوي 	

اخلرة واملهارة لالإجابة على جميع ا�ستف�سارات الطلبة ب�سورة فورية و�سريعة.
• تطوي���ر برنام���ج توا�س���ل م���ع العم���ادة ع���ر الري���د اللك���رتوين وت�س���كيل فريق���ي عم���ل م���ن موظف���ي 	

مق���ر الط���الب لالإجاب���ة عل���ى ا�ستف�س���ارات الط���الب وفري���ق اأخ���ر م���ن موظف���ات مق���ر الطالب���ات لالإجاب���ة                                                       
على ا�ستف�سارات الطالبات.
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ــــة
وؤيــ

الر
ــــم

يـــــ
الق

الـة
�ســـ

الر
اآلي���ات  يف  واجل���ودة  والتمي���ز  الري���ادة 
واإجراءات القبول والت�س���جيل، ومناف�س���ة 

اأرقى اجلامعات الدولية.

وتب�س���يط  اخلدم���ات،  اأف�س���ل  تق���دمي     
العقب���ات، والرتق���اء   الإج���راءات ، وتذلي���ل 
بكافة اآليات القبول والت�سجيل،  وفق اأحدث 

الأ�ساليب و النظم الإلكرتونية احلديثة. 

• اجلودة والإتقان.	
• العدل وامل�ساواة . 	
• الو�سوح وال�سفافية .	

رنا
سعا

�

م�ساندة ل اإعاقة
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الأهــــــــــــــــــــــداف

تهيئة املناخ العلمي 
بتذليل ال�سعوبات 
والعقبات للطالب 

والطالبة

ت�سهيل كافة 
الإجراءات عن     
طريق ال�ستخدام 
الذكي لتكنولوجيا 

املعلومات

الدقة                
التميز         

وال�سرعة يف 
الإجناز

3 2 1
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منطلقاتنا يف العمل

احرتام الطالب وت�سهيل كافة الإجراءات اخلا�سة بالقبول والت�سجيل.

اأهمية الوقت للطالب، وع�سو هيئة التدري�ص، و�سر العملية التعليمية. 

�سرورة التخطيط ال�سليم ؛ لتاأمني ال�ستقرار لدى الطالب،                 
وتعزيز ال�سعور بالنتماء للجامعة. 

تقدمي خدمات رفيعة امل�ستوى تفوق تطلعات امل�ستفيدين، والرتقاء       
بجميع اخلدمات املقدمة للطالب وع�سو هيئة التدري�ص. 

ن�سر الوعي بلوائح القبول والدرا�سة والختبارات باجلامعة. 
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مواكبة التطور التقني يف اإجراءات القبول والت�سجيل. 

التحول من النماذج الورقية اإىل الإلكرتونية. 

تنمية املوارد الب�سرية، وتاأهيلها علمًيا وعملًيا وخلقًيا. 

توفر الوقت واجلهد واملال، وال�ستفادة منها جميًعا يف تطوير العمل، 
والإبداع فيه. 
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الهيكـــــــل التنظيمي
حتى عام 1436 / 1437هـ

عميد القبول والت�سجيل

مدير املكتب

وكيل/ وكيلة 
العمادة ل�سوؤون 

الت�سجيل

وكيل/ وكيلة 
العمادة للتطوير 

واجلودة

وكيل/ وكيلة 
العمادة بالليث 

واأ�سم

وكيل/ وكيلة 
العمادة

وكيل/ وكيلة 
العمادة لل�سوؤون 

الكادميية

وكيل/ وكيلة 
العمادة   

بالقنفذة

ق�سم الرامج 
واخلطط الدرا�سية

ق�سم اخلدمات 
الطالبية

ق�سم
 الح�سائيات

ق�سم ال�سوؤون 
الكادميية

ق�سم التطوير 
واجلودة

وحدة اإدارة 
�سوؤون القاعات

ق�سم ال�ساعات 
الإ�سافية 
واملتعاونني

ق�سم النتائج 
واملعادلت ق�سم القبول

ق�سم التخرج

ق�سم الت�سجيل اإدارة العمادة
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الهيكـــــــل التنظيمي ب�سطر الطالب

عميد القبول والت�سجيل

ال�سكرتاريةمدير املكتب

وكيل العميد  
لل�سوؤون 
الأكادميية

وكيل عميد 
القبول والت�سجيل                

بالليث

وكيل عميد 
القبول والت�سجيل                

بالقنفذة
مدير الإدارة

وكيل عميد 
القبول 

والت�سجيل

وكيل العميد 
ل�سوؤون 
الت�سجيل

وحدة 
العالقات العامة

وحدة 
التدريب والتطوير

رئي�ص
ق�سم 
النتائج

واملعادلت

رئي�ص
ق�سم 

التخرج
والإح�ساءات

رئي�ص
ق�سم 

اخلدمات
الطبية

رئي�ص
ق�سم 
اخلطط

الدرا�سية

رئي�ص
ق�سم 

ال�سوؤون
الأكادميية

وحدة 
النتائج 

واملعادلت

وحدة 
التخرج

والح�ساءات

وحدة 
اخلدمات
الطالبية

وحدة
الت�سجيل
النظري

وحدة
القبول

وحدة
ال�سوؤون

الأكادميية

وحدة
الت�سجيل
العلمي

وحدة
اخلريجني

وحدة
ت�سجيل
امل�سار
الطبي

وحدة
ال�ساعات
الإ�سافية

واملتعاونني

رئي�ص
ق�سم 

الت�سجيل

رئي�ص
ق�سم 
القبول

وحدة 
الت�سالت الإدارية
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الهيكـــــــل التنظيمي ب�سطر الطالبات

عميد القبول والت�سجيل

ال�سكرتاريةمدير املكتب

وكيلة العميد  
لل�سوؤون 
الأكادميية

وكيلة العميد  
ل�سوؤون 
الت�سجيل

وكيلة عميد 
القبول 

والت�سجيل

رئي�سة
ق�سم 
النتائج

واملعادلت

رئي�سة
ق�سم 

اخلدمات
الطالبية

رئي�سة
ق�سم 

التخرج 
والإح�ساءات

رئي�سة
ق�سم 
اخلطط

الدرا�سية

رئي�سة
ق�سم 
القبول

رئي�سة
ق�سم 

ال�سوؤون
الأكادميية

م�ساعدة
مدير 
الإدارة

وحدة 
النتائج 

واملعادلت

وحدة 
اخلدمات
الطالبية

وحدة 
التخرج

والإح�ساءات

وحدة 
القبول

وحدة
الت�سجيل
النظري

وحدة
ال�سوؤون

الأكادميية

وحدة
الت�سالت

الإدارية

وحدة
الت�سجيل
العلمي

وحدة
العالقات

العامة

وحدة
اخلريجات

وحدة
ت�سجيل
امل�سار
الطبي

وحدة
التدريب
والتطوير

وحدة
ال�ساعات
الإ�سافية

واملتعاونني

رئي�سة
ق�سم 

الت�سجيل
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ملحــات يف عمادة القبول والت�ضجيل

زوار موقع عمادة
 القبول والت�سجيل على 

ال�سبكة العنكبوتية
380627

توا�سل معنا 
والتوا�سل احلي

)7371(

اإجمايل القاعات 
واملعامل مبقر العابدية 

)400( ق��اع�����������ة
)264( معمل

تذاكر حجز املواعيد 
خالل فرتة القبول فقط

)4538(
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اإجمايل عدد 
امل�ستجدين لعام 
1437/1436ه� 

)23868(

اإجمايل عدد املقيدين 
للف�سل الدرا�سي الثاين 

لعام 1437/1436ه�
)84009(

اإجمايل عدد املقيدين 
للف�سل الدرا�سي الأول
لعام 1437/1436ه�

)96011(

اإجمايل عدد املقيدين 
للف�سل الدرا�سي ال�سيفي 

لعام 1437/1436ه�
)15873(

ملحــات يف عمادة القبول والت�ضجيل
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اإجمايل عدد 
اخلريجني للعام 
1437/1436ه� 

)12641(

خدمات 
طالبية خمتلفة  للطلبة

)15270(

اإجمايل الوثائق
 امل�ّسلمة مبقر الطالبات بالزاهر

)4439(

اإجمايل عدد 
قاعات اجلامعة مبقر الزاهر 

)275(

ملحــات يف عمادة القبول والت�ضجيل
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اإجمايل عدد
 قاعات الدرا�سات العليا 
مبقر الزاهر )16( قاعة 

)4( معامل

الأعباء الفعلية 
للمدر�سني / الف�سل الأول

)44924( �ساعة

الأعباء الفعلية 
للمدر�سني / الف�سل الثاين

)45481( �ساعة

الأعباء الفعلية
للمدر�سني/الف�سل ال�سيفي

)4100( �ساعة

ملحــات يف عمادة القبول والت�ضجيل
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اأع�ساء هيئة 
التدري�ص برتبة اأ�ستاذ 

م�سارك )659(
اأع�ساء هيئة 

التدري�ص برتبة اأ�ستاذ 
م�ساعد )1460(

اأع�ساء هيئة 
التدري�ص برتبة اأ�ستاذ

)407(

اأع�ساء هيئة 
التدري�ص ومن يف حكمهم

 برتبة حما�سر
)916( 

ملحــات يف عمادة القبول والت�ضجيل
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اأع�ساء هيئة
 التدري�ص ومن يف حكمهم 

برتبة معيد )1555(

مدر�ص )86(

اإجمايل عدد
 اأع�ساء هيئة التدري�ص

 ومن يف حكمهم
)5083( 

ملحــات يف عمادة القبول والت�ضجيل
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تكرمي معايل مدير اجلامعة ملن�سوبي عمادة القبول والت�سجيل

اإجنازات متميزة يف عام 1437هـ
متيزت عمادة القبول والت�سجيل يف هذا العام مبا يلي :

1

3

5
4

تطوير �سفحة عمادة القبول والت�سجيل مبوقع جامعة 2
اأم القرى الإلكرتوين

 )live chat( ا�ستمرارية العمل وتطوير الإجراءات يف برنامج
للتوا�سل احلي مع الطلبة اأثناء فرتة القبول

جناح خطط العمل املنفذة بوكالة �سوؤون الت�سجيل 
وال�سوؤون الأكادميية

ا�ستحداث خدمة حجز املواعيد للمراجعني 
ب�سكل اإلكرتوين
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التطبيق العملي لتو�سيات ونتائج ور�سة القبول املنعقدة يف العام ال�سابق  6

8

10
9

متيز عملية الت�سجيل الآيل لل�ساعات الإ�سافية لأع�ساء7
 هيئة التدري�ص واملتعاونني

اجتماع �سعادة العميد والوكالء مع عمداء القبول والت�سجيل
 يف املنطقة الغربية

امل�ساركة يف اللقاء التعريفي اخلا�ص باأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد 

امل�ساركة يف الرنامج التعليمي الإر�سادي
 مبدر�سة احل�سني بن علي 
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امل�ساركة يف اللقاء التعريفي اخلا�ص بالطلبة امل�ستجدين  11

13

15
14

16

افتتاح مقر الختبارات املحو�سبة بجامعة اأم القرى12
 وبدء تطبيق اختبارات القيا�ص 

اإن�ساء ح�ساب ) �سناب �سات ( للتوا�سل مع الطلبة 

البدء يف تنفيذ م�سروع الر�ساد الكادميي الآيل للطلبة ؛
 وذلك باإطالق ح�ساب املعدل الرتاكمي التقريبي للطلبة

بدء اخلدمة التجريبية لطلبات العتذار والتاأجيل 
واإخالء الطرف والن�سحاب من اجلامعة اإلكرتونيًا 

امل�ساركة يف الجتماع اخلام�ص ع�سر للجنة عمداء 
القبول والت�سجيل مبوؤ�س�سات التعليم العايل 

يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي
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ومتيز عام 1437هـ مبا يلي :

• تكرمي معايل مدير اجلامعة ملن�ضوبي عمادة القبول والت�ضجيل :	

 حيث حظيت العمادة وكافة من�سوبيها يف هذا العام ب�سرف تكرميهم من معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري 
بن معتوق ع�سا�ص على الجنازات املتحققة بالعمادة يف العام 1436/1435ه  .

    حي���ث ك���رم معاليه من�س���وبي عمادة القبول والت�س���جيل وعم���ادة تقنية املعلومات نظر اجله���ود التي قاموا 
به���ا يف تطوي���ر منظوم���ة اخلدمات الأكادميية اخلا�س���ة بالطالب والطالبات ، وذلك ببه���و مبنى عمادة القبول 

والت�سجيل باملدينة اجلامعية بالعابدية.

   وتقدم عميد القبول والت�س���جيل الدكتور عبداملجيد بن �س���عيد الغامدي بجزيل �س���كره وتقديره ملعايل مدير 
اجلامعة على هذه املبادرة وحر�س���ه ودعمه املتوا�س���ل لعمادة القبول والت�س���جيل  وكافة اإدارات اجلامعة مما 

كان له الإ�سهام الأكر يف حتقيق النجاح لت�سخر التقنية احلديثة من اأجل خدمة الطالب.

   كما ت�سلم معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق ع�سا�ص التقرير ال�سنوي لعمادة القبول والت�سجيل 
للعام اجلامعي 1436/1435ه� ، واإح�سائية الف�سل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1437/1436ه� لعمادة 

القبول والت�سجيل ، من عميد القبول والت�سجيل الدكتور عبداملجيد بن �سعيد الغامدي.

     و ح�س���ر حفل التكرمي وكيل اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن ر�س���اد �سروجي ، وعميد 
القب���ول والت�س���جيل الدكت���ور عبداملجيد بن �س���عيد الغام���دي ، وعميد عم���ادة تقنية املعلوم���ات الدكتور ماجد 
القثامي ، ووكيل عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل الدكتور عبدالرحمن بن علي الغامدي، ووكيل 
عمادة تقنية املعلومات للخدمات الإلكرتونية الدكتور عاطف احلجيلي ، ومن�سوبي عمادة القبول والت�سجيل 

ومن�سوبي تقنية املعلومات.

ونياب���ة ع���ن مع���ايل مدي���ر اجلامعة د. بكري بن معتوق ع�س���ا�ص كرمت عميدة الدرا�س���ات اجلامعي���ة للطالبات 
�س���عادة الدكتورة هالة بنت �س���عيد العمودي من�سوبات عمادة القبول والت�سجيل نظر اجلهود التي قاموا بها 
وح�س���ر احلفل �س���عادة وكيلة عمادة الدرا�س���ات اجلامعية لل�سوؤون التعليمية اأ.د.�س���يخة بنت �سعود عا�سور 
وبح�سور �سعادة وكيلة كلية العلوم الجتماعية د. حما�سن اأبو من�سور و�سعادة وكيلة معهد الإبداع وريادة 

الأعمال د.فائزة اللحياين وعدد من من�سقات الكليات الفا�سالت .
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  وب���داأ احلف���ل بت���الوة عط���رة من كتاب الله  ، تاله كلمة �س���عادة عميدة الدرا�س���ات اجلامعي���ة للطالبات د.هالة 
بنت �س���عيد العمودي توجهت فيها بال�س���كر ملعايل مدير اجلامعة د.بكري بن معتوق ع�س���ا�ص و�س���عادة وكيل 
اجلامعة لل�سوؤون التعليمية اأ.د.عبدالعزيز بن ر�ساد �سروجي على دعمهما الدائم لعمادات اجلامعة ووكالتها 
وتكرميهم للجهود املبذولة ، وكذلك تقدمت بال�س���كر ل�س���عادة عميد القبول والت�سجيل د.عبداملجيد بن �سعيد 

الغامدي ووكيالت عمادة القبول والت�سجيل وموظفات العمادة على جهودهم وعطائهم املميز .

   كم���ا األق���ت �س���عادة وكيلة عمادة القبول والت�س���جيل ل�س���وؤون الت�س���جيل د.نعيمة بنت حام���د ياركندي كلمة 
�س���كرت فيه���ا معايل مدي���ر اجلامعة و�س���عادة وكيل اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية و�س���عادة عميدة الدرا�س���ات 
اجلامعية ووكيلة عمادة الدرا�س���ات اجلامعية لل�س���وؤون التعليمية و�س���عادة عميد القبول والت�س���جيل على هذه 
البادرة الغر م�س���تغربة عليهم بتقدير اجلهود وتكرمي من�س���وبي ومن�س���وبات العمادة كما �س���كرت املوظفات 

على جهودهم املميزة.

    ثم األقت �س���عادة وكيلة عمادة القبول والت�س���جيل د. خلود بنت �س���عد اليو�س���ف كلمة �س���كرت فيها معايل 
مدير اجلامعة و�س���عادة وكيل اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية على رعايتهم امل�س���تمرة وتكرميهم للجهود املبذولة 
كما �سكرت �سعادة عميدة الدرا�سات اجلامعية و�سعادة وكيلة عمادة الدرا�سات اجلامعية لل�سوؤون التعليمية 
و�سعادة عميد القبول والت�سجيل ووكالئه الكرام على توجيهاتهم احلكيمة ودعمهم الدائم واأثنت على املوظفات 
لإجنازاتهم املميزة خالل الفرتة املا�سية ثم قدمت ن�سخة من التقرير ال�سنوي لعمادة القبول والت�سجيل للعام 
1435-1436ه� ل�سعادة عميدة الدرا�سات اجلامعية ، والتي بدورها كرمت وكيالت العمادة وموظفاتها نيابة 

عن معايل مدير اجلامعة ، واأختتم احلفل بكلمة �سكر وتقدير من موظفات العمادة. 

    ولقد كان لهذه اللفتة اأثرها الرائع لدى جميع اأفراد العمادة وباعث لهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء كون 
تقدير عملهم حمل اهتمام القادة وامل�سوؤولني .
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• تطوير �ضفحة عمادة القبول والت�ضجيل مبوقع جامعة اأم القرى الإلكرتوين :	

            واكبت �سفحة عمادة القبول والت�سجيل التطور الذي حدث يف موقع جامعة اأم القرى الإلكرتوين ، 
حيث تغرت ال�سفحات يف ت�سميمها و�سكلها مبا يتنا�سب مع الروؤية الب�سرية ملوقع اجلامعة ككل والت�سميم 
الع���ام له���ا، وتطورت يف حمتواها ليلب���ي احتياجات جميع الزائرين للموقع من خمتل���ف دول العامل من طلبة 
العل���م واأع�س���اء هيئ���ة التدري����ص والباحثني وجميع فئ���ات املجتمع، لالطالع وال�س���تفادة م���ن خدمات عمادة 
القب���ول والت�س���جيل، فالعمادة تعلن يف �س���فحتها  على املوقع عن اأبرز اأخباره���ا وجميع فعالياتها والأحداث 
املختلفة يف الفرتة الزمنية املنا�سبة كمواعيد القبول يف اجلامعة ومواعيد واأماكن اختبارات القبول ومواعيد 
ت�س���جيل املقررات واحلذف والإ�س���افة والتحويل الداخلي واخلارجي والتقومي الزمني اجلامعي لكل ف�س���ل 

درا�سي والجتماعات التي تعقدها العمادة واجنازاتها وم�ساركة املجتمع يف منا�سباته املختلفة.

   وقد بلغ اجمايل عدد الزوار ل�س���فحات العمادة منذ انطالقة املوقع ب�س���ورته احلديثة وحتى اإعداد التقرير 
ال�سنوي للعمادة )380627( زائر من خمتلف دول العامل ، وكان عدد الزائرين من اململكة العربية ال�سعودية 
)235479( زائ���ر ، وم���ن الولي���ات املتحدة الأمريكية )2095( زائر، ومن جمهورية م�س���ر العربية )1283( 
زائر، ومن اململكة املتحدة الريطانية )698( زائر. وللموقع زوار من خمتلف دول العامل يلبي رغباتهم باللغة 

العربية واللغة الإجنليزية واللغة الفرن�سية وكذلك باللغة ال�سبانية.

    وتعر�ص ال�س���فحات نبذة عن ن�س���اأة عمادة القبول والت�س���جيل والروؤية والر�سالة واأهداف العمادة، وقيمها 
التي تلتزم بها عند تقدمي خدماتها وممار�سة مهامها ، يلي ذلك كلمة لعميد القبول والت�سجيل �سعادة الدكتور 
عبداملجيد بن �سعيد اآل حامد الغامدي ، وي�سمل املوقع الهيكل التنظيمي للعمادة، وتعريف مبن�سوبي العمادة.

    وعمادة القبول والت�سجيل تتفرع اإىل وكالت كل منها يخت�ص مبهام معينة ولكل منها �سفحات خم�س�سة 
تعر�ص فيها نبذة عنها واملهام التي توؤديها و�سروط تقدميها خلدماتها ، وكل ما يرثي معرفة الزائر بوكالت 
واأق�سام العمادة؛ وهي كالتايل: وكالة عمادة القبول والت�سجيل يف �سطر الطالب واأخرى يف �سطر الطالبات 
وت�س���م اإدارة العمادة ، وق�س���م القبول وق�س���م التخرج ، ووكالة عمادة القبول والت�س���جيل ل�سوؤون الت�سجيل 
يف �س���طر الطالب واأخرى يف �س���طر الطالبات ت�س���م ق�سم الت�سجيل وق�س���م النتائج واملعادلت ووحدة اإدارة 
�سوؤون القاعات الدرا�سية ، وق�سم ال�ساعات الإ�سافية واملتعاونني ، ووكالة عمادة القبول والت�سجيل لل�سوؤون 
الأكادميية يف �س���طر الطالب واأخرى يف �س���طر الطالبات وت�س���م ق�سم ال�س���وؤون الأكادميية وق�سم اخلدمات 
الطالبية وق�سم الرامج واخلطط الدرا�سية ، ووكالة عمادة القبول والت�سجيل للتطوير وت�سم ق�سم التطوير 

واجلودة وق�سم الإح�سائيات.
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  وتعر����ص �س���فحات العم���ادة باملوقع كافة الرامج الأكادميي���ة التي تقدمها جامعة اأم القرى وت�س���رف عليها 
عم���ادة القب���ول والت�س���جيل من نواح���ي خمتلفة وهي الرامج التالي���ة: برامج مرحل���ة البكالوريو�ص، وبرامج 
مرحلة الدبلومات املقدمة من كلية املجتمع ، وكلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر ، وبرامج ال�سنة التح�سرية 

امل�سائية وال�سنة التاأهيلية املقدمة من كلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.

   وحتتوي ال�س���فحات على ق�س���م خا�ص بالنماذج التي يحتاجها الطالب ، وي�سم اأي�سًا ق�سم خا�ص بالأ�سئلة 
ال�سائعة والجابات عليها لت�سهل على الزائر عناء البحث عن اإجابة للكثر من ا�ستف�ساراته؛ وميكنه كذلك اأن 
يتوا�سل مع من�سوبي عمادة القبول والت�سجيل عر الق�سم اخلا�ص ات�سل بنا وهو ي�سم جمموعة من حتويالت 
اأق�سام العمادة وهواتفها وكذلك الريد اللكرتوين للعمادة وخمتلف وكالتها واأق�سامها، وكذلك ميكن ت�سفح 

اأخر اأخبار عمادة القبول والت�سجيل من مكتبة ال�سور التي ت�سم منا�سبات عمادة القبول والت�سجيل.

   وتعر����ص عم���ادة القب���ول والت�س���جيل التق���ومي الزمن���ي ل���كل ف�س���ل درا�س���ي مو�س���ح في���ه جمي���ع مواعي���د 
احل���ركات الأكادميي���ة، وكذل���ك املواعي���د الهام���ة للطال���ب ولالأق�س���ام الأكادميي���ة واأع�س���اء هيئ���ة التدري����ص، 
القب���ول  كدلي���ل  القب���ول  بف���رتة  خا�س���ة  وطباعته���ا  حتميله���ا  ميك���ن   )pdf( ملف���ات  اأي�س���ا  وتعر����ص 
للط���الب(،                                                                                                                           اللكرتوني���ة  اخلدم���ات  )ا�س���تخدام  ودلي���ل  والتخ�س�س���ات(،  القب���ول  ومواعي���د  )اإج���راءات 

ودليل )ان�ساء الريد اللكرتوين وفتح ح�ساب بنكي(.

بوابة القبول املوحدة :

   وعم���ادة القب���ول والت�س���جيل عمل���ت على تطوير بواب���ة القبول املوحدة والتي متكن الطال���ب من التقدمي على 
الرام���ج املختلف���ة الت���ي تقدمه���ا جامع���ة اأم الق���رى يف فرتات القب���ول املح���ددة، اأو فرتة التحوي���ل اخلارجي، 
حي���ث يتمك���ن الطال���ب خ���الل البواب���ة من فتح ملف �سخ�س���ي له ي�س���م بياناته ال�سخ�س���ية ، وبع���د ذلك تقدمي 
طلب���ه عل���ى اأحد الرام���ج الأكادميية يف فرتة القب���ول واختيار رغباته من التخ�س�س���ات املتنوع���ة كحد اأعلى 
)25( رغبة ويقل ذلك ح�س���ب الن�س���بة املوزونة للطلبة، وميكنه رفع وثائقه ك�س���هادة الثانوية العامة و�س���ورة 
الهوي���ة الوطني���ة وال�س���ورة ال�سخ�س���ية ، ويف قب���ول ع���ام 1437-1438ه���� متك���ن الطلب���ة م���ن رف���ع بع����ص 
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الوثائ���ق الأخ���رى الت���ي يتطل���ب رفعه���ا ، وترتبط بواب���ة القبول املوح���د بنظام قن���اة تكامل احلكومية )ي�س���ر( 
وخدم���ة حال���ة الطالب يف نظ���ام )مقبول( يف وزارة التعليم للتاأكد من عدم قب���ول الطالب يف اأكرث من جامعة،                                                                            
وت�س���حب نتائ���ج الثانوي���ة العامة م���ن وزارة التعلي���م ونتائج اختبارات كل م���ن )القدرات العامة والتح�س���يلي 
وكفاي���ات اللغ���ة الإجنليزية( من املرك���ز الوطني للقيا�ص والتقومي يف التعليم، ثم جترى املفا�س���لة بطريقة اآليا 
ليتم القبول فيها ح�س���ب الن�س���بة املوزونة للطلبة وح�سب �سيا�سات القبول املعتمدة واملدخلة يف النظام �سابقا 
مم���ا ي�س���من م�س���داقية عمليات القب���ول، ويتم اإعالن النتائج يف �س���فحة الطالب وكذلك عر ر�س���ائل ن�س���ية 

الطلبة.  جوالت  على   SMS

   وبعد قبول الطلبة مُيكنهم الدخول على �س���فحاتهم يف اخلدمات اللكرتونية وان�س���اء بريد اإلكرتوين للطلبة 
يف اجلامع���ة، وت�س���م �س���فحة الطالب جمموعة من اخلدم���ات التي يحتاجها طوال فرتة درا�س���ته يف اجلامعة 
وحت���ى تخرج���ه منه���ا، ومما حتتويه �س���فحة الطالب يف البواب���ة الأكادميية اجلدول الدرا�س���ي وكذلك اخلطة 
الدرا�س���ية و�س���جله الأكادمي���ي والنم���اذج الت���ي يحتاجها عن���د طلبه للخدم���ات املختلفة ، ويتمك���ن الطالب من 
احلذف والإ�سافة من �سفحته خالل الفرتة الزمنية املحددة لذلك، وميكنه طلب عدد من احلركات الأكادميية 
كالتحويل من ق�سم اإىل اأخر يف الفرتة الزمنية املحددة له والتي ميكنه معرفتها من التقومي الزمني املعرو�ص 
يف �سفحة موقع عمادة القبول والت�سجيل وحمدد به جميع املواعيد الهامة للطلبة ، كذلك ت�سل للطلبة ر�سائل 
يف �سفحتهم اخلا�سة عند بداية كل حركة اأكادميية لأ�سعارهم باملدة الزمنية املحددة لها ، كذلك ت�سمل هذه 

الر�سائل ا�سعار الطلبة مبختلف الأمور التي تعنيهم. 

• ا�ضتمرارية العمل وتطوير الجراءات يف برنامج )live chat ( للتوا�ضل احلي مع 	
الطلبة اأثناء فرتة القبول :

    مت التوا�س���ل ب���ني الطلب���ة و فري���ق عمل م���ن ذوي اخلرة وامله���ارة لالإجابة على جميع ا�ستف�س���ارات الطلبة 
املتعلقة بالقبول ب�سورة فورية و�سريعة ، وكذلك التوا�سل عر برنامج توا�سل معنا عر الريد اللكرتوين 
اخلا����ص بالعم���ادة واآخ���ر خا�ص بالط���الب وثالث خا�ص بالطالبات وكذلك التوا�س���ل العام م���ع بريد اجلامعة 

والذي اأ�سرف على الإجابة على اأ�سئلة عمادة القبول والت�سجيل فيه فريق عمل من العمادة.
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اإح�سائية خا�سة بالإجابات على اأ�سئلة الطلبة يف الريد اللكرتوين اخلا�ص بفرتة القبول
حتى تاريخه يوم اخلمي�ص 1437/12/7ه� - 2016/9/8م

جدول رقم ) 1 (

عدد الإجابات املر�سلةح�ساب الريد

Admission@uqu.edu.sa184

Admission-m@uqu.edu.sa3346

Admission-f@uqu.edu.sa2300

494الريد العام للجامعة

1047املحادثات الفورية

7371املجموع الكلي

• ا�ضتحداث خدمة حجز املواعيد للمراجعني ب�ضكل اإلكرتوين :	

 مم���ا ميز قبول عام 1437-1438ه� اإ�س���افة خدمة حجز املواعيد لكل م���ن يحتاج اإىل مراجعة عمادة القبول 
والت�س���جيل يف مقره���ا الرئي�ص بالعابدية اخلا�ص بالطالب، اأو مقر الزاه���ر اخلا�ص بالطالبات مبكة املكرمة، 
اأو يف ف���روع اجلامع���ة مبق���ر القنفذة وفرع اجلامعة مبقر الليث وفرع اجلامعة مبقر اأ�س���م، مما �س���مح للطلبة 
بحجز موعد من �س���فحة الطالب واحل�س���ور يف املوعد املحدد للعمادة ليجد امل�س���وؤولني يف خدمته ولقد كان 

لهذه اخلطوة اأثرها املميز يف تنظيم حركة دخول املراجعني وخدمتهم ب�سكل جيد و�سريع .
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وقد بلغ اإجمايل عدد املواعيد التي مت حجزها )4538( موعد موزعة كالتايل:

اإح�سائية خا�سة بحجز الطلبة للمواعيد اللكرتونية اخلا�ص بفرتة القبول لعام 1437-1438ه�
جدول رقم ) 2 (

عدد املواعيداملقر

1834مقر مكة املكرمة العابدية طالب

1252مقر مكة املكرمة الزاهر طالبات

1132فرع اجلامعة بالكلية اجلامعية بالقنفذة

215فرع اجلامعة بالكلية اجلامعية بالليث

105فرع اجلامعة بالكلية اجلامعية باأ�سم

4538املجموع الكلي
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• جناح خطط العمل املنفذة بوكالة �ضوؤون الت�ضجيل وال�ضوؤون الأكادميية :	

جناح خطة ت�سكني اجلداول لطلبة البكالوريو�ص ولطلبة الإعداد الرتبوي. 1

جناح خطة الت�سجيل وعمليات احلذف والإ�سافة .. 2

تنفيذ خطط احلركات الأكادميية بنجاح .. 3

• التطبيق العملي لتو�ضيات ونتائج ور�ضة القبول املنعقدة يف العام ال�ضابق :	

مت تطبيق كافة التو�سيات التي مت ذكرها يف الور�سة املنعقدة بالعام املا�سي ، وذلك على النحو الآتي :

ا�س���تمرار الرب���ط اللكرتوين بني جامع���ات اململكة العربية ال�س���عودية من خالل قن���اة التكامل احلكومية     . 1
يف ي�س���ر )خدم���ة حال���ة الطال���ب( ونظ���ام )مقب���ول( يف وزارة التعلي���م ل�س���مان ع���دم ازدواجي���ة القب���ول                       

يف اأكرث من جامعة.

تطوير بوابة القبول املوحد ح�سب املعاير والت�ساميم العاملية .. 2

تطوير مراحل القبول الع�سرة لتكون مرجمة بالوقت والجراءات ليتمكن الطلبة من ا�ستكمال اإجراءات . 3
القبول بي�سر و�سهولة .

• متيز عملية الت�ضجيل الآيل لل�ضاعات الإ�ضافية لأع�ضاء هيئة التدري�س واملتعاونني :	

 مت حتقي���ق خط���وة متمي���زة م���ن خالل تفعي���ل عملية ت�س���جيل ال�س���اعات الإ�س���افية لأع�س���اء هيئ���ة التدري�ص 
واملتعاونني ب�سكل اآيل و اإلكرتوين متكامل .

• اجتماع �ضعادة العميد والوكالء مع عمداء القبول والت�ضجيل يف املنطقة الغربية :	

امل�ساركة واحل�سور يف الجتماع ال�سنوي الذي يتم يف كل عام بني �سعادة عمداء القبول والت�سجيل باملنطقة 
الغربية ملناق�س���ة  مواعيد القبول  ، ولقد كان ل�س���عادة عميد القبول والت�س���جيل الدكتور عبداملجيد بن �س���عيد 
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الغامدي م�ساركته البارزة يف هذا الجتماع املنعقد بجامعة امللك عبدالعزيز بهدف تن�سيق مواعيد واإجراءات 
القبول للعام الدرا�سي 1437-1438ه�.

• امل�ضاركة يف الربنامج التعليمي الإر�ضادي مبدر�ضة احل�ضني بن علي :	

  برعاي���ة اإم���ارة مك���ة و الغرفة التجارية مبكة املكرمة مت امل�س���اركة يف الرنامج التعليمي الإر�س���ادي ملدار�ص 
مكة والذي مت تنظيمه مبدر�س���ة احل�س���ني بن علي ، ولقد مثل اجلامعة كاًل من عمادة القبول والت�سجيل وكلية 
الهند�س���ة ومعهد البداع وريادة الأعمال وعمادة ال�س���نة التح�س���رية ، ولقد اأثرت العمادة هذا الرنامج من 
خالل التعريف بجامعة ام القرى واآلية القبول بها وتو�س���يح كافة التخ�س�س���ات والرامج  املتاحة بها ، ولقد 
اثمر هذا الرنامج عن تعاون مميز بني كليات اجلامعة واملدر�سة وذلك بهدف رعاية الطلبة املوهبني باملدر�سة .
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• امل�ضاركة يف اللقاء التعريفي اخلا�س باأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد :	

امل�ساركة يف اللقاء التعريفي الرتحيبي بع�سوات باأع�ساء هيئة التدري�ص امل�ستجدين والذي مت اإقامته بتاريخ 
28-1436/12/29ه� من خالل اإقامة ركن تعريفي يو�سح مهام عمادة القبول والت�سجيل والأق�سام التابعة 

لها واإجراءات العمل املتبعة .

• امل�ضاركة يف اللقاء التعريفي اخلا�س بالطلبة امل�ضتجدين :	

امل�ساركة يف اللقاء اخلا�ص بالطلبة امل�ستجدين الذي تنظمه عمادة �سوؤون الطالب يف كل عام ، مع مطلع كل 
عام درا�سي  حيث مت تخ�سي�ص ركن للعمادة للتعريف عن اأق�سامها واخلدمات التي تقدمها.

• افتتاح مقر الختبارات املحو�ضبة بجامعة اأم القرى وبدء تطبيق اختبارات القيا�س :	

 تفق���د �س���عادة وكي���ل اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية ال�س���تاذ الدكت���ور عبدالعزيز بن ر�س���اد �س���روجي مقرات 
الختبارات املحو�سبة للمركز الوطني للقيا�ص والتقومي بجامعة ام القرى وذلك لالطالع على اآخر التجهيزات 
وال�س���تعدادات للمرك���ز ، ورافق���ه خالل الزيارة من مركز القيا�ص الدكتور �س���الح اآل �س���الح وعميد القبول 

والت�سجيل الدكتور عبداملجيد الغامدي ،
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 واطل���ع �س���عادته خ���الل الزيارة على التجهيزات اخلا�س���ة باملركز واإىل �س���رح مف�س���ل عن اإج���راءات املركز 
املحو�س���ب حيث مت اإن�س���اء مركزين لالختبارات املحو�سبة من قبل املركز الوطني للقيا�ص والتقومي باجلامعة 
وهي مركز الطالب بالعزيزية مبقر عمادة القبول والت�س���جيل �س���ابقًا �س���عة )54( مقعد ومركز للطالبات بريع 
ذاخ���ر �س���عة )39( مقع���د  مت افتتاح مق���ر الختبارات املحو�س���بة يف جامعة اأم القرى وب���دء تطبيق اختبارات 
قيا�ص للبنني والبنات ،  ولقد اأفاد الدكتور �سالح باأن املركز بداأ يف اإ�ستقبال الطالب من يوم الثنني املوافق 
1437/4/1ه���� وكان اأول اختب���ار للطالب���ات يف مقر الختبارات املحو�س���بة اجلديد بتاري���خ 1437/4/9ه� ، 
وبالتايل اأ�سبح املقر داعمًا للمقرات الرئي�سية يف جدة ، وذلك خلدمة الطالب والطالبات وتوفر مقاعد متاحة 
لتلبية الرغبات يف اإيجاد الأوقات املنا�سبة لعقد الختبارات ، وا�سبح مبقدور الت�سجيل من خالل موقع املركز 

الوطني للقيا�ص والتقومي .

ولق���د اأكد �س���عاد وكيل اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية اأ.د / عبدالعزيز �س���روجي على اهتم���ام اجلامعة وتعاونها 
مع جميع اجلهات لال�سهام يف تقدمي اأف�سل واأرقى اخلدمات املمكنة و�سكر �سعادته عميد القبول والت�سجيل 
الدكتور عبداملجيد الغامدي و�سعادة وكيلة عمادة الدرا�سات اجلامعية مبقر ريع ذاخر على اجلهود التي بذلوها 
لإجن���اح ه���ذا العمل املميز ، ولقد عر �س���عادة د/عبداملجيد الغامدي عن �س���كره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة 
الدكتور بكري بن معتوق ع�سا�ص ولوكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية ال�ستاذ الدكتور / عبدالعزيز بن ر�ساد 

�سروجي لدعمهم املتوا�سل لتوفر كافة ال�سبل املمكنة لت�سهيل الإجراءات التممة لقبول الطلبة امل�ستجدين .
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• اإن�ضاء ح�ضاب ) �ضناب �ضات ( للتوا�ضل مع الطلبة :	

ان�س���اأت عمادة القبول والت�س���جيل ح�ساب لها يف برنامج �سناب �س���ات للتوا�سل املرئي وامل�سموع مع الطلبة 
لالإع���الن ع���ن اأهم املواعيد ولتو�س���يح و�س���رح الإجراءات التي ت�س���عب عليهم وذلك للو�س���ول للطلبة ب�س���كل 

�سريع عر و�سائل التوا�سل الجتماعي املرغوبة لدى �سريحة كبرة من الطلبة يف هذه املرحلة العمرية . 

• البــدء يف تنفيذ م�ضــروع الر�ضــاد الكادميــي الآيل للطلبة ،وذلك باإطالق ح�ضــاب 	
املعدل الرتاكمي   التقريبي للطلبة.

• بدء اخلدمــة التجريبية لطلبات العتذار والتاأجيل واإخالء الطرف والإن�ضــحاب 	
من اجلامعة اإلكرتونيًا.

• امل�ضــاركة يف الجتماع اخلام�س ع�ضــر للجنة عمداء القبول والت�ضــجيل  مبوؤ�ض�ضات 	
التعليم العايل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي :

    �س���ارك �س���عادة عميد القبول والت�س���جيل د/ عبداملجيد الغامدي يف الجتماع اخلام�ص ع�س���ر للجنة عمداء 
القبول والت�سجيل  ملوؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�ص التعاون اخلليجي الذي ا�ست�سافته جامعة ال�سلطان 

قابو�ص ، 
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حيث نظمت عمادة القبول والت�سجيل بجامعة ال�سلطان قابو�ص هذا الجتماع بالتعاون مع جلنة عمداء القبول 
والت�س���جيل بجامع���ات وموؤ�س�س���ات التعليم العايل بدول جمل����ص التعاون اخلليجي وياأت���ي هذا الجتماع يف 
اإط���ار تعزي���ز العمل اخلليجي امل�س���رتك من خالل تبادل اخل���رات بني اجلامعات اخلليجي���ة يف جمال القبول 
والت�سجيل لرامج الدرا�سات اجلامعية ، ولقد كانت م�ساركة �سعادة العميد بورقة عمل بعنوان جتربة جامعة 

ام القرى يف التحول الآيل من املركزية اإىل تفوي�ص ال�سالحيات.
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اإح�سائية عامة باأعداد الطلبة املقيدون واأع�ساء هيئة التدري�س

اإح�سائية عامة باأعداد الطلبة املقيدون واأع�ساء هيئة التدري�س :

   اأكدت اخلطط التنموية املتالحقة جلامعة اأم القرى على �سرورة تطوير املوارد الب�سرية من منطلق اأن الطلبة 
واأع�ساء هيئة التدري�ص هم الرثوة احلقيقية للجامعة .

   و�سهدت اجلامعة مراحل تطور هائلة من حيث زيادة عدد املقرات والكليات واأعداد اأع�ساء هيئة التدري�ص 
ملوؤامة الزيادة احلا�سلة يف اأعداد الطلبة .

   و�سنتناول يف هذا اجلانب عر�ص اح�سائية عامة تو�سح عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص بالن�سبة للطلبة ح�سب 
الكليات ، واإح�س���ائية باإجمايل عدد الطلبة واأع�س���اء هيئة التدري�ص يف الف�س���ل الثاين و اح�س���ائية لتوزيع 

الطلبة باملقرات للعامني الدرا�سيني 1436/1435، 1436/ 1437ه� .

   و�س���نتناول يف ه���ذا اجلانب عر�ص اح�س���ائية عامة تو�س���ح الرام���ج الأكادميية املتاحة بجامع���ة اأم القرى 
واإح�س���ائية لإجمايل الرتب العلمية لأع�س���اء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم  واإح�س���ائية لعدد اأع�س���اء هيئة 
التدري�ص بالن�سبة للطلبة ح�سب الكليات ، واإح�سائية باإجمايل عدد الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص يف الف�سل 

الأول والثاين و اح�سائية لتوزيع الطلبة باملقرات للعامني الدرا�سيني 1436/1435، 1436/ 1437ه� .

اح�سائية عامة تو�سح الرامج الأكادميية املتاحة بجامعة اأم القرى
جدول رقم ) 3 (

العدداإح�ساءات عامة

34عدد الكليات واملعاهد
137عدد الأق�سام

282عدد التخ�س�سات
598عدد الرامج
11عدد العمادات

12عدد مراكز البحث العلمي
8عدد اجلمعيات

7عدد املجالت العلمية املحكمة
1عدد ال�سحف اجلامعية

29املكتبات
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اإح�سائية لإجمايل الرتب العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص ومن يف حكمهم
جدول رقم ) 4 (

الدراجات العلمية املتاحة

46دكتوراه
91ماج�ستر

8دبلوم العايل
209بكالوريو�ص

21دبلوم متو�سط

                    اإح�سائية باأعداد الطلبة و اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأم القرى ) ح�سب الكليات(
لعام 1437/1436ه�

جدول رقم ) 5 (
عدد اأع�ساء هيئة التدري�صعدد الطلبة يف الف�سل الثاينعدد الطلبة يف الف�سل الأولالكلية

1207710658237ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية
84736531415الرتبية

33782571393العلوم التطبيقية
72336214226اللغة العربية واآدابها

99939582385الدعوة واأ�سول الدين
102168984315العلوم الجتماعية

18911735222الهند�سة والعمارة الإ�سالمية
1007822174احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

30441576معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها
15021195183العلوم الطبية التطبيقية
41120الآداب والعلوم الإدارية

1284104786الت�ساميم
77163384اإدارة الأعمال

92180064الدرا�سات الق�سائية والأنظمة
2462224159العلوم القت�سادية واملالية ال�سالمية

16531642312الطب
323287141طب الأ�سنان

26523774التمري�ص
36736092ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

563465136ال�سيدلة
57954977109ال�سنة التح�سرية

24892249174الكلية اجلامعية باجلموم
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عدد اأع�ساء هيئة التدري�صعدد الطلبة يف الف�سل الثاينعدد الطلبة يف الف�سل الأولالكلية

1323312088300الكلية اجلامعية بالقنفذة
28225033الهند�سة بالقنفذة

71962855احلا�سب الآيل بالقنفذة
929224العلوم ال�سحية بالقنفذة
50424555158الكلية اجلامعية بالليث

12011827الهند�سة بالليث
36831537احلا�سب الآيل بالليث

73737026خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
1475104257املجتمع مبكة املكرمة

00159العمادات والإدارات امل�ساندة
10810738العلوم ال�سحية بالليث

666618الطب بالقنفذة
76175026الكلية اجلامعية باأ�سم

0037املعهد العايل لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر
00131مركز اللغة الجنليزية

96011840385083املجموع

ميكن الطالع على اجلدول ب�سكل مف�سل يف ق�سم ال�ساعات الإ�سافية واملتعاونني
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                   اإح�سائية باأعداد الطلبة و اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة اأم القرى ) ح�سب الكليات(
لعام 1436/1435ه�

جدول رقم ) 6 (
عدد اأع�ساء هيئة التدري�صعدد الطلبة يف الف�سل الثاينعدد الطلبة يف الف�سل الأولالكلية

1350111718273ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية
83657714457الرتبية

39643012432العلوم التطبيقية
57744881243اللغة العربية واآدابها

89417764389الدعوة واأ�سول الدين
92148125438العلوم الجتماعية

18221489236الهند�سة والعمارة الإ�سالمية
994777179احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

41037073معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها
14141098187العلوم الطبية التطبيقية
277890الآداب والعلوم الإدارية

1184103566الت�ساميم
54549544اإدارة الأعمال

80270662الدرا�سات الق�سائية والأنظمة
1718155847العلوم القت�سادية واملالية ال�سالمية

17051701308الطب
246245134طب الأ�سنان

21418664التمري�ص
21821470ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

506415132ال�سيدلة
55224789101ال�سنة التح�سرية

27112224153الكلية اجلامعية باجلموم
1204710566314الكلية اجلامعية بالقنفذة

19418936الهند�سة بالقنفذه
60257048احلا�سب الآيل بالقنفذة
68689العلوم ال�سحية بالقنفذة
8324220161الكلية اجلامعية بالليث

736128الهند�سة بالليث
37529528احلا�سب الآيل بالليث
515138العلوم ال�سحية بالليث
2374430الكلية اجلامعية � اأ�سم

55839027خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
1572123954املجتمع مبكة املكرمة

00239العمادات والإدارات امل�ساندة
009الطب بالقنفذة

86656786975079املجموع
ميكن الطالع على اجلدول  ب�سكل مف�سل يف ق�سم ال�ساعات الإ�سافية واملتعاونني
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                           اح�سائية باأعداد الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة اأم القرى ) الف�سل الثاين (
لعام 1437/1436ه�

جدول رقم ) 7 (
الفئة
العدد

اأع�ساء هيئة التدري�ص يف العمادات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلياتالطلبة املقيدون
والإدارات امل�ساندة

840094924159
840095083املجموع

                   اح�سائية باأعداد الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة اأم القرى ) الف�سل الثاين (
لعام 1436/1435ه�

جدول رقم ) 8 (
الفئة
العدد

اأع�ساء هيئة التدري�ص يف العمادات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلياتالطلبة املقيدون
والإدارات امل�ساندة

786974840239
786975079املجموع
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اإح�سائية باأعداد الطلبة بجميع مقرات جامعة اأم القرى يف الف�سل الأول لعام 1437/1436ه�

الف�سل 
املقرالدرا�سي

املجموعغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

14
37

-1
43

ل 6
لأو

ا

1033010332450245127801278العزيزية - طالب
2934802934814230142330771030771العابدية - طالب
0268872688701335133502822228222الزاهر - طالبات
03270327006363033333333العابدية - طالبات

17401742021760176الكلية اجلامعية - العزيزية
01106110604646011521152مقر الطالبات بالعزيزية

01002100207070010721072مقر الطالبات بريع ذاخر
0329832980176176034743474كلية الفنون والت�سميم الداخلي

0505006605656كلية الرتبية للبنات بالزاهر
78310783110010784107841الكلية اجلامعية بالقنفدة طالب

06199619901212062116211الكلية اجلامعية بالقنفدة طالبات
131173118044131213122الكلية اجلامعية بالليث طالبات
192101921101192201922الكلية اجلامعية بالليث طالب

05975970550602602ال�سنة التاأهيلية - ال�س�سة طالبات
0184418440278278021222122ال�سنة التح�سرية طالبات - ال�س�سة

38703871013880388الهند�سة بالقنفذه طالب
14201422021440144الهند�سة بالليث طالب

10101010001010101احلا�سب اليل بالليث طالب
14801480001480148احلا�سب اليل بالقنفذة طالب

13130131320020133301333الكلية اجلامعية - اجلموم طالب
11501150001150115الكلية ال�سحية بالليث – طالب
0636300006363الكلية ال�سحية بالليث - طالبات
010531053044010571057الكلية اجلامعة - اجلموم طالبات
02502500000250250احلا�سب اليل بالليث - طالبات

17867870001786787اأ�سم، طالبات
12001200001200120ال�سحية طالب

6006000060060كلية الطب بالقنفذة
0838300008383كلية الطب بالقنفذة طالبات

808000808اأ�سم، طالب

جدول رقم ) 9 (
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اإح�سائية باأعداد الطلبة بجميع مقرات جامعة اأم القرى يف الف�سل الثاين لعام 1437/1436ه�

الف�سل 
املقرالدرا�سي

املجموعغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

14
37

/1
43

6 1
43

7/
14

36
ين 

الثا

77707773450345112201122العزيزية - طالب
2576202576213130131327075027075العابدية - طالب
0230662306601219121902428524285الزاهر - طالبات
03028302805757030853085العابدية - طالبات

5305300053053الكلية اجلامعية - العزيزية
099499404141010351035مقر الطالبات بالعزيزية

0837837063630900900مقر الطالبات بريع ذاخر
0276327630156156029192919كلية الفنون والت�سميم الداخلي

0313103303434كلية الرتبية للبنات بالزاهر
702507025707703207032الكلية اجلامعية بالقنفدة طالب

05650565001212056625662الكلية اجلامعية بالقنفدة طالبات
128102811044128142815الكلية اجلامعية بالليث طالبات
171901719101172001720الكلية اجلامعية بالليث طالب

02822820330285285ال�سنة التاأهيلية - ال�س�سة طالبات
0140014000185185015851585ال�سنة التح�سرية طالبات - ال�س�سة

35303531013540354الهند�سة بالقنفذه طالب
13301331011340134الهند�سة بالليث طالب

7407400074074احلا�سب اليل بالليث طالب
14001400001400140احلا�سب اليل بالقنفذة طالب

12510125118018126901269الكلية اجلامعية - اجلموم طالب
11501150001150115الكلية ال�سحيه بالليث - طالب

0636300006363الكلية ال�سحية بالليث - طالبات
09959950440999999الكلية اجلامعة - اجلموم طالبات
02362360000236236احلا�سب اليل بالليث- طالبات

17487490001748749اأ�سم، طالبات
12001200001200120ال�سحية طالب

6006000060060كلية الطب بالقنفذة
0838300008383كلية الطب بالقنفذة طالبات

808000808اأ�سم، طالب

جدول رقم ) 10 (
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اإح�سائية باأعداد الطلبة بجميع مقرات جامعة اأم القرى لعام 1436/1435ه�

الف�سل 
املقرالدرا�سي

املجموعغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

14
36

/1
43

ل 5
لأو

ا

75307533060306105901059العزيزية - طالب
2716602716614120141228578028578العابدية - طالب
0257942579401425142502721927219الزاهر - طالبات
02971297106262030333033العابدية - طالبات

991099118018100901009الكلية اجلامعية - العزيزية
01164116404444012081208مقر الطالبات بالعزيزية

0879879055550934934مقر الطالبات بريع ذاخر
0316031600221221033813381كلية الفنون والت�سميم الداخلي

0119119024240143143كلية الرتبية للبنات بالزاهر
72570725710010726707267الكلية اجلامعية بالقنفدة طالب

05550555001414055645564الكلية اجلامعية بالقنفدة طالبات
131393140044131433144الكلية اجلامعية بالليث طالبات
162601626303162901629الكلية اجلامعية بالليث طالب

09209200220922922ال�سنة التاأهيلية - ال�س�سة طالبات
0208220820290290023722372ال�سنة التح�سرية طالبات - ال�س�سة

28302831012840284الهند�سة بالقنفذة طالب
12701271011280128الهند�سة بالليث طالب

12601260001260126احلا�سب اليل بالليث طالب
15301530001530153احلا�سب اليل بالقنفذة طالب

9800980180189980998الكلية اجلامعية - اجلموم طالب
8108100081081الكلية ال�سحيه بالليث - طالب

0262600002626الكلية ال�سحية بالليث - طالبات
07997990660805805الكلية اجلامعة - اجلموم طالبات
01991990000199199احلا�سب اليل بالليث - طالبات

04664660110467467اأ�سم، طالبات
2602600026026كلية الطب بالقنفذة

0404000004040كلية الطب بالقنفذة طالبات

جدول رقم ) 11 (
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الف�سل 
املقرالدرا�سي

املجموعغر �سعودي�سعودي
جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

14
36

/1
43

5 
ني

لثا
ا

620062028402849040904العزيزية - طالب
2349402349413340133424828024828العابدية - طالب
0228182281801300130002411824118الزاهر - طالبات
02717271705757027742774العابدية - طالبات

58505856065910591الكلية اجلامعية - العزيزية
01002100204141010431043مقر الطالبات بالعزيزية

0679679055550734734مقر الطالبات بريع ذاخر
02328232809393024212421كلية الفنون والت�سميم الداخلي

0737308808181كلية الرتبية للبنات بالزاهر
640806408909641706417الكلية اجلامعية بالقنفدة طالب

04796479601010048064806الكلية اجلامعية بالقنفدة طالبات
127452746044127492750الكلية اجلامعية بالليث طالبات
147901479202148101481الكلية اجلامعية بالليث طالب

05155150220517517ال�سنة التاأهيلية - ال�س�سة طالبات
0183718370297297021342134ال�سنة التح�سرية طالبات - ال�س�سة

28002801012810281الهند�سة بالقنفذة طالب
12701271011280128الهند�سة بالليث طالب

10501050001050105احلا�سب اليل بالليث طالب
13501350001350135احلا�سب اليل بالقنفذة طالب

9170917170179340934الكلية اجلامعية - اجلموم طالب
8108100081081الكلية ال�سحية بالليث - طالب

0262600002626الكلية ال�سحية بالليث - طالبات
07817810440785785الكلية اجلامعة - اجلموم طالبات
01991990000199199احلا�سب اليل بالليث - طالبات

04564560110457457اأ�سم، طالبات
2602600026026كلية الطب بالقنفذة

0404000004040كلية الطب بالقنفذة طالبات



عمادة القبول 
والتسجيل وفروعها
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املكرم���ة                                                         مك���ة  مبدين���ة  اأ�سا�س���يني  مقري���ن  م���ن  الق���رى  اأم  بجامع���ة  والت�س���جيل  القب���ول  عم���ادة  تتك���ون 
) مقر الطالب الكائن حاليًا يف العابدية ، ومقر الطالبات الكائن حاليًا يف الزاهر ( .

