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عمادة القبول والتسجيل

تقديم أفضل الخدمات وتبسيط اإلجراءات واالرتقاء بكافة آليات الريادة والتميز والجودة في تقديم الخدمات األكاديمية.
القبول والتسجيل وفق أحدث األساليب والنظم اإللكترونية.

الجودة واإلتقان.	 
العدل والمساواة.       	 
الوضوح والشفافية.	 

تسهيل كافة االجراءات الخاصة بالقبول والتسجيل عن طريق أتمتة العمليات 	 
وتوظيف وتطوير االنظمة تقنيا.   

انجاز المعامالت االكاديمية الخاصة بالطالب الكترونيا بالتعاون مع الكليات المعنية.   	 
تهيئة البيئة التعليمية المالئمة للعملية التعليمية.  	 
تسهيل كافة االجراءات الخاصة بالتخرج عن طريق أتمته العمليات وتوظيف وتطوير 	 

االنظمة من خالل التقنية والتكنولوجيا الحديثة.  

الرسالةالرؤية

األهداف

عمادة القبول والتسجيل

القيم
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ــه  ــار مــن أنبيائ ــة، والصــاة والســام علــى رســوله، المخت ــة، والمنتهــي بحمــده كل نهاي بســم اللــه الرحمــن الرحيــم المبتــدأ باســمه كل بداي
ــه، وبعــد والمصطفــى مــن أوليائ

الفئات  أكاديمية متكاملة قادرة على خدمة جميع  التسجيل منذ تأسيسها خطوات متقدمة إليجاد منظومة  القبول و                 عمادة 
المستفيدة ، وانطاقًا من طبيعة ودور عمادة القبول والتسجيل كونها عصب العملية التعليمية وحلقة الوصل بين التعليم العام والتعليم 
الجامعي وسوق العمل، فقد دأبت على التطوير المستمر لخدماتها بما يحقق رؤية الوطن وأهداف جامعة أم القرى؛فأصبحت خدمات العمادة 

األكاديمية قائمة على أنظمة إلكترونية متقدمة تخدم المستفيدين بدقة وسرعة وفعالية تامة.
 كما تتبنى العمادة عددًا من البرامج والمبادرات والشراكات مع الجهات المختلفة ذات العاقة التي تهدف إلى تكاتف الجهود وتعزيزها 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية للطلبة. 
وأني ألفخر بالحراك التطويري لكافة خدمات العمادة الذي تتبناه كمنهج ضمن الخطة االستراتيجية لها و ذلك للمواءمة والتكامل مع أهداف 

الجامعة للحصول على االعتماد األكاديمي والمؤسسي.
 في ضوء ذلك تضع العمادة بين أيديكم التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل لعام 1439/1438 هـ الذي يترجم ذلك الحراك ويسهم في 
توفير مرجع معلوماتي للجهات المستفيدة من خدمات العمادة،وهو نتاج جهد وعمل كافة منسوبي ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل، 

فلهم مني جزيل الشكر والتقدير على الجهود المبذولة إلعداده واخراجه بهذه الصورة المشرفة. 
والشكر موصول لمعالي مدير الجامعة االستاذ الدكتور عبد الله بن عمر بافيل على جهده ومتابعته لكافة الشؤون الجامعية، وحرصه على 

دعم توجهات العمادة بما يحقق نقلة نوعية لكافة جوانب العملية التعليمية.
وثناء يماؤه التقدير لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية االستاذ الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي، ولجميع العمادات المساندة 

والكليات، ولكل من بذل جهدًا طيبًا أو شارك في وضع بصمة انجاز في مسيرة عطاء العمادة.
سألين الله أن يسدد خطى الجميع على طريق الصواب والحق والرشد، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

             عميد القبول والتسجيل
أ.د. هاشم بن أحمد الصمداني             

خطت

كلمة
العميد
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أجل  من  التقنيات  أحدث  تسخير  على  والتسجيل  القبول  عمادة  حرصت 
خالل  من  بالجامعة  القبول  في  الراغبين  والطالبات  الطالب  أبنائها  خدمة 
الجامعة  بمقر  البكالوريوس  درجة  في  الموحدة  اإللكترونية  القبول  بوابة 
الرئيس وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة لكافة البرامج 
األكاديمية التي تقدمها الجامعة من خالل السنة األولى المشتركة بمساراتها 
المباشر  والقبول  اآللي«،  والحاسب  والهندسي  واإلداري  »الطبي  الثالثة 
في الكليات النظرية، وبرامج السنة التأهيلية واألولى المشتركة المسائية، 

وبرامج دبلومات كلية المجتمع. 
و ُاستحدثت تخصصات جديدة  في قبول هذا العام 1440/1439هـ تشمل: 
إيقاف  تم  حين  في  واإلعالن،  المطبوعة  الداخلي،التصميمات  التصميم 
الرياضي  )التدريب  البدنية  التربية  عدا  ما  التربية  كلية  برامج  على  القبول 
بما  تحديثها  يتم  حتى  الطالبات،  بشطر  األطفال  رياض  وقسم  للطالب(، 

يتوافق مع رؤية المملكة 2030. 

20
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عمادة القبول والتسجيل

نجاح القبول
للعام الجامعي 
1439 – 1440 هـ 
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عمادة القبول والتسجيل

 ورش القبول
عقدت عمادة القبول و التسجيل عدًدا من الورش بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات لمناقشة مستجدات و إجراءات القبول ، 
تأتي مثل هذه الورش تحقيقًا ألهداف عمادة القبول والتسجيل في تسهيل كافة اإلجراءات عن طريق االستخدام الذكي لتكنولوجيا 

المعلومات في عملية قبول الطلبة المستجدين.

أهم المحاور
استعراض المستجدات على بوابة القبول الموحد. . 1
مدى جاهزية نظام التعامالت اإللكترونية ّيسر في سحب بيانات نور وقياس.. 2
آلية للتعامل مع خريجي المدارس العالمية بالمملكة وكذلك شهادات الخارج.. 3

الورشة الثانية

17 / 8 / 1439 هـ

الورشة األولى
12/ 6/ 1439 هـ

الورشة الثالثة
23 / 8 / 1439 هـ

الورشة الرابعة
15 / 9 / 1439 هـ

الورشة الخامسة
22/ 09/ 1439هـ

الورشة السادسة
28/ 09/ 1439هـ

الزمني . 4 القبول والتقويم  الطالب كدليل  التي تهم  المعلومات  تحتوي على  إعالميه  الطالب كمنصة  بوابة  إمكانية استخدام 
للمراحل واإلجراءات على شكل روابط أو مرفقات بصيغة PDF ،وكذلك إشعارات وتنبيهات للطالبـ/ـه. 

عرض من عمادة تقنية المعلومات عن طريقة إضافة المراحل واإلجراءات. . 5
عمل محاكاه ألكثر من سيناريو قد يطرأ على مسار مراحل وإجراءات القبول باختالف حاالت المتقدمين من حيث الجنس والنسبة . 6

والمقر وكذلك ذوي االحتياجات الخاصة. 
التهيئة إلجراء التجربة الحية لمراحل وإجراءات القبول .. 7
تجربة طلب القبول وتهيئة سحب بيانات قياس.. 8
التجربة الحية لبوابة القبول على مختلف فئات الطلبة المنتظمين والمنح الداخلية.. 9
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بافيل  عمر  بن  عبدالله  الدكتور  األستاذ  القرى  أم  جامعة  مدير  معالي  اعتمد 
تخصيص طلبة السنة األولى المشتركة، بمقر الجامعة الرئيسي وفروعها، للعام 

الجامعي 1439هـ، بمختلف التخصصات العلمية والنظرية.
الدكتور عبدالعزيز بن رشاد  التعليمية األستاذ  الجامعة للشؤون  بحضور وكيل 
ووكيل  الصمداني  أحمد  هاشم  الدكتور  والتسجيل  القبول  وعميد  سروجي، 

عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية الدكتور حسام الحكمي.
برنامج تخصيص طلبة السنة األولى المشتركة يأتي بعد اجتياز الطالب أو الطالبة 
للسنة األولى المشتركة بنجاح، وتحقيق المعدل المطلوب، حيث تم تخصيصهم 

وفقًا للنسبة والمعدل التراكمي. 

 معالي مدير الجامعة
 يعتمد تخصيص

 طلبة السنة األولى
 المشتركة للعام

 الجامعي
1438 / 1439هـ

1438 - 1439هـ
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التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكيل  وبحضور سعادة  الجامعة،  مدير  معالي  من  كريمة  برعاية 
األستاذ الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي.

شاركت عمادة القبول والتسجيل بالملتقى التوعوي التثقيفي لطالب الصف الثالث ثانوي 
الذي نظمته عمادة شؤون الطالب، وذلك يوم االثنين الموافق 30 / 07/ 1439 هـ، ويوم الثالثاء 

01/ 08 / 1439 هـ في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالعابدية.

به  واالعتناء  الطالب  استقبال  في  المحوري  العمادة  دور  على  هاشم  الدكتور  أكد  حيث   
أكاديميًا حتى تخرجه.

»اختيار  بعنوان  دورة  الثقفي  ثامر  بن  خالد  الدكتور  القبول  عمادة  وكيل  كما قدم سعادة   
التخصص الجامعي« تحدث فيها عن آلية القبول ومراحله وشروطه، واالختبارات التي يجب على 

الطالب أداءها لاللتحاق بالجامعة، كذلك قدم شرحًا للتخصصات والبرامج المتاحة.

27

 عمادة القبول
 والتسجيل تشارك

 في الملتقى
 التوعوي التثقيفي

 لطالب الثانوي بمكة
المكرمة
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                         الـمـشاركة في حــفل تخرج الطلبة بجـامعة أم القرى خـــالل العام 1439/1438هـ
  االحتفاء بتخريج الدفعة )66( من طالب جامعة أم القرى واالحتفاء بتخريج الدفعة )45( من طالبات جامعة أم القرى، وشملت هذه 

الدفعة الطلبة المتخرجين في الفصول الدراسية التالية:
خريجون الفصل الصيفي للعام الدراسي 1438/1437هـ ●
خريجون الفصل األول للعام الدراسي 1439/1438هـ  ●
المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الدراسي 1439/1438هـ ●
خريجات الفصل الثاني للعام الدراسي 1438/1437هـ ●
خريجات الفصل الصيفي للعام الدراسي 1438/1437هـ  ●
خريجات الفصل األول للعام الدراسي 1439/1438هـ ●

   وُتعتبر عمادة القبول والتسجيل المنبع األساسي لتزويد لجان الحفل بالمعلومات التي تخص الطلبة الخريجين.

حفل تخرج طالب الدفعة 66 

   نيابًة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 
الفيصل  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  المكرمة  مكة 
عبدالله  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رعى  عبدالعزيز؛  بن 
بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء 
االثنين 7 شعبان 1439 هـ ، حفل تخريج الدفعة )66( من طالب 
جامعة أم القرى للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، بمقرها بمكة 
المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والقنفذة والليث، من 
والبكالوريوس  العالي  الدكتوراه والماجستير والدبلوم  حملة 
في  والنظرية،  العلمية  التخصصات  بكافة  العام  والدبلوم 
معالي  بحضور  الطالب،  شؤون  عمادة  مته  نظَّ الذي  الحفل 
مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل.

النتيجة  بإعالن  والتسجيل  القبول  عمادة  مشاركة  وكانت 
العامة للخريجين والذي أعلنها سعادة عميد القبول والتسجيل 
الدكتور هاشم أحمد الصمداني حيث بلغ عددهم 7 آالف و 

687 خريجًا.

  حفل تخرج طالبات الدفعة 45

    أقامت جامعة أم القرى بمكة المكرمة شطر الطالبات حفل 
المكرمة  القرى بمكة  )45( من طالبات جامعة أم  الدفعة  تخرج 
وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة، للفصل الثاني 
األول  والفصل  1438هـ،   /1437 الجامعي  العام  من  والصيفي 
للعام الجامعي 1438/ 1439هـ من حملة الدكتوراه والماجستير 
اللغة  ومعهد  والدبلومات,  والبكالوريوس،  العالي،  والدبلوم 
لشؤون  الجامعة  وكلية  برعاية  بها،  الناطقين  لغير  العربية 
عميدة  وبحضور   ، الخولي   عمر  بنت  الدكتورة سارة  الطالبات 
الدراسات الجامعية الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي ، حيث 
الجامعية  بالمدينة  1439/08/06هـ  السبت  يوم  الحفل  أقيم 

بالعابدية بقاعة الملك سعود . 
     وكانت مشاركة عمادة القبول والتسجيل بإعالن النتيجة 
والتسجيل  القبول  عمادة  وكيلة  أعلنت  حيث  للخريجات  العامة 
النتيجة  الغامدي  علي  بنت  فاطمة  الدكتورة  الطالبات  بشطر 

العامة للخريجات، مبينًة أن عددهن بلغ 11 ألف و 600 خريجة.
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اللقاء  في  الطالبات  شطر  والتسجيل  القبول  عمادة  شاركت 
المستقبل(    )بوابة  شعار  تحت  المستجدات  للطالبات  التعريفي 

23 / 12 / 1439 هـ .

حيــث أســتقبلت أ.فاطمــة العدنــي فــي جنــاح العمــادة الطالبــات 
وأجابــت  علــى استفســاراتهن الطالبــات فيمــا يتعلــق بالشــؤون 
األكاديميــة والتســجيل وغيرهــا مــن األمــور التــي  تهــم الطالبــات 

المســتجدات.

عمادة القبول والتسجيل تشارك في )ملتقى المستجدين (بوابة المستقبل
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 زار عميد القبول والتسجيل بجامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية اللواءالدكتور علي بن ضبيان الرشيدي العمادة،حيث استقبله 
عميد القبول والتسجيل سعادة الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني، ووكالء العمادة الدكتور خالد الثقفي، الدكتور حسام الحكمي، 
ف على آليات العمل، وبحث التعاون بين الطرفين واالستفادة من الخبرات والتجارب، كما تم عرض برنامج  والدكتور علي القرني، للتعرُّ

تجربة جامعة نايف في آليات وإجراءات القبول والتسجيل للبرامج المختلفة.

جامعة نايف للعلوم األمنية وأم القرى تبحثان سبل التعاون بينهما في القبول والتسجيل

الموافق 22 / 1 / 1439 هـ

القبول  عمادة  أقسامها  ورؤساء  الكلية  وبمعيته وكالء  باصقر،  أحمد  بن  الدكتور محمد  االجتماعية سعادة  العلوم  كلية  عميد  زار 
والتسجيل يوم األربعاء، كان في استقباله كل من سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني، وسعادة 
وكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد بن ثامر الثقفي، وسعادة وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل الدكتور علي 

بن سويعد القرني، وسعادة وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية الدكتور حسام بن حسن الحكمي. 
وذلك لمناقشة بعض آليات التسجيل والشؤون األكاديمية.

عميد القبول والتسجيل يجتمع بعميد كلية العلوم االجتماعية

 16\04\1439هـ
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زار عميــد كليــة الطــب ســعادة الدكتــور عبــد الســالم بــن نــور ولــي، 
ووكيــل كليــة الطــب للشــؤون األكاديميــة ســعادة الدكتــور غســان 
عمــادة  وكيــل  اســتقباله  فــي  وكان  العمــادة،  نعمــان  بــن ســالم 
القبــول والتســجيل ســعادة الدكتــور خالــد بــن ثامــر الثقفــي، ووكيــل 
عمــادة القبــول والتســجيل للشــؤون األكاديميــة ســعادة الدكتــور 
هـــ،   1439 /08/30 يــوم األربعــاء  بــن حســن الحكمي،ذلــك  حســام 

ــة. بمقــر العمــادة فــي العابدي
والعمــادة، ومناقشــة  الكليــة  بيــن  التعــاون  ُســبل  لبحــث  وذلــك   
مواضيــع القبــول فــي البرامــج التــي تقدمهــا الكليــة، وكذلــك مــا 

األكاديميــة. الشــؤون  يخــص 

زار عميــد كليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر ســعادة الدكتــور 
خالد برقاوي العمادة وكان في اســتقباله عميد القبول والتســجيل 
ســعادة الدكتــور هاشــم بــن أحمــد الصمدانــي، وذلــك يــوم األربعــاء 

الموافــق 23\08\1439هـــ، فــي مكتبــه بمقر الكليــة بالعابدية.
ومناقشــة  والعمــادة،  الكليــة  بيــن  التعــاون  ُســبل  لبحــث  وذلــك 
مواضيــع القبــول فــي البرامــج التــي تقدمهــا الكليــة، وكذلــك مــا 

األكاديميــة. الشــؤون  يخــص 

ــزور  عميــد كليــة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر ي
ــول والتســجيل عمــادة القب

 عميــد كليــة الطــب ووكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة
يــزوران عمــادة القبــول والتســجيل

عمادة القبول والتسجيل تستضيف وفدًا من جامعة تبوك

زار عميــد القبــول والتســجيل بجامعــة تبــوك الدكتــور زيــد بــن أســلم 
والتســجيل  القبــول  عميــد  وكيــل  ســعادة  رافقــه  العمــادة،  بصفــر 
للخدمــات اإللكترونيــة بجامعــة تبــوك الدكتــور بنــدر بــن بــدر العتيبــي 
ذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 02/26/ 1439هـــ، وكان فــي اســتقباله 
كل مــن ســعادة عميــد القبــول والتســجيل الدكتــور هاشــم بــن أحمــد 
الصمدانــي، وســعادة وكيــل عمــادة القبــول والتســجيل الدكتــور خالــد 
بــن ثامــر الثقفــي، وســعادة وكيــل عمــادة القبــول والتســجيل لشــؤون 
التســجيل الدكتــور علــي بــن ســويعد القرنــي، وســعادة وكيــل عمــادة 
القبــول والتســجيل للشــؤون األكاديميــة الدكتــور حســام بــن حســن 

الحكمــي. 
ذلــك لمناقشــة إجــراءات القبول والتســجيل المتبعة فــي الجامعتين، 
وتــم تبــادل الخبــرات وبحــث ســبل التعــاون بيــن العمادتيــن. كذلــك تــم 
إطــالع الوفــد علــى آليــات القبــول المتبعــة بجامعة أم القــرى، وإجراءات 

التســجيل اآللــي والتحويــل عبــر اإلنترنت.

الشــؤون  وكالــة  فــي  ممثلــة  التســجيل  و  القبــول  عمــادة  اعتمــدت 
االكاديميــة وبالشــراكة مــع عمــادة تقنيــة المعلومــات االعتــذار والتأجيــل 

اإللكترونــي للفصــل الدراســي االول لعــام  1438 هـــ.
للشــؤون  العمــادة  وكيــل  الحكمــي  حســام  الدكتــور  افــاد  وقــد   
االســتفادة  للطالــب  ويمكــن  آليــة  أصبحــت  الخدمــة  بــأن  األكاديميــة 
االكاديمــي.  التقويــم  ووفــق  الشــخصي  موقعــه  خــالل  مــن   منهــا 

عمادة القبول و التسجيل تعتمد االعتذار والتأجيل اإللكتروني 
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اســتضافت وكالــة عمــادة القبــول والتســجيل يــوم الثالثــاء الموافــق 03\07\1439هـــ، وفــدًا 
مــن طــالب مدرســة صقــر الجزيــرة بمنطقــة مكــة المكرمــة، وكان فــي اســتقبالهم وكيــل عمــادة 

القبــول والتســجيل ســعادة الدكتــور خالــد بــن ثامــر الثقفــي.
 تــم اســتعراض آليــات ومعاييــر القبــول، وطريقــة فتــح ملــف فــي بوابــة القبــول الموحــدة 
وإدخــال البيانــات األساســية، وكذلــك اختيــار الرغبــات أثنــاء فتــرة القبــول، تــال ذلــك توضيــح 
إجــراءات القبــول والتخصصــات المتاحــة. وفــي ختــام الزيــارة تــم الــرد علــى جميــع استفســارات 

الطلبــة، وشــكر منســوبي وطــالب المدرســة علــى هــذه الزيــارة.

 عمادة القبول والتسجيل تستضيف طالبًا من مدرسة صقر الجزيرة بمنطقة مكة

اســتضاف قســم القبــول بوكالــة عمــادة القبــول والتســجيل زائــرات المدرســة )35( الثانويــة، 
وذلــك يــوم االثنيــن الموافــق03/30/ 1439 هـــ، وذلــك للتعريــف بإجــراءات ومعاييــر القبــول، وقــد 
حضــر اللقــاء مشــرفتان مــن المدرســة، وعــدد )22( طالبــة مــن الصــف الثالــث، حيــث قــام قســم 
القبــول بشــرح معاييــر القبــول وشــروطه بجامعــة أم القــرى، أنــواع القبــول، الكليــات والتخصصــات 

المتاحــة بالجامعــة، خطــوات تســجيل البيانــات الشــخصية عبــر بوابــة القبــول اإللكترونيــة.

طالبات الثانوية الخامسة والثالثون يزرن عمادة القبول والتسجيل )شطر الطالبات(

تشــرفت وكالــة عمــادة القبــول والتســجيل فــي يــوم األربعــاء الموافــق 9 \4 \1439هـــ بزيــارة وفــد مــن منســوبات إدارة التعليــم 
بمنطقــة مكــة المكرمــة؛ تتقدمهــن مديــرة إدارة التوجيــه واإلرشــاد بمعيتهــا رئيســة وحــدة اإلرشــاد االجتماعــي، ورئيســة وحــدة اإلرشــاد 

التعليمــي والمهنــي.
كان فــي اســتقبالهن وكيلــة عمــادة القبــول والتســجيل ســعادة الدكتــورة خلــود بنــت ســعد اليوســف وموظفــات قســم القبــول.
تضمنــت جلســة الزيــارة الترحيــب بهــن، ثــم مناقشــة طريقــة التســجيل فــي البوابــة الموحــدة مــن فتــح ملــف وإدخــال للبيانــات األساســية، 

وكذلــك اختيــار الرغبــات أثنــاء فتــرة القبــول، كمــا تــم اإلشــارة إلــى شــروط وإجــراءات القبــول والتخصصــات المتاحــة.
فــي ختــام الزيــارة تقدمــت مديــرة إدارة التوجيــه واإلرشــاد بطــرح مبــادرة تعاونيــة بيــن الجهتيــن؛ تتضمــن تحقــق التعــاون الفعــال بمــا 
يخــدم مصلحــة الطالــب والطالبــة، كمــا أبــدت رغبتهــا فــي توجيــه دعــوة لســعادة وكيلــة عمــادة القبــول والتســجيل للمشــاركة فــي 

ــم بمنطقــة مكــة المكرمــة. الملتقــى اإلرشــادي التعليمــي فــي إدارة التعلي

زيارة وفد من إدارة التعليم لوكالة عمادة القبول والتسجيل للطالبات

شــاركت عمــادة القبــول والتســجيل فــي الملتقــى اإلرشــادي التعليمــي بــاإلدارة العامــة 
للتعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة، بقاعــة الملــك فهــد - رحمــه اللــه - ممثلــة فــي وكالــة عمــادة 
القبول والتســجيل شــطر الطالبات، حيث حضرت ســعادة الدكتورة خلود بنت ســعد اليوســف، 
ورئيســة قســم القبــول فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 18 / 06/ 1439هـــ. حيــث قدمــت الدكتــورة 
خلــود بنــت ســعد اليوســف نبــذة تفصيليــة عــن عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة أم القــرى، 
باإلضافــة إلــى توضيــح أهــداف العمــادة بالجامعــة المتمثلــة فــي تســهيل كافــة اإلجــراءات عــن 
طريــق االســتخدام الذكــي لتكنولوجيــا المعلومــات، والدقــة والتميــز والســرعة فــي اإلنجــاز، 
وتهيئــة المنــاخ العلمــي بتذليــل الصعوبــات والعقبــات للطالــب والطالبــة. بعــد ذلــك تــم تســليط 
الضــوء علــى شــروط القبــول بالجامعــة وأنواعــه وأنظمتــه ومعاييــره، باإلضافــة إلــى اســتعراض 

بعــض المقاييــس فيمــا يتعلــق بالمقابــالت الشــخصية واالختبــارات الخاصــة.

عمادة القبول والتسجيل تشارك في الملتقى اإلرشادي التعليمي بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة
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اســتضافت وكالة عمادة القبول والتســجيل شــطر الطالبات يوم األربعاء الموافق 4 \7 \1439هـ 
وفــدًا مــن طالبــات مــدارس الطمــوح األهليــة بمنطقــة مكــة المكرمــة، وكان فــي اســتقبالهم 

رئيســة وموظفــات قســم القبــول.
 اســتعرضت موظفــات القســم آليــات ومعاييــر القبــول، وطريقــة فتــح ملــف فــي بوابــة القبــول 
الموحــدة وإدخــال البيانــات األساســية، وكذلــك اختيــار الرغبــات أثنــاء فتــرة القبــول، تــال ذلــك توضيــح 

إجــراءات القبــول والتخصصــات المتاحــة.

وفد من طالبات مدارس الطموح األهلية يزور شطر الطالبات بعمادة القبول والتسجيل

طالبات من مدارس مكة المكرمة يزرن عمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات
اســتضافت وكالــة عمــادة القبــول والتســجيل شــطر الطالبــات يــوم االثنيــن 09/ 07/ 1439هـــ 
وفــد مــن طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي مــن مــدارس مكاتــب )الشــرق والوســط والجنــوب 
والغــرب( بمنطقــة مكــة المكرمــة، كان فــي اســتقبالهم رئيســة وموظفــات قســم القبــول 
المتاحــة،  والتخصصــات  والكليــات  وأنواعــه  القبــول وشــروطه  علــى معاييــر  التعــرف  بهــدف 

وتوضيــح طريقــة فتــح ملــف فــي بوابــة القبــول الموحــدة وإدخــال البيانــات األساســية.

قــام فريــق مــن قســم القبــول - شــطر الطالبات-بزيــارة لمدرســة ثانويــة )الفرســان المكيــة(، 
وذلــك يــوم األحــد الموافــق07/22/ 1439هـــ.

وكان فــي اســتقبالهم قائــدة المدرســة ، ووكيلتهــا ورائــدة الشــراكة، تضمنــت الزيــارة عــرض 
توضيحــي لمعاييــر القبــول وشــروطه بجامعــة أم القــرى، وكذلــك شــرح أنــواع القبــول والكليــات 
والتخصصــات المتاحــة، وانتهــى العــرض بشــرح خطــوات تســجيل البيانــات الشــخصية عبــر بوابــة 

القبــول اإللكترونيــة، تــال ذلــك اإلجابــة علــى استفســارات الطالبــات. 

 منسوبات عمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات يزرن مدرسة الفرسان المكية

 اســتضافت وكالــة عمــادة القبــول والتســجيل شــطر الطالبــات، يــوم االثنيــن الموافــق 16 / 7 / 1439هـــ، مجموعــة مــن طالبــات مــدارس 
الثانويــة بمنطقــة مكــة المكرمــة، وكان فــي اســتقبالهن وكيلــة عمــادة القبــول والتســجيل ســعادة الدكتــورة فاطمة بنت علــي الغامدي، 

ورئيســة قســم القبــول، وموظفات القســم.
 اشــتملت الزيــارة علــى اســتعراض معاييــر القبــول وشــروطه، وأنــواع القبــول والكليــات والتخصصــات المتاحــة، وطريقــة فتــح ملــف 

فــي بوابــة القبــول الموحــدة وإدخــال البيانــات األساســية

طالبات من المدارس الثانوية بمكة يزرن شطر الطالبات بعمادة القبول والتسجيل
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عمادة القبول والتسجيل تنظم ورشة عمل حول إعداد الجدول الدراسي

تقييم الفئة المستهدفة للورشة

أقامت وكالة العمادة لشؤون التسجيل بشطر الطالبات عددًا من ورش العمل حول إعداد الجدول الدراسي موجهة لوكيالت الكليات 
للشؤون التعليمية ووكيالت رؤساء األقسام وعضوات لجنة إعداد الجدول الدراسي ولجنة اإلرشاد األكاديمي باألقسام في عدد 

من مقرات الطالبات. 

قدمتها سعادة وكيلة العمادة لشؤون التسجيل وموظفات قسم التسجيل ،هدفت الورشة إلى :

التعريف بأهمية إعداد الجداول الدراسية وفق معايير تضبط جودتها.	 

التعريف بدور لجنة إعداد الجدول الدراسي ودور لجنة اإلرشاد األكاديمي.	 

التعريف بكيفية التخطيط إلعداد الجداول الدراسية بما في ذلك حصر الموارد ودراسة االحتياج.	 

تقديم األساليب المختلفة لتصميم الجدول الدراسي.	 

شرح أهم الضوابط التي تحدد الوقت المناسب لفتح مقرر وتحديد سقف الشعبة.	 

شرح عملي لطريقة إدخال الجدول الدراسي على منظومة الجامعة.	 

استعراض أهم مشاكل التسجيل المرتبطة بالجدول الدراسي.	 

وقد عقدت الدورة في أيام متفرقة بدءًا من يوم األربعاء الموافق 12 /6 /1439هـ حتى يوم الثالثاء الموافق 25 /6 /1439هـ بواقع 
ساعتين لكل لقاء، وذلك بالتنسيق مع الكلية المستفيدة من الورشة. وقد كان العدد اإلجمالي للمستفيدات 114 عضوة من 12 كلية 

مختلفة وإجمالي 16 ساعة تدريبية.
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عمادة القبول والتسجيل

قسم  في  ممثلة  التسجيل  لشؤون  العمادة  وكالة  أقامت   
النتائج والمعادالت بشطر الطالبات مجموعة من الورش التدريبية 

المتنقلة التي تهدف إلى:
شرح إجراءات استدراك النتائج والمعادالت والطالب الزائر.. 1
التي تخص هذه . 2 النماذج  الشائعة في تعبئة  شرح األخطاء 

اإلجراءات، وبالتالي تقليص الوقت المستغرق لتنفيذ هذه 
اإلجراءات.

المرتبطة . 3 واألنظمة  باللوائح  االلتزام  بأهمية  الوعي  زيادة 
بهذه اإلجراءات.

وقد أقيمت الورش بمعدل 3 ورش يوميًا لمدة أسبوعين في 
يوم  حتى  الثاني  ربيع  شهر  من  األول  االثنين  يوم  من  الفترة 

األربعاء السادس عشر من الشهر نفسه.

خرجت  المتنقلة،  الورش  هذه  إقامة  تجربة  تقييم  خالل  ومن 
التوصيات التالية:

 ضرورة وجود دليل إرشادي إلجراءات االستدراك والمعادالت . 1
والطالب الزائر على موقع العمادة.

من . 2 أكثر  عددًا  تضم  مختلفة  لشرائح  الورش  تكرار  ضرورة 
أعضاء هيئة التدريس باألقسام.

عمادة القبول والتسجيل تقيم مجموعة من الورش التدريبية المتنقلة

1 / 4 / 1439 - 16 / 4 / 1439هـ

بمعدل ثالث ورش يوميا
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عمادة القبول والتسجيل تقيم ورشة تدريبية )كيف أرشد طالبتي أكاديميًا؟(

 24 / 03/ 1439هـ  -  26/ 03/ 1439هــ

عمادة القبول والتسجيل تشارك في الملتقى السنوي الختيار التخصص

الخميس الموافق 20/ 6/ 1439هـ

 الثالثاء الموافق 18/ 6/ 1439هـ

الطالبات  شطر  األكاديمية  للشؤون  العمادة  وكالة  أقامت 
ورشة تدريبية بعنوان )كيف أرشد طالبتي أكاديميًا؟(، استهدفت 

الورشة المرشدات األكاديميات من أعضاء هيئة التدريس.
في  بدورها  المرشدة  تعريف  إلى  الورشة  هدفت  حيث 
التعليمية،  الطالبة  مسيرة  إلنجاح  األكاديمي  اإلرشاد  عملية 
تعريف المرشدة بالحركات األكاديمية الجامعية، توجيه المرشدة 
للجهات الُمساعدة لها في العملية اإلرشادية، طرح المشكالت 
األكاديمية والحلول المناسبة لها. ُأقيمت الورشة التدريبية على 
الثالثاء وحتى يوم الخميس، حضر خاللها  أيام من يوم   3 مدار 
من  التدريس  هيئة  أعضاء  من  أكاديميات  مرشدات   )122( عدد 

مختلف فروع جامعة أم القرى ومقراتها.

خلصت هذه التجربة الثرية للورشة التدريبية بالتوصيات التالية:
 تفعيل اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني.. 1
ربط رقم الطالبة المستجدة بمنسوب المرشدة . 2

األكاديمية.
تكرار الورش والدورات التي ترفع من مستوى وعي . 3

المرشدة األكاديمية وتخصيصها على مستوى الكليات.
توفير األدلة اإلرشادية للطالبة والمرشدة األكاديمية.. 4
عدم حصر دور المرشدة في أسبوعين التسجيل وتفعيل . 5

دورها وصالحياتها على مدار مسيرة الطالبة الجامعية.

شاركت عمادة القبول والتسجيل في اللقاء السنوي الختيار 
المشتركة  األولى  السنة  عمادة  تنظمه  والذي  التخصص 

للطالبات بجميع مساراتها وذلك على مدار يومين
تمثلت مشاركة العمادة بفريق من شطر الطالبات تتقدمهن 
سعادة  األكاديمية  للشؤون  والتسجيل  القبول  عمادة  وكيلة 
الغامدي، وفي معيتها موظفات  الدكتورة فاطمة بنت علي 
قسم الشؤون األكاديمية، يرافقهن موظفات وحدة العالقات 

العامة واإلعالم بالعمادة.

حيث ألقت سعادة الوكيلة كلمة أشارت فيها إلى أهمية مثل 
هذه اللقاءات في توعية ومساعدة الطالبات الختيار التخصص 
قسم  رئيسة  وضحت  ورغباتهن،ثم  لقدراتهن  المناسب 
التخصيص وخطواته وشروطه،  األكاديمية  مفهوم  الشؤون 
وبينت ما هو التحويل اإلجباري واإلجراءات الخاصة به، ثم ختمت  
على  الطالبة  تحرص  أن  أهمية  على  بالتنويه  كلمتها  الوكيلة 
معرفة حقوقها األكاديمية، متمنية لهن التوفيق والسداد في 

اختيار تخصصاتهن بما يتناسب مع رغباتهن.



47

أقامت عمادة القبول والتسجيل حفل معايدة على شرف وحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة 
بنت عمر الخولي، حيث اجتمعت وكيالت ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات لالحتفال بعيد الفطر 
المبارك يوم األربعاء الموافق 20 / 10 / 1439هـ، بحضور وعدد من وكيالت العمادات المساندة التي تشارك عمادة 

القبول والتسجيل في العمل.

