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هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائداَ في العالم 
على كافة األصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود





 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي   





مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
صاحب السمو الملكي





نائب أمير منطقة مكة المكرمة 
صاحب السمو الملكي   





وزير التعليم
معالي الدكتور  





مدير جامعة أم القرى
معالي الدكتور  
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2٨5 دليل التوا�شل
29١ الح�شائيات
٣45 فريق اإعداد التقرير ال�شنوي

١4٣  نبذة عن وكالة عمادة القبول و الت�شجيل لل�شوؤون
 الأكادميية

١47 ق�شم ال�شوؤون الأكادميية
١77 ق�شم الربامج و اخلطط الدرا�شية
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27١ ق�شم القاعات الدرا�شية

 وكالة عمادة القبول والتسجيل
لشؤون التسجيل

 وكالة عمادة القبول والتسجيل
للشؤون األكاديمية

 التواصل \ االحصائيات فريق اإلعداد
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       ب�شــم اهلل , وال�شالة وال�شــالم على املبعوث رحمة للعاملني ,  اإمام املر�شــلني وقدوة امل�شــلمني , �شــيدنا ونبينا حممد الأمني, 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني , وعلى من �شار على نهجهم واأقتفى اأثرهم اإىل يوم الدين.

      لقــد حظيــت جامعــة اأم القــرى بالعديــد مــن امل�شــاريع التنمويــة واخلدمية, التــي اأولتها حكومتنا الر�شــيدة جــل اهتمامها, 

ف�شاهمت و ب�شكل كبري يف تطوير خمرجات التعليم, فاأ�شبحت اجلامعة تزهو بكل فخر بني نظرياتها من مناطق اململكة بتخريج 

العديــد مــن التخ�ش�شــات املتميزة التي تتوافق مع �شــوق العمل, ويف اإطار هذا النهج الذي حتذوه جامعتنا احلبيبة, جند اأنف�شــنا 

يف عمــادة القبــول والت�شــجيل حري�شني كل احلر�س على توفري اأف�شل بيئة تعليميــة حمفزة لأبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات وفق 

اأف�شــل معايــري اجلــودة العاملية والربامــج الأكادميية املعتمدة يف برامج التعليــم اجلامعي , وذلك ملواكبة التغريات ال�شــريعة التي 

ي�شــهدها املجتمع, واحتياجات �شــوق العمل من الكوادر الوطنية املتميزة , لقناعتنا الرا�شــخة باأن التعليم ـ خا�شة العايل منه ـ 

ميثل حجر الأ�شا�ــس لإر�شــاء قاعدة ر�شينة لتنمية م�شــتدامة للمجتمع, والرتقاء به اإىل مراتب املجتمعات املتقدمة.   

      ويف �شوء هذه املتطلبات تاأتي احلاجة امللحة اإىل التطوير امل�شتمر يف �شتى جمالت العمل , ولقد اأخذنا على عاتقنا �شرورة 

التطوير والتح�شني من خالل و�شع اأ�ش�س تدعم التحول الإلكرتوين يف كافة الإجراءات و اخلدمات املقدمة للطلبة , وا�شعني 

ن�شب اأعيننا اأهمية العمل بروح الفريق الواحد, والبتكار والكفاءة واملراجعة امل�شتمرة لل�شيا�شات والإجراءات ب�شكل دوري, 

مما ينعك�س بالفائدة على املجتمع اجلامعي .

    ولقــد كان للتــزام العمــادة بتحقيــق اأهدافهــا املنبثقــة مــن روؤية و ر�شــالة جامعة اأم القــرىـ  بعد توفيــق اهللـ  الأثر الكبري يف 

حتقيــق الإجنــازات التــي ن�شبو لها عام تلو العام , فها نحن اليوم ُن�شــطر خال�شة جهدنا خــالل العام اجلامعي ١4٣٨/١4٣7هـ, 

والتــي مت جت�شــيدها يف التقرير ال�شــنوي اخلا�ــس بالعمادة, والذي يحفل مبا مت حتقيقه من فعاليــات واإجنازات خالل العام املا�شي 

والذي يعك�س �شورة م�شرفة مل�شرية التطور بجامعتنا الغراء, اآملني اأن تكون هذه املعلومات خري معني للجامعة وقيادتها الإدارية 

عند و�شع خططها ال�شــرتاتيجية .

كلمة العميد
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ــذول  ــارز املب ــده الب ــى جه ــس عل ــري ع�شا� ــوق بك ــن معت ــري ب ــور بك ــة الدكت ــر اجلامع ــايل مدي ــري ملع ــكر الكب     فال�ش

ومتابعتــه لكافــة ال�شــوؤون اجلامعيــة , وحر�شــه علــى حتقيــق نقلــة نوعيــة يف كافــة النواحــي التعليميــة,  وثنــاء ميلــوؤه التقديــر 

ــادات  ــع العم ــروجي,  وجلمي ــاد �ش ــن ر�ش ــز ب ــور عبدالعزي ــتاذ الدكت ــة الأ�ش ــوؤون التعليمي ــة لل�ش ــل اجلامع ــعادة وكي ل�ش

امل�شــاندة والكليــات, ولــكل مــن بــذل جهــداً طيبــاً اأو �شــارك يف و�شــع ب�شمــة اإجنــاز يف م�شــرية عطــاء العمــادة .       

       كما  اأخ�س  بال�شكر املمتلئ  بالثناء  والمتنان  اإخواين وكالء و وكيالت  و من�شوبي ومن�شوبات عمادة القبول والت�شجيل على عطائهم 

واأدائهم املتميز خالل العام املن�شرم , فلول تظافر جهودهم  ملا   ا�شفر  هذا   التقرير عن  ما احتواه   من نتاج متعدد , فلهم مني حتية اإجالل و�شكر.

        وختاماً .... لي�شعني اإل اأن اأ�شكر اهلل عزو جل اأن وفقنا لذلك , وهلل احلمد من قبل ومن بعد ..  

  

اآملني للجميع التوفيق وال�شداد ,,,

  عميد القبول والتسجيل

د/ ها�شم بن اأحمد بن مزاود ال�شمداين
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الرايدة والتميز واجلودة 
يف آليات وإجراءات القبول

 و التسجيل، ومنافسة أرقى 
اجلامعات الدولية.

القيمالرؤية

شعارناالرسالة

اجلودة واإلتقان.	 
العدل واملساواة . 	 
الوضوح والشفافية .	 

تقدمي أفضل اخلدمات
 وتبسيط اإلجراءات

وتذليل العقبات واالرتقاء  
بكافة آليات القبول و التسجيل، 

وفق أحدث األساليب
 و النظم اإللكرتونية

مساندة 
ال اعاقة
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١٢

٣

الدقة التميز والسرعة 
يف اإلجناز

هتيئة املناخ العلمي
      بتذليل الصعوابت 

           والعقبات
          للطالب

      والطالبة

تسهيل كافة اإلجراءات, 
عن طريق االستخدام الذكي

 لتكنولوجيا املعلومات

األهداف
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لمحــات من عمادة القبول والتسجيل

ــول  ــادة القب ــع عم زوار موق
والت�شــجيل علــى ال�شــبكة 

4٨7,44١ العنكبوتيــة 
من داخل اململكة

بلــغ عــدد املتابعــني يف 
ح�شــاب العمــادة مبوقع 

تويــرت )700,١٣(

و  التغريــدات  عــدد  بلــغ 
الــردود  يف ح�شــاب العمــادة 

مبوقــع تويــرت )١5,000(

اإجمايل القاعات واملعامل
مبقــر العابديــة )400( قاعــة 

و )264( معمل

اإجمايل عدد امل�شتجدين
١4٣٨/١4٣7هـــ     لعــام   

)  24١7١(
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لمحــات من عمادة القبول والتسجيل

ــن  ــدد املقيدي ــايل ع اإجم
للف�شــل الدرا�شــي الأول 
١4٣٨/١4٣7هـــ  لعــام 

)١0١705 اإجمــايل عــدد املقيديــن )
للف�شل الدرا�شي الثاين 

لعام ١4٣٨/١4٣7هـ
)٨٨964  (

املقيديــن  عــدد  اإجمــايل 
للف�شــل الدرا�شــي ال�شيفي 

١4٣٨/١4٣7هـــ ــام  لع
اخلريجــني  ) ١9٨١7 ( عــدد  اإجمــايل 

١4٣٨/١4٣7هـــ للعــام 
)١4925  (

اإجمــايل عدد املقبولــني للعام 
١4٣9/١4٣٨هـ

)١70١١(
ــات  ــدد قاع ــايل ع اإجم
الزاهــر  مبقــر  اجلامعــة 

)2 7 5 (
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لمحــات من عمادة القبول والتسجيل

اإجمــايل الوثائــق امل�ّشــلمة مبقر 
الطالبــات بالزاهر)  ٣405 (

للمدر�شــني   الفعليــة  الأعبــاء 
الأول الف�شــل 
) 465٣9( �شاعة

ــني   ــة للمدر�ش ــاء الفعلي الأعب
الف�شــل الثاين

الأعباء الفعلية للمدر�شني )46١١9 ( �شاعة
 الف�شل ال�شيفي
) 424١ ( �شاعة

قاعــات  عــدد  اإجمــايل 
الدرا�شــات العليــا مبقــر الزاهر 
معامــل  )4(  + قاعــة   )١6(

اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس برتبــة 
اأ�شــتاذ م�شــاعد)١429(
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لمحــات من عمادة القبول والتسجيل

ــة  ــس برتب ــة التدري� ــاء هيئ اأع�ش
اأ�شــتاذ م�شــارك)657(

التدري�ــس  هيئــة  اأع�شــاء 
برتبــة اأ�شــتاذ )٣٨5(

ــن يف  ــس وم ــة التدري� ــاء هيئ اأع�ش
ــر)٨96( ــة حما�ش حكمهــم برتب

ــس  ــة التدري� ــاء هيئ اأع�ش
ــة  ومــن يف حكمهــم برتب

ــد)١609( معي
مدر�س)٨٣(

اأع�شــاء  عــدد  اإجمــايل 
يف  ومــن  التدري�ــس  هيئــة 

)5 0 ٨ 0 ( حكمهــم
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إنجازات متميزة في عام 1438هـ

ت�شليم معايل مدير اجلامعة للتقرير ال�شنوي لعمادة
القبول والت�شجيل لعام ١4٣6-١4٣7

ــجيل عــرب  ــات الت�ش ــل طلب ــة تعدي ــل  خدم تفعي
البوابــة الأكادمييــة

تطوير اخلطة التنفيذية للتحويل الجباري للطلبة املتعرثين
بربنامج ال�شنة التح�شريية )امل�شار الطبي - وامل�شار

العلمي - وامل�شار الإداري(

ــات  ــي للكلي ــجيل الأكادمي ــام الت�ش ر نظ ــوِّ تط
لطبية ا

التطبيــق العملــي لتو�شيــات ونتائــج 
ور�شــة القبــول املنعقــدة يف العــام ال�شــابق
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إنجازات متميزة في عام 1438هـ

م�شــاركة �شــعادة عميــد القبــول والت�شــجيل 
ــول  ــداء القب ــرون لعم ــادي والع�ش ــاء احل يف اللق

ــة ــات اململك ــجيل بجامع والت�ش

والت�شــجيل يف  القبــول  عمــادة  م�شــاركة 
املعر�س واملوؤمتر الدويل ال�شــابع للتعليم العايل 

يف الريا�ــس.

امل�شــاركة يف اللقــاء التعريفــي اخلا�ــس 
باأع�شــاء هيئــة التدري�ــس اجلــدد

ــس  ــي اخلا� ــاء التعريف ــاركة يف اللق امل�ش
ــتجدين بالطلبة امل�ش

ــات ( و  ــناب �ش ــاب يف )�ش ــاء ح�ش اإن�ش
)تويــرت ( للتوا�شل مــع الطلبة
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إنجازات متميزة في عام 1438هـ

ا�شتحداث �شعار لعمادة القبول و الت�شجيل

م�شاركة عمادة القبول والت�شجيل يف اللقاء التن�شيقي للقبول 
١4٣9/١4٣٨هـ, بني جامعات وكليات املنطقة الغربية يف رحاب

 جامعة امللك عبدالعزيز بجدة اخلمي�س 2٣ / 7 / ١4٣٨هـ

اجتمــاع العميــد مــع عمداء كليــة الطب 
يف الريا�س

ور�شة القبول الأوىل يوم اخلمي�س
املوافق ٨ / ٨ / ١4٣٨هـ  
يف عمادة القبول والت�شجيل.

ور�شة القبول الثانية يوم الثالثاء 
املوافق 20/ ٨ / ١4٣٨هـ 

يف عمادة القبول و الت�شجيل.
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إنجازات متميزة في عام 1438هـ

ور�شة القبول الثالثة يوم الثالثاء 
املوافق 4 / 9   /١4٣٨هـ 

يف عمادة القبول و الت�شجيل.