ونظرًا لتو�سع اأعمال العمادة، وكرثة التخ�س�سات اجلامعية نتيجة الزدياد امل�ستمر يف اأعداد الطلبة ، كانت 
احلاجة ملحة لوجود فروع للعمادة باملقرات الواقعة خارج مدينة مكة املكرمة ، حتى ي�س���ُهل يف تلك الفروع 

ا�ستكمال اإجراءات الطلبة امللتحقني بتلك املناطق دون تكبد عناء النتقال اإىل مقرات العمادة الرئي�سة. 

 وفيما يلي نبذة خمت�سرة عن املقرات الرئي�سة والفروع التابعة لها : 

مقر عمادة القبول والت�سجيل بالعابدية ... )املقر الرئي�سي (:

يعت���ر ه���ذا املق���ر هو املقر الأ�سا�س���ي ال���ذي تنبثق منه كاف���ة الأعمال املتعلق���ة باأمور القبول والت�س���جيل لكافة 
الطالب والطالبات ، ويتوىل رئا�س���ة واإدارة �س���وؤون العمادة  �س���عادة عميد القبول والت�س���جيل ويندرج حتت 
ت�سل�سله الإداري  عدد من الوكالء و الوكيالت ، ي�سرف كل منهم على اأق�سام معينة ويخت�ص ب�سوؤون حمددة 

ح�سب ال�سالحيات املمنوحة له.

اأ�سماء قيادات عمادة القبول والت�سجيل مبقر الطالب

د/ ها�سم بن اأحمد بن مزاود ال�سمداينعميد القبول والت�سجيل
د/ خالد بن ثامر بن ح�سني الثقفيوكيل عمادة القبول والت�سجيل

د/ ح�سام بن ح�سن بن حممد احلكميوكيل عمادة القبول والت�سجيل لل�سوؤون الكادميية 
د/ عبدالرحمن بن علي بن �سالح الغامديوكيل عمادة القبول والت�سجيل للتطوير واجلودة 

وي�سرف �سعادة عميد القبول والت�سجيل اإ�سراف مبا�سر على كافة وكالت عمادة القبول والت�سجيل واأق�سامها 
املختلفة واأن�س���طتها مبا ي�س���من حتقيق الأهداف واخلطط املر�سومة، ويرتبط عميد القبول والت�سجيل بوكيل 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية، ويقوم باملهام التالية :
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• ممار�س���ة الخت�سا�س���ات وال�س���الحيات املخولة له مبوجب الأنظمة واللوائح وما يفو�ص اإليه من وكيل 	
اجلامعة لل�سوؤون التعليمية.

• اإعداد اخلطط ال�س���نوية والت�س���غيلية الالزمة لن�س���اطات العمادة والإ�س���راف على تنفيذها ومتابعتها بعد 	
اإقرارها من قبل �ساحب ال�سالحية.

• توجيه ومتابعة العمل اليومي يف العمادة.	

• تطبيق الأنظمة الإدارية واملالية والتاأكد من التزام العاملني بتنفيذها.	

• حل امل�سكالت التي تن�ساأ بني الوحدات الإدارية املختلفة وبني العاملني فيها.	

• متابعة اأداء العاملني يف العمادة واقرتاح ترقيتهم والرفع بالتقارير الدورية عن اأدائهم.	

• التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف كل ما يخدم اأهداف العمادة.	

• املرا�س���الت                                    	 عل���ى  والتوقي���ع  الغ���ر  واأم���ام  واملجال����ص  واللج���ان  الجتماع���ات  يف  العم���ادة  متثي���ل 
ال�سادرة عن العمادة.

• اتخ���اذ                                     	 عل���ى  والعم���ل   ، والتجهي���زات  وامل���وارد  العامل���ة  الق���وى  م���ن  العم���ادة  احتياج���ات  حتدي���د 
الإجراءات الالزمة لتوفرها.

• التعاقد مع ال�سركة املنظمة حلفل التخرج وال�سراف املبا�سر على اعداد وجتهيز حفل التخرج.	

• رفع التقارير ال�سنوية والدورية عن اأن�سطة العمادة للجهات امل�سوؤولة باجلامعة.	
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اأما �سعادة وكيل عمادة القبول والت�سجيل في�سرف اإ�سراف مبا�سر على اأق�سام الوكالة التالية:

• اإدارة العمادة.	

• ق�سم القبول.	

• ق�سم التخرج.	

ويقوم وكيل عمادة القبول والت�سجيل باملهام التالية:

• ممار�سة ال�سالحيات املمنوحة له من قبل العميد.	

• الإ�سراف على اأن�سطة اإدارة العمادة والقبول والتخرج.	

• مراجعة خطة القبول ال�سنوية، وعر�سها على العميد والإ�سراف املبا�سر على تنفيذها.	

• توجيه العمل اليومي يف وكالة العمادة.	

• للجه���ات                                           	 والأدوات  وامل���واد  والأجه���زة  الب�س���رية،  امل���وارد  م���ن  العم���ادة  وكال���ة  احتياج���ات  رف���ع 
امل�سوؤولة ومتابعة توفرها.

• اإعداد تقارير دورية عن ن�ساطات وكالة العمادة واجنازاتها واقرتاحات تطوير الأداء ورفعها للعميد.	

• امل�ساركة يف العداد والتجهيز حلفلة التخرج.	

• امل�ساركة يف جلنة اإعداد التقرير ال�سنوي للعمادة.	
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   اأم���ا �س���عادة وكي���ل عم���ادة القب���ول والت�س���جيل لل�س���وؤون الأكادميي���ة في�س���رف اإ�س���راف مبا�س���ر عل���ى                                     
اأق�سام الوكالة التالية:

• ق�سم ال�سوؤون الأكادميية.	

•  ق�سم اخلدمات الطالبية.	

• ق�سم الرامج واخلطط الدرا�سية.	

ويقوم وكيل عمادة القبول والت�سجيل لل�سوؤون الأكادميية باملهام التالية:

• ممار�سة ال�سالحيات املمنوحة له من قبل العميد.	

• الإ�سراف على اأن�سطة ال�سوؤون الأكادميية واخلدمات الطالبية والرامج واخلطط الدرا�سية.	

• ب�س���اأنها                                        	 الالزم���ة  الإج���راءات  باتخ���اذ  والتوجي���ه  للط���الب،  املختلف���ة  الأكادميي���ة  احل���ركات  متابع���ة 
وفقًا لالأنظمة والتعليمات.

• توجيه العمل اليومي يف وكالة العمادة.	

• للجه���ات                                      	 والأدوات  وامل���واد  والأجه���زة  الب�س���رية،  امل���وارد  م���ن  العم���ادة  وكال���ة  احتياج���ات  رف���ع 
امل�سوؤولة ومتابعة توفرها.

• اإع���داد تقاري���ر دوري���ة ع���ن ن�س���اطات وكال���ة العم���ادة لل�س���وؤون الأكادميي���ة واجنازاته���ا واقرتاح���ات                       	
تطوير الأداء ورفعها للعميد.

• امل�ساركة يف العداد والتجهيز حلفلة التخرج.	

• امل�ساركة يف جلنة اإعداد التقرير ال�سنوي للعمادة.	
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   اأم���ا �س���عادة وكي���ل عم���ادة القب���ول والت�س���جيل للتطوي���ر واجلودة في�س���رف اإ�س���راف مبا�س���ر على اأق�س���ام 
الوكالة بالإ�س���افة اإىل تكليفه بالإ�س���راف على اأق�س���ام وكالة عمادة القبول والت�س���جيل ل�س���وؤون الت�س���جيل ؛                         

في�سرف علي الأق�سام التالية:

• ق�سم الت�سجيل.                      	

• ق�سم النتائج واملعادلت.	

• ق�سم ال�ساعات الإ�سافية واملتعاونني     	

• وحدة اإدارة �سوؤون القاعات الدرا�سية.	

• ق�سم الح�سائيات.             	

• ق�سم التطوير واجلودة.	

ويقوم وكيل عمادة القبول والت�سجيل للتطوير واجلودة باملهام التالية:

• ممار�سة ال�سالحيات املمنوحة له من قبل العميد.	

• الإ�سراف على اأن�سطة الت�سجيل ومتابعة ر�سد النتائج واجلداول الدرا�سية.	

• التوجيه باتخاذ الإجراءات الالزمة ب�س���اأن تنفيذ معادلت املواد للطالب الراغبني يف التحويل من ق�س���م 	
اإىل اأخر اأو الطالب الراغبني يف التحويل اإىل جامعة اأم القرى، ومتابعتها.

• رفع احتياجات وكالة عمادة القبول والت�س���جيل للتطوير واجلودة وكذلك ل�س���وؤون الت�س���جيل من املوارد 	
الب�سرية، والأجهزة واملواد والأدوات للجهات امل�سوؤولة ومتابعة توفرها.

• اإع���داد تقاري���ر دورية عن ن�س���اطات وكالة عم���ادة القبول والت�س���جيل للتطوير واجلودة وكذلك ل�س���وؤون 	
الت�سجيل واجنازاتها واقرتاحات تطوير الأداء ورفعها للعميد.

• امل�ساركة يف العداد والتجهيز حلفلة التخرج.	

• امل�ساركة يف جلنة اإعداد التقرير ال�سنوي للعمادة.	
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مقر وكالة عمادة القبول والت�سجيل �سطر الطالبات / بالزاهر  :

 يتوىل اإدارة وكالة عمادة القبول والت�سجيل ب�سطر الطالبات وكيلتني وت�سرف كاًل منهم على اأق�سام حمددة.

اأ�سماء قيادات وكالة عمادة القبول والت�سجيل مبقر الطالبات

د/ خلود بنت �سعد بن عبدالعزيز اليو�سفوكيلة عمادة القبول والت�سجيل
د/ نعيمة بنت حامد بن حممد ياركنديوكيلة عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل

وت�سرف �سعادة  وكيلة عمادة القبول والت�سجيل  على الأق�سام التالية: 

• اإدارة العمادة.       	

• ق�سم القبول.	

• ق�سم اخلدمات الطالبية.	

•  ق�سم التخرج.	

وتقوم وكيلة عمادة القبول والت�سجيل باملهام التالية:

• ممار�سة ال�سالحيات املمنوحة لها من قبل العميد.	

• الإ�سراف على اأن�سطة اإدارة العمادة والقبول والتخرج واخلدمات الطالبية.	

• امل�ساركة يف الإ�سراف املبا�سر على تنفيذ خطة القبول.	

• اإعداد خطة امل�سرة للخريجات يف حفل التخرج ومتابعة تنفيذها، كذلك اإعداد دليل التخرج، وامل�ساركة 	
يف جتهيزات حفل التخرج.

• توجيه العمل اليومي يف وكالة العمادة �سطر االطالبات.	
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• للجه���ات                                             	 والأدوات  وامل���واد  والأجه���زة  الب�س���رية،  امل���وارد  م���ن  العم���ادة  وكال���ة  احتياج���ات  رف���ع 
امل�سوؤولة ومتابعة توفرها.

• اإعداد تقارير دورية عن ن�ساطات وكالة العمادة واجنازاتها واقرتاحات تطوير الأداء ورفعها للعميد.	

• امل�ساركة يف جلنة اإعداد التقرير ال�سنوي للعمادة، ومتابعة اإخراجه بال�سكل النهائي.	

  

اأما �س���عادة وكيلة عمادة القبول والت�س���جيل ل�سوؤون الت�سجيل فت�س���رف اإ�سراف مبا�سر على اأق�سام الوكالة، 
بالإ�سافة لإ�سرافها على وكالة العمادة لل�سوؤون الأكادميية؛ فت�سرف على الأق�سام التالية :

• ق�سم الت�سجيل.                 	

• ق�سم النتائج واملعادلت.	

• ق�سم الرامج واخلطط الدرا�سية.	

• وحدة اإدارة �سئون القاعات الدرا�سية.	

• ق�سم ال�سوؤون الأكادميية.	

وتقوم وكيلة عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل باملهام التالية:

• ممار�سة ال�سالحيات املمنوحة لها من قبل العميد.	

• الإ�س���راف عل���ى اأن�س���طة الت�س���جيل ومتابع���ة ر�س���د النتائ���ج واخلطط واجل���داول الدرا�س���ية وال�س���وؤون 	
الأكادميية واإدارة �سوؤون القاعات الدرا�سية.

• التوجيه باتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأن تنفيذ معادلت املواد للطالبات الراغبات يف التحويل من ق�سم 	
اإىل اأخر اأو الطالبات الراغبات يف التحويل اإىل جامعة اأم القرى، ومتابعتها.
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• رفع احتياجات وكالة عمادة القبول والت�س���جيل ل�س���وؤون الت�سجيل كذلك لل�سوؤون الأكادميية من املوارد 	
الب�سرية، والأجهزة واملواد والأدوات للجهات امل�سوؤولة ومتابعة توفرها.

• اإعداد تقارير دورية عن ن�س���اطات وكالة عمادة القبول والت�س���جيل ل�س���وؤون الت�س���جيل وكذلك لل�س���وؤون 	
الأكادميية واجنازاتها واقرتاحات تطوير الأداء ورفعها للعميد.

• امل�ساركة يف العداد والتجهيز حلفلة التخرج من خالل رئا�سة جلنة ال�ستقبال والتنظيم.	

• امل�ساركة يف جلنة اإعداد التقرير ال�سنوي للعمادة.	

مقر وكالة عمادة القبول والت�سجيل بالليث واأ�سم :

يتوىل اإدارة وكالة عمادة القبول والت�سجيل بالليث واأ�سم  كاًل من :

• وكيل عمادة القبول والت�سجيل بالليث واأ�سم ) مقر الطالب(.	

• وكيلة عمادة القبول والت�سجيل بالليث واأ�سم ) �سطر الطالبات(.	

اأ�سماء قيادات وكالة عمادة القبول والت�سجيل بالليث

-وكيل عمادة القبول والت�سجيل بالليث واأ�سم
-وكيلة عمادة القبول والت�سجيل بالليث واأ�سم

  وُي�س���رف كاًل منهم���ا داخل مق���ره على متابعة اأمور الطلبة املتعلقة بالقبول وال�س���وؤون الأكادميي���ة ، واملعادلت 
والنتائج والتخرج  واملعامالت الإدارية وذلك بالتن�سيق مع املقر الرئي�سي لعمادة القبول والت�سجيل مبكة املكرمة.
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مقر وكالة عمادة القبول والت�سجيل بالقنفذة 

  يتوىل اإدارة وكالة عمادة القبول والت�سجيل بالقنفذة :

• وكيل عمادة القبول والت�سجيل بالقنفذة.	

• وكيلة عمادة القبول والت�سجيل بالقنفذة.	

اأ�سماء قيادات وكالة عمادة القبول والت�سجيل بالقنفذة

د/ اأحمد بن ح�سني بن عثمان م�سمليوكيل عمادة القبول والت�سجيل بالقنفذة
-وكيلة عمادة القبول والت�سجيل بالقنفذة

  وُي�س���رف كاًل منهم���ا داخل مق���ره على متابعة اأمور الطلبة املتعلقة بالقبول وال�س���وؤون الأكادميي���ة ، واملعادلت 
والنتائج والتخرج واملعامالت الإدارية وذلك بالتن�سيق مع املقر الرئي�سي لعمادة القبول والت�سجيل مبكة املكرمة.
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الشؤون اإلدارية
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ال�سوؤون الإدارية

نبذة عن ال�سوؤون الإدارية :

     هي املكاتب املخت�سة بالأمور الإدارية والفنية بالعمادة كاأعمال ال�سكرتارية واملخاطبات الريدية والنواحي 
الفنية وال�س���وؤون الإدارية ، و م�س���اعدة اأق�س���ام العمادة الأخرى على اأداء مهامها وحتقيق اأهدافها مبا يحقق 
الأداء املتميز، اإ�سافة اإىل تنظيم العمل الإداري وتطويره وتنظيم اأر�سفة املعامالت واملتابعة الدقيقة ملعامالت 
ال�سادر والوارد واجنازها يف وقتها وتقدمي خدمات متميزة وبجودة عالية جلميع من�سوبي العمادة ، وتوفر 
بيئة عمل مريحة وتهيئة كافة ال�سبل لتوفر المكانيات الب�سرية واملادية التي تخدم العمادة وكافة من�سوبيها .

اإجنازات ال�سوؤون الإدارية :

اأ(  اإدارة عمادة القبول والت�سجيل :
• معاون���ة �س���عادة العمي���د و�س���عادة ال���وكالء والوكي���الت يف كل م���ا يخ�ص الأعم���ال الإداري���ة والتنظيمية                	

لإدارة العمادة.

• تنظيم وتوزيع الأعمال والخت�سا�سات بني املوظفني و املوظفات ومتابعة تنفيذ ذلك با�ستمرار.	

• الإ�سراف املبا�سر على توفر اخلدمات الالزمة ومتابعة اجلهات املخت�سة يف تنفيذ اأعمال ال�سيانة الالزمة.	

• اإدارة اخلدم���ات                 	 متابع���ة توف���ر امل�س���تلزمات ال�س���رورية جلمي���ع الأق�س���ام، والتن�س���يق يف ذل���ك م���ع 
وامل�ستودعات العامة.

• متابعة �سر العمل الإداري وم�ستوى الأداء.	

• الإ�سراف على مناطق ا�ستقبال املراجعات ومنطقة اخلدمة الذاتية ) خا�سة مبقر الطالبات(	

• الإ�سراف على ق�سم الت�سالت الإدارية.	
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• اإعداد كافة املخاطبات الريدية املتعلقة ب�سوؤون موظفي وموظفات العمادة.	

• اإعداد كافة املخاطبات الريدية املتعلقة بال�سوؤون الإدارية واأعمال ال�سيانة.	

• املوافقة على جميع  الإجازات والتقارير الطبية اخلا�سة مبوظفي وموظفات العمادة بعد تدقيقها.	

• تنظيم م�ساركة موظفي وموظفات العمادة يف دورات معهد الإدارة العامة، ومن ثم رفعها للجهة املخت�سة.	

• اإعداد تقارير الأداء الوظيفي.	

• امل�ساركة يف اإعداد التقرير ال�سنوي اخلا�ص بعمادة القبول والت�سجيل.	

ب( مدراء مكتب ) العميد / الوكالء / الوكيالت ( :
• تنفيذ اأن�سطة ال�سكرتاريا اخلا�سة )العميد / الوكيل / الوكيلة (.	

• التح�سر لجتماعات )العميد / الوكيل / الوكيلة ( واإعداد جداول الأعمال ، وحترير الدعوات لنعقاد 	
الجتماعات، واإبالغ الأع�ساء ومتابعة ح�سورهم واإعداد حما�سر الجتماعات والتقارير املتعلقة بها.

• كتابة واإعداد اخلطابات اخلا�سة باملكتب.	

• تنظيم مواعيد املقابالت والزيارات والجتماعات اخلا�سة ب� )العميد / الوكيل / الوكيلة (.	

• ا�ستقبال الطلبة واملراجعني وتنظيم عملية دخولهم على مكتب )العميد / الوكيل / الوكيلة (.	

• القيام باأن�سطة العالقات العامة اخلا�سة باملكتب.	

• ا�ستقبال املكاملات والفاك�سات الواردة للمكتب والرد عليها.	

• تنظيم وحفظ املرا�سالت اخلا�سة باملكتب.	

• امل�ساركة يف اإعداد التقرير ال�سنوي اخلا�ص بعمادة القبول والت�سجيل.	
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ج(  الت�سالت الإدارية : 
• ا�ستقبال جميع املعامالت الواردة لعمادة القبول والت�سجيل عر برنامج الت�سالت الإدارية .	

• ت�سدير جميع املعامالت من عمادة القبول والت�سجيل للجهات الأخرى عر برنامج الت�سالت الإدارية .	

• عر�ص املعامالت على مكتب �سعادة ) العميد/ الوكالء / الوكيالت ( .	

• اإحالة املعامالت اإىل الأق�سام الداخلية ، ومتابعة الرد عليها .	

• احلاج���ة                                                                   	 عن���د  اإليه���ا  للرج���وع  خا����ص  �س���جل  يف  وال�س���ادرة  ال���واردة  املعام���الت  ت�س���جيل 
)خا�ص بوكالة عمادة القبول والت�سجيل ب�سطر الطالبات( .

• الإجابة على جميع ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت والتعقيبات املتعلقة باملعامالت الواردة وال�سادرة .	

• الرد على ا�ستف�سارات املراجعني واملراجعات وتو�سيح �سر معامالتهم بعد ال�ستعالم عر الرنامج.	



76

اإجنازات خا�سة مبقر الطالبات خالل العام 1437/1436هـ

اأوًل : متابعة توفر خدمة ذاتية للطالبات وا�ستطالع اأرائهن :

 عدد امل�ستفيدات من اخلدمة الذاتية بوكالة عمادة القبول والت�سجيل  ب�سطر الطالبات
خالل العام الدرا�سي 1436-1437ه�

جدول رقم ) 12 (

اإجمايل عدد امل�ستفيداتتقييم امل�ستفيداتال�سهر
�سعيفجيدممتاز

64080648القعدة 1436
25000250احلج 1436
53400534حمرم1437
44551451�سفر 1437

20000200ربيع اأول 1437
27500275ربيع ثاين 1437
951096جماد اأول 1437
مل يتم احل�ساب---جماد ثاين 1437

مل يتم احل�ساب---رجب 1437
مل يتم احل�ساب---�سعبان 1437
مل يتم احل�ساب---رم�سان 1437
مل يتم احل�ساب---�سوال 1437
مل يتم احل�ساب---القعدة 1437

24391412454الإجمايل

مالحظة مهمة :
مل يتم احت�ساب العدد يف بع�ص الأ�سهر لعدم وجود املتعاونات املكلفات مبتابعة ح�سر املراجعات.
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ثانيًا : الإ�سراف على مناطق ا�ستقبال الطالبات ملعرفة م�ستوى الأداء :

• نظ���رًا لك���ون اأجنح���ة وكالة عمادة القبول والت�س���جيل مبق���ر الطالبات متباعدة ن�س���بيًا وحلاج���ة الطالبات 	
ملراجعة كافة اأق�سام الوكالة لال�ستف�سار عن اأمورهن الدرا�سية اأو ملتابعة اأو�ساعهن الدرا�سية ، ولت�سهيل 
عملي���ة اإر�س���ادهن فاإن���ه كان يتم التعاون ب�س���كل دوري مع بع�ص اخلريجات للعم���ل التطوعي يف مناطق 
ا�ستقبال الطالبات باأجنحة الوكالة الثالث  بحيث يتم تزويدهن بكل املعلومات ال�سرورية التي ت�ساعدهن 
يف عملية توجيه الطالبات وتكليفهن مبتابعة ت�سجيل بيانات املراجعات ب�سكل يومي يف �سجل خم�س�ص 

للمراجعات بعد ح�سول املراجعة على اخلدمة املطلوبة وتقييمها للموظفة املخت�سة.

• بحي���ث يتم �س���هريًا ح�س���ر اأع���داد املراجع���ات  ونق���اط التقييم لكل موظفة يف بيان خم�س����ص وت�س���ليمه 	
مل�ساعدة مدير الإدارة.

• ولكن نظرًا للتوجيه باإيقاف التعاون داخل املقر مع اخلريجات ، توقف ح�س���ر املتعاونات لل�س���جالت مع 	
نهاية �سهر جماد الأول للعام 1437ه� .

 م�ستوى ر�سا املراجعات عن اخلدمة املقدمة بوكالة عمادة القبول والت�سجيل
خالل العام الدرا�سي 1436-1437ه�  حتى نهاية �سهر جمادى الأوىل من العام 1437 ه�

جدول رقم ) 13 (

عدد املراجعات
اإجمايل العدد

13122

التقييم
�سعيفجيدممتاز

1291615353
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ح�سر لأعداد مراجعات وكالة عمادة القبول والت�سجيل ب�سطر الطالبات
جدول رقم ) 14 (

الإجمايلجماد اأول 1437ربيع ثاين 1437ربيع اأول 1437�سفر 1437حمرم 1437احلج1436القعدة 1436ال�سهر

3589861230411161322316077013122عدد املراجعات

ثالثًا : املعامالت املنجزة من اإدارة العمادة مبقر الطالبات :
جدول رقم ) 15 (

العددالنوع
36معامالت تنظيمية

53معامالت متعلقة بتوفر الحتياجات واأعمال ال�سيانة
1237معامالت �سوؤون موظفات العمادة

54معامالت تخ�ص الوكالة
1380الجمايل
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 اإجمايل عدد املعامالت الإلكرتونية مبقر الطالب والطالبات
خالل العام الدرا�سي 1437/1436ه�

جدول رقم ) 16 (

اجلهة
اإح�سائية املعامالت

اإجمايل املعامالت  
الداخلية

معامالت داخلية 
موؤر�سفة

معامالت داخلية 
غر حمالة

معامالت داخلية 
حمالة

معامالت حمالة 
من اجلهة

معامالت حمالة 
اإىل اجلهة

99385726872515991729وكالة عمادة القبول والت�سجيل / مقر الطالبات
18591855618532536275عمادة القبول والت�سجيل / مقر الطالب

28522712274257841352004الإجمايل

امل�ساركات واللقاءات والجتماعات بني مقر الطالب والطالبات 
خالل العام الدرا�سي 1436-1437هـ :

اإن وكالة عمادة القبول والت�سجيل ل تتوانى بامل�ساركة يف اأي لقاء اأو فعالية اأو حمفل ُتدعى اإليه ، ولقد كان 
لها خالل هذا العام العديد من امل�ساركات :

• امل�س���اركة يف اللقاء التعريفي الرتحيبي بع�س���وات هيئة التدري�ص امل�ستجدات والذي مت اإقامته يف �سالة 	
اجلوه���رة بتاري���خ 28����� 1436/121/29ه���� من خ���الل اإقامة ركن تعريفي يو�س���ح مهام عم���ادة القبول 

والت�سجيل والأق�سام التابعة لها واإجراءات العمل املتبعة .

وميكن تلخي�ص الأن�سطة التي تولها  ركن العمادة كالتايل :

الرتحيب بالزائرات والتعريف مبهام وكالة العمادة وتقدمي ال�سيافة الالزمة لهن .. 1

�سرح مب�سط لآلية عمل وكال عمادة القبول والت�سجيل .. 2

توزيع النماذج امل�ستخدمة بالعمادة والتقومي الزمني الأكادميي . . 3

بث عر�ص مرئي ي�سرح الوحدات التابعة للعمادة واآليات العمل والإجراءات املتبعة بها.. 4



80

• امل�ساركة يف الجتماع التح�سري بوكالة �سوؤون الطالبات لال�ستعداد للقاء الطالبات امل�ستجدات  )بداية 	
واعدة ( يف العام 1438/1437ه�  حيث مت تر�س���يح من�س���قة من الوكالة حل�س���ور الجتماع الذي اأقيم 
بهذا اخل�س���و�ص يوم الربعاء املوافق 1437/8/4ه� وتناول الجتماع التباحث يف المور التي ينبغي 

ان ُتلم بها الطالبة امل�ستجدة يف اأول م�سوار درا�ستها اجلامعية .

• م�ساركة موظفات الوكالة يف ور�سة تطبيق ال�سلوك الإداري والتي اأقيمت خالل الفرتة من 1437/2/4 	
اإىل 1437/3/17ه ، حيث مت تر�سيح 11 موظفة حل�سور 4 ور�سة عمل ، ولقد كان لهذه الور�ص اأثرها 

املميز يف تزويد موظفات الوكالة بال�سلوكيات التي تتنا�سب مع بيئة العمل وحتفز الأداء .

• تر�س���يح موظفات الوكالة للدورات التي اأقيمت حتت ا�س���راف وحدة التطوير الإداري بالتعاون مع كلية 	
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر .

• امل�س���اركة يف حف���ل تك���رمي �س���عادة عمي���دة الدرا�س���ات اجلامعية ال�س���ابقة د/ من���ى بنت حمي���د رميزان 	
ال�س���بيعي والذي اأقيم مبقر الطالبات حتت ا�س���راف �س���عادة عميدة الدرا�سات اجلامعية الدكتورة / هالة 
بنت �س���عيد العمودي  والذي تناول م�س���رة العطاء املميز للعميدة ال�س���ابقة وم�س���وارها الإداري خلدمة 
اجلامع���ة ومن�س���وباتها ، ولق���د قدمت عم���ادة القبول والت�س���جيل درع تكرميي ل�س���عادتها نظر جهودها 

الدائمة واملميزة مع عمادة القبول والت�سجيل 

• مت عقد العديد من الجتماعات التنظيمية والت�س���اورية يف عمادة القبول والت�س���جيل بني �س���طر الطالب 	
والطالبات ، بقيادة �س���عادة عميد القبول والت�س���جيل وح�سور �سعادة وكالء ووكيالت العمادة وروؤ�ساء 
الأق�سام  وذلك بهدف حتفيز الهمم ، ومناق�سة بع�ص اخلطط والأمور الإدارية والأكادميية واعادة هيكلة 
العمادة ومناق�سة نقاط التقرير ال�سنوي ال�سابق وكل ما من �ساأنه تقدمي خدمة مميزة للجامعة بكافة فئاتها.
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ملخ�ص لبع�ص اجتماع عمادة القبول والت�سجيل ب�سطر الطالب والطالبات
جدول رقم ) 17 (

مالحظاتقاعة الجتماعالوقتاليوم والتاريخرقم الجتماع
اجتماع عامبا�سراحيل11�ص  ���� 2 بعد الظهرالربعاء 1437/1/15ه�الجتماع الأول
اجتماع عاماأبو العال11�ص  ���� 2 بعد الظهراخلمي�ص 1437/2/28ه�الجتماع الثاين
اجتماع عامخوقر11�ص  ���� 2 بعد الظهرالربعاء 1437/3/12ه�الجتماع الثالث
اجتماع عامبا�سراحيل11�ص ���� 3 بعد الظهراخلمي�ص 1437/5/9ه�الجتماع الرابع

مناق�سة اأمور القبولخوقر12:30 ظهرًا  ���� 3 بعد الظهرالأحد 1437/8/1ه�الجتماع اخلام�ص
اجتماع عامخوقر11�ص  ���� 3 بعد الظهرالربعاء 1437/8/11ه�الجتماع ال�ساد�ص
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قسم القبول
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ق�ســــم القبـــول

نبذة عن ق�سم القبول :

   يعت���ر ق�س���م القب���ول البواب���ة الأوىل باجلامعة التي تفتح ذراعيها جلميع الطلب���ة الراغبني يف اللتحاق بها ، 
وي�سطلع الق�سم باأعباء كبرة ، اأبرزها توفر كافة املعلومات املتعلقة بالرامج الدرا�سية والكليات والأق�سام 
املتاحة باجلامعة بكافة مقراتها، و�سروط القبول واملعاير وال�سوابط ، وكل ما يحتاجه الطلبة من اإر�سادات 

ُت�سهل عليهم اأختيار م�ستقبلهم التعليمي .

   وب�سكل متوا�سل يهتم الق�سم بتطوير بوابة القبول املوحدة الإلكرتونية وتزويدها بكافة الجراءات التقنية 
احلديثة التي من �ساأنها اأن ُت�سهل عملية التقدمي لاللتحاق باجلامعة ،  كما يحر�ص الق�سم اأي�سًا على حتديث 
كاف���ة البيان���ات  الالزم���ة وال�س���رورية الت���ي يحتاجه���ا الطلبة املتقدم���ني من خ���الل الأدلة الإر�س���ادية التي يتم 
ت�س���خرها ب�س���كل اإلكرتوين عر �سفحة موقع العمادة ، و ي�سرف الق�سم اأي�سًا على جميع اإجراءات  التحاق 
طلبة املنح والطلبة املحولني اإىل اجلامعة من جامعات اأخرى فهو املنفذ الأ�سا�س���ي الأول جلميع من يرغب يف 

موا�سلة تعليمه اجلامعي.

�سروط  القبول :

• احل�سول على �سهادة الثانوية العامة، اأو ما يعادلها من داخل اململكة اأو من خارجها. 	

• اأن ل يك���ون ق���د م�س���ى عل���ى ال�س���هادة الثانوي���ة العام���ة اأو م���ا يعادله���ا م���دة تزي���د ع���ن خم�ص �س���نوات،                                         	
)اأما كليات الطب وطب الأ�س���نان وال�س���يدلة والتمري�ص والعلوم الطبية فت�س���رتط اأن ل يكون قد م�س���ى 

على �سهادة الثانوية العامة اأكرث من �سنتني(. 

• اجتي���از اختب���ارات القب���ول املطلوب���ة والق���درات العام���ة ، والتح�س���يلي الت���ي ينظمه���ا املرك���ز الوطن���ي                       	
للقيا�ص و التقومي. 
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• اجتياز اأي اختبار اأو مقابلة �سخ�سية لالأق�سام التي  ت�سرتط ذلك. 	

• اأن  يكون الطالب / الطالبة )لئقًا طبًيا( . 	

• اأن ل يكون )الطالب / الطالبة( قد ف�سل من اجلامعة اأو اأي جامعة اأخرى  ف�ساًل اأكادمييًا اأو تاأديبيًا.	

مهــــام ق�سم القبول :

• تطوير اآليات واجراءات العمل داخل ق�سم القبول.	

• متابعة امل�ستجدات يف نظم وحدة القبول.	

• ا�سدار الرقم اجلامعي للطلبة املقبولني يف املنح الداخلية.	

• ا�سدار الرقم اجلامعي للطلبة الزائرين .	

• ا�س���دار الرقم اجلامعي للطلبة املحولني من جامعة اأخرى اىل جامعة اأم القرى بعد التحقق من ا�س���تيفاء 	
جميع ال�سروط واملعاير التابعة لذلك.

• ا�سدار الرقم اجلامعي لطلبة التج�سر.	

• الرد على ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت الطلبة املتعلقة بالقبول.	

• تعديل بيانات الطلبة وفقا لالأوراق الثبوتية املطلوبة . 	

• ا�س���تقبال طالب���ات املدار�ص واإعطائهم فكرة خمت�س���رة عن معاير و�س���روط القب���ول وكيفية تقدمي طلب 	
اللتحاق عر البوابة اللكرتونية.  ) خا�ص ب�سطر الطالبات (

• ت�س���ليم الطالبات املن�س���حبات والطالبات اخلريجات اأ�س���ل �س���هادة الثانوية العامة الالتي مت قبولهن يف 	
الأعوام التي كان القبول يتم يدويًا ولي�ص الكرتونيًا.  ) خا�ص ب�سطر الطالبات (         
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• متابعة امل�ستجدات يف اأنظمة وحدة القبول.	

• اإبداء املقرتحات وحتديد ال�سعوبات -كتغذية الراجعة – ورفعها للوكيلة لرتفع لعميد القبول والت�سجيل 	
نهاية كل فرتة قبول لتطوير اآليات واجراءات العمل داخل ق�سم القبول.

• الإجابة على الريد اللكرتوين خالل فرتة القبول للتايل :	

بريد عمادة القبول والت�سجيل.. 1

بريد وكالة القبول والت�سجيل.. 2

بريد القبول اخلا�ص بالطالب.. 3

بريد القبول اخلا�ص بالطالبات.. 4

الريد املركزي للجامعة لالإجابة على ال�ستف�سارات اخلا�سة بالقبول فرتة القبول.. 5

التوا�س���ل م���ع الطلب���ة ع���ر خدمة التوا�س���ل احلي الاليف �س���ات خالل ف���رتة القبول لعالج ال�س���عوبات       . 6
التي تواجه الطلبة ب�سورة �سريعة مل�ساعدتهم على اإمتام عملية تقدمي طلبات اللتحاق باجلامعة.

نظام ومعايري القبول :

الن�س�بة املوزونة لل�سنة التح�سرية )امل�سار الطبي( :
• األ تقل الن�سبة العامة يف الثانوية العامة عن%90	

• األ تقل الن�سبة اخلا�سة متو�سط الدرجات يف مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء واللغة الإجنليزية عن %90	

• اأن يكون املتقدم حا�ساًل على ال�سهادة الثانوية لهذا العام او العام املن�سرم .	

• 50% الثانوية العامة )علمي(.                               	

• 30% القدرات العامة.	

• 20% الختبار التح�سيلي.	
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الن�س�بة املوزونة لل�سنة التح�سرية ) م�سار الهند�سة واحلا�سب الآيل ( :
• 60% الثانوية العامة.                                             	

• 20% القدرات العام.	

• 20% الختبار التح�سيلي .	

الن�س�بة املوزونة لل�سنة التح�سرية )امل�سار الإداري( :
• 60% الثانوية العامة )علمي و اداري (.                  	

•  40% القدرات العامة.	

الإجنليزية” باللغة  “الدرا�سة 

الن�س�بة املوزونة للقبول يف الأق�سام العلمية :
• 50% الثانوية العامة.                                                 	

• 30% القدرات العام.	

• 20% الختبار التح�سيلي.	

Chart Title

الثانوية العامة القدرات العامة

Chart Title

الثانوية العامة القدرات العامة
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الن�س�بة املوزونة للقبول يف الأق�سام النظرية :
) الط������الب ( :                                                        

• 60% الثانوية العامة.	

• 40% القدرات العامة.	

) الطالبات ( :

• 60% الثانوية العامة.                       	

• 20% القدرات العام.	

• 20% الختبار التح�سيلي.	

املنح الدرا�سية :

  هي املقعد الدرا�س���ي الذي يح�س���ل عليه الطالب من غر ال�س���عوديني، للدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
يف اململكة.

اأهداف املنح  الدرا�سية :

• تبليغ ر�سالة الإ�سالم اإىل العامل، وتعليم اللغة العربية، ون�سر ثقافة الو�سطية والعتدال.	
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• اإعداد علماء متخ�س�سني فاعلني يف جمتمعاتهم يف جميع التخ�س�سات.	

• ا�ستقطاب الطلبة املميزين علميًا، لتحقيق التنوع واإثراء البحث العلمي.	

• اإقامة الروابط العلمية والثقافية مع املوؤ�س�س���ات التعليمية والهيئات واملوؤ�س�س���ات الإ�سالمية والعلمية يف 	
العامل، وتوثيقها خلدمة الإن�سانية.

• تعزيز الت�سامن بني اململكة ودول العامل.	

• تعريف الطالب يف اململكة مبا ت�سهده من نه�سة علمية واقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية و�سحية.	

اأنواع املنح  الدرا�سية :

 تكون املنح مبزايا جزئية اأو جمانية، اأو مدفوعة الثمن، وفق القواعد التي ينظمها جمل�ص املوؤ�س�سة التعليمية، 
ومبا ل يتعار�ص مع هذه ال�سوابط.

منح داخلية للطلبة املقيمني يف اململكة اإقامة نظامية.

منح خارجية للطلبة من خارج اململكة.

طلبة املنح الداخلية :  

املنح الداخلية هي منحة تعليمية خُم�س�س���ة للطلبة غر ال�س���عوديني املقيمني يف اململكة العربية ال�س���عودية اإقامة 
نظامية.ويتم تقدمي الطلبات عر بوابة القبول املوحد يف نهاية كل عام درا�سي ، حيث يتم تر�سيح الطالب ذوي 
الن�س���ب املرتفعة ، وثم رفع ا�س���مائهم لوزارة التعليم العايل لأخذ املوافقة ، وقد ت�س���تغرق موافقة وزارة التعليم 
العايل �ستة اأ�سهر، ويتم بعدها ن�سر اأ�سماء الطالب على موقع عمادة القبول والت�سجيل ل�ستكمال اجراءات قبولهم .
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�سروط القبول يف املنح :

 تطّب���ق عل���ى طالب املنح الداخلية واخلارجية �س���روط القبول املطبقة على ال�س���عوديني يف موؤ�س�س���ات التعليم 
العايل. مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ال�سابقة اأعاله، ي�سرتط يف قبول طالب املنح اخلارجية ما ياأتي: 

• األ تقل �س���ن املتقدم عن 17 �س���نة ول تزيد على 25 �س���نة للمرحلة اجلامعية، ومعهد تعليم اللغة العربية اأو 	
ما مياثله، و30 �س���نة ملرحلة املاج�س���تر، و35 �س���نة ملرحلة الدكتوراه، ويحق ملجل�ص املوؤ�س�س���ة التعليمية 

ال�ستثناء من ذلك.

• اأن توافق حكومة بلد الطالب على الدرا�سة يف اململكة للدول التي ت�سرتط ذلك على الطالب ال�سعوديني.	

• األ يكون الطالب قد ح�سل على منحة درا�سية اأخرى من اإحدى املوؤ�س�سات التعليمية يف اململكة.	

• اأن ت�سدق ال�سهادات والأوراق الثبوتية من اجلهات املخت�سة التي حتددها املوؤ�س�سة التعليمية.	

• اأن يح�سر �سهادة خلو من ال�سوابق من الأجهزة الأمنية يف دولته.	

• األ يكون مف�سوًل من اإحدى املوؤ�س�سات التعليمية يف اململكة.	

• اأن يك���ون م���ع الطالبة حمرم، وفقًا للتعليمات املنظمة، على اأن يكون م�س���موًل مبنحة، اأو تكون لديه اإقامة 	
نظامية اأو يقدم على �سجل �ساحب عمل بحاجة اإىل خدماته.

• اأن يجتاز الفح�ص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات.	

• للموؤ�س�س���ة التعليمية اأن ت�س���رتط تزكية الطالب من اإحدى الهيئات، اأو املوؤ�س�سات، اأو ال�سخ�سيات، التي 	
حتددها املوؤ�س�سة.

• ي�س���ع جمل�ص املوؤ�س�س���ة التعليمي���ة القواعد التنفيذي���ة املنظمة لقبول طالب املنح م���ن الداخل، مع مراعاة        	
ما ياأتي: اأن يح�سل الطالب على موافقة من يكون على �سجله للدرا�سة يف املوؤ�س�سة التعليمية.

• اأن يكون الطالب مقيمًا اإقامة نظامية يف اململكة.	
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تقدمي طلبات املنح:

 يكون تقدمي طلبات املنح من خالل ما ياأتي:

• �سفارات اململكة ومثيالتها يف اخلارج.	

• موؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة.	

اإجراءات قبول طالب املنح :

تتخذ الإجراءات الآتية حيال قبول الطالب؛ من دون اإخالل مبا ورد �سابقًا:

   تتوىل �سفارات اململكة وممثليتها يف اخلارج ا�ستقبال طلبات املنح الدرا�سية، التي تقدم اإليها وفقًا لالأ�س�ص 
املعتمدة من اللجنة الدائمة امل�سّكلة يف وزارة التعليم، وبعد التحقق من تلك الطلبات، حتيلها وزارة اخلارجية 
اإىل »التعليم«، على اأن يكون ذلك خالل املدة املحددة ل�س���تقبال طلبات القبول، طبقًا ملا يتفق عليه يف اللجنة 

الدائمة.

تبعث وزارة التعليم بعد حتقق موؤ�س�سات التعليم العايل من انطباق ال�سروط على مقدمي طلبات املنح، اأ�سماء 
الط���الب املر�س���حني اإىل اجله���ات املعنية، وعلى هذه اجله���ات تزويد وزارة التعليم اأوًل ب���اأول مبرئياتها خالل 
مدة ل تتجاوز 30 يومًا، وت�س���تكمل الوزارة بعدها اإجراءات من زّودت به من تلك الأ�س���ماء، وفقًا ملا ورد يف 

الفقرة )3( من هذا البند.

حتي���ل وزارة التعلي���م بع���د تنفي���ذ م���ا ورد يف الفقرة )2( من هذا البند، اأ�س���ماء الطالب املر�س���حني للدرا�س���ة 
اإىل وزارة اخلارجية، لتتوىل ا�س���تكمال الإجراءات الالزمة ملنحهم التاأ�س���رات، ومن ثم ُت�س���عر املوؤ�س�س���ات 

التعليمية الطالب املقبولني مبدئيًا مبراجعة ممثليات اململكة يف بلدانهم، ل�ستكمال اإجراءات التاأ�سرات.

م���ع مراع���اة م���ا ورد يف الفق���رة )1( من ه���ذا البند، يف حال���ة ورود طلبات من���ح من اخلارج اإىل موؤ�س�س���ات 
التعلي���م الع���ايل يف اململك���ة، فعل���ى وزارة التعليم بع���د التحقق من تلك املوؤ�س�س���ات من انطباق ال�س���روط بعث 
اأ�س���ماء الط���الب املر�س���حني اإىل اجله���ات املعني���ة ووزارة اخلارجي���ة لتتخ���ذ الإج���راءات املن�س���و�ص عليه���ا                                                      

يف الفقرتني )2( و )3( من هذا البند.
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برنامج جت�سري:

يهدف برنامج التج�س���ر اإىل متكني خريجي كليات املجتمع الذين يحملون �س���هادة الدبلوم اأو ما يعادلها من 
احل�س���ول على درجة البكالوريو�ص. اإن مدة الدرا�س���ة يف برنامج التج�سر تبداأ من ال�سنة التمهيدية العامة، 

ويتبعها درا�سة املواد الالزمة يف التخ�س�ص املطلوب للح�سول على درجة البكالوريو�ص من اجلامعة.

التحويل اىل جامعة اأم القرى :

يتم ا�ستقبال طلبات التحويل عر البوابة اللكرتونية جلامعة ام القرى ومن خالل البوابة املُوحدة للقبول

يج���وز قب���ول حتوي���ل الطال���ب / الطالب���ة من خ���ارج اجلامع���ة اإىل جامعة اأم الق���رى بفروعها ) مك���ة املكرمة / 
اجلموم / الليث / اأ�سم / القنفذة ( وفق ال�سوابط الآتية:

• اأن يكون الطالب/ الطالبة �سعودي اجلن�سية اأو من اأم �سعودية.	

• اأن يكون الطالب / الطالبة مقيدًا يف كلية اأو جامعة معرتف بها.	

• اأن يكون قد اأنهى ف�سل درا�سي واحد على الأقل يف جامعته.	

• ع���ن                                                    	 يق���ل  م���ال  يدر����ص  بحي���ث  ف�س���ول درا�س���ية يف جامعت���ه،  م���ن 6  اأك���رث  اأنه���ى  ق���د  يك���ون  ل  اأن 
60% من املقررات يف جامعة اأم القرى.

• اأن ل يكون مف�سوًل من اجلامعة املحول منها لأ�سباب تاأديبية.	

اإجنازات ق�سم القبول :

• القيام بتطوير اآليات واجراءات العمل داخل ق�سم القبول.	

• العمل على متابعة امل�ستجدات يف نظم وحدة القبول خالل العام 1436-1437ه	
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• تنفيذ اإجراءات ا�سدار الرقم اجلامعي للطلبة الزائرين .	

• الرد على ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت الطلبة املتعلقة بالقبول.	

• تعديل بيانات الطلبة وفقا لالأوراق الثبوتية املطلوبة . 	

• ت�سليم الطالبات املن�سحبات والطالبات اخلريجات اأ�سل �سهادة الثانوية العامة . 	

• امل�ساركة �سمن جلان حفل تخرج الدفعة 43 .	

اح�سائيات ق�سم القبول ل�سطر الطالبات للف�سل الدرا�سي الأول 1436- 1437 ه�
جدول رقم ) 18 (

العددنوع الإح�سائية
760ت�سليم الطالبات ) املن�سحبات واخلريجات ( ملفات الثانوية العامة

79تعديل البيانات ال�سخ�سية ) ال�سم – رقم اجلوال ( للطالبات
9ا�سدار ارقام جامعية للطالبات الزائرات من خارج جامعة ام القرى

310ا�ستقبال الطالبات والرد على ا�ستف�سارات القبول
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اح�سائيات ق�سم القبول ل�سطر الطالبات للف�سل الدرا�سي الثاين 1436-1437ه�

اح�سائيات ق�سم القبول ل�سطر الطالبات الف�سل ال�سيفي 1436-1437ه�
جدول رقم ) 20 (

العددنوع الإح�سائية
1379ت�سليم الطالبات ) املن�سحبات واخلريجات ( �سهادة الثانوية العامة

106تعديل البيانات ال�سخ�سية ) ال�سم – رقم اجلوال ( للطالبات
10ا�سدار ارقام جامعية للطالبات الزائرات من خارج جامعة ام القرى

420ا�ستقبال الطالبات والرد على ا�ستف�سارات القبول

جدول رقم ) 19 (
العددنوع الإح�سائية

934ت�سليم الطالبات ) املن�سحبات واخلريجات ( �سهادة الثانوية العامة
81تعديل البيانات ال�سخ�سية ) ال�سم – رقم اجلوال ( للطالبات

13ا�سدار ارقام جامعية للطالبات الزائرات من خارج جامعة ام القرى
260ا�ستقبال الطالبات والرد على ا�ستف�سارات القبول

156تدقيق طلبات التحويل اإىل جامعة اأم القرى
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بيان باأ�سماء مدار�ص الثانوية العامة التي زارت ق�سم القبول ب�سطر الطالبات
جدول رقم ) 21 (

مالحظاتعدد امل�سرفاتعدد الطالباتتاريخ الزيارةا�سم املدر�سةم
1437/5/7262ه�الفر�سان الثانوية للبنات1

مت ا�ستقبال الطالبات 
وامل�سرفات والرتحيب بهن 
وتعريفهم باأق�سام اجلامعة 

وكيفية اللتحاق بها

1437/5/16362ه�مدار�ص الب�سرى للبنات2
1437/5/20225ه�ثانوية �سفية بنت حيي3
1437/6/26161ه�الثانوية 457

مقارنة الإح�سائية العامة لأعداد الطلبة املقبولني يف العام اجلامعي 
1436-1437ه� ، 1437- 1438ه� 

جدول رقم ) 22 (
درجة البكالوريو�ص الدبلومالتاأهيليدرجة البكالوريو�ص  انتظامنوع الدرا�سة

الإجمايلالنت�ساب

العام اجلامعي 1437/1436ه�
8944642533200712126طالب

9705729535119012159طالبات
1864913711068319724285اجمايل

العام اجلامعي 1438/1437ه�
8883500419267112473طالب

9360736403201012509طالبات
182431236822468124982اجمايل
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دليل القبول بجامعة أم القرى
1436-1437هـ
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دليل تسجيل البيانات الشخصية

وتقديم الطلب واختيار الرغبات
بجامعة أم القرى 1436-1437هـ
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دليل إنشاء البريد االلكتروني
وتقديم الخدمات اإللكترونية

وفتح الحساب البنكي
بجامعة أم القرى 1436-1437هـ
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قسم التسجيل
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ق�ســــــــم الت�سجيـــــــل

   ُتع���ّد عم���ادة القب���ول والت�س���جيل ل�س���وؤون الت�س���جيل حمور الرت���كاز يف اجلامع���ة؛ حيث يرتب���ط القبول و 
الت�س���جيل عادة بوجود التعليم اجلامعي، و تطبيق لوائح اجلامعة الدرا�س���ية. وتاأتي اأهمية العمادة من خالل 
امل�س���وؤوليات املناط���ة به���ا يف تقدمي اخلدمات للطالبات و اأع�س���اء هيئة التدري�ص؛ فهي املركز الرئي�س���ي الذي 
يبداأ عنده الطالب/ ة احلياة اجلامعية اإىل حني تخرج /ة  فيكت�سب وعيًا يف مواجهة ومعاجلة اأي م�ساكل قد 
تواجه على ال�سعيد الأكادميي. كما اأن دور عمادة القبول و الت�سجيل نحو الطالب/ة ل يتوقف بعد تخرج/ة 

حيُث ت�ستمر عالقته باجلامعة من خالل العمادة. 

تتوىل عمادة القبول و الت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل الطالبة باجلامعة حتى تخرجها من حيث: 

اإدخال جداول الق�سام  التي مل تدخل او اجراء التعديل على اجلدول . 1

ت�سكني وتعديل ا�سماء اأع�ساء هيئة التدري�ص . 2

تنفيذ اخلطابات املر�سلة من الق�سام . 3

م�ساعدة الطالبات حلل م�ساكل الت�سجيل التي تواجهها. 4

الرد على ا�ستف�سارات الطالبات . 5

اإعداد التقومي اجلامعي.. 6

الت�سجيل اليل للطالبات املقبولت هذا الف�سل واملحولت  . 7

توفر خدمة تعديل الت�سجيل عن طريق ال�سبكة العنكبوتية )اإ�سافة، حذف، تغير ال�سعب،ان�سحاب من مقرر(. 8

حذف جداول الطالبات املحولت اجباري  والالتي �سدر يف حقهن قرار تاأديبي . 9

  متابعة متطلبات التخرج للطالبات يف جميع التخ�س�سات.. 10
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  تعديل جماميع العداد الرتبوي. 11

  اإعداد مواعيد الختبارات النهائية.. 12

  ر�سد النتائج  و تعديلها .               . 13

جدول رقم ) 23 (
املوظفة املخت�سةا�سم الكلية

رئي�سة وحدة الت�سجيل
م�سوؤولة كلية اللغة العربية مبقر الزاهر

م�سوؤولة العداد الرتبوي
م�سوؤولة الرتبية العملي

اأ. نوف ماأمون مياين

نائبة رئي�سة وحدة الت�سجيل
م�سوؤولة كلية احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

م�سوؤولة كلية العلوم التطبيقية
م�سوؤولة الرتم ال�سيفي

اأ. دانية بنت احمد فاليل

اأ. حنان بنت لطفي قارئ.م�سوؤولة كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية
اأ . �سهام بنت من�سور فالتهم�سوؤولة كلية الرتبية

اأ. زهرة  بنت قا�سم عبد الله .م�سوؤولة كلية الدعوة واأ�سول الدين
اأ. كوثر بنت عبد احلميد بيكم�سوؤولة كلية العلوم الجتماعية

م�سوؤولة كلية الت�ساميم
اأ. �سارة  بنت علي الن�ساري. م�سوؤولة كلية العلوم القت�سادية واملالية الإ�سالمية

م�سوؤولة الكلية اجلامعية باجلموم
م�سوؤولة كلية العلوم التطبيقية بالعزيزية

اأ . مها  بنت �سالح الزهراين
م�سوؤولة كلية اإدارة العمال

م�سوؤولة كلية الدرا�سات الق�سائية والأنظمة
مقر 25 ) كلية اللغة العربية ، ق�سم اللغة الجنليزية (

اأ. هويده بنت حممد فرا�صم�سوؤولة ال�سنة التح�سرية ) الطبي ، الداري ، العلمي ( وم�سوؤولة التطوير واجلودة النوعية
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خطة الت�سجيل للف�سل الدرا�سي الأول لعام 1438/1437هـ                                                                                                           

تطبيقا لقرار الهيئة ال�ست�سارية فقد متكنا من النتهاء من و�سع جداول الطالبات ملقرات الطالبات بدون 
احلاجة اإىل وجود متعاونني كالتايل : -

 11 ال�س���اعة  1437/5/13ه����  بتاري���خ  الثن���ني  ي���وم  يف  الول  الجتم���اع  عق���د  مت  اأول: 
الأول                                                                                                                 الدرا�س���ي  للف�س���ل  للتجهي���ز  الكلي���ات  ومن�س���قات  الكلي���ات  وكي���الت  جمي���ع  م���ع  �س���باحا 

للعام الدرا�سي 37-1438ه� كالتايل :

• مت توزيع �سوابط الت�سجيل التي ت�ستند عليها الق�سام لإعداد جداولهن. 	

• التاأكيد على الأق�سام ب�سرورة اللتزام بفتح مقررات امل�ستويات الفردية فقط من اخلطط الدرا�سية بالكامل.	

• فتح الح�سائيات واإعداد اجلداول يف ح�ساب روؤ�ساء  الق�سام و وكيالتهن.	

• والت�س���جيل                                         	 القب���ول  لعم���ادة    1437  /6  /26 بتاري���خ  للعم���ادة  الأق�س���ام  م���ن  اجل���داول  ت�س���ليم  مت 
بعد النتهاء من اإعدادها.