عمادة القبول والتسجيل تقيم حفل معايدة على شرف وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

بالزاهر، بحضور وكيالت  العمادة في قاعة االجتماعات  تكريٌم لمنسوبات  الطالبات حفُل  العمادة بشطر  أقامت 
السبيت،  تهاني  الدكتورة  الغامدي، وسعادة  الدكتورة فاطمة  اليوسف، وسعادة  الدكتورة خلود  العمادة سعادة 
ومنسوبات العمادة، وبحضور وكيلة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي سعادة الدكتورة خلود بنت محمد أبو 

النجا، وبمعيتها موظفات السكن, ذلك يوم األحد الموافق 20/ 04/ 1439هـ. 

عمادة القبول والتسجيل تكرم منسوباتها

47

 تهيئة بيئة العمل
للمنسوبات

46

عمادة القبول والتسجيل



1438 - 1439هـ

49 48

عمادة القبول والتسجيل

عمادة القبول والتسجيل

استضافة فريق برنامج رواسم
الدكتورة هناء يماني 

عدد 
المستفيدين

29

ورشة تدريبية لنظام مسار
تقديم الموظفة فدوى بنت علي نازرة

عدد 
المستفيدين

34

دورة )أساسيات الفوتوشوب(
األستاذة هناء الطويرقي 

عدد 
المستفيدين

20

 ورشة تدريبية لموظفات العمادة عن برنامج 
)البوربوينت(

عدد 
المستفيدين

7

دورة التطوع والمسؤولية المهنية
الدكتورة سمية بنت عزت شرف

عدد 
المستفيدين

13

ورشة جودة األداء في ظل رؤية 2030
الدكتورة أمينة بنت نايف األحمدي

عدد 
المستفيدين

16

دورات َوِورش العمل التي نظمتها العمادة أو شاركت فيها

دورة 
البوربوينت

دورة
الجودة

برنامج 
رواسم

دورة 
مسار

دورة 
مسار

دورة 
مسار
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قدم سعادة عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني 
عمل  ورش  العمل«  ضمن سلسلة  فريق  وتمكين  »قيادة  بعنوان  عمل  ورشة 
ينظمها  التي  الفعال«  األكاديمي  »القائد  األول  برنامجهم  في  الجامعات  قادة 
بيت الخبرة الستشارات االعتماد والتطوير تحت رعاية مؤسسة سالم بن محفوظ 
الخيريةـ بجامعة الطائف. حيث وضح الدكتور هاشم مفاهيم ومهارات قيادة فرق 
وكذلك  الجامعة،  أهداف  تحقيق  نحو  وتحفيزها  المهارات  هذه  وتمكين  العمل، 
على  التعرف  إلى  باإلضافة  الخصوص،  وجه  على  الفعالة  القيادة  مفهوم  شرح 

أساليب إدارة الصراع داخل فرق العمل.

5 / 2 / 1439 هـ

عميد القبول والتسجيل يقدم دورة تدريبية للطالب بعنوان مهارات القراءة واالستذكارعميد القبول والتسجيل يقدم ورشة )قيادة وتمكين فريق العمل(

الدكتور  والتسجيل  القبول  عمادة  عميد  سعادة  قدم 
هاشم بن أحمد الصمداني دورة تدريبية بعنوان »مهارات 
يوم  الطالب  شؤون  عمادة  تنظيم  واالستذكار«  القراءة 
األربعاء 26 /2 / 1439 هـ في قاعة الملك عبد الله بالعابدية. 
من أهم محاور الدورة شرح طرق القراءة والمهارات التي 

تساعد على االستذكار.

26 /4 / 1439 هـ

قاعة مكتبة الملك عبدالله بالعابدية



وكالة
عمادة القبول والتسجيل 
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نبذة عن وكالة عمادة القبول والتسجيل:
       هي الوكالة المسؤولة عن القبول والتخرج في الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والتسجيل، مرت بتطورات متالحقة وبشكل كبير في 
آليات القبول بالجامعة، حيث تسعى لجعلها سهلة ميسرة لجميع الطلبة، وبما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث. استخدمت الوكالة وسائل 
تقنية المعلومات وحسابات العمادة للتواصل االجتماعي لتصل الطلبة في أي مكان، وتفتح أمامهم المجال لاللتحاق بالجامعة بوسائل ميسرة 
وسهلة مستخدمة أحدث البرامج التقنية. كما أنها تعمل على نشر الوعي بين طلبة الثانوية العامة بطرق وأساليب االلتحاق بالجامعة وإكسابهم 
المعرفة الكافية بالتخصصات المتنوعة في الجامعة، وإلى جانب قسم القبول تشرف وكالة عمادة القبول والتسجيل على قسم التخرج والذي 
يسهم في إنجاز متطلبات التخرج بسرعة وسهولة. فوكالة عمادة القبول والتسجيل تعتبر المرحلة األولى التي تستقبل الطلبة وهي في 

نفس الوقت القسم األخير الذي يودع الطلبة بعد حصولهم على العلم والمعرفة من مختلف التخصصات في جامعة أم القرى العريقة.

أهداف وكالة عمادة القبول والتسجيل:
تقديم خدمات وعمليات القبول.. 1
تطوير آليات ومعايير القبول.. 2
تحقيق العدلة والنزاهة في عملية القبول.. 3
التوظيف األمثل للتقنية.. 4
تسهيل إجراءات استالم الوثائق للخريجين.. 5

تفعيل برنامج "مزايا" للخريجين.
تنمية كفاءة األداء الوظيفي لمنسوبي عمادة القبول والتسجيل.. 1
توفير بيئة تنافسية تحقق التميز واإلبداع لدى منسوبي عمادة القبول والتسجيل.. 2
توثيق إنجازات العمادة ونشرها للجهات المستفيدة. . 3
التواصل الفعال مع الجهات المستفيدة.. 4
اإللتزام بالسرية والمحافظة على معلومات وبيانات الطلبة.. 5
 توفير خدمات أكاديمية ذات جودة العالية.. 6

مهام وكالة عمادة القبول والتسجيل ومسؤولياتها:
اإلشراف على أنشطة إدارة العمادة اإلدراية.. 1
اإلشراف على عمليات القبول والتخرج.. 2
كتابة خطة القبول السنوية التنفيذية وإعداد الورشة األولى المشتركة لتنفيذها.. 3
توفير احتياجات وكالة العمادة من الموارد البشرية، واألجهزة والمواد واألدوات.. 4
إعداد تقارير دورية عن نشاطات وكالة العمادة وانجازاتها واقتراحات تطوير األداء.. 5
إعداد التقرير السنوي للعمادة القبول والتسجيل. . 6



قسم
القبول
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نبذة عن قسم القبول:
يعتبر قسم القبول البوابة األولى بالجامعة التي تفتح ذراعيها لجميع الطلبة الراغبين في االلتحاق بها، ويضطلع القسم بأعباء كبيرة، أبرزها 
توفير كافة المعلومات المتعلقة بالبرامج الدراسية والكليات واألقسام المتاحة بالجامعة بكافة مقراتها، وشروط القبول والمعايير والضوابط، 
وكل ما يحتاجه الطلبة من إرشادات ُتسهل عليهم اختيار مستقبلهم التعليمي. كما يقوم قسم القبول بتطبيق شروط الكليات واألقسام 

على المتقدمين للقبول بالجامعة والتأكد من تحقيق هذه الشروط عبر تطويع التقنيات الحديثة والتي تضمن سهولة وسرعة عملية القبول.

أهداف قسم القبول:
تنفيذ عمليات القبول بكفاءة عالية.. 1
تحقيق العدالة والنزاهة في إجراءات وعمليات القبول.. 2
االلتزام بالشفافية في آليات القبول وعملياته.. 3
تبسيط اإلجراءات وتقديم جميع الخدمات بما يتوافق مع مستجدات العصر.. 4
أتمتة عمليات القبول، واتباع الطرق الحديثة في تنفيذها.. 5
التواصل الحي مع المتقدمين والمتقدمات للقبول.. 6
توعية طالب وطالبات الثانوية العامة بمواعيد القبول وآلياته.. 7
تبسيط عمليات القبول بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.. 8
توفير كافة المعلومات عن الجامعة وبرامجها وتخصصاتها المتنوعة وشروط القبول فيها لكافة أفراد المجتمع.. 9

تنمية مهارات وقدرات موظفي وموظفات قسم القبول في التعامل مع الجمهور بمختلف فئاتها. . 10
تقديم خدمات قسم القبول بجودة عالية.. 11

مهــــام قسم القبول:
تطوير آليات واجراءات العمل داخل قسم القبول.. 1
متابعة المستجدات في نظم وحدة القبول.. 2
اصدار الرقم الجامعي للطلبة المقبولين في المنح الداخلية.. 3
اصدار الرقم الجامعي للطلبة الزائرين.. 4
اصدار الرقم الجامعي للطلبة المحولين من جامعة أخرى الى جامعة أم القرى بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط والمعايير التابعة لذلك.. 5
اصدار الرقم الجامعي لطلبة التجسير.. 6
الرد على استفسارات وتساؤالت الطلبة المتعلقة بالقبول.. 7
تعديل بيانات الطلبة وفقا لألوراق الثبوتية المطلوبة. . 8
استقبال طلبة المدارس وإعطائهم فكرة مختصرة عن معايير وشروط القبول وكيفية تقديم طلب االلتحاق عبر البوابة االلكترونية.. 9

متابعة المستجدات في أنظمة وحدة القبول.. 10
أبداء المقترحات وتحديد الصعوبات نهاية كل فترة قبول لتطوير آليات واجراءات العمل داخل قسم القبول.. 11
سريعة . 12 بصورة  الطلبة  تواجه  التي  الصعوبات  لعالج  القبول  فترة  خالل  للعمادة  االجتماعي  التواصل  حسابات  عبر  الطلبة  مع  التواصل 

لمساعدتهم على إتمام عملية تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة.

وتتلخص مهام القسم بالنسبة لقبول الطلبة في التالي:
تفعيل عمليات وإجراءات القبول.	 
قبول الطلبة غير السعوديين ويشمل طلبة دول مجلس التعاون الخليجي، وطالب المنح الداخلية )المقيمين( وطالب المنح الخارجية )خريجي 	 

معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها(. 
قبول الطلبة الراغبين في التحويل من جامعات أخرى إلى جامعة أم القرى بفروعها.	 
استقبال المراجعين واإلجابة على االستفسارات عن جميع المهام أعاله.	 
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القبـــــول

الدرجة العلميـــــة

بكالوريــــــــوس

غير سعوديين

من خارج السعودية

يعامل معاملةدول الخليــــــــــــج
الطالب السعودي

شروطخريجي معهد اللغةمقيمين في المملكةمن أم سعودية
قبول السعوديين

سعوديين

ماجستير ودكتوراه

التحويل من جامعة أخرى

إدخال البيانات الشخصية )وأخذ تعهد بصحتها(

سعودي

نعم

االعتذار

ال

هل نسبته المكافئة تسمح للقسم ؟

شروط خاصة للقسم ؟

إشعار مقدم الطلب بالموافقة

اختيار الكلية والتخصص
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انجازات قسم القبول العامة :
القيام بتطوير آليات واجراءات العمل داخل قسم القبول.. 1
العمل على متابعة المستجدات في نظم وحدة القبول خالل العام 1438-1439هـ.. 2
تنفيذ إجراءات اصدار الرقم الجامعي للطلبة الزائرين.. 3
الرد على استفسارات وتساؤالت الطلبة المتعلقة بالقبول.. 4
تعديل بيانات الطلبة وفقا لألوراق الثبوتية المطلوبة. . 5
ورش القبول للعام الجامعي 1439-1440هـ. 6

إنجازات قسم القبول – شطر الطالب:
 استقبال عميد جامعة نايف للعلوم األمنية لبحث سبل التعاون بينهما. . 1
استقبال عميد جامعة تبوك لبحث سبل التعاون بينهما. . 2
استضافة طالبًا من مدرسة صقر الجزيرة بمنطقة مكة لتعريفهم على إجراءات القبول ومعاييره وطريقة التقديم على برامج جامعة أم القرى. . 3
مشاركة عمادة القبول والتسجيل في الملتقى التوعوي التثقيفي لطالب الثانوي بمكة المكرمة .. 4
 استقبال عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لبحث سبل التعاون بينهما.. 5
استقبال عميد كلية الطب ووكيل الكلية للشؤون األكاديمية لبحث سبل التعاون.. 6

إنجازات قسم القبول – شطر الطالبات:
المشاركة في الملتقى اإلرشادي التعليمي باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للبنات وذلك يوم الثالثاء الموافق 1439/6/18هـ . 1

الطالبات والمرشدات الطالبيات ومشرفات  ثانوي وأمهات  الثالث  الملتقى طالبات الصف  , حيث استهدف  الله  الملك فهد رحمه  بقاعة 
التوجيه واإلرشاد وذلك بهدف تحقيق أكبر فائدة من التوعية في مجال االرشاد التعليمي والمهني .

استقبال المدارس  بهدف تعريفهم بلوائح وشروط ومستجدات القبول بجامعة أم القرى .. 2

أسماء مدارس الثانوية العامة التي زارت قسم القبول
 بشطر الطالبات للعام الجامعي 1439/1438هـ

مشرفةطالبةالطموح األهلية 31

مشرفةطالبةالثانوية 25 222

مشرفةطالبةالفرسان المكية 151

مشرفةطالبةأجيال الوفاء األهلية 102

مشرفات من المدارسمشرفات من إدارة التعليمطالبة 64109 مجموعة من مدارس الثانوية العامة
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إحصائيات قسم القبول لشطر الطالب:

إحصائيات قسم القبول لشطر الطالبات:

نوع اإلحصائية
العدد

الفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول
475867تعديل البيانات الشخصية للطالبات

101415إصدار أرقام جامعية للطالبات الزائرات من خارج جامعة أم القرى 

3972311432استقبال الطالبات والرد على استفسارات القبول

-154-تدقيق طلبات التحويل إلى جامعة أم القرى

-73-إصدار أرقام جامعية لطالبات المنح الداخلية

نوع اإلحصائية
العدد

الفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول
-101-إصدار أرقام جامعية لطالب المنح الداخلية

193070إصدار أرقام جامعية للطلبة الزائرين من خارج جامعة أم القرى 

-66-تدقيق طلبات التحويل إلى جامعة أم القرى

درجة البكالوريوس-نوع الدراسةالمستجدين
انتظام

 والتأهيلي و 
الدبلوم

درجة
 البكالوريوس-

االنتساب
اإلجمالي

العام الجامعي 
1437/1436 هـ

88301133189411857طالب

96481284114812080طالبات

184782417304223937اجمالي

العام الجامعي
 1438/1437 هـ

8795880241212087طالب

92631111183712211طالبات

180581991468124730اجمالي

العام الجامعي
 1439/1438 هـ

683485507689طالب

7859146309322طالبات

146932318017011اجمالي

العام الجامعي
 1439/ 1440 هـ

605496507019طالب

6134215408288طالبات

121883119015307اجمالي

مقارنة اإلحصائية العامة ألعداد الطلبة المقبولين خال اإلعوام  الجامعية 
1436-1437هـ ، 1437- 1438 هـ ، 1438-1439 هـ ، 1439- 1440 هـ
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كما أعدت عمادة القبول والتسجيل متمثلة في قسم القبول دليل القبول ,بهدف تعريف الطلبة على 
الشروط واإلجراءات العامة للقبول والكليات والتخصصات المتاحة :

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

السنة التأهيلية المسائية

9815124901198152250 الشريعة

4627051167

3103100031031العلوم التطبيقية

100187287033100190290 اللغة العربية

163247410202165247412 الدعوة وأصول الدين

6711518211268116184 العلوم االجتماعية

خدمة المجتمع والتعليم 
816240008162481624الدبلوماتالمستمر

المجتمع بمكة المكرمة

العلوم الهندسية والتطبيقية- حاسب 
293362011293463آلي

114300414

العلوم الهندسية والتطبيقية- فني 
1201200012012معماري

العلوم المالية واإلدارية- المحاسبة 
44821260114483127المالية

العلوم المالية واإلدارية- التسويق 
19821010221984103التطبيقي

10991090001099109العلوم المالية واالدارية. المصارف

معهد اللغة العربية لغير 
الناطقين بها

00056115611تعليم اللغة العربية
153752

10193140103141تعليم اللغة العربية - مستمع

الطلبة المستجدين للفصل الدراسي األول والثاني لعام   1439/1438   هـ 
مستجدين مرحلة مادون البكالوريوس

https://uq.sa/C5Lato 

https://uq.sa/C5Lato
https://uq.sa/C5Lato
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية بالقنفذة

السنة التأهلية المسائية-الكلية 
8808800088088الجامعية -طالب

104104208

السنة التأهلية المسائية-الكلية 
1601600016016الجامعية -طالب

السنة التأهلية المسائية-الكلية 
0727200007272الجامعية القنفذة-طالبات

السنة التأهلية المسائية-الكلية 
0313101103232الجامعية القنفذة-طالبات

السنة األولى المشتركة
68361043037136107السنة األولى المشتركة - مكة

106121227 السنة األولى المشتركة - مسار 
34851191013585120الكليات االدارية

العلوم االقتصادية والمالية 
االسالمية

السنة التأهيلية المسائيةالعلوم 
431471902574515219745152197االقتصادية والمالية اإلسالمية

831138322142352758541435228985414352289مستجدين الفصل الدراسي األول

معهد اللغة العربية لغير 
الناطقين بها

0002687026870تعليم اللغة العربية
48286

0002141621416تعليم اللغة العربية- مستمع

000482864828648286مستجدين الفصل الدراسي الثاني

83113832214271341618581517237585815172375اإلجمالي

الشريعـة والدراسـات اإلساميـــة

 التسويق التطبيقي

العلوم المالية واالدارية. المصارف

العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــــــــة

 المحاسبة المالية

تـــــعـــلـيـم اللـغـة الـعـربــيــة 

السنة األولى المشتركة -إداري

الـلـغـــة الـعـــربــيــــــة وآدابـــهــــــا

 فني معماري

تــعـلـيـم اللـغـة العربــيــة - مستمع

الـسنـة األولى المشتركة - مكة

الــدعـــوة وأصــول الــديــــن

الكلية الجامعية بالقنفذة حاسب آلي

الكلية الجامعية بالقنفذة

الكلية الجامعية بالقنفذة

الكلية الجامعية بالقنفذة

الـعــلوم االجـتـمــاعـــيـــة

خدمة المجتمع والتعليم المستمـر

250

103

109

197

31

127

11

120

290

12

41

107

412

63

88

32

184
24

16
72

الطاب المستجدين
للفصل الدراسي
األول والثاني 

للعام   1439/1438  هـ 

مرحلة ما دون
 البكالوريوس
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
الشريعة والدراسات 

اإلسالمية
176121297112177122299الشريعة

319276595
140152292224142154296التاريخ والحضارة اإلسالمية

التربية

707000707التربية البدنية

32168200

2202200022022التربية البدنية

156000156التربية الفنية

2949601129597التربية الخاصة

088000088التربية األسرية

0606000006060رياض األطفال

العلوم التطبيقية

9113522624693139232األحياء

369509878
961272235611101133234الكيمياء

8410819243788111199الفيزياء

8612220814587126213العلوم الرياضية

اللغة العربية وآدابها
309373682131124322384706اللغة والنحو والصرف

63911801819 8942251136992428520البالغة والنقد

2183625807613225368593األدب

الدعوة وأصول الدين

347343690154762362390752الدعوة والثقافة اإلسالمية

102911372166
345352697142842359380739الكتاب والسنة

290336626141428304350654العقيدة

3172010141721القرآءات

الطاب المستجدين للفصل الدراسي األول والثاني لعام   1439/1438  هـ 
مستجدين مرحلة  البكالوريوس  

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم االجتماعية

11611222861723122129251اللغة اإلنجليزية

5976091206
120119239314123120243الجغرافيا

118119237033118122240الخدمة االجتماعية

114113227257116118234اإلعالم

114117231437118120238علم المعلومات

الهندسة والعمارة 
االسالمية

5805810159059العمارة اإلسالمية

65065

000202202الهندسة الكهربائية

101000101الهندسة الكهربائية

101000101الهندسة الكهربائية

101101202الهندسة المدنية

الحاسب اآللي ونظم 
178000178178علوم الحاسب اآلليالمعلومات

معهد اللغة العربية لغير 
000140141401414014إعداد المعلمينالناطقين بها
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية بالجموم

3003000030030اللغة العربية

195149344

253055000253055الرياضيات

3003000030030الكيمياء

2602600026026الفيزياء

2802800028028األحياء

232851314262955الحاسب اآللي

303262000303262المحاسبة

0282801102929اإلعالم

0282801102929الخدمة االجتماعية

التصاميم

000011011تصميم األزياء

0337337
01391390110140140تصميم األزياء

022000022السكن وإدارة المنزل

01911910330194194السكن وإدارة المنزل

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية بالقنفذة

21402140002140214اللغة العربية

6818191500

10401040001040104الرياضيات

15111520001511152الدراسات اإلسالمية

1201200012012التربية البدنية

3703700037037الفيزياء

11701170001170117اللغة اإلنجليزية

4604600046046الكيمياء

02422420000242242اللغة العربية

01001000000100100الكيمياء

0787800007878الفيزياء

01001000000100100الرياضيات

01461460000146146الدراسات اإلسالمية

01401400000140140اللغة اإلنجليزية

0121200001212التربية األسرية
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية بالليث

0636300006363التربية األسرية

296512808

4604600046046الرياضيات

374077000374077اللغة اإلنجليزية

2802800028028الفيزياء

66971630006697163الخدمة االجتماعية

5605600056056اإلعالم

0959500009595الدعوة والثقافة اإلسالمية

63881510006388151اللغة العربية )نحو وصرف(

0474700004747الرياضيات

0414100004141الفيزياء

0414100004141الكيمياء

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

السنة األولى المشتركة

السنة األولى المشتركة - 
518198716402262558220778مكة

170915593268

السنة األولى المشتركة - 
55177013211612285677821349مسار الكليات الطبية

السنة األولى المشتركة - 
552075000552075القنفذة

السنة األولى المشتركة - 
2243826200022438262القنفذة

السنة األولى المشتركة - 
173047000173047الليث

السنة األولى المشتركة - 
5605600056056الليث

السنة األولى المشتركة - 
208448656242145232469701مسار الكليات االدارية

الدراسات القضائية 
واألنظمة

3603600036036الدراسات القضائية
9330123

573087000573087األنظمة

057570000575705757علوم الحاسب اآللي - الليثالحاسب اآللي بالليث
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم االقتصادية 
والمالية االسالمية

858917477149296188االقتصاد

359365724
848717174119191182المصارف واألسواق المالية

86891754159090180التمويل

86871730118688174التأمين

الكلية الجامعية بأضم

55911460005591146اللغة العربية

99247346
444993000444993العلوم األساسية

0545400005454العلوم األساسية

0535300005353الحاسب اآللي

628177231400421623845464977961144586497796114458مستجدين الفصل الدراسي األول

معهد اللغة العربية لغير 
الناطقين بها

0002502525025إعداد المعلمين
28028

000303303إعداد المعلمين - مستمع

000280282802828028مستجدين الفصل الدراسي الثاني

628177231400424423848265257961144866525796114486مستجدين مرحلة البكالوريوس

711291061621827137264373839478168617383947816861اجمالى عدد المستجدين

الكلية الجامعية بالجمومالشريعــة والدراسـات اإلسامية

العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــة

الــتــصـــامــــيــــــــمالــــتــــربــــيــــة

الكلية الجامعية بأضم

اللغة العربـية وآدابـهـا

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكلية الجامعية بالقنفذة

الــدعــــوة وأصـول الــديـن

الحاسب األلي و نظم المعلومات

الحاسب األلي بالليث

الدراسات القضائية واألنظمة

السنة األولى المشتركة

الكلية الجامعية بالليث

الـعـــلوم االجـتـمــاعـــيـة

الهندسة و العمـارة اإلسامـيـة

595344
200

14

337

346

878

8

1500

724

1819

65

808

57

2166
1206

3268
123

الطاب المستجدين
للفصل الدراسي
األول والثاني 

للعام   1439/1438  هـ 
مرحلة البكالوريوس
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نبذة عن قسم التخرج:
قسم التخرج بعمادة القبول والتسجيل هو الجهة المعنية باإلشراف على شؤون الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعة، يعتبر قسم 
التخرج المحطة األخيرة التي يمر بها الطلبة ليختم مسيرته الجامعية، لذا يحرص القسم على أن يترك انطباعا جيدا وذكرى قيمة لديه، وذلك عن 

طريق تسهيل إجراءات تسليمه للوثيقة وتوجيهه بدقة ووضوح التخاذ اإلجراءات الالزمة.

أهداف قسم التخرج:
حفظ الوثائق والسجالت األكاديمية مع مراعاة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالطالب.. 1
تقديم الخدمات بدرجة عالية من الجودة واالتقان.. 2
الرد على استفسارات المراجعين والتأكد من تقديم المعلومة الصحيحة بشكل واضح ودقيق.. 3
انجاز العمل وفق خطط مدروسة وموضوعة مسبقا، مع توفير خطة بديلة يتم اللجوء اليها في الحاالت الطارئة.. 4
التواصل المستمر مع الخريجين وإتاحة فرص التعاون المتبادل واالستفادة المتبادلة بينهم والجامعة.. 5
تطوير سبل التواصل مع الجهات الخارجية مثل مؤسسات وشركات التوظيف الحكومية، وجعل هذه الوسائل أكثر فاعلية وذلك عن طريق . 6

تفعيل القنوات االلكترونية.

مهام قسم التخرج:
إعداد إحصاءات المتوقع تخرجهم لجميع طلبة الجامعة وفروعها شطر الطالب والطالبات.. 1
حذف المقررات خارج الخطة لجميع الطلبة الخريجين.. 2
طباعة الوثائق والسجالت لجميع طلبة الجامعة وفروعها )انتظام -انتساب(.. 3
توزيع الوثائق والسجالت على الطلبة الخريجين وفق خطة تنظيمية معتمدة. . 4
تعديل البيانات الشخصية للطلبة الخريجين )االسم بالعربي -االسم باإلنجليزي -السجل المدني(.. 5
إصدار اإلفادة بعدد الساعات المجتازة.. 6
إصدارإفادة تصديق الوثائق والسجالت للجهات ذات العالقة.. 7
إصدار الوثائق والسجالت األكاديمية بدل تالف وبدل فاقد.. 8
تخريج الطلبة يدويا لحاالت محددة.. 9

التصديق على وثائق التخرج والسجالت األكاديمية.. 10
إخالء الطرف اليدوي للحاالت الطلبة المنقطعين.. 11
طباعة تقارير أسماء الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم إلعداد دليل التخرج. . 12
تقديم إحصاءات دليل التخرج للطلبة الخريجين لكل عام دراسي جامعي.. 13
المشاركة في حفل التخرج وتزويد الجهات المشاركة بقوائم اسماء الطلبة الخريجين والمتفوقين. . 14
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إنجازات قسم التخرج:
 أوال: اإلنجازات العامة:

إعداد وتجهيز وثائق التخرج والسجالت األكاديمية للطلبة الخريجين للشطرين . ●

ثانيًا:اإلنجازات االخرى أثناء العام الجامعي: شطر الطالبات

عدد الخريجين والخريجات لعام 1439-1438هـعدد الخريجين والخريجات لعام 1437-1438هـالفصل الدراسي
16142292األول 

63667167 الثاني 

589656الصيفي 

856910115إجمالي الخريجين 

5389

747

33

الختم خالل العام الدراسي التسليم الكلي خالل العام الدراسي

التخريج والغاء التخريجاالخاء خال العام الدراسي اليدوي غير االلكتروني

اصدار سجالت كليه التربيه اعداد معلمات سابقاالتعديالت

4446

280

1071

294 المعامالت االلكترونيه

: الـمـشاركة في حــفل تخرج الطلبة بجـامعة أم القرى خـــالل العام 1439/1438 هـ                          ثالثًاً
   يتم في كل عام االحتفاء بتخريج دفعة جديدة من طلبة جامعة أم القرى من خالل إقامة حفل كبير ُيشارك فيه العديد من اللجان التي تتولى 
االستعداد والتجهيز لهذا الحفل تحت إشراف معالي مدير الجامعة، وُتولي الجامعة أهمية كبرى للحفل المقام في كل عام، وتساهم عمادة 

القبول والتسجيل في تزويد لجان الحفل بكل ما يخص الخريجين والخريجات من إحصائيات وغيرها.
   حيث تم في العام الدراسي 1438/ 1439هـ االحتفاء بتخريج الدفعة )66( من طالب جامعة أم القرى واالحتفاء بتخريج الدفعة )45( من طالبات 

جامعة أم القرى، وشملت هذه الدفعة الطلبة المتخرجين في الفصول الدراسية التالية:
خريجون الفصل الصيفي للعام الدراسي 1438/1437هـ ●
خريجون الفصل األول للعام الدراسي 1439/1438هـ  ●
المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الدراسي 1439/1438هـ ●
خريجات الفصل الثاني للعام الدراسي 1438/1437هـ ●
خريجات الفصل الصيفي للعام الدراسي 1438/1437هـ  ●
خريجات الفصل األول للعام الدراسي 1438/ 1439هـ ●

   وُتعتبر عمادة القبول والتسجيل المنبع األساسي لتزويد لجان الحفل بالمعلومات التي تخص الطلبة الخريجين.
 فيما يلي استعراض مساهمة عمادة القبول والتسجيل في حفل التخرج على النحو التالي:

التجهيز واالستعداد للحفل:
إعداد المحتوى الخاص بدليل التخرج:

تولت وكالة عمادة القبول والتسجيل مهمة استخراج أسماء الطلبة الخريجين والطلبة المتفوقين وأوائل كل دفعة بجميع المراحل الدراسية: 
)الدكتوراه -الماجستير -الدبلوم العام-البكالوريوس ــ معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها -دبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر-

دبلومات كلية المجتمع( فيما يخص حفل الخريجين دفعة 66 وللجنة اإلشراف العليا لحفل التخرج للطالبات دفعة 45 فيما يخص الخريجات.
كما تم عمل عرض ألسماء أوائل الدفعة المتفوقات والذي عرض في مسيرة األوائل والمتفوقات في حفل دفعة 45
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المشاركة في لجان الحفل:
    ُتشارك وكالة عمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات، ومعظم منسوباتها في اللجان التي يتم تشكيلها لحفل التخرج بحيث تتولى كل 
لجنة مهام محددة ويندرج تحت كل لجنة عدد من األعضاء يتم تقسيم مهام العمل بينهم بالشكل الذي يؤدي إلنجاز العمل بالشكل المطلوب 

وقد كانت وكيلة عميد القبول والتسجيل ترأس لجنة المسيرة والتي تتشكل من اللجان الفرعية التالية:  
لجنة اإلشراف العام للجنة المسيرة. . 1
لجنة تنظيم خروج المسيرة من النقطة المركزية. 2
لجنة مسيرة أعضاء هيئة التدريس. 3
لجنة مسيرة الدراسات العليا )متفوقين / خريجين( )والمتفوقات /والخريجات في حفل الطالبات(. 4
لجنة مسيرة الدبلوم العالي )متفوقين / خريجين( )والمتفوقات / والخريجات في حفل الطالبات(. 5
لجنة مسيرة البكالوريوس )متفوقين( )والمتفوقات في حفل الطالبات(. 6
لجنة مسيرة بكالوريوس )خريجين( )والخريجات في حفل الطالبات(. 7
لجنة األلوية. 8
اللجنة اإلدارية. 9

المشاركة في بروفات الحفل:
     البروفات تسبق يوم الحفل وذلك لتجهيز قاعة االحتفال وشرح خطة العمل لألعضاء والمشاركين الجدد وللتأكد من استكمال كافة الترتيبات 

الالزمة وكانت هذا العام في يوم الجمعة 05/ 08 / 1439هـ بحضور جميع عضوات لجنة المسيرة لمقر الحفل بالعابدية. 
المشاركة في حفل التخرج:

إحصائية بعدد الخريجين بحفل التخرج بالعام الجامعي 1439/1438هـ

إجمالي عدد طالبات الدفعة 45طالب الدفعة 66المرحلةالجهة المسؤولة
الطلبة

عمادة الدراسات العليا

4958الدكتوراه

617
170192الماجستير

9355الدبلوم العالي

312305اإلجمالي

عمادة القبول والتسجيل
710511093البكالوريوس

18742

270233الدبلوم

معهد اللغة العربية لغير 
الناطقين بها

معهد اللغة العربية لغير 
42--الناطقين بها

737511368اإلجمالي

76871167319360اإلجمالي الكلي
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نبذة عن وحدة الخريجين:
     انطالقا من رؤية ورسالة جامعة أم القرى وأهدافها نحو اإلسهام في تنمية المجتمع من خالل التعرف على احتياجاته وربط برامجها بتلك 
االحتياجات، لذا فقد تم إنشاء وحدة الخريجين والتي قامت بتوثيق صلتها بالخريجين ودعم دورهم لخدمة المجتمع، واالستفادة من أفكارهم 

وخبراتهم في تنمية وتطوير مسيرة الجامعة وتقوية والئهم ومساندتهم لها.

أهداف وحدة الخريجين:
تدعيم العالقة وتوثيق الصالت والروابط بين الخريجين والجامعة.. 1
توعية الخريجين بأهمية دورهم في تطوير البرامج األكاديمية والخطط التعليمية بالجامعة من خالل دراسة مدى مواءمة البرامج األكاديمية . 2

لالحتياج الفعلي لسوق العمل واإلفادة من آرائهم من واقع الممارسة العملية.
استقراء رأي الخريجين عن مكانة الجامعة في محيطهم العملي والمجتمعي على المستويين الخليجي والعربي.. 3
توفير منبر للخريجين لطرح قضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم والعمل الجماعي على تذليل الصعاب التي تواجههم خاصة فيما يتصل بمهام . 4

الجامعة أو يرتبط برسالتها.
تنمية العمل التنظيمي الجماعي بما يحقق أهداف البرنامج السيما حول الموضوعات العامة التي تخص المجتمع.. 5
تسهيل التوجيه المهني، واستمرار العالقة مع الطالب بعد التخرج.. 6
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن الخريجين لالستفادة منها في أنشطة اليوم المفتوح الذي يعرض فيه أصحاب العمل والخريجين لبعضهم . 7

أصحاب  مع  الشخصية  المقابالت  إجراءات  كذلك تسهيل  بطريقة ميسرة،  عن عمل  البحث  عمليات  لتسهيل  وتوجيهاتهم  خبراتهم  البعض 
العمل.

تسهيل مهمة القطاع الخاص في استقطاب الخريجين ذوي الكفاءات والقدرات والتخصصات المطلوبة.. 8
مساعدة القطاع الخاص في سعودة الوظائف.. 9

المشاركة في حفالت التخرج السنوية.. 10
إبقاء الخريج على اتصال دائم بالمناخ األكاديمي والعلمي لتبادل اآلراء وتحديث معارفه ومعلوماته العلمية بمتابعة ما يستجد من تطورات . 11

علمية من خالل ما تتيحه الجامعة لبرنامج رابطة الخريجين من قنوات تواصل بينه وبين المجتمع الجامعي بهيئاته المختلفة، وإشراك الخريجين 
في فعالية الجامعة وأنشطتها المختلفة.