ور�شة القبول الرابعة يوم الأربعاء
املوافق ١9/ 9 / ١4٣٨هـ 

يف عمادة القبول و الت�شجيل.

ور�شة القبول اخلام�شة يوم الربعاء 
املوافق 26/ 9 / ١4٣٨هـ

 يف عمادة القبول و الت�شجيل.

ور�شة القبول ال�شاد�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 5/ ١0 / ١4٣٨هـ 

يف عمادة القبول و الت�شجيل.

ور�شة القبول ال�شابعة يوم اخلمي�س 
املوافق ١2/ ١0 /١4٣٨هـ 
يف عمادة القبول و الت�شجيل.
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و تميز عام 1438هـ بما يلي :
• تد�شني معايل مدير اجلامعة للتقرير ال�شنوي لعمادة القبول والت�شجيل عرب املوقع الإلكرتوين للعمادة 

   ت�شــلَّم معــايل مديــر جامعــة اأم القرى الدكتور بكري بن معتوق ع�شا�ــس مبكتبــه باملدينة اجلامعيــة بالعابدية التقرير 
ال�شــنوي لعمادة القبول والت�شــجيل للعام الدرا�شــي اجلامعي  ١4٣6-١4٣7هـ, من عميد عمادة القبول والت�شجيل 
الدكتور ها�شــم بن اأحمد ال�شمداين, بح�شور وكيل اجلامعة لل�شــوؤون التعليمية  الأ�شــتاذ الدكتور عبدالعزيز بن ر�شاد 

�شــروجي, ووكيل اجلامعة للفروع الدكتور عبداملجيد الغامدي, ووكالء العمادة.
    وقــد اطلــع معاليــه علــى التقرير الــذي وثق منجزات العمــادة مبختلف وحداتهــا, واإح�شائياتها يف القبول وال�شــوؤون 
الأكادميية والت�شجيل والتخرج واخلدمات الإلكرتونية, وكذلك الربامج والأن�شطة التي نظمتها العمادة, ود�شن معاليه 

التقرير ال�شــنوي عرب املوقع الإلكرتوين للعمادة. 
    واأثنــى معاليــه علــى اجلهــود املبذولــة مــن قبل عمادة القبول والت�شــجيل, وكيــف اأن تلك اجلهــود اأثمرت جناحات 
ملمو�شة لعمادة القبول والت�شجيل �شاعدت على قيامها بدورها باعتبارها حلقة ربط ت�شاعد على تقدمي كافة اخلدمات 

لطلبة اجلامعة حتت مظلة وكالة اجلامعة لل�شــوؤون التعليمية, ممثلة يف الأ�شــتاذ الدكتور عبدالعزيز بن ر�شــاد �شروجي.
ــن الدكتــور ها�شــم ال�شمــداين املتابعــة والدعــم املتوا�شــل من وكالــة اجلامعة لل�شــوؤون التعليميــة بقيادة       بــدوره ثمَّ
الأ�شــتاذ الدكتــور عبدالعزيــز �شــروجي؛ والتي متثل النربا�ــس الــذي تهتدي به العمــادة يف جميع خططهــا ومبادراتها 
التطويرية, كما اأثنى على جهود فريق العمل بالعمادة, موؤكداً اأنه ما كان لهذه الإجنازات اأن تتم لول الرعاية ال�شادقة 
واملتابعة امل�شتمرة من معايل مدير اجلامعة لعمادة القبول والت�شجيل, داعياً املويل -عز وجل- اأن يتوا�شل هذا العطاء, 

ــه. ــه يف اأداء مهام واأن يوفق
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• نجاح خطط العمل المنفذة بوكالة شؤون التسجيل والشؤون األكاديمية 
جناح خطة ت�شكني اجلداول لطلبة البكالوريو�س ولطلبة الإعداد الرتبوي   •

جناح خطة الت�شجيل وعمليات احلذف والإ�شافة .   •
تنفيذ خطط احلركات الأكادميية بنجاح .   •

• التطبيق العملي لتوصيات ونتائج ورشة القبول المنعقدة في العام السابق
تم تطبيق كافة التوصيات التي تم ذكرها في الورشة المنعقدة بالعام الماضي ، وذلك على 

النحو اآلتي :
ا�شتمرار الربط الإلكرتوين بني جامعات اململكة العربية ال�شعودية من خالل قناة التكامل احلكومية يف ي�شر    •

)خدمة حالة الطالب( ونظام )مقبول( يف وزارة التعليم ل�شمان عدم ازدواجية القبول يف اأكرث من جامعة.
تطوير بوابة القبول املوحد ح�شب املعايري والت�شاميم العاملية .   •

تطوير مراحل القبول الع�شرة لتكون مربجمة بالوقت والإجراءات ليتمكن الطلبة من ا�شتكمال اإجراءات القبول    •
بي�شر و�شهولة .

ــرين  ــادي والعش ــاء الح ــي اللق ــجيل ف ــول والتس ــد القب ــعادة عمي ــاركة س • مش
ــة  ــات المملك ــجيل بجامع ــول والتس ــداء القب لعم

       �شــارك عميد القبول والت�شــجيل الدكتور ها�شــم بن اأحمد ال�شمداين يف اللقاء الـ)2١( لعمداء القبول والت�شــجيل 
باجلامعات ال�شــعودية؛ لعر�س جتربة جامعة اأم القرى يف اإعداد جداول الكليات الطبية, والذي ا�شــت�شافته جامعة الأمري 
�شــطام بــن عبدالعزيــز, بفنــدق ماريــوت بالريا�س, يوم الأربعــاء 9 جمادى الآخــرة ١4٣٨هـ, املوافق ٨ مار�ــس 20١7م.
ــجيل  ــة الت�ش ــة واآلي ــول باجلامع ــام القب ــداين نظ ــم ال�شم ــور ها�ش ــجيل الدكت ــول والت�ش ــد القب ــتعر�س عمي      وا�ش
يف الكليــات ال�شحيــة واخلطــة الدرا�شــية لكليــة الطــب, وكذلــك اآليــة احت�شــاب الأعبــاء, م�شــرياً اأنــه يتــم احت�شــاب 
العــبء الإجمــايل علــى م�شــتوى كل اأ�شــبوع درا�شــي خــالل الف�شــل, وذلــك من واقــع املحا�شــرات الفعلية امل�شــجلة 
ــواع الأن�شــطة املعرفــة يف اخلطــة  ــبوع, ويخ�شــع احت�شــاب العــبء الأ�شــبوعي اإىل اأن ــة التدري�ــس يف الأ�ش ــو هيئ لع�ش
ــاط العملــي,  ــة, حلقــات النقا�ــس, الن�ش ــرات النظري ــه كاملحا�ش ــاط والوقــت املحــدد ل ــوع الن�ش ــية ح�شــب ن الدرا�ش
ــداين. ــب املي ــرج, والتدري ــاريع التخ ــى م�ش ــراف عل ــة, الإ�ش ــطة الال�شفي ــي, الأن�ش ــراف البحث ــس, الإ�ش التدري�
      وا�شــتمل عر�ــس الدكتــور ال�شمــداين علــى اأنظمــة الت�شــجيل الإلكرتونية التي حققتهــا جامعة اأم القــرى مبا يتوافق 
مــع توجهــات احلكومــة الر�شــيدة - اأيدهــا اهلل - نحــو التحــول اإىل التعامــالت الإلكرتونيــة, م�شــرياً اأن خدمــات القبول 
والت�شــجيل التــي تقدمهــا جلميــع الطــالب والطالبــات اأ�شبحــت متاحــة اإلكرتونيــاً, بــدًءا مــن القبــول يف اجلامعة حتى 
ا�شــتالم الوثيقــة بعــد التخــرج, موؤكــداً اأن تنفيــذ هــذه اخلدمــات نتيجــة املتابعة امل�شــتمرة من قبــل معايل مديــر اجلامعة 
الدكتور بكري بن معتوق ع�شا�ــس, ووكيل اجلامعة لل�شــوؤون التعليمية الأ�شــتاذ الدكتور عبدالعزيز بن ر�شــاد �شــروجي, 
وتعــاون عمــادة تقنيــة املعلومــات يف �شياغــة الربامــج الإلكرتونيــة مبــا يتوافق مع لئحــة القبــول والت�شــجيل يف اجلامعة.
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• المشاركة في اللقاء التعريفي الخاص بأعضاء هيئة التدريس الجدد 
ــة  ــالل اإقام ــن خ ــتجدين, م ــس امل�ش ــة التدري� ــوات هيئ ــاء و ع�ش ــي باأع�ش ــي الرتحيب ــاء التعريف ــاركة يف اللق امل�ش
ركــن تعريفــي يو�شــح مهــام عمــادة القبــول والت�شــجيل والأق�شــام التابعــة لهــا واإجــراءات العمــل املتبعــة .

• المشاركة في اللقاء التعريفي الخاص بالطلبة المستجدين :
  امل�شــاركة يف اللقــاء اخلا�ــس بالطلبــة امل�شــتجدين الــذي تنظمــه عمــادة �شــوؤون الطــالب يف كل عــام , مــع 
ــا ــي تقدمه ــات الت ــامها واخلدم ــن اأق�ش ــف ع ــادة للتعري ــن للعم ــس رك ــث مت تخ�شي� ــي  حي ــام درا�ش ــع كل ع مطل
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 •  استمرار حساب ) سناب شات ( للتواصل مع الطلبة 
ــموع  ــي وامل�ش ــل املرئ ــات للتوا�ش ــناب �ش ــابها يف برنامــج �ش ــل ح�ش ــجيل يف تفعي ــول والت�ش ــتمرت عمــادة القب   ا�ش
مــع الطلبــة لالإعــالن عــن اأهــم املواعيــد ولتو�شيــح و�شــرح الإجــراءات التــي ت�شعــب عليهــم وذلــك للو�شــول للطلبة 
ب�شــكل �شــريع عــرب و�شــائل التوا�شــل الجتماعــي املرغوبة لــدى �شــريحة كبرية مــن الطلبة يف هــذه املرحلــة العمرية . 

• إنشاء حساب ) تويتر ( للتواصل مع الطلبة 
   اأن�شاأت عمادة القبول والت�شجيل ح�شاب موثق يف موقع تويرت للتوا�شل املبا�شر مع الطلبة والإعالن عن اأهم املواعيد 
و تو�شيــح و �شــرح الإجــراءات التــي ت�شعــب عليهم  , كذلــك الإجابة على اأ�شــئلتهم وا�شتف�شــاراتهم وذلــك للو�شول 
للطلبة ب�شــكل �شــريع عرب و�شــائل التوا�شل الجتماعي املرغوبة لدى �شــريحة كبرية من الطلبة يف هذه املرحلة العمرية . 

• استحداث شعار لعمادة القبول والتسجيل
    تهتــم عمــادة القبــول والت�شــجيل علــى ت�شــهيل العمليــة التعليميــة والأكادميية للطلبــة واأع�شاء هيئــة التدري�ــس, واحليلولة 
دون وجود عقبات و�شعوبات حتول دون حتقيق اأهداف اجلامعة, لذا كان �شــعار عمادة القبول والت�شــجيل هو م�شــاندة ل اإعاقة
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• حضــور المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده بمكتــب معالي مديــر الجامعــة بالمدينة 
الجامعيــة بالعابديــة بمناســبة حفل التخرج لعــام 1437-1438هـ

   �شــارك عميــد القبــول والت�شــجيل يف املوؤمتر ال�شحفــي الذي عقد لالإعالم عن التجهيزات التــي متت لالحتفال بتخرج 
الدفعــة 65 مــن طالبهــا والدفعة 44 من طالباتها, و اأكد عميد القبول والت�شــجيل الدكتور ها�شــم بــن اأحمد ال�شمداين  
اأن اجلامعة �شتحتفل هذا العام بتخريج الدفعة 65 من طالبها البالغ عددهم نحو 7٣٣5 طالب, وبالدفعة 44 من طالباتها 
البالغ عددهن ٨٣00 طالبة للعام اجلامعي ١4٣7/ ١4٣٨هـ, والبالغ عددهم نحو ١5600, م�شرياً اأن الطالب املتخرجني 
واملحتفى بهم ميثلون درجة البكالوريو�س, والبالغ عددهم 6222 طالباً, وبرنامج الدبلوم, وميثلون 696 طالباً, بالإ�شافة اإىل 
طــالب درجــة املاج�شــتري الذي يبلغ عددهــم 2٣9 طالباً, والدكتوراه 47 طالبــاً, مبيناً اأن الطالبــات املتخرجات يف درجة 
البكالوريو�ــس بلــغ عددهــن 7٣60 طالبــة, ويف الدبلومات 772 طالبة, ويف درجة املاج�شــتري ١١١ طالبــة, والدكتوراه 57 

طالبة.