• متت مراجعة اجلداول الدرا�سية من قبل موظفات عمادة القبول و الت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل كالتايل:	

مراجعة �سحة فتح اجلداول بناء على خطة الق�سم املعتمدة. . 1

مراجعة حجز املقررات للق�سم الذي �سي�ستفيد منه يف الف�سل الأول ح�سب اخلطط الدرا�سية.. 2

اإج���راء الت�س���جيل اليل التجريب���ي 1 بع���د رفع �س���قف ال�س���عب جميعه���ا اىل 100 حتى نتمك���ن من معرفة . 3
الحتياج الفعلي لعدد ال�سعب يف كل مقرر ،  واإعطاء فر�سة لت�سجيل جميع الطالبات مبا فيهن املتعرثات، 

وذلك بتاريخ  1437/7/1ه�

مراجعة عدد ال�سعب الواجب فتحها وحجز ال�سعب لالأق�سام املطلوبة.. 4
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التاأكد من احتمالية وجود معادلت لبع�ص املقررات لتاليف الخطاء وامل�ساكل يف ت�سجيل الطالبات. . 5

مت حجز املقررات التي لها معادلة حتى ل ت�ساف للطالبات اللواتي تختلف عدد ال�ساعات يف خطتهن .. 6

مت التاأكد من فتح جميع املقررات للكليات امل�ستفيدة من الكليات والأق�سام املقدمة للمقرر.. 7

مت التاأكد من التزام الأق�سام ب�سوابط الت�سجيل . 8

مت التاأكد من وجود قاعة لكل �سعبة.. 9

مت التاأكد من منا�سبة �سقف القاعة ل�سقف ال�سعبة يف كل مقرر.. 10

ثاني���ا : مت عق���د اجتماع���ات دوري���ة م���ع كل ق�س���م يف كل كلي���ة لتعدي���ل اجل���داول بن���اء عل���ى �س���وء                                  
الت�س���جيل اليل التجريب���ي وذل���ك يف الفرتة من تاري���خ 1437/7/3ه� وحتى تاري���خ 1437/7/15ه� 

ويتم تو�سيحها مبا يلي :
• خماطبة الق�س���ام لفتح او غلق ال�س���عب بناء على �س���وء الت�س���جيل اليل التجريبي 1 و اإح�س���ائية ما قبل 	

الت�سجيل ال�سادرة من عمادة القبول و الت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل.

• للم�س���تجدات                              	 املبدئي���ة  بالأع���داد  بع���د ال�س���تعانة  للم�س���توى الول يف كل ق�س���م  فت���ح �س���عب  درا�س���ة 
واملتاأهالت واملحولت .

• تعديل الخطاء يف اخلطط الدرا�سية بقدر الإمكان ومراجعتها .	

• امل�س���اعدة يف توفر اأع�س���اء هيئة تدري�ص للكليات واملقرات التي لديها عجز عن طريق خماطبة الكليات 	
الخرى والتي لديها وفرة يف اأع�ساء هيئة التدري�ص لتغطية عجز اأع�ساء هيئة التدري�ص و اإكمال اأن�سبة 

من ل يوجد لدية ن�ساب كامل يف نف�ص التخ�س�ص .

• ت�س���جيل ا�س���ماء الطالب���ات اخلريج���ات يف املق���ررات) امل�س���تويات الزوجي���ة( والت���ي ل���ن يت���م فتحها يف 	
ال�س���يف حلجز مقاعد لهن قبل فتحها للطالبات يف فرتة تعديل اجلداول وذلك بعد ا�س���تكمال فتح جميع                        

�سعب امل�ستويات الفردية.
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/1437ه����                                                                          الف���رتة7/17  م���ن  املن�س���قات  و  الأق�س���ام  وكي���الت  م���ع  اجتم���اع  عق���د   : ثالث���ا 
وحتى تاريخ  1437/7/28 :

• ملراجعة التعديالت التي مت التفاق عليها يف الجتماع الأول.	

رابعًا: مراجعة �سيا�سات القبول للف�سل الدرا�سي الول لعام   1437 -1438 ه� :
• التاأكد من �سحة رقم التو�سية واملقرات املختلفة التي يتم  عليها  القبول  يف �سهري ) رجب + �سعبان(	
• مطابقة  عدد ال�سعب املفتوحة يف الق�سام والكليات املختلفة باأعداد القبول يف �سيا�سات القبول وخماطبة 	

الق�سام للقيام بالالزم من فتح واغالق �سعب املقررات ابتداء من تاريخ 1437/7/17ه�.
• رفع �سقف مقررات امل�ستوى الأول للم�ستجدات اإىل  200 موؤقتا وذلك ل�سمان ت�سجيل جميع امل�ستجدات 	

واملتعرثات يف مقررات امل�ستوى الأول و بالتايل معرفة عدد ال�سعب الفعلية التي يجب فتحها يف كل مقرر.

خام�سا :اجراء ت�سجيل ايل جتريبي نهائي بتاريخ 1437/11/13ه� وذلك بعد النتهاء من  الآتي :
• القبول.	
• اإغالق الف�سل ال�سيفي وح�ساب املعدلت. 	
• تن�سيط ارقام املحولت واملف�سولت اكادمييا  واإعادة القيد.	
• مراجعة اخلطط الدرا�سية لالأق�سام اجلديدة املفتوحة  للتاأكد من �سحتها. 	
• ا�ستكمال فتح جميع املقررات لالأق�سام اجلديدة املفتوحة مع بداية العام الدرا�سي 1437 ه�	

• م�ساعدة الكليات بالتوا�سل مع الكليات الخرى لفتح �سعب املقررات لها وهى كالتايل :	



164

الأق�سام امل�ستحدثة مبقر الزاهر للعام الدرا�سي 1438ه� :
جدول رقم ) 24 (

رقم التو�سيةالق�سام امل�ستحدثةالكليةم

كلية العلوم القت�سادية واملالية ال�سالمية1
37متويل
37تامني

37امل�سارف وال�سواق املالية

الأق�سام امل�ستحدثة مبقر ريع ذاخر للعام الدرا�سي 1438ه� :
جدول رقم ) 25 (

رقم التو�سيةالق�سام امل�ستحدثةالكليةم
37ال�سياحة والفندقةكلية اإدارة العمال1

اخلطط  امل�ستحدثة العام الدرا�سي 1438ه� مبقر الزاهر :
جدول رقم ) 26 (

رقم اخلطةالق�سمالكليةم
1

كلية العلوم التطبيقية

الفيزياء

37
الكيمياء2
الريا�سيات3
الحياء4

برنامج العداد الرتبوي املقدم لطالبات ما بعد ال�سنة التح�سرية :
جدول رقم ) 27 (

رقم التو�سيةرمز التخ�س�صالق�سمالكليةم
1

كلية العلوم التطبيقية

4010269اأحياء
4020869كيمياء بحته2
4030269فيزياء3
4040269ريا�سيات4
14010230حا�سب  اأيل5



165

برنامج العداد الرتبوي :
  مت ت�س���جيل طالب���ات العداد الرتب���وي الالتي معدلتهن اأقل من 2.50 والالت���ي يبلغ عددهن اأكرث من 200 

طالبة يف فرتة زمنية ق�سرة وخارج فرتة التقومي.

م���ن                                                      وذل���ك  الت���ايل  اجل���دول  وف���ق  واملن�س���قات  الق�س���ام  وكي���الت  م���ع  اجتم���اع  عم���ل   : �ساد�س���ا 
تاريخ 1437/11/15ه�  وحتى تاريخ 1437/11/27ه� :

•  لق���د بذلن���ا كل جهد يف العمادة لفتح مقررات امل�س���تويات الفردية كاملة جلمي���ع طالبات جامعة اأم القرى         	
يف مقراته���ا املختلف���ة واملذك���ورة يف التقري���ر ب���دون وج���ود متعاون���ات ) ماع���دا ق�س���م الدع���وة والثقافة                     

ال�سالمية وق�سم القراءات(  وذلك بف�سل من الله ثم بناء على توجيهات الهيئة ال�ست�سارية.

 حيث كانت خطة املراجعة كما يلي :

غلق وفتح ال�سعب املنا�سبة لإعداد الطالبات امل�ستجدات و امل�سجالت يف الت�سجيل الآيل التجريبي النهائي.. 1

مراعاة مالءمة عدد امل�سجالت يف ال�سعب ب�سقف القاعة. . 2

ا�ستكمال اأن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�ص.. 3

ا�س���تكمال العج���ز يف اع�س���اء هيئة التدري�ص بال�س���تعانة باأع�س���اء هيئة التدري�ص من كلي���ات اخرى مع . 4
مراعاة تنا�سب التخ�س�ص.

جمي���ع الكلي���ات اأظهرن تع���اون ملمو�ص ونخ����ص بالذكر الكلية الت���ي اأظهرت تعاون كب���ر بحيث اأعادت . 5
ترتيب جداولها مرتني و ذلك لتغطية العجز يف الكليات الأخرى)  كلية الت�ساميم  و كلية احلا�سب الآيل 

و كلية العلوم التطبيقية و ق�سم اللغة الجنليزية (  بكل �سدر رحب.
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تو�سيح و�سع الأق�سام و التعاون بينهم باإح�سائية يف التقرير التايل:
) اأول ( كلية ال�سريعة مبقر الزاهر ) اكتفاء ذاتي يف الق�سم ( .

 ) ثانيا ( كلية الرتبية مبقر الزاهر ) تغطية العجز من داخل الكلية وال�ستعانة بكلية الت�ساميم لتغطية العجز 
يف ق�سم الرتبية ال�سرية و بكلية العلوم التطبيقية لتغطية العجز يف الرتبية اخلا�سة ( .

 ) ثالثا ( كلية العلوم التطبيقية مبقري الزاهر والعزيزية ) اكتفاء ذاتي يف كل ق�س���م وامل�س���اهمة يف ت�س���كني 
مقررات يف كلية الرتبية مبقر الزاهر  والكلية اجلامعية باجلموم  وكلية املجتمع مبقر �سارع من�سور ( .

 اإجمايل عدد ال�ساعات ال�سبوعية املقدمة من كلية العلوم التطبيقية )85 �ساعة ( كالتايل:

لق�سم الرتبية اخلا�سة بالزاهر.. 1

12�ساعة معتمدة من الريا�سيات.. 2

18 �ساعة معتمدة من الفيزياء.. 3

للكلية اجلامعية باجلموم.. 4

16 �ساعة معتمدة من الريا�سيات.. 5

9 �ساعات معتمدة من الفيزياء.. 6

22 �ساعة معتمدة من الكيمياء.. 7

لكلية املجتمع مبقر �سارع من�سور.. 8

8 �ساعات من الريا�سيات.. 9

     ) رابعا ( كلية اللغة العربية مبقريها الزاهر وريع ذاخر ) اكتفاء ذاتي ( .

     )خام�سا ( كلية الدعوة مبقر الزاهر ل يوجد عجز يف جميع مقررات التخ�س�ص لالأق�سام الأربعة.
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تقري���ر ع���ن ق�س���م الق���راءات و املق���دم م���ن ق�س���م الق���راءات ملق���رر ق���راآن ك���رمي  اإجم���ايل العج���ز                                              
)594 �ساعة معتمدة( :

• عجز 434 �ساعة معتمدة يف الزاهر.	

• عجز 6 �ساعات معتمدة يف العزيزية.	

• عجز 66 �ساعة معتمدة يف ريع ذاخر.	

• عجز 88 �ساعة معتمدة يف الكليات الطبية.	

   وح�س���ب اإفادة الق�س���م باأنه يف حالة اإ�س���ناد اجلداول للمعيدات و املحا�س���رات الدار�سات بالق�سم ف�سيكون 
هن���اك عج���ز بواق���ع 266 �س���اعة معتم���دة فق���ط ويف حالة رف���ع �س���قف ال�س���عبة اىل 45 طالبة لن يك���ون هناك                   
عج���ز عل���ى الط���الق. علم���ا ب���اأن املجموعات الت���ي مت فتحه���ا حمج���وزة للطالبات ح�س���ب خططهن الدرا�س���ية                          

ويدر�سن املقرر يف الف�سل الأول.

تقرير عن ق�سم الثقافة ملقرر الثقافة ال�سالمية :  اإجمايل العجز )312  �ساعة معتمدة( :
• عجز 274 �ساعة معتمدة يف مقر الزاهر.	

• 38 �ساعة معتمدة يف مقر ريع ذاخر.	

• الكليات الطبية.	

  ) �ساد�سا ( كلية العلوم الجتماعية مبقريها الزاهر وريع ذاخر )اكتفاء ذاتي يف كل ق�سم( ما عدا ق�سم علم 
املعلومات حيث تعاون معها كلية احلا�سب الآيل مبقر الزاهر و الكلية اجلامعية باجلموم.

    وم�ساهمة ق�سم اللغة الإجنليزية يف ت�سكني مقررات للغة الجنليزية باجلموم. ب )16 �ساعة معتمدة(.

  ) �سابعا ( كلية احلا�سب الآيل مبقر الزاهر، اكتفاء ذاتي.
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    وامل�ساهمة يف ت�سكني مقررات لق�سم علم املعلومات من كلية العلوم الجتماعية بواقع) 36 �ساعة تقريبا(.
  ) ثامنا ( كلية العلوم املالية والقت�سادية ال�سالمية مبقر الزاهر )اكتفاء ذاتي(.

  ) تا�سعا ( كلية ادارة الأعمال مبقر ريع ذاخر )اكتفاء ذاتي(.
  )عا�سرا ( كلية الت�ساميم مبقر �سارع من�سور ) اكتفاء ذاتي(.

  وامل�ساهمة يف ت�سكني مقررات  لق�سم الرتبية ال�سرية بكلية الرتبية بواقع )131�ساعة تقريبا( كما يلي: 
• 63 �ساعة من ق�سم ت�سميم الأزياء.	
• 52 �ساعة من ق�سم ت�سميم داخلي.	
• 16 �ساعة من ق�سم ال�سكن.	

) احلادي ع�سر ( كلية الق�ساء والأنظمة: ) اكتفاء ذاتي (.
   عجز يف تقدمي مقرر النظام التجاري و يقدم لكلية العلوم املالية و القت�سادية ال�سالمي.

) الثاين ع�سر ( الكلية اجلامعية باجلموم: 
   لديهم عجز يف املقررات العامة:

• مقررات القراآن الكرمي ) 40 �ساعة معتمدة(.	
• مقررات الثقافة ال�سالمية ) 33 �ساعة معتمدة (.	
• املدخل لدرا�سة العقيدة ) 4 �ساعة معتمدة(.	
• اللغة العربية ) 16�ساعة معتمدة(.	
• ال�سرة النبوية ) 6 �ساعات معتمدة(.	
• فقه العبادات ) 4 �ساعات معتمدة(.	
• لغة اجنليزية ) 8 �ساعات معتمدة(.	

    وامل�ساهمة يف ت�سكني مقررات  لق�سم علم املعلومات  بكلية العلوم الجتماعية بواقع )6�ساعات تقريبا( .
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خطة الت�سجيل يف الف�سل ال�سيفي1436-1437هـ                                                          

• طباعة املقررات املتبقية للطالب/ة من ع�سرة �ساعات واأقل.	

• ت�سليم املقررات املتبقية لالأق�سام لتحديد املقررات التي تفتح يف الف�سل ال�سيفي.	

• اإر�سال اجلداول املقررات املراد فتحها اىل العمادة  مع ارفاق منوذج موافقة وتوقيع  الطالب/ة.	

• تفتح املقررات ومن ثمة ت�سجيل الطالب/ة.	

اجتماعات ق�سم الت�سجيل :

الجتماع���ات                                            م���ن  كب���ر  ع���دد  باإج���راء  1436-1437ه����   اجلامع���ي  الع���ام  خ���الل  الت�س���جيل  ق�س���م  ق���ام 
الفردية واجلماعية مع وكيالت الكليات ووكيالت الأق�سام ومع من�سقات الكليات،برئا�سة د. نعيمه ياركندي 
وكيل���ة عمي���د القب���ول والت�س���جيل ل�س���وؤون الت�س���جيل وع���دد م���ن املوظفات امل�س���وؤولت يف ق�س���م الت�س���جيل 
وق�س���م ال�س���وؤون الأكادميي���ة ووح���دة اإدارة القاع���ات الدرا�س���ية، تناول���ت الجتماع���ات مو�س���وعات خمتلفة                                         
ح�س���ب اخلطة الزمنية لأن�س���طة الوكالة فبع�س���ها لو�سع خطط الت�سجيل وال�س���وؤون الأكادميية للف�سل الأول 
واأخرى للف�س���ل الثاين وكذلك للف�س���ل ال�س���يفي، وتناولت اجتماعات اأخرى و�سع �سوابط وخطط جداول 
الختبارات النهائية للف�سول الثالثة ملختلف املقررات، وكذلك مناق�سة بع�ص حالت تعرث الطالبات واملقررات 
املتبقية من اخلطط القدمية وو�س���ع تو�س���يات وحلول ملعاجلتها، ومن احللول التي �س���اهمة يف جناح خطط 
الت�س���جيل هذا العام رفع �س���قف ال�س���عب اإىل مئة طالبة ، وعملية الت�سجيل الآيل، واللتزام بعدم فتح ال�سعب 
الفردية اإل يف امل�س���تويات الفردية وكذلك عدم فتح ال�س���عب الزوجية اإل يف امل�س���تويات الزوجية، اإل يف حالة 
الطالبة اخلريجة فيمكن فتح ال�س���عبة لهم كدرا�س���ة خا�س���ة، وعلى الأق�سام اأن ت�سبط جداولها ح�سب اأع�ساء 
هيئة التدري�ص لديها حيث لبد من اكمال الن�ساب جلميع ع�سوات هيئة التدري�ص، مبا فيهم املعيدات الالتي 
يدر�س���ن ح�س���ب تعمي���م وكي���ل اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية، كذلك التزام الأق�س���ام بت�س���ليم اجل���داول من  يف 

املواعيد املحددة من وكالة عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل، 
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وبالن�سبة لالختبارات النهائية فالإبقاء على الرجمة اخلا�سة بجدولة الختبارات النهائية والتي تراعي اأكر 
ع���دد ممك���ن من الطالب���ات فتتم اجلدولة بحي���ث تختر كل طالبة م���ادة واحدة يف اليوم، واللتزام ب�س���وابط 
الختب���ارات النهائي���ة لكل ف�س���ل درا�س���ي، كذل���ك مت يف بع�ص الجتماعات مناق�س���ة حالت طالبات خا�س���ة 

ببع�ص الأق�سام مع وكيالت ومن�سقات الأق�سام، ومت مناق�سة �سوابط فتح ال�سعب يف الف�سل ال�سيفي.

حركات الت�سجيل بالأنرتنت بالف�سل الدرا�سي الأول 1436-1437ه�
جدول رقم ) 28 (

عدد املقرراتعدد الطلبةحركة الت�سجيل

2837375794الإ�سافة
41969225627احلذف

38284184738تغير ال�سعب
108626486159الإجمايل
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حركات الت�سجيل بالأنرتنت بالف�سل الدرا�سي الثاين 1436-1437ه�
جدول رقم ) 29 (

عدد املقرراتعدد الطلبةحركة الت�سجيل

3387199938الإ�سافة
49243336691احلذف

46051282138تغير ال�سعب
129165718767الإجمايل

حركات الت�سجيل بالأنرتنت بالف�سل الدرا�سي ال�سيفي 1436-1437ه�
جدول رقم ) 30 (

عدد املقرراتعدد الطلبةحركة الت�سجيل

1296531416الإ�سافة
40548191احلذف

544804تغير ال�سعب
1756340411الإجمايل
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حركات الت�سجيل بالأنرتنت بالف�سل الدرا�سي الأول 1437-1438ه
جدول رقم ) 31 (

عدد املقرراتعدد الطلبةحركة الت�سجيل

1586036272الإ�سافة
36218169341احلذف

34207148327تغير ال�سعب
86285353940الإجمايل
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وحدة الت�سالت الإدارية                                                                                                    
   هى الوحدة امل�س���وؤولة عن املعامالت ال�س���درة من واىل العمادة �س���واء كان عن طريق الت�س���الت الدارية  

)برنامج �سمارت ار�سيف ( او عن طريق الريد اللكرتوين اخلا�ص بالعمادة او الريد اليدوي.

امل�سوؤولت عن الوحدة : 

• اأ. ماجدة بنت �سعيد الدعي�ص.	

•  اأ. الهام بنت ح�سني متيم.	

مهام  وحدة الت�سالت الإدارية :

•  ا�ستالم املعامالت  الواردة للعمادة.	

• فرز املعامالت وتوجيهها لكل موظفة ح�سب اخت�سا�سها. 	

• توجيه الطالبات والرد على ا�ستف�ساراتهن اخلا�سة باملعامالت. 	

• اإحالة املعامالت ال�سادرة اىل اجلهات اخلارجية.	
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التقويـــم الـــزمنــــي :
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قسم النتائج والمعادالت





179

ق�ســــــــم النتائـــــج 

نبذة عن ق�سم النتائج :

  ق�س���م النتائج هو الق�س���م املتخ�س����ص يف البحث حلل م�س���كالت نتائج الطالب وهو يهدف اىل احلفاظ على 
احلقوق الكادميية من تغير وتعديل النتائج وفقا لالأنظمة واللوائح.

مهام ق�سم النتائج :

  يقوم ق�سم النتائج باإجناز املهام التالية :

• طباعة قوائم الدرجات.	

• ا�ستقبال قوائم النتائج من الأق�سام ال�سحية )الطب( وجميع اأق�سام اجلامعة.	

• ادخال النتائج.	

• تدقيق النتائج.	

• مطابقة النتائج.	

• تعديل ال�ستدراكات.	

• تعديل تقدير )غ( و )ل(.	

• ادخال العالمات املتاأخرة )ت(.	

• احت�ساب املعدلت.	
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اإجنازات ق�سم النتائج :
• اجراء تعديالت النتائج للطالبات ح�سب النظام	
• ا�ستقبال م�ساكل الطالبات يف النتائج وذلك ح�سب الالئحة الدرا�سية ومتابعة حلها يف ال�سجالت التعليمية.	
• التن�سيق مع الق�سام الكادميية يف حل م�ساكل نتائج الطالبات بتطبيق الالئحة.	
• ا�ستالم ا�سول النماذج ) ا�ستدراك نتيجة غ-ا�ستدراك نتيجة ل- ا�ستدراك نتيجة ( لتعديلها.	
• تعديل النتيجة  )ح( ح�سب الالئحة الدرا�سية.	
• ا�ستالم نتائج طالبات اجلامعة الزائرات بجامعات اخرى : 	

التقدير ) ل ( غر مكتمل:. 1
    ير�سد للطالبة يف �سجلها الأكادميي من قبل اأ�ستاذ املقرر؛ اإذا �سمح للطالبة با�ستكمال متطلبات املقرر يف 
الف�سل الدرا�سي التايل، ول يح�سب �سمن املعدل الف�سلي والرتاكمي، واإذا م�سى ف�سل درا�سي واحد ومل 
يتغر تقدير ) ل ( يف �سجل الطالبة ي�ستبدل به تقدير )ه�( را�سب، ويح�سب �سمن املعدل الف�سلي والرتاكمي 

التقدير ) غ ( غائب:. 2
   ير�سد للطالبة يف �سجلها الأكادميي اإذا مل تتمكن من ح�سور الختبار النهائي للمقرر، ول يح�سب �سمن 
املعدل الف�س���لي والرتاكمي ، وي�س���مح لها باختبار بديل خالل مدة ل تتجاوز نهاية الف�س���ل الدرا�سي التايل، 
اإذا مت قبول عذرها من قبل جمل�ص الكلية، واإذا م�سى ف�سل درا�سي واحد ومل يتغر تقدير ) غ ( يف �سجل 

الطالبة ي�ستبدل به تقدير ) ه�( را�سب، ويح�سب �سمن املعدل الف�سلي والرتاكمي.
التقدير ) ند (، ) هد (:. 3

  ير�سد للمقررات املجتازة ول يح�سب يف املعدل الف�سلي والرتاكمي .
)ند( ناجح دون درجة .

)هد( را�سب دون درجة .
التقدير ) م ( م�ستمر: . 4

  ير�سد للمقررات التي تتطلب درا�ستها اأكرث من ف�سل درا�سي واحد .
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احلرم������������������������ان :
  ُيحرم الطالب من ال�ستمرار يف درا�سة املقرر ودخول الختبار النهائي )والدور الثاين بالن�سبة لنظام ال�سنة 
الدرا�س���ة الكامل���ة(، اإذا زادت ن�س���بة غيابه بع���ذر اأو بدون عذر عن 25% من جمموع املحا�س���رات والدرو�ص 
العملية، وامليدانية، وال�سريرية -وفقًا للجدول التايل- وُيعد الطالب املحروم من ال�ستمرار يف درا�سة مقرر 

را�سبًا فيه، وير�سد له التقدير )ح( يف خانة الدرجة يف ك�سف النتيجة.

رفع احلرمان :
يج���وز ملجل����ص الكلي���ة الت���ي ينتمي اإليها املقرر، اأو من يفو�س���ه بناًء عل���ى تقرير مقدم من رئي�ص الق�س���م الذي 
يق���دم املق���رر )اأو املكتب الأكادميي بالن�س���بة لنظام ال�س���نة الدرا�س���ة الكامل���ة( رفع احلرمان ع���ن الطالب، اإذا 
تقدم لرئي�ص الق�س���م بعذر يقبله جمل�ص الكلية على األ تزيد ن�س���بة الغياب عن 50% من جمموع املحا�س���رات، 

والدرو�ص العملية، وامليدانية، وال�سريرية، املحددة للمقرر.
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ق�ســــــــم املعـــادلت

نبذه عن الق�سم املعادلت :

يقوم الق�سم على ا�ستالم ومتابعة وتنفيذ املعادلت الداخلية واخلارجية للطالبات ملقررات �سبق لهن درا�ستها 
بنج���اح  ، وذل���ك جلمي���ع الطالب���ات بجامع���ة اأم القرى وجمي���ع فروعها داخل وخ���ارج منطقة مك���ة املكرمة او 

للمحولت من اإحدى جامعات اململكة اىل جامعة اأم القرى.

و اي�س���ا متابعة وتنفيذ اجراءات الطالبة الزائرة التي ترغب بدرا�س���ة بع�ص املقررات يف جامعة اخرى او اأي 
فرع من فروع اجلامعة التي تنتمي اليها.

املهام العامة للق�سم :

• ا�س���تالم خطاب���ات املع���ادلت الداخلي���ة واخلارجي���ة  ال���واردة عل���ى برنام���ج الأر�س���فة م���ن جميع اأق�س���ام 	
اجلامع���ة وفروعه���ا داخ���ل وخارج منطق���ة مكة املكرمة ) اللي���ث - القنفذة – اجلموم - ا�س���م( وتنفيذها                                  

على برنامج الأوراكل.

•  كتاب���ة اخلطاب���ات للمع���ادلت الداخلية واخلارجية وخماطبة الأق�س���ام لأخذ املوافقة عل���ى املعادلة اأو عند 	
احلاجة اإىل متابعتها .

• متابعة معامالت الطالبات لدى الأق�سام هاتفيًا يف حالة التاأخر عن الرد اأو يف حالة ورود  ا�ستف�سار اأو 	
�سكوى من الطالبات اأو من الأق�سام  عن اأي معادلة مت تنفيذها اأو مت رف�ص معادلتها .

• ا�س���تالم معامالت الطالبات الزائرات من جامعة اأم القرى اإىل جامعة اأخرى اأو اإىل اأي فرع من فروعها 	
وتنفيذها على برنامج الأوراكل.
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اآلية العمل بالق�سم تتم على النحو التايل :
 املعادلت الداخلية :

  تتم املعادلة الداخلية جلميع الطلبة بجامعة اأم القرى وجميع فروعها داخل وخارج مكة املكرمة للحالت التالية:

طالب حمول من ق�سم لأخر.. 1

طالب حمول من ال�سنة التاأهيلية امل�سائية.. 2

طالب حمول بني اأق�سام كلية الطب .. 3

طالب حمول من النت�ساب املدفوع  املحولت اإىل  النتظام والعك�ص.. 4

الآلية العامة لإجراء املعادلت الداخلية :
يتقدم الطالب بطلب معادلة مقرر مت درا�سته بنجاح ) للق�سم املقدم للمقرر ( مع اإرفاق �سجل الدرجات.. 1

الدرج���ات ومف���ردات                                       . 2 �س���جل  اأو  بالتو�س���ية  ( واإرفاق���ه  لذل���ك  املع���د   ( النم���وذج  بتعبئ���ة  الق�س���م  يق���وم 
املقرر املطلوب معادلته.

تر�سل كامل املعاملة اإىل عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل. . 3

يقوم املوظف املخت�ص بق�سم املعادلت بتنفيذ املعادلة .. 4

على الطالب مراجعة ح�س���ابه يف موقع اجلامعة اأو ق�س���م املعادلت بعمادة القبول والت�س���جيل للتاأكد من . 5
اإمتام تنفيذ املعادلة حتى يتم حذف  املقرر من جدوله يف حالة ت�سجيله له  بالف�سل الدرا�سي احلايل.
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املعادلت اخلارجية :
   هي معادلة ملقررات �سبق للطالب املحول من خارج اجلامعة اإىل جامعة اأم القرى درا�ستها بدرجة 70 وما فوق.

  ل يع���ادل للطال���ب الإ 40% م���ن املقررات الذي در�س���ها باجلامع���ة املحول منها بعد اأخذ موافقة الق�س���م املقدم 
للمقرر  .

 ت�سجل له املعادلة بتقدير  ) مع ( .

    ي�سرتط اأن تكون عدد �ساعات املقرر املطلوب معادلته / ت�ساوي عدد �ساعات املقرر �سمن خطة الطالب يف 
جامعة اأم القرى اأو تزيد ، ) ل ميكن التجاوز عن هذا ال�سرط حتى مبوافقة الق�سم املقدم للمقرر (.

  ل حت�سب املعادلة اخلارجية للطالب �سمن معدله الرتاكمي وحت�سب له �سمن ال�ساعات املجتازة  فقط .

الآلية العامة لإجراء املعادلت اخلارجية :
يح�سر الطالب اأ�سل ال�سجل الأكادميي ومفردات املقررات الذي يرغب يف معادلته من اجلامعة املحول . 1

منها اإىل عمادة القبول والت�سجيل ق�سم املعادلت .

تقوم عمادة القبول والت�س���جيل بتعبئة اخلطاب اخلا�ص باملعادلة اخلارجية واإرفاقه بال�س���جل ومفردات . 2
املقرر ثم اإر�ساله للق�سم التابع له املقرر املطلوب معادلته لأخذ املوافقة.

يقوم الق�سم مبراجعة مفردات املقرر ثم الرد على عمادة القبول والت�سجيل باملوافقة اأو الرف�ص على املعادلة. . 3

على الطالب مراجعة ح�س���ابه يف موقع اجلامعة اأو ق�س���م املعادلت بعمادة القبول والت�س���جيل للتاأكد من . 4
اإمتام تنفيذ املعادلة حتى يتم حذف املقرر من جدوله يف حالة ت�سجيله له بالف�سل الدرا�سي.
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الآلية العامة لإجراءات الطالب الزائر :
نظام الطالب الزائر اإىل جامعة اأخرى :

  اخلط���وات املتبع���ة لطالب���ة جامعة اأم القرى اأو احدى الكليات التابعة له���ا ) كلية الرتبية للبنات – كلية الآداب 
والعل���وم الإداري���ة – كلي���ة العلوم التطبيقية – كلية الفنون والت�س���ميم الداخلي- الكلية اجلامعية بالقنفذة  - 

الليث – اجلموم- ا�سم(.

موعد تقدمي الطالب :
   بداية موعد تقدمي طلب الزيارة خالل اأ�س���بوعني من بداية الدرا�س���ة للف�س���ل الدرا�س���ي التي ترغب الطالبة 

الدرا�سة به خارج اجلامعة.

الإجراءات املتبعة :
طباعة الطالبة تو�سيتها من الق�سم وحتديد املقررات املراد درا�ستها كطالبة زائرة خارج اجلامعة .. 1

-تتوج���ه الطالب���ة اإىل اجلامعة املراد الدرا�س���ة به���ا او زيارة موقع اجلامعة اللك���رتوين وطباعة مفردات . 2
املقررات     ) تو�سيف املقرر ( وتقدميها اىل الق�سم املقدم للمقرر ويف حالة املوافقة تعطى الطالبة خطاب 

يثبت ذلك .

اإح�س���ار خط���اب موافقة الق�س���م مبق���ررات الطالب وما يعادلها ل���دى اجلامعة الخ���رى اىل عمادة القبول . 3
والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل ليتم اعتماد املقررات وت�سليم الطالبة خطاب باملوافقة على الدرا�سة كطالبة 

زائرة ليتم ت�سليمه من قبل الطالبة للجامعة املراد الدرا�سة بها والحتفاظ ب�سورة منه.
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مالحظة هامة :
   ل ي�س���مح للطالب���ة بالدرا�س���ة كطالب���ة زائ���رة لأكرث م���ن 20% من عدد وح���دات متطلبات التخ���رج بعد انتهاء 
الف�س���ل الدرا�س���ي حت�سر الطالبة اىل عمادة القبول والت�سجيل ل�س���وؤون الت�سجيل )وحدة النتائج( بنتائجها 
التي ح�س���لت عليها يف �س���جل اأكادميي ) اأ�س���ل ( خمتوم خالل ا�س���بوعني من بدء الدرا�س���ة يف اأول الف�سل 
الدرا�س���ي الذي يلي فرتة درا�س���تها كزائرة لعتماده ويتم احت�س���اب النتائج للطالبة كمعادلة خارجية بتقدير 

)مع ( ول يتم ح�سابها يف املعدل الرتاكمي وحت�سب فقط يف �ساعات اخلطة املجتازة.

نظام الطالب الزائر جلامعة اأم القرى :
   اخلطوات املتبعة لنظام الطالبة الزائرة اإىل جامعة اأم القرى او اإىل اإحدى الكليات التابعة لها ) كلية الرتبية 
للبنات – كلية الآداب والعلوم الدارية – كلية العلوم التطبيقية – كلية الفنون والت�س���ميم الداخلي- الكلية 

اجلامعية بالقنفذة  - الليث – اجلموم- ا�سم (.

موعد تقدمي الطالب :
  بداي���ة موعد تقدمي طلب الزيارة خالل ا�س���بوعني من بداية الدرا�س���ة للف�س���ل الدرا�س���ي الت���ي ترغب الطالبة 

الدرا�سة به باجلامعة.
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الإجراءات املتبعة :
تتوجه الطالبة اإىل الق�سم املقدم للمقرر حم�سرة معها خطاب مبوافقة جامعتها للدرا�سة.. 1

تتوجه الطالبة اإىل الق�س���م املقدم للمقرر و اأخذ املوافقة باإ�س���افة املقررات م�س���جل بها رقم ال�سعبة للمقرر . 2
بالف�سل الدرا�سي التي ترغب الدرا�سة به وخمتومة من وكيلة الق�سم باملوافقة.

تتوجه الطالبة اإىل عمادة القبول والت�سجيل ) وحدة القبول ( لإعطائها رقم جامعي كطالبة زائرة.. 3

تتوجه الطالبة اإىل عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل لإ�سافة املقررات وا�سدار اجلدول الدرا�سي.. 4

بع���د انته���اء الف�س���ل الدرا�س���ي تتوج���ه الطالب���ة اإىل عم���ادة القبول والت�س���جيل ل�س���تالم �س���جل النتائج               . 5
)الأ�سل (  لت�سليمها اإىل اجلامعة التي تدر�ص بها الطالبة. 

نظ���ام الدرا�س���ة م���ن جامع���ة اأم الق���رى اىل اإح���دى الكلي���ات التابع���ة له���ا اأو م���ن اإح���دى الكلي���ات                                     
التابعة لها اىل اجلامعة:

اخلط���وات املتبع���ة لنظام الدرا�س���ة  من جامع���ة اأم القرى اىل اإحدى الكليات التابعة له���ا  اأو من اإحدى الكليات 
التابعة لها اىل اجلامعة ) كلية الرتبية للبنات – كلية الآداب والعلوم الدارية – كلية العلوم التطبيقية – كلية 

الفنون والت�سميم الداخلي- الكلية اجلامعية بالقنفذة  - الليث – اجلموم - ا�سم(.

موعد تقدمي الطالب :
بداية موعد التقدمي خالل اأ�سبوعني من بداية الدرا�سة للف�سل الدرا�سي التي ترغب الطالبة الدرا�سة به .
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الإجراءات املتبعة :
تتوج���ه الطالب���ة اىل الق�س���م املق���دم للمق���رر لأخ���ذ مفردات املقرر ) تو�س���يف املق���رر ( التي تود درا�س���ته . 1

لال�ستف�سار اذا كان املقرر املراد درا�سته يعادل يف تو�سيتها املقرر اأول يعادل.

ت�س���لم الطالب���ة مف���ردات املق���رر يف للق�س���م املقدم للمق���رر يف احدى الكلي���ات التابعة للجامعة او بالق�س���م          . 2
املقدم للمقرر باجلامعة..

حت�سر خطاب ر�سمي من كليتها باملوافقة على الدرا�سة واملعادلة للمقررات التي ترغب بدرا�ستها.. 3

تتوجه الطالبة اإىل الق�س���م املقدم للمقرر و اأخذ املوافقة باإ�س���افة املقررات م�س���جل بها رقم ال�سعبة للمقرر . 4
بالف�سل الدرا�سي التي ترغب الدرا�سة به وخمتومة من وكيلة الق�سم باملوافقة.

تتوجه الطالبة اإىل عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل لإ�سافة املقررات وا�سدار اجلدول الدرا�سي.. 5

بعد انتهاء الف�سل الدرا�سي ت�سجل نتائج املقررات التي در�ستها الطالبة ب�سجلها الكادميي او يف تو�سيتها.. 6
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اإجنازات الق�سم خالل العام الدرا�سي 1436هـ-1437هـ :
اإجناز عدد من املعامالت للمعادلت الداخلية واخلارجية  لعام الدرا�سي 1436-1437ه�

جدول رقم ) 32 (

الأق�سام والكليات
عدد املعامالت املنجزة

615

عدد الطالبات الزائرات خالل العام الدرا�سي 1436ه�-1437ه�
جدول رقم ) 33 (

العام الدرا�سي 
)1437-1436(

من جامعة ام القرى اإىل 
جامعات اململكة

من جامعات اململكة اإىل 
جامعة اأم القرى

من جامعة اأم القرى اإىل 
فروع اجلامعة

من فروع اجلامعة اإىل 
جامعة اأم القرى

بني فروع اجلامعة )الليث  
ا�سم / القنفذة / اجلموم(

الف�سل الدرا�سي الأول 
1436812736-1437ه�

الف�سل الدرا�سي الثاين 
14368121113-1437ه�

الف�سل ال�سيفي  
74-143635-1437ه�
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مناذج وكالة العمادة ل�سوؤون الت�سجيل :

منوذج ا�سافة مقرر درا�سي

منوذج املوافقة على درا�سة طالب زائر  
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                  منوذج ا�سافة مقرر درا�سي من
                    خارج خطة الطالب مع معادلته

             منوذج تعديل �سعبة مبوافقة مدر�ص املقرر
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منوذج ا�ستدراك التنجية )غ(                       

                                     منوذج فتح مقرر مدرج يف اجلدول
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                                           منوذج معادلة خارجية

منوذج ا�ستدراك التنجية )ل(                  
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منوذج موافقة الق�سم املقدم للمقرر على 
درا�سة طالب من خارج اجلامعة – زائر         

                                          منوذج معادلة ملقررات �سبق للطالب درا�ستها



وحدة 
إدارة شؤون

القاعات الدراسية
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وحدة ادارة �ضوؤون القاعات الدرا�ضية :

نبذة عن وحدة ادارة �سوؤون القاعات الدرا�سية :

    توفر جامعة ام القرى  قاعات درا�سية مريحة لطلبتها بح�سب املعاير املعتمدة من وزارة التعليم اىل جانب 
 )DATA SHOW ( تزويده���ا باأحدث الو�س���ائل والجهزة التعليمي���ة كاأجهزة العر�ص اللك���رتوين
، ال�س���بورات الذكية ’ �س���بكة الت�س���ال اخلارجي........اىل اخ���رة ....... مما يجعل العملي���ة التعليمية مرنة 

و�سهلة و�سنو�سح عدد القاعات املوجودة يف جميع مباين اجلامعة يف اجلدول التايل :

جدول رقم ) 34 (
العلوم التطبيقية الزاهر )3(املقرات

للطالبات )24(
الآداب والعلوم 
الليثالقنفذةاأ�سماجلمومالت�ساميمالدارية )25(

عدد الق�سام

ال�سريعة
العلوم القت�سادية 
املالية ال�سالمية 

الرتبية
العلوم التطبيقية

احلا�سب اليل ونظم 
املعلومات

اللغة العربية
الدعوة

العلوم الجتماعية

اأحياء
ريا�سيات

انظمة

اللغة العربية
اللغة الجنليزية

اإدارة اعمال
اإدارة و�سكن

مالب�ص ون�سيج

احلا�سب اليل
املحا�سبة

الريا�سيات
العالم

اخلدمة الجتماعية

---

واحد واملبنى الثاين 10235عدد املباين
4--طور التاأثيث

18--20022602923عدد القاعات
عدد املعامل 

9--22112العلمية

عدد معامل 
1--191163احلا�سب

عدد معامل 
------����2القران

عدد معامل اللغة 
-----2 معطل����2الجنليزية

عدد معامل 
----1 معطل4و�سائل

----32--15معامل تخ�س�ص
----2---�سقة منوذجية
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جدول رقم ) 35 (
مكتبةمك
معملمع
قرانق
�سريعة�ص
جغرافياج

حا�سب اآيلاآيل
كيمياءكيم
فيزياءفيز
اأحياءبيو
تربية فنيةفن
علم معلوماتم

اعالمعلم
معمل امنامن

قاعة اجتماعاتاجتماع

القاعات باملباين رموز امل�سطلحات

قاعات مرحلة البكالوريو�ص

جدول رقم ) 36 (
اجمايل عدد القاعاتالقاعةاملبنىالق�سامالكلية

ال�سريعة

ال�سريعة

5اأ

11
1ط
1و
1ح
3ج

التاريخ

5اأ

10
3ط
1ح
1د

الق�ساء
2ط

3
1د

اجمايل قاعات كلية ال�سريعة  24
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اجمايل عدد القاعاتالقاعةاملبنىالق�سامالكلية

القت�سادكلية العلوم القت�سادية املالية ال�سالمية

1ج

4
1ب
1د
1ط

اجمايل قاعات كلية العلوم القت�سادية املالية ال�سالمية  4

الرتبية
اق�سام الكلية

40 + 16 معمل + 4 ور�صي

67 + 16 معمل + 4 ور�ص
1ه�
3ط
3ح

9وتربية فنية

اجمايل قاعات كلية الرتبية 76

العلوم التطبيقية

4 + 7  معامل3بالحياء 1 + 7 معاملج

الكيمياء
3 + 7 معاملب

5 + 7 معامل 1ط
1د

6 + 7 معامل1+ 7 معاملبالفيزياء
3ج

6 قاعات
2ط

الريا�سيات
3 + اجتماعب
2د

اجمايل قاعات كلية العلوم التطبيقية 22 قاعة  + 21 معمل

احلا�سب اليلاحلا�سب ونظم املعلومات

4 معاملج

2 قاعة + 6 معامل
2 معامله�
1د
1ط

اجمايل قاعات كلية احلا�سب اليل ونظم املعلومات 2 قاعة + 6 معامل

اللغة العربية

11حعامة

النحو وال�سرف

1د

7
1ح
2اأ
2ط
1ج

البالغة
1د

4 2اأ
1ط

الدب
2د

4 1اأ
1ط

اجمايل قاعات كلية اللغة العربية  16 قاعة
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اجمايل عدد القاعاتالقاعةاملبنىالق�سامالكلية

الدعوة

الدعوة

1د

12
5ح
2ط
3ج
1ب

الكتاب وال�سنة

2اأ

9 قاعات + معملني

1د
3ح
1 قاعة + 2 معملج
1و
1ط

العقيدة

1د

7
3ح
2ط
1ج

القراءات

1د

12 قاعة + معملني
2ح
4و
4ط
1 + 2 معملب

اجمايل قاعات كلية الدعوة  40 + 4 معامل

اجمايل عدد القاعاتالقاعةاملبنىالق�سامالكلية

العلوم الجتماعية

اللغة الجنليزية
5ب

7 قاعات + معملني 2ط
معملنيز

اخلدمة الجتماعية

3ب

7 قاعات
2د
1ز
1ط

اجلغرافيا
2ب

4 قاعات + 1 معمل 2ط
معملاأ

قاعة واحدة1اأمركز اللغة

علم املعلومات

1اأ

7 قاعات + 7 معامل 

1ب
1 + معملد
3و
4 معامله�
معملنيج
1ج

العالم

1اأ

7 قاعات + معمل واحد

1ب
1ط
2د
1و
1ح
معمل واحده�

اجمايل قاعات كلية العلوم الجتماعية 33 قاعة + 11 معمل
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عدد القاعات يف مباين اجلامعة مقر الزاهر

جدول رقم ) 37 (
الجمايلعدد القاعاتنوع القاعةاملبنى

اأ

-�سبكة ات�سال خارجي

23

-دائرة مغلقة
16داخلية

4ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
2معامل

1معمل به �سبكة

ب

1�سبكة ات�سال خارجي

37

-دائرة مغلقة
18داخلية

9ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
12معمل

-معمل به �سبكة

ج

-�سبكة ات�سال خارجي

33

-دائرة مغلقة
16داخلية

-ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
11معمل

6معمل به �سبكة

د

10�سبكة ات�سال خارجي

22

-دائرة مغلقة
10داخلية

�����ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
1معمل

1معمل به �سبكة

ه�

2�سبكة ات�سال داخلي

11

-دائرة مغلقة
1داخلية

-ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
2معمل داخلي

6معمل به �سبكة

و

-�سبكة ات�سال خارجي

19

دائرة مغلقة
10داخلية

-ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
9معمل

-معمل به �سبكة
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الجمايلعدد القاعاتنوع القاعةاملبنى

ز

7�سبكة ات�سال خارجي

10

-دائرة مغلقة
1داخلية

-ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
2معمل

-معمل به �سبكة

ح

-�سبكة ات�سال خارجي

21

-دائرة مغلقة
12داخلية

9ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
-معمل

-معمل به �سبكة

ط

1�سبكة ات�سال خارجي

39

26دائرة مغلقة
10داخلية

-ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
2معمل

-معمل به �سبكة

ي

-�سبكة ات�سال خارجي

60

2دائرة مغلقة
38داخلية

-ذكية ) �سبكة ات�سال خارجي + دائرة مغلقة(
16املعامل
4ور�ص

275اجمايل عدد قاعات اجلامعة مبقر الزاهر

قاعات مرحلة الدرا�سات العليا

جدول رقم ) 38 (
اجمايل عدد القاعاتالقاعةاملبنىالق�سمالكلية

ال�سريعة

قاعة واحده107ط-
قاعة واحده104زال�سريعة
قاعة واحده004زالتاريخ

قاعة واحدة106طالدرا�سات ال�سالمية

الرتبية
5ه�-

7
11 قاعة + معملني 2ط-

9ي-
معمل واحدمعمل واحدد-احلا�سب اليل
قاعتني2ز-اللغة العربية

الدعوة
2ز-

قاعتني + معمل واحد
معمله�-

اإجمايل عدد قاعات الدرا�سات العليا  16 قاعة + 4 معامل
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عدد القاعات مقر الطالب يف العابدية

جدول رقم ) 39 (
عدد املعامل املختلفةعدد القاعات الدرا�سيةعدد الكلياتاملقر

الع���������ابدي�����ة

ال�سريعة
الرتبية

العلوم التطبيقية
اللغة العربية

الدعوة وا�سول الدين
العلوم الجتماعية

الهند�سة
ال�سنة التح�سرية

احلا�سب اليل ونظم املعلومات
الدرا�سات الق�سائية والنظمة

العلوم القت�سادية واملالية ال�سالمية
ادارة العمال

الطب
ال�سيدلة

طب ال�سنان
العلوم الطبية التطبيقية

التمري�ص

400264

مهام وحدة اإدارة �سوؤون القاعات الدرا�سية :
• عمل اح�سائية على اجلدول الدرا�سي لالأق�سام لكل ف�سل درا�سي ملعرفة احتياجهم من القاعات.	
• ت�سكني قاعات جداول الدرا�سات العليا.	
• ت�سكني قاعات الدرا�سات العليا لالختبارات النهائية.	
• حجز القاعات خالل الف�سل الدرا�سي لالختبارات الن�سفية.	
• حل امل�ساكل املتعلقة بالقاعات خالل الف�سل الدرا�سي.	
• الرد على ال�ستف�سارات التي تخ�ص مواقع املباين والقاعات و�سعتها .	
• عمل جولت ميدانية ملباين والقاعات عند احلاجة.	
• حجز القاعات واملعامل لإقامة الدورات التدريبية.	
• توزيع القاعات على الق�سام ح�سب الحتياج .	
• حترير اخلطابات التي تخ�ص القاعات .	
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• طباعة جداول القاعات الدرا�سية مبقر الزاهر وار�سالها للجنة �سر العملية التعليمية  .	
• تعريف القاعات جلميع مقرات جامعه ام القرى والقيام باجلولت للمقرات عند احلاجة.	
• طباعة جداول الختبارات النهائية لكافة املقرات وار�سالها.	
• تعديل جداول الختبارات وت�سكني القاعات لالختبار.	

      وبن���اء عل���ى التزاي���د املتنامي يف اع���داد طالبات جامعة ام القرى ومن�س���وباتها وزائراتها على مدار العام، 
وكذل���ك ات�س���اع رقعة مبانيها وكافة مرافقها ومن�س���اأتها ، ونظ���را للرغبة اجلادة يف حتديد ال�س���ورة الذهنية 
واملرئية عن مباين اجلامعة و�س���بل التنقل بينها بي�س���ر و�سهولة  ، وا�سارة لعدم وجود نظام ار�سادي يو�سح 
مرافق اجلامعة فقد اآثرت وكالة عمادة القبول والت�س���جيل ل�س���وؤون الت�سجيل يف اطار منظومة عنايتها تقدمي 

نظام ار�سادي وا�سحا ملقر الزاهر :
مرفق الدليل الر�سادي جلامعة ام القرى ) مقر الزاهر(.. 1
 مرفق خريطة جامعة ام القرى ) مقر الزاهر (.. 2

      تقوم وحدة القاعات الدرا�سية بعمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل بتوزيع القاعات الدرا�سية مع بداية 
كل ف�سل درا�سي عن طريق عمل اح�سائية  جلميع الكليات والق�سام وفقا خلططهم الدرا�سية بالطريقة التالية :

 درا�س���ة اجلداول الدرا�س���ية لالأق�سام لأكرث من ف�سل درا�سي �س���ابق  لإيجاد عدد تقريبي للقاعات التي . 1
يحتاجها الق�سم .  

 من اخلطة الدرا�س���ية حتديد امل�س���تويات ح�س���ب )الف�س���ل الدرا�س���ي الأول --- امل�س���تويات الفردية( و . 2
)الف�س���ل الدرا�س���ي الثاين --- امل�ستويات الزوجية ( مع مراجعة اح�سائية ما قبل الت�سجيل ومقررات 

كل م�ستوى لتحديد عدد ال�سعب الالزم فتحها .

 حتدي���د ع���دد ال�س���عب م���ع العتماد على ال�س���قف املتف���ق عليه لكل ق�س���م ، لبد من مالحظ���ة ان لكل قاعة                   . 3
) 50 (  موعد فردي ، ) 25 ( موعد زوجي .

ح�س���ر ع���دد املواعي���د التي يحتاجها الق�س���م يف مقابل ع���دد القاعات م���ع مالحظة ان مق���ررات التدريب . 4
وامل�ساريع ل حتتاج قاعات غالبا .
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 يتم ادخال اجلدول الدرا�س���ي من قبل الق�س���م ويتم ت�س���كني القاعات الدرا�س���ية التي اعطيت لالأق�سام  ، وفقا 
لالإح�س���ائية ،  ثم بعد انتهاء فرتة الدخال لالأق�س���ام  ثم نقوم يف عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل  

بت�سكني املتبقي من املقررات يف القاعات ال�ساغرة جلميع الق�سام .
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الدليل اإلرشادي جلامعة أم القرى

)مقر الزاهر(
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خريطة مباني جامعة أم القرى

)مقر الزاهر(
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قسم البرامج 
والخطط الدراسية
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ق�سم الربامج واخلطط الدرا�سية

نبذة عن ق�سم الربامج واخلطط الدرا�سية :

     يقوم ق�سم اخلطط والرامج الدرا�سية باإن�ساء اخلطة الدرا�سية املتعلقة بكل ق�سم من اأق�سام اجلامعة والتي 
تتكون من عدة م�ستويات خمتلفة ، وت�ستمل على جمموعة املقررات الدرا�سية الإجبارية والختيارية واحلرة 
، والت���ي يتع���ني على الطالب اجتيازها بنجاح ح�س���ب كل خطة للح�س���ول على الدرجة العلمية يف التخ�س����ص 

املطلوب . 

    واخلطط الدرا�سية لي�ست ثابتة حيث تخ�سع لعمليات حتديث ب�سكل م�ستمر لتواكب كل حديث وم�ستجد 
يف جم���ال التخ�س����ص بالإ�س���افة اإىل �س���وق العم���ل ، ويتم تعدي���ل اخلطط الدرا�س���ية من قبل عم���ادة القبول 

والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل بعد اإقرارها من جهة الخت�سا�ص املعنية.

    وق���د مت النته���اء م���ن العدي���د من اخلط���ط الدرا�س���ية القدمية بعد قرار ان�س���مام الكليات للجامعة بق�س���ميها 
)للطالب-والطالبات ( وهي :

كلية اإعداد املعلمني بالعزيزية  للطالب. 1

كليات البنات وكلية اإعداد املعلمات التابعة �سابقًا لتعليم البنات )مقر العزيزية وريع ذاخر( للطالبات .. 2

وكليات القنفذة والليث واأ�سم.. 3

مهام الربامج واخلطط الدرا�سية :

• الت�سال املبا�سر باأق�سام كليات اجلامعة لإ�سدار اخلطة بال�سكل ال�سحيح .	

• التن�سيق مع الأق�سام للتحديثات اجلديدة اإن وجدت بعد موافقة جلنة املناهج .	

• اإن�ساء اخلطة الدرا�سية ومن ثم اإدراج املقررات الدرا�سية �سمن اخلطة املعتمدة يف كل تخ�س�ص .	
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ما املق�سود باخلطط الدرا�سية :
    اخلطط الدرا�س���ية هي  جمموع املقررات الدرا�س���ية التخ�س�س���ية يف خطط الكلية ب�س���كل عام ويف خطة 
الق�س���م ب�س���كل خا�ص بالإ�س���افة اإىل املقررات العامة للجامعة والتي يت�س���كل من جمموع وحداتها متطلبات 

التخرج التي يجب على الطلبة اجتيازها بنجاح للح�سول على الدرجة العلمية.

ما املق�سود باملقرر الدرا�سي :
   هو مادة درا�س���ية �س���من اخلطة الدرا�سية املعتمدة يف كل تخ�س�ص من تخ�س�سات كليات اجلامعة والذي 

يتعني على الطالب اجتيازه للح�سول على امل�ستوى الذي يليه.

القواعد التنفيذية للخطط والربامج الدرا�سية :

• تكوي���ن رق���م املقرر والذي اأ�س���بح من ع�س���ر خان���ات للمقررات يف الرتقي���م اجلديد واملقر م���ن قبل جلنة 	
املناهج للرامج واخلطط اجلديدة لالأعوام القادمة ، والذي ي�سمل على : 

• )) اأ – رمز الكلية  ب – رمز الق�س���م  ج – رمز �س���نة املقرر  د – مو�س���وع املقرر ه� - ت�سل�س���ل املقرر و                    	
عدد الوحدات / الق�سم امل�ستفيد ((.