إرساء مفاهيم روح الحوار واحترام الرأي اآلخر فيما بين الخريجين.. 12
توثيق العالقة بين برنامج رابطة الخريجين وبين البرامج المماثلة له في الجامعات السعودية ودول الخليج العربي.. 13
ممارسة مختلف األعمال واألنشطة األخرى في إطار اللوائح واألنظمة الخاصة بالجامعة والتي من شأنها رعاية حقوق الخريجين أو إحراز منفعة . 14

لصالح المجتمع.
المساهمة والتعاون في إنشاء وتهيئة المرافق الجامعية المختلفة التي تخدم أعضاء البرنامج والمجتمع.. 15
إصدار بطاقة هوية للخريجين لالستفادة من خدمات الجامعة وتسهيالتها.. 16

مهام وحدة الخريجين
إنشاء صفحة خاصة بالخريج )لتحديث معلوماته والتواصل مع الجامعة من خاللها، على سبيل المثال طلب سجل أكاديمي إضافي أو طلب . 1

بدل فاقد أو صورة طبق األصل(
دعوة الخريجين لحضور بعض المحاضرات واألنشطة والفعاليات بالجامعة. 2
حضور الخريجين لدورات تدريبية مثال دورات عن: )كيفية إعداد السيرة الذاتية -المقابالت الشخصية، طرق البحث عن الوظائف، وعوامل . 3

التميز والنجاح. إلخ(
تواصل الخريجين مع الجامعة: )عبر البريد أو رقم هاتف أو الصفحة الخاصة بالطالب(. 4
تسليم الخريجين بطائق الخريجين: وتشمل )خدمات الجامعة -برنامج مزايا(.. 5
لقاءات سنوية لجميع الخريجين حسب الدفعات-حيث دور الوحدة فقط تنظيمي بتسهيل الدعوة إلى اجتماع الخريجين مع بعضهم واختيار . 6

منسق متطوع من الخريجين.
نشر مقاالت في الموقع تتحدث عن النجاح والتطوير الذي يحققه الخريجين... إلخ. 7
قصة نجاح )من كل كلية طالب وُتنشر قصته في مجلة الجامعة وكذلك في صفحة الخريجين(. 8
متابعة التوظيف: باالتفاق مع شركات التوظيف )بيت دوت كوم -طاقات، إلخ(. 9

إرشاد الطالب على معلومات التقديم على الدراسات العليا في جامعة أم القرى والجامعات السعودية األخرى وكذلك إعالنات الوظائف . 10
األكاديمية أو اإلدارية والفنية، وتذكيرهم بمواعيد وشروط التقديم. 
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دعوة النماذج الناجحة من الخريجين إللقاء كلمة في حفل التخرج أو على األقل عرض كلمة مسجلة لتحفيز الخريجين الجدد.. 11
الحصول على آخر أخبار الجامعة. 12
اإلحصائيات عن الخريجين ومدى نجاحهم في الحصول على الوظيفة. . 13
متابعة الخريجين من حيث الحصول على الوظيفة وتزويد الوحدة ببيانات المؤسسة الحكومية أو الخاصة لتحديث صفحة الخريج.. 14
االستفادة من الخريجين وخبراتهم بالمشاركة في إبداء آراءهم في البرامج والخطط الدراسية. . 15
التنسيق مع المؤسسات التي يعمل بها الخريجين لعمل دورات ومحاضرات لهم. وتقوية أداء الموظفين بمقابل مادي أو تطوعي )حسب . 16

االتفاق(.
تفخر جامعة أم القرى بخريجيها المتميزين الذين يقومون بأدوار مختلفة في خدمة البلد سواء كانوا مدراء تنفيذيين في شركات أو علماء أو . 17

مديري جامعات أو وكالء وعمداء وكذلك الكتاب البارزين والمتميزين والنخبة في المجتمع. وذلك بإعداد قائمة بأسماء الخريجين التي تعتز 
بهم الجامعة، وهذه القائمة بالتأكيد ال تضّم كل المتميزين من خريجي الجامعة وإنما عينات متميزة تتحدث سنويًا.

إنجازات وحدة الخريجين التابعة لقسم التخرج:
التواصل مع الجهات األخرى لتأكيد صحة بيانات الطلبة الخريجين في حال االستفسار عنهم من قبل عدة جهات، ويتم ذلك اما عن طريق . 1

التواصل الشخصي او الرسمي، وحرصا من العمادة على تسهيل التواصل مع الجهات الخارجية ومما يصب في مصلحة خريجي الجامعة.
التواصل مع مؤسسات وجهات خارجية مثل اإلدارات الصحية إدارة السجون -للتحقق من بيانات الخريجة الغير موجودة بياناتها في الرابط . 2

االلكتروني.
الرد على طلبات برنامج التوطين بمكة المكرمة القسم النسائي.. 3

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

خدمة المجتمع 
الدبلوماتوالتعليم المستمر

426000426
151934

101727101111728

المجتمع بمكة 
المكرمة

العلوم الهندسية 
والتطبيقية
حاسب آلي

1011100010111

162642

العلوم الهندسية 
والتطبيقية

 فني معماري
202000202

العلوم المالية واإلدارية
3151801131619 المحاسبة المالية

العلوم المالية واالدارية. 
19100001910المصارف

معهد اللغة العربية 
لغير الناطقين بها

0007858378583تعليم اللغة العربية
791493 تعليم اللغة العربية ، 

0111891910مستمع

3045758014941105916911059169خريجين الفصل الدراسي األول

الطلبة الخريجين  للفصل الداسي األول والثاني والصيفي  1439/1438 هـ 
خريجين ما دون مرحلة  البكالوريوس  
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

خدمة المجتمع 
الدبلوماتوالتعليم المستمر

1321500013215
251338

121123000121123

المجتمع بمكة 
المكرمة

العلوم الهندسية 
والتطبيقية
 حاسب آلي

8495701185058

1593108

العلوم المالية واإلدارية
3141700031417المحاسبة المالية

العلوم المالية واإلدارية
4151900041519 التسويق التطبيقي

العلوم المالية واالدارية 
0141400001414المصارف

معهد اللغة العربية 
لغير الناطقين بها

000251237251237تعليم اللغة العربية

261541
تعليم اللغة العربية ، 

000134134مستمع

401051452616426612118766121187خريجين الفصل الدراسي الثاني

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

المجتمع بمكة 
المكرمة

العلوم الهندسية 
والتطبيقية
 حاسب آلي

707000707

274168

العلوم الهندسية 
والتطبيقية

فني معماري
1101100011011

العلوم المالية واإلدارية
4323600043236 المحاسبة المالية

العلوم المالية واإلدارية
134000134التسويق التطبيقي

العلوم المالية واالدارية 
46100004610المصارف

274168000274168274168خريجين الفصل الدراسي الصيفي

9719128810630136203221424203221424خريجين مرحلة مادون البكالوريوس
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الطلبة الخريجين  للفصل الداسي األول والثاني والصيفي   1439/1438 هـ 
خريجين ما دون مرحلة  البكالوريوس  

الفصل الصيفي

الفصل الثاني

خدمة المجتمع و التعليم المستمر

خدمة المجتمع و التعليم المستمر

المجتمع بمكة المكرمة

المجتمع بمكة المكرمة

المجتمع بمكة المكرمة

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

الفصل األول

34

42

93

38

108

41

68

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الشريعة 
والدراسات 
اإلسالمية

78391171457943122الشريعة -إنتساب

519427946

49521010444956105الشريعة مع اعداد تربوي

95095130131080108المحاسبة

5814920702258151209التاريخ

551267101561268التاريخ-إنتساب

34831170113484118التاريخ  مع إعداد تربوي

التربية

2902900029029التربية البدنية مع اعداد تربوي

115292407

التربية البدنية )التدريب 
707000707الرياضي(

909000909االتربية البدنية )اإلدارة الرياضية(
التربية البدنية )االتدريب 
707000707الرياضي( مع إعداد تربوي

التربية البدنية )اإلدارة الرياضية( 
303000303مع إعداد تربوي

011000011التربية الفنية

الطلبة الخريجين  للفصل الداسي األول 1439/1438 هـ 
خريجين مرحلة  البكالوريوس  
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

التربية

133043000133043التربية الفنية مع اعداد تربوي

115292407

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
47110004711السمعية مع إعداد تربوي

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
151227000151227العقلية مع إعداد تربوي

التربية الخاصة مسار صعوبات 
2483200024832التعلم مع إعداد تربوي

التربية الخاصة مسار 
االضطرابات السلوكية والتوحد 

مع إعداد تربوي
46100114711

0696906607575التربية األسرية مع إعداد تربوي

01451450770152152رياض اطفال مع اعداد تربوى

العلوم 
التطبيقية

3192201132023األحياء

29162191

808101909األحياء الدقيقة

336000336األحياء مع اعداد تربوى

303000303األحياء الدقيقة مع إعداد تربوي

066000066األحياء مع إعداد تربوي

437000437الكيمياء

3101300031013الكيمياء مع اعداد تربوي

033000033الكيمياء البحتة

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم 
التطبيقية

101000101الكيمياء الصناعية

29162191

033000033الكيمياء البحتة مع اعداد تربوي

0242401102525الفيزياء

0232300002323الفيزياء مع اعداد تربوي

246000246الفيزياء الطبية

0232301102424الرياضيات مع اعداد تربوي

1303102213233العلوم الرياضية

033000033الرياضيات التطبيقية
الرياضيات التطبيقية مع إعداد 

033000033تربوي

اللغة العربية 
وآدابها

اللغة والنحو والصرف مع اعداد 
102232055102737تربوي

111246357

244064213264167اللغة والنحو والصرف

121325022121527اللغة والنحو والصرف-إنتساب

6152100061521البالغة والنقد مع اعداد تربوى

9445300094453البالغة والنقد

69150006915البالغة والنقد-إنتساب

134760011134861األدب
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

اللغة العربية 
وآدابها

202242011202343األدب-إنتساب
111246357

9243300092433األدب مع اعداد تربوي

الدعوة 
وأصول الدين

الدعوة والثقافة اإلسالمية مع 
7485500074855اعداد تربوي

193322515

195473077196180الدعوة والثقافة اإلسالمية
الدعوة والثقافة اإلسالمية-

292655112302757إنتساب

292655000292655الكتاب والسنة مع اعداد تربوي

393675279414384الكتاب والسنة

282553022282755الكتاب والسنة-إنتساب

2192100021921العقيدة مع اعداد تربوي

153853369184462العقيدة

192342011192443العقيدة-إنتساب

022011033القرآءات

العلوم 
االجتماعية

9324102293443اللغة اإلنجليزية مع اعداد تربوى

213178391
113748044114152اللغة اإلنجليزية

272552033272855الجغرافيا

6101600061016الجغرافيا مع اعداد تربوى

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم 
االجتماعية

4855300048553الخدمة االجتماعية

213178391

235101336اإلعالم)الصحافة(

70431130007043113اإلعالم )العالقات العامة(

404000404اإلعالم )اإلذاعة والتلفاز(

2693500026935علم المعلومات

95140009514علم المعلومات مع إعداد تربوي

الهندسة 
والعمارة 
االسالمية

العمارة اإلسالمية )تخصص 
90910110010عمارة(

74074

101000101الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية )الكترونيات 

101000101واتصاالت(

الهندسة الكهربائية )القوى 
505000505الكهربائية(

3103170738038الهندسة المدنية

1701720219019الهندسة الميكانيكية

الحاسب 
اآللي ونظم 

المعلومات

178011189علوم الحاسب اآللي

101828
علوم الحاسب اآللي مع إعداد 

0101000001010تربوي

909000909هندسة الحاسب اآللي
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

معهد اللغة 
العربية لغير 
الناطقين بها

تعليم اللغة العربية للناطقين 
000909909بغيرها

11011 تعليم اللغة العربية للناطقين 
000202202بغيرها-مستمع

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

808000808الدراسات اإلسالمية-إنتساب

89796

101000101مسار الرياضيات مع إعداد تربوي

1001000010010الرياضيات مع إعداد تربوي

1811900018119الرياضيات

505000505 مسار الكيمياء مع إعداد تربوي

202000202 مسار الفيزياء مع إعداد تربوي

1501500015015 مسار األحياء مع إعداد تربوي

1701730320020علوم الحاسب اآللي

1061600010616المحاسبة

التصاميم

المالبس والنسيج مع إعداد 
0101001101111تربوي

02222 السكن وإدارة المنزل مع إعداد 
09902201111تربوي

التربية للبنات
القرآن الكريم والدراسات 
اإلسالمية مع إعداد تربوي-

إنتساب
011000011011

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

3403400034034اللغة العربية مع اعداد تربوي

6043971001

6206200062062اللغة العربية

2302300023023اللغة العربية -انتساب

1201200012012الرياضيات

2902900029029الرياضيات مع اعداد تربوي

11201120001120112الدراسات اإلسالمية

3903900039039الدراسات اإلسالمية-إنتساب
الدراسات اإلسالمية مع اعداد 

8908900089089تربوي

2502500025025التربية البدنية مع إعداد تربوي

3503500035035الفيزياء

808000808الفيزياء مع اعداد تربوي

3403400034034اللغة اإلنجليزية

1501500015015اللغة اإلنجليزية-إنتساب

3703700037037اللغة اإلنجليزية مع اعداد تربوي

3003000030030الكيمياء

2002000020020كيمياء مع اعداد تربوي
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

033000033اللغة العربية مع اعداد تربوي

6043971001

اللغة العربية مع اعداد تربوي-
033000033إنتساب

0313100003131اللغة العربية

0181800001818اللغة العربية-إنتساب

0242400002424اللغة العربية مع اعداد تربوي

077000077الكيمياء مع اعداد تربوي

0161600001616الكيمياء

033000033الفيزياء مع اعداد تربوي

0222200002222الفيزياء

099000099الفيزياء مع اعداد تربوي

011000011الرياضيات مع اعداد تربوي

0161600001616الرياضيات

0111100001111الرياضيات مع اعداد تربوي

0202000002020الدراسات اإلسالمية-إنتساب

0666600006666الدراسات اإلسالمية
الدراسات اإلسالمية مع اعداد 

0565600005656تربوي

0333300003333اللغة اإلنجليزية

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

011000011اللغة اإلنجليزية-إنتساب

6043971001 0272700002727اللغة اإلنجليزية مع إعداد تربوي

0303000003030التربية األسرية مع إعداد تربوي

الكلية 
الجامعية 

بالليث

الدراسات اإلسالمية مع اعداد 
011000011تربوي

83206289

الدراسات اإلسالمية مع اعداد 
022000022تربوي-إنتساب

077000077اللغة العربية مع اعداد تربوي
اللغة العربية مع اعداد تربوي-

0101000001010إنتساب

033000033الرياضيات مع اعداد تربوي

055000055الكيمياء مع اعداد تربوي

055000055الفيزياء مع اعداد تربوي

0191900001919التربية األسرية مع إعداد تربوي

909000909الرياضيات

101000101الرياضيات مع اعداد تربوي

5263100052631اللغة اإلنجليزية

161531000161531اللغة اإلنجليزية مع اعداد تربوي
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القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 

بالليث

808000808الفيزياء

83206289

1141500011415فيزياء مع اعداد تربوي

2653100026531الخدمة االجتماعية

707000707اإلعالم )عالقات عامة(

0171700001717الدعوة والثقافة اإلسالمية
الدعوة والثقافة اإلسالمية-

0141400001414إنتساب

الدعوة و الثقافة االسالمية مع 
044000044اعداد تربوي

0303000003030اللغة والنحو والصرف

022000022اللغة والنحو والصرف-إنتساب
اللغة و النحو و الصرف مع اعداد 

055000055تربوي

0101000001010الرياضيات

0131300001313الفيزياء

099000099الكيمياء

إدارة األعمال
066011077إدارة األعمال

21214 156000156التسويق

101000101السياحة والفندقة

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

404000404الدراسات القضائية
14115

1011100010111األنظمة

الهندسة 
بالقنفذه

202000202هندسة التشييد
303

101000101الهندسة الصناعية

الهندسة 
بالليث

هندسة اإللكترونيات 
303000303303واالتصاالت

الحاسب 
اآللي بالليث

268000268علوم الحاسب االلي - بالليث
31013 علوم الحاسب اآللي مع إعداد 

145000145تربوي -بالليث

الحاسب 
اآللي 

بالقنفذة

3101300031013علوم الحاسب االلي - بالقنفذة
31720 علوم الحاسب اآللي مع اعداد 

077000077تربوي

العلوم 
االقتصادية 

والمالية 
االسالمية

2202230325025االقتصاد

55055
2802820230030االقتصاد-إنتساب

الكلية 
الجامعية 

بأضم

022000022اللغة والنحو والصرف

066 033000033الرياضيات

011000011علوم الحاسب اآللي

2068223743056687153213423244458213423244458اإلجمالي



م التخرج
قس

1438 - 1439هـ

105 104

عمادة القبول والتسجيل

الشريعــة والدراسـات اإلسامية

العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــة

الــــتــــربــــيــــة

الهندسة بالقنفذة

التربية للبنات

الكلية الجامعية بأضم

اللغة العربـية وآدابـهـا

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

التصاميم

الكلية الجامعية بالقنفذة

الــدعــــوة وأصـول الــديـن

الحاسب األلي و نظم المعلومات

الهندسة بالليث

الحاسب األلي بالقنفذة

الحاسب األلي بالليث

الدراسات القضائية واألنظمة

إدارة األعمال

الكلية الجامعية بالليث

الـعـــلوم االجـتـمــاعـــيـة

الهندسة و العمـارة اإلسامـيـة

946

407

11

22

3

6

191

28

1001

1

357

289

3

13

20

515

391

14

15

74

55 96الكلية الجامعية بالجموم

الطاب الخريجين
للفصل الدراسي األول 
للعام   1439/1438  هـ 

مرحلة البكالوريوس

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الشريعة 
والدراسات 
اإلسالمية

412566134422870الشريعة-إنتساب

6205771197

473582033473885الشريعة مع اعداد تربوي

1150115190191340134المحاسبة

102220322077102227329التاريخ

341347000341347التاريخ-إنتساب

163955033164258التاريخ  مع إعداد تربوي

التربية

4704700047047التربية البدنية مع اعداد تربوي

29410751369

التربية البدنية )التدريب 
3703700037037الرياضي(

2102100021021االتربية البدنية )اإلدارة الرياضية(

التربية البدنية )االتدريب 
707000707الرياضي( مع إعداد تربوي

التربية البدنية )اإلدارة الرياضية( 
101000101مع إعداد تربوي

266086011266187التربية الفنية مع اعداد تربوي

الطلبة الخريجين  للفصل الداسي الثاني 1439/1438 هـ 
خريجين مرحلة  البكالوريوس  



م التخرج
قس

1438 - 1439هـ

107 106

عمادة القبول والتسجيل

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

التربية

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
264268033264571السمعية مع إعداد تربوي

29410751369

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
641432070111164154218العقلية مع إعداد تربوي

التربية الخاصة مسار صعوبات 
44881320114489133التعلم مع إعداد تربوي

التربية الخاصة مسار 
االضطرابات السلوكية والتوحد 

مع إعداد تربوي
211181390181821136157

02062060770213213التربية األسرية مع إعداد تربوي

0367367010100377377رياض اطفال مع اعداد تربوى

العلوم 
التطبيقية

91221310889130139األحياء

81549630

606000606األحياء الدقيقة

2343602223638األحياء مع اعداد تربوى

202000202األحياء الدقيقة مع إعداد تربوي

74110007411الكيمياء

011000011الكيمياء مع اعداد تربوي

181001180151518115133الكيمياء البحتة

606000606الكيمياء الصناعية

4535703345660الكيمياء البحتة مع اعداد تربوي

الكيمياء الصناعية مع اعداد 
202000202تربوي

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم 
التطبيقية

4505404445458الفيزياء

81549630

0363602203838الفيزياء مع اعداد تربوي

1111220213114الفيزياء الطبية

1535400015354الرياضيات مع اعداد تربوي

6485414575259العلوم الرياضية

077000077الرياضيات التطبيقية

الرياضيات التطبيقية مع إعداد 
022000022تربوي

اللغة العربية 
وآدابها

اللغة والنحو والصرف مع اعداد 
85130338816تربوي

99246345

237295011237396اللغة والنحو والصرف

10919022101121اللغة والنحو والصرف-إنتساب

178011189البالغة والنقد مع اعداد تربوى

124658000124658البالغة والنقد

81018213101121البالغة والنقد-إنتساب

115768011115869األدب

212344000212344األدب-إنتساب

37100113811األدب مع اعداد تربوي



م التخرج
قس

1438 - 1439هـ

109 108

عمادة القبول والتسجيل

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الدعوة وأصول 
الدين

الدعوة والثقافة اإلسالمية مع 
134255044134659اعداد تربوي

285576861

481842324182252202254الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة اإلسالمية-
241337011241438إنتساب

142135101152136الكتاب والسنة مع اعداد تربوي

781312099273687158245الكتاب والسنة

281442314311546الكتاب والسنة-إنتساب

131932022132134العقيدة مع اعداد تربوي

275885213295988العقيدة

111122033111425العقيدة-إنتساب

92029167102636القرآءات

العلوم 
االجتماعية

205575011205676اللغة اإلنجليزية مع اعداد تربوى

4129751387

167894055168399اللغة اإلنجليزية

45971420114598143الجغرافيا

459000459الجغرافيا مع اعداد تربوى

الجغرافيا - تخصص التقنيات 
303101404الجغرافية والخدمات

الجغرافيا - تخصص التقنيات 
الجغرافية والخدمات مع إعداد 

تربوي
202000202

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم 
االجتماعية

121287408022121289410الخدمة االجتماعية

4129751387

3242702232629اإلعالم)الصحافة(

1222163383710125223348اإلعالم )العالقات العامة(

1701730320020اإلعالم )اإلذاعة والتلفاز(

5117923000051179230علم المعلومات

علم المعلومات مع إعداد 
1151601111617تربوي

الهندسة 
والعمارة 
االسالمية

العمارة اإلسالمية )تخصص 
6506560671071عمارة(

2630263

202000202الهندسة الكهربائية

الهندسة الكهربائية )الكترونيات 
707202909واتصاالت(

الهندسة الكهربائية )القوى 
2002090929029الكهربائية(

580581001068068الهندسة المدنية

7507590984084الهندسة الميكانيكية

100109209257102114216102114216الطب والجراحةالطب



م التخرج
قس

1438 - 1439هـ

111 110

عمادة القبول والتسجيل

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الحاسب 
اآللي ونظم 

المعلومات

261081341272827135162علوم الحاسب اآللي

49167216
علوم الحاسب اآللي مع إعداد 

3323500033235تربوي

1701720219019هندسة الحاسب اآللي

معهد اللغة 
العربية لغير 
الناطقين بها

تعليم اللغة العربية للناطقين 
000808808808بغيرها

العلوم الطبية 
التطبيقية

5511216713456115171طب المختبرات

120251371

099990330102102تغذية اكلينيكية

543185123553388عالج طبيعي

011000011إدارة صحية

404000404الخدمات الطبية الطارئة

505000505تقنية التخدير

الصيدلة
473986213494089صيدلة

6879147
193958000193958دكتور صيدلة

151934101161935161935طب وجراحة الفم واألسنانطب األسنان

الكلية الجامعية 
بالجموم

808000808الدراسات اإلسالمية-إنتساب

140230370
مسار اللغة العربية مع إعداد 

101000101تربوي

مسار الرياضيات مع إعداد 
101000101تربوي

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية 
بالجموم

1862400018624الرياضيات مع إعداد تربوي

140230370

383169000383169الرياضيات

202000202 مسار الكيمياء مع إعداد تربوي

303000303 مسار الفيزياء مع إعداد تربوي

303000303 مسار األحياء مع إعداد تربوي

324981101334982علوم الحاسب اآللي

33751080003375108المحاسبة

0191900001919العالقات العامة

055000055الصحافة

0454500004545الخدمة االجتماعية

التصاميم

المالبس والنسيج مع إعداد 
0939304409797تربوي

0233233 السكن وإدارة المنزل مع إعداد 
01311310550136136تربوي

التربية للبنات

القرآن الكريم والدراسات 
اإلسالمية مع إعداد تربوي-

إنتساب
022000022

033

011000011رياض األطفال مع إعداد تربوي

الكلية الجامعية 
بالقنفذة

1001000010010اللغة العربية مع اعداد تربوي
6968751571

7407400074074اللغة العربية



م التخرج
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1438 - 1439هـ

113 112

عمادة القبول والتسجيل

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية 
بالقنفذة

1501500015015اللغة العربية -انتساب

6968751571

2702700027027الرياضيات

1101100011011الرياضيات مع اعداد تربوي

22802280002280228الدراسات اإلسالمية

3603600036036الدراسات اإلسالمية-إنتساب

الدراسات اإلسالمية مع اعداد 
3603600036036تربوي

11901190001190119التربية البدنية مع إعداد تربوي

1401400014014الفيزياء

1101100011011الفيزياء مع اعداد تربوي

4704700047047اللغة اإلنجليزية

606000606اللغة اإلنجليزية-إنتساب

1801800018018اللغة اإلنجليزية مع اعداد تربوي

3103100031031الكيمياء

1301300013013كيمياء مع اعداد تربوي

اللغة العربية مع اعداد تربوي-
022000022إنتساب

0888800008888اللغة العربية

0101000001010اللغة العربية-إنتساب

0181800001818اللغة العربية مع اعداد تربوي

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية 
بالقنفذة

0343400003434الكيمياء مع اعداد تربوي

6968751571

0787800007878الكيمياء

011000011الفيزياء مع اعداد تربوي

0333300003333الفيزياء

0323200003232الفيزياء مع اعداد تربوي

033000033الرياضيات مع اعداد تربوي

0252500002525الرياضيات

0222200002222الرياضيات مع اعداد تربوي

099000099الدراسات اإلسالمية-إنتساب

02262260000226226الدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالمية مع اعداد 
0787800007878تربوي

0969600009696اللغة اإلنجليزية

022000022اللغة اإلنجليزية-إنتساب

0525200005252اللغة اإلنجليزية مع إعداد تربوي

0666600006666التربية األسرية مع إعداد تربوي

الكلية الجامعية 
بالليث

الدراسات اإلسالمية مع اعداد 
033000033تربوي

119356475 الدراسات اإلسالمية مع اعداد 
066000066تربوي-إنتساب
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1438 - 1439هـ
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عمادة القبول والتسجيل

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية 
بالليث

044000044اللغة العربية مع اعداد تربوي

119356475

اللغة العربية مع اعداد تربوي-
022000022إنتساب

0222200002222الرياضيات مع اعداد تربوي

066000066الكيمياء مع اعداد تربوي

022000022الفيزياء مع اعداد تربوي

0393900003939التربية األسرية مع إعداد تربوي

1801800018018الرياضيات

1001000010010الرياضيات مع اعداد تربوي

112132000112132اللغة اإلنجليزية

8152300081523اللغة اإلنجليزية مع اعداد تربوي

1601600016016الفيزياء

224000224فيزياء مع اعداد تربوي

35711060003571106الخدمة االجتماعية

1901900019019اإلعالم )عالقات عامة(

0333300003333الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة اإلسالمية-
088000088إنتساب

الدعوة و الثقافة االسالمية مع 
077000077اعداد تربوي

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية 
بالليث

0393900003939اللغة والنحو والصرف

119356475

011000011اللغة والنحو والصرف-إنتساب

0333300003333الرياضيات

0191900001919الفيزياء

الكلية الجامعية 
0232300002323الكيمياءبالليث

الصحة العامة 
والمعلوماتية 

الصحية

302959022303161التوعية والتعزيز الصحي

11957176

2002000020020صحة البيئة

272552112282654تقنية وإدارة المعلومات الصحية

4104100041041الوبائيات

إدارة األعمال

141401542212316161177إدارة األعمال

32223255
8546218996271التسويق

202000202السياحة والفندقة

505000505إدارة اعمال الحج والعمرة

الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

3603620238038الدراسات القضائية
11259171

71581293147459133األنظمة

087870220898908989التمريضالتمريض
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عمادة القبول والتسجيل

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الهندسة 
بالقنفذه

3503500035035هندسة التشييد
51051

1601600016016الهندسة الصناعية

الهندسة بالليث
هندسة اإللكترونيات 

808000808واالتصاالت
13013

505000505الهندسة البيئية

الحاسب اآللي 
بالليث

9384700093847علوم الحاسب االلي - بالليث
114556 علوم الحاسب اآللي مع إعداد 

279000279تربوي -بالليث

الحاسب اآللي 
7909700079097علوم الحاسب االلي - بالقنفذةبالقنفذة

7131138 الحاسب اآللي 
بالقنفذة

علوم الحاسب اآللي مع اعداد 
0414100004141تربوي

العلوم 
االقتصادية 

والمالية 
االسالمية

3612716345940132172االقتصاد

75132207 العلوم 
االقتصادية 

والمالية 
االسالمية

3203230335035االقتصاد-إنتساب

العلوم الصحية 
470470004704747047الصحة العامةبالليث

القسم الكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
العلوم الصحية 

350350003503535035الخدمات الطبية الطارئةبالقنفذة

الكلية الجامعية 
بأضم

0686800006868اللغة والنحو والصرف

0119119
0222200002222الرياضيات

0151500001515األحياء

0141400001414علوم الحاسب اآللي

372368751059815130545638747180110543874718011054اإلجمالي
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47

الشريعــة والدراسـات اإلسامية

العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــة

الــــتــــربــــيــــة

الهندسة بالقنفذة

التربية للبنات

الكلية الجامعية بأضم

اللغة العربـية وآدابـهـا

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

الطب

الكلية الجامعية بالجموم

التصاميم

الكلية الجامعية بالقنفذة

الــدعــــوة وأصـول الــديـن

الهندسة بالليثالحاسب األلي و نظم المعلومات

الحاسب األلي بالقنفذة

العلوم الصحية بالليث

العلوم الصحية بالقنفذة

الحاسب األلي بالليث

الدراسات القضائية واألنظمة

إدارة األعمال

التمريض

الكلية الجامعية بالليث

الصحة العامة و المعلوماتية الصحية

الـعـــلوم االجـتـمــاعـــيـة

طب األسنان

الهندسة و العمـارة اإلسامـيـة
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الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية

147

الطاب الخريجين
للفصل الدراسي الثاني 

للعام   1439/1438  هـ 
مرحلة البكالوريوس

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الشريعة 
والدراسات 
اإلسالمية

580581601674074المحاسبة

192151343 52961483035596151التاريخ

011000011التاريخ  مع إعداد تربوي

التربية

التربية البدنية مع اعداد 
1401400014014تربوي

474895

التربية البدنية )التدريب 
505000505الرياضي(

االتربية البدنية )اإلدارة 
404000404الرياضية(

التربية الفنية مع اعداد 
1151600011516تربوي

التربية الفنية-
التصميمات المطبوعة 

واإلعالن
011000011

التربية الخاصة مسار 
اإلعاقة السمعية مع 

إعداد تربوي
213000213

الطلبة الخريجين  للفصل الداسي الصيفي  1439/1438  هـ 
خريجين مرحلة  البكالوريوس  
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

التربية

التربية الخاصة مسار 
اإلعاقة العقلية مع 

إعداد تربوي
224011235

474895

التربية الخاصة مسار 
صعوبات التعلم مع 

إعداد تربوي
516011527

التربية الخاصة مسار 
االضطرابات السلوكية 
والتوحد مع إعداد تربوي

448011459

التربية األسرية مع إعداد 
0131300001313تربوي

رياض اطفال مع اعداد 
0181800001818تربوى

العلوم 
التطبيقية

121628000121628األحياء

4767114

011000011األحياء مع إعداد تربوي

235000235الكيمياء

5141900051419الكيمياء البحتة

606000606الكيمياء الصناعية

8152300081523الفيزياء

1011100010111الفيزياء الطبية

4162001141721العلوم الرياضية

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

اللغة العربية 
وآدابها

163854134174158اللغة والنحو والصرف

37113150 103040011103141البالغة والنقد

104050011104151األدب

الدعوة 
وأصول الدين

الدعوة والثقافة 
195069066195675اإلسالمية

63127190 314576033314879الكتاب والسنة

132336000132336العقيدة

العلوم 
االجتماعية

7253203372835اللغة اإلنجليزية

158125283

222951000222951الجغرافيا

492271101502272الخدمة االجتماعية

066000066اإلعالم)الصحافة(

اإلعالم )العالقات 
422365213442468العامة(

اإلعالم )اإلذاعة 
505000505والتلفاز(

301545000301545علم المعلومات

علم المعلومات مع 
011000011إعداد تربوي
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الهندسة 
والعمارة 
االسالمية

العمارة اإلسالمية 
1001010111011)تخصص عمارة(

67067

الهندسة الكهربائية 
808101909)الكترونيات واتصاالت(

الهندسة الكهربائية 
808000808)القوى الكهربائية(

2002020222022الهندسة المدنية

1101160617017الهندسة الميكانيكية

الحاسب 
اآللي ونظم 

المعلومات

64100006410علوم الحاسب اآللي
13417 606101707هندسة الحاسب اآللي

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

مسار اللغة العربية مع 
101000101إعداد تربوي

43043

1401400014014الرياضيات

 مسار الكيمياء مع إعداد 
101000101تربوي

 مسار الفيزياء مع إعداد 
101000101تربوي

707000707علوم الحاسب اآللي

1901900019019المحاسبة

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

التصاميم

المالبس والنسيج مع 
0101000001010إعداد تربوي

03737
السكن وإدارة المنزل 

0272700002727مع إعداد تربوي

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

7307300073073اللغة العربية

24792339

909000909الرياضيات

الرياضيات مع اعداد 
505000505تربوي

6606600066066الدراسات اإلسالمية

التربية البدنية مع إعداد 
2902900029029تربوي

1301300013013الفيزياء

3403400034034اللغة اإلنجليزية

1801800018018الكيمياء

0202000002020اللغة العربية

0121200001212الرياضيات

0434300004343الدراسات اإلسالمية

0151500001515اللغة اإلنجليزية
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
الكلية 

الجامعية 
بالقنفذة

التربية األسرية مع إعداد 
02200002224792339تربوي

الكلية 
الجامعية 

بالليث

اللغة العربية مع اعداد 
011000011تربوي

5257109

011000011الفيزياء مع اعداد تربوي

التربية األسرية مع إعداد 
099000099تربوي

1201200012012الرياضيات

4111500041115اللغة اإلنجليزية

404000404الفيزياء

1541900015419الخدمة االجتماعية

1701700017017اإلعالم )عالقات عامة(

الكلية 
الجامعية 

بالليث

الدعوة والثقافة 
0101000001010اإلسالمية

5257109
0151500001515اللغة والنحو والصرف

044000044الفيزياء

022000022الكيمياء

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

إدارة األعمال

4481125510إدارة األعمال

17522

202000202التسويق

909000909السياحة والفندقة

إدارة اعمال الحج 
101000101والعمرة

الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

1501510116016الدراسات القضائية
34034 1701710118018األنظمة

الهندسة 
بالقنفذه

101000101هندسة التشييد
909 808000808الهندسة الصناعية

الحاسب 
اآللي بالليث

علوم الحاسب االلي - 
011000011011بالليث

الحاسب 
اآللي 

بالقنفذة

علوم الحاسب االلي - 
77140007714بالقنفذة

8715 علوم الحاسب اآللي مع 
101000101اعداد تربوي

العلوم 
االقتصادية 

والمالية 
االسالمية

2945744913335487335487االقتصاد
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
الكلية 

الجامعية 
بأضم

013130000131301313اللغة والنحو والصرف

إجمالي خريجين الفصل الدراسي 
102186718884634801067901196810679011968الصيفي

68129979167912634266897075104051748070751040517480خريجين مرحلة البكالوريوس

اجمالى عدد الخريجين لعام 
1438/1439690910170170793694568257278106261790472781062617904هـ

العلوم االقتصادية والمالية اإلساميةالكلية الجامعية بالجموم

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــة

الــــتــــربــــيــــة

الهندسة بالقنفذة

الكلية الجامعية بأضم

اللغة العربـية وآدابـهـا

التصاميم

الكلية الجامعية بالقنفذة

الــدعــــوة وأصـول الــديـن

الحاسب األلي و نظم المعلومات
الحاسب األلي بالقنفذة

الحاسب األلي بالليث

الدراسات القضائية واألنظمة

إدارة األعمال

الكلية الجامعية بالليث

الـعـــلوم االجـتـمــاعـــيـة

الهندسة و العمـارة اإلسامـيـة
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الطاب الخريجين
للفصل الدراسي الصيفي 
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نبذة عن الشؤون اإلدارية:
البريدية  والمخاطبات  السكرتارية  أعمال  و  العامة  والعالقات  والتدريب  كالتطوير  والتنظيمية  اإلدارية  بالنواحي  المختصة  المكاتب  هي      
والنواحي الفنية والشؤون اإلدارية ، وهي تسعى لمساعدة أقسام العمادة األخرى على أداء مهامها وتحقيق أهدافها بما يحقق األداء المتميز، 
إضافة إلى تنظيم العمل اإلداري وتطويره وتنظيم أرشفة المعامالت والمتابعة الدقيقة لمعامالت الصادر والوارد وانجازها في وقتها وتقديم 
خدمات متميزة وبجودة عالية لجميع منسوبي العمادة ، وتوفير بيئة عمل مريحة وتهيئة كافة السبل لتوفير اإلمكانيات البشرية والمادية التي 

تخدم العمادة وكافة منسوبيها بالشكل الذي ُيسهم في تحقيق رؤية العمادة ورسالتها ويحقق أهدافها .      