ــان  ــي إلع ــد الصمدان ــم أحم ــور هاش ــجيل الدكت ــول والتس ــد القب ــة عمي • كلم
ــام  ــذا الع ــة 65 له ــرج الدفع ــل تخ ــي حف ــن ف ــة للخريجي ــة العام النتيج

       اأعلــن عميــد القبــول والت�شــجيل الدكتــور ها�شــم اأحمــد 
ال�شمداين النتيجة العامة للخريجني والبالغ عددهم هذا العام 7 
اآلف و204 طالــب, منهم 47 طالبــاً من حملة الدكتوراه, و2٣9 
طالباً يف املاج�شــتري, و696 طالباً من حملة الدبلومات, و6 اآلف 
و222 طالبــاً مــن حملــة البكالوريو�ــس, وذلك يف حفــل التخرج 
يــوم ال�شــبت ١4٣٨/6/١0هـــ , مبــاركا لأوليــاء اأمــور اخلريجني 
وموجهــا دعواته للخريجني بالتوفيق وال�شــداد يف حياتهم العملية  
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ر نظام التسجيل األكاديمي للكليات الطبية. •  تطوِّ
رت عمادة القبول والت�شجيل بجامعة اأم القرى نظام الت�شجيل الأكادميي للكليات الطبية عرب املنظومة املعلوماتية       طوَّ
اخلا�شــة باجلامعــة؛ جــاء ذلــك خالل الجتماع الــذي عقد يوم اخلمي�ــس 2٨ ربيع الآخر ١4٣٨هـ, بقاعــة امللك في�شل 
باملدينة اجلامعية بالعابدية, بح�شور عميد القبول والت�شــجيل الدكتور ها�شــم  بن اأحمد ال�شمداين, وعميد كلية الطب 
الدكتــور اأمنــار نا�شــر, ووكيل عمادة تقنية املعلومــات للتعامالت الإلكرتونية الدكتور عاطف احلجيلي, وم�شــوؤويل عمادة 

تقنية املعلومات وعمادة القبول والت�شــجيل, وكلية الطب. 
     ومت خالل الجتماع بحث ومتابعة مراحل الت�شــجيل الأكادميي للكليات الطبية, واإعادة احت�شــاب العبء الدرا�شــي 
لأع�شاء هيئة التدري�س بالكليات الطبية, وكذلك تطوير نظام الت�شجيل الأكادميي لطلبة الكليات الطبية بنظام الت�شجيل 

الأ�شبوعي, وكذلك الأن�شطة والتدريب داخل هذه الكليات. 

ل خدمة تعديل طلبات التسجيل عبر البوابة األكاديمية • تفعِّ
لــت عمــادة القبــول والت�شــجيل بجامعــة اأم القــرى يــوم الأحــد املوافــق ٨/ 5/ ١4٣٨هـــ, خدمــة تقــدمي طلبــات       فعَّ
تعديل الت�شجيل واحلذف والإ�شافة وتعديل ال�شعب مبوافقة الأق�شام بالبوابة الأكادميية, بحيث تتيح للطالب الت�شجيل 
يف اخلدمة دون احلاجة لزيارة الق�شــم وتقدمي طلب ورقي, وي�شــتطيع الطالب العمل على اخلدمة من ال�شــاعة ٣ ظهراً اإىل 

ال�شــاعة ٨ �شباحاً طوال اأيام الأ�شــبوع للتقدمي.
      وهــذه اخلدمــة �شــتخت�شر الكثــري مــن الوقــت علــى الطالب؛ فيعمل مــن خاللها علــى اإمكانية تعديــل جدوله وفق 
الأنظمــة املوجــودة يف النظــام, واأن تطوير اآليات الت�شــجيل الأكادميي من �شمن اخلطط التطويرية التــي و�شعتها العمادة 

لالرتقــاء باخلدمــات املقدمة للطالب �شمــن اأهداف العمادة.
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• مشــاركة عمــادة القبــول والتســجيل فــي المعــرض والمؤتمــر الدولــي الســابع 
للتعليــم العالــي مــن يــوم 15-18 / 7 / 1438هـــ فــي الريــاض

      �شــاركة جامعــة اأم القــرى يف املعر�ــس واملوؤمتــر الــدويل للتعليــم العــايل الــذي يقــام حتــت رعايــة خــادم 
ــرتة  ــس, يف الف ــدويل بالريا� ــرات ال ــز املوؤمت ــه اهلل - مبرك ــز - حفظ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك �ش ــريفني املل ــني ال�ش احلرم
20٣0م(. اململكــة  روؤيــة  حتقيــق  يف  ال�شــعودية  اجلامعــات  دور   ( بعنــوان  ١4٣٨هـــ,  رجــب   ١٨  /  ١5 مــن 

      حيث ي�شــارك يف املعر�س اأكرث من ٨0 جامعة م�شنفة �شمن قائمة املائة الأف�شل عاملياً, بجانب عدد من موؤ�ش�شــات 
التعليم العايل العاملية واملنظمات الدولية ذات العالقة, اإىل جانب م�شــاركة اجلامعات ال�شــعودية واملعاهد العليا, وهيئات 
اجلــودة والقيا�ــس والتقــومي, والعتماد الأكادميي, والتعلم الإلكــرتوين والتعليم عن بعد, ومراكز الأبحاث والدرا�شــات.

    وتاأتي م�شاركة اجلامعة عرب عماداتها املختلفة كعمادة القبول والت�شجيل, وعمادة الدرا�شات العليا, وغريها, اإ�شافة اإىل 
م�شاركة الذراع ال�شتثماري جلامعة اأم القرى �شركة وادي مكة للتقنية, يف جناح اجلامعة باملعر�س؛ لإبراز جتربة اجلامعة 
يف حتقيــق اأهــداف روؤيــة اململكة 20٣0م, والتي حققت من خاللها عدداً من الأهــداف التي ن�شت عليها روؤية اململكة.

ــداين  ــم ال�شم ــعادة د.ها�ش ــجيل �ش ــول والت�ش ــد القب ــم عمي ــجيل ي�ش ــول والت�ش ــادة القب ــد عم ــد كان وف       وق
ــة د.  ــوؤون الأكادميي ــد الثقفــي, ووكيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل لل�ش ووكيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل د. خال
ح�شــام حكمــي, ووكيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شــجيل د.علــي القــرين, ووكيلــة عمــادة القبــول 
ــاري ــدر الأن�ش ــادة اأ.بن ــف العم ــس وموظ ــدر الدها� ــد اأ.بن ــب العمي ــر مكت ــف, ومدي ــود اليو�ش ــجيل د. خل والت�ش
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• عميد القبول والتسجيل يشارك في ملتقى )اإلشراف التربوي السادس( يوم 
االثنين الموافق 20 / 7 / 1438هـ

      �شــارك �شــعادة عميد القبول والت�شــجيل �شــعادة الدكتور ها�شــم بن اأحمد ال�شمداين يف ملتقى )الإ�شــراف الرتبوي 
ال�شاد�ــس مل�شــريف املدار�ــس الأهليــة باملنطقــة(, وذلــك يف رحــاب مدار�ــس �شــعاع املعرفــة حتت �شــعار )جــودة العمليات 

ّفية(. ال�شَّ
   وقد قدم �شــعادة عميد القبول والت�شــجيل ورقة عمل بعنوان - مهام املالحظة ال�شفية- , وتاأتي هذه امل�شــاركة يف اإطار 
التكامل بني امليدان الرتبوي وكلية الرتبية بجامعة اأم القرى ممثلة يف ق�شــم املناهج وطرق التدري�ــس؛ �شــعياً لتحقيق كل ما 

فيه نفع وفائدة للطلبة.

ــرة  ــوي بمحاض ــراف الترب ــى اإلش ــي ملتق ــارك ف ــجيل يش ــول والتس ــد القب •  عمي
بعنــوان »اإلشــراف علــى التعلــم« بــإدارة التعليــم بمكــة المكرمــة يــوم  الخميــس  

الموافــق 23 / 7 / 1438هـــ
    عميد القبول والت�شــجيل ي�شــارك يف ملتقى الإ�شراف الرتبوي مبحا�شرة بعنوان -الإ�شراف على التعلم- باإدارة التعليم 

مبكة املكرمة بح�شور 420 م�شرفاً وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة اأم القرى ومدراء مكاتب التعليم يوم
اخلمي�ــس 2٣ / 7 / ١4٣٨هـــ , ويف ختــام امللقــى تف�شل �شــعادة الأ�شــتاذ عمر نايف الأحمدي مدير الإ�شــراف الرتبوي 

بتكرمي �شــعادة الدكتور ها�شــم بن اأحمد ال�شمداين عميد القبول والت�شــجيل بجامعة اأم القرى.
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ــول 1437/  ــيقي للقب ــاء التنس ــي اللق ــجيل ف ــول والتس ــادة القب ــاركة عم •  مش
ــك  ــة المل ــاب جامع ــي رح ــة ف ــة الغربي ــات المنطق ــات وكلي ــن جامع 1438هـــ، بي

ــس 23 / 7 / 1438هـــ ــدة الخمي ــز بج عبدالعزي
      �شــارك من�شــوبو عمــادة القبــول والت�شــجيل, وعمادة تقنيــة املعلومات يف اللقاء التن�شــيقي للقبول والت�شــجيل للعام 
١4٣٨-١4٣9هـــ, بــني كليات وجامعات املنطقــة الغربية, والذي عقد مبقر جامعة امللك عبدالعزيز بجدة, يوم اخلمي�ــس 

2٣ رجب ١4٣٨هـ. 
      حيــث افتتــح �شــعادة عميــد القبول والت�شــجيل بجامعة امللك عبد العزيز الجتماع بحمــد اهلل والثناء عليه وال�شالة 
وال�شــالم على ر�شــوله الكرمي عليه اأف�شل ال�شالة واأمت الت�شليم , مرحباً �شعادته بح�شور اأ�شحاب ال�شعادة عمداء القبول 
والت�شــجيل و وكالء وم�شــوؤويل الكليات التقنية امل�شــاركني يف الجتماع متمنياً لهم التوفيق من اهلل عز  وجل. ثم نقل 
�شــعادته ترحيــب معــايل مدير   اجلامعــة اأ.د.عبد الرحمن بن عبد اهلل اليوبي ب�شــعادتهم وكذلك ترحيب �شــعادة وكيل 
اجلامعة لل�شوؤون التعليمية اأ.د. عبد اهلل بن مفرح الذيابي, متمنيني  للح�شور اجتماعا موفقاً لتن�شيق القبول بني جامعات 

املنطقة.
    ومت خــالل الجتمــاع مناق�شــة اأبــرز جتارب اجلامعات يف القبول, وكذلك مناق�شــة اأبرز املالحظات على اآلية التن�شــيق 
بــني اجلامعــات والكليات التقنية باملنطقة الغربية, وحتديد مواعيد القبول امل�شــرتكة بــني اجلامعات والكليات, وفتح باب 
القبول وا�شتقبال الطالب والطالبات, ومواعيد اإعالن نتائج املر�شحني للقبول بني اجلامعات والكليات التقنية, وكذلك 

الطالع على اآلية الربط مع برنامج ي�شــر, ومالحظات اجلامعات, وفتح جمال املناق�شــة بينهم.

  وتم مناقشة الموضوعات التالية:

• عر�س جتربة جامعة امللك عبدا لعزيز يف القبول للعام احلايل ١4٣٨/١4٣7 هـ.
• اإيجابيات جتربة تن�شيق القبول للعام ١4٣9/١4٣٨ هـ للجامعات امل�شاركة

•  معوقات جتربة تن�شيق القبول.
•  احللول املقرتحة لنجاح التن�شيق الأمثل.

•  مناق�شة اأبرز املالحظات على اآلية التن�شيق ال�شابقة  للعام الدرا�شي ١4٣٨/١4٣7 هـ.
ــي  ــام الدرا�ش ــة للع ــة الغربي ــة باملنطق ــات التقني ــات والكلي ــني اجلامع ــرتكة ب ــول امل�ش ــد القب ــد مواعي • حتدي

القادم١4٣9/١4٣٨هـــ
•  مناق�شة املوا�شيع التقنية مع قناة ي�شر.

• عر�س قناة التكامل )ي�شر( للجامعات امل�شاركة.
•  مناق�شة اأبرز املالحظات على املو�شوع.

•  التو�شل لعدد من التو�شيات.
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ــم ترشــيحهم للقبــول بالجامعــة  ــب وطالبــة ت ــف طال ــج 15 أل •  اإلعــان عــن نتائ
للعــام  الجامعــي المقبــل 1438/ 1439هـــ  .