• ل ميكن تكرار رقم املقرر لعدم قبوله باملنظومة .	

• تتحدد املتطلبات ال�سابقة للمقررات �سمن اخلطة الدرا�سية بناًء على تو�سيتي جمل�سي الق�سم والكلية ثم 	
تعر�ص على جلنة املناهج بوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمة لأخذ املوافقة عليها .

• يف حال طلب تعديل اأو اإلغاء اأو معادلة املقررات فال بد من عمل تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وعر�سها 	
على جلنة املناهج بوكالة اجلامعة لأخذ املوافقة عليها. 

• ي�سع كل ق�سم و�سفًا مف�ساًل ملفردات كل مقرر من مقرراته الدرا�سية مييزه عن املقررات الأخرى.	
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ترميز املقررات يف منظومة اجلامعة :

اجلداول التو�سيحية للرتقيم والرتميز اجلديد

جدول رقم ) 40 (

التو�سيحاملعنىالرقم

كلية الهند�سة بالقنفذةكود الكليةاخلانة الأوىل والثانية
ق�سم هند�سة الت�سييدكود الق�سماخلانة الثالثة والرابعة

التو�سيحاملعنىالرقم

�سنة املقرراخلانة اخلام�سة

0
1
2
3
4

مو�سوع املقرراخلانة ال�ساد�سة

0
1
2
3
4
5
6
7
8

م�سروعات التخرج والتدريب 9
واملوا�سيع اخلا�سة

الرقم املت�سل�سل للمقرر يف جمموعة الرقم املت�سل�سل للمقراخلانة ال�سابعة والثامنة
موا�سيع تخ�س�سية )99-10(

عدد وحداة املقرر او الق�سم امل�ستفيد عدد وحدات املقرراخلانة التا�سعة والعا�سرة
من املقرر

الكليةالق�سم�سنة املقررمو�سوع املقررت�سل�سل املقررعدد الوحدات الدرا�سية – الق�سم امل�ستفيد
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رمز الكليات يف املنظومة اجلامعية :

 يكون اإن�ساء رمز الكلية يف املنظومة اجلامعية بناء على تاريخ اإن�ساء الق�سم مو�سحة باجلدول التايل

جدول رقم ) 41 (
ا�سم الكليةرمز الكليةا�سم الكليةرمز الكلية

الرتبية للبنات27ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية1

الكلية اجلامعية بالقنفذة28الرتبية2

الكلية اجلامعية بالقنفذة29العلوم التطبيقية4

الكلية اجلامعية بالليث30اللغة العربية واآدابها5

ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية46الدعوة واأ�سول الدين6

ال�سنة التح�سرية48العلوم الجتماعية7

اإدارة الأعمال54الهند�سة والعمارة الإ�سالمية8

الدرا�سات الق�سائية والأنظمة55الطب10

التمري�ص56خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر11

الهند�سة بالقنفذة57املجتمع مبكة املكرمة13

الهند�سة بالليث58احلا�سب الآيل ونظم املعلومات14

احلا�سب الآيل بالليث59معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها15

احلا�سب الآيل بالقنقذة60العلوم الطبية التطبيقية17

العلوم القت�سادية واملالية الإ�سالمية63ال�سيدلة18

العلوم ال�سحية بالليث65طب الأ�سنان19

العلوم ال�سحية بالقنفذة66الكلية اجلامعية باجلموم23

الطب بالقنفذة67العلوم التطبيقية للبنات24

الكلية اجلامعية - اأ�سم68الآداب والعلوم الإدارية25

--الت�ساميم26



225

اأرقام تخ�س�سات وتو�سيات اأق�سام اجلامعة
جدول رقم ) 42 (

كلية العلوم التطبيقية ) 4 (

رقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقررقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقرالق�سم

ق�سم الأحياء

الزاهر 
طالبات

4010059

العابدية 
طالب

4010033
40200534020033ق�سم الكيمياء
40300594030033ق�سم الفيزياء

40400594040033ق�سم العلوم الريا�سية
40206334020633ق�سم الكيمياء
40300334030033ق�سم الفيزياء

40300374030037الفيزياء
40200374020037الكيمياء
40100374010037الأحياء

40400374040037الريا�سيات
40301374030137فيزياء طبية

40207374020737كيمياء �سناعية
40101374010137الحياء الدقيقة

41500374150037ال�سنة التاأهيلية امل�سائية
كلية اللغة العربية ) 5 (

ق�سم اللغة والنحو وال�سرف
الزاهر 
طالبات

5010059
العابدية 

طالب

5010019
50200585020028ق�سم البالغة والنقد

50300595030019ق�سم الأدب
كلية الدعوة واأ�سول الدين ) 6(

ق�سم الدعوة والثقافة الإ�سالمية
الزاهر 
طالبات

6010053
العابدية 

طالب

6010023
60200536020023ق�سم الكتاب وال�سنة

60300536030023ق�سم العقيدة
60501536050123ق�سم القراءات

كلية العلوم الجتماعية ) 7 (
ق�سم اللغة الإجنليزية

الزاهر 
طالبات

7010054

العابدية 
طالب

7010024
70200597020019ق�سم اجلغرافيا

70301557030125ق�سم اخلدمة الجتماعية
70600577060026ق�سم الإعالم

70601567060126ق�سم الإعالم ) ال�سحافة (
70602567060226ق�سم الإعالم ) عالقات عامة(

70700557070025علم املعلومات
كلية احلا�سب الآيل ونظم املعلومات )14(

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات 
الزاهر ما بعد  التح�سري

طالبات
العابدية 14010030

طالب
14010030

1401003714010037علوم احلا�سب
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كلية العلوم القت�سادية واملالية الإ�سالمية ) 63(

رقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقررقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقرالق�سم

القت�ساد

الزاهر 
طالبات

63010035

العابدية 
طالب

63010035
6301003763010037القت�ساد
6304003763040037التاأمني
6303003763030037التمويل

6302003763020037امل�سارف وال�سواق املالية
6315003763150037ال�سنة التاأهيلية امل�سائية

كلية العلوم التطبيقية للبنات ) 24(
ق�سم الكيمياء

العزيزية 
طالبات

24020053

العابدية 
طالب

--
--24030059ق�سم الأحياء

--4010033ق�سم الأحياء بعد التح�سري
ق�سم الريا�سيات 
--4040033بعد التح�سري

كلية الدرا�سات الق�سائية والأنظمة  ) 55 (
العزيزية الأنظمة

طالبات
العابدية 55020032

طالب
55020032

55010032--الدرا�سات الق�سائية
مقر ريع ذاخر    ) 25(

كلية اللغة العربية ) 5 ( للم�ستجدات فقط
ق�سم اللغة والنحو وال�سرف

ريع ذاخر 
طالبات

5010059
العابدية 

طالب

--
--5020058ق�سم البالغة والنقد

--5030059ق�سم الأدب
كلية العلوم الجتماعية ) 7 ( للم�ستجدات فقط

ريع ذاخرق�سم اللغة الإجنليزية
العابدية 7010054طالبات

--طالب

كلية اإدارة الأعمال  ) 54 (
ريع ذاخرق�سم اإدارة اأعمال

طالبات
العابدية 54010033

طالب
--

--54020033ق�سم الت�سويق
كلية الت�ساميم ) 26(

املالب�ص والن�سيج مع اإعداد 
�سارع تربوي

من�سور 
طالبات

26010028
العابدية 

طالب

--

ال�سكن واإدارة املنزل مع اإعداد 
--26020028تربوي
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ال�سنة التح�سرية  ) 55 (

رقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقررقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقرالق�سم

ال�س�سة امل�سار العلمي
طالبات

48000030

العابدية 
طالب

48000030
48540033485432امل�سار الإداري

العابدية امل�سار الطبي
4810003248100033طالبات

48140030---احلا�سب الآيل
ال�سنة التح�سرية م�سار 
-الهند�سة واحلا�سب القنفذة

48280237
القنفذة

48280237

ال�سنة التح�سرية م�سار 
4830023748300237الهند�سة واحلا�سب  الليث

ال�سنة التح�سرية م�سار 
48020437-48020437-الهند�سة واحلا�سب مكة

ال�سنة التح�سرية امل�سائية 
48020137-48020137-م�سار الهند�سة واحلا�سب مكة

خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
العلوم القت�سادية واملالية 

ال�س�سة الإ�سالمية
طالبات

العابدية 63150035
طالب

63150035

48150032--الكليات العلمية م�سائي
الكلية اجلامعية بالقنفذة  ) 29 ( - ) 28 (

اللغة العربية

القنفذة 
طالبات

29010135

القنفذة 
طالب

28020035
2902013328070032الكيمياء
2903013328130435الفيزياء

2904003328040235الريا�سيات
2910013328010028الدرا�سات الإ�سالمية

2914003128140235اللغة الإجنليزية
-29150031الرتبية الأ�سرية

2902003729020037الكيمياء مع اعداد تربوي
كلية الطب

القنفذة الطب واجلراحة
طالبات

القنفذة 67010035
طالب

67010035
56010034--التمري�ص

القنفذة هند�سة الت�سييد
طالبات

القنفذة --
طالب

57010033
57020033--الهند�سة ال�سناعية
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الكلية اجلامعية بالليث ) 30 (

رقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقررقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقرالق�سم

الرتبية الأ�سرية

الليث 
طالبات

30080032

الليث 
طالب

--
3012003230120031اللغة الإجنليزية

3014003230140032اخلدمة الجتماعية
3021003430210034الدعوة والثقافة الإ�سالمية

302003430220034اللغة العربية ) نحو و�سرف (
3030003330300033الريا�سيات

3031343430313434الفيزياء
3032343430323434الكيمياء
3031343730313437الفيزياء
3032343730323437الكيمياء

3021013730210137الدعوة والثقافة ال�سالمية
3004003730040037الريا�سيات

3005003730050037الكيمياء مع اعداد تربوي
اللغة والنحو وال�سرف مع 

3022013730220137اعداد تربوي

3013013730130137فيزياء مع اعداد تربوي
كلية الهند�سة

هند�سة اللكرتونيات 
الليث والت�سالت

طالبات
الليث --

طالب
58010033

58020035--الهند�سة البيئية
الكلية اجلامعية باجلموم ) 23 (

2316003023160030احلا�سب الآيل
2317003323170033املحا�سبة

2304053323040533الريا�سيات
2318003523180035الإعالم

2319003523190035اخلدمة الجتماعية
2307023723070237الحياء

2304013723040137ريا�سيات
2318023723180237ال�سحافة
2306023723060237الفيزياء
2305023723050237الكيمياء

2303223723032237اللغة العربية
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الكلية اجلامعية اأ�سم ) 68 (

رقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقررقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقرالق�سم

احلا�سب الآيل

اأ�سم 
طالبات

68030035

اأ�سم 
طالب

68030035
6801003568010035لغة نحو و�سرف

6802013568020135الريا�سيات
6802023568020235احياء

6802023768020237الحياء
6802013768020137ريا�سيات

6801013768010137اللغة العربية
كلية الطب

الطب واجلراحة
العابدية 
طالبات

10310033
العابدية 

طالب

10310033
5401003354010033طب وجراحة الفم والأ�سنان

1800003318000033ال�سيدلة
1804003318040033دكتور �سيدلة

ال�سحة العامة واملعلوماتية
�سحة البيئة

العابدية 
طالبات

46070035

العابدية 
طالب

46070035
4602023346020233تقنية التخدير

4603023346030233اخلدمات الطبية الطارئة
4606003546060035التوعية والتعزيز ال�سحي

4608003546080035ادارة وتقنية املعلومات ال�سحية
4610003546100035الوبائيات

4611003746110037ادارة اخلدمات ال�سحية
كلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية

هند�سة عمارة ا�سالمية

العابدية 
طالبات

--

العابدية 
طالب

8010130
8020130--هند�سة كهربائية

8020330--كهربائية ) قوى كهربائية (
كهربائية 

8020230--) الكرتونيات والآلت (

8030131--هند�سة مدنية
8040130--هند�سة ميكانيكية

8050123--هند�سة احلا�سب الآىل
8010137--الهند�سة والعمارة

كلية املجتمع مبكة
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رقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقررقم التو�سيةرقم التخ�س�صاملقرالق�سم
دبلوم تقنية املخترات

العابدية 
طالبات

--

العابدية 
طالب

13120025
13130027--دبلوم فني �سيدلة

13140025--دبلوم فني ب�سريات
13310025--دبلوم علوم حا�سب
13370025--دبلوم فني معماري

13550025--دبلوم املحا�سبة املالية
13560025--دبلوم الت�سويق
13570032--دبلوم امل�سارف

معهد اللغة العربية
العابدية تعليم اللغة العربية

طالبات
العابدية --

طالب
1501004

تعليم اللغة العربية لغر 
1502002--الناطقني بها

كيفية اعتماد اخلطة الدرا�سية لالأق�سام :

   بعد اعتماد الق�س���م للخطة يتم الرفع لعمادة القبول والت�س���جيل وذلك بعد اخذ موافقة جلنة املناهج باعتماد 
ان�ساء اخلطة الدرا�سية مع وجود جميع املحا�سر املتعلقة بذلك . وتكون على النحو التايل :

اأ – جمل�ص الق�سم.

ب – جمل�ص الكلية.

ج – جلنة املناهج بوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية.

د – جمل�ص اجلامعة.

ه� – اإحالة قرار جمل�ص اجلامعة لعمادة القبول والت�سجيل.
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كيفية ان�ساء الكلية والق�سم والتخ�س�س باملنظومة :

تعريف م�سمى الكلية باللغة العربية والجنليزية مع رمز الكلية ح�سب تاريخ الن�ساء يف املنظومة .

مثال تو�سيحي :

تعريف م�سمى الق�سم باللغة العربية والجنليزية مع رمز كل ق�سم .

مثال تو�سيحي :

تعريف م�سمى التخ�س�ص باللغة العربية والجنليزية مع و�سف الدرجة العلمية.

مثال تو�سيحي :
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تعريف املقرر الدرا�سي : 

   يتم تعريف املقرر الدرا�سي  والأن�سطة وفق اخلطوات التالية :

1 – نظام القبول والت�سجيل – ال�سوؤون الكادميية – املقررات واخلطط – املقررات.

مثال تو�سيحي:

2 – ولالأن�سطة يتم اإدخال الف�سل الدرا�سي وتاريخ الإدخال واأن�سطة  املقررات .

مثال تو�سيحي :
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تعريف اخلطة الدرا�سية :

يتم تعريف اخلطط الدرا�سية وفق اخلطوات التالية :

1-نظام القبول والت�سجيل – ال�سوؤون الأكادميية – املقررات واخلطط – اخلطط الدرا�سية .

مثال تو�سيحي :

املقررات :

يتم اإدخال جميع املقررات والتي مت تعريفها يف �سا�سة املقررات مع حتديد امل�ستوى واملتطلب ال�سابق .

مثال تو�سيحي :
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نوع الدرا�سة :

وي�ستمل على :) 1- انتظام 2- زائر 3- م�ستمع 4 – م�سائي 5 – انت�ساب 6 – متمم(

مثال تو�سيحي :

امل�ستويات الدرا�سية :
جدول رقم ) 43 (

الو�سف اجنليزيالو�سف عربيالرمز

Firstالول1
Secondالثاين2
Thirdالثالث3
Forthالرابع4
Fifthاخلام�ص5
Sixthال�ساد�ص6
Seventhال�سابع7
Eighthالثامن8
Ninthالتا�سع9

Tenthالعا�سر10
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متطلبات اجلامعة :
  وه���ي امل���واد الإجباري���ة التي يتم تدري�س���ها جلميع اأق�س���ام اجلامعة و ت�س���تمل على 21 وحدة درا�س���ية وهي           

على النحو التايل :
جدول رقم ) 44 (

الأن�سطةالوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم املقررالت�سل�سل
عملينظري

-22القران الكرمي ) 1 (1605101
-22القران الكرمي ) 2 (2605201
-22القران الكرمي ) 3 (3605301
-22القران الكرمي ) 4 (4605401
-22الثقافة الإ�سالمية ) 1 (5601101
-22الثقافة الإ�سالمية ) 2 (6601201
-33الثقافة الإ�سالمية ) 3 (7601301
-22الثقافة الإ�سالمية ) 4 (8601401
-22ال�سرة النبوية9102101

-22اللغة العربية10501101

21جمموع الوحدات الدرا�سية

اإح�سائية عن جميع اخلطط الدرا�سية باجلامعة :
جدول رقم ) 45 (

العدداخلططم
بكالوريو�ص�سنة تاأهيليةدبلوم

1313307عدد اخلطط الدرا�سية املعتمدة1
221-عدد اخلطط الدرا�سية امل�ستحدثة2

العتماد النهائي للخطة :
  يتم تدقيق اخلطة بعد النتهاء من اإدخال جميع بيانات اخلطة ثم تظهر ر�سالة ) مت التدقيق ( فبذلك يكون قد 

مت اعتماد اخلطة الدرا�سية يف املنظومة بنجاح وتكون جاهزة لعملية القبول .
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• الإجراءات النهائية للخطة بعد النتهاء منها :	
طباعة اخلطة الدرا�سية. 1
مراجعة اخلطة الدرا�سية املدخلة من قبل ق�سم اخلطط والرامج الدرا�سية بعمادة القبول والت�سجيل مع . 2

اخلطة املعتمدة من الق�سم .
يتم تعديل اخلطة يف حالة وجود اأخطاء قبل العتماد النهائي .. 3
اإر�سال اخلطة بعد الإدخال واملراجعة والتدقيق اإيل الق�سم .. 4

• متى يتم التعديل على اخلطة :	
يتم التعديل على اخلطة الدرا�سية وفق التايل :

عدم وجود خريجني على اخلطة الدرا�سية ، ويف حالة وجود خريجني ي�ستلزم اإن�ساء خطة جديدة .. 1
يف حالة وجود تعديل على اخلطة الدرا�سية يتوجب اخذ املوافقة من اجلهات املعنية بذلك .. 2
 اإر�سال اخلطة بعد التعديل املطلوب اإيل الق�سم.. 3



قسم الساعات 
اإلضافية والمتعاونين
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ق�سم ال�ساعات الإ�سافية

نبذة عن ق�سم ال�ساعات الإ�سافية :

   هو الق�س���م امل�س���وؤول عن ال�س���اعات الزائدة عن الن�س���اب املعتمدة التي يقدمها اأع�ساء هيئة التدري�ص خالل 
الف�سل الدرا�سي ، كذلك م�سوؤول عن ال�ساعات التدري�سية التي يقدمها املتعاونني مع الأق�سام الأكادميية.

مهام ق�سم ال�ساعات الإ�سافية :

يقوم ق�سم ال�ساعات ال�سافية بح�سر عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص ح�سب اأعداد الطلبة ملعرفة  العبء الدرا�سي. 

    و�س���نتناول عر����ص اح�س���ائية تو�س���ح توزي���ع تف�س���يلي للكليات ح�س���ب اأع�س���اء هيئة التدري����ص والطلبة 
للع���ام الدرا�س���ي  1437/1436 ه���� اإ�س���افة اإىل اح�س���ائية تو�س���ح ع���دد اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ص ح�س���ب                                        

املرتبة العلمية والكلية.
 اإح�ساء اأعباء املدر�سني يف الف�سل للعام اجلامعي 1436-1437ه�

يف جامعة اأم القرى وفروعها
جدول رقم ) 46 (

اأع�ساء هيئة التدري�ص
اجمايل

الفرقالعبء الفعليالعبء املقرر نظاما
اإجمايلاإناثذكور

-1984134833324367844924.261246الف�سل الأول
-1988134033284328745481.172194الف�سل الثاين

5301787088713.54100.24613الف�سل ال�سيفي
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 اإح�ساء اأعباء املدر�سني يف الف�سل للعام اجلامعي 1436-1437ه�
يف جامعة اأم القرى وفروعها

جدول رقم ) 47 (

اأع�ساء هيئة التدري�ص
العبءاملجموعغر �سعودي�سعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�سية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
ال�سريعة والدرا�سات 

-9176167395441308121126143066452الإ�سالمية

-75160235513485126194320395350261073الرتبية
579915658248211512323829582769189العلوم التطبيقية

-5598153453481001012012661274988اللغة العربية واآدابها
-1271522796406419115234346254913289الدعوة واأ�سول الدين

-648314747297611111222329313563632العلوم الجتماعية
الهند�سة والعمارة 

-510517407412501251465154379ال�سالمية

922211457258214947196245414181036الطب
خدمة املجتمع 

-0221181911102132438561والتعليم امل�ستمر

-6111722628281745611746135املجتمع مبكة املكرمة
احلا�سب الآيل ونظم 

301848314356122831115597517املعلومات

معهد اللغة العربية 
229312463046156178472361لغر الناطقني بها

املعهد العايل لالأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر
1201240416016222109113

العلوم الطبية 
1217293921605138891159490669التطبيقية

224281644301848648379269ال�سيدلة
4372172825103543734790طب الأ�سنان

الكلية اجلامعية 
351348621678972912617011498203باجلموم

34952651195463836588248الت�ساميم
الكلية اجلامعية 

-414788973413113881219285944051547بالقنفذة

-143246303767446911315431746203الكلية اجلامعية بالليث
ال�سحة العامة 

1013233533336474240234واملعلوماتية ال�سحية

-391246257149348311991622423ال�سنة التح�سرية
-19120204243954457259826اإدارة الأعمال

الدرا�سات الق�سائية 
38139132155135472266359والأنظمة

0111242512526325121204التمري�ص



241

اأع�ساء هيئة التدري�ص
العبءاملجموعغر �سعودي�سعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�سية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
303140141701723618848الهند�سة بالقنفذة
20211011130131528270الهند�سة بالليث

4599615131124364186178احلا�سب الآيل بالليث
احلا�سب الآيل 

86141351821113247344825بالقنفذة

العلوم القت�سادية 
-22527174213994865669337واملالية ال�سالمية

000114151141520610898العلوم ال�سحية بالليث
العلوم ال�سحية 

-0117077181011054بالقنفذة

000527527633924الطب بالقنفذة
013130550181825518966الكلية اجلامعية باأ�سم
-121830573087694811718202499679مركز اللغة الجنليزية

12113101131141628478العمادات امل�ساندة
-91795418711067394146119841348333243678449241246اإجمايل
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اح�ساء اأعباء املدر�سني يف الف�سل الدرا�سي الثاين 1436-1437ه�
يف جامعة اأم القرى وفروعها

جدول رقم ) 48 (

اأع�ساء هيئة التدري�ص
العبءاملجموعغر �سعودي�سعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�سية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
ال�سريعة والدرا�سات 

-9578173395441348321727153324.6610الإ�سالمية

-751572325134851261913173915.55174.11259الرتبية
56971535624801121212332862.52502.4360العلوم التطبيقية

-5795152453481029820026202920300اللغة العربية واآدابها
-127133260650651921333254335.54938603الدعوة واأ�سول الدين

-63851484729761101142242944.53468.8524العلوم الجتماعية
الهند�سة والعمارة 

-470477407412101211418.51577.95159ال�سالمية

92221145928871515020124811623.4858الطب
خدمة املجتمع 

-0221181911102131635539والتعليم امل�ستمر

-6111723629291746632677.646املجتمع مبكة املكرمة
احلا�سب الآيل ونظم 

322658304346230921217.5715.95502املعلومات

معهد اللغة العربية 
221133246304617638168097لغر الناطقني بها

املعهد العايل لالأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر
909404130131587187

العلوم الطبية 
914234320635234861103549.6553التطبيقية

246301646322052688371.4317ال�سيدلة
85131642024933417357.5559طب الأ�سنان

الكلية اجلامعية 
351348621678972912616811465.95215باجلموم

14748641075158752593.55158الت�ساميم
الكلية اجلامعية 

-41448594341281357821327744424.941651بالقنفذة

-113647293665407211215351743.43208الكلية اجلامعية بالليث
ال�سحة العامة 

1123253733639521213.2308واملعلوماتية ال�سحية

-491348267452358712481405157ال�سنة التح�سرية
-213242242643750649681.7533اإدارة الأعمال

الدرا�سات الق�سائية 
-37138132155035370172322والأنظمة

0000252502525303114.4189التمري�ص
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اأع�ساء هيئة التدري�ص
العبءاملجموعغر �سعودي�سعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�سية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
5051401419019254197.0557الهند�سة بالقنفذه
2021201214014155108.247الهند�سة بالليث

4599615131124356158.8197احلا�سب الآيل بالليث
احلا�سب الآيل 

561113518181129425365.2560بالقنفذة

العلوم القت�سادية 
-223251742139746611869.2258واملالية ال�سالمية

1011141512416218108.6109العلوم ال�سحية بالليث
العلوم ال�سحية 

-0007077077397.424بالقنفذة

0005385387349.224الطب بالقنفذة
0131305501818215186.329الكلية اجلامعية باأ�سم
-132134563086695112018762395519مركز اللغة الجنليزية

1521730318220227144.682العمادات امل�ساندة
-91894418621070396146619881340332843287454812194اإجمايل
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اح�ساء اأعباء املدر�سني يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 1436-1437ه�
يف جامعة اأم القرى وفروعها

جدول رقم ) 49 (

اأع�ساء هيئة التدري�ص
العبءاملجموعغر �سعودي�سعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�سية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
ال�سريعة والدرا�سات 

322254303352257691383308الإ�سالمية

221840808301848499261238الرتبية
37215820121572279879432447العلوم التطبيقية

372461303402464813340473اللغة العربية واآدابها
613910020263391021386580806الدعوة واأ�سول الدين

36124813720491968831392438العلوم الجتماعية
الهند�سة والعمارة 

480481901967067841318523ال�سالمية

32550582101315873املجتمع مبكة املكرمة
احلا�سب الآيل ونظم 

171183032012122686140املعلومات

املعهد العايل لالأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر
10100010116511

213202415562828ال�سيدلة
الكلية اجلامعية 

211221201233134421181240باجلموم

066000066703535الت�ساميم
الكلية اجلامعية 

314351711848553643430213بالقنفذة

48128412121224339188151الكلية اجلامعية بالليث
101112213391128ال�سنة التح�سرية

1141530314418221114107اإدارة الأعمال
الدرا�سات الق�سائية 

160161011701720980129والأنظمة

4045059091205268الهند�سة بالقنفذة
202000202231014الهند�سة بالليث
احلا�سب الآيل 

2025057071045154بالقنفذة

العلوم القت�سادية 
10010000100101094564واملالية ال�سالمية

0110000111697الكلية اجلامعية باأ�سم
202000202321220مركز اللغة الجنليزية

40016456413014144530178708871441004613اإجمايل
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اجلن�سيةالق�سمالكلية
املجموعاأخرىمدر�صمعيدحما�سرا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

العمادات 
امل�ساندة

العمادات 
امل�ساندة

غر 
905032124000000070171�سعودي

50802011452690000731588�سعودي

ال�سريعة 
والدرا�سات 

الإ�سالمية

ق�سم 
ال�سريعة

721013221761114900005952111�سعودي
غر 

30141610000000023225�سعودي

ق�سم 
00010000100000112�سعوديالتاريخ

ق�سم 
التاريخ 

واحل�سارة 
الإ�سالمية

11419339262100000373269�سعودي

غر 
3072000000000010212�سعودي

ق�سم  
الدرا�سات 

العليا 
التاريخية 
واحل�سارية

60000000000000606�سعودي

ق�سم مركز 
الدرا�سات 
الإ�سالمية

20401000000000707�سعودي
غر 

20101100000000415�سعودي

الطب

ق�سم العلوم 
الطبية

غر 
00102000000000303�سعودي

ق�سم الطب 
واجلراحة

106019200154000041647�سعودي
غر 

10002010000000404�سعودي

ق�سم طب 
الأطفال

1020600065000015520�سعودي
غر 

10002000000000303�سعودي

ق�سم طب 
الن�ساء و 

الولدة

0020510034000010515�سعودي
غر 

00002000000000202�سعودي

ق�سم 
الت�سريح

00201110010000426�سعودي
غر 

302012110000007310�سعودي

ق�سم علم 
الكائنات 

الدقيقة

004011001400006511�سعودي
غر 

20102020000000707�سعودي

ق�سم علم 
الطفيليات

00100100010000123�سعودي
غر 

01311000000000426�سعودي

عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعه اأم القرى ح�سب الرتبة العلمية والق�سم
للعام الدرا�سي 1436-1437ه� 

جدول رقم ) 50 (
) تاريخ �سحب البيانات 1438/1/8ه�(
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اجلن�سيةالق�سمالكلية
املجموعاأخرىمدر�صمعيدحما�سرا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

الطب

ق�سم علم 
الأمرا�ص

000061022100008412�سعودي
غر 

01010012000000145�سعودي

ق�سم علم 
الأدوية و 

ال�سموم

10001010130000437�سعودي
غر 

22012001000000448�سعودي

ق�سم طب 
املجتمع 
والرعاية 
ال�سحية 
للحجيج

0010420051000010313�سعودي

غر 
10003100000000415�سعودي

ق�سم علم 
الدم واملناعة

00003200130000459�سعودي
غر 

11111101000000347�سعودي

ق�سم الطب 
الباطني

005011300186000034943�سعودي
غر 

10001200000000224�سعودي

ق�سم علم 
الوراثة 
الطبية

10102010130000639�سعودي
غر 

10000010000000202�سعودي

ق�سم علم 
وظائف 
الع�ساء

005011011200007411�سعودي
غر 

302011120000007310�سعودي

ق�سم الكيمياء 
احليوية

10003201110000549�سعودي
غر 

101054120000008614�سعودي

00000001000000011�سعوديكلية الطب
ق�سم 

اجلراحة 
العامة

00001000100000202�سعودي
غر 

10000000000000101�سعودي

ق�سم تعليم 
00000100110000123�سعوديطبي

خدمة 
املجتمع 
والتعليم 
امل�ستمر

ق�سم الرامج
00000004000000044�سعودي

غر 
000010450000005510�سعودي

غر ق�سم التدريب
00003000000000303�سعودي

ق�سم 
الدبلومات

00000003000000033�سعودي
غر 

00100022000100336�سعودي

املجتمع مبكة 
املكرمة

كلية املجتمع 
مبكة املكرمة

00001000000000101�سعودي
غر 

00001000000000101�سعودي

ق�سم العلوم 
الهند�سية 
والتطبيقية 
حا�سب اآيل

00001024010000358�سعودي

غر 
1000702100000010111�سعودي

ق�سم العلوم 
الجتماعية 
والن�سانية

00100003000000134�سعودي
غر 

00201031000000617�سعودي
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اجلن�سيةالق�سمالكلية
املجموعاأخرىمدر�صمعيدحما�سرا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

املجتمع مبكة 
املكرمة

ق�سم العلوم 
املالية 

والإدارية
املحا�سبة 

املالية

001000270100003811�سعودي

غر 
00003014000000448�سعودي

ق�سم العلوم 
املالية 

والإدارية 
الت�سويق 
التطبيقي

00000010010000112�سعودي

غر 
00001000000000101�سعودي

ق�سم العلوم 
الهند�سية 
والتطبيقية 
فني معماري

00001000000000101�سعودي
غر 

00002000000000202�سعودي

احلا�سب 
الآيل ونظم 

املعلومات

ق�سم علوم 
احلا�سب 

الآيل

1030783613360000275077�سعودي
غر 

1010827100000017320�سعودي

ق�سم نظم 
املعلومات

000010318100000121123�سعودي
غر 

20003130000000819�سعودي

ق�سم هند�سة 
احلا�سب 

الآيل

106016010140000038038�سعودي
غر 

10102030000000707�سعودي

معهد اللغة 
العربية لغر 
الناطقني بها

ق�سم تعليم 
اللغة العربية

00334541440300151631�سعودي
غر 

2061930100210019625�سعودي

ق�سم اإعداد 
املعلمني

2050300041000014115�سعودي
غر 

00203000000000505�سعودي

املعهد 
العايل لالأمر 

باملعروف 
والنهي عن 

املنكر

ق�سم احل�سبة
0000906020000017017�سعودي

غر 
00103000000000404�سعودي

ق�سم 
الدورات 
التدريبية

1020104080000016016�سعودي

العلوم الطبية 
التطبيقية

كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية
00000000000100011�سعودي

ق�سم العالج 
الطبيعي

00000020162000018220�سعودي
غر 

1162521000000013518�سعودي

ق�سم طب 
املخترات

1010612616210000262854�سعودي
غر 

5033653100000017926�سعودي

ق�سم التغذية 
الكلينيكية

00111003228000043236�سعودي
غر 

102126200000007714�سعودي

ق�سم اإدارة 
�سحية

00000000100000101�سعودي
غر 

00000010000000101�سعودي

ق�سم التقنية 
ال�سريرية

00001000200000303�سعودي
غر 

10101050001000909�سعودي
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اجلن�سيةالق�سمالكلية
املجموعاأخرىمدر�صمعيدحما�سرا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

ال�سيدلة

ق�سم علم 
الأدوية

001000006800007815�سعودي
غر 

002151010000007310�سعودي

ق�سم العقاقر
000000004700004711�سعودي

غر 
00211300000000347�سعودي

ق�سم 
ال�سيدلنيات

000000006800006814�سعودي
غر 

01104100000000527�سعودي

ق�سم 
ال�سيدلة 
الكلينيكية

0000110013170000141832�سعودي
غر 

001041320000008311�سعودي

ق�سم الكيمياء 
ال�سيدلية

000012116500008816�سعودي
غر 

003143110000008513�سعودي

ق�سم 
علوم الفم 
الأ�سا�سية 
وال�سريرية

0000301118140000221537�سعودي

غر 
75408701000000191332�سعودي

ق�سم وقاية 
الأ�سنان

00000101420000448�سعودي
غر 

001054000000006410�سعودي

ق�سم جراحة 
الوجه 

والفكني 
وعلوم 

الت�سخي�ص

001120005500008614�سعودي

غر 
1021245100000010616�سعودي

ق�سم العالج 
التحفظي 
واإ�سحاح 

الأ�سنان

00001000107000011718�سعودي

غر 
10002300000000336�سعودي

الرتبية

ق�سم الرتبية 
البدنية

00505000100000020020�سعودي
غر 

4050400000000013013�سعودي

ق�سم الرتبية 
الفنية

11320201006000042125�سعودي
غر 

014131100000008311�سعودي

ق�سم  الإدارة 
الرتبوية

105411206310000102333�سعودي
غر 

10101000000000303�سعودي

ق�سم  علم 
النف�ص

213651304370000133144�سعودي
غر 

113042100000009312�سعودي

ق�سم  املناهج 
و طرق 
التدري�ص

97131191836260000364884�سعودي
غر 

034102000000004610�سعودي

ق�سم  الرتبية 
الإ�سالمية

603431101440000162036�سعودي
غر 

10221200000000448�سعودي
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الرتبية

ق�سم الرتبية 
الأ�سرية

0103070509000002525�سعودي
غر 

00030600000000099�سعودي

ق�سم الرتبية 
اخلا�سة

00101149590000111930�سعودي
غر 

00001040300000010717�سعودي

ق�سم ريا�ص 
الأطفال

00000506120000013132�سعودي
غر 

11000100000000123�سعودي

الكلية 
اجلامعية 
باجلموم

ق�سم 
الدرا�سات 
الإ�سالمية

10203010100000808�سعودي
غر 

00000000002000202�سعودي

ق�سم اللغة 
العربية

00001012000000224�سعودي
غر 

10003000000000404�سعودي

ق�سم 
الريا�سيات

1000103562000011718�سعودي
غر 

00101110100000012214�سعودي

ق�سم الكيمياء
00002000300000505�سعودي

غر 
00103000200000606�سعودي

ق�سم الفيزياء
00002000400000606�سعودي

غر 
1020702000000012012�سعودي

ق�سم الأحياء
10200020100000606�سعودي

غر 
20301000100000707�سعودي

ق�سم الرتبية 
وعلم النف�ص

10003130100000819�سعودي
غر 

00011010001000314�سعودي

ق�سم الرتبية 
البدنية

00000000100000101�سعودي
غر 

10000000000000101�سعودي

ق�سم الرتبية 
00001000100000202�سعوديالفنية

ق�سم 
احلا�سب 

الآيل

0000304074000014418�سعودي
غر 

0030526310000015520�سعودي

ق�سم 
املحا�سبة

00000000430000437�سعودي
غر 

000053020000005510�سعودي

ق�سم اخلدمة 
00000001010000022�سعوديالجتماعية

ق�سم الإعالم
00000001030000044�سعودي

غر 
00000001000000011�سعودي

ق�سم 
اجتماعيات

00000001000000011�سعودي
غر 

00000101000000022�سعودي
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الت�ساميم

ق�سم ت�سميم 
الأزياء

030301208019000004545�سعودي
غر 

10020200000000145�سعودي

ق�سم ال�سكن 
واإدارة 
املنزل

01030110008000002323�سعودي

ق�سم 
الت�سميم 
الداخلي

00002100200000415�سعودي
غر 

10203200000000628�سعودي

الكلية 
اجلامعية 
بالقنفذة

الكلية 
اجلامعية 
بالقنفذة

00000013040000178�سعودي
غر 

00010200000000033�سعودي

ق�سم 
الدرا�سات 
الإ�سالمية

001151134110000111627�سعودي
غر 

1050730070000020323�سعودي

ق�سم اللغة 
العربية

00305120390000131023�سعودي
غر 

4032280000000091019�سعودي

ق�سم 
الريا�سيات

00003143580000121224�سعودي
غر 

0020701100000010111�سعودي

احلا�سب 
00000010000000101�سعوديالآيل

ق�سم الرتبية 
الفنية

000002203300005510�سعودي
غر 

00002110100000415�سعودي

ق�سم الرتبية 
وعلم النف�ص

0010512593000017926�سعودي
غر 

1040331010000010313�سعودي

ق�سم الرتبية 
البدنية

00100000200000303�سعودي
غر 

20302000000000707�سعودي

ق�سم الفيزياء
000001114600005813�سعودي

غر 
2040420020000012214�سعودي

ق�سم اللغة 
الإجنليزية

000000305700008715�سعودي
غر 

0010702400000010414�سعودي

ق�سم الكيمياء
00104122390000101222�سعودي

غر 
1111931200000012719�سعودي

الكلية 
اجلامعية 

بالليث

الكلية 
اجلامعية 

بالليث

00000102030000066�سعودي
غر 

00000602000000088�سعودي

ق�سم 
الدرا�سات 
الإ�سالمية

00000005310000031518�سعودي
غر 

00001300000000134�سعودي

ق�سم اللغة 
العربية

100040041400006814�سعودي
غر 

00004202000000448�سعودي
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الكلية 
اجلامعية 

بالليث

ق�سم 
الريا�سيات

00000001430000448�سعودي
غر 

00203102000000538�سعودي

ق�سم اللغة 
الإجنليزية

00000010530000639�سعودي
غر 

002022220020008412�سعودي

الكلية 
اجلامعية 

بالليث

00000101040000066�سعودي
غر 

01010300000000055�سعودي

ق�سم الكيمياء
0000010306000001010�سعودي

غر 
01010310000000156�سعودي

ق�سم الفيزياء
00000100080000099�سعودي

غر 
20012201000000448�سعودي

الرتبية 
الإ�سرية

00000005010000066�سعودي
غر 

00000100000000011�سعودي

الإعالم
00000000100000101�سعودي

غر 
00100000000000101�سعودي

ق�سم اخلدمة 
الجتماعية

00001000310000415�سعودي
غر 

10103000000000505�سعودي

العلوم 
التطبيقية

ق�سم الأحياء
6343784189250000305787�سعودي

غر 
51411900000000101121�سعودي

ق�سم العلوم 
الريا�سية

20397192209200000236891�سعودي
غر 

10101000000000012012�سعودي

ق�سم الكيمياء
716331531716140000355085�سعودي

غر 
6141440000000014620�سعودي

ق�سم الفيزياء
4010643105170000193150�سعودي

غر 
30401370000000020727�سعودي

ال�سحة 
العامة 

واملعلوماتية 
ال�سحية

كلية ال�سحة 
العامة 

واملعلوماتية 
ال�سحية

00000000001000101�سعودي

ق�سم اإدارة 
املرافق 
ال�سحية

000010005510007512�سعودي
غر 

10000023000000336�سعودي

ق�سم 
اخلدمات 

الطبية 
الطارئة

00000011230000347�سعودي

ق�سم 
الوبائيات

00000110510000628�سعودي
غر 

20003020000000707�سعودي
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ال�سحة 
العامة 

واملعلوماتية 
ال�سحية

ق�سم اإدارة 
وتقنية 

املعلومات 
ال�سحية

00000000630000639�سعودي

غر 
00104010000000606�سعودي

ق�سم �سحة 
البيئة

10001010300000606�سعودي
غر 

10102010000000505�سعودي

ق�سم التوعية 
والتعزيز 
ال�سحي

00000001401000516�سعودي
غر 

1000424000100010212�سعودي

ق�سم ال�سحة 
املهنية

00000010300000404�سعودي

غر 
00003000000000303�سعودي

ال�سنة 
التح�سرية

ق�سم ال�سنة 
التح�سرية  

م�سار 
الكليات 
العلمية

00001104000000156�سعودي

غر 
00101016000000017118�سعودي

ال�سنة 
التح�سرية 
امل�سائية  

م�سار 
الكليات 
العلمية

غر 
00001000000000101�سعودي

ق�سم ال�سنة 
التح�سرية 

م�سار 
الكليات 

الطبية

غر 
00010101000000033�سعودي

ق�سم ال�سنة 
التح�سرية 

القنفذة
غر 

00001030000000404�سعودي

ق�سم ال�سنة 
التح�سرية 

العلوم 
ال�سا�سية

00000181800000081927�سعودي

غر 
1031147914000000272249�سعودي

عمادة ال�سنة 
00000001000000011�سعوديالتح�سرية

اللغة العربية 
واآدابها

ق�سم اللغة 
والنحو 
وال�سرف

108414186174110000335083�سعودي
غر 

90411020000000023326�سعودي

ق�سم البالغة 
والنقد

303429213120000132639�سعودي
غر 

20202000000000606�سعودي

ق�سم الأدب
002838213860000153550�سعودي

غر 
20202000000000606�سعودي

ق�سم  
الدرا�سات 
العليا العربية

60000000000000606�سعودي
غر 

10000000000000010010�سعودي
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اإدارة 
الأعمال

ق�سم 
املحا�سبة

2010703070000020020�سعودي
غر 

20203000000000707�سعودي

ق�سم اإدارة 
اعمال احلج 

والعمرة
00000000100000101�سعودي

ق�سم 
الت�سويق

00000000510000516�سعودي
غر 

10111021000000527�سعودي

ق�سم 
ال�سياحة 
والفندقة

00000000400000404�سعودي
غر 

00103000000000404�سعودي

ق�سم اإدارة 
الأعمال

000021219120000131427�سعودي
غر 

10102220000000628�سعودي

الدرا�سات 
الق�سائية 
والأنظمة

ق�سم 
الدرا�سات 
الق�سائية

605011030130000038038�سعودي
غر 

10003000000000404�سعودي

ق�سم الأنظمة
0001103070000011112�سعودي

غر 
104131000000008210�سعودي

التمري�ص

ق�سم 
التمري�ص

00000001130000013132�سعودي
غر 

04011080100010002525�سعودي

ق�سم متري�ص 
املجتمع 
والرعاية 
ال�سحية

00000000140000145�سعودي

غر 
00020100000000033�سعودي

علوم واأبحاث 
التمري�ص

غر 
00002000000000202�سعودي

كلية 
00000000000200022�سعوديالتمري�ص

ق�سم ممار�سة 
التمري�ص

00000001000000011�سعودي
غر 

01012000000000224�سعودي

الهند�سة 
بالقنفذة

ق�سم هند�سة 
الت�سييد
القنفذة

00000030500000808�سعودي
غر 

00304020000000909�سعودي

ق�سم الهند�سة 
ال�سناعية 

القنفذة

00001010700000909�سعودي
غر 

00003010000000404�سعودي

هند�سة 
الت�سالت 

والإلكرتونيات

00000000100000101�سعودي
غر 

00001000000000101�سعودي

ق�سم هند�سة 
البيئة

 القنفذة
00000000100000101�سعودي
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الهند�سة 
بالليث

ق�سم هند�سة 
اللكرتونيات 
والت�سالت 

الليث

0000101090000011011�سعودي

غر 
00204020000000808�سعودي

ق�سم الهند�سة 
البيئية

00001010200000404�سعودي
غر 

00201010000000404�سعودي

احلا�سب 
الآيل بالليث

ق�سم علوم 
احلا�سب 

الآيل - الليث

00000002510000051217�سعودي
غر 

100051240000008513�سعودي

ق�سم هند�سة 
احلا�سب 

الآيل - الليث

00000000500000505�سعودي
غر 

00000110000000112�سعودي

الدعوة 
واأ�سول 

الدين

ق�سم العقيدة
611058914650000312455�سعودي

غر 
40301000000000808�سعودي

ق�سم 
القراءات

20501912133272000004664110�سعودي
غر 

5040500000000014014�سعودي

ق�سم الدعوة 
والثقافة 
الإ�سالمية

41611011478170000323769�سعودي
غر 

70110200000000020020�سعودي

ق�سم الكتاب 
وال�سنة

611257224123140000325486�سعودي
غر 

12070400000000023023�سعودي

احلا�سب 
الآيل 

بالقنفذة

ق�سم نظم 
املعلومات 

بالقنفذة
000000502300007310�سعودي

ق�سم علوم 
احلا�سب 

الآيل
بالقنفذة

000010619100000161127�سعودي

غر 
0010616400000013518�سعودي

العلوم 
القت�سادية 

واملالية 
ال�سالمية

ق�سم 
امل�سارف 
والأ�سواق 

املالية

00101000200000404�سعودي

غر 
00001000000000101�سعودي

ق�سم التمويل
20000001030000246�سعودي

غر 
00003100000000314�سعودي

ق�سم التاأمني
10000000000000101�سعودي

غر 
00002001000000213�سعودي

ق�سم 
القت�ساد

3010408083000024327�سعودي
غر 

2020720000000011213�سعودي

العلوم 
ال�سحية 

بالليث
ق�سم ال�سحة 

العامة

00002021106000014721�سعودي
غر 

1000636100000013417�سعودي
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العلوم 
ال�سحية 
بالقنفذة

ق�سم 
اخلدمات 

الطبية 
الطارئة

0000203083000013316�سعودي
غر 

30004010000000808�سعودي

الطب 
بالقنفذة

ق�سم الطب 
واجلراحة

00000000200000202�سعودي
غر 

00101110000000314�سعودي

ق�سم الطب 
00000000300000303�سعوديالباطني

الكيمياء 
احليوية

00000000100000101�سعودي
غر 

10010000000000112�سعودي

غر علم الت�سريح
10000000000000101�سعودي

ق�سم علم 
الوراثة 
الطبية

غر 
00001000000000101�سعودي

ق�سم طب 
املجتمع 
والرعاية 
ال�سحية

غر 
01000000000000011�سعودي

ق�سم علم 
المرا�ص

00000000200000202�سعودي
غر 

00001000000000101�سعودي

الكلية 
اجلامعية

اأ�سم

ق�سم 
احلا�سب 

الآيل
00000000020000022�سعودي

ق�سم اللغة 
00000003000000033�سعوديالعربية

الكلية 
اجلامعية

اأ�سم
00000000030000033�سعودي

العلوم 
الأ�سا�سية

00000003010000001313�سعودي
غر 

00000104000000055�سعودي

العلوم 
الجتماعية

ق�سم الإعالم
1020202214120000211435�سعودي

غر 
1021390000000061016�سعودي

ق�سم اللغة 
الإجنليزية

004311163248240100266894�سعودي
غر 

20100300000000336�سعودي

ق�سم 
اجلغرافيا

32103223490000131629�سعودي
غر 

4021400000000010111�سعودي

ق�سم اخلدمة 
الجتماعية

204043038120000181836�سعودي
غر 

44522400000000111021�سعودي

ق�سم علم 
املعلومات

00515745890000222244�سعودي
غر 

0081653000000017623�سعودي

ق�سم 
مركز اللغة 
الإجنليزية

000022514386500162945�سعودي
غر 

002043141100351700553186�سعودي
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الهند�سة 
والعمارة 
ال�سالمية

ق�سم الهند�سة 
امليكانيكية

10609030230000042042�سعودي
غر 

30201203000100021021�سعودي

ق�سم العمارة 
الإ�سالمية

10508050240000043043�سعودي
غر 

8020501000000016016�سعودي

ق�سم الهند�سة 
الكهربائية

00307010170000028028�سعودي
غر 

7050502010000020020�سعودي

ق�سم الهند�سة 
املدنية

10705010200000034034�سعودي
غر 

4060404000000018018�سعودي

34562491168908552401515757798543200295621275083الإجمايل
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ق�سم ال�سوؤون الكادميية

نبذة عن ق�سم ال�سوؤون الكادميية
  يعتر ق�س���م ال�س���وؤون الأكادميية بوابة الطالب الأكادميية للجامعة ، حيث ُيعنى بجميع احلركات الأكادميية 
للطالب طيلة فرتة درا�س���ته باجلامعة ، ويحق للطالب التمتع بجميع هذه احلركات املتاحة له وفق ما تت�س���منه 

لئحة الدرا�سة والختبارات للمرحلة اجلامعية.

مهام ق�سم ال�سوؤون الكادميية
• اإعادة قيد الطلبة )املنقطع عن الدرا�سة – املن�سحب كليا – املطوي قيده – املف�سول اأكادمييا(.	
• العتذار عن درا�سة ف�سل درا�سي.	
• تاأجيل الدرا�سة.	
• تغير التخ�س�ص الآيل بني كليات واأق�سام اجلامعة وفروعها )مكة املكرمة – الليث – القنفذة – اأ�سم(.	
•  الن�سحاب الكلي للطلبة من اجلامعة.	
• تغير نوع الدرا�سة )النتظام – النت�ساب(.	
• تعديل البيانات ال�سخ�سية للطلبة .	
• تغير التخ�س�ص اإىل التخ�س�ص الدقيق.	
• التخ�سي�ص الآيل لطلبة ال�سنة التح�سرية )امل�سار الطبي – امل�سار العلمي – امل�سار الإداري(.	
• التخ�سي�ص الآيل لطلبة ال�سنة التح�سرية امل�سائية )امل�سار العلمي – امل�سار الإداري(.	
• التخ�سي�ص الآيل لطلبة ال�سنة التاأهيلية امل�سائية )الكليات النظرية(.	
• التحويل الإجباري لطلبة ال�سنة التح�سرية )الغر جمتازين للرنامج(.	
• حذف املقررات خارج اخلطة عن الطلبة املحولني.	
• تغير التخ�س����ص الآيل للطلبة الراغبني باللتحاق برنامج العداد الرتبوي التتابعي بالكليات امل�ساركة 	

بالرنامج يف خمتلف الفروع.
• الن�سحاب من برنامج العداد الرتبوي التتابعي.	
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• تنفيذ القرارات التاأديبية ال�سادرة من جلنة التاأديب بعمادة �سوؤون الطالب.	
• تعليق الطلبة.	
• تعديل احلالة الأكادميية للطالب يف حالة الوفاة.	

الأهداف ال�سرتاتيجية :
•  حت�سني م�ستويات الوعي لدى الطلبة باأنظمة اجلامعة الأكادميية .	
•  تطوير اخلدمات الأكادميية املقدمة للطلبة واأ�ساليبها.	
•  تطوير اجلوانب الإدارية والتنظيمية للق�سم وفق معاير اجلودة. 	
•  تطوير اإجراءات احلركات الأكادميية وفق ما تتطلبه م�سلحة العمل والطلبة.	

اجنازات ق�سم ال�سوؤون الأكادميية
• تنفيذ خطة اإعادة القيد للطلبة )املنقطعني عن الدرا�س���ة – املف�س���ولني اأكادمييا – املن�س���حبني كليا( لطلبة 	

النتظام والنت�ساب والتي تكللت بالنجاح .
• تنفيذ خطة تخ�س���ي�ص الطلبة املجتازين لرنامج ال�س���نة التح�س���رية )امل�سار الطبي – امل�سار العلمي – 	

امل�سار الإداري( مبختلف فرع اجلامعة )مكة املكرمة – القنفذة – الليث( والتي تكللت بالنجاح .
• تنفيذ خطة تخ�س���ي�ص طلبة برنامج ال�س���نة التح�س���رية الغر جمتازين للرنامج بكلية العلوم التطبيقية 	

وفق معاير و�سوابط الكلية والتي تكللت بالنجاح
• تنفيذ خطة تخ�س���ي�ص الطلبة املجتازين لرنامج ال�س���نة التح�س���رية امل�سائية )امل�س���ار العلمي – امل�سار 	

الإداري( مبقر اجلامعة مبكة املكرمة والتي تكللت بالنجاح
• تنفي���ذ خط���ة تخ�س���ي�ص الطلب���ة املجتازي���ن لرنامج ال�س���نة التاأهيلية امل�س���ائية  )امل�س���ار النظري( مبقري 	

اجلامعة )مكة املكرمة – القنفذة ( والتي تكللت بالنجاح
• تنفيذ خطة تغير التخ�س�ص الآيل بني كليات واأق�سام اجلامعة مبختلف الفروع ) مكة املكرمة – اجلموم 	

– اأ�سم(. – القنفذة  – الليث 
• تنفي���ذ خط���ة تغير التخ�س����ص الآيل اإىل برنامج العداد الرتبوي التتابعي للكليات امل�س���اركة بالرنامج 	

مبختلف فروع اجلامعة )مكة املكرمة – القنفذة – الليث ( والتي تكللت بالنجاح.
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• ج���اري العم���ل وبالتع���اون مع عمادة تقنية املعلوم���ات على اإدراج حركتي تاأجيل الدرا�س���ة والعتذار عن 	
الدرا�سة �سمن اخلدمات الإلكرتونية للطلبة واعداد اخلطة التنفيذية لذلك .

• جاري العمل وبالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات على ت�سمني الر�سائل الن�سية للطلبة بجميع احلركات 	
الأكادميية املنفذة للطالب .

• امل�ساركة يف اللقاء ال�سنوي لطلبة برنامج ال�سنة التح�سرية حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 	
• امل�ساركة يف ع�سوية جلنة التن�سيق الأكادميي . 	
• امل�ساركة يف ع�سوية اللجنة التن�سيقية للكليات الطبية . 	

تعريف احلركات الكادميية

تاأجيل الدرا�سة
املق�سود بتاأجيل  الدرا�سة :

ه���ي اح���دى احلركات الأكادميية التي يجوز للطالب فيها تاأجيل الدرا�س���ة دون اأن يعد را�س���بًا اإذا تقدم بعذر 
مقبول لدى عمادة القبول والت�س���جيل وذلك خالل الأ�س���بوع الأول من الدرا�سة وفق التقومي الزمني جلامعة 

اأم القرى ، ول يحت�سب هذا الف�سل من املدة الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج.
ال�سروط الواجب توفرها لتنفيذ طلب تاأجيل الدرا�سة : 

• اأن ل يكون التاأجيل لأول ف�سل درا�سي باجلامعة.	
• مل ي�سبق للطالب التاأجيل لأكرث من مرتني متتاليتني اأو ثالثة متفرقة .	
• اإرفاق الأوراق الثبوتية للعذر.	
• اأن تكون احلالة الأكادميية للطالب )انتظام( .	
• ل يجوز التاأجيل ل�سنتني متتاليتني يف نظام ال�سنة الدرا�سية الكاملة.	
• ل يجوز التاأجيل لأكرث من �سنتني يف نظام ال�سنة الدرا�سية الكاملة طيلة بقائه يف اجلامعة.	
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 ال�سروط التي متنع  تنفيذ طلب تاأجيل الدرا�سة :
• جتاوز عدد مرات التاأجيل )اثنني مت�سلة اأو ثالث منف�سلة(. 	
• انق�ساء الوقت املحدد للتاأجيل  وفق التقومي اجلامعي .	
• احلالة الأكادميية للطالب لي�ست )انتظام( . 	