أهداف الشؤون اإلدارية 
توفير كافة المتطلبات واالحتياجات المادية والبشرية للعمادة وتهيئة بيئة عمل متكاملة لجميع منسوبي ومنسوبات العمادة.. 1
إنجاز كافة المعامالت التي تتعلق بشؤون الموظفين والشؤون اإلدارية في المواعيد المحددة.. 2
االرتقاء بأداء الموظفين والموظفات من خالل متابعة أداءهم وعمل الجوالت التفقدية، لضمان سير العمل داخل العمادة بطريقة . 3

مثلى.
التطوير والتحسين المستمر في كافة اإلجراءات ورفع مستوى منسوبي العمادة من خالل ترشيحهم للدورات والبرامج التدريبية . 4

وتزويدهم بالمهارات. 
تقديم أفضل خدمة للطلبة والطالبات من خالل استقبالهم والرد على استفساراتهم ومتابعة معامالتهم اإللكترونية، إضافة إلى . 5

تزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها من خالل موقع العمادة اإللكتروني وشاشات اإلعالنات.
االلتزام بتجهيز األدلة والتقارير والعروض التعريفية الخاصة بالعمادة في المواعيد المحددة ليتم االستفادة منها من قبل المستفيدين.. 6

مهام الشؤون اإلدارية:
إدارة عمادة القبول والتسجيل	 

تسهيل األعمال اإلدارية والتنظيمية إلدارة العمادة.. 1
اإلشراف على الموظفين وتنظيم وتوزيع األعمال واالختصاصات بينهم ومتابعة تنفيذ ذلك باستمرار.. 2
اإلشراف والمتابعة على تطبيق األنظمة واللوائح التي تتعلق بالشؤون اإلدارية والمالية.. 3
اإلشراف والعمل على تطوير وتحسين سير العمل داخل العمادة وعرض االفكار على المسؤولين داخل العمادة.. 4
متابعة التقارير الشهرية الخاصة بحضور وانصراف الموظفين في برنامج حاضر.. 5
اإلشراف المباشر على توفير الخدمات الالزمة ومتابعة الجهات المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة الالزمة.. 6
متابعة توفير المستلزمات الضرورية لجميع األقسام، والتنسيق في ذلك مع إدارة الخدمات والمستودعات العامة.. 7
متابعة تسكين الطلبة المتدربين حسب حاجة العمل وإعداد التقارير للجهات ذات العالقة.. 8
الموافقة على طلبات االستئذان واإلجازات والتقارير الطبية الخاصة بموظفي وموظفات العمادة بعد تدقيقها.. 9

إعداد تقارير األداء الوظيفي.. 10

متابعة رفع معامالت ترقية الموظفين والموظفات عند اكمالهم للمدة النظامية المستحقة للترقية.. 11

 مدراء مكتب )العميد / الوكالء / الوكيالت(: 	 
تنفيذ أنشطة السكرتارية الخاصة بـ )العميد / الوكيل / الوكيلة(.. 1
التحضير الجتماعات )العميد / الوكيل / الوكيلة( وإعداد جداول األعمال، وتحرير الدعوات النعقاد االجتماعات، وإبالغ األعضاء ومتابعة حضورهم . 2

وإعداد محاضر االجتماعات والتقارير المتعلقة بها.
كتابة وإعداد الخطابات الخاصة بالمكتب.. 3
تنظيم مواعيد المقابالت والزيارات واالجتماعات الخاصة بـ )العميد / الوكيل / الوكيلة(.. 4
استقبال الطلبة والمراجعين وتنظيم عملية دخولهم على مكتب )العميد / الوكيل / الوكيلة(.. 5
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عمادة القبول والتسجيل

استقبال المكالمات والفاكسات الواردة للمكتب والرد عليها.. 6

تنظيم وحفظ المراسالت الخاصة بالمكتب.. 7

االتصاالت اإلدارية: 	 
استقبال جميع المعامالت الواردة عبر برنامج االتصاالت اإلدارية.. 1
تصدير جميع المعامالت للجهات األخرى عبر برنامج االتصاالت اإلدارية . 2
عرض المعامالت على مكتب سعادة )العميد/ الوكالء / الوكيالت(. 3
إحالة المعامالت إلى األقسام الداخلية، ومتابعة الرد عليها.. 4
تسجيل المعامالت الواردة والصادرة في سجل خاص للرجوع إليها عند الحاجة )خاص بوكالة عمادة القبول والتسجيل بشطر الطالبات(. 5
اإلجابة على جميع االستفسارات والتساؤالت والتعقيبات المتعلقة بالمعامالت الواردة والصادرة.. 6
الرد على استفسارات المراجعين والمراجعات وتوضيح سير معامالتهم بعد االستعالم عبر البرنامج.. 7

وحدة التطوير والتدريب )مقر الطالبات(: 	 
تنظيم مشاركة موظفات وكاالت العمادة في دورات معهد اإلدارة العامة، ومن ثم رفعها لمساعدة مدير اإلدارة. 1
العمل على تطوير وتحسين سير العمل داخل العمادة وعرض االفكار التطويرية.. 2
الكشف عن أوجه الضعف والقصور في المهارات والقدرات لدى الموظفات والبحث عن وسائل التدريب المناسبة لتنميتها، والرفع بطلب . 3

توفيرها.
التدريبية داخل وكالة . 4 البرامج  الجامعة أو خارجها ورفع توصية باالحتياج لعقد بعض  التعرف على الجهات التي تقدم دورات تدريبية داخل 

العمادة أو حاجة بعض الموظفات للترشيح لبرامج خارج الوكالة أو خارج الجامعة.

                            

الفصل األولالفصل األول

الفصل األولالفصل األول

الفصل الثانيالفصل الثاني

الفصل الثانيالفصل الثاني

الفصل الصيفيالفصل الصيفي

الفصل الصيفيالفصل الصيفي

معامالت 
متعلقة بتوفير
 االحتياجات 

وأعمال الصيانة
144=

جوالت متابعة 
موظفات 

العمادة
201=

معامالت 
شؤون 

موظفات 
العمادة
2316=

اجتماعات 
تخطيط األداء 

الوظيفي
22=

5581

7099

19

869

1089

21

358

19

3
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انجازات خاصة بإدارة عمادة القبول والتسجيل )مقر الطالبات( خالل العام 1439/1438هـ
      أواًل: األعمال المنجزة من إدارة عمادة القبول والتسجيل بمقر الطالبات

إجمالي المعامالت الداخلية

معامالت داخلية غير محالة

معامالت محالة من الجهة

معامالت داخلية مؤرشفة

معامالت داخلية غير محالة

معامالت محالة إلى الجهة

344336

145199

561333

ثانيًا: المعامالت المنجزة من إدارة عمادة القبول والتسجيل بمقر الطالبات
أ.إحصائية المعامالت في برنامج )سمارت أرشيف( خالل الفترة من 1439/1/1 إلى 1439/4/9هـ
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صادر خارجي

صادر إدارات داخلية

صادر موجه للموظفات

صور ونسخ محفوظة

تعاميم محفوظة

وارد منجز محفوظ

2

18

551

49

162

57

الصادر

المحفوظ

ثالثًا: إنجازات منوعة بإدارة العمادة / بشطر الطالبات خالل العام 1439هـ 
إعداد خطة لألداء الوظيفي تضمنت تقديم دورات تعريفية لجميع المنسوبات ثم عقد عدد كبير من االجتماعات التشاورية واالجتماعات . 1

الخاصة بصياغة أهداف ميثاق األداء خالل شهري محرم وصفر من عام 1439هـ
حضور دورة أهمية ملف اإلنجاز التي تم تنظيمها من قبل وحدة التطوير اإلداري في تاريخ 1439/03/04هـ . 2
ترشيح عدد من الموظفات لحضور دورتي )ملف االنجاز / ملف االنجاز االلكتروني(. 3
تشكيل لجنة لتنظيم حفل تكريم سعادة وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل بعد انتهاء فترة تعيينها والعمل ضمن باقي . 4

األعضاء حيث اقيم في 1439/03/19هـ 
تاريخ . 5 )مسار( في  الجديد  اإلدارية  االتصاالت  برنامج  آلية  لشرح  اإلدارية  االتصاالت  مركز  مع  بالتعاون  العمادة  لموظفات  دورتين  تنظيم 

1439/04/02 وتاريخ 1439/04/09هـ 

تنظيم لقاء لمنسوبات العمادة باستضافة فريق عمل برنامج رواسم يوم 1439/04/17هـ لنشر ثقافة الكايزن . 6
تشكيل فريق خطة إخالء مبنى ج المكون من بعض موظفات العمادة تحت اشراف ادارة السالمة.. 7
تنظيم دورة بوربوينت لموظفات العمادة في تاريخ 15-1439/08/16هـ . 8
تنظيم حفالت االحتفاء بالموظفات المترقيات بالعمادة.. 9

تنظيم دورة )التطوع والمسؤولية االجتماعية والمهنية( لموظفات عمادة القبول والتسجيل يوم 1439/10/28هـ.. 10
ترشيح موظفات عمادة القبول والتسجيل لدورات )شغف اإلداري( التي تم تنظيمها من قبل وحدة التطوير اإلداري.. 11
التي تم تنظيمها من قبل عمادة شؤون . 12 المنطلقة من )مبادرة غالي(  التنظيمية  للدورات  القبول والتسجيل  ترشيح موظفات عمادة 

الطالب.

رابعًا: االسهامات التطوعية لخدمة المجتمع الجامعي خالل عام 1439هـ 
المشاركة في اللجنة االستشارية لبرنامج رواسم وحضور جميع دوراتهم األولى المشتركة.. 1
االشراف على توزيع طالبات التدريب العملي والميداني من خالل متابعة أمورهم اإلدارية. . 2

ب ( إحصائية المعامالت في برنامج )مسار(- مقر الطالبات - خالل الفترة من 1439/4/10 إلى 1439/12/2هـ
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العالقات العامة واإلعالم
هي الجهة التي تربط العمادة بمختلف فئات المجتمع الجامعي حيث تساهم في إيصال رسالة عمادة القبول والتسجيل عن طريق توظيف 
أحدث التقنيات في توضيح المعلومة بطريقة مبسطة كالتصميم الجرافيكي، وتقديم صورة جيدة عن العمادة للمجتمع الجامعي عن طريق 

تغطية أحداث وفعاليات العمادة بما يخدم رؤية ورسالة العمادة ويحقق رؤية 2030. 
وترتبط وحدة العالقات العامة بالشؤون اإلدارية ، في حين تستهدف خدمات وحدة العالقات العامة واإلعالم بعمادة القبول والتسجيل مختلف 

منسوبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب بشكل خاص، والمجتمع المكي بشكل عام.

األهداف:
التطوير والتحسين المستمر لصورة العمادة أمام المجتمع.. 1
الجودة في أداء المهام باستخدام التقنيات الحديثة إليصال رؤية ورسالة العمادة.. 2
اإلبداع والدقة في انجاز التقارير واألخبار والعروض.. 3
المبادرة في تقديم الخدمات اإلعالمية لكافة أقسام العمادة.. 4
تسهيل الحصول على المعلومات لكافة أفراد المجتمع.. 5

المهام:
كتابة وتصميم اإلعالنات ونشرها على  شاشات وموقع العمادة.. 1
كتابة التقارير اإلخبارية عن أحداث وفعاليات العمادة ونشرها على موقع العمادة.. 2
إعداد بطاقات تهنئة بالمناسبات الدينية أو بالتعيينات والتكليفات حسب قرارات معالي مدير الجامعة.. 3
تصميم وإخراج التقرير السنوي للعمادة بالمشاركة مع لجنة التقرير السنوي.. 4
إعداد وتسليم شهادات حضور أو شكر للمشاركين في الورش والدورات أو فعاليات العمادة.. 5
إعداد وتصميم األفالم والعروض التقديمية للعمادة.. 6
تطوير وتحديث موقع العمادة.. 7

إنجازات الوحدة:

أوال: اإلعالنات:
بتصاميم  العمادة  أقسام  لمختلف  إعالنات  وإعداد  تصميم 
من  بدءا  المعلومة  وفهم  قراءة  الطالبة  على  تسهل  مختلفة 
موقع  على  بنشرها  مرورا  التصاميم  برامج  باستخدام  تنفيذها 
الجامعة وأخيرا عرضها في تويتر العمادة، هذا وبلغ عدد اإلعالنات 
التي قامت الوحدة بتنفيذها خالل العام الجامعي 1438 - 1439هـ 

)اثنان وعشرون( إعالن.

ثانيا: األخبار:
العمل  وورش  للمدارس  زيارات  بين  ما  العمادة  فعاليات  تتنوع 
التي  األنشطة  من  وغيرها  لمدارس  واستضافات  والملتقيات 
عن  إعالمية  بتغطية  الوحدة  تقوم  وعليه  المكي،  المجتمع  تخدم 
مواقع  في  ونشره  إعالمي  تقرير  وكتابة  الفعالية  تصوير  طريق 
اإلخبارية  التقارير  عدد  ويبلغ  تويتر،  على  العمادة  الجامعة وحساب 
التي ًنشرت على موقع العمادة خالل العام الجامعي 1438 - 1439هـ 

)أربعة وخمسون( خبر.

 إعان التأجيل
اإللكتروني

 إعان مراحل
التسجيل

 إعان تغيير
الشعب

 إعان التأجيل
اإللكتروني
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 إعان
 إعادة
القيد

 إعان
 وثائق
التخرج

 إعان
 موعد

االنسحاب

 إعان
االعتذار

اإللكتروني

 إعان
التحويل
اآللي

 إعان
 وثائق
التخرج

ثالثا: شهادات حضور الدورات وشهادات الشكر:
تساند الوحدة مختلف األقسام داخل العمادة في تقديم شهادات الشكر أو شهادات حضور الدورات سواًء لموظفات العمادة أو الشهادات 

التي ترغب العمادة في تسليمها للمشاركين من خارج العمادة، بلغ إجمالي عدد الشهادات المنفذة من قبل الوحدة أكثر من 200 شهادة.  

 شهادة حضور  
ورشة كيف أرشد 
طالبتي أكاديميا

شهادة حضور 
ورشة مسار

شهادة حضور ورشة 
برنامج البوربوينت.

 شهادة حضور 
ورشة رواسم

شهادة حضور ورشة 
جودة األداء.

شهادة حضورورش 
إعداد الجدول 

الدراسي

شهادة حضور دورة 
التطوع والمسؤولية 
االجتماعية والمهنية

1403427114

13 16 7
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رابعا: العروض التقديمية واألفالم:
انطالقا من دور الوحدة والذي يهدف لتحسين صورة العمادة أمام المجتمع، قام فريق الوحدة بإعداد عدد من العروض التقديمية واألفالم 
الحركات  بعض  لتسهيل  التوضيحية  األفالم  عدد من  ُنشر  كما  الوكالء،  أو  العميد  قبل  الفعاليات من  عدد من  ُعرضت في  والتي  التوضيحية 

األكاديمية على الطلبة في قناة العمادة على بوتيوب، هذا وبلغ اإلجمالي )سبعة( عروض وأفالم توضيحية.

 عرض
 عمادة
 القبول

والتنسجيل

فيديو
 تقديم
 طلب

القبول

 عرض
 لمعالي

 مدير
الجامعة

فيديو
االعتذار

اإللكتروني

 فيديو
 إخاء

الطرف

 فيديو
 تأكيد
 طلب

الترشيح

خامسا: تطوير وتحديث موقع العمادة:
يعتبر موقع العمادة البوابة األولى ألي زائر يرغب بالقبول في 
جامعة أم القرى ،لذلك تبذل الوحدة قصارى جهدها في تطوير 
االتصال  وعناوين  الصفحات  وتحديث  المحتوى  وإعداد  الموقع 
زوار  بلغ  وقد  العمادة،  في  يستجد  ما  حسب  وغيره  واألخبار 

الموقع أكثر من مليون زائر.

https://www.youtube.com/watch?v=w4JDAwxDcow
https://www.youtube.com/watch?v=_pkuPFGQMtQ
https://www.youtube.com/watch?v=M8ebr0N39qM
https://www.youtube.com/watch?v=-lYGwnF9-0E
https://uqu.edu.sa/dadregis
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أكثر من
 مليون زائر

أكثر من 11 ألف مشاهدة

أكثر من 24 ألف مشتركأكثر من 20 ألف مشاهدة
أكثرمن 18 ألف تغريدة

اإلسهامات التطوعية لخدمة المجتمع:سادسا: مواقع التواصل االجتماعي:
تحقيًقا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وإسهاما في سعي العمادة نحو مجتمع معرفي، ساهمت الوحدة في عدد من األنشطة التطوعية.

تقديم دورة فوتوشوب لموظفات عمادة السنة األولى المشتركة للمسار الطبي.. 1
المشاركة في تدريب عدد من طالبات كلية الحاسب اآللي )قسم نظم المعلومات(.. 2



 وكالة
 عمادة القبول والتسجيل

للشؤون األكاديمية
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عمادة القبول والتسجيل

نبذة عن وكالة الشؤون األكاديمية:
    نشأت وكالة الشؤون األكاديمية بنشأة عمادة القبول والتسجيل وقد تدرجت الوكالة في تقديم خدماتها وإجراءاتها من الخدمات الورقية 
إلى أن أصبحت جميع حركاتها االكاديمية تعتمد على التطبيقات الذكية، وتقوم الوكالة بتوفير ومتابعة البرامج التنفيذية للوائح وإجراءات سير 
العملية التعليمية لجميع الخطط االكاديمية بالجامعة كما تتبنى الوكالة رؤية العمادة في توفير بيئة تعليمية وأكاديمية رائدة تحفظ حقوق جميع 

الجهات المستفيدة. وتتضمن العمادة قسم الشؤون األكاديمية، وقسم الخدمات الطالبية، وقسم الخطط الدراسية.

أهداف وكالة الشؤون األكاديمية:
توفير خدمات ترتقي بسير العملية التعليمية. . 1
تسهيل كافة اإلجراءات األكاديمية لخدمة جميع الجهات المستفيدة.. 2
توعية الطلبة بأنظمة ولوائح الجامعة.. 3
توعية الكليات واالقسام األكاديمية بمستجدات األنظمة والقواعد التنفيذية للحركات األكاديمية.. 4
تطوير حركات اكاديمية تسهم في تقديم خدمة تتسم بالدقة والسرعة في اإلنجاز.. 5

مهام الوكالة ومسؤولياتها:
إلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لسير العملية التعليمية للمرحلة الجامعية.. 1
اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالة الشؤون األكاديمية.. 2
اإلشراف على الخطط الدراسية وتحديثها في المنظومة.. 3
متابعة تنفيذ الحركات األكاديمية وفق ضوابط ومعايير العمادة.. 4
تطوير إجراءات وتطبيقات تقنية تسهم في تنفيذ الحركات االكاديمية بكفاءة وفعالية عالية.. 5



قسم
 الشؤون

األكاديمية
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قسم الشؤون األكاديمية
تعتبر الشؤون األكاديمية بوابة الطالب األكاديمية للجامعة حيث تعنى بجميع الحركات األكاديمية للطالب طيلة فترة دراسته بالجامعة ويحق 

للطالب التمتع بجميع هذه الحركات المتاحة له وفق ما تتضمنه الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.

مهام القسم:
إعادة قيد الطلبة )المنقطع عن الدراسة -المنسحب كليا -المطوي قيد -المفصول أكاديميا(.. 1
االعتذار عن دراسة فصل دراسي.. 2
تأجيل الدراسة.. 3
تغيير التخصص اآللي بين كليات وأقسام الجامعة وفروعها )مكة المكرمة -الجموم -الليث -القنفذة -أضم(.. 4
االنسحاب الكلي اآللي لطالب من الجامعة.. 5
تغيير نوع الدراسة )االنتظام / االنتساب(.. 6
تعديل البيانات الشخصية للطلبة.. 7
تغيير التخصص إلى التخصص الدقيق.. 8
التخصيص اآللي لطلبة السنة األولى المشتركة )المسار الطبي -مسار الهندسة والحاسب -المسار اإلداري(. 9

التخصيص اآللي لطلبة السنة السنة األولى المشتركة المسائية )مسار الهندسة والحاسب -المسار اإلداري(.. 10
التخصيص اآللي لطلبة السنة التأهيلية المسائية )الكليات النظرية(.. 11
التحويل اإلجباري اآللي لطلبة السنة األولى المشتركة )الغير مجتازين للبرنامج(.. 12
حذف المقررات خارج الخطة عن الطلبة المحولين آليا.. 13
تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من لجنة التأديب بعمادة شؤون الطالب.. 14
تعليق الطلبة.. 15
تعديل الحالة األكاديمية للطالب في حال الوفاة.. 16

أهداف القسم:
تحسين مستويات الوعي لدى الطلبة بأنظمة الجامعة األكاديمية.. 1
تطوير الخدمات األكاديمية المقدمة للطلبة وأساليبها.. 2
تطوير الجوانب اإلدارية والتنظيمية للقسم وفق معايير الجودة. . 3
تطوير إجراءات الحركات األكاديمية وفق ما تتطلب مصلحة العمل والطلبة.. 4

اإلنجازات والمشاركات:
إعادة القيد للطلبة )المنقطعين عن الدراسة -المفصولين أكاديميا -المنسحبين كليا( لطلبة االنتظام واالنتساب.. 1
تخصيص الطلبة المجتازين لبرنامج السنة األولى المشتركة )المسار الطبي -مسار الهندسة والحاسب -المسار اإلداري( بمختلف فروع . 2

الجامعة )مكة المكرمة -القنفذة -الليث(.
تخصيص الطلبة المجتازين لبرنامج السنة األولى المشتركة المسائية )المسار العلمي -المسار اإلداري( بمقر الجامعة بمكة المكرمة.. 3
تخصيص الطلبة المجتازين لبرنامج السنة التأهيلية المسائية )المسار النظري( بمقري الجامعة )مكة المكرمة -القنفذة(.. 4
تغيير التخصص اآللي بين كليات وأقسام الجامعة بمختلف الفروع )مكة المكرمة -الجموم -الليث -القنفذة -أضم(.. 5
التحويل االجباري اإللكتروني للطلبة المحولين إجباريا إلى برنامج السنة األولى المشتركة بمختلف فروع الجامعة )مكة المكرمة –القنفذة-. 6

الليث(.
تم تفعيل حركتي تأجيل الدراسة واالعتذار عن الدراسة ضمن الخدمات اإللكترونية للطلبة.. 7
تفعيل حركة االنسحاب الكلي للطلبة المنسحبين من الجامعة إلكترونيًا.. 8
تفعيل حركة التحويل اإلجباري للطلبة المحولين من برنامج السنة األولى المشتركة إلكترونيا.. 9

تنفيذ تخصيص طلبة السنة التأهيلية المسائية.. 10
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الخطة التنفيذية للشؤون األكاديمية
الخطة التنفيذية لتغيير التخصص اآللي

إدخال رغبات 
التحويل عبر 

الخدمات 
اإللكترونية 

للطالب

1
التأكد 

من الحالة 
االكاديمية 
للطالب 
)انتظام(

2
التحقق 

من نظام 
ومعايير 
التحويل 

اآللي

3
التحقق من 
اعتماد عميد 

الكلية 4
التحقق من 
سياسات 
التحويل 
للكليات 
واألقسام

5
تنفيذ عملية 

التحويل 
اآللي 6

استالم 
رسالة نصية 
بالتخصص 

الجديد
7

يتم رفض الطلب بسبب:
 مفصول أكاديميا. 1
 مطوي قيده. 2
 منسحب كلًيا. 3
منقطع عن الدراسة. 4

يتم رفض الطلب بسبب:
ال تنطبق أنظمة ومعايير . 1

التحويل اآللي على 
التحويل

يتم التحقق من
اعتماد رئيس القسم

تم رفض الطلب بسبب:
عدم انطباق سياسات . 1

الكلية على التحويل

تم رفض الطلب بسبب :
عدم موافقة الكلية. 1

الال

ال

ال

ال

نعمنعمنعم

نعم

نعم

نعم

الخطة التنفيذية للتخصيص اآللي
 لطلبة برنامج السنة األولى المشتركة والبرامج المسائية بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

إدخال رغبات 
التخصيص 

عبر الخدمات 
اإللكترونية 

للطالب

1
التأكد من 

إدخال جميع 
الرغبات 
للطلبة

2
التحقق 

من اجتياز 
الطلبة 
للبرنامج 

بنجاح

3
التحقق من 
سياسات 
التخصيص

45
تنفيذ عملية 
التخصيص 

6اآللي

يتم إدخال الرغبات
من قبل عمادة القبول

والتسجيل إجبارًيا

االنتظار حتى االنتهاء من 
الدور الثاني والتحويل 

اإلجباري

الال

نعمنعم نعم

نعم

نعم
استالم 

رسالة نصية 
بالتخصص 

الجديد
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الطالب مجتاز بنجاح 
لمقررات الفصل الدراسي

رسوب الطالب في أقل من 10 
ساعات )اختبارات الدور الثاني(

احتساب الفصل األكاديمي
بعد رصد نتائج الدور الثاني

)هل الطالب مفصول أكاديميا؟(

التحقق من 
استحقاق الطالب 
للتحويل اإلجباري 

2

تقديم طلبات 
الكترونية للطلبة 

المفصولين 
أكاديميا
3

ادخال سياسات 
التحويل االجباري 

لألقسام

4

المفاضلة 
المبدئية حسب 

المعايير

56

إرسال رسائل 
بمواعيد 

االختبارات 
والمقابلة 
الشخصية

7

اجراء عملية 
التسجيل اآللي 

للطالب

إرسال رسائل 
نصية للطلبة 

بالتخصص الجديد

13
إجراء )مح( 

للمقررات خارج 
الخطة

12

تحويل الطلبة 
إلى التخصصات 

األكاديمية

11

اعادة قيد الطلبة 
وتعديل الحالة من 

مفصول إلى منتظم

10

المفاضلة 
النهائية للطلبة 
حسب المعايير

9

استالم النتائج 
من األقسام 

واعتمادها

8

اغالق الفصل 
الدراسي 

)احتساب المعدل 
وظهور النتائج(

1
ال

ال

نعم

نعم

الخطة التنفيذية للتحويل اإلجباري
للطلبة المتعثرين ببرنامج السنة األولى المشتركة
 )مكة المكرمة -القنفذة -الليث(-)طالب -طالبات(

الخطة التنفيذية لتغيير نوع الدراسة
 )انتساب / انتظام(

)مكة المكرمة -القنفذة -الليث(
)طالب -طالبات(

7

الال

تقديم 
الطلب 
الكترونيا

الشؤون 
األكاديمية

التحقق من 
جميع الشروط

سداد 
كلية خدمة 
المجتمع 
والتعليم 
المستمر

الشؤون 
األكاديمية

إجراء عملية 
تغيير نوع 
الدراسة

إجراء عملية 
المعادالت 
الداخلية 
للمواد

إجراء عملية 
التسجيل اآللي

تم رفض الطلب بسبب عدم 
استكمال كافة الشروط

تم رفض الطلب بسبب عدم سداد المبالغ المتبقية تسديد 
المقابل المالي قبل نهاية الشهر األول من بداية كل فصل 

دراسي

استالم رسالة 
نصية بتنفيذ 

الطلب

123456

7

نعمنعم نعمنعم

نعم
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الخطة التنفيذية لتغيير نوع الدراسة
 )انتظام / انتساب(

)مكة المكرمة -القنفذة -الليث(-)طالب -طالبات(

تقديم 
الطلب 
الكترونيا

الشؤون 
األكاديمية

التحقق من 
جميع الشروط

سداد 
كلية خدمة 
المجتمع 
والتعليم 
المستمر

الشؤون 
األكاديمية

إجراء عملية 
تغيير نوع 
إجراء عملية الدراسة

المعادالت 
الداخلية 
للمواد

إجراء عملية 
التسجيل اآللي

مراجعة 
عمادة شؤون الطالب

)قسم المكافآت(

تم رفض الطلب بسبب عدم سداد المبالغ المتبقية تسديد 
المقابل المالي قبل نهاية الشهر األول من بداية كل فصل 

دراسي

استالم رسالة 
نصية بتنفيذ 

الطلب

1

24

5

6

7
موافقة 
القسم 
والكلية

تم رفض الطلب بسبب 
عدم استكمال كافة 

الشروط

8

3

إحصائية حاالت الطلبة المقيدون للعام الدراسي 1438 - 1439 هـ
الفصل األول

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

الفصل الصيفي

منتظم
188231

مؤجل
1355

921742505

778612573

181962830

6132226

16

7422209

38

06

0

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

مفصول 
مؤقت

54

الفصل األول

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

الفصل الصيفي

معتذر
7908

منقطع عن 
الدراسة

4441

نعمنعم

نعم

نعم

نعم

ال

الال أو
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إحصائية حاالت الطلبة الغير المقيدون للعام الدراسي 1438 - 1439 هـ
 

الفصل األول

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

الفصل الصيفي

مفصول 
اكاديميا
3114 =

خريج
17904 =

14681272

1521773

1250

4627781

1

11241758

1

20363

0

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

متوفى
2 =

الفصل األول

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

الفصل الصيفي

مطوي/
ملغي قيده

2045 =

منسحب كليا
1542 =

إحصائية الطلبة المحولين آليا بين كليات الجامعة للفصل الدراسي األول  1438-1439هـ

الكلية
الجنس

طالباتطالب

2125الشريعة و الدرسات اإلسالمية

10557اللغة العربية و أدابها

281137الدعوة و أصول الدين

30الحاسب اآللي و نظم المعلومات

212161الكلية الجامعية بالقنفذة

64141الكلية الجامعية بالليث

2769الكلية الجامعية بأضم

1273إدارة األعمال

350الدراسات القضائية واألنظمة

-1الهندسة بالقنفذة

15المجتمع

-3الهندسة بالليث

-4الحاسب بالقنفذة
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إحصائية الطلبة المحولين آليا بين كليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني  1438-1439هـإحصائية الطلبة المحولين آليا بين كليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني  1438-1439هـ

الكلية
الجنس

طالباتطالب
7778الشريعة و الدرسات اإلسالمية

3131اللغة العربية و أدابها

11772الدعوة و أصول الدين

40الحاسب اآللي و نظم المعلومات

22097الكلية الجامعية بالقنفذة

6374الكلية الجامعية بالليث

14الطب و الجراحة

-3الخدمات الطبية الطارئة -القنفذة

111إدارة األعمال

240الدراسات القضائية واألنظمة

3921التربية

100المجتمع

-1الهندسة بالليث

10الحاسب بالقنفذة

139165العلوم التطبيقية

الكلية
الجنس

طالباتطالب
182250العلوم االجتماعية

-16الهندسة و العمارة اإلسالمية

30التمريض

7444الكلية الجامعية بالجموم

23الصحة العامة و المعوماتية الصحية

46-التصاميم

1841العلوم االقتصادية و المالية االسالمية

375السنة األولى المشتركة - المسار الطبي -مكة

214السنة األولى المشتركة -المسار الطبي- القنفذة

04السنة األولى المشتركة - المسار الصحي - الليث

2313السنة األولى المشتركة - مسار الهندسة و الحاسب-مكة

06السنة األولى المشتركة - مسار الهندسة و الحاسب -القنفذة

-1السنة األولى المشتركة - مسار الهندسة و الحاسب -الليث

236السنة األولى المشتركة - المسار األداري -مكة
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الكليةالمسارالمقر
اإلجماليأعداد التخصيص

طاباتطالبطالباتطالب

مة
كر

لم
ة ا

مك

الطبي

120120الطب و الجراحة

489724

3030طب األسنان

150220العلوم الطبية التطبيقية

60130الصيدلة

30110التمريض

99124الصحة العامة و المعلوماتية الصحية

الهندسة و الحاسب
--281كلية الهندسة و العمارة اإلسالمية

432203
151203كلية الحاسب اآللي و نظم المعلومات

118435118435كلية أدارة األعمالاإلداري

احصائية التخصيص اآللي ببرنامج السنة األولى المشتركة ) الطبي - الهندسة و الحاسب-االداري(
 للعام الجامعي 1438-1439هـ