          اعتمــد معــايل مديــر جامعــة اأم القــرى الدكتــور بكــري بــن معتــوق ع�شا�ــس نتائــج القبــول للعــام اجلامعــي 
املقبــل ١4٣٨/ ١4٣9هـــ,  لـــ ١5 األــف و ٣٨١ طالــب وطالبــة مبقــر اجلامعة الرئي�شــي مبكــة املكرمة وفروعهــا مبحافظات 
ــي  ــة )الطب ــاراته الثالث ــة مب�ش ــنة التح�شريي ــر وال�ش ــول املبا�ش ــالل القب ــن خ ــذة, م ــم والقنف ــث واأ�ش ــوم واللي اجلم
الــذي ت�شــارك بــه الكليــات الطبيــة وال�شحيــة, والهند�شــي التــي ت�شــارك بــه كليــة الهند�شــة والعمــارة الإ�شــالمية مــا 
ــوم  ــة العل ــه كلي ــارك ب ــي ت�ش ــامها, والإداري الت ــة اأق�ش ــب الآيل بكاف ــة احلا�ش ــالمية وكلي ــارة الإ�ش ــم العم ــدا ق�ش ع
الإداريــة(, وذلــك خــالل الجتمــاع الــذي عقــده معاليــه مع عميــد القبــول والت�شــجيل الدكتــور ها�شــم ال�شمداين, 
ــدة ١4٣٨هـــ. ــن ذي القع ــني الأول م ــوم الثن ــي, الي ــد الثقف ــور خال ــجيل الدكت ــول والت�ش ــادة القب ــل عم ووكي
ــن معــايل مديــر اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق ع�شا�ــس الدعم التــي حتظى به اجلامعة من قبل احلكومة         حيــث ثمَّ
الر�شــيدة - اأيدهــا اهلل - ممــا مكنهــا من جتهيــز القاعات الدرا�شــية واملعامل وفق اأعلــى املوا�شفات واملقايي�ــس املتخذة يف 
العمليــة التعليميــة, والــذي �شــيعود اأثره علــى املخرجات التعليميــة خلريجي اجلامعة الذين �شــيقدمون ما اكت�شــبوه من 
ن معاليه حر�س ومتابعة م�شت�شــار خادم احلرمني ال�شــريفني اأمري  مهارات ل�شــوق العمل خدمة للوطن واملجتمع, كما ثمَّ
منطقــة مكــة املكرمة �شاحب ال�شــمو امللكي الأمــري خالد الفي�شل لعملية القبول باجلامعة وكافــة الربامج التي تقوم بها, 
م�شــيداً بدعــم وتوجيهــات معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد بن حممد العي�شــى, مما مكــن اجلامعة من التميز يف العديد 
مــن املجــالت, مهنئاً الطلبة املر�شــحني للقبول للعــام اجلامعي املقبل ١4٣٨/ ١4٣9هـ, ومتمنياً لهــم التوفيق والنجاح.
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 •  تكريم الجهات المشاركة في إجراءات القبول :
ــراءات  ــة يف اإج ــات العامل ــس اجله ــوق ع�شا� ــن معت ــري ب ــور بك ــرى الدكت ــة اأم الق ــر جامع ــايل مدي م مع ــرَّ     ك
العالقــات  واإدارة  والت�شــجيل,  القبــول  ممثلــة يف عمــادة  املقبــل ١4٣٨/ ١4٣9هـــ,  للعــام اجلامعــي  القبــول 
ــداين,  ــم ال�شم ــور ها�ش ــجيل الدكت ــول والت�ش ــد القب ــور عمي ــات, بح�ش ــة املعلوم ــادة تقني ــالم, وعم ــة والإع العام
ــن  ــد ب ــتاذ خال ــات العامــة والإعــالم الأ�ش ــر اإدارة العالق ــور ماجــد القثامــي, ومدي ــة املعلومــات الدكت ــد تقني وعمي
ــدة ١4٣٨هـــ. ــن ذي القع ــني الأول م ــوم الثن ــة الي ــة بالعابدي ــة اجلامعي ــة باملدين ــك مبكتب ــي, وذل ــل مر�ش جمي
    واأثنــى معــايل مديــر اجلامعــة الدكتور بكري بن معتوق ع�شا�ــس على اجلهود التي قامت بهــا اجلهات ذات العالقة؛ مما 
�شــاهمت يف تنفيــذ القبــول وفقــاً للمراحل التي مت حتديدها م�شــبقاً, م�شــرياً اأن اإجراءات القبول تتم مــن خالل الكوادر 
الب�شرية التي مت تاأهيلها خلدمة الطلبة الراغبني يف القبول باجلامعة للعام املقبل من خالل اأحدث التقنيات التي مت توظيفها 
لذلك, لفتاً اأن جميع مراحل القبول لهذا العام متت اإلكرتونياً بدًءا من تقدمي الطلبات حتى احل�شول على الأرقام اجلامعية.
     فقــد متَّ تكــرمي كل مــن عميــد القبــول والت�شــجيل الدكتــور ها�شــم ال�شمــداين, ووكيــل عمــادة القبــول 
والت�شــجيل الدكتــور خالــد الثقفــي, ووكيلــة عمــادة القبــول والت�شــجيل ب�شــطر الطالبــات الدكتــورة خلــود 
ــس. ــدر الدها� ــي, وبن ــا الراجح ــتاَذين ر�ش ــمري, والأ�ش ــي الأ�ش ــتاذ عل ــول الأ�ش ــدة القب ــر وح ــف, ومدي اليو�ش
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• عميد القبول و التسجيل يشارك في ندوة الحج الكبرى لعام 1438هـ :
ذلــك  و   , ١4٣٨هـــ  لعــام  الكــربى  احلــج  نــدوة  يف  ال�شمــداين  اأحمــد  د.ها�شــم  �شــعادة  �شــارك     
باإدارةجل�شــة بعنــوان جهــود تذكــر فت�شــكر يف اإر�شــاء قواعــد ال�شــالم  و ن�شــره , حتــدث فيهــا  عــن جهــود 
ــرات. ــاأة اجلم ــعى, ومن�ش ــعة امل�ش ــريفني, وتو�ش ــني ال�ش ــعة احلرم ــذ تو�ش ــوك يف تنفي ــه املل ــز واأبنائ ــك عبدالعزي املل
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عمادة القبول و التسجيل
    تتكون عمادة القبول والت�شجيل بجامعة اأم القرى من مقرين اأ�شا�شيني مبدينة مكة املكرمة ) مقر الطالب الكائن حالياً يف 

العابدية , ومقر الطالبات الكائن حالياً يف الزاهر ( .
 ونظراً لتو�شع اأعمال العمادة, وكرثة التخ�ش�شات اجلامعية نتيجة الزدياد امل�شتمر يف اأعداد الطلبة , كانت احلاجة ملحة 
لوجود فروع للعمادة باملقرات الواقعة خارج مدينة مكة املــكرمة , حتى ي�شُهل يف تلك الفــروع ا�شتكمال اإجــراءات 

الطلبة امللتحقني بتلك املناطق دون تكبد عناء النتقال اإىل مقرات العمادة الرئي�شة. 
 وفيما يلي نبذة خمت�شرة عن املقرات الرئي�شة والفروع التابعة لها : 

مقر عمادة القبول والتسجيل بالعابدية
)المقر الرئيس (:

   يعتــرب هــذا املقــر هــو املقــر الأ�شا�شــي الذي تنبثق منــه كافة الأعمــال املتعلقة باأمور القبــول والت�شــجيل لكافة الطالب 
والطالبات , ويتوىل رئا�شــة واإدارة �شــوؤون العمادة  �شــعادة عميد القبول والت�شــجيل ويندرج حتت ت�شل�شــله الإداري  عدد 
من الوكالء و الوكيالت , ي�شــرف كل منهم على اأق�شــام معينة ويخت�س ب�شــوؤون حمددة ح�شــب ال�شالحيات املمنوحة له.

أسماء قيادات عمادة القبول والتسجيل بمقر الطاب
جدول رقم ) ١  (

أسماء قيادات عمادة القبول والتسجيل بمقر الطالبات
جدول رقم )  2 (

د/ ها�شم بن اأحمد بن مزواد ال�شمداين عميد القبول والت�شجيل
د/ خالد بن ثامر بن ح�شني الثقفي وكيل عمادة القبول والت�شجيل

د/ ح�شام بن ح�شن بن حممد احلكمي وكيل عمادة القبول والت�شجيل لل�شوؤون الكادميية
د/ علي بن �شويعد بن علي القرين وكيل عمادة القبول والت�شجيل ل�شئون الت�شجيل

د/علي بن عبدالرحمن الزبيدي وكيل عمادة القبول والت�شجيل مبحافظة القنفذة

د/ خلود بنت �شعد بن عبدالعزيز اليو�شف وكيلة عمادة القبول والت�شجيل
د/ فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامدي وكيلة عمادة القبول والت�شجيل لل�شوؤون الكادميية
د/ نعيمة بنت حامد بن حممد ياركندي وكيلة عمادة القبول والت�شجيل ل�شئون الت�شجيل
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عمــادة  وكالت  كافــة  علــى  مبا�شــر  اإ�شــراف  والت�شــجيل  القبــول  عميــد  �شــعادة  وي�شــرف     
ــومة,  ــق الأهــداف واخلطــط املر�ش ــا ي�شمــن حتقي ــطتها مب ــة واأن�ش ــامها املختلف ــجيل واأق�ش ــول والت�ش القب
ــة : ــام التالي ــوم بامله ــة, ويق ــوؤون التعليمي ــة لل�ش ــل اجلامع ــجيل بوكي ــول والت�ش ــد القب ــط عمي ويرتب
• ممار�شــة الخت�شا�شات وال�شالحيات املخولة له مبوجب الأنظمة واللوائح وما يفو�س اإليه من وكيل اجلامعة لل�شــوؤون 

التعليمية.
• اإعداد اخلطط ال�شــنوية والت�شــغيلية الالزمة لن�شــاطات العمادة والإ�شراف على تنفيذها ومتابعتها بعد اإقرارها من قبل 

�شاحب ال�شالحية.
• توجيه ومتابعة العمل اليومي يف العمادة.

• تطبيق الأنظمة الإدارية واملالية والتاأكد من التزام العاملني بتنفيذها.
• حل امل�شكالت التي تن�شاأ بني الوحدات الإدارية املختلفة وبني العاملني فيها.

• متابعة اأداء العاملني يف العمادة واقرتاح ترقيتهم والرفع بالتقارير الدورية عن اأدائهم.
• التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة يف كل ما يخدم اأهداف العمادة.

• متثيل العمادة يف الجتماعات واللجان واملجال�س واأمام الغري والتوقيع على املرا�شالت ال�شادرة عن العمادة.
• حتديد احتياجات العمادة من القوى العاملة واملوارد والتجهيزات , والعمل على اتخاذ الإجراءات الالزمة لتوفريها.

• رفع التقارير ال�شنوية والدورية عن اأن�شطة العمادة للجهات امل�شوؤولة باجلامعة.





إحصائية عامة بأعداد
المقيدين الطلبة 

وأعضاء هيئة التدريس
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ــة  ــاء هيئ ــن وأعض ــة المقيدي ــداد الطلب ــة بأع ــة عام • إحصائي
ــس التدري

إحصائية عامة بأعداد الطلبة المقيدين وأعضاء هيئة التدريس
     اأكدت اخلطط التنموية املتالحقة جلامعة اأم القرى على �شرورة تطوير املوارد الب�شرية من منطلق اأن الطلبة واأع�شاء 

هيئة التدري�س هم الرثوة احلقيقية للجامعة .
     و�شهدت اجلامعة مراحل تطور هائلة من حيث زيادة عدد املقرات والكليات واأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س ملوؤامة 

الزيادة احلا�شلة يف اأعداد الطلبة .
بالن�شــبة  التدري�ــس  هيئــة  اأع�شــاء  عــدد  تو�شــح  عامــة  اإح�شائيــة  اجلانــب عر�ــس  هــذا  و�شــنتناول يف       
الف�شــل  يف  التدري�ــس  هيئــة  واأع�شــاء  الطلبــة  عــدد  باإجمــايل  واإح�شائيــة   , الكليــات  ح�شــب  للطلبــة 
. ١4٣٨هـــ   /١4٣7  ,١4٣7/١4٣6 الدرا�شــيني  للعامــني  باملقــرات  الطلبــة  لتوزيــع  اإح�شائيــة  و  الثــاين 

واإح�شائيــة  القــرى  اأم  بجامعــة  املتاحــة  الأكادمييــة  الربامــج  تو�شــح  عامــة  اإح�شائيــة  عر�ــس  وكذلــك     
ــة التدري�ــس  ــاء هيئ ــة لعــدد اأع�ش ــة التدري�ــس ومــن يف حكمهــم  واإح�شائي ــاء هيئ ــة لأع�ش لإجمــايل الرتــب العلمي
بالن�شــبة للطلبــة ح�شــب الكليــات , واإح�شائيــة باإجمــايل عــدد الطلبــة واأع�شــاء هيئــة التدري�ــس يف الف�شــل 
الدرا�شــيني ١4٣7/١4٣6, ١4٣7/ ١4٣٨هـــ للعامــني  باملقــرات  الطلبــة  لتوزيــع  اإح�شائيــة  و  والثــاين  الأول 