العتذار عن الدرا�سة
 املق�سود بالعتذار عن الدرا�سة :

   ه���و اأح���د احل���ركات الأكادميية التي يجوز للطالب فيها العتذار عن الدرا�س���ة دون اأن يعد را�س���بًا اإذا تقدم 
بعذر مقبول لدى عمادة القبول والت�سجيل وفق التقومي الزمني جلامعة اأم القرى، وير�سد للطالب تقدير )ع( 

اأو )W( ويحت�سب هذا الف�سل من املدة الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج.

ال�سروط الواجب توفرها لتنفيذ طلب العتذار عن الدرا�سة :
• اأن ل يكون العتذار لأول ف�سل درا�سي باجلامعة.	
• مل ي�سبق للطالب/الطالبة العتذار لأكرث من ثالث مرات خالل فرتة الدرا�سة باجلامعة .	
• بالن�سبة للطالب على  نظام ال�سنة الدرا�سية الكاملة:	
• يعد  الف�سل الذي يلي ف�سل العتذار ف�ساًل موؤجاًل للطالب تلقائيًا.	
• ل يجوز العتذار ل�سنتني متتاليتني.	
• يجوز للطالب العتذار عن الدرا�سة للف�سل الدرا�سي ال�سيفي وفقًا للمواعيد املعلنة يف التقومي الأكادميي 	

اخلا�ص  بالف�سل الدرا�سي ال�سيفي  .
• ل يحق للطالب العتذار عن درا�س���ة اأي ف�س���ل يف برنامج ال�س���نة التح�س���رية وذلك وفقًا للوائح واأنظمة 	

برنامج ال�سنة التح�سرية.
• اإرفاق الأوراق الثبوتية للعذر.	
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• اأن تكون احلالة الأكادميية للطالب )انتظام( .	
• ال�سروط التي متنع تنفيذ طلب العتذار عن الدرا�سة : 	
• جتاوز عدد مرات العتذار   )ثالثة ف�سول درا�سية( .	
• انق�ساء الوقت املحدد لالعتذار  وفق التقومي اجلامعي.	
• احلالة الأكادميية للطالب لي�ست )انتظام(. 	

اإعادة القيد

  ال�سروط الواجب توفرها لتنفيذ طلب اإعادة القيد :
• يتق���دم الطال���ب املنقط���ع عن الدرا�س���ة اأو املن�س���حب كلي���ًا من اجلامع���ة خالل اأربعة ف�س���ول درا�س���ية من 	

تاريخ النقطاع اأو الن�س���حاب من اجلامعة بطلب اإعادة قيده برقمه اجلامعي و�س���جله اإىل عمادة القبول 
والت�سجيل قبل بدء الدرا�سة وحتى ال�سبوع الأول من بدء الف�سل الدرا�سي، مرفقًا الأوراق الثبوتية.

• األ تزيد فرتة النقطاع عن 4 ف�سول درا�سية.	
• اأن يكون �سبب النقطاع موثق بظروف منعت الطالب من موا�سلة الدرا�سة.	
• يحال الطلب اىل الكلية املعنية وتتم درا�سته يف جمل�ص الكلية لتخاذ القرار بقبول الطلب اأو رف�سه، بعد 	

موافقة اجلهات ذات العالقة، تبلغ عمادة القبول والت�س���جيل بقرار جمل�ص الكلية يف مدة اق�س���اها نهاية 
ال�سبوع الأول من بدء الف�سل الدرا�سي.

• ل مُيكن اإعادة قيد الطالب املنقطع عن الدرا�سة اأو املن�سحب كليًا اإىل اجلامعة اإل اإذا كان منتظمًا قبل اأن 	
تتحول حالته الدرا�سية اإىل منقطع اأو من�سحب ُكليًا.

• اأن تكون املدة النظامية املتبقية للطالب كافية لإنهاء متطلبات التخرج .	
• اأن تكون اخلطة الدرا�سية للطالب فعالة .	
• ي�ستثنى من  ذلك زوج اأو زوجة املبتعث ومن حكمهما بعد تقدمي الأوراق الثبوتية وفقًا لل�سوابط التالية:	
• اأن يكون الطالب قد اجتاز50% من عدد وحدات اخلطة الدرا�سية.	
• األ يقل معدله الرتاكمي عن)2.00( قبل النقطاع عن الدرا�سة.	
• اأن تكون اخلطة الدرا�سية التي انتظم فيها الطالب ل تزال فعالة.	
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 ال�سروط التي متنع تنفيذ طلب اإعادة القيد :
• مدة النقطاع جتاوزت الفرتة النظامية )اأربعة ف�سول درا�سية فاأكرث( .	
• ح�سول الطالب على ثالث انذارات متتالية لنخفا�ص معدله الرتاكمي .	
• املدة املتبقية للطالب غر كافية لإنهاء متطلبات التخرج .	
• طي قيد الطالب ب�سبب جتاوزه املدة النظامية لإعادة القيد بعد النقطاع .	
• ل تنطبق �سروط اإعادة القيد على طالب ال�سنة التح�سرية امل�سائية اأو طالب ال�ستة التاأهيلية امل�سائية اإذا 	

كان مف�سول اكادمييا .
• اخلطة الدرا�سية التي انتظم فيها الطالب غر فعالة .	

الف�سل الأكادميي
يف�سل الطالب من اجلامعة ف�ساًل اأكادمييًا بقرار من عمادة القبول والت�سجيل يف اأي من احلالت 

التالية:
• اإذا ح�س���ل عل���ى ثالث���ة اإنذارات متتالي���ة لنخفا�ص معدله الرتاكم���ي عن املعدل املح���دد للتخرج وملجل�ص 	

الكلية بالتن�س���يق مع عمادة القبول والت�س���جيل اأن يو�س���ي باإعطاء فر�س���ة رابعة بعد ف�س���ل درا�س���ي ملن 
مُيكنه رفع معدله الرتاكمي بدرا�سته للمقررات وفق �سوابط الت�سجيل.

• اإذا مل ين���ه الطال���ب متطلب���ات التخرج خالل مدة اأق�س���اها ن�س���ف امل���دة املقررة لتخرجه ع���الوة على مدة 	
الرنامج ، وملجل�ص الكلية بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل  باإعطاء فر�سة ا�ستثنائية للطالب لإنهاء 

متطلبات التخرج بحد اأق�سى ل يتجاوز �سعف املدة الأ�سلية للتخرج.
• اإذا ر�س���ب الطالب يف اأكرث من ع�س���رة �ساعات برنامج ال�سنة التح�سرية اأو يف حال مل يجتز الرنامج 	

يف الدور الثاين ، ويحق له  التقدم بطلب التحويل الجباري اإىل الكليات والأق�سام التي ل تتطلب اجتياز 
الرنامج .

• يف حال مل يجتز الطالب برنامج ال�س���نة التح�س���رية امل�سائية اأو برنامج ال�سنة التاأهيلية بنجاح  ، ويحق 	
له التقدم بطلب القبول وفق معاير و�سروط القبول  املعلنة يف حينه .
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تغيري التخ�س�س الآيل
املق�سود بتغير التخ�س�ص الآيل :

  تغي���ر التخ�س����ص الآيل عب���ارة عن حتقيق رغبات الطلب���ة من خالل حتويلهم اإىل التخ�س�س���ات الأكادميية 
الت���ي يرغبونه���ا يف كلي���ات اجلامعة خالل فرتة التحويل النظامية وفق �س���وابط ومعاير التحويل، مع الأخذ 
يف العتب���ار املع���دل الرتاكم���ي للطلبة ورغبات الطلبة والطاقة ال�س���تيعابية لكل ق�س���م ونظ���ام التحويل للكلية 

)ف�سلي/�سنوي(.

التخ�سي�س الآيل
املق�سود بالتخ�سي�ص الآيل :

  التخ�س���ي�ص الآيل عب���ارة ع���ن حتقي���ق رغب���ات الطلبة من خ���الل التحاقه���م بالتخ�س�س���ات الأكادميية التي 
يرغبونها يف الكليات امل�س���اركة برنامج ال�س���نة التح�س���رية )امل�س���ار الطبي –  امل�س���ار العلمي –  امل�س���ار 
الإداري( ، الرامج امل�س���ائية بكلية خدمة املجتمع والتعليم امل�س���تمر )ال�س���نة التح�س���رية امل�س���ائية )امل�س���ار 
العلمي – امل�س���ار الإداري( – ال�س���نة التاأهيلية امل�س���ائية )امل�سار نظري(( والتي مت القبول بها يف بداية العام 

الدرا�سي مع الأخذ يف العتبار املعدل الرتاكمي للطلبة والطاقة ال�ستيعابية لكل ق�سم .
التحويل الإجباري لطلبة برنامج ال�سنة التح�سرية )م�سار طبي – م�سار علمي – م�سار اداري(

احلالت التي ت�ستوجب التحويل الإجباري للطالب :
يف حال���ة ع���دم متك���ن الطالب من اجتياز برنامج ال�س���نة التح�س���رية بنج���اح فيتوجب على الطال���ب التحويل 

الإجباري علمًا باأن التحويل يقت�سر فقط على الكليات التي ل تطبق برنامج ال�سنة التح�سرية.
يف حالة ر�س���وب الطالب يف اأكرث من ع�س���رة �س���اعات يحق له التقدم بطلب التحويل الإجباري  اإىل الكليات 

والأق�سام التي ل يلزم فيها اجتياز ال�سنة التح�سرية.
يف حال ان�س���حاب الطالب من برنامج ال�س���نة التح�س���رية يحق له اإعادة القيد ب�سرط التحويل الإجباري على 

األ يتجاوز الطالب اأكرث من اأربعة ف�سول درا�سية من تاريخ الن�سحاب الكلي من اجلامعة .
تغير التخ�س�ص الآيل اإىل برنامج العداد الرتبوي التتابعي
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املق�سود بتغير التخ�س�ص الآيل اإىل العداد الرتبوي التتابعي :
  التحوي���ل الآيل لرنام���ج الإع���داد الرتبوي التتابعي عبارة عن حتقيق رغب���ات الطلبة من خالل حتويلهم اإىل 
التخ�س�سات الأكادميية الرتبوية بعد اإكمال متطلبات التخرج بنجاح خالل فرتة التحويل الآيل النظامية اإىل 
برنام���ج الع���داد الرتب���وي وفق التقومي الزمني جلامع���ة اأم القرى  مع الأخذ يف العتبار الطاقة ال�س���تيعابية 

لكل ق�سم والكليات امل�ساركة بالرنامج .

حذف املقررات خارج اخلطة للطلبة املحولني
املق�سود بحذف املقررات خارج اخلطة  للطالب املحول :

    ه���و اثب���ات جميع املقررات التي �س���بق للطالب املحول درا�س���تها يف �س���جله الأكادمي���ي بحيث ل تدخل يف 
التقدير  واملعدل وُير�سد اأمامها الرمز )مح( اأي حُمول عنه اإذا مل تكن �سمن خطته الدرا�سية اجلديدة.

تغيري نوع الدرا�سة
املق�سود بتغير نوع الدرا�سة : 

   ه���و اأح���د احل���ركات الأكادميية بوكالة العمادة لل�س���وؤون الأكادميية حيث يتم تغير نوع الدرا�س���ة للطالب/
الطالب���ة بن���اًء عل���ى الرغب���ة وبعد التاأكد م���ن توفر جميع ال�س���روط من انت�س���اب اإىل انتظام اأو م���ن انتظام اإىل 

انت�ساب.

الن�سحاب من برنامج العداد الرتبوي التتابعي
املق�سود بالن�سحاب من العداد الرتبوي التتابعي : 

   هو اأحد احلركات الأكادميية بوكالة العمادة لل�سوؤون الأكادميية حيث يتم فيها الغاء تغير تخ�س�ص الطالب 
اإىل برنامج العداد الرتبوي التتابعي بناًء على رغبته ، ومن ثم ت�سدر له وثيقة التخرج وفق تخ�س�سه بدون 

العداد الرتبوي التتابعي .

تنفيذ القرارات التاأديبية 
املق�سود بتنفيذ القرارات التاأديبية على الطلبة : 

ه���ي اأح���د احلركات الأكادميية بوكالة العمادة لل�س���وؤون الأكادميي���ة حيث يتم فيها تنفيذ العقوبة ال�س���ادرة على 
الطالب بناًء على قرار �سادر من جلنة التاأديب بعمادة �سوؤون الطالب، وتختلف العقوبة باختالف ق�سايا الطلبة.
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اخلـطـط التنفيــذية
اخلطة التنفيذية لتغير التخ�س�ص الآيل بني الكليات والأق�سام

)مكة املكرمة – اجلموم – القنفذة – الليث – اأ�سم(
)انتظام – انت�ساب( )طالب – طالبات(

املق�سود بتغيري التخ�س�س الآيل:
  التحوي���ل الآيل عب���ارة ع���ن حتقي���ق رغب���ات الطلبة م���ن خ���الل حتويله���م اإىل التخ�س�س���ات الأكادميية التي 
يرغبونه���ا يف كلي���ات اجلامع���ة خالل ف���رتة التحويل النظامية وفق �س���وابط ومعاير تغير التخ�س����ص ، مع 
الأخ���ذ يف العتب���ار املع���دل الرتاكمي للطلب���ة ورغبات الطلبة والطاقة ال�س���تيعابية لكل ق�س���م ونظام التحويل 

للكلية )ف�سلي/�سنوي( .

نظام ومعايري ومواعيد تغيري التخ�س�س الآيل :
  يجوز حتويل الطلبة من كلية/ق�سم اإىل اآخر وفقًا ملا يلي: 

التحويل من كلية/ق�سم اإىل كلية/ق�سم اآخر داخل اجلامعة :
• اأن يكون الطالب/الطالبة قد اأم�س���ى ما ل يقل عن ف�س���ل درا�س���ي واحد يف كليته ول ي�سمل ذلك ف�سول 	

التاأجيل اأو العتذار عن الدرا�سة.
• يتقدم الطالب بطلب تغير التخ�س�ص الآيل خالل الفرتة النظامية وفق التقومي الزمني جلامعة اأم القرى.	
• ال يكون قد �سبق للطالب التحويل خالل درا�سته يف اجلامعة.	
• اأن تكون املدة النظامية املتبقية من درا�سة الطالب/الطالبة كافية لإكمال متطلبات التخرج .	
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• ل يحق للطالب املنقطع عن الدرا�سة واملف�سول اكادمييًا واملن�سحب كليًا يف الف�سل احلايل التحويل من 	
تخ�س�ص اإىل تخ�س�ص اآخر .

• ل يحق للطالب التحويل من تخ�س�ص اإىل تخ�س�ص اآخر اذا جتاوز اأكرث من ن�سف عدد �ساعات اخلطة 	
الدرا�سية.

• على الطلبة الراغبني يف التحويل للكليات الطبية )مكة – الليث – القنفذة( فعليهم اجتياز برنامج ال�سنة 	
التح�سرية امل�سار الطبي بنجاح.

• على الطلبة الراغبني يف التحويل للكليات العلمية )مكة – الليث – القنفذة( فعليهم اجتياز برنامج ال�سنة 	
التح�سرية امل�سار العلمي بنجاح .

• عل���ى الطلب���ة الراغب���ني يف التحويل للكلي���ات الإدارية )مكة(، فعليهم اجتياز برنامج ال�س���نة التح�س���رية 	
امل�سار الإداري بنجاح .

اآلية تغيري التخ�س�س الآيل :
• يت���م اإدخ���ال الرغب���ات خ���الل ف���رتة تغي���ر التخ�س����ص النظامية وف���ق التق���ومي اجلامعي ع���ر اخلدمات 	

اللكرتونية للطالب. 
• يتم اإتاحة الرغبات بناًء على احلالة الأكادميية للطالب)يجب اأن تكون احلالة الأكادميية للطالب انتظام(.	
• يحق للطالب اختيار ثالثة رغبات كحد اأعلى ورغبة واحدة كحد اأدنى ح�سب الأولوية.	
• يف حالة عدم حتقيق الرغبة الأوىل للطالب �سوف يقوم الرنامج الآيل باختيار الرغبة الثانية اأو الثالثة، 	

حت���ى يت���م حتويل جمي���ع الطلبة، )ويكون املعيار يف الختيار مبنيًا على املع���دل الرتاكمي للطلبة والطاقة 
ال�ستيعابية لكل ق�سم ورغبات الطلبة يف التحويل ونظام التحويل لكل كلية(.

• حتال جميع الطلبات اإىل روؤ�ساء الأق�سام لعتمادها خالل الفرتة النظامية لالعتماد وفق التقومي الزمني 	
للجامعة.

• حت���ال جميع الطلبات بعد اعتماد الأق�س���ام اإىل عمداء الكلي���ات لعتمادها خالل الفرتة النظامية لالعتماد 	
وفق التقومي الزمني للجامعة .
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• يف حال مت اعتماد رئي�ص الق�س���م على طلبات التحويل ومل يتم اعتماد عميد الكلية �س���وف تتم املفا�س���لة 	
الآلية بناءًا على اعتماد الق�سم.

• يف حال اعتماد عميد الكلية فقط �سوف تتم املفا�سلة الآلية بناءًا على اعتماد عميد الكلية.	
• يف حال مل تعتمد الطلبات من قبل رئي�ص الق�س���م وعميد الكلية ف�س���وف تعتر جميع الطلبات مرفو�س���ة 	

من قبل الكلية .
• ل ي�س���تلزم من الطالب/الطالبة مراجعة عمادة القبول والت�س���جيل نهائيًا لتقدمي طلبات تغير التخ�س�ص 	

الآيل.
• يت���م اإ�س���عار الطلب���ة عر ر�س���ائل اجل���وال )SMS( وعر موقع جامع���ة اأم القرى بالتخ�س����ص الذي مت 	

التحويل عليه وذلك بعد النتهاء من عملية املفا�سلة الآلية للطلبة املتقدمني  

ر�سم تو�سيحي بعملية تنفيذ اآلية تغير التخ�س�ص الآيل



272

اخلطة التنفيذية للتخ�سي�س الآيل
 لطلبة برنامج ال�سنة التح�سرية والرامج امل�سائية

بكلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
)مكة املكرمة – القنفذة – الليث( )طالب – طالبات(

املق�سود بحركة التخ�سي�س الآيل :
   التخ�س���ي�ص الآيل عب���ارة ع���ن حتقي���ق رغب���ات الطلبة من خ���الل التحاقه���م بالتخ�س�س���ات الأكادميية التي 
يرغبونه���ا يف الكلي���ات امل�س���اركة برنام���ج ال�س���نة التح�س���رية )امل�س���ار الطبي – امل�س���ار العلمي – امل�س���ار 
الإداري( ، الرامج امل�س���ائية بكلية خدمة املجتمع والتعليم امل�س���تمر )ال�س���نة التح�س���رية امل�س���ائية )امل�س���ار 
العلمي – امل�س���ار الإداري( – ال�س���نة التاأهيلية امل�س���ائية( والتي مت القبول بها يف بداية العام الدرا�س���ي مع 

الأخذ يف العتبار املعدل الرتاكمي للطلبة والطاقة ال�ستيعابية لكل ق�سم .

نظـــام ومعايـــري التخ�سي�ـــس الآيل لطلبـــة برناجمـــي ال�سنـــة التح�سرييـــة وال�سنـــة 
التح�سريية امل�سائية :

   يتم تخ�س���ي�ص الطلبة يف كليات اجلامعة امل�س���اركة برنامج ال�س���نة التح�س���رية )امل�س���ار الطبي – امل�س���ار 
العلمي – امل�س���ار الإداري(، وكذلك برنامج ال�س���نة التح�س���رية امل�س���ائية )م�سار علمي – م�سار اإداري( بعد 
اجتياز جميع مقررات ال�سنة التح�سرية بنجاح وكذلك ح�سول الطلبة على املعدل الرتاكمي )1.75( فاأكرث 

على النحو التايل:
• يتم اإدخال رغبات التخ�سي�ص من قبل الطلبة خالل الفرتة املحددة يف التقومي الزمني جلامعة ام القرى 	

عر اخلدمات الإلكرتونية مبوقع اجلامعة )خدماتي – اإدخال رغبات التخ�سي�ص(. 
• يت���م اإتاح���ة الرغبات للطلبة  بناًء على الكليات امل�س���اركة برنامج ال�س���نة التح�س���رية وامل�س���ار املقبول به 	

الطالب )الطبي – العلمي – الإداري( .
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• يتم ايقاف خدمة اإدخال الرغبات للطلبة قبل تنفيذ عملية التخ�سي�ص الآيل ، ثم يتم ادخال الرغبات اآليا 	
للطلبة الغر حمددة رغباتهم . 

• يف حال���ة ع���دم حتقي���ق الرغب���ة الأوىل للطالب/الطالبة �س���وف يقوم برنام���ج التخ�س���ي�ص الآيل باختيار 	
الرغب���ة الثاني���ة اأو الثالث���ة اأو الرابع���ة ... وهكذا، حتى يتم تخ�س���ي�ص جميع الطلب���ة، )ويكون املعيار يف 

الختيار مبنيًا على املعدل الرتاكمي للطلبة والطاقة ال�ستيعابية لكل ق�سم ورغبات الطلبة(.
• يت���م اإ�س���عار الطلبة عر ر�س���ائل اجل���وال )SMS( وعر موقع جامع���ة اأم القرى بالتخ�س����ص الذي مت 	

الرت�سيح عليه وذلك بعد انتهاء الدور الثاين يف الف�سل ال�سيفي .

نظام ومعايري التخ�سي�س الآيل لطلبة ال�سنة التاأهيلية امل�سائية :
   يتم تخ�سي�ص الطلبة يف كليات اجلامعة التي ت�سارك برنامج ال�سنة التاأهيلية امل�سائية بعد ح�سول الطلبة 

على املعدل الرتاكمي )2.00( فاأكرث على النحو التايل :
• يتم اإدخال رغبات التخ�سي�ص من قبل الطلبة خالل الفرتة املحددة يف التقومي الزمني جلامعة ام القرى 	

عر اخلدمات الإلكرتونية مبوقع اجلامعة )خدماتي – اإدخال رغبات التخ�سي�ص(. 
• ل يحق للطالب التخ�سي�ص يف حال وجود نتيجة )ح( حمروم يف اأي من مقررات ال�سنة التاأهيلية .	
• يتم اإتاحة الرغبات للطلبة  بناًء على الكلية امل�ساركة برنامج ال�سنة التاأهيلية امل�سائية .	
• يتم ايقاف خدمة اإدخال الرغبات للطلبة قبل تنفيذ عملية التخ�سي�ص الآيل ، ثم يتم ادخال الرغبات اآليا 	

للطلبة الغر حمددة رغباتهم . 
• يف حال���ة ع���دم حتقي���ق الرغب���ة الأوىل للطالب/الطالبة �س���وف يقوم برنام���ج التخ�س���ي�ص الآيل باختيار 	

الرغب���ة الثاني���ة اأو الثالث���ة اأو الرابع���ة ... وهكذا، حتى يتم تخ�س���ي�ص جميع الطلب���ة، )ويكون املعيار يف 
الختيار مبنيًا على املعدل الرتاكمي للطلبة والطاقة ال�ستيعابية لكل ق�سم ورغبات الطلبة(.

• يت���م اإ�س���عار الطلبة عر ر�س���ائل اجل���وال )SMS( وعر موقع جامع���ة اأم القرى بالتخ�س����ص الذي مت 	
الرت�سيح عليه وذلك بعد النتهاء من حركة التخ�سي�ص الآيل .
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ر�سم تو�سيحي بتنفيذ اآلية التخ�سي�ص الآيل
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اخلطة التنفيذية لتغيري التخ�س�س الآيل 
اإىل برنامج العداد الرتبوي التتابعي

)مكة املكرمة - القنفذة - الليث ( )انتظام( )طالب – طالبات(

املق�سود بتغيري التخ�س�س الآيل لربنامج الإعداد الرتبوي التتابعي : 
تغي���ر التخ�س����ص الآيل لرنام���ج الإعداد الرتب���وي التتابعي هو عب���ارة عن حتقيق رغب���ات الطلبة من خالل 
حتويلهم اإىل التخ�س�سات الأكادميية الرتبوية بعد اإكمال متطلبات التخرج بنجاح خالل فرتة التحويل الآيل 

النظامية ، مع الأخذ يف العتبار الطاقة ال�ستيعابية لكل ق�سم .

نظام ومعايري ومواعيد تغيري التخ�س�س الآيل لربنامج الإعداد الرتبوي التتابعي :
يحق التحويل للطلبة اإىل برنامج العداد الرتبوي التتابعي وفقًا ملا يلي: 

• اإكمال متطلبات التخرج بنجاح .	
• يتاح تقدمي الطلب عر اخلدمات اللكرتونية للطالب  وفق الكليات امل�ساركة بالرنامج .	
• ل يح���ق للطالب ا�س���تالم وثيقة التخرج يف ح���ال مت التقدمي على برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي، ويتم 	

اإ�س���دار الوثيق���ة اجلدي���دة بعد النتهاء م���ن برنامج الإعداد الرتب���وي التتابعي )مكتوبًا بها، التخ�س����ص 
الأ�سا�سي مع اإعداد تربوي(.

• يتق���دم الطال���ب بطل���ب اللتحاق برنام���ج العداد الرتب���وي التتابعي ع���ر اخلدمات اللكرتوني���ة للطالب 	
اعتبارا من الأ�سبوع الثاين من الف�سل الدرا�سي وحتى الأ�سبوع الثاين ع�سر لنف�ص الف�سل .

• يحق للطلبة املتوقع تخرجهم فقط التقدم باللتحاق بالرنامج .	
• اأن تكون اخلطة الدرا�سية الرتبوية لتخ�س�ص الطالب/الطالبة فعالة .	
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اآلية تغيري التخ�س�س الآيل لربنامج الإعداد الرتبوي التتابعي :
يتم تقدمي طلب اللتحاق برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي خالل فرتة التحويل النظامية للرنامج عن طريق 

موقع جامعة اأم القرى )خدماتي – طلب اللتحاق برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي(. 
يت���م اإتاح���ة تقدمي الطلب بناًء على احلالة الأكادميية للطالب/الطالبة )حيث يتوجب اأن تكون احلالة الأكادميية 

للطالب هي متوقع تخرجه(.
�س���وف تتم عملية التحويل اآليًا لرنامج الإعداد الرتبوي التتابعي عن طريق موقع جامعة اأم القرى )خدماتي 
– طلب اللتحاق برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي( وذلك بعد اإغالق الف�س���ل الدرا�س���ي وتفعيل الف�س���ل 

الدرا�سي اجلديد .
ل ي�س���تلزم م���ن الطالب/الطالب���ة مراجعة عمادة القبول والت�س���جيل نهائيًا لتقدمي طلب���ات التحويل الآيل طلب 

اللتحاق لرنامج الإعداد الرتبوي التتابعي.
يتم اإ�سعار الطلبة عر ر�سائل اجلوال )SMS( وعر موقع جامعة اأم القرى بتنفيذ.

ر�سم تو�سيحي لعملية تنفيذ اآلية التحويل الآيل لرنامج الإعداد الرتبوي التتابعي
 

ل
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ر�سم تو�سيحي بعملية الن�سحاب الآيل من برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي

مالحظات هامة:
• بناًء على اخلطورة رقم )6(: يتوجب على الطالب/الطالبة �س���حب ا�س���تمارة ان�س���حاب واإخالء طرف من 	

اجلامع���ة واعتماده���ا من )الق�س���م – الكلية –املكتبة املركزية – عمادة �س���وؤون الطالب – عمادة القبول 
والت�سجيل(

• يحق للطالب التقدم بطلب الرتاجع عن اللتحاق برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي مرة واحدة فقط.	
• يتوج���ب عل���ى الطالب ا�س���رتجاع املكافاة التي مت �س���رفها يف حالة مت الرتاجع ع���ن الرنامج قبل اإكمال 	

�ساعات اخلطة بنجاح.
• بن���اًء عل���ى اخلطوة رقم )3(: يتم حذف اجل���دول ونتائج مواد الإعداد الرتبوي التتابعي واإ�س���دار وثيقة 	

تخرج بدون اإعداد تربوي لعدم اكتمال �ساعات اخلطة بنجاح.

مالحظة : يف طور التنفيذ الكرتونيا
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اخلطة التنفيذية لتغيري نوع الدرا�سة  
) انت�ساب / انتظام (

)مكة املكرمة - القنفذة - الليث ( )انتظام( 
)طالب – طالبات(

تغيري نوع الدرا�سة :
املق�سود بحركة تغير نوع الدرا�سة : 

ه���ي اأح���د احلركات الأكادميي���ة بوكالة العمادة لل�س���وؤون الأكادميية، حيث يتم تغير نوع الدرا�س���ة للطالب/
الطالب���ة بن���اًء عل���ى الرغب���ة وبعد التاأكد م���ن توفر جميع ال�س���روط من انت�س���اب اإىل انتظام اأو م���ن انتظام اإىل 

انت�ساب.
نظام ومعاير تغير نوع الدرا�سة :

يج���وز للطالب/للطالب���ة تغي���ر نوع الدرا�س���ة )من انت�س���اب اإىل انتظ���ام( اأو  من)انتظام اإىل انت�س���اب( خالل 
الأ�س���بوع الأول م���ن الدرا�س���ة وفق التق���ومي الزمني جلامعة اأم الق���رى مع مراعاة ال�س���روط الواجب توفرها 

للتقدمي.
احلالة الأوىل :تغيري نوع الدرا�سة من انت�ساب اإىل انتظام:

• اأن ل يقل املعدل الرتاكمي عن 3.25 من اأ�سل 4.	
• اأن يكون تغير نوع الدرا�سة اإىل النتظام بعد ال�سنة الأوىل اأو ال�سنة الثانية من الدرا�سة ول ي�سمل ذلك 	

ف�سول التاأجيل اأو العتذار .
• اأن ل يكون الطالب قد در�ص ما يزيد عن 50% من متطلبات التخرج. 	
• اأن يكون الطالب �سعودي اجلن�سية اأو من اأم �سعودية.	
• اأن ل يكون قد م�سى على �سهادة الثانوية العامة اأكرث من خم�ص �سنوات من تاريخ ح�سوله على ال�سهادة.	
• اإح�س���ار اإفادة من الأحوال املدنية تفيد بعدم العمل )ويف حالة العمل، فيتوجب اإح�س���ار اإفادة باملوافقة 	

على ال�ستمرار يف الدرا�سة بنظام النتظام(.
• يجب اإرفاق ال�سجل الأكادميي )يتم اإ�سداره من ق�سم اخلدمات الطالبية بعمادة القبول والت�سجيل(.	
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• يت���م ا�س���تقبال طلب���ات تغير نوع الدرا�س���ة بنهاية كل ف�س���ل درا�س���ي ث���اين للتاأكد من احت�س���اب املعدل 	
الرتاكمي اجلديد.

• يف حالة ا�ستيفاء جميع ال�سروط، يتم تنفيذ الطلب خالل الأ�سبوع الأول من الف�سل الدرا�سي من العام 	
اجلديد .

احلالة الثانية :تغيري نوع الدرا�سة من انتظام اإىل انت�ساب:
• موافقة الطالب/الطالبة على تغير نوع الدرا�سة من انتظام اإىل انت�ساب.	
• موافقة الق�سم والكلية على عملية تغير نوع الدرا�سة. 	
• موافقة الق�سم على معادلة املواد من انتظام اإىل انت�ساب ح�سب النموذج املعد لذلك	
• يتم تخريج الطالب/الطالبة على نظام النت�ساب يف وثيقة التخرج وال�سجل الأكادميية للخريجني.	
• يتم ا�ستقبال طلبات تغير نوع الدرا�سة خالل الأ�سبوع الأول من الف�سل الدرا�سي .	
• يعام���ل الطالب املنت�س���ب من حيث القبول ور�س���د التقديرات والتحويل والف�س���ل واإع���ادة القيد وغرها 	

معاملة الطالب املنتظم عدا ح�سور املحا�سرات.
• ح�س���ور اللقاءات التح�س���رية التي تقدمها الكليات املقدمة للرنامج بح�س���ب املواعيد والليات التي يتم 	

العالن عنها.
ال�سروط التي متنع من تنفيذ طلب تغير نوع الدرا�سة :

• ع���دم ا�س���تيفاء جميع ال�س���روط الواج���ب توفرها لتغير نوع الدرا�س���ة )ح�س���ب احلال���ة الأوىل اأو احلالة 	
الثانية(.
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ر�سم تو�سيحي بعملية تنفيذ تغير نوع الدرا�سة من انت�ساب اإىل انتظام
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الح�سـائيـات الرقميـــة
اح�سائية الطلبة املوؤجلني للدرا�سة للعام 1436ه�

جدول رقم ) 51(

املجموعالف�سل الدرا�سياجلن�ص الثاينالأول
266144410طالب

152194346طالبات
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اح�سائية الطلبة املعتذرين عن الدرا�سة للعام الدرا�سي 1436ه�
جدول رقم ) 52(

املجموعالف�سل الدرا�سياجلن�ص ال�سيفيالثاينالأول
1008115314863647طالب

8629024532217طالبات
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اح�سائية الطلبة املن�سحبني كليا من اجلامعة للعام الدرا�سي 1436ه�
جدول رقم ) 53(

املجموعالف�سل الدرا�سياجلن�ص ال�سيفيالثاينالأول
1005124814823735طالب

4063732861065طالبات
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اح�سائية باإعادة قيد الطلبة للدرا�سة للعام الدرا�سي 1436ه�
جدول رقم )54(

املجموعالف�سل الدرا�سياجلن�ص ال�سيفيالثاينالأول
1253109715833933طالب

36126047668طالبات
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اح�سائية املف�سولني اأكادمييًا للعام الدرا�سي 1436ه�
جدول رقم ) 55(

املجموعالف�سل الدرا�سياجلن�ص ال�سيفيالثاينالأول
140318568534112طالب

61337912852277طالبات
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اح�سائية املنقطعني عن الدرا�سة للعام الدرا�سي 1436ه�
جدول رقم ) 56(

املجموعالف�سل الدرا�سياجلن�ص الثاينالأول
161511792794طالب

10708471917طالبات
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اح�سائية الطلبة ال�سادرة بحقهم قرار تاأديبي من جلنة التاأديب
بعمادة �سوؤون الطالب للعام الدرا�سي 1436ه�

جدول رقم ) 57(

املجموعالف�سل الدرا�سياجلن�ص الثاينالأول
11-طالب

184563طالبات
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اح�سائية الطلبة املحولني اآليا بني كليات اجلامعة للف�سل الدرا�سي الأول 1436ه� 
جدول رقم ) 58(

الكلية
اجلن�ص

طالباتطالب
5259ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

1119الرتبية
2512العلوم التطبيقية

6359اللغة العربية واآدابها
258291الدعوة واأ�سول الدين

7170العلوم الجتماعية
--176الهند�سة والعمارة الإ�سالمية

273احلا�سب الآيل ونظم املعلومات
1414الكلية اجلامعية باجلموم

12--الت�ساميم
204128الكلية اجلامعية بالقنفذة
90171الكلية اجلامعية بالليث

14اإدارة الأعمال
--15الدرا�سات الق�سائية

--2الهند�سة بالقنفذة
--12الهند�سة بالليث

919العلوم القت�سادية واملالية الإ�سالمية
74--الكلية اجلامعية باأ�سم
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اح�سائية الطلبة املحولني اآليا بني كليات اجلامعة للف�سل الدرا�سي الثاين 1436ه� 
جدول رقم )59 (

اجلن�صالكلية
طالباتطالب

29840ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية
9482الرتبية

27267العلوم التطبيقية
6970اللغة العربية واآدابها

186242الدعوة واأ�سول الدين
228281العلوم الجتماعية

--108الهند�سة والعمارة الإ�سالمية
--14الطب واجلراحة

84احلا�سب الآيل ونظم املعلومات
41--ال�سيدلة

5518العلوم الطبية التطبيقية
14258الكلية اجلامعية باجلموم

68--الت�ساميم
28776الكلية اجلامعية بالقنفذة
9489الكلية اجلامعية بالليث

18ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية
312ال�سنة التح�سرية )امل�سار الطبي(
1915ال�سنة التح�سرية )امل�سار العلمي(

621ال�سنة التح�سرية )امل�سار الإداري(
1547اإدارة الأعمال

--22الدرا�سات الق�سائية
--5الهند�سة بالقنفذة
--5الهند�سة بالليث

--1احلا�سب الآيل بالليث
--1احلا�سب الآيل بالقنفذة

518العلوم القت�سادية واملالية الإ�سالمية
30--الكلية اجلامعية باأ�سم
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اح�سائية التخ�سي�ص الآيل برنامج ال�سنة التح�سرية للم�سار )الطبي – العلمي – الداري(
مبقر اجلامعة مبكة املكرمة للعام الدرا�سي 1436ه�

جدول رقم )60 (

ن�سبة الت�سربالجمايلاعداد التخ�سي�صالكليات امل�ساركةنوع امل�سار
طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

الطبي

120120الطب واجلراحة

446750%39%9

2530طب الأ�سنان
107270العلوم الطبية التطبيقية

70135ال�سيدلة
25115التمري�ص

ال�سحة العامة 
9980واملعلوماتية ال�سحية

العلمي

كلية الهند�سة والعمارة 
--435الإ�سالمية

765694%44%46 كلية احلا�سب الآيل 
248201ونظم املعلومات

82493كلية العلوم التطبيقية
18%67%103322103322كلية اإدارة الأعمالالداري
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اح�سائية التخ�سي�ص الآيل لرنامج ال�سنة التح�سرية للم�سار )الطبي – العلمي( 
مبقر اجلامعة بالقنفذة للعام الدرا�سي 1436ه�

جدول رقم ) 61(

ن�سبة الت�سربالجمايلاعداد التخ�سي�صالكليات امل�ساركةنوع امل�سار
طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

�سفر18%6143--30العلوم ال�سحية بالقنفذةالطبي 3143الطب بالقنفذة
--51%--151--101الهند�سة بالقنفذةالعلمي

------50احلا�سب الآيل بالقنفذة
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اح�سائية التخ�سي�ص الآيل لرنامج ال�سنة التح�سرية للم�سار )الطبي –  العلمي(
مبقر اجلامعة بالليث للعام الدرا�سي 1436ه�

جدول رقم ) 62(

ن�سبة الت�سربالجمايلاعداد التخ�سي�صالكليات امل�ساركةنوع امل�سار
طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

--30%--353735العلوم ال�سحية بالليثالطبي
--69%--40--27الهند�سة بالليثالعلمي

------31احلا�سب الآيل بالليث
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اح�سائية التخ�سي�ص الآيل لرنامج ال�سنة التاأهيلية امل�سائية )امل�سار النظري(
مبقري اجلامعة مبكة املكرمة والقنفذة للعام  الدرا�سي 1436ه�

جدول رقم ) 63(

اعداد التخ�سي�صالكليات امل�ساركةنوع امل�سار
طالباتطالب

النظري

5068العلوم الجتماعية
3180الدعوة واأ�سول الدين
1758اللغة العربية واآدابها

3556الرتبية
6473ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

7332الكلية اجلامعية بالقنفذة
743العلوم القت�سادية واملالية الإ�سالمية
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النماذج امل�ضتخدمة بالق�ضم
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الخدمـــات 
الطالبيـــة
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ق�سم اخلدمات الطالبية

نبذة عن ق�سم اخلدمات الطالبية
   يقوم ق�سم اخلدمات الطالبية على توفر العديد من اخلدمات اللكرتونية وغر اللكرتونية للطلبة؛ وتتنوع 
هذه اخلدمات فمنها خدمة ذاتية، واأخرى تقدم مبا�سرة للطلبة، وخدمة مقدمة اإىل اإدارات واأق�سام اجلامعة، 
وكذلك خدمات مقدمة جلهات حكومية اأخرى، بالإ�سافة اىل م�ساعدة الطلبة يف حل امل�ساكل التي قد تواجههم 

يف الدخول عر البوابة اللكرتونية.

مهام ق�سم اخلدمات الطالبية
• طباعة اإفادة انتظام )يف حالة تقدميها داخل ادارات واق�سام اجلامعة(	
• طباعة اإفادة انتظام )يف حالة تقدميها جلهات حكومية اخرى(	
• طباعة اإفادة تخفي�ص تذكرة اخلطوط ال�سعودية.	
• حتديث بيانات الطلبة)رقم الهاتف املحمول - ا�سم الطالب/ الطالبة باللغة الجنليزية (	
• حتديث كلمة املرور للطلبة. 	
• طباعة ال�سجل الأكادميي.	
• طباعة منوذج طلب )تاأجيل( عن الدرا�سة للطالب / الطالبة .	
• طباعة منوذج طلب )اعتذار( عن الدرا�سة للطالب / الطالبة 	
• ا�ستكمال بيانات منوذج اإ�سدار بدل فاقد للبطاقة جامعية.	
• ا�ستكمال بيانات منوذج طلب م�ساعدة فورية لل�سعوديات وغر ال�سعوديات.	
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مهام خا�سة  فقط ب�سطر الطالب: 
• ت�سليم ملفات الطالب )وثائق املرحلة الثانوية(. 	
• طباعة تو�سية طالب. 	
• طباعة مناذج )اإخالء طرف(.	
• طباعة ال�سجالت الر�سادية. 	
• طباعة جدول طالب.	
• الت�سديق طبق الأ�سل لوثائق التخرج وال�سجالت الأكادميية. 	

مهام خا�سة  فقط يف مقر الطالبات : 
• ا�س���تالم )البطاقات اجلامعية( / للطالبات املوؤجالت اأو املعتذرات من قبل ق�س���م ال�س���وؤون الأكادميية بعد 	

تنفيذ احلركة للطالبة.
• ت�سليم )البطاقات اجلامعية( للطالبات املوؤجالت اأو املعتذرات بعد انتهاء الف�سل الدرا�سي.	
• طباعة جدول الدرا�سي للطالبة.	
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اح�سائية باخلدمات الطالبية مبقر الطالب للعام الدرا�سي 1436-1437ه�
جدول رقم ) 64 (

مدة املهمةالإح�سائيةاخلدمة املقدمة
خالل العام الدرا�سي4300افاده انتظام

خالل العام الدرا�سي1950افاده تخفي�ص
خالل العام الدرا�سي3250م�سادقه طبق الأ�سل

خالل العام الدرا�سي1540حتديث بيانات
خالل العام الدرا�سي309ت�سليم ملفات

خالل العام الدرا�سي11349الجمايل
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اح�سائية باإجنازات  ق�سم اخلدمات الطالبية مبقر الطالبات للعام الدرا�سي 1436-1437ه�
جدول رقم ) 65 (

مدة املهمةالإح�سائيةاخلدمة املقدمة
خالل العام الدرا�سي476طباعة افادة النتظام

خالل العام الدرا�سي260طباعة افادة تخفي�ص اخلطوط ال�سعودية
الفرتة املحددة للتاأجيل86طباعة منوذج تاأجيل الف�سل الدرا�سي
الفرتة املحددة لالعتذار252طباعة منوذج اعتذار الف�سل الدرا�سي

خالل العام الدرا�سي15ا�ستكمال بيانات منوذج اإ�سدار بدل فاقد للبطاقة اجلامعية.
خالل العام الدرا�سي589حتديث بيانات الطالبات )رقم الهاتف املحمول(

خالل العام الدرا�سي10طباعة جدول
خالل العام الدرا�سي376طباعة �سجل اكادميي

بعد انتهاء الف�سل الدرا�سي458ت�سليم البطاقات اجلامعية للطالبات املوؤجالت واملعتذرات عن الدرا�سة
نهاية فرتة احلركة الأكادميية705ا�ستالم البطاقات اجلامعية من قبل وحد ال�سوؤون الأكادميية

خالل العام الدرا�سي143ت�سليم وثائق التخرج
خالل العام الدرا�سي524الت�سديق طبق ال�سل لوثائق التخرج وال�سجالت الأكادميية

خالل العام الدرا�سي27خدمات اأخرى
خالل العام الدرا�سي3921الجمايل
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اأهم م�ساركات الق�سم خالل  الف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1437/1436ه�
جدول رقم )66 (

مدة املهمةاملهمة

ا�ستالم  وثائق التخرج وال�سجالت الأكادميية املتبقية من ق�سم التخرج للف�سل الدرا�سي 
الثاين من العام اجلامعي 1437/1436ه�.

مناقلة اأختام طبق الأ�سل من ق�سم التخرج  اإىل ق�سم اخلدمات الطالبية.
1437/6/1ه�

تكليف رئي�سة الق�سم بامل�ساعدة يف ق�سم التخرج بالإ�سافة اإىل مهام العمل الأ�سا�سية.
1437/3/11ه�

اإىل
1437/5/2ه�

ال�سرتاك �سمن اللجان املنظمة حلفل تخرج الدفعة )43( للعام اجلامعي 1437/1436ه� من 
طالبات جامعة ام القرى  لبع�ص من�سوبات الق�سم.

1437/5/14ه�
اإىل

1437/7/23ه�

امل�ساركة يف ت�سليم الطالبات  املتفوقات اأو�سحة وبرو�سات  التفوق لبع�ص من�سوبات الق�سم.
1421/7/17ه�

اإىل
1437/7/21ه�

1437/4/7ه�امل�ساركة يف فرز وتوزيع وثائق الطالبات اخلريجات  للف�سل الدرا�سي الول 1437/1436

1437/8/23ه�امل�ساركة يف فرز وثائق الطالبات اخلريجات  للف�سل الدرا�سي الثاين 1437/1436

1437/8/25ه�امل�ساركة يف توزيع وثائق الطالبات اخلريجات للف�سل الدرا�سي الثاين 1437/1436
1437/9/19ه�
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النماذج امل�ضتخدمة بالق�ضم



309



310



311



312



313



314



315

قســــم
التخـــرج
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ق�ســـم التخـــرج

نبذة عن  ق�سم التخرج
ُيعنى ق�س���م التخرج  بالإ�س���راف على �س���وؤون  اخلريجني واخلريجات يف اجلامعة �س���واء الطلبة اخلريجني اأو 
املتوق���ع تخرجه���م  الذي���ن يقومون باإجراءات التخرج والتوا�س���ل مع اجلهات املخت�س���ة داخ���ل اجلامعة حلل 
امل�س���اكل العالقة والعمل على اجناز معامالت التخرج اخلا�س���ة بالطلبة ومنها : )ا�س���تخراج �س���هادة التخرج 
وك�س���ف الدرجات باللغتني العربية والجنليزية ، ا�س���تخراج �س���هادة بدل فاقد ، توثيق وت�س���ديق �س���هادات 
التخرج وك�س���وف الدرجات ، اإعداد الح�س���ائيات اخلا�س���ة باخلريجني واي�س���ا الطلبة املتفوقني وتزويدها 

للجهات املعنية ، التاأكد من �سحة بيانات الطلبة اخلريجني وتدقيقها للجهات عند الطلب (

اجنازات ق�سم التخرج
الجنازات العامة :

• اإع���داد وجتهي���ز وثائ���ق التخرج وال�س���جالت الأكادميية للطلبة اخلريجني  يف نهاية كل ف�س���ل درا�س���ي.	
وميكن تلخي�ص عدد الطلبة اخلريجني بجميع املقرات خالل عام 1437/1436ه� على النحو التايل :

جدول رقم )67(

عدد اخلريجني واخلريجاتالف�سل الدرا�سي

3070الف�سل الدرا�سي الول لعام 1436- 1437ه�

8814الف�سل الدرا�سي الثاين لعام 1436- 1437ه�

757الف�سل الدرا�سي ال�سيفي لعام 1436- 1437ه�

12641اإجمايل اخلريجني لعام 1436-1437ه�
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• تعديل الوثائق وال�سجالت الأكادميية ذات الرقم اجلامعي للطلبة بجميع املقرات ، بحيث ي�سمل التعديل 	
البيانات التالية :  )ال�سم بالعربي، ال�سم بالإجنليزي ، رقم ال�سجل املدين ، تغير التخ�س�ص ، اإ�سافة 

مرتبة ال�سرف (.
• اإ�سدار الوثائق وال�سجالت الأكادميية بدل تالف وبدل فاقد.	
• الغاء التخريج للطلبة الراغبني يف  درا�سة الإعداد الرتبوي.	
•  التخريج اليدوي للحالت التالية : ) الطلبة اللذين تاأخر ر�سد الدرجة لهم، اإلغاء الرتبوي اأو اأي م�سكلة 	

اأخرى(
•  اإ�سدار بدل فاقد اأو بدل تالف اأو تعديل ال�سم بالعربي اأو الجنليزي اأو ال�سجل املدين لوثائق الكليات 	

املن�سمة وذلك باإدخال بياناتهم بالأوراكل بعد التاأكد من بياناتهم من كلياتهم.
•  اإ�س���دار بدل فاقد اأو بدل تالف اأو تعديل ال�س���م بالعربي لل�سجالت الأكادميية خلريجات كلية الرتبية / 	

اإعداد املعلمات ) خا�ص ب�سطر الطالبات (
•  اإ�س���دار الوثائ���ق وال�س���جالت الأكادميي���ة التاريخي���ة  )ب���دل فاقد اأو تال���ف اأو تعديل ال�س���م بالعربي اأو 	

بالإجنليزي اأو ال�سجل املدين(. 
• الت�س���ديق على وثائق التخرج وال�س���جالت الأكادميية وذلك بعد التاأكد من الأ�س���ول و ت�س���ديقها طبق 	

الأ�سل وي�سرتط اأن تكون تلك الن�سخ وا�سحة وجميع البيانات مكتملة فيها.
•  اإدخال بيانات اإخالء الطرف يف الأوراكل.	
•  طباعة تقارير اأ�سماء الطلبة اخلريجني و املتوقع تخرجهم لإعداد دليل التخرج 	
•  التجهيز حلفل التخرج.	
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ال�سجالت التاريخية :
ي�س���رف ق�س���م التخرج على �س���جالت نتائج الطالبات امللتحقات �س���ابقًا بالكليات قبل ان�سمامها للجامعة وهي 

كالتايل:
�سجالت نتائج الطالبات امللتحقات �سابقًا بكلية اإعداد املعلمات قبل ان�سمامها للجامعة

جدول رقم ) 68 (
مكان احلفظعدد املجلداتفرتة الأعوامالكلية / الق�سمت
الدرج �ص1402142071اللغة العربية والعلوم الجتماعية1
الدرج �ص1421143092اللغة العربية والعلوم الجتماعية2
الدرج �ص1402141793القران الكرمي والدرا�سات ال�سالمية3
الدرج �ص14181430124القران الكرمي والدرا�سات ال�سالمية4
الدرج �ص14021430165الريا�سيات والعلوم5
الدرج ك 14021430151القت�ساد املنزيل والرتبية الفنية6
الدرج ك 14091430172ريا�ص الأطفال7
الدرج ك 1408141533املخترات8
الدرج ك 4---م�سودات ومناذج9

)88( جملداملجموع
ب ( �سجالت نتائج طالبات الكلية ال�سحية  قبل الن�سمام للجامعة:

جدول رقم ) 69 (
العددالعاما�سم امللفالرقم

14181-1423ه��سجالت كلية العلوم ال�سحية1
14221-1423ه��سجالت قبالة2
14231-1424-1425-1426-1427ه��سجالت متري�ص – اأ�سنان3
14313-1432ه��سجالت متري�ص عام4
14301-1431ه��سجالت قبالة5
14291-1430ه��سجالت متري�ص6
14312-1432ه��سجالت قبالة7
14291-1430ه��سجالت قبالة- اأ�سنان8
14291-1430ه��سجالت متري�ص9

14272-1428-1429ه��سجالت متري�ص اأ�سنان- قباله10
14291-1430ه��سجالت قبالة الف�سل الأول11
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امللفات الأخرى :
جدول رقم ) 70 (

العددالعاما�سم امللفالرقم
1)1421_1422(اختبارات الف�سل الأول الدور الأول1
1)1422_1423(الف�سل الدرا�سي الأول الدور الأول2
1)1422_1423(الف�سل الدرا�سي الثاين الدور الثاين3
1)1422-1423(الف�سل الدرا�سي الثاين الدور الأول4
1)1423_1424(الف�سل الدرا�سي الأول5
1)1423_1424(الف�سل الدرا�سي الثاين6
1)1423_1424(اختبارات الدور الثاين7
1)1423_1424(نتائج اختبارات نهائية8
1)1425_1426(اختبارات نهائية ف�سل ثاين اأوىل )ا�سنان(9

1)1425_1426(اختبارات نهائية الدور الول الف�سل الأول10
1)1425_1426(اختبارات ا�ستثنائية الف�سل الأول11
1)1425_1426(اختبارات ا�ستثنائية الدور الثاين12
1)1426_1427(اختبارات نهائية الف�سل الثاين ال�سنة الأوىل13
1)1426_1427(اختبارات نهائية الف�سل الدرا�سي الأول قباله )اأ�سنان(14
1)1426_1427(اختبارات نهائية الف�سل الثاين قباله اأ�سنان )متري�ص(15
1)1426_1427(اختبارات نهائية )الف�سل الأول( ال�سنة الأوىل16
1)1426_1427(اختبارات النهائية الف�سل الأول والثاين )الدور الثاين(17
1)1427_1428(اختبارات نهائية الف�سل الول قباله )متري�ص ا�سنان(18
1)1427_1428(اختبارات نهائية الف�سل الدرا�سي الأول ال�سنة الأول19

1)1427_1428(اختبارات ف�سل درا�سي ثاين متري�ص قبالة ا�سنان20

اختبارات الدور الثاين الف�سل الأول والثاين ثانيه وثالثه متري�ص 21
1)1427_1428(قباله ال�سنة الأوىل

1)1424_1425(اختبارات نهائية الف�سل الدرا�سي الثاين22
1)1430_1431(اختبارات +�سجالت الف�سل الأول قباله23
1)1424_1425(اختبارات الدور الثاين24
1)1427_1428(اختبارات نهائية ال�سل الثاين ال�سنة الأوىل25
1)1425_1426(اختبارات نهائية الف�سل الثاين متري�ص وقباله26
1)1428_1429(اختبارات الف�سل الدرا�سي الأول ال�سنة الأوىل27
اختبارات الدور الثاين الف�سل الدرا�سي الأول متري�ص قباله الف�سل 28

1)1428_1429(الأول ال�سنة الأوىل
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العددالعاما�سم امللفالرقم
اختبارات نهائية الف�سل الدرا�سي الثاين متري�ص قبالة اأ�سنان ال�سنة 29

1)1428_1429(الثانية والثالثة
1)1428_1429(اختبارات الف�سل الدرا�سي الأول ال�سنة الأوىل30
1)1428_1429(اختبارات نهائية الف�سل الدرا�سي الأول متري�ص قبالة ا�سنان31
1)1429_1430(اختبارات نهائية الف�سل الثاين ال�سنة الأوىل32
اختبارات الدور الثاين الف�سل الأول والثاين ثانيه وثالثه متري�ص 33

1)1429_1430(قبالة الدور الثاين
1)1424_1426(�سهادات تخرج موؤقته34
1����خريجات الكلية ال�سحية تخ�س�ص عام35
1)1418_1428(خريجات املعهد ال�سحي36
1)1409_1410(خريجات املعهد ال�سحي37
1)1411_1412(خريجات املعهد ال�سحي38
)1406_1407(خريجات املعهد ال�سحي الالتي مل ي�ستلمن وثائقهن39

)1417_1416(1
1)1427_1428(قرارات تعني قباله متري�ص40
1)1420_1421(اختبارات نهائية ف�سل ثاين41
1)1421_1422(اختبارات نهائية دور ثاين قباله42
1)1421_1422(نتائج اختبارات الف�سل الثاين الدور الثاين43
1)1421_1422(اختبارات ف�سل درا�سي ثاين الدور الأول44

الجنازات اخلا�سة مبقر الطالبات :
 اأوًل :  جتهيز  وثائق الطالبات اخلريجات مبقر الزاهر خالل العام الدرا�سي 1437/1436ه�

يتم يف كل عام و�سع خطط لتنظيم عملية ت�سليم وثائق التخرج للطالبات اخلريجات داخل مقر الطالبات من 
خالل ال�س���تعانة بالكوادر املادية والب�س���رية الالزمة لإمتام عملية الت�س���ليم )وي�س���تمر عمل اللجنة ملدة تقارب 

الأ�سبوعني( 
 وتتلخ�ص خطة العمل يف الآتي :

•  ا�ستالم وثائق التخرج وال�سجالت الأكادميية من ق�سم البنني وفرزها وت�سنيفها ح�سب الق�سم .	
• تدبي�ص �سفحات ال�سجالت الأكادميية وو�سع كل �سجل مبعية وثيقة التخرج .	
• ترتيب وثائق و�سجالت كل ق�سم ب�سكل اأبجدي .	
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• ت�سنيف وثائق و�سجالت كل ق�سم يف حاوية م�ستقلة  .	
• جتهيز قوائم وبيانات  توقيع ا�ستالم الطالبات .	
• توزيع املوظفات على نوافذ �سالة اخلدمات )لت�سليم وثائق التخرج وال�سجالت الأكادميية( 	
• مطابقة وختم �سور الوثائق وال�سجالت بعد ت�سويرها من قبل الطالبات .	