احصائية التخصيص اآللي ببرنامج السنة األولى المشتركة ) الطبي - الهندسة و الحاسب-االداري(
 للعام الجامعي 1438-1439هـ

الكليةالمسارالمقر
اإلجماليأعداد التخصيص

طاباتطالبطالباتطالب

القنفذة
الطبي

--22العلوم الصحية
4525

2325الطب

الهندسة و الحاسب اآللي
--104الهندسة 

151--
--47الحاسب اآللي

الليث
23202320العلوم الصحيةالطبي

الهندسة و الحاسب اآللي
--24الهندسة

36--
--12الحاسب األلي
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

السنة التأهيلية المسائية

9815124901198152250الشريعة

4637061169

3103100031031 العلوم التطبيقية

100187287033100190290 اللغة العربية

163247410202165247412 الدعوة وأصول الدين

6811618411269117186 العلوم االجتماعية

خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر

1642000016420دبلوم اإلدارة المكتبية
433679

273259000273259دبلوم الموارد البشرية

المجتمع بمكة المكرمة

143159302123144161305دبلوم علوم الحاسب اآللي

4529871439

8708740491091دبلوم فني معماري

دبلوم المحاسبة المالية 
118303421055118308426التطبيقي

4620625214547210257دبلوم التسويق التطبيقي

5230735901152308360دبلوم المصارف

معهد اللغة العربية لغير 
الناطقين بها

0001212614712126147تعليم اللغة العربية
14787234

101256186266187تعليم اللغة العربية-مستمع

الطالب المقيدون للفصل الدراسي األول لعام 1438/1439هـ 
ما دون البكالوريوس  )تاريخ سحب البيانات 1439/12/26هـ(

إحصائية التخصيص اآللي لبرنامج السنة التأهيلية المسائية 
بمقري الجامعة بمكة المكرمة و القنفذة 

للعام الجامعي  1438-1439هـ

الكليات المشاركةالمسار
اعداد التخصيص

طالباتطالب

ية
سائ

لم
ة ا

يلي
ه

لتأ
ة ا

سن
66137العلوم االجتماعيةال

27120الدعوة و أصول الدين

1016اللغة العربية و آدابها

25العلوم التطبيقية

4798الشريعة و الدرسات إلسالمية

2431الطكلية الجامعية بالقنفذة

653العلوم االقتصادية و المالية اإلسالمية
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية بالقنفذة

السنة التأهيلية المسائية-
8808800088088الكلية الجامعية بالقنفذة

104104208

السنة التأهيلية 
المسائية-لالقسام 

العلميةبالقنفذة)كيمياء-
فيزياء-رياضيات(

1601600016016

السنة التأهلية المسائية - 
0727200007272اللغة العربية

السنة التاهلية المسائية-
علوم تطبيقية-الكلية 

الجامعية القنفذة
0313101103232

السنة األولى المشتركة

السنة األولى المشتركة 
المسائية - مسار الهندسة 

والحاسب اآللي
68361043037136107

106121227 السنة األولى المشتركة 
المسائية - مسار الكليات 
االدارية )كلية إدارة األعمال(

34851191013585120

العلوم االقتصادية 
والمالية االسالمية

السنة التأهيلية المسائية - 
431471902574515219745152197االقتصاد

اجمالى المقيدون للمرحلة الدراسية مادون 
119920833282161110271136021933553136021933553البكالوريوس- الفصل األول

السنة التأهلية المسائية

خدمة المجتمع و التعليم المستمر

المجتمع بمكة المكرمة

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكلية الجامعية بالقنفذة

السنة األولى المشتركة

العلوم االقتصادية و المالية االسامية

الفصل األول

مرحلة  ما دون 
البكالوريوس

الطالب 
المقيدون لعام 

1438/1439هـ 

1169

1439

208

79

234

227

197
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ت 
سا

درا
وال

ة 
يع

شر
ال

ية
الم

س
اإل

3261424687714333149482الشريعة - إنتساب

480833618169

494089044494493الشريعة مع اعداد تربوي

1118011181280128124601246المحاسبة

121415942808122032122616142840التاريخ

2856635102228568353التاريخ- إنتساب

164561033164864التاريخ  مع إعداد تربوي

ية
ترب

ال

17101710001710171التربية البدنية

137734214798

التربية البدنية مع اعداد 
23602361012370237تربوي

التربية البدنية )التدريب 
12301230001230123الرياضي(

االتربية البدنية )اإلدارة 
8308300083083الرياضية(

التربية البدنية )االتدريب 
808000808الرياضي( مع إعداد تربوي

التربية البدنية )اإلدارة 
202000202الرياضية( مع إعداد تربوي

279000279التربية الفنية

الطالب المقيدون للفصل الدراسي األول لعام 1438/1439هـ 
التخصصالكليةمرحلة البكالوريوس  )تاريخ سحب البيانات 1439/12/26هـ(

المجموعالمجموعغير سعوديسعودي
جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ية
ترب

ال

التربية الفنية مع اعداد 
182254436189183262445تربوي

137734214798

التربية الفنية-التصميمات 
011000011المطبوعة واإلعالن

133370503145134374508التربية الخاصة

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
7410818204474112186السمعية مع إعداد تربوي

التربية الخاصة مسار اإلعاقة 
13728642301818137304441العقلية مع إعداد تربوي

التربية الخاصة مسار 
صعوبات التعلم مع إعداد 

تربوي
121161282044121165286

التربية الخاصة مسار 
االضطرابات السلوكية 
والتوحد مع إعداد تربوي

10222632803131102257359

التربية األسرية مع إعداد 
0760760013130773773تربوي

01144114402222011661166رياض اطفال مع اعداد تربوى

م 
لو

لع
ا

ية
يق

طب
3756891064523283807121092األحياءالت

151626164132 10401044041080108األحياء الدقيقة

2353702223739األحياء مع اعداد تربوى



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

173 172

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ية
يق

طب
الت

م 
لو

لع
ا

األحياء الدقيقة مع إعداد 
202000202تربوي

151626164132

022000022األحياء مع إعداد تربوي

27236964171724279386665الكيمياء

011000011الكيمياء مع اعداد تربوي

502743240282850302352الكيمياء البحتة

6606620268068الكيمياء الصناعية

الكيمياء البحتة مع اعداد 
4545803345761تربوي

الكيمياء الصناعية مع اعداد 
202000202تربوي

24247171381422250485735الفيزياء

ية
يق

طب
الت

م 
لو

لع
ا

0373702203939الفيزياء مع اعداد تربوي

151626164132

88492808964100الفيزياء الطبية

1535400015354الرياضيات مع اعداد تربوي

27150577632124274526800العلوم الرياضية

0101000001010الرياضيات التطبيقية

الرياضيات التطبيقية مع 
022000022إعداد تربوي

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ها
داب

وآ
ة 

ربي
لع

ة ا
لغ

ال

اللغة والنحو والصرف مع 
75120337815اعداد تربوي

358450638647

92612512177357210796113232284اللغة والنحو والصرف

اللغة والنحو والصرف- 
41036777732730413394807إنتساب

البالغة والنقد مع اعداد 
1890111910تربوى

5091215172415243952412391763البالغة والنقد

39134073151318396353749البالغة والنقد- إنتساب

7471254200121315276812852053األدب

50742192842226511443954األدب- إنتساب

38110113912األدب مع اعداد تربوي

الدعوة 
وأصول 

الدين

الدعوة والثقافة اإلسالمية 
154560044154964مع اعداد تربوي

6195730213497

14512393384453169222150425624066الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة اإلسالمية- 
109562817236222811016501751إنتساب

الكتاب والسنة مع اعداد 
162339123172542تربوي

135015752925132176308148217513233الكتاب والسنة



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

175 174

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ل 
صو

وأ
ة 

عو
لد

ا
ين

لد
ا

70042811281933527194611180الكتاب والسنة- إنتساب

6195730213497

142034033142337العقيدة مع اعداد تربوي

79412162010486911784212852127العقيدة

455370825112132466391857العقيدة- إنتساب

248410811213235105140القرآءات

ية
ماع

جت
اال

م 
لو

لع
ا

اللغة اإلنجليزية مع اعداد 
205676011205777تربوى

463452749908

52873612641258705407941334اللغة اإلنجليزية

6557841439712196627961458الجغرافيا

47110004711الجغرافيا مع اعداد تربوى

الجغرافيا - تخصص التقنيات 
1401410115015الجغرافية والخدمات

الجغرافيا - تخصص التقنيات 
الجغرافية والخدمات مع 

إعداد تربوي
202000202

11111295240653742111613322448الخدمة االجتماعية

42340282591423432416848اإلعالم

34791130553484118اإلعالم)الصحافة(

72467714011024347347011435اإلعالم )العالقات العامة(

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

م 
لو

لع
ا

ية
ماع

جت
اال

89089120121010101اإلعالم )اإلذاعة والتلفاز(

463452749908
966104920157212897310702043علم المعلومات

علم المعلومات مع إعداد 
1161701111718تربوي

ية
الم

س
اال

ة 
مار

لع
وا

ة 
س

ند
له

العمارة اإلسالمية )تخصص ا
3350335290293640364عمارة(

210702107

2480248410412890289الهندسة الكهربائية

الهندسة الكهربائية 
790791801897097)الكترونيات واتصاالت(

الهندسة الكهربائية )القوى 
720721701789089الكهربائية(

534053412501256590659الهندسة المدنية

5130513960966090609الهندسة الميكانيكية

756758151411142576777215397677721539الطب والجراحةالطب

ب 
س

لحا
ا

م 
ظ

ون
ي 

آلل
ا

ت
ما

لو
مع

ال

21451873217101118231619850علوم الحاسب اآللي

5917121303

علوم الحاسب اآللي مع 
3333600033336إعداد تربوي

245276088246084نظم المعلومات

3010301320323330333هندسة الحاسب اآللي



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

177 176

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ة 
لغ

 ال
هد

مع
ير 

لغ
ة 

ربي
لع

ا
ها

ن ب
قي

ط
لنا

تعليم اللغة العربية ا
00010201021020102للناطقين بغيرها

1030103 تعليم اللغة العربية 
000101101للناطقين بغيرها - مستمع

ية
يق

طب
الت

ة 
طبي

 ال
وم

عل
ال

1713475184913175356531طب المختبرات

58410131597

0376376010100386386تغذية اكلينيكية

166253419369169259428عالج طبيعي

011000011إدارة صحية

11601164041200120الخدمات الطبية الطارئة

10701073031100110تقنية التخدير

91019112101121الرعاية التنفسية

الصيدلة
2323575896612238363601صيدلة

294489783
5612618200056126182دكتور صيدلة

طب 
170172342448174176350174176350طب وجراحة الفم واألسناناألسنان

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

وم
جم

بال
ة 

عي
ام

لج
ة ا

كلي
ال

الدراسات اإلسالمية- 
2202200022022إنتساب

159915303129

مسار اللغة العربية مع إعداد 
303000303تربوي

8108100081081اللغة العربية

مسار الرياضيات مع إعداد 
202000202تربوي

1862400018624الرياضيات مع إعداد تربوي

361238599101362238600الرياضيات

 مسار الكيمياء مع إعداد 
909000909تربوي

7207200072072الكيمياء

 مسار الفيزياء مع إعداد 
1001000010010تربوي

6906900069069الفيزياء

 مسار األحياء مع إعداد 
909000909تربوي

9509500095095األحياء

43446189513417447465912علوم الحاسب اآللي



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

179 178

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

397386783303400386786المحاسبة

159915303129

01081080110109109اإلعالم

0434300004343العالقات العامة

077000077الصحافة

02752750110276276الخدمة االجتماعية

 اآلداب 
والعلوم 
اإلدارية

011000011011اللغة العربية مع إعداد تربوي

م
مي

صا
الت

المالبس والنسيج مع إعداد 
0438438017170455455تربوي

014341434

01671670330170170المالبس والنسيج

السكن وإدارة المنزل مع 
0569569010100579579إعداد تربوي

02252250550230230السكن وإدارة المنزل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ت
بنا

 لل
ية

ترب
ال

القرآن الكريم والدراسات 
011000011اإلسالمية مع إعداد تربوي

01313
القرآن الكريم والدراسات 

اإلسالمية مع إعداد تربوي- 
إنتساب

077011088

رياض األطفال مع إعداد 
044000044تربوي

ذة
نف

لق
 با

ية
مع

لجا
ة ا

كلي
ال

1001000010010اللغة العربية مع اعداد تربوي

7010606013070

131901319101132001320اللغة العربية

202000202اللغة العربية- إنتساب

46604660004660466اللغة العربية -انتساب

39903990003990399الرياضيات

1601600016016الرياضيات مع اعداد تربوي

التربية الفنية مع إعداد 
9709700097097تربوي

2302300023023التربية الفنية

163411635000163411635الدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالمية- 
98009801019810981إنتساب



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

181 180

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ذة
نف

لق
 با

ية
مع

لجا
ة ا

كلي
ال

الدراسات اإلسالمية مع 
3703700037037اعداد تربوي

7010606013070

التربية البدنية مع إعداد 
63906390006390639تربوي

28602860002860286الفيزياء

1101100011011الفيزياء مع اعداد تربوي

65106511016520652اللغة اإلنجليزية

8408410185085اللغة اإلنجليزية- إنتساب

اللغة اإلنجليزية مع اعداد 
1801800018018تربوي

32103210003210321الكيمياء

1301300013013كيمياء مع اعداد تربوي

033000033اللغة العربية مع اعداد تربوي

اللغة العربية مع اعداد 
088000088تربوي- إنتساب

012291229000012291229اللغة العربية

0313101103232اللغة العربية- إنتساب

0191900001919اللغة العربية مع اعداد تربوي

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ذة
نف

لق
 با

ية
مع

لجا
ة ا

كلي
ال

02772770110278278اللغة العربية -انتساب

7010606013070

0343400003434الكيمياء مع اعداد تربوي

06506500000650650الكيمياء

033000033الفيزياء مع اعداد تربوي

03833830000383383الفيزياء

0373700003737الفيزياء مع اعداد تربوي

044000044الرياضيات مع اعداد تربوي

03843840000384384الرياضيات

0222200002222الرياضيات مع اعداد تربوي

االقتصاد المنزلي مع اعداد 
011000011تربوي

الدراسات اإلسالمية- 
05005000330503503إنتساب

011641164000011641164الدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالمية مع 
0787800007878اعداد تربوي

07227220110723723اللغة اإلنجليزية

055000055اللغة اإلنجليزية- إنتساب



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

183 182

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ة 
كلي

ال
ة 

عي
ام

لج
ا

ذة
نف

لق
اللغة اإلنجليزية مع إعداد با

0525200005252تربوي
7010606013070 التربية األسرية مع إعداد 

04474470000447447تربوي

ث
للي

 با
ية

مع
لجا

ة ا
كلي

ال

الدراسات اإلسالمية مع 
066000066اعداد تربوي

186331084971

الدراسات اإلسالمية مع 
0101000001010اعداد تربوي- إنتساب

0141400001414اللغة العربية مع اعداد تربوي

اللغة العربية مع اعداد 
0111100001111تربوي- إنتساب

االقتصاد المنزلي مع اعداد 
011000011تربوي

0222200002222الرياضيات مع اعداد تربوي

0101000001010الكيمياء مع اعداد تربوي

044000044الفيزياء مع اعداد تربوي

التربية األسرية مع إعداد 
03003000000300300تربوي

29402940002940294الرياضيات

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ث
للي

 با
ية

مع
لجا

ة ا
كلي

ال

1001000010010الرياضيات مع اعداد تربوي

186331084971

207347554000207347554اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية مع اعداد 
8152300081523تربوي

17501750001750175الفيزياء

336000336فيزياء مع اعداد تربوي

66171213730006617121373الخدمة االجتماعية

13501350001350135اإلعالم

19201920001920192اإلعالم )عالقات عامة(

04474470000447447الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة اإلسالمية- 
01421420000142142إنتساب

الدعوة و الثقافة االسالمية 
077000077مع اعداد تربوي

178369547000178369547اللغة والنحو والصرف

اللغة والنحو والصرف- 
0565600005656إنتساب

02342340000234234الرياضيات



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

185 184

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
الكلية 

الجامعية 
بالليث

01811810000181181الفيزياء
186331084971 02172170000217217الكيمياء

ة 
ام

لع
ة ا

صح
ال

ة 
اتي

وم
عل

لم
وا

ية
صح

ال

101153254156102158260التوعية والتعزيز الصحي

403311714

7807810179079صحة البيئة

تقنية وإدارة المعلومات 
9715124822499153252الصحية

12101212021230123الوبائيات

كة
تر

ش
لم

ى ا
ول

األ
ة 

سن
ال

السنةاألولى المشتركة - 
مسار الهندسة و الحاسب 

اآللي
542212754582482600236836

179517053500

السنة األولى المشتركة 
- مسار الكليات الطبية 
)الطب-طب االسنان-

الصيدلة-علوم طبية-علوم 
صحية-تمريض(

56082413841912315798361415

السنة األولى المشتركة 
- مسار الكليات الطبية 
)الطب- العلوم الصحية(

61431040006143104

السنة األولى المشتركة - 
مسار الهندسة و الحاسب 

اآللي
2263826400022638264

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

كة
تر

ش
لم

ى ا
ول

األ
ة 

سن
السنة األولى المشتركة ال

- مسار الكليات الصحية 
)العلوم الصحية فقط (

173047000173047

179517053500
السنة األولى المشتركة - 
مسار الهندسة و الحاسب 

اآللي
5605600056056

السنة األولى المشتركة - 
مسار الكليات االدارية )كلية 

إدارة األعمال(
227490717293261256522778

ال
عم

األ
ة 

دار
106450556206181126511637إدارة األعمالإ

30010321332
533293823192256348404التسويق

7016923944874173247السياحة والفندقة

4304310144044إدارة اعمال الحج والعمرة

الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

3730373190193920392الدراسات القضائية

785205990
3852035888210393205598األنظمة

643524161566535742265357422التمريضالتمريض



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

187 186

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الهندسة 
بالقنفذه

21302131012140214هندسة التشييد

4060406

19201920001920192الهندسة الصناعية

الهندسة 
بالليث

هندسة اإللكترونيات 
8008020282082واالتصاالت

1400140

5805800058058الهندسة البيئية

الحاسب 
اآللي 
بالليث

علوم الحاسب االلي - 
6128634700061286347بالليث

63293356
علوم الحاسب اآللي مع 

279000279إعداد تربوي -بالليث

ي 
آلل

ب ا
س

لحا
ا

ذة
نف

لق
با

علوم الحاسب االلي - 
9553563001195536631بالقنفذة

122579701
علوم الحاسب اآللي مع 

1434400014344اعداد تربوي

هندسة الحاسب اآللي - 
2602600026026بالقنفذة

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ة 
دي

صا
قت

اال
م 

لو
لع

ا
ية

الم
س

اال
ة 

الي
لم

685894157961551167469491695االقتصادوا

223315473780

8590859390398980898االقتصاد- إنتساب

18719538210414197199396المصارف واألسواق المالية

193209402617199210409التمويل

191187378224193189382التأمين

العلوم 
الصحية 
بالليث

138832210001388322113883221الصحة العامة

العلوم 
الصحية 
بالقنفذة

129012900012901291290129الخدمات الطبية الطارئة

الطب 
821081900008210819082108190الطب و الجراحةبالقنفذة

الكلية 
الجامعية 

بأضم

03333330000333333اللغة والنحو والصرف

33212171549

186207393000186207393اللغة العربية

146157303000146157303الرياضيات

02972970000297297األحياء

02232230000223223علوم الحاسب اآللي

426184816090778158116223203441994978293981441994978293981اجمالى المقيدون للمرحلة الدراسية البكالوريوس

438175024394060174217323474455595197597534455595197597534اجمالى عدد المقيدين للفصل الدراسي األول



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ
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عمادة القبول والتسجيل

1549

3780

الشريعــة والدراسـات اإلسامية

العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــة

الــــتــــربــــيــــة

الهندسة بالقنفذة

التربية للبنات

الطب بالقنفذة

الكلية الجامعية بأضم

اللغة العربـية وآدابـهـا

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

الـــــطــــب

الكلية الجامعية بالجموم

التصاميم

األداب و العلوم اإلدارية

الكلية الجامعية بالقنفذة

الــدعــــوة وأصـول الــديـن

الحاسب األلي و نظم المعلومات

الهندسة بالليث

الحاسب األلي بالقنفذة

العلوم الصحية بالليث

العلوم الصحية بالقنفذة

الحاسب األلي بالليث

الدراسات القضائية واألنظمة

إدارة األعمال

السنة األولى المشتركة

التمريض

الكلية الجامعية بالليث

الصحة العامة و المعلوماتية الصحية

الـعـــلوم االجـتـمــاعـــيـة

طب األسنان

الهندسة و العمـارة اإلسامـيـة

8169
4798

1597

350
3129

1434
1

1332

356
701

221
129

190

4132

103

13070
13

8647
4971

990
422

406

13497

2107
9908

714
3500

1303
1539

140

الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية

783

الطاب المقيدون
للفصل الدراسي األول 
للعام   1439/1438  هـ 
مرحلة البكالوريوس

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

السنة 
التأهيلية 
المسائية

8012220201180123203 الشريعة

307552859

1501500015015 العلوم التطبيقية

6712619303367129196 اللغة العربية

9620430020298204302 الدعوة وأصول الدين

47951420114796143- العلوم االجتماعية

خدمة المجتمع 
والتعليم 
المستمر

112000112دبلوم اإلدارة المكتبية
141529 131427000131427دبلوم الموارد البشرية

المجتمع بمكة 
المكرمة

116100216314119101220دبلوم علوم الحاسب اآللي

3438091152

7407440478078دبلوم فني معماري

دبلوم المحاسبة المالية 
8326534805583270353التطبيقي

3316319614534167201دبلوم التسويق التطبيقي

2927029901129271300دبلوم المصارف

معهد اللغة 
العربية لغير 
الناطقين بها

00093861799386179تعليم اللغة العربية
117135252 101234972244973تعليم اللغة العربية- مستمع

الطالب المقيدون للفصل الدراسي الثاني لعام 1439/1438هـ 
ما دون البكالوريوس  )تاريخ سحب البيانات 1439/12/26هـ(



م الشؤون األكاديمية
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1438 - 1439هـ
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية الجامعية 
بالقنفذة

السنة التأهيلية المسائية
6106100061061الكلية الجامعية بالقنفذة

6893161

السنة التأهيلية المسائية
لالقسام العلميةبالقنفذة
)كيمياء-فيزياء-رياضيات(

707000707

السنة التأهلية المسائية - 
0707000007070اللغة العربية

السنة التاهلية المسائية-
علوم تطبيقية-الكلية الجامعية 

القنفذة
0222201102323

السنة األولى 
المشتركة

السنة األولى المشتركة 
المسائية

 مسار الهندسة والحاسب 
اآللي

451661303481664

6460124
السنة األولى المشتركة 
المسائية - مسار الكليات 
االدارية )كلية إدارة األعمال(

154459101164460

العلوم 
االقتصادية 

والمالية 
االسالمية

السنة التأهيلية المسائية - 
117485156127991127991االقتصاد

اجمالى المقيدون للمرحلة الدراسية مادون 
794158623801311572889251743266892517432668البكالوريوس - الفصل الثاني

السنة التأهلية المسائية

خدمة المجتمع و التعليم المستمر

المجتمع بمكة المكرمة

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكلية الجامعية بالقنفذة

السنة األولى المشتركة

العلوم االقتصادية و المالية االسامية

الفصل الثاني

مرحلة  ما دون 
البكالوريوس

الطالب 
المقيدون لعام 

1438/1439هـ 

859

1152

161

29

252

124

91
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قس

1438 - 1439هـ

193 192

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الشريعة 
والدراسات 
اإلسامية

278113391549283117400الشريعة - إنتساب

405627526808

145011156الشريعة مع اعداد تربوي

95509551080108106301063المحاسبة

106713702437121325107913832462التاريخ

2505330302225055305التاريخ- إنتساب

055000055التاريخ  مع إعداد تربوي

التربية

15701570001570157التربية البدنية

103723403377

التربية البدنية مع اعداد 
19001901011910191تربوي

التربية البدنية )التدريب 
7707700077077الرياضي(

االتربية البدنية )اإلدارة 
6306300063063الرياضية(

التربية البدنية )اإلدارة 
101000101الرياضية( مع إعداد تربوي

4121600041216التربية الفنية

الطالب المقيدون للفصل الدراسي الثاني لعام 1439/1438هـ 
مرحلة البكالوريوس  )تاريخ سحب البيانات 1439/12/26هـ(

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

التربية

التربية الفنية مع اعداد 
145193338178146200346تربوي

103723403377

التربية الفنية-التصميمات 
011000011المطبوعة واإلعالن

8835644413489359448التربية الخاصة

التربية الخاصة مسار 
اإلعاقة السمعية مع إعداد 

تربوي
57691260225771128

التربية الخاصة مسار 
اإلعاقة العقلية مع إعداد 

تربوي
8014622607780153233

التربية الخاصة مسار 
صعوبات التعلم مع إعداد 

تربوي
77771540337780157

التربية الخاصة مسار 
االضطرابات السلوكية 
والتوحد مع إعداد تربوي

951112060131395124219

التربية األسرية مع إعداد 
05425420660548548تربوي

رياض اطفال مع اعداد 
0780780012120792792تربوى
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1438 - 1439هـ
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عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم 
التطبيقية

35556692151520360581941األحياء

135620413397

9309330396096األحياء الدقيقة

011000011األحياء مع اعداد تربوى

022000022األحياء مع إعداد تربوي

24636861461824252386638الكيمياء

301712010121230183213الكيمياء البحتة

5505520257057الكيمياء الصناعية

الكيمياء البحتة مع اعداد 
011000011تربوي

22440763171118231418649الفيزياء

011000011الفيزياء مع اعداد تربوي

7727960683285الفيزياء الطبية

24444769131619247463710العلوم الرياضية

033000033الرياضيات التطبيقية

اللغة 
العربية 
وآدابها

83811331971527813089012112101اللغة والنحو والصرف
337346998072 اللغة والنحو والصرف- 

38135173232528384376760إنتساب

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

اللغة 
العربية 
وآدابها

البالغة والنقد مع اعداد 
011000011تربوى

135620413397

4971111160815223751211331645البالغة والنقد

36232969131215365341706البالغة والنقد- إنتساب

7141196191026275374012231963األدب

47839086842226482412894األدب- إنتساب

022000022األدب مع اعداد تربوي

الدعوة 
وأصول 

الدين

الدعوة والثقافة اإلسالمية 
134000134مع اعداد تربوي

5978671512693

15092183369263157220157223403912الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة 
106459416585192410696131682اإلسالمية- إنتساب

الكتاب والسنة مع اعداد 
112022134تربوي

123614252661146152298138215772959الكتاب والسنة

65641310691532476714451116الكتاب والسنة- إنتساب
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الدعوة 
وأصول 

الدين

112011123العقيدة مع اعداد تربوي

5978671512693
74912041953637013381212742086العقيدة

437358795101828447376823العقيدة- إنتساب

1265771017272282104القرآءات

العلوم 
االجتماعية

اللغة اإلنجليزية مع اعداد 
011000011تربوى

408242538335

47263711091451654866881174اللغة اإلنجليزية

5796751254511165846861270الجغرافيا

022000022الجغرافيا مع اعداد تربوى

الجغرافيا - تخصص 
التقنيات الجغرافية 

والخدمات
909000909

992100920016344099810432041الخدمة االجتماعية

33640674271522343421764اإلعالم

335790033336093اإلعالم)الصحافة(

6534621115817256614791140اإلعالم )العالقات العامة(

830831001093093اإلعالم )اإلذاعة والتلفاز(

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم 
االجتماعية

8688521720720278758721747علم المعلومات
408242538335 علم المعلومات مع إعداد 

011000011تربوي

الهندسة 
والعمارة 
االسالمية

العمارة اإلسالمية )تخصص 
2600260220222820282عمارة(

180001800

2390239410412800280الهندسة الكهربائية

الهندسة الكهربائية 
660661501581081)الكترونيات واتصاالت(

الهندسة الكهربائية )القوى 
5205280860060الكهربائية(

463046311301135760576الهندسة المدنية

4350435860865210521الهندسة الميكانيكية

6526481300991866165713186616571318الطب والجراحةالطب

الحاسب 
اآللي 
ونظم 

المعلومات

181408589177390198481679علوم الحاسب اآللي

5265411067

علوم الحاسب اآللي مع 
011000011إعداد تربوي

225274077225981نظم المعلومات

2770277290293060306هندسة الحاسب اآللي
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
معهد 
اللغة 

العربية 
لغير 

الناطقين 
بها

تعليم اللغة العربية 
00012001201200120للناطقين بغيرها

1240124 تعليم اللغة العربية 
000404404للناطقين بغيرها - مستمع

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

116235351369119241360طب المختبرات

4627621224

02772770770284284تغذية اكلينيكية

111222333246113226339عالج طبيعي

11201124041160116الخدمات الطبية الطارئة

10101013031040104تقنية التخدير

91019112101121الرعاية التنفسية

الصيدلة
181317498459185322507صيدلة

222409631
37871240003787124دكتور صيدلة

طب 
األسنان

طب وجراحة الفم 
155153308347158157315158157315واألسنان

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

الدراسات اإلسالمية- 
1501500015015144612972743إنتساب

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

مسار اللغة العربية مع 
202000202إعداد تربوي

144612972743

7207200072072اللغة العربية

مسار الرياضيات مع إعداد 
101000101تربوي

323205528101324205529الرياضيات

 مسار الكيمياء مع إعداد 
707000707تربوي

7707700077077الكيمياء

 مسار الفيزياء مع إعداد 
505000505تربوي

7307300073073الفيزياء

 مسار األحياء مع إعداد 
606000606تربوي

11001100001100110األحياء

38441179511415395415810علوم الحاسب اآللي

356313669303359313672المحاسبة

01061060110107107اإلعالم
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

0242400002424العالقات العامة

144612972743 022000022الصحافة

02302300110231231الخدمة االجتماعية

 اآلداب 
والعلوم 
اإلدارية

اللغة العربية مع إعداد 
011000011011تربوي

التصاميم

المالبس والنسيج مع 
0320320012120332332إعداد تربوي

011651165

01671670440171171المالبس والنسيج

السكن وإدارة المنزل مع 
04304300440434434إعداد تربوي

02232230550228228السكن وإدارة المنزل

التربية 
للبنات

القرآن الكريم والدراسات 
011000011اإلسالمية مع إعداد تربوي

099
القرآن الكريم والدراسات 

اإلسالمية مع إعداد 
تربوي- إنتساب

044011055

رياض األطفال مع إعداد 
033000033تربوي

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

119801198101119901199اللغة العربية

5971499610967

41004100004100410اللغة العربية -انتساب

34803480003480348الرياضيات

505000505الرياضيات مع اعداد تربوي

التربية الفنية مع إعداد 
9009000090090تربوي

2302300023023التربية الفنية

132711328000132711328الدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالمية- 
92909291019300930إنتساب

التربية البدنية مع إعداد 
50805080005080508تربوي

22502250002250225الفيزياء

56505651015660566اللغة اإلنجليزية

8108110182082اللغة اإلنجليزية- إنتساب

25802580002580258الكيمياء

اللغة العربية مع اعداد 
011000011تربوي

اللغة العربية مع اعداد 
077000077تربوي- إنتساب



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

203 202

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

010911091000010911091اللغة العربية

5971499610967

0212101102222اللغة العربية- إنتساب

اللغة العربية مع اعداد 
011000011تربوي

02762760110277277اللغة العربية -انتساب

05745740000574574الكيمياء

03443440000344344الفيزياء

022000022الفيزياء مع اعداد تربوي

011000011الرياضيات مع اعداد تربوي

03323320000332332الرياضيات

االقتصاد المنزلي مع 
011000011اعداد تربوي

الدراسات اإلسالمية- 
04874870330490490إنتساب

08668660000866866الدراسات اإلسالمية

06156150110616616اللغة اإلنجليزية

033000033اللغة اإلنجليزية- إنتساب

التربية األسرية مع إعداد 
03673670000367367تربوي

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 

بالليث

الدراسات اإلسالمية مع 
033000033اعداد تربوي

152226264148

الدراسات اإلسالمية مع 
055000055اعداد تربوي- إنتساب

اللغة العربية مع اعداد 
0141400001414تربوي

اللغة العربية مع اعداد 
099000099تربوي- إنتساب

االقتصاد المنزلي مع 
011000011اعداد تربوي

044000044الكيمياء مع اعداد تربوي

022000022الفيزياء مع اعداد تربوي

التربية األسرية مع إعداد 
02412410000241241تربوي

25902590002590259الرياضيات

174351525000174351525اللغة اإلنجليزية

13901390001390139الفيزياء

011000011فيزياء مع اعداد تربوي



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

205 204

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 

بالليث

54664811940005466481194الخدمة االجتماعية

152226264148

10101010001010101اإلعالم

16101610001610161اإلعالم )عالقات عامة(

03763760000376376الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة والثقافة 
01341340000134134اإلسالمية- إنتساب