اإح�شائية عامة  بجامعة اأم القرى
جدول رقم ) ٣ (

العدد اإح�شاءات عامة
٣5 عدد الكليات واملعاهد

١١9 عدد الأق�شام
2١5 عدد التخ�ش�شات
596 عدد الربامج
١١ عدد العمادات
١2 عدد مراكز البحث العلمي
٨ عدد اجلمعيات العلمية
7 عدد املجالت العلمية
١ عدد ال�شحف اجلامعية

29 املكتبات
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اإح�شائية لإجمايل الرتب العلمية لأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
جدول رقم ) 4 (

 الدراجات العلمية املتاحة

44 دكتوراه
64 ماج�شتري
١2 دبلوم العايل

١5١ بكالوريو�س
92 دبلوم متو�شط

اإح�شائية باأعداد الطلبة و اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة اأم القرى ) ح�شب الكليات( لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  
جدول رقم ) 5(

عدد أعضاء هيئة التدريس عدد الطلبة يف الفصل الثاين عدد الطلبة يف الفصل األول الكلية

241 8951 10710 الرشيعة والدراسات اإلسالمية

403 5083 6530 الرتبية

386 3481 3992 العلوم التطبيقية

221 7880 9054 اللغة العربية وآدابها

384 12451 13156 الدعوة وأصول الدين

313 9318 10731 العلوم االجتامعية

222 1861 2157 الهندسة والعامرة اإلسالمية

172 1059 1193 الحاسب اآليل ونظم املعلومات

73 414 357 معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

181 1232 1596 العلوم الطبية التطبيقية

85 1147 1373 التصاميم

89 802 1035 إدارة األعامل

67 891 1029 الدراسات القضائية واألنظمة

63 3138 3184 العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

320 1600 1612 الطب

144 293 326 طب األسنان

73 296 344 التمريض

92 513 518 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

134 602 673 الصيدلة

107 2940 3524 السنة التحضريية

164 2803 2931 الكلية الجامعية بالجموم

308 13106 14776 الكلية الجامعية بالقنفذة
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عدد أعضاء هيئة التدريس عدد الطلبة يف الفصل الثاين
 عدد الطلبة يف الفصل

األول
الكلية

33 323 353 الهندسة بالقنفذة

55 726 827 الحاسب اآليل بالقنفذة

24 106 117 العلوم الصحية بالقنفذة

162 4785 5640 الكلية الجامعية بالليث

27 118 134 الهندسة بالليث

36 305 344 الحاسب اآليل بالليث

26 86 308 خدمة املجتمع والتعليم املستمر

56 1156 1606 املجتمع مبكة املكرمة

157 - - العامدات واإلدارات املساندة

37 178 178 العلوم الصحية بالليث

16 143 143 الطب بالقنفذة

38 1236 1260 الكلية الجامعية بأضم

37 - - املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

134 - - مركز اللغة االنجليزية

5080 89018 101717 املجموع

1437 \ 1438هـ
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1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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اإح�شائية باأعداد الطلبة و اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة اأم القرى ) ح�شب الكليات( لعام ١4٣7/١4٣6هـ
جدول رقم ) 6 (

عدد أعضاء هيئة التدريس عدد الطلبة يف الفصل الثاين عدد الطلبة يف الفصل األول الكلية

237 10658 12077 الرشيعة والدراسات اإلسالمية

415 6531 8473 الرتبية

393 2571 3378 العلوم التطبيقية

226 6214 7233 اللغة العربية وآدابها

385 9582 9993 الدعوة وأصول الدين

315 8984 10216 العلوم االجتامعية

222 1735 1891 الهندسة والعامرة اإلسالمية

174 822 1007 الحاسب اآليل ونظم املعلومات

76 415 304 معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

183 1195 1502 العلوم الطبية التطبيقية

0 12 41 اآلداب والعلوم اإلدارية

86 1047 1284 التصاميم

84 633 771 إدارة األعامل

64 800 921 الدراسات القضائية واألنظمة

59 2241 2462 العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

312 1642 1653 الطب

141 287 323 طب األسنان

74 237 265 التمريض

92 360 367 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

136 465 563 الصيدلة

109 4977 5795 السنة التحضريية

174 2249 2489 الكلية الجامعية بالجموم

300 12088 13233 الكلية الجامعية بالقنفذة

33 250 282 الهندسة بالقنفذة

55 628 719 الحاسب اآليل بالقنفذة

24 92 92 العلوم الصحية بالقنفذة

158 4555 5042 الكلية الجامعية بالليث
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عدد أعضاء هيئة التدريس عدد الطلبة يف الفصل الثاين
 عدد الطلبة يف الفصل

األول
الكلية

27 118 120 الهندسة بالليث

37 315 368 الحاسب اآليل بالليث

26 370 737 خدمة املجتمع والتعليم املستمر

57 1042 1475 املجتمع مبكة املكرمة

159 0 0 العامدات واإلدارات املساندة

38 107 108 العلوم الصحية بالليث

18 66 66 الطب بالقنفذة

26 750 761 الكلية الجامعية بأضم

37 0 0 املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

131 0 0 مركز اللغة اإلنجليزية

5083 84038 96011 املجموع
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1436\ 1437هـ

1436\ 1437هـ
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اإح�شائية باأعداد الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة اأم القرى للعام ١4٣٨/١4٣7هـ
جدول رقم ) 7 (

أعضاء هيئة التدريس يف العامدات واإلدارات املساندة أعضاء هيئة التدريس يف الكليات الطلبة املقيدون الفئة

157العدد 4923 89018

5080 89018 املجموع

اإح�شائية باأعداد الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة اأم القرى للعام ١4٣٨/١4٣6هـ
جدول رقم ) ٨ (

 أعضاء هيئة التدريس يف

العامدات واإلدارات املساندة

 أعضاء هيئة التدريس يف

الكليات

الطلبة املقيدون الفئة

العدد

159 4924 84009

5083 84009 املجموع

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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اإح�شائية باأعداد الطلبة بجميع مقرات جامعة اأم القرى يف الف�شل الأول لعام ١4٣٨/١4٣7هـ
جدول رقم ) 9(

املجموع غري سعودي سعودي
املقر

 الفصل

الدرايس
جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

1369 1 1368 301 0 301 1068 1 1067 العزيزية - طالب

هـ
14

38
-1

43
7 

ول
األ

32869 1 32868 1454 0 1454 31415 1 31414 العابدية - طالب

27916 27916 0 1328 1328 0 26588 26588 0 الزاهر - طالبات

3640 3640 0 70 70 0 3570 3570 0 العابدية - طالبات

12 0 12 0 0 0 12 0 12 الكلية الجامعية - العزيزية

944 944 0 39 39 0 905 905 0 مقر الطالبات بالعزيزية

1848 1848 0 103 103 0 1745 1745 0 مقر الطالبات بريع ذاخر

4193 4193 0 165 165 0 4028 4028 0 كلية الفنون والتصميم الداخيل

24 24 0 3 3 0 21 21 0 كلية الرتبية للبنات بالزاهر

8387 0 8387 5 0 5 8382 0 8382 الكلية الجامعية بالقنفذة طالب

6785 6785 0 12 12 0 6773 6773 0 الكلية الجامعية بالقنفذة طالبات

3456 3455 1 4 4 0 3452 3451 1 الكلية الجامعية بالليث طالبات

2165 0 2165 1 0 1 2164 0 2164 الكلية الجامعية بالليث طالب

231 231 0 2 2 0 229 229 0 السنة التأهيلية - الششة طالبات

1538 1538 0 162 162 0 1376 1376 0 السنة التحضريية طالبات - الششة

342 0 342 1 0 1 341 0 341 الهندسة بالقنفذه طالب

130 0 130 1 0 1 129 0 129 الهندسة بالليث طالب

66 0 66 0 0 0 66 0 66 الحاسب األىل بالليث طالب

135 1 134 0 0 0 135 1 134 الحاسب األىل بالقنفذة طالب

1575 0 1575 22 0 22 1553 0 1553 الكلية الجامعية - الجموم طالب

116 0 116 0 0 0 116 0 116 الكلية الصحية بالليث - طالب

63 63 0 0 0 0 63 63 0 الكلية الصحية بالليث - طالبات

1443 1443 0 4 4 0 1439 1439 0 الكلية الجامعة - الجموم طالبات

263 263 0 0 0 0 263 263 0 الحاسب األىل بالليث - طالبات

1034 1033 1 0 0 0 1034 1033 1 أضم، طالبات

117 0 117 0 0 0 117 0 117 الصحية طالب

60 0 60 0 0 0 60 0 60 كلية الطب بالقنفذة

83 83 0 0 0 0 83 83 0 كلية الطب بالقنفذة طالبات

615 615 0 1 1 0 614 614 0 كلية الحاسب اآليل-القنفذة-طالبات

286 0 286 0 0 0 286 0 286 أضم, طالب
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اإح�شائية باأعداد الطلبة بجميع مقرات جامعة اأم القرى يف الف�شل الثاين لعام ١4٣٨/١4٣7هـ
جدول رقم ) ١0 (

املجموع غري سعودي سعودي
املقر

 الفصل

الدرايس
جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

1111 1 1110 343 0 343 768 1 767 العزيزية - طالب

هـ
14

38
-1

43
7 

ين
لثا

ا

29305 1 29304 1364 0 1364 27941 1 27940 العابدية - طالب

23985 23985 0 1205 1205 0 22780 22780 0 الزاهر - طالبات

3340 3340 0 64 64 0 3276 3276 0 العابدية - طالبات

8 0 8 0 0 0 8 0 8 الكلية الجامعية - العزيزية

792 792 0 31 31 0 761 761 0 مقر الطالبات بالعزيزية

1591 1591 0 89 89 0 1502 1502 0 مقر الطالبات بريع ذاخر

3686 3686 0 157 157 0 3529 3529 0 كلية الفنون والتصميم الداخيل

11 11 0 1 1 0 10 10 0 كلية الرتبية للبنات بالزاهر

7469 0 7469 4 0 4 7465 0 7465 الكلية الجامعية بالقنفذة طالب

5908 5908 0 6 6 0 5902 5902 0 الكلية الجامعية بالقنفذة طالبا

2933 2932 1 1 1 0 2932 2931 1 الكلية الجامعية بالليث طالبات

1860 0 1860 1 0 1 1859 0 1859 الكلية الجامعية بالليث طالب

39 39 0 0 0 0 39 39 0 السنة التأهيلية - الششة طالبات

880 880 0 62 62 0 818 818 0 السنة التحضريية طالبات - الششة

316 0 316 1 0 1 315 0 315 الهندسة بالقنفذة طالب

120 0 120 1 0 1 119 0 119 الهندسة بالليث طالب

55 0 55 0 0 0 55 0 55 الحاسب االيل بالليث طالب

113 1 112 0 0 0 113 1 112 الحاسب االيل بالقنفذة طالب

1523 0 1523 19 0 19 1504 0 1504 الكلية الجامعية - الجموم طالب

116 0 116 0 0 0 116 0 116 الكلية الصحية بالليث - طالب

63 63 0 0 0 0 63 63 0 الكلية الصحية بالليث - طالبات

1391 1391 0 4 4 0 1387 1387 0 الكلية الجامعة - الجموم طالبات

239 239 0 0 0 0 239 239 0 الحاسب االيل بالليث - طالبات

981 981 0 0 0 0 981 981 0 أضم، طالبات

106 0 106 0 0 0 106 0 106 الصحية طالب

60 0 60 0 0 0 60 0 60 كلية الطب بالقنفذة

83 83 0 0 0 0 83 83 0 كلية الطب بالقنفذة طالبات

608 608 0 1 1 0 607 607 0 كلية الحاسب اآليل-القنفذة-طالبات

272 0 272 0 0 0 272 0 272 أضم, طالب
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اإح�شائية باأعداد الطلبة بجميع مقرات جامعة اأم القرى يف الف�شل الأول لعام ١4٣7/١4٣6هـ
جدول رقم ) ١١ (