وقد مت بف�سل الله وتوفيقه خالل هذا العام اإجناز الآتي :
•  تنفيذ خطة ت�سليم وثائق التخرج خلريجات الف�سل الدرا�سي الأول من عام 1437/1436ه�  والبدء يف 	

العمل يوم الثالثاء املوافق 1437/4/7ه� يف �س���الة اخلدمات اخلا�س���ة بوكالة عمادة القبول والت�سجيل 
مببنى )د( يف الدور الأر�سي بعد النتهاء من جتهيز )1081( وثيقة تخرج للطالبات اخلريجات من مقر 

الزاهر .
• تنفيذ خطة ت�سليم وثائق التخرج خلريجات الف�سل الدرا�سي الثاين من عام 1437/1436ه�  والبدء يف 	

العمل يوم الربعاء املوافق 1437/8/25ه� يف �سالة اخلدمات اخلا�سة بوكالة عمادة القبول والت�سجيل 
مببنى )د( يف الدور الأر�سي بعد النتهاء من جتهيز )3406( وثيقة تخرج للطالبات اخلريجات من مقر 
الزاهر تنفيذ خطة ت�سليم وثائق التخرج خلريجات الف�سل الدرا�سي ال�سيفي من عام 1437/1436ه�  
والب���دء يف العم���ل ي���وم الأح���د املواف���ق 1437/11/11ه���� يف �س���الة اخلدمات اخلا�س���ة بوكال���ة عمادة 
القبول والت�س���جيل مببنى )د( يف الدور الأر�س���ي بعد النتهاء من جتهيز )283( وثيقة تخرج للطالبات 

اخلريجات من مقر الزاهر.



323

وميكن تلخي�ص اأعداد اخلريجات مبقر الزاهر خالل عام 1437/1436ه� على النحو التايل :
جدول رقم ) 71 (

عدد امل�ستلماتعدد اخلريجات مقر الزاهرالف�سل الدرا�سي
1081950الف�سل الدرا�سي الأول لعام 1437/1436ه�
34062319الف�سل الدرا�سي الثاين لعام 1437/1436ه�

283186الف�سل الدرا�سي ال�سيفي لعام 1437/1436ه�
456-جميع الأعوام ال�سابقة

528-تخريج يدوي
4439-اجمايل الوثائق امل�سلمة

     ثانيًا :عمل تخريج يدوي لبع�س الطالبات اخلريجات :
مت عمل تخريج يدوي عن طريق املنظومة للطالبات الالتي تاأخر ر�سد درجاتهن وكذلك الطالبات الالتي رغنب 
يف اإلغاء الرنامج الرتبوي التتابعي والطالبات الالتي واجهتهن اأي م�س���كلة اأخرى يف عملية التخريج وكان 

اإجمايل  عدد الطالبات التي مت عمل التخريج اليدوي لهن خالل العام   )528( طالبة.

ثالثًا : عمل التعديالت الالزمة يف وثائق التخرج وال�سجالت الأكادميية :
يتم تعديل بع�ص الوثائق وال�سجالت الأكادميية لبع�ص الطالبات اخلريجات لالأ�سباب التالية : ) اإ�سدار بدل 
فاقد – اإ�س���دار بدل تالف � تعديل ال�س���م بالعربي اأو باللغة الإجنليزية – تغير التخ�س����ص – اإ�سافة مرتبة 
�س���رف(  وكان اإجمايل عدد الطالبات الالتي مت عمل التعديالت الالزمة يف وثائقهن و�س���جالتهن الأكادميية 

خالل العام   )592( طالبة.

رابعًا : حفظ واأر�سفة مناذج اإخالء طرف اخلريجات:  
بع���د انته���اء ف���رتة ت�س���ليم وثائق التخرج وال�س���جالت الأكادميية للطالب���ات اخلريجات ، يتم ت�س���جيل ذلك يف 
املنظومة وتنظيم مناذج اإخالء الطرف داخل الأر�سيف ، وكان اإجمايل  عدد امللفات التي حتوي مناذج اإخالء 

الطرف )10( ملفات افرجنية.
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خام�ســـًا : ُمطابقـــة �سور وثائق التخـــرج وال�سجالت الأكادميية مـــع الأ�سول جلميع 
اخلريجات:

 ُمطابقة �س���ور وثائق التخرج وال�س���جالت الأكادميية مع الأ�س���ول ، وختمها بطبق الأ�س���ل جلميع الراغبات 
من خريجات جميع الكليات واملقرات .

�ساد�سًا : اإلغاء التخريج اأو عمل التخريج لت�سجيل يف الإعداد الرتبوي:
مت خ���الل الع���ام اإلغ���اء التخري���ج للطالب���ات الراغبات يف درا�س���ة الإعداد الرتب���وي، اإ�س���افة اإىل عمل تخريج 

للطالبات املن�سحبات من الإعداد الرتبوي ، وكان اإجمايل عدد املعامالت )422( معامله.

  �سابعًا: اإ�سدار بدل فاقد لوثائق التخرج وال�سجالت الأكادميية اخلا�سة بكلية اإعداد 
املعلمات والكليات املن�سمة:

مت خ���الل الع���ام اإ�س���دار بدل فاق���د لوثائق التخ���رج وال�س���جالت الأكادميية اخلا�س���ة بخريجات كلي���ه اإعداد 
املعلمات والكليات املن�سمة وكان اإجمايل عدد الطالبات )171( طالبة.

ثامنًا : اإ�سدار اخالء طرف عدد )350( اخالء 

تا�سعا: اإ�سدار ال�سجالت الأكادميية التاريخية عدد )20( �سجل 

عا�سرا : ا�سدار ال�سجالت الأكادميية للكليات ال�سحية عدد )10( �سجل

احلادي ع�سر : توزيع دروع بعد حفله التخرج عدد )52( درع  

الثاين ع�سر  : املعامالت الإلكرتونية الواردة اإىل ق�سم التخرج /مقر الطالبات: 
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جدول رقم ) 72(

العددنوع املعاملةت
22 معاملةاخالء طرف1

21 معاملةاح�سائيات للطالبات )املتفوقات -اخلريجات – مرحلة الدبلوم (2

86 معاملةتخريج وثائق3

60 معامالتا�سدار بدل فاقد4

10معامالتت�سليم وثائق تخرج طالبات5

10 معامالتتعاميم تخ�ص التخرج6

64 معاملةتعديل وثائق و�سجالت اأكادميية7

273 معاملةاملجموع
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بع�ص اإجنازات الق�سم التي مت توثيقها
جدول رقم )73(

طباعة وثائق بدل فاقد للعام 1436-1437ه�

الجمايلطالباتطالبالف�سل
4962111الأول 1436

466421887الثاين 1436

171229ال�سيفي 1436

اإلغاء التخرج
404282الأول 1436

3746341008الثاين 1436

112216328ال�سيفي 1436

اإلغاء التخرج دون الرتبوي
246الأول 1436

344882الثاين 1436

022ال�سيفي 1436
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تنظيم حفل تخرج طالب وطالبات جامعة اأم القرى خالل العام 
1437/1436هـ

   يت���م يف كل ع���ام الحتف���اء بتخريج دفع���ة جديدة من طالب وطالبات جامعة اأم الق���رى  من خالل اإقامة حفل 
كبر ُي�سارك فيه العديد من اللجان التي تتوىل  ال�ستعداد و التجهيز لهذا احلفل حتت اإ�سراف معايل مدير 

اجلامعة ، وُتويل اجلامعة اأهمية كرى للحفل املقام يف كل عام .
   ولق���د مت يف الع���ام الدرا�س���ي 1437/1436ه���� الحتفاء بتخري���ج الدفعة )64( من ط���الب جامعة اأم القرى 
والحتف���اء بتخري���ج الدفع���ة )43( من طالبات جامعة اأم  القرى ،  حيث  �س���ملت ه���ذه الدفعة الطلبة املتخرجني 

يف الف�سول الدرا�سية التالية :
• خريجون الف�سل ال�سيفي للعام الدرا�سي 1436/1435ه� 	
• خريجون الف�سل الأول للعام الدرا�سي 1437/1436ه� 	
• املتوقع تخرجهم يف الف�سل الثاين للعام الدرا�سي 1437/1436ه�	
• خريجات الف�سل الثاين للعام الدرا�سي 1436/1435ه� 	
• خريجات الف�سل ال�سيفي للعام الدرا�سي 1436/1435ه� 	
• خريجات الف�سل الأول للعام الدرا�سي 1437/1436ه�	

  وُتعتر عمادة  القبول والت�س���جيل املنبع الأ�سا�س���ي لتزويد جلان احلفل باملعلومات التي تخ�ص اخلريجني 
واخلريج���ات، و�س���يتم خ���الل ه���ذا التقرير ا�س���تعرا�ص مراحل جتهيز واإقام���ة احلفل التي كان���ت على النحو 

التايل:

اأوًل : التجهيز وال�ستعداد للحفل :
التعاقد مع اجلهة املنظمة للحفل :

مت التفاق والتن�سيق مع �سركة ) اخليمة ( والتي تولت جتهيز العديد من اأمور وترتيبات حفل تخرج طالب 
وطالبات جامعة اأم القرى  للعام 1437/1436ه�
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 الإ�سراف على جتهيز ترتيبات احلفل : 
• توفر ا�ستاندات تعريفية ولوحات اإر�سادية داخل وخارج قاع احلفل 	
•  تنظيم املقاعد واأماكن اجللو�ص بالقاعة 	
•  ت�سميم ديكورات امل�سرح	
• توفر الأعالم وت�سميم  األوية امل�سرة  	
•  ت�سميم وجتهيز بطائق الدعوة  . 	
• ت�سميم وتوفر اأو�سحة التفوق و الدروع للمتفوقني واملتفوقات 	
• ت�سميم  الرو�سات لأوائل الدفع  	
• اإعداد فيلم وثائقي لعر�سه يوم احلفل 	

اإعداد املحتوى اخلا�ص بدليل التخرج  واإخراجه ب�سكل تطبيق اإلكرتوين
  تول���ت عم���ادة القب���ول والت�س���جيل مهمة ا�س���تخراج اأ�س���ماء الطلب���ة اخلريجني 
والطلب���ة املتفوق���ني واأوائل كل دفعة  بجميع املراحل الدرا�س���ية : )الدكتوراه – 
املاج�ستر – الدبلوم العام – البكالوريو�ص �� معهد اللغة العربية لغر الناطقني 
بها – دبلومات كلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر– دبلومات كلية املجتمع ( 
وقد مت اإخراج دليل التخرج ب�سكل تطبيق اإلكرتوين عر الأجهزة الذكية حيث 
يتيح للمت�س���فح حتديد اللغة ثم الدخول واختيار اأيقونة حفل تخرج الطالب اأو 

اأيقونة حفل تخرج الطالبات ثم اختيار الرابط املطلوب:
• ح�س���ابي : ميك���ن من خالل���ه اإدخ���ال الرقم اجلامع���ي للخري���ج اأو اخلريجة 	

واإ�سافة ال�سورة ال�سخ�سية.
• احلفل : يحتوي على كلمة معايل مدير اجلامعة وكلمة بع�ص القيادات الإدارية ب�سطر الطالب والطالبات، 	

اإ�سافة اإىل ن�سيد الأوبريت ون�سيد امل�سرة
• ات�سل بنا :  يتم من خالله معرفة مقر احلفل واأرقام التوا�سل العامة.	
• �س���اركنا براأي���ك : ميكن م���ن خالله اإدخال الرقم اجلامعي للخريج اأو اخلريج���ة واإبداء الراأي فيما يخ�ص 	

حفل التخرج 
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• الأخبار : يتم من خالله معرفة الأخبار املتعلقة بتغطية احلفل .	
• �سجل اخلريجني : يحتوي على )مراتب ال�سرف ، �سجل اخلريجني ( والذي يتيح البحث عن ا�سم الطالب 	

اأو الطالبة املتخرجة من خالل اإدخال اخليارات املتاحة ) ال�سم / الدرجة / الكلية / التخ�س�ص(
• مت حتميل حفل التخرج عر برنامج اليوتيوب.	
• مت عمل فلم وثائقي عر�ص اأثناء حفل التخرج.	

امل�ساركة يف جلان احلفل :
    ُت�س���ارك عمادة القبول والت�س���جيل ومعظم من�س���وبيها يف اللجان التي يتم ت�س���كيلها حلفل التخرج بحيث 
تتوىل كل جلنة مهام حمددة ويندرج حتت كل جلنة عدد من الأع�س���اء يتم تق�س���يم مهام العمل بينهم بال�سكل 

الذي يوؤدي لإجناز العمل بال�سكل املطلوب وت�سكيل وكان ت�سكيل اللجان الفرعية للجنة امل�سرة كالتايل :
جلنة الإ�سراف العام للجنة امل�سرة. . 1
جلنة تنظيم خروج امل�سرة من النقطة املركزية. 2
جلنة م�سرة اأع�ساء هيئة التدري�ص. 3
جلنة م�سرة الدرا�سات العليا ) متفوقني / خريجني ()واملتفوقات /واخلريجات يف حفل الطالبات(. 4
جلة م�سرة الدبلوم العايل ) متفوقني / خريجني()واملتفوقات /واخلريجات يف حفل الطالبات(. 5
جلنة م�سرة البكالوريو�ص ) متفوقني ()واملتفوقات يف حفل الطالبات(. 6
جلنة م�سرة بكالوريو�ص ) خريجني ()واخلريجات يف حفل الطالبات(. 7
جلنة الألوية. 8
اللجنة الإدارية. 9

امل�ساركة يف بروفات احلفل :
يتم عادة يف كل عام عمل بروفات ت�سبق يوم احلفل وذلك لتجهيز قاعة الحتفال و�سرح خطة العمل لالأع�ساء  

وامل�ساركني اجلدد وللتاأكد من ا�ستكمال كافة الرتتيبات الالزمة . 
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ثانيًا : اإقامة حفل التخرج:
حفل تخرج طالب الدفعة 64

    رعى معايل مدير جامعة اأم القرى م�ساء يوم اخلمي�ص املوافق 1436/7/21ه�  حفل تخريج الدفعة )64( 
من طالب اجلامعة مبكة املكرمة وفروعها مبحافظات اجلموم والليث والقنفذة للعام اجلامعي 1437/1436ه� 
والبالغ عددهم )8130( خريج يف جميع التخ�س�س���ات والدرجات العلمية، وذلك بقاعة امللك �س���عود باملدينة 
اجلامعية بالعابدية بح�س���ور معايل مدير اجلامعة �س���عادة الدكتور بكري بن معتوق بن بكري ع�س���ا�ص وعدد 
م���ن امل�س���ئولني مبنطق���ة مكة املكرم���ة، و وكالء اجلامعة وعم���داء الكليات والعمادات امل�س���اندة واأع�س���اء هيئة 

التدري�ص، واأولياء اأمور الطالب.
   وقد ا�س���تهلت املنا�س���بة بانطالقة امل�سرة اجلامعية للخريجني يتقدمهم معايل مدير اجلامعة فوكالء اجلامعة 
وعم���داء الكلي���ات فاأع�س���اء هيئ���ة التدري�ص واملتفوقني م���ن اخلرجني فبقي���ة اخلريجني وبع���د اأن اأخذ اجلميع 

مكانهم بدء احلفل اخلطابي املعد لذلك باآيات من القراآن الكرمي. 
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    ثم األقى معايل مدير جامعة الدكتور بكري بن معتوق ع�س���ا�ص كلمة رحب فيها باأولياء الأمور واحل�س���ور، 
وقال معاليه: اإنه يوٌم من اأياِم الوطِن، نحتفُل فيِه بتخريِج دفعٍة من جنوِد العزميِة والأمِل، ُبناِة امل�ستقبل، حيُث 
ُع مل�ستقبٍل واعٍد؛ يبنيِه جيٌل �ساٌب واعٌد، يف ظِل القيادِة الر�سيدِة خلادِم احلرمني ال�سريفني امللِك �سلمان  اَلتطلُّ
ب���ن عبدالعزي���ز اآل �س���عود –يحفظ���ه الله–  و�س���مو ويل عهدِه الأم���ني الأمر حممد بن نايف ب���ن عبدالعزيز، 

و�سمو ويل ويل العهد الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله.
ن َنَهلوا      وب���ني معالي���ه اأن احتف���اء جامعة اأم القرى يف عر�س���ها الرابع وال�س���تني بدفعٍة جديدٍة م���ن طلبتها ممَّ
العلَم يف خِر بقاِع الأر�صِ قاطبًة، فحازوا ف�س���يلَة العلِم يف اأف�س���ِل واأطهِر مكان، فكانت و�س���تظل لهم ميزًة 

يذكروَنها مدى الأيام.
   وهناأ معاليه اأبنائه اخلريجني جلهوِدهم وَداأِبهم للح�س���وِل على العلِم واملعرفِة، وبلوِغهم يوَم احل�س���اِد، كما 
ِميها والذين كان لهم الف�س���ُل بعَد اللِه فيما و�سل اإليِه اخلريجون  هناأ با�س���م اخلريجني اأ�س���اتذة اجلامعة ومعلِّ
م���ن حت�س���يٍل علم���ٍي وخرٍة عملي���ٍة، وكذلك كلَّ َمْن كاَن ل���ُه دوٌر يف خدمِة طالِب اجلامعِة على كافِة الأ�س���عدِة 

َق هذا النجاُح لأبناِئنا. وامل�ستوياِت فلول ت�سافُر جهوِد اجلميِع ملا حتقَّ
    كما رفع معاليه بهذه املنا�س���بة �س���كره اجلزيِل ملقام خادِم احلرمني ال�س���ريفنِي، وويلِّ عهِدِه الأمنِي، وويلِّ 
ويلِّ العهِد – اأيدهم الله –  لدعمهم ال�سخي واهتمامهم بالعلم وطالبه، كما عّر عن �سكره وتقديره ل�ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل بن عبدالعزيز، م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمر منطقة مكة املكرمة 

على متابعته احلثيثة لكافة برامج ومنا�سط اجلامعة العلمية والتعليمية واملجتمعية، ودعمه لها.
   وتوج���ه بال�س���كر اأي�س���ا ملعايل وزير التعلي���ِم الدكتور اأحمد العي�س���ى على متابعِتِه الدائمة ودعِمِه امل�س���تمّر، 

و�سكر القائمني على عمادِة القبول والت�سجيل، وعمادِة �سوؤون الطالب، و�سائِر العاملنَي باجلامعة.
   بعدها األقيت كلمة اخلريجني األقاها نيابة عنهم اخلريج �سيف الله اخلزمري من كلية العلوم الجتماعية، رفعوا 
خاللها �س���كرهم وتقديرهم ملقام خادم احلرمني ال�س���ريفني امللك �س���لمان بن عبدالعزيز اآل �سعود–  وفقه الله 
– على رعايته الكرمية ودعمه ال�س���خي واملتوا�س���ل مل�س���رة التعليم يف بالدنا، مما اأ�س���هم يف النقلة النوعية 
التي ي�سهدها التعليم عامة، واجلامعي منه على وجه اخل�سو�ص، والتي ت�ستحق اأجزل ال�سكر واأعظم الوفاء، 
جمددي���ن ملقام���ه الكرمي و�س���مو ويل عه���ده وويل ويل العهد –يحفظهم الله–  ال�س���مع والطاع���ة واأن يكونوا 
اأوفي���اء لوطنه���م، و�س���األوا الله العلي القدير اأن يحفظ بالدنا يف ظل قيادتهم الر�س���يدة، كما توجهوا بال�س���كر 
ملع���ايل وزي���ر التعلي���م الدكتور اأحمد ب���ن حممد العي�س���ى، ومعايل مدير جامع���ة اأم القرى الدكت���ور بكري بن 
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معت���وق ع�س���ا�ص، كم���ا وجهوا �س���كرهم وتقديرهم لآبائه���م واأمهاتهم ملا قدموه لهم من دعم ون�س���ح وتوجيه، 
وكذلك �سكر كل من اأ�سرف على تعليمهم يف هذه اجلامعة املباركة.

   بع���د ذل���ك اأعل���ن عمي���د القب���ول والت�س���جيل باجلامعة �س���عادة 
الدكت���ور عبداملجيد بن �س���عيد اآل حامد الغامدي النتيجة العامة 
للخريج���ني، والبال���غ عدده���م ه���ذا العام: )ثماني���ة األف ومئ���ة 
وثالثون(خريج���ًا؛ منهم  )خم�س���ة و�س���بعون( خريجًا من حملة 
الدكتوراه، و)ثالثمئة وت�سعة ع�سر(خريجًا من حملة املاج�ستر، 
و)�س���تمائة وت�سعة وت�س���عون( خريجًا من حملة الدبلوم العايل، 
وبل���غ ع���دد اخلريج���ني يف مرحل���ة البكالوريو�ص  )�س���تة األف 
وثمامنائ���ة و�س���بعة ع�س���ر(خريجًا، وم���ن حملة الدبل���وم )مئتني 
وع�س���رين(  خريجًا، وو�س���ح �س���عادة عميد القبول والت�سجيل 
اأن هذه الكوكبة من اخلريجني ت�سم اأول دفعة من خريجي كلية 

طب الأ�س���نان، وكذلك اأول دفعة من خريجي ق�س���م الت�س���ييد بكلية الهند�س���ة بالقنفذة، ثم اأدى اخلريجون من 
كليات الطب والعلوم الطبية الق�سم.

    
م معايل مدير اجلامعة اخلريجني احلا�سلني على املراتب الأوىل يف هذه الدفعة، وت�سلَّم  ويف ختام احلفل كرَّ

معاليه هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.
   وق���د زام���ن حف���ل تخ���رج الط���الب  نق���ل بث مبا�س���ر ع���ر ال�س���بكة التلفزيونية بقاع���ة اجلوهرة مبق���ر عمادة 
الدرا�س���ات اجلامعية للطالبات بالزاهر والذي اأتاح الفر�س���ة لأمهات الطالب من م�س���اهدة اأبناءهن عر النقل 

احلي يف نف�ص يوم احلفل.
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حفل تخرج طالبات الدفعة 43

     توجت جامعة اأم القرى ممثلة يف عمادة الدرا�سات اجلامعية للطالبات خريجات الدفعة )43( للعام الدرا�سي 
1437/1436ه���� والبال���غ عدده���ن )8213( خريج���ة م���ن مك���ة املكرمة وفروعه���ا مبحافظات اللي���ث والقنفذة 
واجلموم من حملة الدكتوراه واملاج�ستر والدبلوم العام يف الرتبية، والبكالوريو�ص )انتظام وانت�ساب( يف 
كافة التخ�س�سات الطبية والعلمية والنظرية ودبلوم كلية املجتمع ودبلوم كلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
وخريجات معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها،، بح�سور عميدة الدرا�سات اجلامعية �سعادة الدكتورة هالة 
بنت �سعيد العمودي ، ووكيالت عمادة الدرا�سات اجلامعية ووكيالت الكليات والعمادات امل�ساندة وع�سوات 
هيئة التدري�ص ، و�س���يدات املجتمع مبنطقة مكة املكرمة واأمهات اخلريجات وذلك بقاعة امللك �س���عود الكرى 

لالحتفالت  باملدينة اجلامعية بالعابدية يوم ال�سبت  املوافق 1436/7/23ه� 
   ا�س���تهل احلفل بالن�س���يد الوطني ، ثم انطلقت امل�س���رة يتقدمها علم اململكة العربية ال�سعودية، ثم علم جامعة 

اأم القرى، وتوالت م�سرة اخلريجات من جميع الكليات.
   بداأ احلفل اخلطابي بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، ثم األقت عميدة الدرا�سات اجلامعية للطالبات الدكتورة 
هال���ة بن���ت �س���عيد العمودي كلمة اأ�س���ارت فيه���ا اإىل اأن اجلامعات تعد راف���دًا من اأعظم روافد العل���م والتعليم، 
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وجلامع���ة اأم الق���رى ميزة عن غرها من اجلامعات؛ فقد اخت�س���ها الله ومّيزها ب�س���رف املكان و�س���رف العلم، 
والدرا�سة فيها والتخرج منها لي�ص كاأي جامعة اأخرى، لذا نعتر خريجاتنا كوادر وطنية مميزة.

   وذك���رت اأن �س���عار حفل هذا العام )�س���لمان ال�س���الم(؛ فيه اإ�س���ارة اإىل فخرنا واعتزازن���ا بوطننا وقيادتنا، 
والتي كان لها الدور الأكر يف اإر�ساء قواعد ال�سالم عربيًا واإ�سالميًا وعامليًا، وليبقى هذا ال�سعار و�سمًا يف 

نفو�ص خريجاتنا يوجه اإجنازاتهن امل�ستقبلية يف خدمة الدين والوطن.
    ثم هناأت اخلريجات واأمهاتهن، وباركت لهن ما جنوه من ثمار الغر�ص، وباركت للوطن تخّرج هذه الكوكبة 

من فتياته الالتي تعدهن اجلامعة راعيات مل�سرة التقّدم امل�ستقبلية.
   وتوجهت بال�سكر حلكومتنا الر�سيدة بقيادة  خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه 
الله- والتي اأولت التعليم جّل اهتمامها ورعايتها، اإميانًا منها بدور التعليم الفاعل يف التنمية ال�ساملة للمجتمع، 
كما اأثنت بال�سكر ملعايل وزير التعليم الدكتور اأحمد بن حممد العي�سى، وملعايل مدير اجلامعة الدكتور بكري 
بن معتوق ع�سا�ص على حر�سه وتفانيه خلدمة هذا ال�سرح العلمي الرائد. كما �سكرت وكيل اجلامعة ووكيل 
اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية وعميد القبول والت�س���جيل على دعمهم الالحمدود، ولكافة امل�ساركات يف اللجان 
املنظم���ة، ولكاف���ة الطاق���م التنفيذي ال���ذي بذل الوقت واجله���د لإجناح هذا احلفل، �س���ائلة الل���ه للجميع اخلر 

وال�سداد.
   تال ذلك اإعالن النتيجة العامة، والتي اأعلنتها وكيلة عميد القبول والت�س���جيل الدكتورة خلود بنت �س���عد بن 
عبدالعزيز اليو�سف، حيث بلغ اإجمايل عدد اخلريجات لهذا العام  )ثمانية األف ومئتني وثالثة ع�سر( خريجة 
، وتفوق منهن بدرجة ممتاز مع مرتبة ال�سرف الأوىل )�ستمائة وواحد و�سبعون( خريجة، بلغ عدد الطالبات 
اخلريجات بالف�س���ل الدرا�س���ي الثاين للعام 1436/1435ه�  يف جميع املراحل التعليمية ) �س���تُة الأف و�ستُة 
وخم�س���ون( خريجة ، و اخلريجات بالف�س���ل الدرا�س���ي ال�س���يفي للعام 1435ه� / 1436ه�  )اأربعمئة وثالثُة 
ع�س���ر ( خريجة ، وتخرج بالف�س���ل الدرا�سي الأول للعام 1436/ 1437ه�  )األُف و�سبعمئة واأربعة واأربعون 
( خريج���ة ، و بل���غ ع���دد احلا�س���الت على درجة الدكت���وراه يف حفل هذا الع���ام )واحُد و�س���بعون ( خريجة ،  
واحلا�س���الت على درجة املاج�س���تر )مئتني وع�س���رون( خريجة، والطالبات احلا�س���الت على درجة الدبلوم 
العام يف الرتبية  )�س���بعمائة و�س���بعة ع�س���ر( خريجة ، و الطالبات احلا�سالت على درجة البكالوريو�ص )�ستة 
األف وت�سعمائة و�ستة وثمانون ( خريجة، و احلا�سالت على درجة الدبلوم  ) مئة واأربعة وت�سعون( خريجة 

وعدد الطالبات احلا�سالت على �سهادة معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها )خم�سة وع�سرون( خريجة
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   واأ�س���ارت باأنه يف هذا احلفل مت تخريج اأول دفعة من طالبات )ق�س���م الأنظمة( بكلية الدرا�س���ات الق�س���ائية 
والأنظمة ، وتخريج اأول دفعة من طالبات كلية )طب الأ�سنان( لتتميز  فتاة الوطن بهذه التخ�س�سات ولتكون 

قادرة على العمل بكفاءة علمية ومهنيه وترقى لأعلى امل�ستويات .
   وقدمت اأ�س���مى اآيات التهنئة للخريجات واأمهاتهن وجلامعة لأم القرى بتميز طالباتها ، ووجهت اخلريجات 
لالنط���الق اإىل الأم���اِم ، واإىل ميادي���ِن العمل والإنت���اج، فالوطن الغايل ينتظُر منهن الكثر؛ لتكتمل امل�س���رَة، 
وتنطل���ق بق���وة العل���م والفكر الواعي بخط���ى واعدًة ُمنِج���َزًة؛ لرتتقي الأمة اإىل اأ�س���مى الِقَمِم، وليكن نرا�س���ا 

ُيحتَذى به بنَي الأمِم.
  ثم األقت الطالبة اأروى بنت عبدالبا�سط املليباري كلمة اخلريجات نيابًة عنهن، بعدها اأدت خريجات الكليات 

الطبية ق�سم التخرج
   بعد ذلك ت�س���رفت اخلريجات املتفوقات بال�س���الم على عميدة الدرا�س���ات اجلامعية للطالبات الدكتورة هالة 
العمودي، وت�سلمن دروع التفوق. ثم تلتها اأوبريت )�سلمان ال�سالم( الذي لقى ا�ستح�سان اجلميع. واختتم 

احلفل بتكرمي راعية احلفل عميدة الدرا�سات اجلامعية للطالبات الدكتورة هالة العمودي بهدية تذكارية.

اإح�سائية اخلريجني واخلريجات يف حفل التخرج 1437/1436ه�
جدول رقم ) 74 (

اإجمايل عدد طالبات الدفعة )43(طالب الدفعة )64(املرحلةاجلهة امل�سوؤولة
الطلبة

عمادة الدرا�سات 
العليا

7571146الدكتوراه
319220539املاج�ستر

6997171416الدبلوم العايل
109310082101الإجمايل

عمادة القبول 
والت�سجيل

6817698613803البكالوريو�ص
220194414الدبلوم

7037718014217الإجمايل
معهد اللغة العربية 
لغر الناطقني بها

معهد اللغة العربية لغر 
2525الناطقني بها

8130821316343الإجمايل الكلي
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قسم 
التطوير 
والجودة
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ق�سم التطوير واجلودة

نبذة عن ق�سم التطوير واجلودة
 ق�س���م التطوي���ر واجل���ودة يعم���ل على الرتقاء باأن�س���طة العمادة وخدماته���ا من خالل تطبي���ق معاير العتماد 

املوؤ�س�سي والأكادميي ون�سر مبادئ واأ�س�ص اجلودة يف اأق�سام العمادة املختلفة. 

مهام ق�سم التطوير واجلودة
• امل�س���اركة يف و�س���ع اخلطة ال�س���رتاتيجية للعمادة وتقييم ومراقبة معدلت الإجناز، وجودته يف اأق�سام 	

العمادة.
• و�سع اخلطط التنفيذية لأن�سطة العمادة ومتابعتها.	
• ت�سميم واإعداد النماذج الإر�سادية للعمادة.	
• ن�س���ر الأدلة والنماذج واملعلومات املرتبطة بالعمادة واملرتبطة بكافة الأن�س���طة واملمار�سات التي تقوم بها 	

العمادة واأق�سامها.
• اإجراء عملية التقومي الذاتي ال�سامل للعمادة ، وحتديد جمالت القوة وال�سعف يف الأداء الكلي.	
• مناق�سة نتائج التقومي مع كافة اأق�سام العمادة، واآليات تذليل ال�سعوبات فيما يتعلق مبجال اجلودة.	
• متابعة مدى ال�ستفادة من نتائج التقومي الذاتي ال�سامل للعمادة.	
• مراقبة تطبيق خطة التقومي ال�سامل خلدمات العمادة.	
• توثيق الإجنازات املختلفة للعمادة.	
• اإعداد مقرتحات التح�سني والتطوير لكافة الأن�سطة واملمار�سات بالعمادة.	
• التوا�س���ل م���ع هيئ���ات العتم���اد املحلي���ة والعاملي���ة للح�س���ول على النم���اذج املطلوب���ة يف عملي���ة العتماد 	

املوؤ�س�سي وبالتن�سيق مع عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية.
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قسم 
االحصائيات
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ق�سم الإح�سائيات

نبذة عن ق�سم الإح�سائيات
  ه���و الق�س���م ال���ذي يهتم بتوفر البيان���ات واملعلومات الدقيقة عن الطلبة من خالل اآلي���ة فعالة وحديثة ، لإعداد 
الح�س���ائيات والتقارير واجلداول والر�س���وم البيانية، لتزويد اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة وخارجها 

مبا تطلبه منها لت�ستخدمها يف عمليات التخطيط واتخاذ القرارات.

مهام ق�سم الإح�سائيات
• تزويد اأق�سام وكليات اجلامعة بجميع الح�سائيات عن الطلبة.	
• توفر اح�سائيات خا�سة باأعداد امل�ستجدين يف نهاية فرتة القبول.	
• توفر اح�سائيات خا�سة باأعداد املقيدون يف اجلامعة والكليات والأق�سام.	
• توفر اح�سائيات خا�سة باأعداد اخلريجني نهاية كل ف�سل درا�سي.	
• توفر اح�س���ائيات خا�س���ة باحلالت الأكادميية للطلبة )املنتظم ، املعتذر ، املوؤجل ، املن�سحب ، املف�سول 	

اأكادمييا...(
• توفر اح�س���ائيات خا�س���ة عند طلب ذلك من بع�ص اجلهات داخل وخارج اجلامعة ودعم الح�س���ائيات 	

باجلداول والر�سوم البيانية ل�سهولة احل�سول على املعلومة.
• توفر الح�سائيات التي يطلبها الباحثني وطالب الدرا�سات العليا.	
• توفر الح�سائيات واجلداول والر�سوم البيانية اخلا�سة بالتقرير ال�سنوي.	
• توفر الح�سائيات والأ�سكال البيانية اخلا�سة بالتقارير الدورية.	
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التطلعات 
المستقبلية
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ق�سم التطلعات امل�ستقبلية

يهدف هذا الق�سم اإىل :
• تفعيل خدمة التوا�س���ل احلي  )Live chat( بجميع اأق�س���ام عمادة القبول والت�س���جيل ، لتتم عملية 	

التوا�س���ل بطريقة �س���هلة ومي�س���رة بحيث توفر على الطلبة الوقت واجلهد الذي �س���يبذلونه عند مراجعة 
اأق�س���ام العم���ادة ، ولق���د اأثبتت هذه اخلدم���ة فاعليتها ومتيزها يف تقدمي خدمة �س���ريعة للطلبة خالل فرتة 

القبول لعام 1437/1436ه�
• تاأم���ل عم���ادة القبول والت�س���جيل يف اإتاحة فر�ص وظيفية للخريجني من خالل رب���ط قاعدة بيانات الطلبة 	

اخلريجني مع موقع )  Bayt.com( ، والذي  يوفر احللول التوظيفية من خالل قاعدة البيانات التي 
ميتلكه���ا حي���ث مُيك���ن جهات العمل املتنوعة من عر�ص الوظائف ال�س���اغرة والذي ُي�س���هل على اخلريجني 
واخلريجات احل�س���ول على الوظائف املنا�س���بة ملوؤهالتهم بطريقة �س���هلة مي�سرة ، ويجري حاليًا الإعداد 

لالئحة رابطة اخلريجني من جامعة اأم القرى ، علمًا باأن هذه اخلدمة ُمطبقة يف جامعة امللك خالد.
• تتطلع عمادة القبول والت�س���جيل للح�س���ول على �سهادة الأيزو )9001( وهو الهدف من م�سروع تطوير 	

منظوم���ة العم���ل الإداري للح�س���ول عل���ى �س���هادة نظ���ام اإدارة اجل���ودة )ISO9001:2008( لعم���ادة 
القب���ول والت�س���جيل والذي ي�س���مل جميع الأق�س���ام والوح���دات الإداري���ة التابعة للعمادة حي���ث يتم تقييم 
بيئ���ة العم���ل الداخلي���ة واخلدم���ات املقدمة للطالب لتتواف���ق مع متطلبات موا�س���فات نظ���ام اإدارة اجلودة 
)ISO9001:2008( وه���ذا يتطل���ب توثيق كام���ل لنظام اإدارة اجلودة اخلا����ص بالعمادة بحيث يخرج 
يف نهاية امل�سروع نظام معتمد لإدارة اجلودة بالعمادة ل�سمان احل�سول على �سهادة العتماد الدويل.

• 	 )Business Intelligence( تتطلع عمادة القبول والت�س���جيل اإىل ا�س���تخدام التقارير الذكية
والت���ي ين���درج حتته���ا برنام���ج ) Qlikview ( اأح���د اأهم الرامج املع���دة لتطوي���ر التقارير وتقدميها 
ب�س���ورة متطورة ، ومن اأهداف هذا الرنامج مراقبة موؤ�س���رات الأداء وا�ستخدام اأجهزة احلا�سب الآيل 

بطريقة فعالة مما ي�ساعد يف حتقيق معاير اجلودة النوعية .
• حتدي���ث جميع النماذج الإلكرتونية اخلا�س���ة بالطلبة مع تو�س���يح الإر�س���ادات املتبعة عن���د التعبئة خلف 	

النموذج.
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• التعاقد مع �س���ركة تتوىل اإعادة اأر�س���فة �س���جالت نتائج طالبات الكليات املن�سمة )امل�سجلة ب�سكل ورقي( 	
وفق �سوابط حمددة ، حتى ي�سهل التعامل معها وليتم حفظها ب�سكل اآمن .

• و�س���ع خطة عمل لت�س���فية اأر�س���يف امللفات  الذي يحوي اأ�سول م�س���تندات الطلبة املنقطعني واخلريجني  	
وذلك بالإعالن املكثف املت�سمن �سرورة مراجعة هوؤلء الطلبة للعمادة ل�ستالم ملفاتهم .

• تفعيل اأجهزة اخلدمة الذكية املوجودة مبقر الطالب، وتوفر اأجهزة خدمة ذكية واأجهزة �سفوف انتظار 	
عند مداخل وكالة عمادة القبول والت�سجيل مبقر الطالبات ليتم من خاللها تنظيم عملية دخول الطالبات 

واحت�ساب نوع اخلدمة  املقدمة على مدار العام.
•  التوا�س���ل مع اجلهات املخت�س���ة لتفعيل باركود البطائق اجلامعية اخلا�سة بالطالبات ؛ بحيث ميكن من 	

خاللها الك�س���ف عن جميع احلركات الكادميية اخلا�س���ة )كالتاأجيل، العتذار، التحويل ...الخ(، بحيث 
ل يتم �سحب البطاقة اجلامعية من الطالبة خالل فرتات العتذار والتاأجيل . 

• تفعيل نظام ربط بني جامعة ام القرى و�سركة اخلطوط ال�سعودية، لال�ستغناء عن النماذج الورقية .	
• عمل ربط اإلكرتوين مع الأق�س���ام الأكادميية وعمادة �س���وؤون الطالب وعمادة �س���وؤون املكتبات لت�س���هيل 	

اإجراءات اإخالء طرف الطلبة )املن�سحبني واخلريجني ( .
• اأن يتم معاجلة و�س���ع الطلبة املنقطعني عن الدرا�س���ة والراغبني يف اإعادة قيدهم عن طريق الأق�س���ام منذ 	

البداية بحيث يدر�ص الق�س���م حالت الطلبة و�س���بب انقطاعهم ومن ثم يوايف العمادة باملوافقة على اإعادة 
القيد بعد انعقاد جمل�ص الكلية ،حتى ل يتكبد الطلبة عناء مراجعة الأق�سام والعمادة.

• اإقامة ور�ص عمل من قبل عمادة القبول والت�سجيل لالأق�سام لإفادتهم باملعلومات الالزمة لإر�ساد الطلبة .	
• اإر�سال ر�سالة للطلبة من خالل منظومة الأوراكل عند تنفيذ اأي حركة اأكادميية .	
• رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة من قبل موظفي وموظفات العمادة من خالل تنظيم دورات تدريبية خا�سة 	

داخل املقر لإك�سابهم مهارات التعامل مع املراجعني بكفاءة.
• تنظيم زيارة لعدد من اجلامعات لال�ستفادة من التجارب واخلرات وحتقيق التبادل املعريف.	
• اإجراء املعادلت اخلارجية للطلبة عند ا�س���تالم ال�س���جل الأكادميي ، ولي�ص مع بداية الف�س���ل الدرا�س���ي 	

الذي مت قبول الطلبة فيه كطلبة حمولني اإىل اجلامعة .
• تزويد موقع عمادة القبول والت�سجيل باآلية اجراء املعادلت الداخلية واخلارجية .	
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• ت�س���ور م�س���تقبلي ملحاولة الت�س���هيل على الطالب والطالبات الزائرين اإىل جامعة اأم القرى اأو اإىل اإحدى 	
جامع���ات اململك���ة بحيث تتم اإج���راءات الطالب الزائر عن طريقة اجلامعة الت���ي ينتمي اإليها من خالل ربط 
اجلامع���ات بنظ���ام موحد ي�س���هل على الط���الب تنفيذ جميع الإج���راءات بدون الرج���وع اإىل اجلامعة التي 

يرغبوا الدرا�سة بها كطالب اأو طالبة زائر.
• تفعيل خا�سية رمز التحقق بر�سالة ن�سية على اجلوال عند رغبة الطلبة يف تقدمي اأي حركة اأكادميية عر 	

البوابة الأكادميية بعد تفعيل كافة احلركات الكادميية ب�سكل اإلكرتوين. 
• ربط عمادة القبول والت�سجيل مع مركز القيا�ص لال�ستفادة من اأجهزة التحقق من ب�سمة الطلبة عند عدم 	

وجود اأي اثبات �سخ�سية للطالبات.
• جاري العمل على جعل التحويل الإجباري ب�س���كل اآيل ، وتوفر مقاعد لطلبة ال�س���نة التح�سرية من قبل 	

عمداء الكليات.
• ت�س���عى العمادة اإىل ت�س���هيل دخول من�س���وبي اجلامعة على منظومة الأوراكل مبا�سرة عن طريق الويب ، 	

وذلك باإتاحة الدخول اإىل منظومة الطالب من خارج احلرم اجلامعي بوا�سطة بوابة اخلدمات اللكرتونية 
للجه���ات ذات ال�س���الحية ) عم���ادة القبول والت�س���جيل – عمادة �س���ئون الطالب – الكليات – الأق�س���ام 

الأكادميية (
• يف طور اإتاحة خدمة برنامج حل�س���اب الن�س���بة املوزونة للقبول باجلامعة من خالل بوابة ) املتقدم للقبول 	

وموقع اجلامعة الرئي�سي (
• بدء العمل على حتويل خدمة طلب ا�ستدراك نتيجة من النظام الورقي اإىل النظام الآيل .	
• يف ط���ور اإجن���از ) خدمة خري���ج( والتي يتم من خاللها اإتاحة خيار  اإ�س���تالم وثائق اخلريجني عن طريق 	

اأحد موؤ�س�سات الريد 
• اإخراج التقرير ال�س���نوي ب�س���كل كتاب اإلكرتوين ، يحمل من �س���فحة عمادة القبول والت�سجيل من موقع 	

اجلامعة.
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دليـــل 
التواصــــل
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دليل التوا�سل مع عمادة القبول والت�سجيل  
مبقر الطالب يف العابديه / �سنرتال املقر : )0000725 � 210(

جدول رقم )57(
التحويلة الريد الإلكرتوينال�سماملكتبت

الداخلية
د/ عبداملجيد بن عميد القبول والت�سجيل1

asaalghamdi@uqu.edu.sa2858�سعيد الغامدي

وكيل عميد القبول 2
والت�سجيل

د/ خالد بن ثامر 
ktthagafy@uqu.edu.sa2964الثقفي

3
وكيل عميد القبول 
والت�سجيل لل�سوؤون 

الأكادميية

د/ ح�سام بن ح�سن 
husam@uqu.edu.sa2850حممد احلكمي

4
وكيل عميد القبول 
والت�سجيل للتطوير 

واجلودة

د/ عبدالرحمن علي 
aasghamdi@uqu.edu.sa2964�سالح الغامدي

اأ/ ماجد حممد مدير اإدارة العمادة5
����mmshafee@uqu.edu.saيو�سف �سافعي

مدير مكتب عميد القبول 6
والت�سجيل

اأ/ بندر فواز علي 
bfdahas@uqu.edu.sa2840الدها�ص

�سكرتر عميد القبول 7
والت�سجيل

اأ/ احمد ابراهيم 
2840������معتوق لبان

8
�سكرتر وكيل عميد 

القبول والت�سجيل لل�سوؤون 
الأكادميية

اأ/ عبدالله يعقوب 
2917���������حممد باوزير

�سكرتر وكيل عميد 9
القبول والت�سجيل

اأ/ احمد عبداملتني 
aaabdullah@ uqu.edu.sa2883عبدالله

10
�سكرتر مدير الإدارة 
+ ال�ساعات الإ�سافية 
لأع�ساء هيئة التدري�ص

اأ/ نوار منور مبارك 
����������الدعدي

اأ/ حممد عمره ق�سم ال�سادر والوارد11
����mosubhi@ uqu.edu.sa�سامل ال�سبحي

اأ/ علي عبدالله رئي�ص ق�سم القبول12
aaalasmari@ uqu.edu.sa2842عو�سه ال�سمري
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التحويلة الريد الإلكرتوينال�سماملكتبت
الداخلية

اأ/ ر�سا علي ق�سم القبول13
hotmail.com@388.rr2931الراجحي

رئي�ص ق�سم ال�سئون 14
الأكادميية

اأ/ ماهر ا�سماعيل 
mebager@ uqu.edu.sa2918باقر

اأ/ ا�سامة احمد ق�سم ال�سئون الأكادميية15
����oaqasim@ uqu.edu.saيحيى اآل قا�سم

اأ/ عبدالله طارق ق�سم ال�سئون الأكادميية16
����hotmail.com@007.doo.deeعبدالله بغلف

اأ/ خلف حمزه عبيد رئي�ص ق�سم التخرج17
����khomairi@ uqu.edu.saالله العمري

اأ/ بندر عبدالعزيز ق�سم التخرج18
����basaadi@ uqu.edu.saال�ساعدي

اأ/ عبدالعزيز ق�سم التخرج19
����abaazahrani@ uqu.edu.saالزهراين

ق�سم التخرج / املخت�ص 20
بالفروع

اأ/ خالد احمد ح�سن 
kazahrani@ uqu.edu.sa2927الزهراين

رئي�ص ق�سم اخلدمات 21
الطالبية

اأ/ خالد حممود 
��gmail.com@Dr7004�سدقة الن�ساري

اأ/ يا�سر خالد عزيز ق�سم اخلدمات الطالبية22
��ykedrees@ uqu.edu.saادري�ص

اأ/ هاين �سالح علي ق�سم اخلدمات الطالبية23
��yahoo.com@alharbi979ال�سبحي

رئي�ص ق�سم اخلطط 24
والرامج الدرا�سية

اأ/ فواز مبارك 
fmshahrani@ uqu.edu.sa2885يحيى ال�سهراين

رئي�ص ق�سم الت�سجيل 25
لالأق�سام العلمية

اأ/ عبدالهادي 
aszamzami@ uqu.edu.sa2865�سدقة زمزمي

رئي�ص ق�سم الت�سجيل 26
لالأق�سام ال�سحية

اأ/ �سلطان �سعيد 
ssmharbi@ uqu.edu.sa2844م�سعود احلازمي

رئي�ص ق�سم الت�سجيل 27
لالأق�سام النظرية

اأ/ هتان حممد 
hmbajnaid@ uqu.edu.sa2888غزايل باجنيد

رئي�ص ق�سم الت�سجيل 28
للفروع

اأ/ عمر ح�سن 
��ohdaadi@uqu.edu.saمع�سد الدعدي
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التحويلة الريد الإلكرتوينال�سماملكتبت
الداخلية

ق�سم الت�سجيل + القاعات 29
����amhadramy@ uqu.edu.saاأ/ احمد احل�سرميالدرا�سية

اأ/ خالد فرحان ق�سم النتائج30
hotmail.com@Kh_f9992922حممد �سالح

اأ/ نايف عثمان ق�سم النتائج31
��nomahjob@ uqu.edu.saابراهيم حمجوب

ق�سم النتائج32
اأ/ حممد 

عبدالرحمن �سامل 
باح�سوان

mabahswan@windo -
slive.com��

ق�سم ال�ساعات ال�سافية 33
لأع�ساء هيئة التدري�ص

اأ/ فهد علي حميد 
fahqurashi@ uqu.edu.sa2933القر�سي

اأ/ اإدري�ص حممد وحدة ادخال البيانات34
imsaleh@ uqu.edu.sa2845احل�سن

اأ/ عبداملنعم عبا�ص وحدة ادخال البيانات35
يون�ص

moniemyounis@yahoo.
com2845

اأ/ ال�سر حممد وحدة ادخال البيانات36
����المني

اأ/ حمد حجي مغلي املرا�سلة37
����الدعدي

اأ/ راجي رجاء املرا�سلة38
����الهذيل

اأ/ �سالح حممد ال�سائقني39
����حمدان احلجاجي

اأ/ احمد عمر يحيى ال�سائقني40
����عو�سه
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دليل التوا�سل مع وكالة عمادة القبول والت�سجيل / مبنى )د( الدور الثالث والدور الأر�سي
 )vdar_f@uqu.edu.sa( الريد الإلكرتوين للوكالة

اخلط املبا�سر والفاك�ص 012-5433070
جدول رقم )76(

الريد الإلكرتوينال�سماملكتبم
التحويلة الداخلية 

�سنرتال املقر
)012� 5426222(

د/ خلود �سعد وكيلة عميد القبول والت�سجيل1
عبدالعزيز اليو�سف

ksyousef@uqu.edu.
sa7379

اأ/ رانية �سراج زين مديرة مكتب الوكيلة2
الدين

rszainaldeen@uqu.
edu.sa7376

م�ساعدة مدير اإدارة عمادة 3
القبول والت�سجيل

اأ/ عابديه عبدالعزيز 
احلازمي

aabhazmi@uqu.
edu.sa7375

الت�سالت الإدارية لوكالة 4
العمادة مببنى د

اأ/ عزيزة بكر هارون 
برناوي

abbarnawi@uqu.
edu.sa7382

اأ/ �سذى خ�سران ق�سم القبول / رئي�سة الق�سم5
الثبيتي

skthubaity@uqu.
edu.sa7318+ 7320

اأ/ حنان مكي ق�سم القبول6
اإبراهيم �سريعة

hmshareah@uqu.
edu.sa7318+ 7320

اأ/ اأمرة �سدقة ق�سم التخرج / رئي�سة الق�سم7
عبدالهادي زمزمي

asazamzami@uqu.
edu.sa7314

اأ/ نورة في�سل ق�سم التخرج8
الأن�ساري

nfansari@uqu.edu.
sa7314

اأ/ �سهى عبدالله �سامل ق�سم التخرج9
ال�سليمي

sasulaimy@uqu.
edu.sa7314

اأ/ اأريج �سالح خلف ق�سم التخرج10
الربيعي

Areej.saleh.r@
gmail.com7314

ق�سم اخلدمات الطالبية / 11
.ffadani@uqu.eduاأ/ فاطمة فوؤاد العدينرئي�سة الق�سم

sa7329

اأ/ �سفية بريك ق�سم اخلدمات الطالبية12
ال�سليمي

sbsalimi@uqu.edu.
sa7319

اأ/ وديان حمود علي ق�سم اخلدمات الطالبية13
�سعيد

whsaeed@uqu.edu.
sa7319
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 دليل التوا�سل مع وكالة عمادة القبول والت�سجيل ل�سوؤون الت�سجيل/  مبنى )ج( الدور الثالث 
 )dadregis_f@uqu.edu.sa( الريد الإلكرتوين للوكالة 

اخلط املبا�سر والفاك�ص5447089 ��012
جدول رقم )77(

الريد الإلكرتوينال�سماملكتبم
التحويلة الداخلية

�سنرتال املقر
)012�5426222(

1
وكيلة عميد القبول 
والت�سجيل ل�سوؤون 

الت�سجيل

د/ نعيمة بنت حامد 
ياركندي

nhyarkandy@uqu.
edu.sa8025

اأ/ �سهرة مديرة مكتب الوكيلة2
sarayyes@uqu.edu.sa8002عبدالعزيز ري�ص

نائبة م�ساعدة مدير اإدارة 3
omajjaj@uqu.edu.sa8020اأ/ عال حممد عجاجالعمادة

ق�سم الت�سجيل / رئي�سة 4
الق�سم

اأ/ نوف حممد 
ماأموين مياين

nmyamani@uqu.edu.
sa8027

.ramohammad@uquاأ/ رمي اأحمد عبداللهق�سم الت�سجيل5
edu.sa8017

اأ/ زهرة قا�سم ق�سم الت�سجيل6
aqabdala@uqu.edu.sa8017عبدالله

/ �سارة علي ق�سم الت�سجيل7
saansary@uqu.edu.sa8017الأن�ساري

dafelalh@uqu.edu.sa8016اأ/ دانية اأحمد فاليلق�سم الت�سجيل8

اأ/ �سهام من�سور ق�سم الت�سجيل9
smfallath@uqu.edu.sa8016عبدالله فالته

اأ/ كوثر عبداحلميد ق�سم الت�سجيل10
kabaik@uqu.edu.sa7992بيك

اأ/ هويده حممد ق�سم الت�سجيل11
hmfarrsh@uqu.edu.sa7992�سامل فرا�ص

اأ/ مها �سالح علي ق�سم الت�سجيل12
الزهراين

msazahrani@uqu.edu.
sa7992

اأ/ جنالء حممد ق�سم الت�سجيل13
القحطاين

nmaqahtani@uqu.
edu.sa7992
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الريد الإلكرتوينال�سماملكتبم
التحويلة الداخلية

�سنرتال املقر
)012�5426222(

hlghari@uqu.edu.sa7991اأ/ حنان لطفي قاريق�سم الت�سجيل14

ق�سم اجلداول والقاعات/ 15
رئي�سة الق�سم

اأ/ م�ساعل نايف 
mnotaibi@uqu.edu.sa8020العتيبي

اأ/ ابت�سام علي ق�سم اجلداول والقاعات16
عقيلي الزهراين

eazahrany@uqu.edu.
sa8019

وحدة النتائج / رئي�سة 17
الوحدة

اأ/ فاطمة حمم نور 
fmali@uqu.edu.sa7991علي

وحدة املعادلت / رئي�سة 18
الوحدة

/ فريد حممد 
الأندنو�سي

fmandanosi@uqu.edu.
sa7989

الت�سالت الإدارية لوكالة 19
.ehtameem@uqu.eduاأ/ اإلهام ح�سني متيمالعمادة مببنى ج

sa7990

الت�سالت الإدارية لوكالة 20
العمادة مببنى ج

اأ/ ماجدة �سعيد 
msaduais@uqu.edu.sa7990الدعي�ص

ق�سم ال�سوؤون الأكادميية /21
رئي�سة الق�سم

اأ/ هنادي اأحمد 
باماقو�ص

habamagoos@uqu.
edu.sa7367

اأ/ رجاء فرحان ق�سم ال�سوؤون الأكادميية22
rfsaleh@uqu.edu.sa7381حممد �سالح

اأ/ تغريد حممد نور ق�سم ال�سوؤون الأكادميية23
tmfateeni@uqu.edu.sa7381فتيني

اأ/ تغريد حممد ق�سم ال�سوؤون الأكادميية24
tmbadawi@uqu.edu.sa7381ح�سن بدوي

اأ/ منال �سالح ق�سم ال�سوؤون الأكادميية25
mssaawi@uqu.edu.sa7381ال�سعوي
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اإلحصائيـات
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الإح�سائيــــــــات
  اإن الطلبة هم املحرك الأ�سا�سي للعمل بعمادة القبول والت�سجيل بجامعة اأم القرى ،  فهم ال�سريحة امل�ستهدفة 

عند تقدمي كافة اخلدمات .
 ل���ذا ُت���ويل العم���ادة اأهمي���ة كبرة له���وؤلء الطلب���ة ، وحتر�ص على حتليل بيان���ات احل���ركات الأكادميية جلميع 
الط���الب عند اإعداد اأي درا�س���ة اأو تقري���ر كونهم اأبرز النواجت واملخرجات التعليمي���ة التي تقوم عليها اخلطط 

التنموية باجلامعة .
     وعليه فاإننا �سنتناول يف هذا اجلزء من التقرير عر�ص اأعداد الطلبة ) امل�ستجدون / املقيدون / اخلريجون 
( وحالة الطلبة الدرا�س���ية )املنتظمون ، املعتذرون ، املوؤجلون ، املنقطعون عن الدرا�س���ة ،املف�س���ولون موؤقتًا ، 
املف�سولون اأكادمييًا ، املن�سحبون كليًا ، املطوي قيدهم( خالل العام الدرا�سي  1437/1436ه� ، اإ�سافة اإىل 
مقارنة تلك الأعداد مع العام ال�سابق 1436/1435ه� ملعرفة مدى التطور املتحقق ، وذلك من خالل اجلداول 
الح�س���ائية والر�س���وم البيانية ، التي  ُتقدم احلقائق واملعطيات ب�س���كل ت�س���ويري لتكون اأو�سح واأ�سهل يف 

الدرا�سة والتحليل . 