142269411000142269411اللغة والنحو والصرف

اللغة والنحو والصرف- 
0545400005454إنتساب

01821820000182182الرياضيات

01491490000149149الفيزياء

01831830000183183الكيمياء

الصحة العامة 
والمعلوماتية 

الصحية

7212419613473127200التوعية والتعزيز الصحي

284254538
5805810159059صحة البيئة

تقنية وإدارة المعلومات 
7012619611271127198الصحية

7907920281081الوبائيات

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

كة
تر

ش
لم

ى ا
ول

األ
ة 

سن
ال

السنةاألولى المشتركة - 
مسار الهندسة و الحاسب 

اآللي
449199648562379505222727

149916323131

السنة األولى المشتركة 
- مسار الكليات الطبية 
)الطب-طب االسنان-

الصيدلة-علوم طبية-علوم 
صحية-تمريض(

48679712831612285028091311

السنة األولى المشتركة 
- مسار الكليات الطبية 
)الطب- العلوم الصحية(

57431000005743100

السنة األولى المشتركة - 
مسار الهندسة و الحاسب 

اآللي
1733721000017337210

السنة األولى المشتركة 
- مسار الكليات الصحية 
)العلوم الصحية فقط (

122941000122941

السنة األولى المشتركة - 
مسار الهندسة و الحاسب 

اآللي
3603600036036

السنة األولى المشتركة 
- مسار الكليات االدارية 

)كلية إدارة األعمال(
187462649273057214492706



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

207 206

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

إدارة 
األعمال

101375476194160120416536إدارة األعمال

2658031068
41236277281043244287التسويق

6513920434768143211السياحة والفندقة

3303310134034إدارة اعمال الحج والعمرة

الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

3500350210213710371الدراسات القضائية
687145832 311144455516316145461األنظمة

642623261346526533065265330التمريضالتمريض

الهندسة 
بالقنفذه

18001801011810181هندسة التشييد
3540354 17301730001730173الهندسة الصناعية

الهندسة 
بالليث

هندسة اإللكترونيات 
6406420266066واالتصاالت

1220122
5605600056056الهندسة البيئية

الحاسب 
اآللي 
بالليث

علوم الحاسب االلي - 
472442910004724429147244291بالليث

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الحاسب 
اآللي 

بالقنفذة

علوم الحاسب االلي - 
7643651201176437513بالقنفذة

103439542
علوم الحاسب اآللي مع 

123000123اعداد تربوي

هندسة الحاسب اآللي - 
2602600026026بالقنفذة

العلوم 
االقتصادية 

والمالية 
االسامية

627775140256481046838231506االقتصاد

209414433537

8180818360368540854االقتصاد- إنتساب

المصارف واألسواق 
17920638511415190210400المالية

179217396617185218403التمويل

180190370224182192374التأمين

العلوم 
الصحية 
بالليث

898317200089831728983172الصحة العامة

العلوم 
الصحية 
بالقنفذة

920920009209292092الخدمات الطبية الطارئة



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

209 208

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
الطب 

811061870008110618781106187الطب و الجراحةبالقنفذة

الكلية 
الجامعية 

بأضم

02672670000267267اللغة والنحو والصرف

27210921364

147194341000147194341اللغة العربية

125123248000125123248الرياضيات

03133130000313313األحياء

01951950000195195علوم الحاسب اآللي
373124061077922151613162832388284192680754388284192680754اجمالى المقيدون للمرحلة الدراسية البكالوريوس

381064219680302164714733120397534366983422397534366983422اجمالى عدد المقيدين للفصل الدراسي الثاني

1364

3537

الشريعــة والدراسـات اإلسامية

العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــة

الــــتــــربــــيــــة

الهندسة بالقنفذة

التربية للبنات

الطب بالقنفذة

الكلية الجامعية بأضم

اللغة العربـية وآدابـهـا

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

الـــــطــــب

الكلية الجامعية بالجموم

التصاميم

األداب و العلوم اإلدارية

الكلية الجامعية بالقنفذة

الــدعــــوة وأصـول الــديـن

الحاسب األلي و نظم المعلومات

الهندسة بالليث

الحاسب األلي بالقنفذة

العلوم الصحية بالليث

العلوم الصحية بالقنفذة

الحاسب األلي بالليث

الدراسات القضائية واألنظمة

إدارة األعمال

السنة األولى المشتركة

التمريض

الكلية الجامعية بالليث

الصحة العامة و المعلوماتية الصحية

الـعـــلوم االجـتـمــاعـــيـة

طب األسنان

الهندسة و العمـارة اإلسامـيـة

6808
3377

1224

315
2743

1165
1

1068

291
542

172
92
187

3397

124

10967
9

8072
4148

832
330

354

12693

1800
8335

538
3131

1067
1318

122

الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية

631

الطاب المقيدون
للفصل الدراسي الثاني 

للعام   1439/1438  هـ 

مرحلة البكالوريوس



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

211 210

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

ة 
مك

ع ب
تم

مج
ال

مة
كر

لم
ا

2222420224226دبلوم علوم الحاسب اآللي

47118165

505101606دبلوم فني معماري

دبلوم المحاسبة المالية 
114455000114455التطبيقي

5232800052328دبلوم التسويق التطبيقي

1495000014950دبلوم المصارف

اجمالى المقيدون للمرحلة الدراسية
 مادون البكالوريوس- الفصل الصيفي

441181623034711816547118165

الطالب المقيدون للفصل الدراسي الصيفي لعام 1439/1438هـ 
مرحلة ما دون البكالوريوس  )تاريخ سحب البيانات 1439/12/26هـ(

مرحلة  ما دون 
البكالوريوس

الطالب 
المقيدون لعام 

1438/1439هـ 

26

55

50

6

28

الفصل الصيفي

دبلوم علوم الحاسب اآللي

دبلوم فني معماري

دبلوم المحاسبة المالية التطبيقي

دبلوم التسويق التطبيقي

دبلوم المصارف



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

213 212

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الشريعة 
والدراسات 
اإلسالمية

3700370300304000400المحاسبة

14249132337 402415817279404422826التاريخ

011000011التاريخ  مع إعداد تربوي

التربية

303000303التربية البدنية

358446804

التربية البدنية مع اعداد 
7807800078078تربوي

التربية البدنية )التدريب 
2402400024024الرياضي(

االتربية البدنية )اإلدارة 
2302300023023الرياضية(

التربية الفنية مع اعداد 
61651260336168129تربوي

1392200013922التربية الخاصة

التربية الخاصة مسار 
اإلعاقة السمعية مع إعداد 

تربوي
3163700031637

الطالب المقيدون للفصل الدراسي الصيفي لعام 1439/1438هـ 
التخصصالكليةمرحلة البكالوريوس  )تاريخ سحب البيانات 1439/12/26هـ(

المجموعالمجموعغير سعوديسعودي
جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

التربية

التربية الخاصة مسار 
اإلعاقة العقلية مع إعداد 

تربوي
422870011422971

358446804

التربية الخاصة مسار 
صعوبات التعلم مع إعداد 

تربوي
361753011361854

التربية الخاصة مسار 
االضطرابات السلوكية 
والتوحد مع إعداد تربوي

473582055474087

التربية األسرية مع إعداد 
01261260220128128تربوي

رياض اطفال مع اعداد 
01431430550148148تربوى

العلوم 
التطبيقية

7917625525781181262األحياء

363629992

5805830361061األحياء الدقيقة

397511446104381124الكيمياء

201291490121220141161الكيمياء البحتة

2502510126026الكيمياء الصناعية

40871271454191132الفيزياء

3453910135540الفيزياء الطبية



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

215 214

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
العلوم 

التطبيقية
5612718301156128184العلوم الرياضية

363629992 022000022الرياضيات التطبيقية

اللغة 
العربية 
وآدابها

23229652872835239324563اللغة والنحو والصرف

5519481499 130300430178131307438البالغة والنقد

181313494044181317498األدب

الدعوة 
وأصول 

الدين

409578987235374116131024الدعوة والثقافة اإلسالمية

109412912385
439361800142741453388841الكتاب والسنة

22026848831518223283506العقيدة

4373477714القرآءات

العلوم 
االجتماعية

10618328901616106199305اللغة اإلنجليزية

138011602540

239223462224241225466الجغرافيا

الجغرافيا - تخصص 
التقنيات الجغرافية 

والخدمات
505000505

36128364401212361295656الخدمة االجتماعية

العلوم 
االجتماعية

341650134351954اإلعالم

138011602540 111122011111223اإلعالم)الصحافة(

29815745551015303167470اإلعالم )العالقات العامة(

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
العلوم 

االجتماعية
3203260638038اإلعالم )اإلذاعة والتلفاز(

138011602540 278239517246280243523علم المعلومات

الهندسة 
والعمارة 
االسالمية

العمارة اإلسالمية )تخصص 
98098120121100110عمارة(

126301263

1250125310311560156الهندسة الكهربائية

الهندسة الكهربائية 
690691201281081)الكترونيات واتصاالت(

الهندسة الكهربائية )القوى 
4804890957057الكهربائية(

3530353820824350435الهندسة المدنية

3530353710714240424الهندسة الميكانيكية

186987000186987186987الطب والجراحةالطب
الحاسب 
اآللي 
ونظم 

المعلومات

621321944222666154220علوم الحاسب اآللي

249173422 3182101131922نظم المعلومات

1600160200201800180هندسة الحاسب اآللي

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

115364033115667طب المختبرات

26134160 0323202203434تغذية اكلينيكية

3404301134144عالج طبيعي



م الشؤون األكاديمية
قس

1438 - 1439هـ

217 216

عمادة القبول والتسجيل

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

707000707الخدمات الطبية الطارئة

26134160 505000505تقنية التخدير

022011033الرعاية التنفسية

الصيدلة
108227335437112230342صيدلة

128277405 164763000164763دكتور صيدلة

طب 
األسنان

طب وجراحة الفم 
113140001131411314واألسنان

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

1101100011011اللغة العربية

634355989

1756023500017560235الرياضيات

 مسار الكيمياء مع إعداد 
101000101تربوي

3003000030030الكيمياء

 مسار الفيزياء مع إعداد 
101000101تربوي

1001000010010الفيزياء

 مسار األحياء مع إعداد 
303000303تربوي

4904900049049األحياء

160125285426164127291علوم الحاسب اآللي

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

189107296101190107297المحاسبة

634355989

066000066اإلعالم

0191900001919العالقات العامة

022000022الصحافة

0343400003434الخدمة االجتماعية

التصاميم

المالبس والنسيج مع 
01361360550141141إعداد تربوي

0326326
011000011المالبس والنسيج

السكن وإدارة المنزل مع 
01791790110180180إعداد تربوي

044000044السكن وإدارة المنزل

التربية 
للبنات
الكلية 

الجامعية 
بالقنفذة

رياض األطفال مع إعداد 
011000011011تربوي

44604460004460446اللغة العربية

16759002575
9809800098098الرياضيات

التربية الفنية مع إعداد 
3403400034034تربوي
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

التربية 
للبنات
الكلية 

الجامعية 
بالقنفذة

404000404التربية الفنية

16759002575

55405540005540554الدراسات اإلسالمية

التربية البدنية مع إعداد 
20202020002020202تربوي

5805800058058الفيزياء

18201821011830183اللغة اإلنجليزية

9609600096096الكيمياء

02942940000294294اللغة العربية

0101000001010الكيمياء

0424200004242الفيزياء

01041040000104104الرياضيات

02302300000230230الدراسات اإلسالمية

01431430000143143اللغة اإلنجليزية

التربية األسرية مع إعداد 
0777700007777تربوي

الكلية 
الجامعية 

بالليث

اللغة العربية مع اعداد 
011000011تربوي

5624801042
011000011الكيمياء مع اعداد تربوي

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 

بالليث

التربية األسرية مع إعداد 
0696900006969تربوي

5624801042

10501050001050105الرياضيات

276895000276895اللغة اإلنجليزية

3003000030030الفيزياء

2779537200027795372الخدمة االجتماعية

505000505اإلعالم

10901090001090109اإلعالم )عالقات عامة(

01191190000119119الدعوة والثقافة اإلسالمية

9707900097079اللغة والنحو والصرف

0121200001212الرياضيات

0252500002525الفيزياء

0202000002020الكيمياء

الصحة العامة 
والمعلوماتية 

الصحية

1333400013334التوعية والتعزيز الصحي

85967
101000101صحة البيئة

تقنية وإدارة المعلومات 
0252501102626الصحية

606000606الوبائيات
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

إدارة 
األعمال

482162646202654236290إدارة األعمال

109424533
1113814914512142154التسويق

264571213284674السياحة والفندقة

1501500015015إدارة اعمال الحج والعمرة

الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

16401646061700170الدراسات القضائية
2871288 11611171011171118األنظمة

259610112606226062التمريضالتمريض

الهندسة 
بالقنفذه

10901091011100110هندسة التشييد
1980198 8808800088088الهندسة الصناعية

الهندسة 
بالليث

هندسة اإللكترونيات 
3903910140040واالتصاالت

80080
4004000040040الهندسة البيئية

الحاسب 
اآللي 
بالليث

علوم الحاسب االلي - 
196887000196887196887بالليث

التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
الحاسب 
اآللي 

بالقنفذة
علوم الحاسب االلي - 

341882220113418922334189223بالقنفذة

العلوم 
االقتصادية 

والمالية 
االسالمية

278461739272956305490795االقتصاد

4646401104
62401023256542107المصارف واألسواق المالية

52541061015354107التمويل

405393112415495التأمين

العلوم 
الصحية 
بالليث

391200039123912الصحة العامة

العلوم 
الصحية 
بالقنفذة

101000101101الخدمات الطبية الطارئة

الطب 
011000011011الطب و الجراحةبالقنفذة
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التخصصالكلية
المجموعالمجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

الكلية 
الجامعية 

بأضم

01391390000139139اللغة والنحو والصرف

1369370

0454500004545اللغة العربية

1232400012324الرياضيات

01261260000126126األحياء

0363600003636علوم الحاسب اآللي

اجمالى المقيدون للمرحلة الدراسية 
105249604201284083317391093299352086710932993520867البكالوريوس

اجمالى عدد المقيدين للفصل 
10568972220290411331742109791005321032109791005321032الدراسي الصيفي

12

الشريعــة والدراسـات اإلسامية

العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

الـعــــلــوم الـتـطـبــيــقـيــة

الــــتــــربــــيــــة

الهندسة بالقنفذة

اللغة العربـية وآدابـهـا

الـــــطـــــب

الكلية الجامعية بالجموم

التصاميم

الكلية الجامعية بالقنفذة

الــدعــــوة وأصـول الــديـن

الحاسب األلي و نظم المعلومات

الهندسة بالليث

الحاسب األلي بالقنفذة

العلوم الصحية بالليث

العلوم الصحية بالقنفذة

الطب بالقنفذة

الحاسب األلي بالليث

الدراسات القضائية واألنظمة

إدارة األعمال

التمريض

الكلية الجامعية بالليث

الصحة العامة و المعلوماتية الصحية

الـعـــلوم االجـتـمــاعـــيـة

طب األسنان

الهندسة و العمـارة اإلسامـيـة

2337
804

160

14
989

326

288

223
1104

1
1
370

992

2575

1

1499

1042

62
198
80

2385

1263
2540

67
533

422
87

87

الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية

405

الطاب المقيدون
للفصل الدراسي الصيفي 

للعام   1439/1438 هـ 

مرحلة البكالوريوس

الكلية الجامعية بأضمالتربية للبنات



 قسم
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الدراسية
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قسم البرامج والخطط الدراسية
انسجامًا مع رؤية الجامعة وتوجهها نحو الريادة، ورغبة منها في االرتقاء بالمخرجات التعليمية لمواكبة خطط التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل 
ومعايير االعتماد األكاديمي تم استحداث قسم الخطط والذي يعنى بشؤون الخطط والبرامج الدراسية وتتبع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

واألكاديمية.
يقوم قسم الخطط والبرامج الدراسية بإنشاء الخطة الدراسية المتعلقة بكل قسم من أقسام الجامعة والعمل على تطويرها واإلشراف 
عليها، وتتكون الخطة من عدة مستويات مختلفة، وتشتمل على مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة، والتي يتعين على 

الطالب اجتيازها بنجاح حسب كل خطة للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المطلوب. 
الخطط الدراسية ليست ثابتة بل تخضع لعمليات تحديث بشكل مستمر لتواكب كل حديث ومستجد في مجال التخصص باإلضافة إلى سوق 

العمل.

الخطط الدراسية
   الخطط الدراسية هي مجموع المقررات الدراسية التخصصية في خطط الكلية بشكل عام وفي خطة القسم بشكل خاص باإلضافة إلى 
المقررات العامة للجامعة والتي يتشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطلبة اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية. 

المقرر الدراسي
     هو مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص من تخصصات كليات الجامعة والذي يتعين على الطالب اجتيازه للحصول 

على المستوى الذي يليه.

المستوى
هو الدال على المرحلة الدراسية، وفقًا للخطط الدراسية المعتمدة.

أهداف قسم البرامج والخطط الدراسية:
التوسع المعرفي والتقني الذي يواجه العملية التعليمية بمختلف فروعها.. 1
الحاجة إلى إيجاد معايير واليات واضحة إلعداد الخطط والبرامج األكاديمية.. 2
االرتقاء بالمحتوى المعرفي والمهارى في الخطط الدراسية وربط أهداف البرامج والخطط الدراسية بالمخرجات التعليمية.. 3
تحديث البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق مع رسالة ورؤية الكلية والجامعة في ضوء معايير أكاديمية متميزة.. 4
وضع المواصفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط الدراسية بما يتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.. 5
تقديم الدعم والمساندة لألقسام األكاديمية لخلق بيئة مناسبة لتطوير البرامج الدراسية.. 6
تقويم الخطط والبرامج الدراسية في األقسام األكاديمية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع رسالة وأهداف الجامعة.. 7

مهام قسم الخطط والبرامج الدراسية 
االتصال المباشر بأقسام كليات الجامعة إلصدار الخطة بالشكل الصحيح.. 1
التنسيق مع األقسام للتحديثات الجديدة )إن وجدت(، بعد موافقة لجنة المناهج.. 2
إنشاء الخطة الدراسية، ومن ثم إدراج المقررات الدراسية ضمن الخطة المعتمدة في كل تخصص.. 3
متابعة الكليات واألقسام في ترجمة الخطط والبرامج الدراسية.. 4
اإلشراف على عمليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية.. 5
مساعدة الكليات واألقسام في وضع البرامج بما يتناسب ومتطلبات خطط التنمية واختيار الوسائل التي تحقق ذلك.. 6
إعداد األدلة والنماذج التي تحقق األداء المتميز والمتطور في إعداد الخطط الدراسية.. 7
تزويد قسمي القبول والتسجيل بكل ما هو مستحدث في الخطط الدراسية .. 8
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معايير إعداد الخطة الدراسية:
تكوين رقم المقرر والذي أصبح من عشر خانات للمقررات في الترقيم الجديد والمقر من قبل لجنة المناهج للبرامج والخطط الجديدة لألعوام . 1

القادمة، والذي يشمل على: )أ - رمز الكلية ب - رمز القسم ج - رمز سنة المقرر د - موضوع المقرر هـ -تسلسل المقرر و - عدد الوحدات 
/ القسم المستفيد(.

 التأكد من انعدام االزدواجية في ارقام المقررات بالمنظومة.. 2
يتطلب إلضافة متطلب سابق ألي مقرر ضمن الخطة الدراسية توصية من مجلسي القسم والكلية وموافقة لجنة المناهج.. 3
يتطلب تعديل الخطة الدراسية بعد اقرارها أو إلغاء شيء منها أو معادلة المقررات توصية من مجلسي القسم والكلية وموافقة لجنة . 4

المناهج. 

ان يتضمن كل مقرر وصفا للمفردات مفصال يميزه عن المقررات األخرى.. 5

ترميز المقررات في منظومة الجامعة:
الجداول التوضيحية للترقيم والترميز الجديد  

الكليةالقسمسنة المقررموضوع المقررتسلسل المقررعدد الوحدات الدراسية -القسم المستفيد

التوضيحالتوضيحالمعنىالرقم
كلية الهندسة بالقنفذةكود الكليةالخانة األولى والثانية
قسم هندسة التشييدكود القسمالخانة الثالثة والرابعة

التوضيحالتوضيحالمعنىالرقم

سنة المقررالخانة الخامسة
مقرر بدون وحدات0
السنة األولى1
السنة الثانية2
السنة الثالثة3
السنة الرابعة4

موضوع المقررالخانة السادسة

0

1

2

3

4

5

6

7

8

مشروعات التخرج والتدريب والمواضيع الخاصة9
الرقم المتسلسل للمقرر في مجموعة مواضيع تخصصية )10-99(الرقم المتسلسل للمقرالخانة السابعة والثامنة

عدد وحدات المقرر او القسم المستفيد من المقررعدد وحدات المقررالخانة التاسعة والعاشرة
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الخطط

عدد الخطط الدراسية 
المعتمدة

عدد الخطط الدراسية 
المستحدثة

دبلوم

13

0

سنة تأهيلية

13

2

بكالوريوس

307

21

إحصائية لجميع الخطط الدراسية بالجامعة:

أرقام تخصصات وتوصيات أقسام الجامعة
كلية الشريعة رمزها 1

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص

10100591010029قسم الشريعة

10100381010038قسم الشريعة

10700591070029قسم التاريخ

1070059قسم التاريخ

كلية التربية رمزها 2

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص

210003332100023قسم التربية الخاصة

210013342100134مسار اإلعاقة السمعية

210033342100334مسار اإلعاقة العقلية

210043342100434مسار صعوبات التعلم

210063342100634مسار االضطرابات السلوكية والتوحد
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القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--2320031قسم التربية األسرية

--2330153قسم رياض األطفال

20400542040054قسم التربية الفنية 

20401602040125قسم التربية الفنية

20312222--قسم التربية البدنية )تدريب رياضي(

20313222--قسم التربية البدنية )اإلدارة الرياضية(

كلية العلوم التطبيقية رمزها 4

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص

4010033--قسم األحياء

4020033--قسم الكيمياء

4030033--قسم الفيزياء

4030137--فيزياء طبية

4040033--قسم العلوم الرياضية

40206334020633قسم الكيمياء مابعد التحضيري

40300334030033قسم الفيزياء مابعد التحضيري

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص

40300374030037الفيزياء

--4030137الفيزياء الطبية

40200374020037الكيمياء

40100374010037األحياء

40400374040037الرياضيات

4020737--كيمياء صناعية

4010137--االحياء الدقيقة

41500374150037السنة التأهيلية المسائية

كلية اللغة العربية رمزها 5

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص

50100595010019قسم اللغة والنحو والصرف

50200585020028قسم البالغة والنقد

50300595030019قسم األدب
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كلية الدعوة وأصول الدين رمزها 6

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص

60100536010032قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

60200536020023قسم الكتاب والسنة

60300536030023قسم العقيدة

60501536050123قسم القراءات

كلية العلوم االجتماعية رمزها 7

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
70100547010024قسم اللغة اإلنجليزية

70200597020019قسم الجغرافيا

70301557030125قسم الخدمة االجتماعية

70600577060026قسم اإلعالم

70601567060126قسم اإلعالم )الصحافة(

70602567060226قسم اإلعالم )عالقات عامة(

70700557070025علم المعلومات

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات  رمزها 14

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
1401005714010030علوم الحاسب اآللي

1401003014010037علوم الحاسب اآللي 

14020038نظم المعلومات

كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية رمزها 8

القسم
طالب - العابديةطالبات - الزاهر

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
6301003563010035االقتصاد

6301003763010037االقتصاد

6304003763040037التأمين

6303003763030037التمويل

6302013763020037المصارف واالسواق المالية

6315003763150037السنة التأهيلية المسائية



ط الدراسية
م الخط

قس

1438 - 1439هـ
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عمادة القبول والتسجيل

كلية العلوم التطبيقية للبنات رمزها 24

القسم
طالب - العابديةالعزيزية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
----قسم الكيمياء

----قسم األحياء

--4010033قسم األحياء ما بعد التحضيري

--4040033قسم الرياضيات ما بعد التحضيري

كلية الدراسات القضائية واألنظمة  رمزها 55

القسم
طالب - العابديةالعزيزية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
5502003255020032األنظمة

55010032--الدراسات القضائية

كلية اللغة العربية )5( للمستجدات فقط

القسم
طالب - العابديةريع ذاخر طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--5010059قسم اللغة والنحو والصرف

القسم
طالب - العابديةريع ذاخر طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--5020058قسم البالغة والنقد

--5030059قسم األدب

كلية العلوم االجتماعية )7( للمستجدات فقط

القسم
طالب - العابديةريع ذاخر طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--7010054قسم اللغة اإلنجليزية

كلية إدارة األعمال )54(

القسم
طالب - العابديةريع ذاخر طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--54010033قسم إدارة أعمال

--54020033قسم التسويق

--54030033قسم السياحة والفندقة



ط الدراسية
م الخط

قس

1438 - 1439هـ
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عمادة القبول والتسجيل

كلية التصاميم )26(

القسم
طالب - العابديةشارع المنصور طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--26010028المالبس والنسيج مع إعداد تربوي

--26020028السكن وإدارة المنزل مع إعداد تربوي

--26010138المالبس والنسيج 

--26020138السكن وإدارة المنزل 

--26110238التصميمات المطبوعة واإلعالن

--26110138التصميم الداخلي

السنة األولى المشتركة )55(

القسم
طالب - العابديةطالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
48000030--المسار العلمي - الششة

48540033485432المسار اإلداري - الششة

4802013748140030مسار الهندسة والحاسب اآللي - الششة

4810003248100033المسار الطبي- العابدية

4828023748280237السنة األولى المشتركة مسار الهندسة والحاسب- القنفذة

القسم
طالب - العابديةطالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
37-48300134مسار الكليات الصحية )العلوم الصحية فقط( - الليث

4830023748300237السنة األولى المشتركة مسار الهندسة والحاسب -الليث

48230039السنة األولى المشتركة )علوم الحاسب اآللي (- الجموم

4802043748020437السنة األولى المشتركة مسار الهندسة والحاسب مكة

4802013748020137السنة األولى المشتركة المسائية مسار الهندسة والحاسب مكة

خدمة المجتمع والتعليم المستمر رمزها 11

القسم
طالب - العابديةالششة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
6315003563150035العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

48150023--الكليات العلمية مسائي

الكلية الجامعية بالقنفذة )29( -)28 (

القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
2901013528020053اللغة العربية

2902013328070023الكيمياء



ط الدراسية
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241 240

عمادة القبول والتسجيل

القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--29020139الكيمياء

2903013328130435الفيزياء

--29030139الفيزياء

2904003328040235الرياضيات

--29040039الرياضيات

2910013328010028الدراسات اإلسالمية

2914003128140235اللغة اإلنجليزية

--29140039اللغة اإلنجليزية

--29150031التربية األسرية مع اعداد تربوي

--29150037التربية األسرية مع اعداد تربوي

2902003729020037الكيمياء مع اعداد تربوي

كلية الطب بالقنفذة رمزها 67

القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
6701003567010035الطب والجراحة

56010034--التمريض

كلية الهندسة بالقنفذة رمزها 57

القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص

57010033--هندسة التشييد

57010038--هندسة التشييد

 57020033--الهندسة الصناعية

57020038--الهندسة الصناعية

الكلية الجامعية بالليث )30(

القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--30080032التربية األسرية

3012003230120031اللغة اإلنجليزية

3014003230140032الخدمة االجتماعية

3021003430210034الدعوة والثقافة اإلسالمية

302003430220034اللغة العربية )نحو وصرف(

3030003330300033الرياضيات

3031343430313434الفيزياء

3032343430323434الكيمياء



ط الدراسية
م الخط

قس

1438 - 1439هـ
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القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
30313437--الفيزياء

30323437--الكيمياء

30210137--الدعوة والثقافة االسالمية

30040037--الرياضيات

30050037--الكيمياء مع اعداد تربوي

30220137--اللغة والنحو والصرف مع اعداد تربوي

30130137--فيزياء مع اعداد تربوي

59010060علوم الحاسب اآللي

العلوم الصحية بالليث رمزها 65

القسم
الليث طالبالليث طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
--65010035الصحة العامة

الهندسة بالليث رمزها 58

القسم
الليث طالبالليث طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
58010033--هندسة االلكترونيات واالتصاالت

58020035--الهندسة البيئية

58010037--هندسة االلكترونيات واالتصاالت

58020037--الهندسة البيئية

الكلية الجامعية بالجموم )23(

القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
2316003023160030علوم الحاسب اآللي

2317003323170033المحاسبة

2304053323040533الرياضيات

2318003523180035اإلعالم

2319003523190035الخدمة االجتماعية

2307023723070237االحياء

2304053723040137رياضيات
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القسم
القنفذة طالبالقنفذة طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
2318023723180237الصحافة

2318013723060237العالقات العامة

2305023723050237الكيمياء

الكلية الجامعية أضم )68(

القسم
أضم طالبأضم طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
6803003568030035الحاسب اآللي

6801003568010035لغة نحو وصرف

6802013568020135الرياضيات

6802023568020235احياء

6802023768020237االحياء

6802013768020137رياضيات

6801013768010137اللغة العربية

كلية الطب رمزها 10

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
1031003310310033الطب والجراحة

10310037الطب والجراحة

كلية العلوم الطبية التطبيقية رمزها 17

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
17010034طب المختبرات

17020037التغذية االكلينيكية

17040034العالج الطبيعي

17063038التقنية السريرية  الرعاية التنفسية



ط الدراسية
م الخط

قس
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عمادة القبول والتسجيل

كلية الصيدلة رمزها 18

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
18000033الصيدلة

18040033الصيدلة االكلينيكية  دكتور صيدلة

كلية طب االسنان رمزها 19

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
19010033طب وجراحة الفم واألسنان

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية رمزها 46

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
4606003546070035التوعية والتعزيز الصحي

4608003546020233ادراة وتقنية المعلومات الصحية

كلية التمريض رمزها 56 

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
56010034التمريض

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية رمزها 8 

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
8010130--هندسة عمارة اسالمية

8020130--هندسة كهربائية

8020330--كهربائية )قوى كهربائية(

8020230--كهربائية )الكترونيات واآلالت(

8030131--هندسة مدنية

8040130--هندسة ميكانيكية

8050123--هندسة الحاسب اآللي

8010137الهندسة والعمارة

كلية المجتمع بمكة رمزها 13

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
13120025--دبلوم تقنية المختبرات

13130027--دبلوم فني صيدلة

13140025--دبلوم فني بصريات

13310025--دبلوم علوم حاسب
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القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
13370025--دبلوم فني معماري

13550025--دبلوم المحاسبة المالية

13560025--دبلوم التسويق

13570032--دبلوم المصارف

معهد اللغة العربية 5

القسم
العابدية طالبالعابدية طالبات

رقم التوصيةرقم التخصصرقم التوصيةرقم التخصص
1501004--تعليم اللغة العربية

1502002--تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

متطلبات الجامعة:
   وهي المواد اإلجبارية التي يتم تدريسها لجميع أقسام الجامعة وتشتمل على 21 وحدة دراسية وهي على النحو التالي:

الوحدات اسم المقرررقم المقررالتسلسل
الدراسية

األنشطة
عملينظري

22القران الكريم )1(1605101

22القران الكريم )2(2605201

22القران الكريم )3(3605301

22القران الكريم )4(4605401

22الثقافة اإلسالمية )1(5601101

22الثقافة اإلسالمية )2(6601201

33الثقافة اإلسالمية )3(7601301

22الثقافة اإلسالمية )4(8601401

22السيرة النبوية9102101

22اللغة العربية10501101

21مجموع الوحدات الدراسية



قسم
الخدمات
الطابية
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عمادة القبول والتسجيل

قسم الخدمات الطابية 
نبذة عن القسم:

       يقوم قسم الخدمات الطالبية على توفير العديد من الخدمات اإللكترونية وغير اإللكترونية للطلبة؛ وتتنوع هذه الخدمات فمنها خدمة 
ذاتية، ومنها خدمة مقدمة الى إدارات وأقسام الجامعة. وكذلك خدمات مقدمة لجهات حكومية أخرى، باإلضافة الى مساعدة الطلبة في حل 

المشاكل التي قد تواجههم في الدخولهم عبر البوابة اإللكترونية.

أهداف القسم:
خدمة الطالبة أكاديميا.. 1
تطوير خدمات وعمليات القبول والتسجيل مع التوظيف األمثل للتقنية.. 2
التسهيل على الطالبة في الحصول على الخدمة المطلوبة بأسرع وقت وأقل جهد.. 3
توفير متطلبات الحركات األكاديمية حسب الوقت المحدد لها. . 4
مساعدة الطالبة في الحصول على األوراق المطلوبة من الجهات الخارجية )كاألحوال المدنية، دورات شركة أرامكو، مكاتب اإلستقدام ..... 5

الخ(.

مهام القسم:
طباعة إفادة انتظام.. 1
طباعة إفادة تخفيض تذاكر الخطوط السعودية.. 2
طباعة نموذج تأجيل الفصل الدراسي للطلبة المنقطعين والمفصولون أكاديميا.. 3
طباعة نموذج اعتذار عن الفصل الدراسي للطلبة المنقطعين والمفصولون أكاديميا.. 4
طباعة سجل أكاديمي. . 5

طباعة جدول الطالبة.. 6
طباعة نماذج اإلنسحاب  للطلبة المنقطعين والمفصولين األكاديميًا.. 7
طباعة السجالت اإلرشادية. . 8
تسليم البطاقات الجامعية للطالبات المؤجالت والمعتذرات عن الدراسة.. 9

تحديث موقع الطالبة.. 10
تعديل بيانات الطالبة الشخصية باللغة العربية واإلنجليزية ورقم هاتفها المحمول.. 11
تسليم أصول ملفات )شهادات المرحلة الثانوية( للطالبات الخريجات والمنسحبات.. 12

اجراءات عامه عند تنفيذ أي خدمه للطالبة:  
      تواجد الطالبة شخصيًا مع احضار  البطاقة الجامعية أو الهوية الوطنية , في حاله عدم تواجد الطالبة يجب  أن تحضر الموكلة توكيل من 

المحكمة او تفويض من العمدة  باإلضافة الى البطاقة الجامعية أو اصل بطاقه االحوال.

مهام تم انجازها خالل العام : 
عمل أرشفة الكترونيه لملفات الثانوية العامة.. 1

المشاركة في ملتقى المستجدين بالمشاركة مع عمادة شؤون الطالب,2. 
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طباعة 
النماذج

اإلجمالي1457

3378

إحصائية بإنجاز
قسم الخدمات 

الطابية
شطر الطالبات
للعام الجامعي 

1439/1438هـ

تسليم
البطاقات الجامعية

299 تسليم ملفات
الثانوية العامة

549

الرد على
االستفسارات

519

تحديث 
المعلومات

554

النماذج المستخدمة في القسم

اآلليةالنموذجم

القبول طباعة إفادة انتظام) في حالة تقديمها لجهات حكومية اخرى(1 عمادة  جناح  من  ختمها  الموظفة   قبل  من  طباعتها 
والتسجيل.

عمادة طباعة إفادة تخفيض تذكرة الخطوط السعودية للرحالت الداخلية.2 جناح  من  ختمها  الموظفة  قبل  من  وتوقيعها  طباعتها 
القبول والتسجيل.

القبول طباعة السجل األكاديمي3 عمادة  جناح  من  ختمه  الموظفة  قبل  من  طباعته 
والتسجيل.

طباعته من قبل الموظفةطباعة السجل اإلرشادي للطالبة4

طباعة نموذج طلب )تأجيل( عن الدراسة للطالبة5
من  طباعته  والدبلوم:  االنتساب  برنامج  طالبات  عدا  )الكترونيًا( 
قبل الموظفة ثم استكمال االجراء من قسمها ثم  الرجوع الى 
الكلية لرفع معامله الى قسم الشؤون االكاديمية لتنفيذ الحركة.

طباعة نموذج طلب )اعتذار( عن الدراسة للطالبة6
من  طباعته  والدبلوم:  االنتساب  برنامج  طالبات  عدا  )الكترونيًا( 
قبل الموظفة ثم استكمال االجراء من قسمها ثم  الرجوع الى 
الكلية لرفع معامله الى قسم الشؤون االكاديمية لتنفيذ الحركة.