املجموع غري سعودي سعودي
املقر

 الفصل

الدرايس

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

1278 0 1278 245 0 245 1033 0 1033 العزيزية - طالب

14
37

-1
43

6 
ول

األ

30771 0 30771 1423 0 1423 29348 0 29348 العابدية - طالب

28222 28222 0 1335 1335 0 26887 26887 0 الزاهر - طالبات

3333 3333 0 63 63 0 3270 3270 0 العابدية - طالبات

176 0 176 2 0 2 174 0 174 الكلية الجامعية - العزيزية

1152 1152 0 46 46 0 1106 1106 0 مقر الطالبات بالعزيزية

1072 1072 0 70 70 0 1002 1002 0 مقر الطالبات بريع ذاخر

3474 3474 0 176 176 0 3298 3298 0 كلية الفنون والتصميم الداخيل

56 56 0 6 6 0 50 50 0 كلية الرتبية للبنات بالزاهر

7841 0 7841 10 0 10 7831 0 7831 الكلية الجامعية بالقنفذة طالب

6211 6211 0 12 12 0 6199 6199 0 الكلية الجامعية بالقنفذة طالبات

3122 3121 1 4 4 0 3118 3117 1 الكلية الجامعية بالليث طالبات

1922 0 1922 1 0 1 1921 0 1921 الكلية الجامعية بالليث طالب

602 602 0 5 5 0 597 597 0 السنة التأهيلية - الششة طالبات

2122 2122 0 278 278 0 1844 1844 0 السنة التحضريية طالبات - الششة

388 0 388 1 0 1 387 0 387 الهندسة بالقنفذة طالب

144 0 144 2 0 2 142 0 142 الهندسة بالليث طالب

101 0 101 0 0 0 101 0 101 الحاسب االيل بالليث طالب

148 0 148 0 0 0 148 0 148 الحاسب االيل بالقنفذة طالب

1333 0 1333 20 0 20 1313 0 1313 الكلية الجامعية - الجموم طالب

115 0 115 0 0 0 115 0 115 الكلية الصحية بالليث – طالب

63 63 0 0 0 0 63 63 0 الكلية الصحية بالليث - طالبات

1057 1057 0 4 4 0 1053 1053 0 الكلية الجامعة - الجموم طالبات

250 250 0 0 0 0 250 250 0 الحاسب االيل بالليث - طالبات

787 786 1 0 0 0 787 786 1 أضم، طالبات

120 0 120 0 0 0 120 0 120 الصحية طالب

60 0 60 0 0 0 60 0 60 كلية الطب بالقنفذة

83 83 0 0 0 0 83 83 0 كلية الطب بالقنفذة طالبات

8 0 8 0 0 0 8 0 8 أضم, طالب
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اإح�شائية باأعداد الطلبة بجميع مقرات جامعة اأم القرى يف الف�شل الثاين لعام ١4٣7/١4٣6هـ
جدول رقم ) ١2 (

املجموع غري سعودي سعودي
املقر

 الفصل

الدرايس

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

1122 0 1122 345 0 345 777 0 777 العزيزية - طالب

14
37

-1
43

6 
ين

لثا
ا

27075 0 27075 1313 0 1313 25762 0 25762 العابدية - طالب

24285 24285 0 1219 1219 0 23066 23066 0 الزاهر - طالبات

3085 3085 0 57 57 0 3028 3028 0 العابدية - طالبات

53 0 53 0 0 0 53 0 53 الكلية الجامعية - العزيزية

1035 1035 0 41 41 0 994 994 0 مقر الطالبات بالعزيزية

900 900 0 63 63 0 837 837 0 مقر الطالبات بريع ذاخر

2919 2919 0 156 156 0 2763 2763 0 كلية الفنون والتصميم الداخيل

34 34 0 3 3 0 31 31 0 كلية الرتبية للبنات بالزاهر

7032 0 7032 7 0 7 7025 0 7025 الكلية الجامعية بالقنفذة طالب

5662 5662 0 12 12 0 5650 5650 0 الكلية الجامعية بالقنفذة طالبات

2815 2814 1 4 4 0 2811 2810 1 الكلية الجامعية بالليث طالبات

1720 0 1720 1 0 1 1719 0 1719 الكلية الجامعية بالليث طالب

285 285 0 3 3 0 282 282 0 السنة التأهيلية - الششة طالبات

1585 1585 0 185 185 0 1400 1400 0 السنة التحضريية طالبات - الششة

354 0 354 1 0 1 353 0 353 الهندسة بالقنفذه طالب

134 0 134 1 0 1 133 0 133 الهندسة بالليث طالب

74 0 74 0 0 0 74 0 74 الحاسب االيل بالليث طالب

140 0 140 0 0 0 140 0 140 الحاسب االيل بالقنفذة طالب

1269 0 1269 18 0 18 1251 0 1251 الكلية الجامعية - الجموم طالب

115 0 115 0 0 0 115 0 115 الكلية الصحية بالليث - طالب

63 63 0 0 0 0 63 63 0 الكلية الصحية بالليث - طالبات

999 999 0 4 4 0 995 995 0 الكلية الجامعة - الجموم طالبات

236 236 0 0 0 0 236 236 0 الحاسب االيل بالليث- طالبات

749 748 1 0 0 0 749 748 1 أضم، طالبات

120 0 120 0 0 0 120 0 120 الصحية طالب

60 0 60 0 0 0 60 0 60 كلية الطب بالقنفذة

83 83 0 0 0 0 83 83 0 كلية الطب بالقنفذة طالبات

8 0 8 0 0 0 8 0 8 أضم, طالب





التطلعات
المستقبلية  
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التطلعات المستقبلية
تهدف  إلى :

تفعيــل خدمــة التوا�شــل احلــي  )Live chat( بجميــع اأق�شــام عمــادة القبول والت�شــجيل , لتتم عمليــة التوا�شل   •
بطريقة �شــهلة ومي�شــرة بحيث توفر على الطلبة الوقت واجلهد الذي �شــيبذلونه عند مراجعة اأق�شام العمادة , ولقد اأثبتت 

هــذه اخلدمــة فاعليتها ومتيزها يف تقدمي خدمة �شــريعة للطلبة خالل فرتة القبــول لعام ١4٣7/١4٣6هـ
تاأمــل عمــادة القبول والت�شــجيل يف اإتاحة فر�س وظيفيــة للخريجني من خالل ربط قاعدة بيانــات الطلبة اخلريجني   •
مــع موقــع )  Bayt.com( , والــذي  يوفــر احللول التوظيفية من خالل قاعدة البيانــات التي ميتلكها حيث مُيكن جهات 
العمل املتنوعة من عر�س الوظائف ال�شــاغرة والذي ُي�شــهل على اخلريجني واخلريجات احل�شول على الوظائف املنا�شــبة 
ملوؤهالتهــم بطريقــة �شــهلة مي�شــرة , ويجري حالياً الإعــداد لالئحة رابطة اخلريجني مــن جامعة اأم القــرى , علماً باأن هذه 

اخلدمة ُمطبقــة يف جامعة امللك خالد.
تتطلــع عمــادة القبــول والت�شــجيل للح�شول على �شــهادة الأيــزو )900١( وهو الهــدف من م�شــروع تطوير منظومة   •
العمــل الإداري للح�شــول علــى �شــهادة نظــام اإدارة اجلــودة )ISO9001:2008( لعمادة القبول والت�شــجيل والذي 
ي�شــمل جميــع الأق�شــام والوحــدات الإدارية التابعة للعمــادة حيث يتم تقييــم بيئة العمل الداخليــة واخلدمات املقدمة 
للطــالب لتتوافــق مــع متطلبات موا�شفــات نظام اإدارة اجلــودة )ISO9001:2008( وهذا يتطلــب توثيق كامل لنظام 
اإدارة اجلــودة اخلا�ــس بالعمادة بحيث يخرج يف نهاية امل�شــروع نظام معتمــد لإدارة اجلودة بالعمادة ل�شمان احل�شول على 

�شــهادة العتماد الدويل.
تتطلــع عمــادة القبــول والت�شــجيل اإىل ا�شــتخدام التقاريــر الذكيــة )Business Intelligence( والتــي ينــدرج   •
حتتها برنامج ) Qlikview ( اأحد اأهم الربامج املعدة لتطوير التقارير وتقدميها ب�شورة متطورة , ومن اأهداف هذا الربنامج 

مراقبة موؤ�شــرات الأداء وا�شــتخدام اأجهزة احلا�شــب الآيل بطريقة فعالة مما ي�شــاعد يف حتقيق معايري اجلودة النوعية .
حتديث جميع النماذج الإلكرتونية اخلا�شة بالطلبة مع تو�شيح الإر�شادات املتبعة عند التعبئة خلف النموذج.  •

التعاقــد مــع �شــركة تتــوىل اإعادة اأر�شــفة �شــجالت نتائج طالبــات الكليــات املن�شمة )امل�شــجلة ب�شــكل ورقي( وفق   •
�شوابــط حمــددة , حتــى ي�شــهل التعامل معهــا وليتــم حفظها ب�شــكل اآمن .

و�شــع خطــة عمــل لت�شفية اأر�شــيف امللفــات  الذي يحــوي اأ�شول م�شــتندات الطلبة املنقطعــني واخلريجني  وذلك   •
بالإعــالن املكثــف املت�شمــن �شرورة مراجعــة هوؤلء الطلبــة للعمادة ل�شــتالم ملفاتهم .

تفعيــل اأجهــزة اخلدمة الذكية املوجودة مبقر الطالب, وتوفري اأجهزة خدمة ذكية واأجهزة �شفوف انتظار عند مداخل   •
وكالــة عمــادة القبول والت�شــجيل مبقــر الطالبات ليتم من خاللها تنظيــم عملية دخول الطالبات واحت�شــاب نوع اخلدمة  

املقدمــة على مدار العام.
تفعيل نظام ربط بني جامعة اأم القرى و�شركة اخلطوط ال�شعودية, لال�شتغناء عن النماذج الورقية .  •
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اإقامة ور�س عمل من قبل عمادة القبول والت�شجيل لالأق�شام لإفادتهم باملعلومات الالزمة لإر�شاد الطلبة .  •
رفــع م�شــتوى اخلدمات املقدمــة من قبل موظفي وموظفات العمادة من خالل تنظيــم دورات تدريبية خا�شة داخل   •

املقر لإك�شــابهم مهارات التعامــل مع املراجعني بكفاءة.
تنظيم زيارة لعدد من اجلامعات لال�شتفادة من التجارب واخلربات وحتقيق التبادل املعريف.  •

اإجــراء املعــادلت اخلارجيــة للطلبة عند ا�شــتالم ال�شــجل الأكادميي , ولي�ــس مع بدايــة الف�شل الدرا�شــي الذي مت   •
قبــول الطلبــة فيــه كطلبة حمولــني اإىل اجلامعة .

تزويد موقع عمادة القبول والت�شجيل باآلية اجراء املعادلت الداخلية واخلارجية .  •
ت�شــور م�شــتقبلي ملحاولــة الت�شــهيل على الطالب والطالبات الزائريــن اإىل جامعة اأم القــرى اأو اإىل اإحدى جامعات   •
اململكــة بحيــث تتم اإجراءات الطالب الزائر عن طريقة اجلامعــة التي ينتمي اإليها من خالل ربط اجلامعات بنظام موحد 
ي�شــهل علــى الطــالب تنفيذ جميع الإجراءات بدون الرجوع اإىل اجلامعة التي يرغبوا الدرا�شــة بهــا كطالب اأو طالبة زائر.
تفعيــل خا�شيــة رمــز التحقــق بر�شــالة ن�شية على اجلــوال عند رغبــة الطلبة يف تقــدمي اأي حركة اأكادميية عــرب البوابة   •

الأكادمييــة بعــد تفعيــل كافة احلــركات الأكادميية ب�شــكل اإلكرتوين. 
ربــط عمادة القبول والت�شــجيل مع مركز القيا�ــس لال�شــتفادة من اأجهزة التحقق من ب�شمــة الطلبة عند عدم وجود   •

اأي اإثبات �شــخ�شية للطالبات.
ت�شعى العمادة اإىل ت�شهيل دخول من�شوبي اجلامعة على منظومة الأوراكل مبا�شرة عن طريق الويب , وذلك باإتاحة   •
الدخــول اإىل منظومــة الطالب من خارج احلرم اجلامعي بوا�شــطة بوابة اخلدمــات الإلكرتونية للجهات ذات ال�شالحية ) 

عمادة القبول والت�شــجيل- عمادة �شــئون الطالب - الكليات - الأق�شام الأكادميية (
يف طــور اإتاحــة خدمــة برنامــج حل�شــاب الن�شــبة املوزونــة للقبــول باجلامعة من خــالل بوابــة ) املتقدم للقبــول وموقع   •

ــي ( اجلامعة الرئي�ش
بدء العمل على حتويل خدمة طلب ا�شتدراك نتيجة من النظام الورقي اإىل النظام الآيل .  •

يف طور اإجناز ) خدمة خريج( والتي يتم من خاللها اإتاحة خيار  ا�شــتالم وثائق اخلريجني عن طريق اأحد موؤ�ش�شــات   •
الربيد 

اإخراج التقرير ال�شنوي ب�شكل كتاب اإلكرتوين , يحمل من �شفحة عمادة القبول والت�شجيل من موقع اجلامعة.  •

و فيما يلي عرض تفصيلي لكل وكالة من وكاالت العمادة





وكالة عمادة
   القبول و التسجيل
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أسماء قيادات وكالة عمادة القبول والتسجيل 
جدول رقم ) ١٣ (

نبذة عن وكالة عمادة القبول والتسجيل:
       هي الوكالة امل�شــوؤولة عن القبول والتخرج يف الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والت�شــجيل, وتعمل بجد واجتهاد 
كباقي وكالت العمادة يف تطوير عملياتها وت�شهيل اإجراءاتها, فمرت بتطورات متالحقة وب�شكل كبري يف اآليات القبول 
باجلامعــة, حيث ت�شــعى جلعلها �شــهلة مي�شــرة جلميــع الطلبة, ومبــا يتوافق مع متطلبــات الع�شر احلديث لذا ا�شــتخدمت 
ال�شبكة العنكبوتية لت�شل للطلبة يف اأي مكان وتفتح اأمامهم املجال لاللتحاق باجلامعة بو�شائل مي�شرة و�شهلة م�شتخدمة 
اأحدث الربامج الإلكرتونية لذلك , كما اأنها تعمل على ن�شــر الوعي بني طلبة الثانوية العامة بطرق واأ�شــاليب اللتحاق 
باجلامعــة واإك�شــابهم املعرفــة الكافيــة بالتخ�ش�شــات املتنوعة يف اجلامعــة, واإىل جانب ق�شــم القبول ت�شــرف وكالة عمادة 
القبــول والت�شــجيل على ق�شــم التخرج والذي يعتــرب املرحلة الأخرية للطلبة يف اجلامعة حيــث تعمل جاهدة على جعل 
هذه اللحظات ذكرى جميلة يف ذاكرة الطلبة من خالل ال�شــرعة وال�شــهولة يف اإجراءات اإخالء الطرف وت�شــليم الوثيقة 
وال�شــجل الأكادميي للخريجني, وت�شــعى دوماً لتطوير اآليات عملها وت�شــهيل اإجراءاته, فوكالة عمادة القبول والت�شــجيل 
تعترب املرحلة الأوىل التي ت�شتقبل الطلبة وهي يف نف�س الوقت الق�شم الأخري الذي يودع الطلبة بعد ح�شولهم على العلم 

واملعرفــة من خمتلــف التخ�ش�شات يف جامعة اأم القرى العريقة.
 