اإح�سائيات اأعداد الطلبة خالل العام الدرا�سي 1437/1436هـ 
الطلبة امل�ستجدون 

الطالب امل�ستجدون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص ( للف�سل الدرا�سي الأول  لعام 1437/1436ه�  
)تاريخ �سحب البيانات  8 /1438/1ه�( 
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جدول رقم ) 78(

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

ال�سريعة والدرا�سات 
الإ�سالمية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
- ال�سريعة

104821860001048218610482186انتظام

الرتبية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
- الرتبية مبكة املكرمة

496711600049671164967116انتظام

اللغة العربية 
واآدابها

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
- اللغة العربية

331101430003311014333110143انتظام

الدعوة واأ�سول 
الدين

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
- الدعوة واأ�سول 

الدين

531171700115311817153118171انتظام

العلوم 
الجتماعية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
- العلوم الجتماعية

841111950008411119584111195انتظام

خدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر

الدبلومات � دبلوم 
الإدارة املكتبية

83801630008380163انتظام
176204380 الدبلومات � دبلوم 

املوارد الب�سرية

9212121313493124217انتظام

املجتمع مبكة املكرمة

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 
علوم احلا�سب الآيل

1036717010110467171انتظام

322293615

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم فني 

معماري

6306330366066انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
املحا�سبة املالية 

التطبيقي

84911750118492176انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
الت�سويق التطبيقي

354277101364278انتظام

العلوم املالية والدارية. 
دبلوم امل�سارف

32921240003292124انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

معهد اللغة العربية 
لغر الناطقني بها

تعليم اللغة العربية

0002632926329انتظام
33942

تعليم اللغة العربية

00076137613م�ستمع

الكلية اجلامعية بالقنفذة

ال�سنة التاأهيلية 
امل�سائية-الكلية 

اجلامعية � بالقنفذة 
-طالب

10001000001000100انتظام

15066216

ال�سنة التاأهيلية 
امل�سائية-لالأق�سام 
العلمية بالقنفذة 
)كيمياء-فيزياء-

ريا�سيات( � طالب

5005000050050انتظام

ال�سنة التاأهيلية 
امل�سائية-الكلية 

اجلامعية القنفذة � اللغة 
العربية -طالبات

0525200005252انتظام

ال�سنة التاأهيلية 
امل�سائية-الكلية 

اجلامعية القنفذة � علوم 
تطبيقية -طالبات

0141400001414انتظام

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية 
امل�سائية - م�سار 
الكليات العلمية 

)الهند�سة-احلا�سب 
اليل-العلوم 

التطبيقية(

563490101573491انتظام

7758135

ال�سنة التح�سرية 
امل�سائية - م�سار 
 الكليات الدارية 

)كلية اإدارة الأعمال(

202343011202444انتظام



364

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

العلوم القت�سادية 
واملالية ال�سالمية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
العلوم القت�سادية 
واملالية الإ�سالمية � 

القت�ساد

107585011107686107686انتظام

105111782229401656109111942285109111942285م�ستجدون الف�سل الدرا�سي الأول

الطالب امل�ستجدون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص ( للف�سل الدرا�سي الثاين لعام 1437/1436ه�  
)تاريخ �سحب البيانات  1438/1/8ه�(

معهد اللغة العربية 
لغر الناطقني بها

تعليم اللغة العربية

00011551201155120انتظام
12225147

تعليم اللغة العربية

0007202772027م�ستمع

000122251471222514712225147م�ستجدون الف�سل الدرا�سي الثاين

10511178222916241203121312192432121312192432م�ستجدون مرحلة ما دون البكالوريو�ص

الطالب امل�ستجدون ) مرحلة  البكالوريو�ص ( للف�سل الدرا�سي الأول  لعام 1437/1436ه�  
  )تاريخ �سحب البيانات   1438/1/8ه�(

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

ال�سريعة

19318037315722208187395انتظام

583378961

املحا�سبة

18201826061880188انتظام

املحا�سبة

101000101انت�ساب

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ

183190373213185191376انتظام

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ

101000101انت�ساب



365

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الرتبية

الرتبية البدنية

5905900059059انتظام

324644968

الرتبية البدنية مع 
اعداد تربوي

3903900039039انتظام

الرتبية الفنية

91671580119168159انتظام

الرتبية الفنية

011000011انت�ساب

الرتبية اخلا�سة

135184319022135186321انتظام

الرتبية الأ�سرية مع 
اإعداد تربوي

01931930000193193انتظام

ريا�ص اطفال مع اعداد 
تربوي

01951950110196196انتظام

العلوم التطبيقية

الأحياء

101000101انتظام
213

العلوم الريا�سية

112000112انتظام

اللغة العربية واآدابها

اللغة والنحو وال�سرف

28422951371219291241532انتظام

146912202689

اللغة والنحو وال�سرف

19714033721921199159358انت�ساب

البالغة والنقد

296255551415300256556انتظام

البالغة والنقد

18114232341115185153338انت�ساب

الأدب

28523351821012287243530انتظام

الأدب

20615335911516207168375انت�ساب



366

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الدعوة واأ�سول الدين

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

23545969461925241478719انتظام

127313672640

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

1751263013811178134312انت�ساب

الكتاب وال�سنة

24329253516925259301560انتظام

الكتاب وال�سنة

22310733082230231129360انت�ساب

العقيدة

19218437661218198196394انتظام

العقيدة

1599425341216163106269انت�ساب

القراآءات

2222411232326انتظام

العلوم الجتماعية

اللغة الإجنليزية

296594033296897انتظام

97610972073

اجلغرافيا

131191322213133192325انتظام

اخلدمة الجتماعية

269284553145270288558انتظام

الإعالم

2642735379716273280553انتظام

علم املعلومات

268266534235270269539انتظام

علم املعلومات

101000101انت�ساب

الهند�سة والعمارة ال�سالمية

العمارة الإ�سالمية 
)تخ�س�ص عمارة(

404202606انتظام

16016 الهند�سة املدنية

505202707انتظام

الهند�سة امليكانيكية

202101303انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الطب واجلراحةالطب

011000011011انتظام

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

علوم احلا�سب الآيل

291100029113انتظام

912

هند�سة احلا�سب الآيل

101000101انتظام

معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها

اإعداد املعلمني � تعليم 
اللغة العربية للناطقني 

بغرها

000505505انتظام

10010

اإعداد املعلمني � تعليم 
اللغة العربية للناطقني 

بغرها

000505505م�ستمع

العلوم الطبية التطبيقية

التغذية الكلينيكية

011000011011انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية باجلموم

الريا�سيات

64551190006455119انتظام

159226385

علوم احلا�سب الآيل

455095000455095انتظام

املحا�سبة

49581070004958107انتظام

املحا�سبة

101000101انت�ساب

الإعالم

0282800002828انتظام

اخلدمة الجتماعية

0353500003535انتظام

الت�ساميم

ت�سميم الأزياء املالب�ص 
والن�سيج مع اإعداد 

تربوي

01251250550130130انتظام

0304304

ال�سكن واإدارة املنزل 
مع اإعداد تربوي

01721720220174174انتظام



369

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية بالقنفذة

اللغة العربية

31303131013140314انتظام

174614903236

اللغة العربية

24402441012450245انت�ساب

الريا�سيات

12601260001260126انتظام

الرتبية الفنية مع اإعداد 
تربوي

5905900059059انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

26802680002680268انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

25802580002580258انت�ساب

الرتبية البدنية مع 
اإعداد تربوي

5305300053053انتظام

الفيزياء

15501550001550155انتظام

اللغة الإجنليزية

11001100001100110انتظام

الكيمياء

15701571011580158انتظام

اللغة العربية

03593590000359359انتظام

اللغة العربية

01201200110121121انت�ساب

الكيمياء

01641640000164164انتظام

الفيزياء

0999900009999انتظام

الريا�سيات

01331330000133133انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

01311310110132132انت�ساب

الدرا�سات الإ�سالمية

01891890000189189انتظام

اللغة الإجنليزية

01491490000149149انتظام

الرتبية الأ�سرية مع 
اإعداد تربوي

01441440000144144انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية بالليث

الرتبية الأ�سرية مع 
اإعداد تربوي

0888800008888انتظام

5176451162

الريا�سيات

5405400054054انتظام

اللغة الإجنليزية

40711110004071111انتظام

الفيزياء

5105100051051انتظام

اخلدمة الجتماعية

1359923400013599234انتظام

الإعالم

15201520001520152انتظام

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

01031030000103103انتظام

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

0373701103838انت�ساب

اللغة والنحو وال�سرف

85771620008577162انتظام

اللغة والنحو وال�سرف

0363600003636انت�ساب

الريا�سيات

0545400005454انتظام

الفيزياء

0414100004141انتظام

الكيمياء

0383800003838انتظام

ال�سحة العامة 
واملعلوماتية ال�سحية

الوبائيات

101000101101اإنتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 
العلمية )الهند�سة-

احلا�سب اليل-العلوم 
التطبيقية(

123612332469402666127612592535انتظام

277125375308

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 

الطبية )الطب-طب 
ال�سنان-ال�سيدلة-
علوم طبية-علوم 
�سحية-متري�ص(

68780414911412267018161517انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
امل�سار الكليات العلمية 
)الهند�سة - احلا�سب 

الآيل( )بالقنفذة(

27302730002730273انتظام

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 

الطبية )الطب- العلوم 
ال�سحية( بالقنفذة

74391130007439113انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
امل�سار الكليات العلمية 

)الهند�سة - احلا�سب(  
)بالليث(

11401141011150115انتظام



372

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات ال�سحية 
)العلوم ال�سحية فقط 

( بالليث

473784000473784انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات الدارية 

)كلية اإدارة الأعمال(

27637665291019285386671انتظام

اإدارة 
اإدارة الأعمالالأعمال

022000022022انتظام

الدرا�سات الق�سائية 
والأنظمة

الدرا�سات الق�سائية

730733037607617759236انتظام

الأنظمة

1015916000010159160انتظام

التمري�صالتمري�ص

011000011011انتظام

الهند�سة 
بالقنفذة

الهند�سة ال�سناعية - 
القنفذة

101000101101انتظام

احلا�سب الآيل بالليث

علوم احلا�سب اليل 
- بالليث

064640000646406464انتظام

احلا�سب الآيل بالقنفذة

علوم احلا�سب اليل - 
بالقنفذة

014514501101461460146146انتظام



373

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

العلوم القت�سادية واملالية 
ال�سالمية

القت�ساد

2792885676410285292577انتظام

609292901

القت�ساد

3030303210213240324انت�ساب

الكلية اجلامعية-اأ�سم

اللغة العربية � النحو 
وال�سرف

01601600000160160انتظام

0308308

العلوم الأ�سا�سية 
الريا�سيات

0444400004444انتظام

العلوم الأ�سا�سية � 
الأحياء

0575700005757انتظام

احلا�سب الآيل � علوم 
احلا�سب الآيل

0474700004747انتظام

104241054820972213244457106371079221429106371079221429م�ستجدين الف�سل الدرا�سي الأول

الطالب امل�ستجدون ) مرحلة البكالوريو�ص ( للف�سل الدرا�سي الثاين لعام 1437/1436ه�  -  )تاريخ �سحب البيانات   8 /1438/1ه�(

معهد اللغة العربية 
لغر الناطقني بها

اإعداد املعلمني � تعليم 
اللغة العربية للناطقني 

بغرها

000707707707انتظام

000707707707م�ستجدون الف�سل الدرا�سي الثاين

104241054820972220244464106441079221436106441079221436م�ستجدون مرحلة البكالوريو�ص

اإجمايل عدد امل�ستجدون لعام 
1437/1436114751172623201382285667118571201123868118571201123868ه�



374



375



376

 الطلبة املقيدون
الطالب املقيدون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص(  للف�سل الدرا�سي الأول لعام 1437/1436ه�

)تاريخ �سحب البيانات 1438/1/8ه�( 
جدول رقم ) 79 (

الق�سم / التخ�س�صالكلية

نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
- ال�سريعة

104821860001048218610482186انتظام

الرتبية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
الرتبية مبكة املكرمة

496711600049671164967116انتظام

اللغة العربية واآدابها

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
اللغة العربية

341101440003411014434110144انتظام

الدعوة واأ�سول الدين

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
الدعوة واأ�سول الدين

531171700115311817153118171انتظام

العلوم الجتماعية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
العلوم الجتماعية

851111960008511119685111196انتظام
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الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

خدمة املجتمع والتعليم 
امل�ستمر

الدبلومات � دبلوم الإدارة 
املكتبية

123231354011123232355انتظام
245492737

الدبلومات � دبلوم املوارد 
الب�سرية

121256377145122260382انتظام

املجتمع مبكة املكرمة

العلوم ال�سحية-  دبلوم 
تقنية املخترات الطبية

101000101انتظام

5119241475

العلوم ال�سحية- دبلوم 
فني ب�سريات

101000101انتظام

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية-  دبلوم علوم 

احلا�سب الآيل

167134301224169136305انتظام

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم فني 

معماري

11801187071250125انتظام

العلوم املالية والإدارية- 
دبلوم املحا�سبة املالية 

التطبيقي

1393715101910140380520انتظام

العلوم املالية والإدارية- 
دبلوم الت�سويق التطبيقي

5115220310152152204انتظام

العلوم املالية والدارية. 
دبلوم امل�سارف

6325331603363256319انتظام
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الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

معهد اللغة العربية لغر الناطقني 
بها

تعليم اللغة العربية

0001294617512946175انتظام

14675221

تعليم اللغة العربية

000172946172946م�ستمع

الكلية اجلامعية بالقنفذة

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية-
الكلية اجلامعية بالقنفذة 

-طالب

10101010001010101انتظام

15167218

ال�سنة التاأهيلية 
امل�سائية-لالأق�سام العلمية 
بالقنفذة )كيمياء-فيزياء-

ريا�سيات( طالب

5005000050050انتظام

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية-
الكلية اجلامعية القنفذة � 

اللغة العربية-طالبات

0535300005353انتظام

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية-
الكلية اجلامعية القنفذة � 
العلوم التطبيقية-طالبات

0141400001414انتظام
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الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية 
امل�سائية - م�سار الكليات 

العلمية )الهند�سة-
احلا�سب اليل-العلوم 

التطبيقية(

5734911015834927858136انتظام

ال�سنة التح�سرية 
امل�سائية - م�سار الكليات 

الدارية )كلية اإدارة 
الأعمال(

202343011202444انتظام

العلوم القت�سادية واملالية الإ�سالمية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
العلوم القت�سادية واملالية 

الإ�سالمية � القت�ساد

107585011107686107686انتظام

اإجمايل املقيدون للمرحلة الدرا�سية ما دون 
13472083343015997256150621803686150621803686البكالوريو�ص

الطالب املقيدون ) مرحلة  البكالوريو�ص(  للف�سل الدرا�سي الأول لعام 1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات   1438/1/8ه�(



380

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

ال�سريعة

190817793687168112280207618913967انتظام

6664522711891

ال�سريعة

73442411582763907614871248انت�ساب

ال�سريعة مع اعداد تربوي

92871790119288180انتظام

التاريخ

112000112انتظام

املحا�سبة

1573015731720172174501745انتظام

املحا�سبة

202000202انت�ساب

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ

123021983428134356124322413484انتظام

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ

7123571069612187183691087انت�ساب

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ مع 

اعداد تربوي

2515017510126150176انتظام



381

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الرتبية

الرتبية البدنية

24202420002420242انتظام

249857808278

الرتبية البدنية مع اعداد 
تربوي

39703972023990399انتظام

الرتبية البدنية )التدريب 
الريا�سي(

18901890001890189انتظام

الرتبية البدنية )الإدارة 
الريا�سية(

6806800068068انتظام

الرتبية البدنية )التدريب 
الريا�سي( مع اإعداد 

تربوي

2702700027027انتظام

الرتبية البدنية )الإدارة 
الريا�سية( مع اإعداد 

تربوي

808000808انتظام

الرتبية الفنية

29746376041721301480781انتظام

الرتبية الفنية

022000022انت�ساب

الرتبية الفنية-
الت�سميمات املطبوعة 

والإعالن

055011066انتظام

الرتبية الفنية-الت�سميم 
الداخلي

011000011انتظام



382

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الرتبية اخلا�سة

5097951304259615118541365انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
الإعاقة ال�سمعية مع اإعداد 

تربوي

129227356134130230360انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
الإعاقة العقلية مع اإعداد 

تربوي

278421699055278426704انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
�سعوبات التعلم مع اإعداد 

تربوي

257389646000257389646انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
ال�سطرابات ال�سلوكية 

والتوحد مع اإعداد تربوي

882873750101088297385انتظام

الرتبية الأ�سرية مع اإعداد 
تربوي

01037103704444010811081انتظام

ريا�ص اطفال مع اعداد 
تربوى

01977197703636020132013انتظام

را�ص اأطفال مع اعداد 
تربوي

01100001انت�ساب



383

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

العلوم التطبيقية

الأحياء

13459673012526135621756انتظام

76726053372

الأحياء الدقيقة

11801187071250125انتظام

الأحياء مع اعداد تربوى

1901900019019انتظام

الأحياء الدقيقة مع اإعداد 
تربوي

303000303انتظام

الأحياء مع اإعداد تربوي

093930770100100انتظام

الكيمياء

6517624122467178245انتظام

الكيمياء مع اعداد تربوي

81281361569133142انتظام

الكيمياء البحتة

703744440414170415485انتظام

الكيمياء ال�سناعية

5205200052052انتظام

الفيزياء

874565436192593475568انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

136275011136376انتظام

الفيزياء الطبية

74711456068071151انتظام

العلوم الريا�سية � 
الريا�سيات مع اعداد 

تربوي

4495302245155انتظام

العلوم الريا�سية

954165112161897432529انتظام

العلوم الريا�سية � 
الريا�سيات التطبيقية

0252501102626انتظام

العلوم الريا�سية � 
الريا�سيات التطبيقية مع 

اإعداد تربوي

0383802204040انتظام



384

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

اللغة العربية واآدابها

اللغة والنحو وال�سرف 
مع اعداد تربوي

216586000216586انتظام

293841517089

اللغة والنحو وال�سرف

6249621586247710164810391687انتظام

اللغة والنحو وال�سرف

38932271135154392373765انت�ساب

البالغة والنقد مع اعداد 
تربوى

154863011154964انتظام

البالغة والنقد

4898801369515204948951389انتظام

البالغة والنقد

28022750772027287247534انت�ساب

الأدب

5469351481724315539591512انتظام

الأدب

48741990664955493468961انت�ساب

الأدب مع اعداد تربوي

355489022355691انتظام



385

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الدعوة واأ�سول الدين

الدعوة والثقافة الإ�سالمية 
مع اعداد تربوي

5848904458893انتظام

398458389822

الدعوة والثقافة الإ�سالمية

652180124532517820367719792656انتظام

الدعوة والثقافة الإ�سالمية

6324601092739466394991138انت�ساب

الكتاب وال�سنة مع اعداد 
تربوي

464187066464793انتظام

الكتاب وال�سنة

9451240218597163260104214032445انتظام

الكتاب وال�سنة

57335893133851186064431049انت�ساب

العقيدة مع اعداد تربوي

6222811272330انتظام

العقيدة

44283812802654804688921360انتظام

العقيدة

445310755164864461358819انت�ساب

القراآءات

228010210263632106138انتظام

القراءات

101000101انت�ساب



386

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

العلوم الجتماعية

اللغة الإجنليزية مع اعداد 
تربوي

256590000256590انتظام

4262575810020

اللغة الإجنليزية

3437621105535403487971145انتظام

اللغة الجنليزية

101000101انت�ساب

اجلغرافيا

4968381334813215048511355انتظام

اجلغرافيا مع اعداد 
تربوي

183452000183452انتظام

اجلغرافيا - تخ�س�ص 
التقنيات اجلغرافية 

واخلدمات

2402410125025انتظام

اجلغرافيا - تخ�س�ص 
التقنيات اجلغرافية 
واخلدمات مع اإعداد 

تربوي

202000202انتظام

اخلدمة الجتماعية

10491416246563440105514502505انتظام

اخلدمة الجتماعية

101000101انت�ساب

الإعالم

82774715742326498507731623انتظام

الإعالم )ال�سحافة(

6909603369399انتظام

 الإعالم 
)العالقات العامة(

42450492892029433524957انتظام

 الإعالم 
)الإذاعة والتلفاز(

6506560671071انتظام

علم املعلومات

899112620256101690511362041انتظام

علم املعلومات

213000213انت�ساب

علم املعلومات مع اإعداد 
تربوي

163349011163450انتظام



387

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الهند�سة والعمارة الإ�سالمية

العمارة الإ�سالمية 
)تخ�س�ص عمارة(

3090309310313400340انتظام

189101891

الهند�سة الكهربائية

1890189300302190219انتظام

الهند�سة الكهربائية 
)الكرتونيات وات�سالت(

490491501564064انتظام

الهند�سة الكهربائية 
)القوى الكهربائية(

7107140475075انتظام

الهند�سة املدنية

534053410001006340634انتظام

الهند�سة امليكانيكية

4870487710715580558انتظام

هند�سة احلا�سب الآيل

101000101انتظام

الطب واجلراحةالطب

814807162118143283282116538328211653انتظام

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

علوم احلا�سب الآيل

179452631157388194525719انتظام

4415661007
علوم احلا�سب الآيل مع 

اإعداد تربوي

3414400034144انتظام

هند�سة احلا�سب الآيل

2180218260262440244انتظام



388

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها

اإعداد املعلمني � تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغرها

0007207272072انتظام

84084

اإعداد املعلمني � تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغرها

0001201212012م�ستمع

العلوم الطبية التطبيقية

طب املخترات

173298471369176304480انتظام

6468561502

التغذية الكلينيكية

03443440880352352انتظام

العالج الطبيعي

1839027353818893281انتظام

اإدارة �سحية

2510412913426107133انتظام

التقنية ال�سريرية � 
اخلدمات الطبية الطارئة

14601465051510151انتظام

التقنية ال�سريرية � تقنية 
التخدير

10001005051050105انتظام

ال�سيدلة

ال�سيدلة

221230451426225232457انتظام

262301563
ال�سيدلة الكلينيكية � 

دكتور �سيدلة

37661030333769106انتظام



389

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

طب الأ�سنان

علوم الفم الأ�سا�سية 
وال�سريرية � طب وجراحة 

الفم والأ�سنان

158157315448162161323162161323انتظام

الكلية اجلامعية باجلموم

الدرا�سات القراآنية � 
تعليم البتدائي تخ�س�ص 

درا�سات قراآنية

101000101انتظام

148410052489

الدرا�سات الإ�سالمية

14201424041460146انت�ساب

اللغة العربية � م�سار اللغة 
العربية مع اإعداد تربوي

606000606انتظام

الريا�سيات � م�سار 
الريا�سيات مع اإعداد 

تربوي

2402400024024انتظام

الريا�سيات

349144493000349144493انتظام

الكيمياء � م�سار الكيمياء 
مع اإعداد تربوي

5705700057057انتظام

الفيزياء � م�سار الفيزياء 
مع اإعداد تربوي

3703700037037انتظام

الأحياء �  م�سار الأحياء 
مع اإعداد تربوي

9209200092092انتظام

احلا�سب الآيل � علوم 
احلا�سب الآيل

41633174713316429334763انتظام



390

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

املحا�سبة

337346683516342347689انتظام

املحا�سبة

101000101انت�ساب

الإعالم

0666600006666انتظام

اخلدمة الجتماعية

01141140000114114انتظام

العلوم التطبيقية  للبنات

الريا�سيات مع اإعداد 
الرتبوي

011000011انتظام

066

الأحياء مع اإعداد تربوي

055000055انتظام

الآداب والعلوم الإدارية

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

088000088انت�ساب

04141
اللغة العربية مع اإعداد 

تربوي

0131300001313انتظام

اللغة العربية مع اإعداد 
تربوي

055000055انت�ساب

اللغة الإجنليزية مع اإعداد 
تربوي

0151500001515انتظام

الت�ساميم

ت�سميم الأزياء � املالب�ص 
والن�سيج مع اإعداد 

تربوي

0555555017170572572انتظام

012841284

ال�سكن واإدارة املنزل مع 
اإعداد تربوي

0691691021210712712انتظام



391

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الرتبية للبنات

القراآن الكرمي 
والدرا�سات الإ�سالمية مع 

اإعداد تربوي

055011066انتظام

07979

القراآن الكرمي 
والدرا�سات الإ�سالمية مع 

اإعداد تربوي

0525206605858انت�ساب

اللغة العربية والعلوم 
الجتماعية � العلوم 

الجتماعية مع اإعداد 
تربوي

022000022انتظام

اللغة العربية والعلوم 
الجتماعية � العلوم 

الجتماعية مع اإعداد 
تربوي

033000033انت�ساب

ريا�ص الأطفال مع اإعداد 
تربوي

0101000001010انتظام



392

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية بالقنفذة

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

2002000020020انتظام

اللغة العربية

122601226101122701227انتظام

اللغة العربية

54805481015490549انت�ساب

الريا�سيات

40304030004030403انتظام

الريا�سيات مع اعداد 
تربوي

1801800018018انتظام

الرتبية الفنية مع الإعداد 
الرتبوي

6106100061061انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

170401704000170401704انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

86408640008640864انت�ساب

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

10201020001020102انتظام

الرتبية البدنية مع اإعداد 
تربوي

58705871015880588انتظام

الفيزياء

41304130004130413انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

3203200032032انتظام

اللغة الإجنليزية

71307132027150715انتظام

اللغة الإجنليزية

24702473032500250انت�ساب

اللغة الإجنليزية مع اعداد 
تربوي

5605600056056انتظام

الكيمياء

46804682024700470انتظام



393

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية بالقنفذة

الكيمياء مع اعداد تربوي

1101100011011انتظام

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0767600007676انتظام

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0484800004848انت�ساب

اللغة العربية

09579570000957957انتظام

اللغة العربية

01791790330182182انت�ساب

اللغة العربية

01201200110121121انت�ساب

الكيمياء مع اعداد تربوي

0111100001111انتظام

الكيمياء

05115110000511511انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

0262600002626انتظام

الفيزياء

03323320000332332انتظام

الريا�سيات مع اعداد 
تربوي

0363600003636انتظام

الريا�سيات

03493490000349349انتظام

القت�ساد املنزيل مع 
اعداد تربوي

011000011انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

04544540550459459انت�ساب

الدرا�سات الإ�سالمية

011401140000011401140انتظام

اللغة الإجنليزية

06846840110685685انتظام

اللغة الإجنليزية

0676700006767انت�ساب

اللغة الإجنليزية مع اإعداد 
تربوي

0373700003737انتظام

الرتبية الأ�سرية مع اإعداد 
تربوي

04944940000494494انتظام



394

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية بالليث

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0606000006060انتظام

186231795041

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0606000006060انت�ساب

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0535300005353انتظام

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0575701105858انت�ساب

الريا�سيات مع اعداد 
تربوي

0191900001919انتظام

الكيمياء مع اعداد تربوي

0313100003131انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

0373700003737انتظام

الرتبية الأ�سرية مع اإعداد 
تربوي

04004000000400400انتظام

الريا�سيات

27202720002720272انتظام

الريا�سيات مع اعداد 
تربوي

1201200012012انتظام

اللغة الإجنليزية

228381609000228381609انتظام

اللغة الإجنليزية مع اعداد 
تربوي

152944000152944انتظام

الفيزياء

24002400002400240انتظام



395

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية بالليث

الفيزياء مع اعداد تربوي

1801800018018انتظام

اخلدمة الجتماعية

65639710530006563971053انتظام

الإعالم

22802280002280228انتظام

الإعالم )عالقات عامة(

10801080001080108انتظام

الدعوة والثقافة الإ�سالمية

04344340000434434انتظام

الدعوة والثقافة الإ�سالمية

01591590440163163انت�ساب

اللغة والنحو وال�سرف

8539648100085396481انتظام

اللغة والنحو وال�سرف

0686801106969انت�ساب

الريا�سيات

02042040000204204انتظام

الفيزياء

01841840000184184انتظام

الكيمياء

02042040000204204انتظام

ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

التوعية والتعزيز ال�سحي

60611210226063123انتظام

241126367

�سحة البيئة

4504500045045انتظام

اإدارة وتقنية املعلومات 
ال�سحية

57611182245963122انتظام

الوبائيات

7707700077077انتظام



396

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 
العلمية)الهند�سة-

احلا�سب اليل-العلوم 
التطبيقية(

12791260253912765192140613252731انتظام

297726825659

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 

الطبية )الطب-طب 
ال�سنان-ال�سيدلة-علوم 

طبية-علوم �سحية-
متري�ص(

72383915621412267378511588انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
امل�سار الكليات العلمية 
)الهند�سة - احلا�سب 

الآيل( )بالقنفذة(

27302730002730273انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات الطبية 

)الطب- العلوم ال�سحية( 
بالقنفذة

74441180007444118انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
امل�سار الكليات العلمية 

)الهند�سة - احلا�سب(  
)بالليث(

11501151011160116انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات ال�سحية 
)العلوم ال�سحية فقط ( 

بالليث

483785000483785انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات الدارية 

)كلية اإدارة الأعمال(

297406703261945323425748انتظام



397

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

اإدارة الأعمال

اإدارة الأعمال

613103716394567349416انتظام

169602771

الت�سويق

292412702121431253284انتظام

ال�سياحة والفندقة

3603600036036انتظام

اإدارة اعمال احلج 
والعمرة

3503500035035انتظام

الدرا�سات الق�سائية والأنظمة

الدرا�سات الق�سائية

3040304130133170317انتظام

728193921

الأنظمة

4051895946410411193604انتظام

التمري�صالتمري�ص

026126104402652650265265انتظام

الهند�سة بالقنفذة

هند�سة الت�سييد- القنفذة

171017110117201722820282انتظام

الهند�سة ال�سناعية - 
القنفذة

11001100001100110انتظام

الهند�سة بالليث

هند�سة الإلكرتونيات 
والت�سالت - الليث

7507510176076انتظام

1200120

الهند�سة البيئية

4404400044044انتظام



398

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

احلا�سب الآيل بالليث

علوم احلا�سب اليل - 
بالليث

106256362000106256362انتظام

112256368
علوم احلا�سب اليل مع 

اعداد تربوي- بالليث

606000606انتظام

احلا�سب الآيل بالقنفذة

علوم احلا�سب اليل - 
بالقنفذة

126547673011126548674انتظام

135584719
علوم احلا�سب الآيل مع 

اعداد تربوي

9364500093645انتظام

العلوم القت�سادية واملالية 
الإ�سالمية

القت�ساد

785650143580491298656991564انتظام
16776992376

القت�ساد

7510751610618120812انت�ساب

العلوم ال�سحية بالليث

ال�سحة العامة

822610800082261088226108انتظام

العلوم ال�سحية بالقنفذة

اخلدمات الطبية الطارئة

920920009209292092انتظام

الطب 
الطب واجلراحةبالقنفذة

264066000264066264066انتظام



399

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

الكلية اجلامعية-اأ�سم

اللغة العربية � اللغة 
والنحو وال�سرف

03423420000342342انتظام

0761761

العلوم الأ�سا�سية � 
الريا�سيات

01411410000141141انتظام

العلوم الأ�سا�سية � الأحياء

01251250000125125انتظام

احلا�سب الآيل � علوم 
احلا�سب الآيل

01531530000153153انتظام

اإجمايل املقيدون للمرحلة الدرا�سية 
413564752288878154519023447429014942492325429014942492325البكالوريو�ص

اإجمايل عدد املقيدين للف�سل الدرا�سي الأول 
427034960592308170419993703444075160496011444075160496011لعام 1437/1436ه�



400

طالب املقيدون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي الثاين لعام1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات   1438/1/8ه�(

جدول رقم )  80  (

الق�سم / التخ�س�صالكلية

نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

ال�سريعة 
والدرا�سات 

الإ�سالمية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
- ال�سريعة

857716200085771628577162انتظام

الرتبية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
الرتبية مبكة املكرمة

436110400043611044361104انتظام

اللغة العربية 
واآدابها

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
اللغة العربية

259111600025911162591116انتظام

الدعوة 
واأ�سول الدين

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
الدعوة واأ�سول الدين

391001390003910013939100139انتظام

العلوم 
الجتماعية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية - 
العلوم الجتماعية

719516600071951667195166انتظام

خدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر

الدبلومات � دبلوم الإدارة 
املكتبية

50831330005083133انتظام
124246370

الدبلومات � دبلوم املوارد 
الب�سرية

7316023313474163237انتظام

كلية املجتمع

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم علوم 

احلا�سب الآيل

101106207213103107210انتظام

3337091042

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم فني 

معماري

9109140495095انتظام

العلوم املالية والإدارية- 
دبلوم املحا�سبة املالية 

التطبيقي

7329036306673296369انتظام

العلوم املالية والإدارية- 
دبلوم الت�سويق التطبيقي

2610913510127109136انتظام

العلوم املالية والدارية. 
دبلوم امل�سارف

3519623101135197232انتظام



401

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

معهد اللغة 
العربية لغر 
الناطقني بها

تعليم اللغة العربية

0002364227823642278انتظام
25682338

تعليم اللغة العربية

000204060204060م�ستمع

الكلية اجلامعية بالقنفذة

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية-
الكلية اجلامعية بالقنفذة 

� طالب

9209200092092انتظام

12757184

ال�سنة التاأهيلية 
امل�سائية-لالأق�سام العلمية 
بالقنفذة)كيمياء-فيزياء-

ريا�سيات( � طالب

3503500035035انتظام

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية-
الكلية اجلامعية القنفذة� 
اللغة العربية –طالبات

0454500004545انتظام

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية-
الكلية اجلامعية القنفذة � 
العلوم التطبيقية -طالبات

0121200001212انتظام

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية 
امل�سائية - م�سار الكليات 

العلمية )الهند�سة-
احلا�سب اليل-العلوم 

التطبيقية(

251237101261238انتظام

311546
ال�سنة التح�سرية 

امل�سائية - م�سار الكليات 
الدارية )كلية اإدارة 

الأعمال(

527011538انتظام

العلوم القت�سادية 
واملالية ال�سالمية

ال�سنة التاأهيلية امل�سائية 
العلوم القت�سادية واملالية 

الإ�سالمية � القت�ساد

659650116606666066انتظام

اإجمايل املقيدون للمرحلة الدرا�سية ما دون 
8751498237326595360114015932733114015932733البكالوريو�ص

الطالب املقيدون ) مرحلة  البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي الثاين لعام1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات     1438/1/8ه�(



402

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

ال�سريعة

173216073339169108277190117153616انتظام

6021447410495

ال�سريعة

6273299561931506463601006انت�ساب

ال�سريعة مع اعداد تربوي

384179000384179انتظام

التاريخ

112000112انتظام

املحا�سبة

1462014621760176163801638انتظام

املحا�سبة

202000202انت�ساب

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ

117520413216103747118520783263انتظام

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ

576226802369579232811انت�ساب

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ مع 

اعداد تربوي

304777101314778انتظام



403

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الرتبية

الرتبية البدنية

21002100002100210انتظام

190244786380

الرتبية البدنية مع اعداد 
تربوي

34403442023460346انتظام

الرتبية البدنية )التدريب 
الريا�سي(

14901490001490149انتظام

الرتبية البدنية )الإدارة 
الريا�سية(

6706700067067انتظام

الرتبية البدنية )التدريب 
الريا�سي( مع اإعداد 

تربوي

1901900019019انتظام

الرتبية البدنية )الإدارة 
الريا�سية( مع اإعداد 

تربوي

202000202انتظام

الرتبية الفنية

23839062831417241404645انتظام

الرتبية الفنية-
الت�سميمات املطبوعة 

والإعالن

044011055انتظام



404

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الرتبية

الرتبية الفنية-الت�سميم 
الداخلي

011000011انتظام

الرتبية اخلا�سة

4667701236156574678261293انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
الإعاقة ال�سمعية مع اإعداد 

تربوي

6812018801168121189انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
الإعاقة العقلية مع اإعداد 

تربوي

151147298011151148299انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
�سعوبات التعلم مع اإعداد 

تربوي

141194335011141195336انتظام

الرتبية اخلا�سة م�سار 
ال�سطرابات ال�سلوكية 

والتوحد مع اإعداد 
تربوي

4115219303341155196انتظام

الرتبية الأ�سرية مع اإعداد 
تربوي

0939939040400979979انتظام

ريا�ص اطفال مع اعداد 
تربوي

01615161502929016441644انتظام



405

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم التطبيقية

الأحياء

11547458912223116496612انتظام

63219342566

الأحياء الدقيقة

10301035051080108انتظام

الأحياء مع اعداد تربوي

1601600016016انتظام

الأحياء الدقيقة مع اإعداد 
تربوي

101000101انتظام

الأحياء مع اإعداد تربوي

0404000004040انتظام

الكيمياء

58851432136086146انتظام

الكيمياء مع اعداد تربوي

3576001135861انتظام

الكيمياء البحتة

663293950404066369435انتظام



406

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم التطبيقية

الكيمياء ال�سناعية

4704700047047انتظام

الفيزياء

663744404162070390460انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

5303500053035انتظام

الفيزياء الطبية

61391006066739106انتظام

العلوم الريا�سية � 
الريا�سيات مع اعداد 

تربوي

2111302221315انتظام

العلوم الريا�سية

703784481121371390461انتظام

العلوم الريا�سية � 
الريا�سيات التطبيقية

0111100001111انتظام

العلوم الريا�سية � 
الريا�سيات التطبيقية مع 

اإعداد تربوي

0121200001212انتظام



407

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

اللغة العربية واآدابها

اللغة والنحو وال�سرف 
مع اعداد تربوي

7182500071825انتظام

250335966099

اللغة والنحو وال�سرف

54786314102169905689321500انتظام

اللغة والنحو وال�سرف

32727960634245330321651انت�ساب

البالغة والنقد مع اعداد 
تربوى

6162200061622انتظام

البالغة والنقد

4097851194614204157991214انتظام

البالغة والنقد

25922148062026265241506انت�ساب

الأدب

4548451299620264608651325انتظام

الأدب

42635878443438430392822انت�ساب

الأدب مع اعداد تربوي

221032022221234انتظام



408

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الدعوة واأ�سول الدين

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية مع اعداد 

تربوي

5343903353742انتظام

394255019443

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

686184025262216919170820092717انتظام

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

6633901053532376684221090انت�ساب

الكتاب وال�سنة مع اعداد 
تربوي

441660033441963انتظام

الكتاب وال�سنة

9751224219998151249107313752448انتظام

الكتاب وال�سنة

543304847286593571369940انت�ساب

العقيدة مع اعداد تربوي

58130005813انتظام

العقيدة

40079511952455794248501274انتظام

العقيدة

391283674163652407319726انت�ساب

القراآءات

2567921126373693129انتظام

القراءات

101000101انت�ساب



409

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم الجتماعية

اللغة الإجنليزية مع اعداد 
تربوى

153550011153651انتظام

384149778818

اللغة الإجنليزية

293684977532372987161014انتظام

اجلغرافيا

4597731232713204667861252انتظام

اجلغرافيا مع اعداد 
تربوى

47110004711انتظام

اجلغرافيا - تخ�س�ص 
التقنيات اجلغرافية 

واخلدمات

1601600016016انتظام

اجلغرافيا - تخ�س�ص 
التقنيات اجلغرافية 
واخلدمات مع اإعداد 

تربوي

101000101انتظام

اخلدمة الجتماعية

956114721036283496211752137انتظام

الإعالم

68472614102025457047511455انتظام

الإعالم)ال�سحافة(

8778503388088انتظام

الإعالم )العالقات العامة(

46039885871623467414881انتظام

الإعالم )الإذاعة والتلفاز(

6106150566066انتظام

علم املعلومات

8189811799510158239911814انتظام

علم املعلومات

101000101انت�ساب

علم املعلومات مع اإعداد 
تربوي

102131000102131انتظام



410

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الهند�سة والعمارة ال�سالمية

العمارة الإ�سالمية 
)تخ�س�ص عمارة(

2440244230232670267انتظام

173501735

الهند�سة الكهربائية

2190219310312500250انتظام

الهند�سة الكهربائية 
)الكرتونيات وات�سالت(

400401401454054انتظام

الهند�سة الكهربائية 
)القوى الكهربائية(

4204220244044انتظام

الهند�سة املدنية

504050410201026060606انتظام

الهند�سة امليكانيكية

4370437770775140514انتظام

الطب واجلراحةالطب

804806161018143282282016428228201642انتظام

احلا�سب الآيل

علوم احلا�سب الآيل

13040253287078138472610انتظام

339483822 علوم احلا�سب الآيل مع 
اإعداد تربوي

0111100001111انتظام

هند�سة احلا�سب الآيل

1870187140142010201انتظام



411

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها

اإعداد املعلمني � تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغرها

0007207272072انتظام

77077

اإعداد املعلمني � تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغرها

000505505م�ستمع

العلوم الطبية التطبيقية

طب املخترات

127253380268129259388انتظام

4747201194

التغذية الكلينيكية

02992990770306306انتظام

العالج الطبيعي

1449023433614793240انتظام

اإدارة �سحية

9627100096271انتظام

التقنية ال�سريرية � 
اخلدمات الطبية الطارئة

10401044041080108انتظام

التقنية ال�سريرية � تقنية 
التخدير

7807830381081انتظام



412

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

ال�سيدلة

ال�سيدلة

183195378314186196382انتظام
215250465

ال�سيدلة الإكلينيكية � 
دكتور �سيدلة

295281022295483انتظام

طب الأ�سنان

علوم الفم الأ�سا�سية 
وال�سريرية � طب وجراحة 

الفم والأ�سنان

144135279448148139287148139287انتظام

الكلية اجلامعية باجلموم

الدرا�سات الإ�سالمية

11001103031130113انت�ساب

12959542249

اللغة العربية � م�سار اللغة 
العربية مع اإعداد تربوي

303000303انتظام

الريا�سيات � م�سار 
الريا�سيات مع اإعداد 

تربوي

1201200012012انتظام

الريا�سيات

346143489000346143489انتظام

الكيمياء �  م�سار الكيمياء 
مع اإعداد تربوي

3603600036036انتظام

الفيزياء � م�سار الفيزياء 
مع اإعداد تربوي

2702700027027انتظام

الأحياء �  م�سار الأحياء 
مع اإعداد تربوي

6406400064064انتظام

احلا�سب الآيل � علوم 
احلا�سب الآيل

38233071211314393333726انتظام

املحا�سبة

296301597415300302602انتظام

املحا�سبة

101000101انت�ساب

الإعالم

0636300006363انتظام

اخلدمة الجتماعية

01131130000113113انتظام



413

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم التطبيقية  
للبنات

الريا�سيات مع اإعداد 
الرتبوي

011000011انتظام
022

الأحياء مع اإعداد تربوي

011000011انتظام

الآداب والعلوم الإدارية

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

022000022انت�ساب

01212

اللغة العربية مع اإعداد 
تربوي

055000055انتظام

اللغة العربية مع اإعداد 
تربوي

022000022انت�ساب

اللغة الإجنليزية مع اإعداد 
تربوي

033000033انتظام

الت�ساميم

ت�سميم الأزياء � املالب�ص 
والن�سيج مع اإعداد 

تربوي

0450450015150465465انتظام

010471047
ال�سكن واإدارة املنزل مع 

اإعداد تربوي

0564564018180582582انتظام

الرتبية للبنات

القراآن الكرمي 
والدرا�سات الإ�سالمية 

مع اإعداد تربوي

022000022انتظام

04747

القراآن الكرمي 
والدرا�سات الإ�سالمية 

مع اإعداد تربوي

0333303303636انت�ساب

اللغة العربية والعلوم 
الجتماعية � العلوم 

الجتماعية مع اإعداد 
تربوي

011000011انتظام

اللغة العربية والعلوم 
الجتماعية � العلوم 

الجتماعية مع اإعداد 
تربوي

022000022انت�ساب

ريا�ص الأطفال مع اإعداد 
تربوي

066000066انتظام



414

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الكلية اجلامعية بالقنفذة

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

1401400014014انتظام

6836506811904

اللغة العربية

114401144101114501145انتظام

اللغة العربية

42504251014260426انت�ساب

الريا�سيات

36503650003650365انتظام

الريا�سيات مع اعداد 
تربوي

1401400014014انتظام

الرتبية الفنية مع اإعداد 
تربوي

5105100051051انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

160701607000160701607انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

80208020008020802انت�ساب

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

8808800088088انتظام

الرتبية البدنية مع اإعداد 
تربوي

63206320006320632انتظام

الفيزياء

34503450003450345انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

2402400024024انتظام

اللغة الإجنليزية

64406443036470647انتظام

اللغة الإجنليزية

19201921011930193انت�ساب

اللغة الإجنليزية مع اعداد 
تربوي

6306300063063انتظام

الكيمياء

40504051014060406انتظام

الكيمياء مع اعداد تربوي

1401400014014انتظام

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0272700002727انتظام

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0323200003232انت�ساب

اللغة العربية

09139130000913913انتظام



415

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الكلية اجلامعية بالقنفذة

اللغة العربية

01351350330138138انت�ساب

اللغة العربية )انت�ساب(

01101100110111111انت�ساب

الكيمياء مع اعداد تربوي

066000066انتظام

الكيمياء

05015010000501501انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

0151500001515انتظام

الفيزياء

03223220000322322انتظام

الريا�سيات مع اعداد 
تربوي

0171700001717انتظام

الريا�سيات

03303300000330330انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

011000011انتظام

الدرا�سات الإ�سالمية

03653650660371371انت�ساب

الدرا�سات الإ�سالمية

011401140000011401140انتظام

اللغة الإجنليزية

06686680110669669انتظام

اللغة الإجنليزية

0535300005353انت�ساب

اللغة الإجنليزية مع اعداد 
تربوي

044000044انتظام

الرتبية الأ�سرية مع اإعداد 
تربوي

04184180000418418انتظام



416

الق�سم / التخ�س�صالكلية

نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الكلية اجلامعية بالليث

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0434300004343انتظام

170128304531

الدرا�سات الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0434300004343انت�ساب

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0363600003636انتظام

اللغة العربية مع اعداد 
تربوي

0454501104646انت�ساب

الريا�سيات مع اعداد 
تربوي

0111100001111انتظام

الكيمياء مع اعداد تربوي

0212100002121انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

0343400003434انتظام
الرتبية الأ�سرية مع اإعداد 

تربوي

03203200000320320انتظام

الريا�سيات

26602660002660266انتظام
الريا�سيات مع اعداد 

تربوي

1001000010010انتظام

اللغة الإجنليزية

213367580000213367580انتظام
اللغة الإجنليزية مع اعداد 

تربوي

617000617انتظام

الفيزياء

21702170002170217انتظام

الفيزياء مع اعداد تربوي

707000707انتظام

اخلدمة الجتماعية

60845110590006084511059انتظام

الإعالم

21002100002100210انتظام

الإعالم )عالقات عامة(

8708700087087انتظام
الدعوة والثقافة 

الإ�سالمية

03853850000385385انتظام

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

01541540330157157انت�ساب

اللغة والنحو وال�سرف

7733040700077330407انتظام

اللغة والنحو وال�سرف

0393901104040انت�ساب

الريا�سيات

01901900000190190انتظام

الفيزياء

01701700000170170انتظام

الكيمياء

01851850000185185انتظام



417

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

التوعية والتعزيز ال�سحي

58611190225863121انتظام

235125360
�سحة البيئة

4404400044044انتظام

اإدارة وتقنية املعلومات 
ال�سحية

55601152245762119انتظام

الوبائيات

7607600076076انتظام

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 
العلمية)الهند�سة-

احلا�سب اليل-العلوم 
التطبيقية(

10531137219012063183117312002373انتظام

242425064930

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 

الطبية )الطب-طب 
ال�سنان-ال�سيدلة-علوم 

طبية-علوم �سحية-
متري�ص(

66481314771412266788251503انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
امل�سار الكليات العلمية 
)الهند�سة - احلا�سب 

الآيل( )بالقنفذة(

18401840001840184انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات الطبية 

)الطب- العلوم ال�سحية( 
بالقنفذة

68451130006845113انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
امل�سار الكليات العلمية 

)الهند�سة - احلا�سب(  
)بالليث(

6806810169069انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات ال�سحية 
)العلوم ال�سحية فقط 

( بالليث

433780000433780انتظام

ال�سنة التح�سرية - 
م�سار الكليات الدارية 

)كلية اإدارة الأعمال(

187381568221840209399608انتظام



418

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

اإدارة الأعمال

اإدارة الأعمال

402492895343945283328انتظام

136497633
الت�سويق

262032292111328214242انتظام

ال�سياحة والفندقة

3403400034034انتظام

اإدارة اعمال احلج 
والعمرة

2902900029029انتظام

الدرا�سات 
الق�سائية 
والأنظمة

الدرا�سات الق�سائية

2700270130132830283انتظام
631169800

الأنظمة

342167509628348169517انتظام

التمري�صالتمري�ص

023323304402372370237237انتظام

الهند�سة بالقنفذة

هند�سة الت�سييد- القنفذة

13801381011390139انتظام
2500250

الهند�سة ال�سناعية - 
القنفذة

11101110001110111انتظام

الهند�سة بالليث

هند�سة الإلكرتونيات 
والت�سالت - الليث

7507500075075انتظام
1180118

الهند�سة البيئية

4304300043043انتظام

احلا�سب الآيل 
بالليث

علوم احلا�سب اليل - 
بالليث

7224131300072241313انتظام
74241315

علوم احلا�سب الآيل مع 
اإعداد تربوي -بالليث

202000202انتظام

احلا�سب الآيل 
بالقنفذة

علوم احلا�سب اليل - 
بالقنفذة

9952262101199523622انتظام
102526628

علوم احلا�سب الآيل مع 
اعداد تربوي-بالقنفذة

336000336انتظام

العلوم القت�سادية 
واملالية ال�سالمية

القت�ساد

689641133070491197596901449انتظام
14856902175

القت�ساد

6800680460467260726انت�ساب

العلوم ال�سحية 
ال�سحة العامةبالليث

812610700081261078126107انتظام



419

الق�سم / التخ�س�صالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم ال�سحية 
اخلدمات الطبية الطارئةبالقنفذة

920920009209292092انتظام

الطب بالقنفذة

الطب واجلراحة

264066000264066264066انتظام

الكلية اجلامعية-اأ�سم

اللغة العربية � اللغة 
والنحو وال�سرف

03413410000341341انتظام

0750750

العلوم الأ�سا�سية � 
الريا�سيات

01161160000116116انتظام

العلوم الأ�سا�سية � الأحياء

01471470000147147انتظام

احلا�سب الآيل � علوم 
احلا�سب الآيل

01461460000146146انتظام

367174148778204142016523072381374313981276381374313981276اإجمايل املقيدون للمرحلة الدرا�سية البكالوريو�ص

اإجمايل عدد املقيدين للف�سل الدرا�سي الثاين لعام 
1437/1436375924298580577168517473432392774473284009392774473284009ه�



420



421

الطالب املقيدون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص ( للف�سل الدرا�سي ال�سيفي لعام 1436/ 1437ه�
)تاريخ �سحب البيانات   8 /1438/1ه�(

جدول رقم ) 81(

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

املجتمع مبكة املكرمة

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 
علوم احلا�سب الآيل

1001000010010انتظام

3099129

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 

فني معماري

1001020212012انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
املحا�سبة املالية 

التطبيقي

7748103377784انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
الت�سويق التطبيقي

0191900001919انتظام

العلوم املالية 
والدارية. دبلوم 

امل�سارف

134000134انتظام

اإجمايل املقيدون للمرحلة الدرا�سية ما 
289612423530991293099129دون البكالوريو�ص

الطالب املقيدون ) مرحلة  البكالوريو�ص ( للف�سل الدرا�سي ال�سيفي لعام 1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات    8 /1438/1ه�(



422

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

ال�سريعة

68144511261910297004551155انتظام

16168892505

ال�سريعة

101000101انت�ساب

ال�سريعة مع اعداد 
تربوي

101000101انتظام

التاريخ

011000011انتظام

املحا�سبة

4760476390395150515انتظام

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ

399424823099399433832انتظام

الرتبية

الرتبية البدنية

2202200022022انتظام

6405751215

الرتبية البدنية مع 
اعداد تربوي

16401640001640164انتظام

الرتبية البدنية 
)التدريب الريا�سي(

6206200062062انتظام

الرتبية البدنية 
)الإدارة الريا�سية(

3103100031031انتظام

الرتبية البدنية 
)التدريب الريا�سي( 

مع اإعداد تربوي

303000303انتظام

الرتبية البدنية 
)الإدارة الريا�سية( 

مع اإعداد تربوي

101000101انتظام

الرتبية الفنية

79861651348089169انتظام

الرتبية الفنية-
الت�سميم الداخلي

011000011انتظام

الرتبية اخلا�سة

78331110667839117انتظام



423

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الرتبية اخلا�سة 
م�سار الإعاقة 