طباعة نموذج طلب )انسحاب( من الجامعة للطالبة.7

الدراسة والمفصوالت  المنقطعات عن  الطالبات  )الكترونيًا( عدا 
من  ثم  المحددة  األقسام  من  االجراءات  يستكملن   : أكاديميًا 
قسم الشؤون االكاديمية لتنفيذ الحركة وتسليم البطاقة وأخيرا 
والختم  الملف  الستالم  الطالبية  الخدمات  وحدة  الى  العودة 

عليه.
طباعته من قبل الموظفة.طباعة جدول للطالبة8
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اآلليةالنموذجم

تحديث موقع الطالبة9

الهاتف  احضار  )يستلزم  للطالبات  المرور  كلمة  تحديث  مالحظة: 
المحمول الخاص بالطالبة أو تعديله في حالة تم تغييره من قبل 

الطالبة(.
الشخصية   بياناتها  التعديل في  أو  المرور  كلمة  استعادة  اآللية: 

من قبل الموظفة أو ذاتيًا من قبل الطالبة.

استعالم عن معلومات الطلبة10
شاشة تستعلم  بها الموظفة عن حالة الطالبة وبياناتها الشخصية 
أو عن رقمها الجامعي ويتم ذلك من خالل احضار سجلها المدني 

المسجل بأصل الهوية الوطنية

, بعد تعديل بيانات الطالبة الشخصية ورقم هاتفها المحمول11 شاشة يتم  من خاللها تعديل بيانات الطالبة  الشخصية  
مطابقة أصل الهوية الوطنية

المعتذرات استالم البطاقات الجامعة12 أو  المؤجالت  للطالبات  الجامعية(  )البطاقات  تسليم 
بعد تنفيذ الحركة من قبل قسم الشؤون األكاديمية.

تسليم أصل )شهادة الثانوي( للطالبات الخريجات أو المنسحبات استالم شهادة الثانوي13
بعد تنفيذ الحركة من قبل قسم الشؤون األكاديمية.
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عمادة القبول والتسجيل

نبذة عن وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
ُتعّد وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل محور االرتكاز في الجامعة؛ حيث يرتبط القبول والتسجيل عادة بوجود التعليم الجامعي، 
وتطبيق لوائح الجامعة الدراسية. وتأتي أهمية الوكالة من خالل المسؤوليات المناطة بها في تقديم الخدمات لطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ 
فهي المركز الرئيس الذي يبدأ منه الطلبة الحياة الجامعية إلى حين تخرجهم فيكتسبون وعيًا في مواجهة ومعالجة أي مشاكل قد تواجههم 

على خالل مسيرتهم األكاديمية. 

أهداف وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
تعزيز التعاون بين الجهات المشاركة في تنفيذ خطة التسجيل.. 1
تسهيل وتطوير اإلجراءات الخاصة بالتسجيل.. 2
وضع خطة دقيقة واضحة إلعداد الجدول الدراسي.. 3
تسجيل مقررات المستوى الدراسي للطلبة.. 4
المحافظة على حقوق الطلبة وعضو هيئة التدريس أكاديميا، وتعديلها حسب النظام.. 5
إتاحة الفرصة للطلبة بإتمام دراستهم بما يتوافق مع ظروفهم.. 6

مهام وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
إعداد الجداول الدراسية بالتنسيق مع األقسام األكاديمية.. 1
إعداد جداول االختبارات النهائية والتنسيق مع األقسام األكاديمية في حال وجود تعارض.. 2
تسكين القاعات للمحاضرات.. 3
متابعة إدخال نتائج الطلبة.. 4
إجراء المعادالت للمقررات األكاديمية.. 5
الرفع بالساعات اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس إلى إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.. 6
إعداد جداول الطلبة الزائرين للجامعة.. 7
إعداد التقويم األكاديمي للسنة الدراسية القادمة بالتعاون مع وكاالت العمادة.. 8
اإلشراف على الفصل الصيفي.. 9
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نبذة عن قسم التسجيل:
يتولى قسم التسجيل وضع خطة استعدادا لكل فصل دراسي قبل بدايته مع األقسام األكاديمية وذلك إلعداد جداول الطلبة وخطة لتعديل 

الجداول. 
كما يتابع شؤون التسجيل مع االقسام و الكليات االكاديمية و إحساب المعدالت للطلبة. 

مهــــــــام قسم التسجيل:
إعداد الجداول الدراسية لجميع كليات الجامعة، بالتنسيق مع كليات الجامعة.. 1
تسكين المقررات حسب القاعات المتاحة.. 2
ربط العبء الدراسي العضاء هيئة التدريس بالمقررات التابعة لهم بالتنسيق مع االقسام االكاديمية.. 3
عمل التسجيل اآللي التجريبي ثم عمل التسجيل اآللي النهائي.. 4
المشاركة في إعداد التقويم األكاديمي فيما يخص التسجيل.. 5
وضع الخطط الزمنية الخاصة بتسجيل الطلبة بما يتناسب مع تخصص الطالب األكاديمي، وحسب حالة الطالب االكاديمية ومعدله التراكمي . 6

ومستواه الدراسي.
وضع آلية التسجيل بما يتناسب مع الكليات واالقسام اإلكاديمية.. 7
متابعة عمليات الحذف واإلضافة والتعديل عن طريق موقع الجامعة.. 8
متابعة عمليات الحذف واإلضافة والتعديل عن طريق االقسام األكاديمية.. 9

تقديم الخدمات الالزمة للكليات واألقسام والطالب والطالبات.. 10
إعداد احصائية ما قبل التسجيل.. 11
متابعة الكليات بشأن تحديث الجداول الدراسية واستخراج المالحظات واشعار االقسام بها ووضع االقتراحات المناسبة لمعالجة المالحظات.. 12
تسجيل جداول طلبة السنة األولى المشتركة حسب المجموعات المناسبة.. 13
اعداد جدول االمتحانات النهائية.. 14

تسكين االمتحانات النهائية في القاعات المناسبة حسب المتاح.. 15
تسجيل المقررات من خارج الخطة مع المعادلة.. 16
الغاء أو دمج أو تغير موعد أو تغير عضو هيئة التدريس للشعب بالتنسيق مع االقسام األكاديمية.. 17
تسجيل الطلبة الزوار من خارج الجامعة بعد اصدار رقم جامعي من قسم القبول حسب المتاح بالجامعة.. 18
اعداد الخطابات الالزمة لتوجيه الطلبة كزائرين إلى جامعات اخرى.. 19

المشاركة في اغالق الفصل الدراسي واحتساب المعدل للطلبة وتفعيل الفصل الدراسي القادم.. 20
التواصل مع عضوات لجنة التنسيق األكاديمي.. 21

إحصائية حركات التسجيل باإلنترنت للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد المقرراتعدد الطلبةحركة التسجيل

الفصل
األول

اإلضافة

الحذف

تغيير الشعبة
اإلجمالي

3254684451

45219246549

40383209048

11814832546
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إنجازات قسم التسجيل 
خطة التسجيل للعام الجامعي 1438 /1439 هـ

أوال: االستعداد لتجهيز الجداول الدراسية مع األقسام:
الفصل . 1 حسب  )الفردية/الزوجية(  المقررات  لفتح  المتبعة  واإلجراءات  والخطوات  بالضوابط  األكاديمية  والكليات  لالقسام  خطاب  توجيه 

الدراسي. 
ثانيا: بعد االنتهاء من إعداد الجداول في األقسام وتسليمها لوكالة شؤون التسجيل تمت الخطوات الالحقة:

إدخال جدول األقسام التي لم تدخل جدولها في نظام األوراكل.. 1
مراجعة الجداول المدخلة في نظام اوركل من قيل األقسام حسب احصائية ما قبل التسجيل والخطة الدراسية والتأكد من التزام األقسام . 2

بالضوابط المتبعة في إعداد الجداول.
التأكد من فتح مقررات المستويات حسب الفصل الدراسي وحجزها للقسم المطلوب.. 3

الفصل
الثاني

اإلضافة

الحذف

تغيير الشعبة
اإلجمالي

عدد المقرراتعدد الطلبةحركة التسجيل

789714725

40663205041

39335195474

87895415240

الفصل
الصيفي

اإلضافة

الحذف

تغيير الشعبة
اإلجمالي

عدد المقرراتعدد الطلبةحركة التسجيل

1571433229

40637001

611910

2038841140

المساعدة في توفير عضو هيئة تدريس للمقررات التي لم يتمكن القسم من إسنادها لوجود عجز في أعضاء هيئة التدريس عنده )حسب . 4
التخصصات(.

المساهمة في البحث والتبديل في القاعات ذات السعة الكبيرة ليتم تسكينها للمقررات التي فيها عدد كبير من المسجالت وذلك في . 5
حالة مقدرة القسم على التدريس بأعداد كبيرة.

حجز المقررات لألقسام التي تحتاجها في المستوى )الفردي/الزوجي( حسب الفصل الدراسي.. 6
حجز المقررات لألقسام التي لها معادلة للقسم الذي يحتاجها في المستوى )الفردي/الزوجي( حسب الفصل الدراسي.. 7
التأكد من ربط مقررات النظري بالعملي من قبل األقسام.. 8

ثالثا: القيام بتسجيل آلي تجريبي أولي لجميع المقرات :
مراجعة الجداول بعد التسجيل اآللي التجريبي لمعرفة العجز والفائض من الشعب ومخاطبة االقسام ليتم التعديل حسب المالحظات الواردة من التسجيل اآللي كما يلي:

مراجعة عدد الطلبة في جدول كل قسم وكل مقرر لمعرفة مدى مناسبة الموعد المفتوح لهم.. 1
تنفيذ التعديالت على الجدول بناًء على التسجيل اآللي بعد توجيه األقسام من شؤون التسجيل لذلك بناء على الخطابات المرسلة من . 2

األقسام حسب األنظمة.
حصر الطلبة الخريجين، و دراسة فتح جميع المقررات لهن مع أقسامهن.. 3

رابعا: يتم إجراء التسجيل اآللي النهائي بعد إغالق الفصل الدراسي وبعد االنتهاء من بعض اإلجراءات األكاديمية التالية:
الطلبة المحولون. . 1
الطلبة المنقطعون . 2
الطلبة المفصولون أكاديميا.. 3
الطلبة المتأهلون . 4
الطلبة المستجدون.. 5
الطلبة المخصصون. . 6
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خامسا: االستعداد لجداول االختبار النهائية:
عمل تسجيل آلي مبدئي لالختبارات النهائية.. 1
إرسال تقارير حول أعداد االختبارات في كل جلسة و التعارضات لدى الطلبة.. 2
تسكين قاعات االختبارات النهائية، وإظهار جداول االختبارات للطلبة.. 3

اإلسهامات التطوعية: 
تصميم وإعداد ورشة »اعداد الجدول الدراسي«.  وهدفت الورشة إلى :

التعريف بأهمية إعداد الجداول الدراسية وفق معايير تضبط جودتها.. 1
التعريف بدور لجنة إعداد الجدول الدراسي ودور لجنة اإلرشاد األكاديمي.. 2
التعريف بكيفية التخطيط إلعداد الجداول الدراسية بما في ذلك حصر الموارد ودراسة االحتياج.. 3
تقديم األساليب المختلفة لتصميم الجدول الدراسي.. 4
شرح أهم الضوابط التي تحدد الوقت المناسب لفتح مقرر وتحديد سقف الشعبة.. 5
شرح عملي لطريقة إدخال الجدول الدراسي على منظومة الجامعة.. 6
استعراض أهم مشاكل التسجيل المرتبطة بالجدول الدراسي.. 7

وحدة الساعات االضافية والمتعاونين 

 تقوم وحدة الساعات االضافية و المتعاونين باحتساب الساعات الزائدة عن الساعات التدريبية من النصاب المعتمد التي يقدمها اعضاء هيئة 
التدريس خالل الفصل الدراسي باإلضافة إلى احتساب الساعات التدريسية التي يقدمها المتعاونين مع االقسام األكاديمية بغرض الرفع بها 

للجهات المختصة.

االهداف:
الحفاظ على الحقوق المالية ألعضاء هيئة التدريس والمتعاونين.. 1
الحرص على تنفيذ أوامر الصرف وفق الضوابط المعتمدة.. 2
تيسير متابعة المعامالت المالية ألعضاء هيئة التدريس والمتعاونين.. 3
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مهام وواجبات قسم الساعات االضافية و المتعاونين:
احتساب الساعات الزائدة بعد مراجعة الجدول الدراسي.. 1
طباعة الجدول التفصيلي المعتمد بالساعات االضافية.. 2
تحرير خطاب لسعادة وكيل الجامعة للشئون التعليمية بعدد الساعات المحتسبة.. 3
متابعة اعباء المدرسين إذا كان القسم يعاني من عجز ام ال.. 4
متابعة اعتماد المتعاونين والمتعاونات على االوراكل من قبل رؤساء االقسام انظر صورة.. 5
طباعة الجداول المعتمدة ومراجعتها.. 6
رفع الجداول الدراسية الى شئون اعضاء هيئة التدريس والموظفين إلتمام عملية الصرف .. 7
استقبال المراجعين وافادتهم وتوجيههم.. 8

معامات صادرة

50 معامات واردة

المعاملالت المنجزة161
لوحدة الساعات اإلضافية 

والمتعاونين
شطر الطالبات:

الفصل الدراسي
العبء المقرر أعضاء هيئة التدريس

الفرقالعبء الفعلينظاما
جملة أنثى ذكر 

-20651422348741486438142328الفصل الدراسي األول 

-21111500361143004446761673الفصل الدراسي الثاني 

583285868952149564565الفصل الدراسي الصيفي 

احصاء أعباء أعضاء هئية التدريس لعام 1438-1439هـ
تاريخ سحب البيانات 12/29/ 1439هــ

مالحظة :   
تم حساب أعداد أعضاء هيئة التردريس بحالة )على رأس العمل( فقط    
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احصائية أعباء أعضاء هيئة التدريس في الفصل الدراسي األول 1438-1439هـ
تاريخ سحب البيانات 12/29/ 1439هــ

الكلية
العبء المقرر المجموعغير سعوديسعودي

نظاما
العبء 
الفرقالفعلي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

-10583188374411428722923312788457الشريعة والدراسات اإلسالمية

-881532414120611291733023445353893التربية

6512519055197412014426431762967209العلوم التطبيقية

-57101158393429610420019952496501اللغة العربية وآدابها

-1271632905905918616334934344162728الدعوة وأصول الدين

-52771293023538210018222143033819العلوم االجتماعية

-610616906913001301509157162الهندسة والعمارة االسالمية

92281205523781475119823161933383الطب

-01111617117182742806خدمة المجتمع والتعليم المستمر

-68142252728134153662690المجتمع بمكة المكرمة

5930894110511004014016941372322الحاسب اآللي ونظم المعلومات

معهد اللغة العربية لغير الناطقين 
-2312352442847166375176817بها

المعهد العالي لألمر بالمعروف 
200203032302322020515والنهي عن المنكر

1423374017575440941229958271العلوم الطبية التطبيقية

336271340301646618501117الصيدلة

الكلية
العبء المقرر المجموعغير سعوديسعودي

نظاما
العبء 
الفرقالفعلي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

-1031395141982729934546طب األسنان

معهد خادم الحرميين الشريفين 
90910110010943559البحاث الحج والعمرة

-312960497568036116146914799الكلية الجامعية بالجموم

35053761310566680374459التصاميم

-514899973112814879227291739431026الكلية الجامعية بالقنفذة

-195069252853447812215712068497الكلية الجامعية بالليث

2353163733942571332240الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

311144221634532771114979135السنة األولى المشتركة

-2413371631940165669570813إدارة األعمال

-435481211355661616742126الدراسات القضائية واألنظمة

1342192132225288161127التمريض

40413013170172172089الهندسة بالقنفذه

404110111501518913455الهندسة بالليث

224111021131225370186184الحاسب اآللي بالليث

941313518229314224166الحاسب اآللي بالقنفذة

العلوم االقتصادية والمالية 
-27123916218431457752889137االسالمية
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جراحة األنف 
واألذن و 
الحنجرة و 

العيون

20002200110000538سعودي

جراحة األنف 
واألذن و 
الحنجرة و 

العيون

غير 
00001000000000101سعودي

00000100110000123سعوديتعليم طبي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

م 
علي

الت
 و

مع
جت

لم
ة ا

دم
خ

مر
ست

لم
ا

00000005000000055سعوديالبرامج

غير البرامج
00001022000000325سعودي

غير التدريب
00004000000000404سعودي

00000003000000033سعوديالدبلومات

غير الدبلومات
00100021000000314سعودي

مة
كر

لم
ة ا

مك
ع ب

تم
مج

ال

كلية المجتمع 
00100000000000101سعوديبمكة المكرمة

العلوم 
الهندسية 

والتطبيقية- 
حاسب آلي

00002024010000459سعودي

العلوم 
الهندسية 

والتطبيقية- 
حاسب آلي

غير 
102060010000009110سعودي

العلوم 
االجتماعية 
واالنسانية

00100004000000145سعودي



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

289 288

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

مة
كر

لم
ة ا

مك
ع ب

تم
مج

ال

العلوم 
االجتماعية 
واالنسانية

غير 
00102020000000505سعودي

العلوم المالية 
واإلدارية- 
المحاسبة 

المالية

001000370200004913سعودي

العلوم المالية 
واإلدارية- 
المحاسبة 

المالية

غير 
00004014000000549سعودي

ت
ما

لو
مع

 ال
م

ظ
ون

ي 
آلل

ب ا
س

لحا
علوم الحاسب ا

002010114108310000245276سعودياآللي

علوم الحاسب 
اآللي

غير 
1010624100000012315سعودي

نظم 
000041308100000151126سعوديالمعلومات

نظم 
المعلومات

غير 
10104020000000808سعودي

هندسة 
206014030110000036036سعوديالحاسب اآللي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ي 
آلل

ب ا
س

لحا
ا

ت
ما

لو
مع

 ال
م

ظ
هندسة ون

الحاسب اآللي
غير 

10102040000000808سعودي

106177259130000252651سعوديعلم المعلومات

غير علم المعلومات
2061151000000010616سعودي

ير 
لغ

ة 
ربي

لع
ة ا

لغ
 ال

هد
مع

ها
ن ب

قي
ط

لنا
ا

تعليم اللغة 
00325330240200131124سعوديالعربية

تعليم اللغة 
العربية

غير 
2071810100210019423سعودي

2050500041000016117سعوديإعداد المعلمين

غير إعداد المعلمين
00401000000000505سعودي

ف 
رو

مع
بال

مر 
أل

ي ل
عال

 ال
هد

مع
ال

كر
من

 ال
عن

ي 
نه

وال

1010805010000016016سعوديالحسبة

غير الحسبة
00001000000000101سعودي

الدورات 
1020205070000017017سعوديالتدريبية

الدورات 
التدريبية

غير 
00001000000000101سعودي



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

291 290

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ية
يق

طب
الت

ة 
طبي

 ال
وم

عل
ال

العالج 
00001010152000017219سعوديالطبيعي

العالج 
الطبيعي

غير 
1162410000000011415سعودي

10001440411190000262753سعوديطب المختبرات

غير طب المختبرات
4133733100000017825سعودي

التغذية 
00101203228010043438سعودياالكلينيكية

التغذية 
االكلينيكية

غير 
103115100000006612سعودي

التقنية 
00001000200000303سعوديالسريرية

التقنية 
السريرية

غير 
00000040000000404سعودي

لة
يد

ص
ال

االدوية 
001000105800007815سعوديوالسموم

االدوية 
والسموم

غير 
00204001000000617سعودي

000001004600004711سعوديالعقاقير

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

لة
يد

ص
ال

غير العقاقير
00310100000000325سعودي

000002007700007916سعوديالصيدالنيات

غير الصيدالنيات
01104000000000516سعودي

الصيدلة 
0000140012120000131629سعودياالكلينيكية

الصيدلة 
االكلينيكية

غير 
00003222000000549سعودي

الكيمياء 
001023114400008816سعوديالصيدلية

الكيمياء 
الصيدلية

غير 
00112210000000437سعودي

ان
سن

األ
ب 

ط

علوم الفم 
األساسية 
والسريرية

000022011380000151126سعودي

علوم الفم 
األساسية 
والسريرية

غير 
5430641100000015924سعودي

0000321166000010919سعوديوقاية األسنان



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

293 292

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ان
سن

األ
ب 

ط

غير وقاية األسنان
00103300000000437سعودي

جراحة الوجه 
والفكين وعلوم 

التشخيص
100120006700009817سعودي

جراحة الوجه 
والفكين وعلوم 

التشخيص

غير 
1132641000000011718سعودي

العالج 
التحفظي 
وإصحاح 
األسنان

00001000108000011819سعودي

العالج 
التحفظي 
وإصحاح 
األسنان

غير 
110045010000005712سعودي

ية
ترب

ال

10505000100000021021سعوديالتربية البدنية

غير التربية البدنية
6030300000000012012سعودي

1031361604000081725سعوديالتربية الفنية

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ية
ترب

ال

غير التربية الفنية
00102010000000404سعودي

20263130721000092736سعودي اإلدارة التربوية

غير  اإلدارة التربوية
10000000000000101سعودي

005731116350000122941سعودي علم النفس

غير  علم النفس
104022100000008210سعودي

 المناهج و 
85101191456260000344276سعوديطرق التدريس

 المناهج و 
طرق التدريس

غير 
00310100000000325سعودي

 التربية 
816421003320000192039سعودياإلسالمية

 التربية 
اإلسالمية

غير 
10110100000000224سعودي

0105050705000002323سعوديالتربية األسرية

غير التربية األسرية
00030100000000044سعودي

001032311590000122234سعوديالتربية الخاصة



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

295 294

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ية
ترب

ال

غير التربية الخاصة
000082000000008210سعودي

00000704115000012627سعوديرياض األطفال

غير رياض األطفال
00000100000000011سعودي

رة
عم

وال
ج 

لح
ث ا

بحا
 ال

ين
يف

شر
 ال

ين
مي

حر
 ال

دم
خا

د 
عه

معهد خادم م
الحرميين 
الشريفين 
البحاث الحج 

والعمرة

0000403040000011011سعودي

معهد خادم 
الحرميين 
الشريفين 
البحاث الحج 

والعمرة

غير 
30102000000000606سعودي

البحوث 
0030404040000015015سعوديالعمرانية

البحوث 
العمرانية

غير 
10101020000000505سعودي

20201010200000808سعوديالبحوث البيئية

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ن 
في

شري
 ال

ين
مي

حر
 ال

دم
خا

د 
عه

م
رة

عم
وال

ج 
لح

ث ا
بحا

ال

غير البحوث البيئية
20002000000000404سعودي

المعلومات 
00005000000000505سعوديوالحاسب االلي

البحوث االدارية 
00002010500000808سعوديواالنسانيه

البحوث االدارية 
واالنسانيه

غير 
00001000000000101سعودي

وم
جم

بال
ة 

عي
ام

لج
ة ا

كلي
ال

الدراسات 
00101010140000448سعودياإلسالمية

00003013100000538سعودياللغة العربية

غير اللغة العربية
00200001000000213سعودي

1000115542000011819سعوديالرياضيات

غير الرياضيات
00205100000000718سعودي

00101200300000527سعوديالكيمياء

غير الكيمياء
10003000000000404سعودي

00004000200000606سعوديالفيزياء



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

297 296

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

وم
جم

بال
ة 

عي
ام

لج
ة ا

كلي
ال

غير الفيزياء
20103000000000606سعودي

00201020000000505سعودياألحياء

غير األحياء
10201000000000404سعودي

000050491170000201636سعوديالحاسب اآللي

غير الحاسب اآللي
00303030000000909سعودي

00000003330000369سعوديالمحاسبة

غير المحاسبة
00003201000000336سعودي

الخدمة 
00000002020000044سعودياالجتماعية

الخدمة 
االجتماعية

غير 
00000100000000011سعودي

00000004030000077سعودياإلعالم

م
مي

صا
الت

010601208016000004343سعوديتصميم األزياء

غير تصميم األزياء
11010200000000145سعودي

السكن وإدارة 
00050110106000002323سعوديالمنزل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

م
مي

صا
الت

التصميم 
00012000210000426سعوديالداخلي

التصميم 
الداخلي

غير 
10003100000000415سعودي

ذة
نف

لق
 با

ية
مع

لجا
ة ا

كلي
ال

الكلية الجامعية 
بالقنفذة

غير 
00000010000000101سعودي

الدراسات 
001144155140000112435سعودياإلسالمية

الدراسات 
اإلسالمية

غير 
1061520000000012315سعودي

20205231290000141226سعودياللغة العربية

غير اللغة العربية
303026000000008614سعودي

000041344110000111627سعوديالرياضيات

غير الرياضيات
00201011000000013114سعودي

00001020310000617سعوديالتربية الفنية

غير التربية الفنية
00002110000000314سعودي



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

299 298

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ذة
نف

لق
 با

ية
مع

لجا
ة ا

كلي
ال

التربية وعلم 
001010327430000171330سعوديالنفس

التربية وعلم 
النفس

غير 
3041221000000010313سعودي

00100000400000505سعوديالتربية البدنية

غير التربية البدنية
20301000000000606سعودي

0000111337000051116سعوديالفيزياء

غير الفيزياء
2050520000000012214سعودي

00000030411000071118سعودياللغة اإلنجليزية

غير اللغة اإلنجليزية
0010801400000010414سعودي

00105116490000111627سعوديالكيمياء

غير الكيمياء
0021721200000010515سعودي

0000000208000001010سعوديتربية اسرية

غير تربية اسرية
00010200000000033سعودي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ث
للي

 با
ية

مع
لجا

ة ا
كلي

ال

الدراسات 
0000011738000041620سعودياإلسالمية

الدراسات 
اإلسالمية

غير 
00001100000000112سعودي

1010200815000051318سعودياللغة العربية

غير اللغة العربية
00004101000000426سعودي

00010001520000549سعوديالرياضيات

غير الرياضيات
00102201000000336سعودي

000010424700009918سعودياللغة اإلنجليزية

غير اللغة اإلنجليزية
00102110002000617سعودي

0000030306000001212سعوديالكيمياء

غير الكيمياء
01010111000000145سعودي

0000010238000031114سعوديالفيزياء

غير الفيزياء
10012100000000325سعودي



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

301 300

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ث
للي

 با
ية

مع
لجا

ة ا
كلي

ال

0000030704000001414سعوديالتربية األسرية

غير التربية األسرية
00010500000000066سعودي

00001000200000303سعودياإلعالم

غير اإلعالم
00100000000000101سعودي

التربية و علم 
0000030602000001111سعوديالنفس

التربية و علم 
النفس

غير 
00000201000000033سعودي

الخدمة 
000010024400005611سعودياالجتماعية

الخدمة 
االجتماعية

غير 
10101000000000303سعودي

ية
يق

طب
الت

م 
لو

لع
ا

52537133187230000275986سعودياألحياء

غير األحياء
602013000000009312سعودي

3138624213890000225577سعوديالعلوم الرياضية

غير العلوم الرياضية
1010800000000010010سعودي

415372211013130000304979سعوديالكيمياء

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

م 
لو

لع
ا

ية
يق

طب
الت

غير الكيمياء
7242421000000016622سعودي

4010852104170000193251سعوديالفيزياء

غير الفيزياء
30601150000000020525سعودي

ية
صح

 ال
ية

مات
لو

مع
وال

ة 
ام

لع
ة ا

صح
ال

ادارة الخدمات 
000010006610008614سعوديالصحية

ادارة الخدمات 
الصحية

غير 
00000002000000022سعودي

00000000001000101سعودياحصاء طبي

00000111500000628سعوديالوبائيات

غير الوبائيات
20004020000000808سعودي

إدارة وتقنية 
المعلومات 

الصحية
00000000630000639سعودي

إدارة وتقنية 
المعلومات 

الصحية

غير 
00103110000000516سعودي

10001000300000505سعوديصحة البيئة
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قس

1438 - 1439هـ

303 302

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ة 
اتي

وم
عل

لم
وا

ة 
ام

لع
ة ا

صح
ال

ية
صح

ال

غير صحة البيئة
10102010000000505سعودي

التوعية والتعزيز 
00000100401000516سعوديالصحي

التوعية والتعزيز 
الصحي

غير 
100032400000008210سعودي

00001000300000404سعوديالصحة المهنية

غير الصحة المهنية
00003000000000303سعودي

كة
تر

ش
لم

ى ا
ول

األ
ة 

سن
ال

السنة األولى 
المشتركة - مسار 

الكليات العلمية
00001104000000156سعودي

السنة األولى 
المشتركة - مسار 

الكليات العلمية

غير 
00001217000000019120سعودي

السنة األولى 
المشتركة - مسار 

الكليات الطبية

غير 
00010100000000022سعودي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

كة
تر

ش
لم

ى ا
ول

األ
ة 

سن
ال

السنة األولى 
المشتركة - 

العلوم االساسية
00000481500000081927سعودي

السنة األولى 
المشتركة - 

العلوم االساسية

غير 
002014759000000211637سعودي

عمادة السنة 
00000001000000011سعودياألولى المشتركة

عمادة السنة 
األولى المشتركة

غير 
00000010000000101سعودي

ها
داب

وآ
ة 

ربي
لع

ة ا
لغ

ال

اللغة والنحو 
117515174134110000314778سعوديوالصرف

اللغة والنحو 
والصرف

غير 
9071620000000022325سعودي

00232822310000092332سعوديالبالغة والنقد

غير البالغة والنقد
00301000000000404سعودي

001831139650000133346سعودياألدب



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

305 304

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ها
داب

وآ
ة 

ربي
لع

ة ا
لغ

غير األدبال
10102000000000404سعودي

 الدراسات 
70000000000000707سعوديالعليا العربية

 الدراسات 
العليا العربية

غير 
90000000000000909سعودي

ال
عم

األ
ة 

دار
30108020102000024226سعوديالمحاسبةإ

غير المحاسبة
20202000000000606سعودي

إدارة أعمال الحج 
00000000200000202سعوديوالعمرة

ال
عم

األ
ة 

دار
إ

0000001377000081018سعوديالتسويق

غير التسويق
00111000000000213سعودي

السياحة 
00002000400000606سعوديوالفندقة

السياحة 
والفندقة

غير 
00301000000000404سعودي

00012024880000121325سعوديإدارة األعمال

غير إدارة األعمال
00100110000000213سعودي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ة 
ائي

ض
لق

ت ا
سا

درا
ال

مة
ظ

ألن
وا

الدراسات 
50701103090000035035سعوديالقضائية

الدراسات 
القضائية

غير 
10003000000000404سعودي

0100204084000014519سعودياألنظمة

غير األنظمة
10610000000000718سعودي

ض
مري

الت

تمريض 
المجتمع 

والرعاية الصحية
00000000211000021113سعودي

تمريض 
المجتمع 

والرعاية الصحية

غير 
01020100000000044سعودي

علوم وابحاث 
0000110128010031114سعوديالتمريض

علوم وابحاث 
التمريض

غير 
00011110000000224سعودي

ممارسات 
00000201312000031518سعوديالتمريض

ممارسات 
التمريض

غير 
0306150000000011415سعودي



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

307 306

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ذه
نف

لق
 با

سة
ند

له
ا

هندسة 
التشييد - 

القنفذة
00001020500000808سعودي

هندسة 
التشييد - 

القنفذة

غير 
00304020000000909سعودي

الهندسة 
الصناعية - 

القنفذة
00001010700000909سعودي

الهندسة 
الصناعية - 

القنفذة

غير 
00003010000000404سعودي

هندسة 
االتصاالت 

وااللكترونيات - 
القنفذة

00000000100000101سعودي

هندسة البيئة - 
00000000100000101سعوديالقنفذة

ة 
س

ند
له

ا
ث

للي
هندسة با

اإللكترونيات 
واالتصاالت

0010102090000013013سعودي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ث
للي

 با
سة

ند
له

هندسة ا
اإللكترونيات 
واالتصاالت

غير 
00302020000000707سعودي

00002000200000404سعوديالهندسة البيئية

غير الهندسة البيئية
00201010000000404سعودي

ث
للي

 با
ي

آلل
ب ا

س
لحا

علوم الحاسب ا
0000000249000041115سعودياآللي - الليث

علوم الحاسب 
اآللي - الليث

غير 
10104248000000101020سعودي

هندسة 
الحاسب اآللي - 

الليث
00000000500000505سعودي

ين
لد

ل ا
صو

وأ
ة 

عو
لد

ا

81957834850000352358سعوديالعقيدة

غير العقيدة
40101000000000606سعودي

20721519112392600004470114سعوديالقرآءات

غير القرآءات
4040500000000013013سعودي

الدعوة والثقافة 
3162713658200000304171سعودياإلسالمية



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

309 308

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ل 
صو

وأ
ة 

عو
لد

ا
ين

لد
ا

الدعوة والثقافة 
اإلسالمية

غير 
80110100000000020020سعودي

62118625465120000325385سعوديالكتاب والسنة

غير الكتاب والسنة
10030400000000017017سعودي

ذة
نف

لق
 با

ي
آلل

ب ا
س

لحا
ا

نظم 
المعلومات - 

بالقنفذة
00000040230000639سعودي

علوم الحاسب 
االلي - 
بالقنفذة

000071637110000201535سعودي

علوم الحاسب 
االلي - 
بالقنفذة

غير 
0000605200000011213سعودي

ة 
دي

صا
قت

اال
م 

لو
لع

ا
ية

الم
س

اال
ة 

الي
لم

المصارف وا
واألسواق 

المالية
00101001300000516سعودي

المصارف 
واألسواق 

المالية

غير 
10103000000000505سعودي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ية
الم

س
اال

ة 
الي

لم
وا

ة 
دي

صا
قت

اال
م 

لو
لع

ا

200010213300008412سعوديالتمويل

غير التمويل
00102000000000303سعودي

00000000040000044سعوديالتأمين

غير التأمين
00002001000000213سعودي

2020408673000023932سعودياالقتصاد

غير االقتصاد
30103100000000718سعودي

العلوم 
الصحية 
بالليث

00002031106000015722سعوديالصحة العامة

غير الصحة العامة
000072210000009312سعودي

ة 
حي

ص
 ال

وم
عل

ال
ذة

نف
لق

با

الخدمات الطبية 
00003040100000017017سعوديالطارئة

الخدمات الطبية 
الطارئة

غير 
20000000000000202سعودي

00000001070000088سعوديالتمريض



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

311 310

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ذة
نف

لق
 با

ب
ط

ال

00000000300000303سعوديالطب والجراحة

غير الطب والجراحة
00101120000000415سعودي

00001000300000404سعوديالطب الباطني

00000000100000101سعوديالكيمياء الحيوية

غير الكيمياء الحيوية
10010000000000112سعودي

غير علم التشريح
10000000000000101سعودي

علم الوراثة 
الطبية

غير 
00001000000000101سعودي

علم الدم 
00000000100000101سعوديوالمناعة

طب المجتمع 
00000000010000011سعوديوالرعاية الصحية

00000000100000101سعوديطب االطفال

00000000100000101سعوديطب وجراحة

00000000200000202سعوديعلم االمراض

غير علم االمراض
00001000000001112سعودي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

م
ض

 بأ
ية

مع
لجا

ة ا
كلي

ال

00000000050000055سعوديالحاسب اآللي

غير الحاسب اآللي
00000001000000011سعودي

0000003516000041115سعودياللغة العربية

غير اللغة العربية
20000001001000314سعودي

الكلية الجامعية 
00000000100000101سعوديبأضم

العلوم 
00000011029000031922سعودياألساسية

العلوم 
األساسية

غير 
10012301000000358سعودي

ية
ماع

جت
اال

م 
لو

لع
ا

1020301413140000201838سعودياإلعالم

غير اإلعالم
1021390100000061117سعودي

00339223208200100236689سعودياللغة اإلنجليزية

غير اللغة اإلنجليزية
20101101000000426سعودي

22324117340000131629سعوديالجغرافيا

غير الجغرافيا
10213000000000617سعودي



م التسجيل
قس

1438 - 1439هـ

313 312

عمادة القبول والتسجيل

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

م 
لو

لع
ا

ية
ماع

جت
الخدمة اال

404033148150000202242سعودياالجتماعية

الخدمة 
االجتماعية

غير 
444302000000008917سعودي

ة 
لغ

 ال
كز

مر
ية

يز
جل

الن
مركز اللغة ا

00101672248111000244670سعودياالنجليزية

مركز اللغة 
االنجليزية

غير 
0020439800331000482169سعودي

ية
الم

س
اال

ة 
مار

لع
وا

ة 
س

ند
له

ا

الهندسة 
204015030190000043043سعوديالميكانيكية

الهندسة 
الميكانيكية

غير 
2040903000000018018سعودي

العمارة 
106010030230000043043سعودياإلسالمية

العمارة 
اإلسالمية

غير 
8030400000000015015سعودي

الهندسة 
002011010130000027027سعوديالكهربائية

الهندسة 
الكهربائية

غير 
6040502000000017017سعودي

الجنسيةالقسم  الكلية
أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
المجموعأخريمدرسمعيدمحاضرمساعد

جملةأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر أنثيذكرأنثى ذكر أنثيذكرأنثى ذكر 

ة 
مار

لع
وا

ة 
س

ند
له

ا
ية

الم
س

اال

الهندسة 
30506020200000036036سعوديالمدنية

الهندسة 
المدنية

غير 
4050402000000015015سعودي

33958477171865570347515709788522601278921294918االجمالي



قسم
 النتائج

والمعادالت



لنتائج و المعادالت
قسم ا

1438 - 1439هـ

317 316

عمادة القبول والتسجيل

نبذة عن قسم النتائج و المعادالت :
هو القسم المتخصص في تعديل النتائج وتنفيذ المعادالت للطلبة، وفق نماذج مقننه وضوابط نظامية محددة )ص 1 , 2( .