رؤية وكالة عمادة القبول والتسجيل:
           التحول الإلكرتوين الكامل من القبول اإىل التخرج.

  رسالة وكالة عمادة القبول والتسجيل:
    توفري العناية ال�شــاملة بالطالب منذ ا�شــتقباله ب�شــهولة وي�شــر عن طريق القبول الآيل, ويكون الوداع مبثل ما اأُ�شــتقبل 
به بت�شــليمه وثيقة التخرج - عرب الربيد- حيثما كان, وي�شــتمر توا�شل اخلريج مع اجلامعة عن طريق الت�شــجيل يف برنامج 

)مزايا( للخريجني.

أهداف وكالة عمادة القبول والتسجيل:
تطوير خدمات وعمليات القبول.  •

متابعة التطوير لبوابة القبول الآيل.  •
تطوير اآليات ومعايري القبول.  •

حتقيق العدالة والنزاهة يف عملية القبول.  •
التوظيف الأمثل للتقنية.  •

د/ خالد بن ثامر بن حسني الثقفي وكيل عامدة القبول والتسجيل

د. خلود بنت سعد بن عبد العزيز اليوسف وكيلة عامدة القبول والتسجيل

د/علي بن عبدالرحمن الزبيدي وكيل عامدة القبول والتسجيل مبحافظة القنفذة
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ت�شهيل اإجراءات ا�شتالم الوثائق للخريجني.  •
تفعيل برنامج )مزايا( للخريجني.  •

تنمية كفاءة الأداء ملوظفي عمادة القبول والت�شجيل.  •
حتقيق التميز والإبداع لدى موظفي عمادة القبول والت�شجيل.  •

حتقيق العمل بروح الفريق الواحد.  •
التميز يف تقدمي  خدمات الوكالة لكافة امل�شتفيدين وامل�شتفيدات.  •

توثيق اإجنازات العمادة وحتقيق ال�شفافية بن�شرها على موقع العمادة.  •
ال�شفافية بالتوازي مع احرتام اخل�شو�شية.  •

التوا�شل الفعال مع امل�شتفيدين وامل�شتفيدات بو�شائل التوا�شل الجتماعي املتنوعة.  •
التزام ال�شرية واملحافظة على معلومات وبيانات الطالب والطالبات.  •

•  اخلدمات ال�شريعة ذات اجلودة العالية.

أقسام وكالة عمادة القبول والتسجيل:
  ي�شرف �شعادة وكالء عمادة القبول والت�شجيل اإ�شراف مبا�شر على اأق�شام الوكالة التالية:

•  ق�شم القبول
•  ق�شم التخرج والإح�شاءات و )وحدة اخلريجني(

•  اإدارة العمــادة و وحداتهــا )ينــدرج يف مقــر الطالب حتت اإ�شــراف العميد اأما يف �شــطر الطالبات يندرج حتت اإ�شــراف 
وكيلة عميد القبول والت�شجيل(  

مهام وكالة عمادة القبول والتسجيل ومسؤولياتها:                  
    يقوم وكيل عميد القبول والت�شجيل بالنيابة عن عميد القبول والت�شجيل يف حال غيابه وله كامل ال�شالحيات فيما 
يخ�س ال�شــوؤون الإدارية واملالية وكل ما من �شــاأنه ت�شــيري عمل العمادة بالإ�شافة اإىل مهام الوكالة الرئي�شــة يف الإ�شــراف 
على ق�شــمي القبول والتخرج, اأما يف �شــطر الطالبات فتقوم وكيلة عميد القبول والت�شجل بالإ�شراف على اإدارة العمادة 
بوحداتهــا يف �شــطر الطالبات وكذلك ق�شــمي القبــول والتخرج والإح�شاءات والوحدة التابعــة له, ويف حمافظة القنفذة 

يقوم وكيل القبول والت�شــجيل بالإ�شــراف على �شوؤون القبول يف الكلية اجلامعية بالقنفذة.
  ويقوم وكالء عمادة القبول والت�شجيل باملهام التالية:

•  ممار�شة ال�شالحيات املمنوحة لهم من قبل العميد.
•  الإ�شراف على اأن�شطة اإدارة العمادة والقبول والتخرج.

•  مراجعة خطة القبول ال�شنوية, وعر�شها على العميد والإ�شراف املبا�شر على تنفيذها.
•  توجيه العمل اليومي يف وكالة العمادة.

•  رفع احتياجات وكالة العمادة من املوارد الب�شرية, والأجهزة واملواد والأدوات للجهات امل�شوؤولة ومتابعة توفريها.
•  اإعداد تقارير دورية عن ن�شاطات وكالة العمادة واجنازاتها واقرتاحات تطوير الأداء ورفعها للعميد.

•  امل�شاركة يف جلنة اإعداد التقرير ال�شنوي للعمادة.
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إنجازات وكالة عمادة القبول والتسجيل: 
إنجازات تمت بشطر الطاب:

 زيارة طالب مدر�شة الب�شرى الثانوية يوم الأربعاء ١4٣٨/6/2٣هـ, التف�شيل يف ق�شم القبول.. ١
 الرتتيب لزيارة مدر�شة احل�شني بن علي الثانوية. 2
 التن�شــيق لزيــارة م�شت�شــار وكالــة ال�شــوؤون التعليميــة بجامعــة بي�شــة لالطــالع علــى �شــري عمل عمــادة القبول . ٣

والت�شــجيل وال�شــتفادة مــن خرباتهــا يف اإدارة القبــول والت�شــجيل باجلامعة.
النظر يف الطلبات املقدمة من بع�س املدار�س الثانوية بالعا�شمة املقد�شة.. 4
 امل�شاركة يف اللقاء التعريفي اخلا�س بالطلبة امل�شتجدين. . 5

مختصر عن زيارة مدرسة البشرى الثانوية
قام �شعادة الدكتور / خالد الثقفي )وكيل عمادة القبول والت�شجيل( 

    باإلقــاء كلمــة نيابــة عــن اإدارة جامعــة اأم القرى ممثلة يف عمادة القبول والت�شــجيل, بالنيابة عن �شــعادة عميد القبول 
والت�شجيل وذكر فيها الدعم الالحمدود من معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق ع�شا�س والإ�شراف واملتابعة 
من �شعادة عميد القبول والت�شجيل الدكتور ها�شم ال�شمداين بالهتمام والتعاون الإيجابي مع طلبات الزيارة املقدمة 
من املدار�ــس بالتن�شــيق الكامل لال�شــتفادة من برنامج الزيــارة على اأكمل وجه, تلى ذلــك حما�شرة مف�شلة للطالب 

عن ما يلي:
�شروط القبول والت�شجيل والتخ�ش�شات الأكادميية   •

نظام ومعايري القبول.  •
الن�شبة املوزونة لل�شنة التح�شريية.  •

الن�شبة املوزونة للقبول بالأق�شام النظرية.  •

الن�شبة املوزونة للقبول بالأق�شام العلمية.  •
اآلية التقدمي على القبول يف اجلامعة  •

ن�شائح واإر�شــادات عن طريقة ترتيب الرغبات واآلية املفا�شلة يف امل�شــارات الطبية و�شرورة اختيار الرغبة ال�شحيحة   •
وترتيبها ح�شــب الأولوية ملا يرتتب على ذلك من حتديد قبول الطالب يف التخ�ش�س القريب من ميول الطالب وكذلك 

اإمكانية ا�شــتخدام الرغبات لحقاً يف عملية التحويل من تخ�ش�س اإىل اآخر.
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االجتماعات والورش الخاصة بالعمادة :
ورشــة القبــول األولــى يــوم الخميــس الموافــق 8 / 8 / 1438هـــ  فــي عمــادة القبــول 

والتســجيل:
عقد الجتماع بح�شور وكيل عمادة القبول والت�شــجيل د.خالد الثقفي وق�شــم القبول ومب�شــاركة عمادة تقنية املعلومات 

ومت تناول املو�شوعات التالية بالنقا�س:
تاأثري التعديالت اجلديدة يف نظام نور على بوابة القبول. ١
 و�شــع احلــد الأق�شــى للعمــر -للتعامل مع خريجــي الثانوية اجلدد مــن ذوي الأعمار الكبــرية )مثال: تعليم . 2

الكبريات(
 اإمكانية اإ�شافة ر�شالة اإر�شادية للطالب مبوعد �شحب بيانات قيا�س )لإحاطة املختربين باملحو�شب(. ٣
 اإمكانية رفع وثيقة �شهاد امليالد + هوية الأم للمقيمني من اأم �شعودية. 4
 اإ�شافــة اختبــار حتديــد م�شــتوى اللغة الإجنليزية لطلبة ال�شــنة التح�شرييــة �شمن اإجراءات القبــول )بالتفاهم . 5

مع عمادة ال�شــنة التح�شريية(
مــدى اإمكانيــة اإ�شافــة مالحظــة اأو معلومة للطالب عــن التخ�شي�س يف امل�شــار الطبي وفيما يتعلــق بالتحويل . 6

الإجبــاري ل�شرورة ترتيب الرغبات وكذلك ُي�شــاعد يف اإر�شــاد الطالب لالختيــار الأ�شمن له وحتديداً لذوي 
الن�شــب ذات احلد الأدنى لدخول امل�شــار وطموحهم الطب الب�شــري اأو الأ�شنان مثاًل 

 اآليــة و�شوابــط فتح البوابة ب�شورة ا�شــتثنائية لأرقام �شــجالت مدنية معينة لبع�س احلــالت اخلا�شة -املر�شية . 7
اأو ظروف عدم توفر النت لبع�س الأ�شر يف الليث- لتقدمي طلب القبول بعد اإنتهاء التقدمي وقبل اإعالن النتائج 

)لتاليف م�شاكل اإدخال طلب القبول اليدوي(
 مراجعة التعهد ومدى اإمكانية اإ�شافة عبارات اإ�شافية. ٨
 كيفية ا�شتخدام �شجل الإ�شعارات بطلب القبول. 9

 مدى اإمكانية اإن�شاء عداد رقمي على البوابة وموقع اجلامعة اإبتداًء بالتقدمي واإنتهاًء باإعالن النتائج.. ١0

ورشة القبول الثانية يوم الثاثاء 1438/8/20هـ
   عقــد الجتمــاع بح�شــور وكيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل د.خالــد الثقفــي وق�شــم القبــول ومب�شــاركة عمــادة تقنية 

املعلومــات وتنــاول الجتمــاع املو�شوعــات التالية:
عر�س من عمادة تقنية املعلومات عن التحديثات اجلديدة على بوابة القبول.  .١

معرفة امل�شتجدات فيما يخ�س نظام نور.  .2
اآلية و�شوابط بوابة القبول.  .٣

اإن�شاء عداد رقمي على البوابة , وموقع اجلامعة ابتداًء بالتقدمي وانتهاًء باإعالن النتائج.  .4
تطوير طلبات قبول النت�شاب.  .5