ال�سمعية مع اإعداد 
تربوي

301343000301343انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار الإعاقة العقلية 

مع اإعداد تربوي

82181000008218100انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار �سعوبات 
التعلم مع اإعداد 

تربوي

741690011741791انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار ال�سطرابات 
ال�سلوكية والتوحد 

مع اإعداد تربوي

132841000132841انتظام

الرتبية الأ�سرية مع 
اإعداد تربوي

0909003309393انتظام

ريا�ص اطفال مع 
اعداد تربوي

02732730440277277انتظام



424

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم التطبيقية

الأحياء

24871110222489113انتظام

191576767

الأحياء الدقيقة

3603610137037انتظام

الأحياء مع اعداد 
تربوي

011000011انتظام

الكيمياء

312859112322961انتظام

الكيمياء البحتة

121521640232312175187انتظام

الكيمياء ال�سناعية

1101100011011انتظام

الفيزياء

2312214517824129153انتظام

الفيزياء الطبية

211435101221436انتظام

العلوم الريا�سية

2812415216729130159انتظام

لعلوم الريا�سية 
� الريا�سيات 

التطبيقية

099000099انتظام

اللغة العربية

اللغة والنحو 
وال�سرف

15120735851318156220376انتظام

348651999 البالغة والنقد

9219428603392197289انتظام

الأدب

100232332022100234334انتظام

الدعوة واأ�سول الدين

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية مع اعداد 

تربوي

101000101انتظام

7008701570

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

19236055221315194373567انتظام

الكتاب وال�سنة

38524563032831388273661انتظام

العقيدة

10519630121012107206313انتظام

القراآءات

81725213101828انتظام



425

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم الجتماعية

اللغة الإجنليزية

106184290033106187293انتظام

10888381926

اجلغرافيا

138157295224140159299انتظام

اجلغرافيا - 
تخ�س�ص التقنيات 

اجلغرافية 
واخلدمات

808000808انتظام

اخلدمة الجتماعية

263115378112264116380انتظام

الإعالم

691584224711788انتظام

الإعالم )ال�سحافة(

4293302243135انتظام

الإعالم )العالقات 
العامة(

275122397347278126404انتظام

الإعالم )الإذاعة 
والتلفاز(

2902900029029انتظام

علم املعلومات

187199386134188202390انتظام

الهند�سة والعمارة ال�سالمية

العمارة الإ�سالمية 
)تخ�س�ص عمارة(

1830183140141970197انتظام

131401314

الهند�سة الكهربائية

1210121140141350135انتظام

الهند�سة الكهربائية 
)الكرتونيات 
وات�سالت(

400401201252052انتظام

الهند�سة الكهربائية 
)القوى الكهربائية(

4204240446046انتظام

الهند�سة املدنية

4130413700704830483انتظام

الهند�سة امليكانيكية

3440344570574010401انتظام

الطب واجلراحةالطب

127284000127284127284انتظام



426

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

علوم احلا�سب الآيل

311091401171832126158انتظام

155126281
هند�سة احلا�سب 

الآيل

1120112110111230123انتظام

العلوم الطبية التطبيقية

طب املخترات

6586411275966انتظام

12146158

تغذية اكلينيكية

0474702204949انتظام

عالج طبيعي

2363801123739انتظام

اإدارة �سحية

011000011انتظام

التقنية ال�سريرية 
� اخلدمات الطبية 

الطارئة

101000101انتظام

التقنية ال�سريرية � 
تقنية التخدير

202000202انتظام

ال�سيدلة

ال�سيدلة

103113216314106114220انتظام

125153278
ال�سيدلة الكلينيكية 

� دكتور �سيدلة

193958000193958انتظام

طب الأ�سنان

علوم الفم الأ�سا�سية 
وال�سريرية � طب 

وجراحة الفم 
والأ�سنان

421250004212542125انتظام



427

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الكلية اجلامعية باجلموم

الريا�سيات � م�سار 
الريا�سيات مع 

اإعداد تربوي

404000404انتظام

54131572

الريا�سيات

14671530001467153انتظام

الكيمياء � م�سار 
الكيمياء مع اإعداد 

تربوي

2702700027027انتظام

الفيزياء � م�سار 
الفيزياء مع اإعداد 

تربوي

1701700017017انتظام

الأحياء �  م�سار 
الأحياء مع اإعداد 

تربوي

5005000050050انتظام

احلا�سب الآيل � 
علوم احلا�سب الآيل

16231656061683171انتظام

املحا�سبة

1261313930312913142انتظام

الإعالم – العالقات 
العامة

011000011انتظام

اخلدمة الجتماعية

077000077انتظام

العلوم التطبيقية  
للبنات

الحياء مع اعداد 
تربوي

011000011011انتظام

الآداب والعلوم 
الإدارية

اللغة العربية مع 
اإعداد تربوي

022000022022انتظام

الت�ساميم

ت�سميم الأزياء � 
املالب�ص والن�سيج مع 

اإعداد تربوي

0757504407979انتظام

0177177 ال�سكن واإدارة 
املنزل مع اإعداد 

تربوي

0929206609898انتظام

الرتبية 
للبنات

ريا�ص الأطفال مع 
اإعداد تربوي

011000011011انتظام



428

الق�سمالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الكلية اجلامعية بالقنفذة

اللغة العربية مع 
اعداد تربوي

808000808انتظام

18271551982

اللغة العربية

29702970002970297انتظام

الريا�سيات

16601660001660166انتظام

الريا�سيات مع 
اعداد تربوي

303000303انتظام

الرتبية الفنية مع 
اعداد تربوي

404000404انتظام

الدرا�سات 
الإ�سالمية

55405540005540554انتظام

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع اعداد 

تربوي

6006000060060انتظام

الرتبية البدنية مع 
اإعداد تربوي

27002700002700270انتظام

الفيزياء

9009000090090انتظام

الفيزياء مع اعداد 
تربوي

404000404انتظام

اللغة الإجنليزية

18701871011880188انتظام

اللغة الإجنليزية مع 
اعداد تربوي

4704700047047انتظام

الكيمياء

13301331011340134انتظام

الكيمياء مع اعداد 
تربوي

202000202انتظام

اللغة العربية مع 
اعداد تربوي

099000099انتظام

اللغة العربية

0969600009696انتظام

الكيمياء مع اعداد 
تربوي

011000011انتظام

الكيمياء

011000011انتظام

الفيزياء

0111100001111انتظام



429

الق�سمالكلية
نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الكلية اجلامعية بالليث

الريا�سيات مع 
اعداد تربوي

099000099انتظام

347353700

الدرا�سات 
الإ�سالمية

0101000001010انتظام

اللغة الإجنليزية

011000011انتظام

الرتبية الأ�سرية مع 
اإعداد تربوي

0171700001717انتظام

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع اعداد 

تربوي

0171700001717انتظام

اللغة العربية مع 
اعداد تربوي

0171700001717انتظام

الريا�سيات مع 
اعداد تربوي

077000077انتظام

الكيمياء مع اعداد 
تربوي

077000077انتظام

الفيزياء مع اعداد 
تربوي

0202000002020انتظام

الرتبية الأ�سرية مع 
اإعداد تربوي

0575700005757انتظام

الريا�سيات

5805800058058انتظام

اللغة الإجنليزية

153651000153651انتظام

الفيزياء

4904900049049انتظام

اخلدمة الجتماعية

2012122200020121222انتظام

الإعالم

808000808انتظام

 الإعالم 
)عالقات عامة(

1501500015015انتظام

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية

0242400002424انتظام

اللغة والنحو 
وال�سرف

1919200019192انتظام

الريا�سيات

055000055انتظام

الفيزياء

0191900001919انتظام

الكيمياء

0323200003232انتظام



430

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

التوعية والتعزيز 
ال�سحي

0181801101919انتظام

52934
�سحة البيئة

101000101انتظام

اإدارة وتقنية 
املعلومات ال�سحية

191001111011انتظام

الوبائيات

303000303انتظام

ال�سنة التح�سرية

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 
العلمية)الهند�سة-
احلا�سب اليل-
العلوم التطبيقية(

011000011انتظام

4913

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 

الطبية )الطب-طب 
ال�سنان-ال�سيدلة-
علوم طبية-علوم 
�سحية-متري�ص(

37100003710انتظام

ال�سنة التح�سرية 
- م�سار الكليات 

الدارية )كلية اإدارة 
الأعمال(

112000112انتظام

اإدارة الأعمال

اإدارة الأعمال

161271432182018145163انتظام

60217277

الت�سويق

147185112157287انتظام

ال�سياحة والفندقة

1801800018018انتظام

اإدارة اعمال احلج 
والعمرة

909000909انتظام



431

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

الدرا�سات الق�سائية 
والأنظمة

الدرا�سات الق�سائية

13601362021380138انتظام
2765281

الأنظمة

13651412021385143انتظام

التمري�صالتمري�ص

021210000212102121انتظام

الهند�سة بالقنفذة

هند�سة الت�سييد- 
القنفذة

9409400094094انتظام
1750175

الهند�سة ال�سناعية 
- القنفذة

8108100081081انتظام

الهند�سة بالليث

هند�سة الإلكرتونيات 
والت�سالت - الليث

3003000030030انتظام
41041

الهند�سة البيئية

1101100011011انتظام

احلا�سب 
الآيل بالليث

علوم احلا�سب اليل 
- بالليث

131140001311413114انتظام

احلا�سب الآيل بالقنفذة

علوم احلا�سب اليل 
- بالقنفذة

445498000445498انتظام

455499

علوم احلا�سب اليل 
مع اعداد تربوي

101000101انتظام

العلوم القت�سادية واملالية ال�سالمية

القت�ساد

167281952312419029219انتظام

19129220

القت�ساد

101000101انت�ساب



432

الق�سمالكلية

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

العلوم ال�سحية 
بالقنفذة

اخلدمات الطبية 
الطارئة

606000606606انتظام

الكلية اجلامعية باأ�سم

اللغة والنحو 
وال�سرف

022000022انتظام

066

الريا�سيات

011000011انتظام

الأحياء

022000022انتظام

علوم احلا�سب الآيل

011000011انتظام

اإجمايل املقيدون للمرحلة 
942157921521331521653197366008157449736600815744الدرا�سية البكالوريو�ص

اإجمايل عدد املقيدين للف�سل 
الدرا�سي ال�سيفي لعام 

1437/1436ه�
944958881533731721953697666107158739766610715873
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الطلبة اخلريجون
الطلبة اخلريجون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي الأول  لعام 1437/1436ه�  

)تاريخ �سحب البيانات   8 /1438/1ه�(  
جدول رقم )  82  (

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

املجتمع مبكة املكرمة

العلوم ال�سحية- 
دبلوم تقنية 

املخترات الطبية
101000101انتظام

225678

العلوم ال�سحية- 
دبلوم فني 
ب�سريات

101000101انتظام

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 

علوم احلا�سب 
الآيل

951410110515انتظام

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 

فني معماري
101000101انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
املحا�سبة املالية 

التطبيقي

5444900054449انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
الت�سويق التطبيقي

213000213انتظام

العلوم املالية 
والدارية. دبلوم 

امل�سارف
268000268انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

معهد اللغة العربية لغر 
الناطقني بها

0004955449554انتظامتعليم اللغة العربية
511162

101167268م�ستمعتعليم اللغة العربية

22567851116273671407367140خريجون الف�سل الدرا�سي الأول

الطلبة اخلريجون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي الثاين  لعام 1437/1436ه�  -
)تاريخ �سحب البيانات    8 /1438/1ه�(

خدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر

الدبلومات � دبلوم 
2611714300026117143انتظامالإدارة املكتبية

38187225 الدبلومات � دبلوم 
127082000127082انتظاماملوارد الب�سرية

املجتمع مبكة املكرمة

العلوم ال�سحية- 
101000101انتظامدبلوم فني �سيدلة

3180111

العلوم ال�سحية- 
دبلوم فني 
ب�سريات

101000101انتظام

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 

علوم احلا�سب 
الآيل

112132011112233انتظام

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 

فني معماري
202000202انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
املحا�سبة املالية 

التطبيقي

102030000102030انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
الت�سويق التطبيقي

4162000041620انتظام

العلوم املالية 
والدارية. دبلوم 

امل�سارف
2222400022224انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

معهد اللغة العربية لغر 
الناطقني بها

000466524665246652انتظامتعليم اللغة العربية

6926633546753115273388115273388خريجون الف�سل الدرا�سي الثاين

الطلبة اخلريجون ) مرحلة ما دون البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي ال�سيفي لعام 1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات   8 /1438/1ه�(

املجتمع مبكة املكرمة

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 

علوم احلا�سب 
الآيل

202000202انتظام

123143

العلوم الهند�سية 
والتطبيقية- دبلوم 

فني معماري
505000505انتظام

العلوم املالية 
والإدارية- دبلوم 
املحا�سبة املالية 

التطبيقي

4232701142428انتظام

العلوم املالية 
والدارية. دبلوم 
الت�سويق التطبيقي

033000033انتظام

العلوم املالية 
والدارية. دبلوم 

امل�سارف
145000145انتظام

123042011123143123143خريجون الف�سل الدرا�سي ال�سيفي

1033524559719116200371571200371571خريجون مرحلة ما دون البكالوريو�ص

الطلبة اخلريجون ) مرحلة  البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي الأول  لعام1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات    1438/1/8ه�(
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

6024849312692796انتظامال�سريعة

292203495

423274437463581انت�سابال�سريعة

ال�سريعة مع اعداد 
382664011382765انتظامتربوي

6906930372072انتظاماملحا�سبة

التاريخ واحل�سارة 
123951123134154انتظامالإ�سالمية � التاريخ

التاريخ واحل�سارة 
482068000482068انت�سابالإ�سالمية � التاريخ

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ 

مع اإعداد تربوي
6535900065359انتظام

الرتبية

الرتبية البدنية مع 
2902900029029انتظاماعداد تربوي

53255308

الرتبية البدنية 
)التدريب 
الريا�سي(

1001000010010انتظام

الرتبية البدنية 
101000101انتظام)الإدارة الريا�سية(

الرتبية البدنية 
)التدريب 

الريا�سي( مع 
اإعداد تربوي

707000707انتظام

6202600062026انتظامالرتبية الفنية

الرتبية الفنية-
الت�سميمات 

املطبوعة والإعالن
044000044انتظام

الرتبية الأ�سرية مع 
088000088انتظاماإعداد تربوي

ريا�ص اطفال مع 
02192190440223223انتظاماعداد تربوي
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

العلوم التطبيقية

8404804484452انتظامالأحياء

96226322

505000505انتظامالأحياء الدقيقة

الأحياء مع اعداد 
2302310124024انتظامتربوي

الأحياء الدقيقة مع 
404000404انتظاماإعداد تربوي

الأحياء مع اإعداد 
0292900002929انتظامتربوي

2283011232932انتظامالكيمياء

الكيمياء مع اعداد 
313667022313869انتظامتربوي

202000202انتظامالكيمياء ال�سناعية

2151701121618انتظامالفيزياء

الفيزياء مع اعداد 
121426011121527انتظامتربوي

2252700022527انتظامالفيزياء الطبية

العلوم الريا�سية 
� الريا�سيات مع 

اعداد تربوي
033011044انتظام

39120003912انتظامالعلوم الريا�سية

العلوم الريا�سية 
� الريا�سيات 

التطبيقية
044000044انتظام

العلوم الريا�سية 
� الريا�سيات 

التطبيقية مع اإعداد 
تربوي

0111102201313انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

اللغة العربية واآدابها

اللغة والنحو 
وال�سرف مع 
اعداد تربوي

8122010191221انتظام

59126185

اللغة والنحو 
5101500051015انتظاموال�سرف

اللغة والنحو 
7101720291019انت�سابوال�سرف

البالغة والنقد مع 
5313600053136انتظاماعداد تربوي

4151900041519انتظامالبالغة والنقد

2111301121214انتظامالأدب

122032123132235انت�سابالأدب

الأدب مع اعداد 
121426000121426انتظامتربوي

الدعوة واأ�سول الدين

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

7414801174249انتظام

115174289

الدعوة والثقافة 
6212720282129انتظامالإ�سالمية

الدعوة والثقافة 
182745044183149انت�سابالإ�سالمية

الكتاب وال�سنة مع 
171835000171835انتظاماعداد تربوي

62733639123042انتظامالكتاب وال�سنة

19524257211031انت�سابالكتاب وال�سنة

العقيدة مع اعداد 
5111601151217انتظامتربوي

48121125914انتظامالعقيدة

1401400014014انت�سابالعقيدة

606213819انتظامالقراآءات
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

العلوم الجتماعية

اللغة الإجنليزية مع 
4313501143236انتظاماعداد تربوي

130213343

6232921382432انتظاماللغة الإجنليزية

167000167انتظاماجلغرافيا

اجلغرافيا مع 
7162300071623انتظاماعداد تربوي

اجلغرافيا - 
تخ�س�ص التقنيات 

اجلغرافية 
واخلدمات

404000404انتظام

اجلغرافيا - 
تخ�س�ص التقنيات 

اجلغرافية 
واخلدمات مع 
اعداد تربوي

202000202انتظام

2673300026733انتظاماخلدمة الجتماعية

011000011انتظامالإعالم)ال�سحافة(

الإعالم )العالقات 
452570123462773انتظامالعامة(

الإعالم )الإذاعة 
404303707انتظاموالتلفاز(

18821001121983102انتظامعلم املعلومات

علم املعلومات مع 
6172300061723انتظاماإعداد تربوي
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الهند�سة والعمارة الإ�سالمية

العمارة الإ�سالمية 
202202404انتظام)تخ�س�ص عمارة(

8020100

الهند�سة الكهربائية 
)الكرتونيات 
وات�سالت(

606000606انتظام

الهند�سة الكهربائية 
404000404انتظام)القوى الكهربائية(

1301340417017انتظامالهند�سة املدنية

2402410125025انتظامالهند�سة امليكانيكية

علوم احلا�سب 
1662200016622انتظامالآيل

علوم احلا�سب 
الآيل مع اإعداد 

تربوي
0141400001414انتظام

هند�سة احلا�سب 
808000808انتظامالآيل

معهد اللغة العربية لغر الناطقني بها

اإعداد املعلمني � 
تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغرها
000909909انتظام

10010
اإعداد املعلمني � 

تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغرها

000101101م�ستمع
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية باجلموم

الدرا�سات 
القراآنية- تعليم 

البتدائي تخ�س�ص 
درا�سات قرانيه

101000101انتظام

1230123

الدرا�سات 
4304300043043انت�سابالإ�سالمية

الدرا�سات 
ال�سالمية � التعليم 
البتدائي تخ�س�ص 

درا�سات اإ�سالمية

101000101انتظام

اللغة العربية � 
م�سار اللغة العربية 

مع اإعداد تربوي
404000404انتظام

الريا�سيات � م�سار 
الريا�سيات مع 

اإعداد تربوي
1301300013013انتظام

الكيمياء � م�سار 
الكيمياء مع اإعداد 

تربوي
1001000010010انتظام

الفيزياء � م�سار 
الفيزياء مع اإعداد 

تربوي
1201200012012انتظام

الأحياء � م�سار 
الأحياء مع اإعداد 

تربوي
2902900029029انتظام

احلا�سب الآيل 
� علوم احلا�سب 

الآيل
90910110010انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

العلوم التطبيقية  
للبنات

الكيمياء مع اإعداد 
044000044044انتظامالرتبوي

الآداب والعلوم الإدارية

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

055000055انتظام

02929
اللغة العربية مع 

044000044انتظاماإعداد تربوي

اللغة العربية مع 
077011088انت�ساباإعداد تربوي

اللغة الإجنليزية مع 
0121200001212انتظاماإعداد تربوي

الت�ساميم

ت�سميم الأزياء � 
املالب�ص والن�سيج 
مع اإعداد تربوي

0111100001111انتظام

02626 ال�سكن واإدارة 
املنزل مع اإعداد 

تربوي
0151500001515انتظام

الرتبية للبنات

القراآن الكرمي 
والدرا�سات 

الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

022000022انتظام

03333

القراآن الكرمي 
والدرا�سات 

الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

0202001102121انت�ساب

اللغة العربية 
والعلوم الجتماعية 
� العلوم الجتماعية 

مع اإعداد تربوي

011000011انتظام

اللغة العربية 
والعلوم الجتماعية 
� العلوم الجتماعية 

مع اإعداد تربوي

044000044انت�ساب

ريا�ص الأطفال مع 
055000055انتظاماإعداد تربوي
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية بالقنفذة

اللغة العربية مع 
505000505انتظاماعداد تربوي

243166409

303000303انتظاماللغة العربية
اللغة العربية 

1801800018018انت�ساب)انت�ساب(

404000404انتظامالريا�سيات
الريا�سيات مع 

404000404انتظاماعداد تربوي

الدرا�سات 
707000707انتظامالإ�سالمية

الدرا�سات 
3203200032032انت�سابالإ�سالمية

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

2702700027027انتظام

الرتبية البدنية مع 
6106100061061انتظاماإعداد تربوي

101000101انتظامالفيزياء
الفيزياء مع اعداد 

303000303انتظامتربوي

1501500015015انتظاماللغة الإجنليزية
4104100041041انت�ساباللغة الإجنليزية

اللغة الإجنليزية مع 
1801800018018انتظاماعداد تربوي

404000404انتظامالكيمياء
اللغة العربية مع 

0575700005757انتظاماعداد تربوي

اللغة العربية مع 
0191900001919انت�ساباعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالقنفذة

الكيمياء مع اعداد 
077000077انتظامتربوي

الفيزياء مع اعداد 
0151500001515انتظامتربوي

الريا�سيات مع 
0151500001515انتظاماعداد تربوي

القت�ساد املنزيل 
011000011انتظاممع اعداد تربوي

الدرا�سات 
0111100001111انت�سابالإ�سالمية

044011055انت�ساباللغة الإجنليزية
الرتبية الأ�سرية مع 

0363600003636انتظاماإعداد تربوي
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة

املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية بالليث

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0303000003030انتظام

39127166

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0171700001717انت�ساب

اللغة العربية مع 
0252500002525انتظاماعداد تربوي

اللغة العربية مع 
055000055انت�ساباعداد تربوي

القت�ساد املنزيل 
011000011انتظاممع اعداد تربوي

الريا�سيات مع 
099000099انتظاماعداد تربوي

الكيمياء مع اعداد 
0171700001717انتظامتربوي

الفيزياء مع اعداد 
0111100001111انتظامتربوي

الرتبية الأ�سرية مع 
0101000001010انتظاماإعداد تربوي

606000606انتظامالريا�سيات
426000426انتظاماللغة الإجنليزية

101000101انتظامالفيزياء
فيزياء مع اعداد 

101000101انتظامتربوي

2702700027027انتظاماخلدمة الجتماعية

اإدارة الأعمال

202000202انتظاماإدارة الأعمال

606
101000101انتظامالت�سويق

202000202انتظامال�سياحة والفندقة
اإدارة اعمال احلج 

101000101انتظاموالعمرة

الدرا�سات 
الق�سائية والأنظمة

الدرا�سات 
707202909انتظامالق�سائية

11112
213000213انتظامالأنظمة

احلا�سب الآيل بالليث

علوم احلا�سب 
101000101انتظاماليل - بالليث

505 علوم احلا�سب 
اليل مع اعداد 
تربوي - بالليث

404000404انتظام



446

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

احلا�سب الآيل بالقنفذة

علوم احلا�سب 
1311400013114انتظاماليل - بالقنفذة

18119
علوم احلا�سب 
اليل مع اعداد 

تربوي
505000505انتظام

العلوم القت�سادية 
واملالية الإ�سالمية

1301330316016انتظامالقت�ساد
46046

2702730330030انت�سابالقت�ساد

1257155228096952121132616042930132616042930خريجون الف�سل الدرا�سي الأول

الطلبة اخلريجون ) مرحلة  البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي الثاين  لعام 1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات   8 /1438/1ه�(

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

91591501642010763170انتظامال�سريعة

5476611208

88931818324096125221انت�سابال�سريعة

ال�سريعة مع اعداد 
86801660118681167انتظامتربوي

8008080888088انتظاماملحا�سبة

التاريخ واحل�سارة 
1511312801115114129انتظامالإ�سالمية � التاريخ

التاريخ واحل�سارة 
128129257369131135266انت�سابالإ�سالمية � التاريخ

التاريخ واحل�سارة 
الإ�سالمية � التاريخ 

مع اإعداد تربوي
2414316700024143167انتظام



447

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الرتبية

الرتبية البدنية مع 
5705700057057انتظاماعداد تربوي

51911991718

الرتبية البدنية 
)التدريب 
الريا�سي(

2402400024024انتظام

االرتبية البدنية 
404000404انتظام)الإدارة الريا�سية(

الرتبية البدنية 
)االتدريب 

الريا�سي( مع 
اإعداد تربوي

2302300023023انتظام

الرتبية البدنية 
)الإدارة الريا�سية( 

مع اإعداد تربوي
808000808انتظام

274572123284775انتظامالرتبية الفنية
الرتبية الفنية-
الت�سميمات 

املطبوعة والإعالن
011000011انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار الإعاقة 

ال�سمعية مع اإعداد 
تربوي

6410717112365109174انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار الإعاقة 

العقلية مع اإعداد 
تربوي

136280416055136285421انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار �سعوبات 
التعلم مع اإعداد 

تربوي

124202326000124202326انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار ال�سطرابات 
ال�سلوكية والتوحد 

مع اإعداد تربوي

5014119108850149199انتظام

الرتبية الأ�سرية مع 
0515104405555انتظاماإعداد تربوي

ريا�ص اطفال مع 
03443440770351351انتظاماعداد تربوي



448

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

العلوم التطبيقية

19596044199100انتظامالأحياء

70643713

404101505انتظامالأحياء الدقيقة

الأحياء مع اعداد 
1901900019019انتظامتربوي

الأحياء الدقيقة مع 
303000303انتظاماإعداد تربوي

الأحياء مع اإعداد 
0929207709999انتظامتربوي

4343801143539انتظامالكيمياء

الكيمياء مع اعداد 
81211291459125134انتظامتربوي

0454502204747انتظامالكيمياء البحتة

101000101انتظامالكيمياء ال�سناعية

3353803333841انتظامالفيزياء

الفيزياء مع اعداد 
136073011136174انتظامتربوي

3313400033134انتظامالفيزياء الطبية

العلوم الريا�سية 
� الريا�سيات مع 

اعداد تربوي
4465001144751انتظام

5111601151217انتظامالعلوم الريا�سية

العلوم الريا�سية 
� الريا�سيات 

التطبيقية
09901101010انتظام

العلوم الريا�سية 
� الريا�سيات 

التطبيقية مع اإعداد 
تربوي

0373702203939انتظام



449

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

اللغة العربية واآدابها

اللغة والنحو 
وال�سرف مع 
اعداد تربوي

216182000216182انتظام

136336472

اللغة والنحو 
6293514573340انتظاموال�سرف

اللغة والنحو 
253358099254267انت�سابوال�سرف

البالغة والنقد مع 
164561011164662انتظاماعداد تربوي

6131900061319انتظامالبالغة والنقد

4202410152025انتظامالأدب

22557721517247094انت�سابالأدب
الأدب مع اعداد 

325082011325183انتظامتربوي

الدعوة واأ�سول الدين

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

5788304458287انتظام

182457639

الدعوة والثقافة 
6566231495766انتظامالإ�سالمية

الدعوة والثقافة 
50681182685274126انت�سابالإ�سالمية

الكتاب وال�سنة مع 
453984066454590انتظاماعداد تربوي

826347613153247انتظامالكتاب وال�سنة

225375619252872100انت�سابالكتاب وال�سنة

العقيدة مع اعداد 
4212511252227انتظامتربوي

2222422442428انتظامالعقيدة

17244111213183654انت�سابالعقيدة

0101013411314انتظامالقراآءات



450

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

العلوم الجتماعية

اللغة الإجنليزية مع 
256186000256186انتظاماعداد تربوي

239657896

123244123133447انتظاماللغة الإجنليزية

4313510153136انتظاماجلغرافيا

اجلغرافيا مع 
173350000173350انتظاماعداد تربوي

اجلغرافيا - 
تخ�س�ص التقنيات 

اجلغرافية 
واخلدمات

606101707انتظام

اجلغرافيا - 
تخ�س�ص التقنيات 

اجلغرافية 
واخلدمات مع 
اعداد تربوي

202000202انتظام

4824629406648252300انتظاماخلدمة الجتماعية

0131300001313انتظامالإعالم)ال�سحافة

الإعالم )العالقات 
7010217244874106180انتظامالعامة(

الإعالم )الإذاعة 
1101110112012انتظاموالتلفاز(

21941150002194115انتظامعلم املعلومات

علم املعلومات مع 
153247011153348انتظاماإعداد تربوي



451

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الهند�سة والعمارة ال�سالمية

العمارة الإ�سالمية 
5105130354054انتظام)تخ�س�ص عمارة(

2490249

303101404انتظامالهند�سة الكهربائية
الهند�سة الكهربائية 

)الكرتونيات 
وات�سالت(

90910110010انتظام

الهند�سة الكهربائية 
2902920231031انتظام)القوى الكهربائية(

6806880876076انتظامالهند�سة املدنية
7207210173073انتظامالهند�سة امليكانيكية
هند�سة احلا�سب 

101000101انتظامالآيل

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

علوم احلا�سب 
133245123143448انتظامالآيل

3075105
علوم احلا�سب 
الآيل مع اإعداد 

تربوي
3414400034144انتظام

هند�سة احلا�سب 
1101120213013انتظامالآيل

معهد اللغة العربية 
لغر الناطقني بها

اإعداد املعلمني � 
تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغرها
000303303303م�ستمع

العلوم الطبية التطبيقية

454489101464490انتظامطب املخترات

168136304

0464601104747انتظامتغذية اكلينيكية

3803820240040انتظامعالج طبيعي

164258134174562انتظاماإدارة �سحية

التقنية ال�سريرية 
� اخلدمات الطبية 

الطارئة
4204210143043انتظام

التقنية ال�سريرية � 
2002020222022انتظامتقنية التخدير



452

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

ال�سيدلة

363268112373370انتظام�سيدلة

454893 ال�سيدلة 
الإكلينيكية � دكتور 

�سيدلة
8142201181523انتظام

طب 
الأ�سنان

طب وجراحة الفم 
152237000152237152237انتظاموالأ�سنان

الكلية اجلامعية باجلموم

الدرا�سات 
3303310134034انت�سابالإ�سالمية

13937176

اللغة العربية � 
م�سار اللغة العربية 

مع اإعداد تربوي
202000202انتظام

الريا�سيات � م�سار 
الريا�سيات مع 

اإعداد تربوي
1001000010010انتظام

303000303انتظامالريا�سيات

الكيمياء �  م�سار 
الكيمياء مع اإعداد 

تربوي
1901900019019انتظام

الفيزياء � م�سار 
الفيزياء مع اإعداد 

تربوي
1001000010010انتظام

الأحياء � م�سار 
الأحياء مع اإعداد 

تربوي
2802800028028انتظام

احلا�سب الآيل 
� علوم احلا�سب 

الآيل
1401410115015انتظام

173754101183755انتظاماملحا�سبة

العلوم التطبيقية  
للبنات

الأحياء مع اإعداد 
044000044044انتظامتربوي



453

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الآداب والعلوم الإدارية

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

011000011انتظام

02727

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

066000066انت�ساب

اللغة العربية مع 
077000077انتظاماإعداد تربوي

اللغة العربية مع 
044000044انت�ساباإعداد تربوي

اللغة الإجنليزية مع 
099000099انتظاماإعداد تربوي

الت�ساميم

ت�سميم الأزياء � 
املالب�ص والن�سيج 
مع اإعداد تربوي

0676701106868انتظام

0153153 ال�سكن واإدارة 
املنزل مع اإعداد 

تربوي
0838302208585انتظام

الرتبية للبنات

القراآن الكرمي 
والدرا�سات 

الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

022000022انتظام

02828

القراآن الكرمي 
والدرا�سات 

الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

0181803302121انت�ساب

اللغة العربية 
والعلوم الجتماعية 
� العلوم الجتماعية 

مع اإعداد تربوي

011000011انتظام

اللغة العربية 
والعلوم الجتماعية 
� العلوم الجتماعية 

مع اإعداد تربوي

011000011انت�ساب

ريا�ص الأطفال مع 
033000033انتظاماإعداد تربوي



454

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية بالقنفذة

اللغة العربية مع 
2002000020020انتظاماعداد تربوي

407376783

303000303انتظاماللغة العربية
اللغة العربية 

2602600026026انت�ساب)انت�ساب(

404000404انتظامالريا�سيات
الريا�سيات مع 

1801800018018انتظاماعداد تربوي

الدرا�سات 
1001000010010انتظامالإ�سالمية

الدرا�سات 
6206200062062انت�سابالإ�سالمية

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

9609600096096انتظام

الرتبية البدنية مع 
1801810119019انتظاماإعداد تربوي

الفيزياء مع اعداد 
2902900029029انتظامتربوي

606000606انتظاماللغة الإجنليزية
4304320245045انت�ساباللغة الإجنليزية

اللغة الإجنليزية مع 
5505500055055انتظاماعداد تربوي

303000303انتظامالكيمياء
الكيمياء مع اعداد 

1101100011011انتظامتربوي

اللغة العربية مع 
0454500004545انتظاماعداد تربوي

اللغة العربية مع 
0131300001313انت�ساباعداد تربوي

099000099انتظاماللغة العربية

0444400004444انت�ساباللغة العربية
الكيمياء مع اعداد 

033000033انتظامتربوي

0111100001111انتظامالكيمياء



455

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية بالقنفذة

الفيزياء مع اعداد 
0111100001111انتظامتربوي

033000033انتظامالفيزياء
الريا�سيات مع 

0181800001818انتظاماعداد تربوي

الدرا�سات 
01131130000113113انت�سابالإ�سالمية

الدرا�سات 
055000055انتظامالإ�سالمية

077000077انتظاماللغة الإجنليزية
0101000001010انت�ساباللغة الإجنليزية

اللغة الإجنليزية مع 
0373700003737انتظاماإعداد تربوي

الرتبية الأ�سرية مع 
0474700004747انتظاماإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالليث

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0171700001717انتظام

109200309

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

0151500001515انت�ساب

اللغة العربية مع 
0161600001616انتظاماعداد تربوي

اللغة العربية مع 
0121200001212انت�ساباعداد تربوي

الريا�سيات مع 
077000077انتظاماعداد تربوي

الكيمياء مع اعداد 
088000088انتظامتربوي

الفيزياء مع اعداد 
022000022انتظامتربوي

الرتبية الأ�سرية مع 
0383800003838انتظاماإعداد تربوي

303000303انتظامالريا�سيات
الريا�سيات مع 

1201200012012انتظاماعداد تربوي

347000347انتظاماللغة الإجنليزية



456

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية بالليث

اللغة الإجنليزية مع 
152843000152843انتظاماعداد تربوي

101000101انتظامالفيزياء
الفيزياء مع اعداد 

1801800018018انتظامتربوي

4304300043043انتظاماخلدمة الجتماعية
الإعالم )عالقات 

1401400014014انتظامعامة(

الدعوة والثقافة 
011000011انتظامالإ�سالمية

اللغة والنحو 
077000077انتظاموال�سرف

اللغة والنحو 
0191900001919انت�سابوال�سرف

066000066انتظامالريا�سيات
077000077انتظامالفيزياء
0131300001313انتظامالكيمياء

اإدارة الأعمال

216182156226688انتظاماإدارة الأعمال

33106139
3394201134043انتظامالت�سويق

202000202انتظامال�سياحة والفندقة

اإدارة اعمال احلج 
606000606انتظاموالعمرة

الدرا�سات الق�سائية 
والأنظمة

الدرا�سات 
2702710128028انتظامالق�سائية

8024104
522274022522476انتظامالأنظمة

024240000242402424انتظامالتمري�صالتمري�ص

الهند�سة 
320320003203232032انتظامهند�سة الت�سييدبالقنفذة

الهند�سة بالليث

هند�سة 
الإلكرتونيات 
والت�سالت

808101909909انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

احلا�سب الآيل بالليث

علوم احلا�سب 
241034000241034انتظاماليل - بالليث

301040 علوم احلا�سب 
اليل مع اعداد 

تربوي
606000606انتظام

احلا�سب الآيل بالقنفذة

علوم احلا�سب 
57120005712انتظاماليل - بالقنفذة

144357 علوم احلا�سب 
اليل مع اعداد 

تربوي
9364500093645انتظام

العلوم القت�سادية 
واملالية ال�سالمية

1201280820020انتظامالقت�ساد
77077

440441301357057انت�سابالقت�ساد

الكلية اجلامعية باأ�سم

اللغة والنحو 
088000088انتظاموال�سرف

02727 0101000001010انتظامالريا�سيات

علوم احلا�سب 
099000099انتظامالآيل

299950698068134224358313352938426313352938426خريجون الف�سل الدرا�سي الثاين

الطلبة اخلريجون ) مرحلة  البكالوريو�ص (  للف�سل الدرا�سي ال�سيفي  لعام 1437/1436ه�
)تاريخ �سحب البيانات  8 /1438/1ه�(

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

25934257271441انتظامال�سريعة

544094
1701710118018انتظاماملحا�سبة

التاريخ واحل�سارة 
8263410192635انتظامالإ�سالمية � التاريخ
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الرتبية

الرتبية البدنية مع 
505000505انتظاماعداد تربوي

175269

الرتبية البدنية 
)التدريب 
الريا�سي(

101000101انتظام

الرتبية البدنية 
101000101انتظام)الإدارة الريا�سية(

167000167انتظامالرتبية الفنية

الرتبية الفنية-
الت�سميمات 

املطبوعة والإعالن
022000022انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار الإعاقة 

ال�سمعية مع اإعداد 
تربوي

358000358انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار الإعاقة 

العقلية مع اإعداد 
تربوي

48120004812انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار �سعوبات 
التعلم مع اإعداد 

تربوي

2111300021113انتظام

الرتبية اخلا�سة 
م�سار ال�سطرابات 
ال�سلوكية والتوحد 

مع اإعداد تربوي

066000066انتظام

ريا�ص اطفال مع 
0131301101414انتظاماعداد تربوي
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

العلوم التطبيقية

3121501131316انتظامالأحياء

134457

303000303انتظامالأحياء الدقيقة
077000077انتظامالكيمياء

37100003710انتظامالفيزياء

3111400031114انتظامالفيزياء الطبية

134011145انتظامالعلوم الريا�سية

العلوم الريا�سية 
� الريا�سيات 

التطبيقية
022000022انتظام

اللغة العربية واآدابها

اللغة والنحو 
وال�سرف مع 
اعداد تربوي

011000011انتظام

83947

اللغة والنحو 
4111500041115انتظاموال�سرف

2121400021214انتظامالبالغة والنقد

2131500021315انتظامالأدب

الأدب مع اعداد 
022000022انتظامتربوي

الدعوة واأ�سول الدين

الدعوة والثقافة 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

011000011انتظام

123547

الدعوة والثقافة 
1111211221214انتظامالإ�سالمية

6172300061723انتظامالكتاب وال�سنة

246000246انتظامالعقيدة

112101213انتظامالقراآءات
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

العلوم الجتماعية

7121900071219انتظاماللغة الإجنليزية

5974133

167011178انتظاماجلغرافيا
اجلغرافيا - 

تخ�س�ص التقنيات 
اجلغرافية 
واخلدمات

101000101انتظام

201232101211233انتظاماخلدمة الجتماعية
066000066انتظامالإعالم)ال�سحافة(
الإعالم )العالقات 

182644011182745انتظامالعامة(

الإعالم )الإذاعة 
606000606انتظاموالتلفاز(

4101400041014انتظامعلم املعلومات
علم املعلومات مع 

101000101انتظاماعداد تربوي

الهند�سة والعمارة ال�سالمية

العمارة الإ�سالمية 
707000707انتظام)تخ�س�ص عمارة(

73073

الهند�سة الكهربائية 
101000101انتظامواحلا�سبات

101000101انتظامالهند�سة الكهربائية

الهند�سة الكهربائية 
)الكرتونيات 
وات�سالت(

303101404انتظام

2702730330030انتظامالهند�سة املدنية
2802820230030انتظامالهند�سة امليكانيكية

احلا�سب الآيل 
ونظم املعلومات

علوم احلا�سب 
325000325انتظامالآيل

9211 هند�سة احلا�سب 
606000606انتظامالآيل

العلوم الطبية 
101000101101انتظامعالج طبيعيالتطبيقية

022000022022انتظام�سيدلةال�سيدلة
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية باجلموم

اللغة العربية م�سار 
اللغة العربية مع 

اإعداد تربوي
101000101انتظام

24125

الريا�سيات م�سار 
الريا�سيات مع 

اإعداد تربوي
303000303انتظام

101000101انتظامالريا�سيات

الكيمياء � م�سار 
الكيمياء مع اإعداد 

تربوي
202000202انتظام

الفيزياء � م�سار 
الفيزياء مع اإعداد 

تربوي
606000606انتظام

الأحياء � م�سار 
الأحياء مع اإعداد 

تربوي
909000909انتظام

213000213انتظاماملحا�سبة

الآداب والعلوم 
الإدارية

اللغة الإجنليزية مع 
011000011011انتظاماإعداد تربوي

الت�ساميم

ت�سميم الأزياء � 
املالب�ص والن�سيج 
مع اإعداد تربوي

0111100001111انتظام

02121
ال�سكن واإدارة 
املنزل مع اإعداد 

تربوي
0101000001010انتظام
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية بالقنفذة

303000303انتظامالريا�سيات

371047

الدرا�سات 
505000505انتظامالإ�سالمية

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اإعداد تربوي

404000404انتظام

الرتبية البدنية مع 
1301300013013انتظاماإعداد تربوي

101000101انتظامالفيزياء

الفيزياء مع اإعداد 
303000303انتظامتربوي

505000505انتظاماللغة الإجنليزية

اللغة الإجنليزية مع 
101000101انتظاماإعداد تربوي

202000202انتظامالكيمياء

اللغة العربية مع 
022000022انتظاماعداد تربوي

022000022انتظاماللغة العربية

الفيزياء مع اعداد 
011000011انتظامتربوي

الريا�سيات مع 
044000044انتظاماعداد تربوي

الرتبية الأ�سرية مع 
011000011انتظاماإعداد تربوي



463

الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الكلية اجلامعية بالليث

الدرا�سات 
الإ�سالمية مع 
اعداد تربوي

088000088انتظام

112839

الريا�سيات مع 
011000011انتظاماعداد تربوي

الكيمياء مع اعداد 
044000044انتظامتربوي

الفيزياء مع اعداد 
033000033انتظامتربوي

الرتبية الأ�سرية مع 
033000033انتظاماإعداد تربوي

202000202انتظامالريا�سيات

101000101انتظامالفيزياء

606000606انتظاماخلدمة الجتماعية

الإعالم )عالقات 
202000202انتظامعامة(

اللغة والنحو 
066000066انتظاموال�سرف

033000033انتظامالفيزياء

اإدارة الأعمال

202000202انتظاماإدارة الأعمال

606
202000202انتظامالت�سويق

101000101انتظامال�سياحة والفندقة

اإدارة اعمال احلج 
101000101انتظاموالعمرة

الدرا�سات 
الق�سائية والأنظمة

الدرا�سات 
505000505انتظامالق�سائية

16016
1101100011011انتظامالأنظمة
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الكلية

الق�سم / 
التخ�س�ص

نظام الدرا�سة
املجموع بالكليةاملجموع بالق�سمغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
اأنثىذكرجملة
جملة

الهند�سة بالقنفذة

202000202202انتظامهند�سة والت�سييد

الهند�سة بالليث

هند�سة 
اللكرتونيات 
والت�سالت

101000101101انتظام

احلا�سب الآيل 
بالليث

علوم احلا�سب 
202000202202انتظاماليل – بالليث

احلا�سب الآيل 
بالقنفذة

علوم احلا�سب 
707000707707انتظاماليل – بالقنفذة

العلوم القت�سادية  واملالية 
ال�سالمية

606000606انتظامالقت�ساد

13013

606101707انتظامالقت�ساد

351338689141125365349714365349714خريجون الف�سل الدرا�سي ال�سيفي

460769591156621728750448247246120704824724612070خريجني مرحلة البكالوريو�ص

اإجمايل عدد اخلريجون لعام 
1437/1436ه�

471073111202131430662050247617126415024761712641
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467

حالت الطلبة الدرا�سية 
اإح�سائية بحالت الطلبة الدرا�سية خالل الف�سل الأول لعام1437/1436ه�  

جدول رقم )83(

ت�سنيف احلالت

املرحلة الدرا�سية

احلالت 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

مقيد

ما دون البكالوريو�ص

10601806286614879227120818853093منتظم

1223352911143246معتذر

63940410313موؤجل

2692505195914274259533منقطع عن الدرا�سة

011000011مف�سول موؤقت

13472083343015997256150621803686اجمايل

بكالوريو�ص

392024543984641139417013095405964714087736منتظم

90511232028507312395511962151معتذر

1922534456599164257352609موؤجل

1056667172336286410926951787منقطع عن الدرا�سة

1404101114142مف�سول موؤقت

413564752288878154519023447429014942492325اجمايل

427034960592308170419993703444075160496011اجمايل املقيدين



468

ت�سنيف احلالت

املرحلة الدرا�سية

احلالت 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

غر مقيد

ما دون البكالوريو�ص

98103201314101104205مف�سول اكادمييا

1401012415712145108253مطوي/ملغي قيده

2256785211637467141خريج

124140264000124140264من�سحب كليا

384400784601979444419863اجمايل

بكالوريو�ص

29911541411617310121431مف�سول اكادمييا

1307406171334356913414411782مطوي/ملغي قيده

1257155228097052122132716042931خريج

291340631369294346640من�سحب كليا

426000426متويف

31582415557311899217327625145790اجمايل

354228156357178118296372029336653اجمايل غر املقيدين
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470

تابع اإح�سائية بحالت الطلبة الدرا�سية خالل الف�سل الثاين لعام 1437/1436ه�
جدول رقم ) 84 (

ت�سنيف احلالت

املرحلة الدرا�سية

احلالت 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

مقيد

ما دون البكالوريو�ص

7751409218425485339102914942523منتظم

1015254610142135معتذر

1346177411موؤجل

89701591349073163منقطع عن الدرا�سة

011000011مف�سول موؤقت

8751498237326595360114015932733اجمايل

بكالوريو�ص

345603919873758133515502885358954074876643منتظم

107012312301394281110912732382معتذر

220358578243761244395639موؤجل

86765315202221438896741563منقطع عن الدرا�سة

0484802205050مف�سول موؤقت

367174148878205142016523072381374314081277اجمايل

375924298680578168517473432392774473384010اجمايل املقيدين



471

ت�سنيف احلالت

املرحلة الدرا�سية

احلالت 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي

جملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكرجملةاأنثىذكر

غر مقيد

ما دون البكالوريو�ص

119135254123120137257مف�سول اكادمييا

1095816721311159170مطوي/ملغي قيده

6926633546753115273388خريج

100124224101101124225من�سحب كليا

3975839805010604475931040اجمايل

بكالوريو�ص

6652889538513673293966مف�سول اكادمييا
475204679121123487215702مطوي/ملغي قيده

300050698069134224358313452938427خريج

317302619459321307628من�سحب كليا

437000437متوفى

44615866103271582454034619611110730اجمايل

48586449113072082554635066670411770اجمايل غر املقيدين
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تابع اإح�سائية بحالت الطلبة الدرا�سية خالل الف�سل ال�سيفي  لعام1437/1436ه�
جدول رقم ) 85  (

ت�سنيف احلالت

املرحلة الدرا�سية

احلالت 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي
اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

مقيد

ما دون 
البكالوريو�ص

28961242353099129منتظم

28961242353099129اجمايل

بكالوريو�ص

80235168131912752004758298536813666منتظم

1396624202040165614366402076معتذر

202000202منقطع عن الدرا�سة

94215792152133152165319736600815744اجمايل

94495888153373172195369766610715873اجمايل املقيدين
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ت�سنيف احلالت

املرحلة الدرا�سية

احلالت 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

غر مقيد

ما دون البكالوريو�ص

59140005914مف�سول اكادمييا

123042011123143خريج

173956011174057اجمايل

بكالوريو�ص

192544000192544مف�سول اكادمييا

101000101مطوي/ملغي قيده

345338683131124358349707خريج

426000426من�سحب كليا

369365734131124382376758اجمايل

386404790131225399416815اجمايل غر  املقيدين
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ومما �سبق ميكن تلخي�ص اإح�سائيات اأعداد الطلبة خالل العام الدرا�سي 1437/1436 على النحو التايل :
1. اأعداد الطلبة ) امل�ستجدون/ اخلريجون / املقيدون (

جدول رقم )86(

حالة الطلبة

الف�سل الدرا�سي

املرحلة 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي

اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

امل�ستجدين

الأول

ما دون 
105111782229401656109111942285البكالوريو�ص

104241054820972213244457106371079221429البكالوريو�ص

الثاين

ما دون 
0001222514712225147البكالوريو�ص

000707707البكالوريو�ص

114751172623201382285667118571201123868اجمايل امل�ستجدين

احلريجني

الأول

ما دون 
2256785111627367140البكالوريو�ص

1257155228096952121132616042930البكالوريو�ص

الثاين

ما دون 
6926633546753115273388البكالوريو�ص

299950698068134224358313352938426البكالوريو�ص

ال�سيفي

ما دون 
123042011123143البكالوريو�ص

351338689141125365349714البكالوريو�ص

47107311120213143066205024761712641اجمايل اخلريجني
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حالة الطلبة

الف�سل الدرا�سي

املرحلة 
الدرا�سية

املجموعغر �سعودي�سعودي
اأنثىذكر

اأنثىذكرجملة

اأنثىذكرجملة

جملة

املقيدين

الأول

ما دون 
13472083343015997256150621803686البكالوريو�ص

413564752288878154519023447429014942492325البكالوريو�ص

427034960592308170419993703444075160496011اجمايل مقيدين الأول

الثاين

ما دون 
8751498237326595360114015932733البكالوريو�ص

367174148778204142016523072381374313981276البكالوريو�ص

375924298580577168517473432392774473284009اجمايل مقيدين الثاين

ال�سيفي

ما دون 
28961242353099129البكالوريو�ص

94215792152133152165319736600815744البكالوريو�ص

94495888153373172195369766610715873اجمايل مقيدين ال�سيفي

مالحظه :مت ح�ساب املقيدين )منتظم - موؤجل - معتذر - منقطع عن الدرا�سة - مف�سول موؤقت - مف�سول تاأديبيا(
)تاريخ �سحب البيانات1438/1/8ه�(
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2.  حالت الطلبة ) املقيدون/ غر املقيدون ( 
     حيث ي�س���مل عدد املقيدون : )املنتظمون / املعتذرون/ املوؤجلون/ املنقطعون عن الدرا�س���ة / املف�س���ولون 

موؤقتًا ( 
اأما عدد غر املقيدون في�سمل : )املف�سولون اأكادمييًا/ املن�سحبون كليًا / املطوي اأو ملغي قيدهم/ املتوفون/ 

اخلريجون(.
جدول رقم )87(

اإجمايل العددحالة الطلبة

96011الطلبة املقيدون خالل الف�سل الأول

6653الطلبة غر املقيدون خالل الف�سل الأول

84010الطلبة املقيدون خالل الف�سل الثاين

11770الطلبة غر املقيدون خالل الف�سل الثاين

15873الطلبة املقيدون خالل الف�سل ال�سيفي

815الطلبة غر املقيدون خالل الف�سل ال�سيفي
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مقارنة اأعداد الطلبة بني العامني 1436/1435، 1437/1436هـ
1. مقارنة اأعدد الطلبة ) امل�ستجدون / اخلريجون /املقيدون (  

جدول رقم ) 88  (

الفئة
جمموع الطلبة خالل العام

عام 1437/1436ه�عام 1436/1435ه�
2278123868امل�ستجدين

1219412641اخلريجني

9080596011املقيدين الف�سل الأول

7882484010املقيدين الف�سل الثاين

1400815873املقيدين الف�سل ال�سيفي
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2. مقارنة حالت الطلبة ) املقيدون / غر املقيدين (          
جدول رقم )89(

الفئة
جمموع الطلبة خالل العام

عام 1437/1436ه�عام 1436/1435ه�
9080596011الطلبة املقيدون خالل الف�سل الأول

52556653الطلبة غر املقيدون خالل الف�سل الأول

7882484010الطلبة املقيدون خالل الف�سل الثاين

1018011770الطلبة غر املقيدون خالل الف�سل الثاين

1400815873الطلبة املقيدون خالل الف�سل ال�سيفي

885815الطلبة غر املقيدون خالل الف�سل ال�سيفي
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فريق إعداد 
التقرير السنوي
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جلنة اإعداد التقرير ال�سنوي  
لعام 1437/1436هـ

اأوًلً : اللجنة الإ�سرافية 
املهمةاأع�ساء اللجنةم
رئي�ص اللجنة الإ�سرافيةد/ عبداملجيد �سعيد اآل حامد الغامدي1

امل�سرفة على جلنة ) القبول /التخرج / اخلدمات الطالبية / ال�سوؤون د/ خلود �سعد عبدالعزيز اليو�سف2
الإدارية ( �سطر الطالبات - ورئي�سة جلنة املتابعة

متابعة اأق�سام �سطر الطالب لت�سليم املحتوى املطلوب ، وت�سليم حمتوى د/ ح�سام ح�سن حممد احلكمي3
كامل لق�سم ال�سئون الكادميية

ثانيًا : جلنة توفري املحتويات
املهمةاأع�ساء اللجنةم

ت�سليم جداول اإح�سائية حلركتي احلذف والإ�سافة اخلا�سة بق�سم د/ عبدالرحمن علي �سالح الغامدي1
الت�سجيل

د/ نعيمة حامد حممد ياركندي2
تزويد اللجنة باملحتوى اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي لالأق�سام

) الت�سجيل/النتائج واملعادلت / اجلداول والقاعات الدرا�سية/ 
ال�سوؤون الأكادميية( �سطر الطالبات

تزويد اللجنة باجلداول الح�سائية اخلا�سة بالتقرير ال�سنوياأ/ ر�ساد حلواين3
تزويد اللجنة ببع�ص �سور العمادة  �سطر الطالباأ/ خالد الن�ساري4
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ثالثًاً : جلنة املتابعة واإخراج التقرير ب�سكله النهائي 
املهمةاأع�ساء اللجنةم

د/ خلود �سعد عبدالعزيز اليو�سف1
رئي�سة جلنة املتابعة واإخراج التقرير ال�سنوي ب�سكله النهائي 

تن�سيق اجلداول الإح�سائية
ومتابعة باقي اللجان

اإعداد الر�سوم البيانية للجداول الإح�سائية اأ/ عابديه عبدالعزيز احلازمي2
تعديل وتن�سيق ومراجعة بع�ص املحتويات

ت�سميم وتن�سيق كامل املحتوى والإخراج الفنياأ/ رانية �سراج زين الدين3

امل�ساعدة يف ت�سميم وتن�سيق كامل املحتوى والإخراج الفنياأ/ �سذى خ�سران الثبيتي4
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