األهداف: 
الحفاظ على الحقوق األكاديمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.. 1
االلتزام بالدقة واألمانة أثناء تنفيذ العمل.. 2
التيسير والسرعة في انجاز المعامالت.. 3

المهام: 
طباعة قوائم نتائج الطلبة لعضو هيئة التدريس عند طلبها رسميًا.. 1
طباعة الكشوف الخاصة برصد النتائج النهائية.. 2
استالم اصول قوائم نتائج الطلبة مباشرة من األقسام بعد اعتمادها )في حال عدم رصد النتائج في المدة المحددة لإلدخال(.. 3
رصد النتائج المتأخرة التي لم يتم إدخالها من قبل مدرس المقرر.. 4
إصدار قوائم الدراجات الغير معتمدة.. 5
رصد النتائج في الحاسب وتدقيقها ومطابقتها.. 6
تنفيذ نماذج االستدراك الملحقة بالنتائج )غ -ل -استدراك نتيجة(.. 7
تحويل التقدير )ت( الى )درجة( حسب النظام.. 8
تنفيذ القرارات التأديبية )ق(.. 9

ادخال نتائج الطلبة الزائرين. . 10
استالم ومتابعة وتنفيذ المعادالت الخارجية والداخلية للطلبة لمقررات سبق لهم دراستها بنجاح.. 11
معادلة المواد للمحولين من إحدى جامعات المملكة إلى جامعة أم القرى.. 12

1

2

متابعة وتنفيذ إجراءات الطلبة الزائرين الراغبين بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى . 13
رصد النتائج الفردية والقوائم. . 14
الرد على استفسارات األقسام بشأن النتائج والمعادالت والطلبة الزائرين.. 15
خدمة حركات المعادالت حيث يظهر تاريخ ووقت تنفيذ إجراء المعادلة سواء كانت عامة او فردية وكذلك إظهار من قام بتنفيذ المعادلة . 16

)ص 3(.
احتساب المعدل للطلبة )ص 4(.. 17

اإلنجازات: 
عمل ورشة متنقلة للوحدة لتوضيح كيفية وآلية وشروط تعديل النتائج وتنفيذ المعادالت.. 1
عمل خطة في كل فصل دراسي لتسهيل آلية خدمة الطلبة بالشكل المطلوب.. 2
تطوير وتحديث لنماذج االستدراك )غ / ل / استدراك نتيجة( وبصدد جعلها إلكترونية.. 3
تطوير وتحديث لنماذج )المعادالت الخارجية / الداخلية / طالب زائر من وإلى جامعه ام القرى( وبصدد جعلها إلكترونية.. 4

34



لنتائج و المعادالت
قسم ا

1438 - 1439هـ

319 318

عمادة القبول والتسجيل

مصطلحات تخص النتائج: 
التقدير )ل( غير مكتمل:. 1

    يرصد للطلبة في سجلهم األكاديمي من قبل أستاذ المقرر؛ إذا سمح للطلبة باستكمال متطلبات المقرر في الفصل الدراسي التالي، 
وال يحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يتغير تقدير )ل( في سجل الطلبة يستبدل به تقدير )هـ( 

راسب، ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

التقدير )غ( غائب:. 2
     يرصد للطلبة في سجلهم األكاديمي إذا لم يتمكنوا من حضور االختبار النهائي للمقرر، وال يحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي، 
ويسمح لهم باختبار بديل خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، إذا تم قبول عذرهم من قبل مجلس الكلية، وإذا مضى فصل 

دراسي واحد ولم يتغير تقدير )غ( في سجل الطلبة يستبدل به تقدير )هـ( راسب، ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

التقدير )ند(، )هد(:. 3
  يرصد للمقررات المجتازة وال يحسب في المعدل الفصلي والتراكمي.

)ند( ناجح دون درجة. ●

)هد( راسب دون درجة. ●

التقدير )م( مستمر: . 4
يرصد للمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي واحد.

الحرمـــــان:. 5
  ُيحرم الطلبة من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االختبار النهائي )والدور الثاني بالنسبة لنظام السنة الدراسة الكاملة(، إذا زادت نسبة 
الغياب بعذر أو بدون عذر عن 25% من مجموع المحاضرات والدروس العملية، والميدانية، والسريرية وُيعد الطلبة محرومين من االستمرار في 

دراسة مقرر راسبًا فيه، ويرصد لهم التقدير )ح( في خانة الدرجة في كشف النتيجة.

رفع الحرمان:. 6
يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر، أو من يفوضه بناًء على تقرير مقدم من رئيس القسم الذي يقدم المقرر )أو المكتب األكاديمي 
بالنسبة لنظام السنة الدراسة الكاملة( رفع الحرمان عن الطلبة، إذا تقدموا لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية على أال تزيد نسبة الغياب 

عن 50% من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية، والسريرية، المحددة للمقرر. 



لنتائج و المعادالت
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 المعادالت الداخلية:
تتم المعادلة الداخلية لجميع الطلبة بجامعة أم القرى وجميع فروعها داخل وخارج مكة المكرمة للحاالت التالية:

طلبة محولين من قسم ألخر.. 1
طلبة محولين من السنة التأهيلية المسائية.. 2
طلبة محولين بين أقسام كلية الطب.. 3
طلبة محولين من االنتساب المدفوع المحولين إلى االنتظام والعكس.. 4

اآللية العامة إلجراء المعادالت الداخلية:
يتقدم الطلبة بطلب معادلة مقرر تم دراسته بنجاح )للقسم المقدم للمقرر( مع إرفاق سجل الدرجات.. 1
يقوم القسم بتعبئة النموذج )المعد لذلك( وإرفاقه بالتوصية أو سجل الدرجات ومفردات المقرر المطلوب معادلته.. 2
ترسل كامل المعاملة إلى عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل. . 3
يقوم الموظفـ/ـة المختصـ/ـة بقسم المعادالت بتنفيذ المعادلة.. 4
على الطلبة مراجعة حسابهم في موقع الجامعة أو قسم المعادالت بعمادة القبول والتسجيل للتأكد من إتمام تنفيذ المعادلة حتى يتم . 5

حذف المقرر من جداولهم في حالة تسجيل المقرر لهم بالفصل الدراسي الحالي.

المعادالت الخارجية:
هي معادلة لمقررات سبق للطلبة المحولين من خارج الجامعة إلى جامعة أم القرى دراستها بدرجة 70 وما فوق.

ال يعادل للطلبة إال 40% من المقررات التي تمت دراستها بالجامعة المحول منها بعد أخذ موافقة القسم المقدم للمقرر.. 1
تسجل له المعادلة بتقدير )مع(.. 2
يشترط أن تكون عدد ساعات المقرر المطلوب معادلته / تساوي عدد ساعات المقرر ضمن خطة الطلبة في جامعة أم القرى أو تزيد، )ال . 3

يمكن التجاوز عن هذا الشرط حتى بموافقة القسم المقدم للمقرر(
ال تحسب المعادلة الخارجية للطلبة ضمن معدلهم التراكمي وتحسب لهم ضمن الساعات المجتازة فقط.. 4

اآللية العامة إلجراء المعادالت الخارجية: 
يحضر الطلبة أصل السجل األكاديمي ومفردات المقررات الذي يرغبون في معادلتها من الجامعة المحول منها إلى القسم المقدم للمقرر.. 1
يقوم القسم بمراجعة مفردات المقرر ثم الرد على عمادة القبول والتسجيل بالموافقة أو الرفض على المعادلة. . 2

اآللية العامة إلجراءات الطالب الزائر :
موعد تقديم الطالب:

   بداية موعد تقديم طلب الزيارة خالل أسبوعين من بداية الدراسة للفصل الدراسي التي يرغب الطلبة الدراسة به خارج الجامعة.
اإلجراءات المتبعة:

يطبع الطلبة توصيتهم من القسم وتحديد المقررات المراد دراستها كطلبة زائرين خارج الجامعة.. 1
يتوجه الطلبة إلى الجامعة المراد الدراسة بها او زيارة موقع الجامعة االلكتروني وطباعة مفردات المقررات )توصيف المقرر( وتقديمها الى . 2

القسم المقدم للمقرر وفي حالة الموافقة يعطى الطلبة خطاب يثبت ذلك.
ليتم . 3 التسجيل  والتسجيل لشؤون  القبول  الى عمادة  االخرى  الجامعة  لدى  يعادلها  الطلبة وما  بمقررات  القسم  إحضار خطاب موافقة 

اعتماد المقررات وتسليم الطلبة خطاب بالموافقة على الدراسة كطلبة زائرين ليتم تسليمه من قبل الطلبة للجامعة المراد الدراسة بها 
واالحتفاظ بصورة منه.

مالحظة هامة:
ال يسمح للطالبة بالدراسة كطلبة زائرين ألكثر من  20%من عدد وحدات متطلبات التخرج.

بعد انتهاء الفصل الدراسي يحضر الطلبة الى عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل )وحدة النتائج( بنتائجها التي حصلت عليها في سجل 
أكاديمي )أصل( مختوم خالل اسبوعين من بدء الدراسة في أول الفصل الدراسي الذي يلي فترة دراستها كزائرة العتماده ويتم احتساب النتائج 

للطلبة كمعادلة خارجية بتقدير )مع( وال يتم حسابها في المعدل التراكمي وتحسب فقط في ساعات الخطة المجتازة.
موعد تقديم الطلب:

  بداية موعد تقديم طلب الزيارة خالل اسبوعين من بداية الدراسة للفصل الدراسي التي يرغب الطلبة الدراسة به بالجامعة.
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اإلجراءات المتبعة:
يتوجه الطلبة إلى القسم المقدم للمقرر محضرين معهم خطاب بموافقة جامعتهم للدراسة.. 1
التي . 2 الدراسي  بالفصل  للمقرر  الشعبة  رقم  بها  المقررات مسجل  بإضافة  الموافقة  وأخذ  للمقرر  المقدم  القسم  إلى  الطلبة  يتوجه 

يرغبون الدراسة به ومختومة من وكيلــ/ ــة القسم بالموافقة.
يتوجه الطلبة إلى عمادة القبول والتسجيل )وحدة القبول( إلعطائهم رقم جامعي كطلبة زائرين.. 3
يتوجه الطلبة إلى عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل إلضافة المقررات واصدار الجدول الدراسي.. 4
بعد انتهاء الفصل الدراسي يتوجه الطلبة إلى عمادة القبول والتسجيل الستالم سجل النتائج )األصل( لتسليمها إلى الجامعة التي يدرس . 5

بها الطلبة.
نظام الدراسة من جامعة أم القرى الى إحدى الكليات التابعة لها أو من إحدى الكليات التابعة لها الى الجامعة:

 الخطوات المتبعة لنظام الدراسة من جامعة أم القرى الى إحدى الكليات التابعة لها أو من إحدى الكليات التابعة لها الى الجامعة.
 موعد تقديم الطلب:

بداية موعد التقديم خالل أسبوعين من بداية الدراسة للفصل الدراسي التي يرغب الطلبة الدراسة به.
اإلجراءات المتبعة:

المراد . 1 المقرر  كان  إذا  تودن دراسته لالستفسار  التي  المقرر(  )توصيف  المقرر  للمقرر ألخذ مفردات  المقدم  القسم  الى  الطلبة  يتوجه 
دراسته يعادل في توصيتهم المقرر أوال يعادل.

يسلم الطلبة مفردات المقرر للقسم المقدم للمقرر في احدى الكليات التابعة للجامعة او بالقسم المقدم للمقرر بالجامعة.. 2
احضار خطاب رسمي من كليتهم بالموافقة على الدراسة والمعادلة للمقررات التي يرغبون بدراستها.. 3
يتجوجه الطلبة إلى القسم المقدم للمقرر ألخذ الموافقة بإضافة المقررات مسجل بها رقم الشعبة للمقرر بالفصل الدراسي التي يرغبون . 4

الدراسة به ومختومة من وكيلــ/ ــة القسم بالموافقة.
يتوجه الطلبة إلى عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل إلضافة المقررات واصدار الجدول الدراسي.. 5
بعد انتهاء الفصل الدراسي تسجل نتائج المقررات التي تمت درستها بالسجل األكاديمي او في توصية الطلبة.  . 6

إحصائية عامة بأعداد الطلبة المقيدون وأعضاء هيئة التدريس

أكدت الخطط التنموية المتالحقة لجامعة أم القرى على ضرورة تطوير الموارد البشرية من منطلق أن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس هم الثروة 
الحقيقية للجامعة .

   وشهدت الجامعة مراحل تطور هائلة من حيث زيادة عدد المقرات والكليات وأعداد أعضاء هيئة التدريس لمؤامة الزيادة الحاصلة في أعداد 
الطلبة 

سنتناول في هذا الجانب عرض احصائية عامة توضح عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة حسب الكليات ، وإحصائية بإجمالي عدد الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس في المقرات للعام الجامعي 1439/1438هـ

إحصائية إلجمالي الرتب العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

الدرجات العلمية المتاحة

دبلوم متوسطبكالوريوسدبلوم العاليماجستيردكتوراه

44641215192
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عدد الكليات والمعاهد بالجامعة:

الكليات والمعاهد

35

مراكز البحث
 العلمي

التخصصات

215

المجالت العلمية

األقسام

119

الجمعيات

البرامج

596

الصحف الجامعية

العمادات

11

المكتبات

127 8129

عدد الطلبة في الفصل الكلية
األول

عدد الطلبة في الفصل 
الثاني

عدد أعضاء هيئة 
التدريس

81696808234الشريعة والدراسات اإلسالمية

47983377362التربية

41323397169العلوم التطبيقية

86478072205اللغة العربية وآدابها

1349712693384الدعوة وأصول الدين

99088335245العلوم االجتماعية

21071800214الهندسة والعمارة االسالمية

15391318314الطب

13031067236الحاسب اآللي ونظم المعلومات

معهد اللغة العربية لغير الناطقين 
بها

10312469

15971224373العلوم الطبية التطبيقية

783631121الصيدلة

350315142طب األسنان

31292743150الكلية الجامعية بالجموم

احصايئة بأعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حسب الكليات للعام الجامعي 1439/1438 هـ 
تاريخ سحب البيانات 1439/12/29هـ
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عدد الطلبة في الفصل الكلية
األول

عدد الطلبة في الفصل 
الثاني

عدد أعضاء هيئة 
التدريس

---11 اآلداب والعلوم اإلدارية

1434116582التصاميم

---139التربية للبنات

1307010967314الكلية الجامعية بالقنفذة

49714148174الكلية الجامعية بالليث

71453881الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

3500313194السنة األولى المشتركة

1332106893إدارة األعمال

99083266الدراسات القضائية واألنظمة

42233068التمريض

40635432الهندسة بالقنفذه

14012228الهندسة بالليث

35629140الحاسب اآللي بالليث

70154257الحاسب اآللي بالقنفذة

العلوم االقتصادية والمالية 
االسالمية

3780353773

22117234العلوم الصحية بالليث

1299227العلوم الصحية بالقنفذة

عدد الطلبة في الفصل الكلية
األول

عدد الطلبة في الفصل 
الثاني

عدد أعضاء هيئة 
التدريس

19018725الطب بالقنفذة

1549136456الكلية الجامعية بأضم

UQU46

21خدمة المجتمع والتعليم المستمر

52المجتمع بمكة المكرمة

35المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

63معهد خادم الحرميين الشريفين البحاث الحج والعمرة

139مركز اللغة االنجليزية

93981807544918األجمالي
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المقر
المجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
1267012671560156142301423العزيزية - طالب

3189103189117300173033621033621العابدية - طالب

0266882668801652165202834028340الزاهر - طالبات

039973997000039973997العابدية - طالبات

404000404الكلية الجامعية - العزيزية

07507500000750750مقر الطالبات بالعزيزية

015461546000015461546مقر الطالبات بريع ذاخر

041044104033041074107مقر الطالبات - المنصور

077000077كلية التربية للبنات بالزاهر

72610726111011727207272الكلية الجامعية بالقنفدة طالب

062016201088062096209الكلية الجامعية بالقنفدةطالبات

030943094000030943094الكلية الجامعية بالليث طالبات

186101861000186101861الكلية الجامعية بالليث طالب

02822820000282282السنة التأهيلية - الششة طالبات

00012201221220122طالب بريدة

احصايئة عدد الطلبة بالمقرات لعام 1439/1438 هـ 
المقرالفصل األول - تاريخ سحب البيانات 1439/12/29هـ

المجموعغير سعوديسعودي
جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

000033033طالبات بريدة

السنة األولى المشتركة طالبات - 
013671367000013671367الششة

48404840004840484الهندسة بالقنفذه طالب

16401640001640164الهندسة بالليث طالب

6106100061061الحاسب االلي بالليث طالب

17401740001740174الحاسب االلي بالقنفذة طالب

164501645000164501645الكلية الجامعية - الجموم طالب

14901490001490149الكلية الصحيه بالليث - طالب

01121120000112112الكلية الصحية بالليث - طالبات

015781578000015781578الكلية الجامعة - الجموم طالبات

02682680000268268الحاسب االلي بالليث - طالبات

012261226000012261226أضم، طالبات

15801580001580158الصحية طالب بالقنفذة

11301130001130113كلية الطب بالقنفذة

01501500000150150كلية الطب بالقنفذة طالبات

06056050000605605كلية الحاسب اآللي-قنفذه-طالبات

32703270003270327أضم, طالب

4555951975975342019166636854757853641101219االجمالي
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المقر
المجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
2828602828615360153629822029822العابدية - طالب

0225132251301595159502410824108الزاهر - طالبات

033723372000033723372العابدية - طالبات

404000404الكلية الجامعية - العزيزية

05095090000509509مقر الطالبات بالعزيزية

013071307000013071307مقر الطالبات بريع ذاخر

035573557011035583558مقر الطالبات - المنصور

055000055كلية التربية للبنات بالزاهر

61070610713013612006120الكلية الجامعية بالقنفدة طالب

051075107077051145114الكلية الجامعية بالقنفدةطالبات

026462646000026462646الكلية الجامعية بالليث طالبات

150801508000150801508الكلية الجامعية بالليث طالب

0343400003434السنة التأهيلية - الششة طالبات

0007407474074طالب بريدة

000033033طالبات بريدة

احصايئة عدد الطلبة بالمقرات لعام 1439/1438 هـ 
المقرالفصل الثاني - تاريخ سحب البيانات 1439/12/29هـ

المجموعغير سعوديسعودي
جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

السنة األولى المشتركة طالبات - 
الششة

012511251000012511251

42804280004280428الهندسة بالقنفذه طالب

15001500001500150الهندسة بالليث طالب

4704700047047الحاسب االلي بالليث طالب

16401640001640164الحاسب االلي بالقنفذة طالب

147701477000147701477الكلية الجامعية - الجموم طالب

10001000001000100الكلية الصحيه بالليث - طالب

01121120000112112الكلية الصحية بالليث - طالبات

013361336000013361336الكلية الجامعة - الجموم طالبات

02212210000221221الحاسب االلي بالليث - طالبات

010841084000010841084أضم، طالبات

12201220001220122الصحية طالب بالقنفذة

11201120001120112كلية الطب بالقنفذة

01491490000149149كلية الطب بالقنفذة طالبات

04664660000466466كلية الحاسب اآللي-قنفذه-طالبات

25602560002560256أضم, طالب

397534366983422170816063314414614527586736االجمالي
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المقر
المجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
771507715000771507715العابدية - طالب

060226022066060286028الزاهر - طالبات

06126120000612612العابدية - طالبات

01661660000166166مقر الطالبات بالعزيزية

04244240000424424مقر الطالبات بريع ذاخر

04494490000449449مقر الطالبات - المنصور

167501675000167501675الكلية الجامعية بالقنفدة طالب

09009000000900900الكلية الجامعية بالقنفدةطالبات

04804800000480480الكلية الجامعية بالليث طالبات

56305630005630563الكلية الجامعية بالليث طالب

السنة األولى المشتركة طالبات - 
الششة

033000033

19801980001980198الهندسة بالقنفذه طالب

8008000080080الهندسة بالليث طالب

1901900019019الحاسب االلي بالليث طالب

احصايئة عدد الطلبة بالمقرات لعام 1439/1438 هـ 
الفصل الصيفي - تاريخ سحب البيانات 1439/12/29هـ

المقر
المجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 
3403400034034الحاسب االلي بالقنفذة طالب

63406340006340634الكلية الجامعية - الجموم طالب

303000303الكلية الصحيه بالليث - طالب

099000099الكلية الصحية بالليث - طالبات

03613610000361361الكلية الجامعة - الجموم طالبات

0686800006868الحاسب االلي بالليث - طالبات

03693690000369369أضم، طالبات

101000101الصحية طالب بالقنفذة

011000011كلية الطب بالقنفذة طالبات

01891890000189189كلية الحاسب اآللي-قنفذه-طالبات

101000101أضم, طالب

109791005321032066109791005921038االجمالي
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عمادة القبول والتسجيل

أ.د.هاشم بن أحمد الصمداني
hasamadani@uqu.edu.sa

2858

عميد 
القبول و التسجيل

د. حسام بن حسن حكمي
husam@uqu.edu.sa

2850

وكيل العمادة
للشؤون األكاديمية

د.خالد بن ثامر الثقفي
ktthagafy@uqu.edu.sa

2964

وكيل عمادة
القبول و التسجيل

د. علي بن سويعد القرني
asaqarni@uqu.edu.sa

2964

وكيل العمادة
لشؤون التسجيل

د.تهاني بنت محمد السبيت
tmsubait@uqu.edu.sa

8025

وكيلة العمادة
لشؤون التسجيل

د.فاطمة بنت علي الغامدي
fghamdi@uqu.edu.sa

7379

وكيلة العمادة
للشؤون األكاديمية

وكيلة عمادة
القبول و التسجيل

سنترال مقر الطالبات بالزاهر :  5426222 - 012سنترال مقر الطالب بالعابدية : 5270000 - 012

أ. هناء فاضل الطويرقي
hftowerky@uqu.edu.sa

7382

موظفة قسم 
العالقات العامة

أ. شهيرة عبدالعزيز ريس
sarayyes@uqu.edu.sa

8002

سكرتيرة وكيلة العمادة 
لشؤون التسجيل

أ. سارة سعد العدواني
ssadwani@uqu.edu.sa

7382

رئيسة وحدة 
العالقات العامة

أ. سمر فيصل األانصاري
sfansare@uqu.edu.sa

8000

سكرتيرة وكيلة العمادة 
لشؤون التسجيل

أ. إلهام حسين تميم
ehtameem@uqu.edu.sa

7294

سكرتيرة وكيلة العمادة 
للشؤون األكاديمية

سكرتيرة وكيلة 
العمادة

أ. عزيزة بكر برناوي
abbarnawi@uqu.edu.sa

7376

أ.ماجد محمد شافعي
mmshafee@uqu.edu.sa

2841

مدير  اإلدارة

أ. عابدية عبدالعزيز الحازمي
aabhazmi@uqu.edu.sa

7375

مساعدة مدير 
اإلدارة

أ. بندر فواز الدهاس
bfdahas@uqu.edu

2840

مدير مكتب 
العميد

أ. محمد صليح العتيبي
msotaibi@uqu.edu.sa

2840

سكرتير مكتب 
العميد

أ. أحمد إبراهيم لبان 
ailabban@uqu.edu.sa

2883

مدير مكتب 
وكيل العمادة

أ. عبدالله يعقوب باوزير 
aybawazeer@uqu.edu

2917

سكرتير وكيل 
الشؤون األكاديمية

أ. أحمد عبدالمتين محمد
aaabdullah@uqu.edu.sa

2883

سكرتير وكيل 
شؤون التسجيل

أ. محمد عميره الصبحي 
mosubhi@uqu.edu.sa

مدير مكتب
وكيل العمادة

أ. نوار منور الدعدي
nmhothali@uqu.edu.sa

2933

سكرتير مكتب 
العميد

سنترال مقر الطالبات بالزاهر :  5426222 - 012سنترال مقر الطالب بالعابدية : 5270000 - 012
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عمادة القبول والتسجيل

أ. صالح محمد الحجاجي
smhjajee@uqu.edu.sa

مندوب العمادة

أ. أحمد عمر عوضه
aoodhah@uqu.edu.sa

سائق

أ. راجي رجاء الهذلي
rrhuzali@uqu.edu.sa

مراسل مراسل

أ. حمد حجي الدعدي 
hhdaadi@uqu.edu.sa

أ. شذى خضران الثبيتي
skthubaity@uqu.edu.sa

7318

رئيسة قسم 
القبول

أ. حنان مكي شريعة
hmshareah@uqu.edu

7320

موظفة قسم 
القبول

أ. رانية سراج زين الدين
rszainaldeen@uqu.edu.sa

7320

موظفة قسم 
القبول

أ. رضا علي الراجحي 
rahsaref@uqu.edu.sa

2931

موظف قسم 
القبول

رئيس قسم 
القبول

أ. علي عبدالله األسمري 
aaalasmari@uqu.edu.sa

2842

أ. خلف حمزه العميري
khomairi@uqu.edu.sa

موظف قسم 
القبول

أ. بندر عبدالعزيز الصاعدي 
basaadi@uqu.edu.sa

2927

رئيس قسم التخرج

أ. عبدالعزيز عبدالله الزهراني
abaazahrani@uqu.edu.sa

2927

موظف قسم التخرج

أ. خالد أحمد الزهراني
kazahrani@uqu.edu.sa

2927

موظف قسم التخرج

أ. أميرة صدقة زمزمي
asazamzami@uqu.edu.sa

7329

رئيسة قسم التخرج

أ. ماجدة سعيد الدعيس 
msaduais@uqu.edu.sa

7314

موظفة قسم التخرج

أ. أريج صالح الربيعي
asrubaeei@uqu.edu.sa

7314

موظفة قسم التخرج

د. أمل عبدالله العتيبي
aaaotaiby@uqu.edu.sa

7314

موظفة قسم التخرج

أ. فاطمة فؤاد العدني 
ffadani@uqu.edu.sa

7329

رئيسة قسم 
الخدمات الطالبية

أ. صفية بريك الصليمي
sbsalimi@uqu.edu.sa

7319

موظفة قسم 
الخدمات الطالبية

أ. وديان حمود سعيد
whsaeed@uqu.edu.sa

7319

موظفة قسم 
الخدمات الطالبية

أ. ياسر خالد إدريس 
ykedrees@uqu.edu.sa

موظف قسم 
الخدمات الطالبية

رئيس قسم 
الخدمات الطالبية

أ. هاني صالح الصبحي
hssobhi@uqu.edu.sa

أ. فواز مبارك الشهراني
fmshahrani@uqu.edu.sa

2885

رئيس قسم 
الخطط الدراسية

أ. ريم أحمد عبدالله 
ramohammad@uqu.edu.sa

7319

رئيسة قسم 
الخطط الدراسية

أ. ماهر إسماعيل باقر 
mebager@uqu.edu

2918

رئيس قسم

الشؤون األكاديمية

أ. أسامة أحمد آل 
قاسم

oaqasim@uqu.edu.sa

موظف قسم 

الشؤون األكاديمية

أ. عبدالله طارق بغلف 
atbaghlaf@uqu.edu.sa

موظف قسم 

الشؤون األكاديمية

أ. هنادي أحمد باماقوس
habamagoos@uqu.edu.sa

7367

رئيسة قسم 

الشؤون األكاديمية

أ. رجاء فرحان محمد
rfsaleh@uqu.edu.sa

7666

موظفة قسم 

الشؤون األكاديمية

أ. منال صالح السعوي 
msasaawi@uqu.edu.sa

7666

موظفة قسم 

الشؤون األكاديمية

أ. نجود علي السباعي
nasebaie@uqu.edu.sa

7666

موظفة قسم 

الشؤون األكاديمية
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أ. فهد علي القرشي
fahqurashi@uqu.edu.sa

2922

رئيس قسم 
النتائج والمعادالت

أ. محمد عبدالرحمن باحشوان
mabahswan@uqu.edu.sa

2922

موظف قسم 
النتائج والمعادالت

أ. خالد فرحان محمد
kfsalh@uqu.edu.sa

2922

موظف قسم 
النتائج والمعادالت

أ. نايف عثمان محجوب 
nomahjob@uqu.edu.sa

موظف وحدة 
الساعات اإلضافية

أ. هتان محمد باجنيد
hmbajnaid@uqu.edu.sa

2888

موظف التسجيل 
لالقسام النظرية

أ. عمر حسن الدعدي
ohdaadi@uqu.edu.sa

موظف التسجيل 
لالقسام العلمية

أ. أحمد محمد الحضرمي
amhadramy@uqu.edu.sa

موظف التسجيل 
للفروع

أ. سطان سعيد الحازمي
ssmharbi@uqu.edu.sa

2844

موظف التسجيل 
لالقسام الصحية

رئيس قسم 
التسجيل

أ. عبدالهادي صدقة زمزمي
aszamzami@uqu.edu.sa

2865

أ. عبدالمنعم عباس يونس

موظف وحدة
 إدخال البيانات

أ. السر محمد األمين

موظف وحدة 
إدخال البيانات

أ. إدريس محمد الحسن

موظف وحدة
 إدخال البيانات

رئيسة قسم 
التسجيل

أ. سارة علي األنصاري
saansary@uqu.edu.sa

8017

أ. سهام منصور فالتة
smfallath@uqu.edu.sa

8016

موظفة قسم 
التسجيل

أ. هويده محمد فراش
hmfarrsh@uqu.edu.sa

7990

موظفة قسم 
التسجيل

أ. مها صالح الزهراني
msazahrani@uqu.edu.sa

7990

موظفة قسم 
التسجيل

موظفة قسم 
التسجيل

أ. نوف محمد يماني
nmyamani@uqu.edu.sa

8027

موظفة قسم 
التسجيل

أ. زهرة قاسم عبدالله
aqabdala@uqu.edu.sa

8017

أ. نجالء محمد القحطاني
nmaqahtani@uqu.edu

7990

موظفة قسم 
التسجيل

أ. ابتسام علي الزهراني
eazahrany@uqu.edu.sa

8019

موظفة قسم 
التسجيل

أ. تغريد محمد بدوي
tmbadawi@uqu.edu.sa

8020

موظفة قسم 
التسجيل

موظفة قسم 
التسجيل

أ. دانية أحمد فاللي
dafelalh@uqu.edu.sa

8017

أ. فاطمة محمد نور علي
fmali@uqu.edu.sa

7991

رئيسة قسم 
النتائج والمعادالت

أ. حنان لطفي قاري
hlghari@uqu.edu.sa

7991

موظفة قسم 
النتائج والمعادالت

أ. عال محمد حجاج
omajjaj@uqu.edu.sa

8019

موظفة قسم 
النتائج والمعادالت
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اللجنة اإلشرافية :
المهمةأعضاء اللجنةم

رئيس اللجنةد. هاشم بن أحمد الصمداني1

نائبة رئيس اللجنةد.فاطمة بنت علي الغامدي2

 

لجنة توفير المحتويات

المهمةأعضاء اللجنةم

تزويد اللجنة بمحتوى  وكالة  عمادة القبول و التسجيل للشطرين د.خالد بن ثامر الثقفي + د.فاطمة بنت علي الغامدي1

تزويد اللجنة بمحتوى  وكالة  عمادة القبول و التسجيل د.حسام بن حسن حكمي + د.فاطمة بنت علي الغامدي2
للشؤون األكاديمية للشطرين 

تزويد اللجنة بمحتوى  وكالة  عمادة القبول و التسجيل د.علي بن زويد القرني + تهاني بنت محمد السبيت3
للشؤون األكاديمية للشطرين

تزويد اللجنة بصور األخبار أ.بندر بن فواز الدهاس4

تزويد اللجنة بالجداول الإلحصائية الخاصة بالتقريرأ. رشاد حلواني5

لجنة تصميم التقرير ومتابعتة بشكلة النهائي :
د.فاطمة بنت علي الغامدي. 1
أ.سارة بنت سعد العدواني . 2
أ.هناء بنت فاضل الطويرقي. 3

@uqu_admissionUQU Admission

https://twitter.com/uqu_admission
https://www.youtube.com/channel/UC93M96mwk3ISKvtgsmwOpIA
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