مراجعة املحددات يف بوابة القبول.  .6
الإجابة على بع�س ال�شتف�شارات التقنية.  .7

حتديد موعد الور�شة املخ�ش�شة للخدمات املتاحة يف بوابة القبول مثل �شجل الإ�شعارات بطلب القبول وغريه.  .٨
حتديد موعد اإطالق التجربة احلية على بوابة القبول وماي�شتجد من موا�شيع .  .9
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ورشة القبول الثالثة يوم الثاثاء 1438/9/4هـ
    ُعقــد الجتمــاع بح�شــور وكيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل د.خالــد الثقفــي وموظفــي  ق�شــم القبول و �شــاركت يف 
الجتماع وكيلة عمادة  القبول و الت�شــجيل الدكتورة خلود اليو�شــف و بع�س موظفات ق�شــم القبول و ذلك عرب البث 

. التلفزيوين 
 ت�شمنت الور�شة عر�س تف�شيلي من عمادة تقنية املعلومات عن اخلدمات املتاحة يف البوابة مثل:

 �شجل الإ�شعارات . ١
 �شجل الإجراءات وغريها من اخلدمات .. 2

ورشة القبول الرابعة يوم األربعاء الموافق 9/19/ 1438هـ  كان موضوعها :
معرفة التعديالت الأ�شا�شية و اإجراء اختبار �شامل بوجود البيانات الكاملة من نظام نور .. ١
  ما ي�شتجد من موا�شيع .. 2

ورشة القبول الخامسة يوم األربعاء الموافق 26/ 9 / 1438هـ  كان موضوعها :
  اإجراء اختبار �شامل بوجود البيانات الكاملة من نظام نور و نتائج قيا�س املبا�شرة من نظام ي�شر .. ١
  ما ي�شتجد من موا�شيع.. 2

ورشة القبول السادسة يوم الخميس الموافق 5 / 10  / 1438هـ  كان موضوعها :
اإجراء اختبار �شامل بوجود البيانات الكاملة من نظام نور و نتائج قيا�س املبا�شرة من نظام ي�شر .. ١
  ما ي�شتجد من موا�شيع.. 2

ورشة القبول السابعة يوم الخميس الموافق 12 / 10  / 1438هـ  كان موضوعها :
  متابعة اإغالق بوابة القبول .. 1
  طباعة الإح�شائيات و عمل مفا�شلة مبدئية لتحديد املوؤهلني لدخول املقابالت ال�شخ�شية . 2
مناق�شة األية تد�شني موقع خدمات املن�شوبني .. ٣
ما ي�شتجد من موا�شيع. 4
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إنجازات تمت بشطر الطالبات:
ح�شــور ملتقــى خطــة اأفاق يوم الأحــد 5/ ٣ / ١4٣٨هـ املنقولة عــرب الدائرة التلفزيونية من قاعــة امللك عبدالعزيز . ١

التاريخية )امل�شــاندة ( للرجال اإىل قاعة خوقري للجانب الن�شائي.
ا�شــت�شافة عــدد مــن طالبات املدار�ــس الثانويــة العامة لتعريفهــم باآليات القبــول يف اجلامعة والتخ�ش�شــات املتاحة, . 2

)تف�شيله يف ق�شــم القبول(.
متثيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل �شــطر الطالبــات يف فعاليات ملتقــى 20٣0 )روؤيــة وطن وطموح جيــل(, والذي . ٣

اأقامته وكالة عمادة �شوؤون الطالب لالأن�شطة والتدريب الطالبي بالتعاون مع نادي الإبداع وريادة الأعمال, والنادي 
الجتماعي, والنادي التطوعي, والنادي الإعالمي يف يوم الثنني 27 / ٣ / ١4٣٨هـ, بقاعة اجلوهرة, وا�شتمر ملدة 
يومني , حيث �شاركت �شعادة الدكتورة خلود اليو�شف بورقة عمل بعنوان منطلقات عمادة القبول والت�شجيل نحو 

روؤية 20٣0 )الطالبة امل�شــتقلة املتمكنة من اإدارة احلركات الأكادميية بفعالية(
امل�شاركة يف حفل التخرج برئا�شة جلنة امل�شرية وجتهيز معلومات دليل التخرج , )تف�شيله يف ق�شم التخرج( . 4
متثيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل �شــطر الطالبــات يف اإعــالن النتيجــة العامــة للخريجــات يوم احلفل ال�شــبت . 5

١2 / 6 /١4٣٨هـ.
ح�شور اجتماع اللجنة ال�شت�شــارية لربنامج روا�شــم والذي عقدته عمادة الدرا�شات اجلامعية للطالبات بالتعاون مع . 6

عمــادة التعليــم الإلكرتوين والتعليم عن بعد, لتبادل ومناق�شــة الآراء واملقرتحات يوم الثالثاء ١5 / 6 / ١4٣٨هـ 
ال�شاعة ١2  .

ح�شور اجتماع يوم املهنة والذي عقدته عمادة الدرا�شات اجلامعية للطالبات يوم الثنني ١٣/ 7 / ١4٣٨هـ. 7
بقاعة الجتماعات )١( من ال�شاعة ١١�س ملناق�شة التجهيزات ليوم املهنة.. ٨
متثيــل عمــادة القبــول والت�شــجيل �شــطر الطالبــات يف املعر�ــس واملوؤمتــر الــدويل ال�شــابع للتعليــم العــايل من يوم . 9

١5-١٨/ 7 / ١4٣٨هـــ يف الريا�ــس.

تطلعات وكالة عمادة القبول والتسجيل
مقرتحات تطويرية لق�شم التخرج: 

اخت�شار عدد �شفحات ال�شجل املدين يف �شفحتني فقط )عربي-اإجنليزي(.  •
اإجراء طلب اإخالء الطرف والن�شحاب من اجلامعة اآلياً.  •

تفعيل مهام وحدة اخلريجني.  •
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قسم
الــقـبـول
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قســــم القبـــول
نبذة عن قسم القبول

       يقــوم ق�شــم القبــول بتطبيــق �شــروط الكليــات والأق�شــام على املتقدمــني للقبول باجلامعــة والتاأكد من حتقيق هذه ال�شــروط 
عرب تطويع التقنيات احلديثة والتي ت�شمن �شــهولة و�شــرعة عملية القبول, ويعترب ق�شــم القبول البوابة الأوىل باجلامعة التي تفتح 
ذراعيهــا جلميــع الطلبــة الراغبني يف اللتحاق بها , وي�شطلع الق�شــم باأعباء كبــرية , اأبرزها توفري كافة املعلومــات املتعلقة بالربامج 
الدرا�شــية والكليات والأق�شــام املتاحة باجلامعة بكافة مقراتها, و�شــروط القبول واملعايري وال�شوابط , وكل ما يحتاجه الطلبة من 

اإر�شــادات ُت�شــهل عليهم اختيار م�شتقبلهم التعليمي .
   وب�شــكل متوا�شــل يهتــم الق�شــم بتطوير بوابة القبول املوحدة الإلكرتونية وتزويدها بكافــة الإجراءات التقنية احلديثة التي من 
�شاأنها اأن ُت�شهل عملية التقدمي لاللتحاق باجلامعة ,  كما يحر�س الق�شم اأي�شاً على حتديث كافة البيانات  الالزمة وال�شرورية التي 
يحتاجها الطلبة املتقدمني من خالل الأدلة الإر�شادية التي يتم ت�شخريها ب�شكل اإلكرتوين عرب �شفحة موقع العمادة , و ي�شرف 
الق�شــم اأي�شــاً علــى جميــع اإجراءات  التحاق طلبــة املنح والطلبة املحولــني اإىل اجلامعة من جامعات اأخرى فهو املنفذ الأ�شا�شــي 

الأول جلميــع من يرغب يف موا�شلة تعليمه اجلامعي.

أهداف قسم القبول:
التميز بعملية القبول.  •

•  حتقيق العدالة والنزاهة يف عملية القبول.
اللتزام بال�شفافية يف اآليات القبول وعملياته.  •

تب�شيط الإجراءات وتقدمي جميع اخلدمات مبا يتوافق مع م�شتجدات الع�شر.  •
اأمتتة عمليات القبول, واتباع الطرق احلديثة يف تنفيذها.  •

التوا�شل احلي مع املتقدمني واملتقدمات للقبول.  •
توعية طالب وطالبات الثانوية العامة مبواعيد القبول واآلياته.  •

تب�شيط عمليات القبول مبختلف الو�شائل املرئية وامل�شموعة واملقروءة.  •
توفري كافة املعلومات عن اجلامعة وبراجمها وتخ�ش�شاتها املتنوعة و�شروط القبول فيها لكافة اأفراد املجتمع.  •

تنمية مهارات وقدرات موظفي وموظفات ق�شم القبول يف التعامل مع اجلمهور على خمتلف فئاتها.   •
تقدمي خدمات ق�شم القبول بجودة عالية.  •
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مهــــام قسم القبول
•  تطوير اآليات واإجراءات العمل داخل ق�شم القبول.

•  متابعة امل�شتجدات يف نظم وحدة القبول.
•  اإ�شدار الرقم اجلامعي للطلبة املقبولني يف املنح الداخلية.

•  اإ�شدار الرقم اجلامعي للطلبة الزائرين .
•  اإ�شــدار الرقــم اجلامعــي للطلبــة املحولــني من جامعــة اأخرى اإىل جامعــة اأم القرى بعد التحقق من ا�شــتيفاء جميع ال�شــروط 

واملعايــري التابعة لذلك.
•  اإ�شدار الرقم اجلامعي لطلبة التج�شري.

•  الرد على ا�شتف�شارات وت�شاوؤلت الطلبة املتعلقة بالقبول.
•  تعديل بيانات الطلبة وفقا لالأوراق الثبوتية املطلوبة . 

•   ا�شــتقبال طالبــات املدار�ــس واإعطائهــم فكــرة خمت�شرة عن معايري و�شــروط القبول وكيفية تقدمي طلــب اللتحاق عرب البوابة 
الإلكرتونية.  ) خا�س ب�شــطر الطالبات (

•  متابعة امل�شتجدات يف اأنظمة وحدة القبول.
•  اأبداء املقرتحات وحتديد ال�شعوبات -كتغذية الراجعة- ورفعها للوكيلة لرتفع لعميد القبول والت�شــجيل نهاية كل فرتة قبول 

لتطوير اآليات واإجراءات العمل داخل ق�شم القبول.
•  الإجابة على الربيد الإلكرتوين خالل فرتة القبول للتايل :

بريد عمادة القبول والت�شجيل . ١
بريد وكالة القبول والت�شجيل . 2
بريد القبول اخلا�س بالطالب . ٣
بريد القبول اخلا�س بالطالبات . 4
الربيد املركزي للجامعة لالإجابة على ال�شتف�شارات اخلا�شة بالقبول فرتة القبول.. 5
التوا�شــل مــع الطلبــة عرب خدمــة التوا�شل احلي الاليف �شــات خالل فرتة القبــول لعالج ال�شعوبــات التي تواجه . 6

الطلبة ب�شورة �شــريعة مل�شــاعدتهم على اإمتام عملية تقدمي طلبات اللتحاق باجلامعة.
التوا�شــل مــع الطلبــة عرب )ح�شــاب العمادة يف تويرت و �شــناب �شــات( خالل فــرتة القبول لعــالج ال�شعوبات التي . 7

تواجــه الطلبة ب�شورة �شــريعة مل�شــاعدتهم على اإمتام عملية تقدمي طلبــات اللتحاق باجلامعة.

وتتلخص مهام القسم  بالنسبة لقبول الطلبة في التالي:
أوالً: قبول الطالب ال�شعوديني اأو من اأمهات �شعوديني وامل�شتجدين نهاية كل عام درا�شي

ثانيــًا: قبــول الطالب غري ال�شــعوديني وي�شــمل طالب دول جمل�ــس التعاون اخلليجــي, وطالب املنح الداخليــة )املقيمني( وطالب 
املنح اخلارجية )خريجي معهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها( وكذلك املنح املوؤقتة مثل منحة خادم احلرمني ال�شــريفني مل�شــاعدة 

ال�شوريني. الطلبة 
ثالثًا: قبول الطالب والطالبات الراغبني يف التحويل من جامعات اأخرى اإىل جامعة اأم القرى بفروعها

رابعًا: ا�شتقبال املراجعني والإجابة على ال�شتف�شارات عن جميع املهام اأعاله 
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أواًل: قبول الطاب السعوديين ومن في حكمهم من أمهات سعوديات:
شروط  القبول :

احل�شول على �شهادة الثانوية العامة, اأو ما يعادلها من داخل اململكة اأو من خارجها.   •
اأن ل يكــون قــد م�شــى على ال�شــهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها مدة تزيد عن خم�ــس �شــنوات, )اأمــا كليات الطب وطب   •
الأ�شــنان وال�شيدلــة والتمري�ــس والعلــوم الطبية فت�شــرتط اأن ل يكون قد م�شى على �شــهادة الثانوية العامة اأكرث من �شــنتني(. 

•  اجتياز اختبارات القبول املطلوبة والقدرات العامة , والتح�شيلي )التي ينظمها املركز الوطني للقيا�س و التقومي(. 
اجتياز اأي اختبار اأو مقابلة �شخ�شية لالأق�شام التي  ت�شرتط ذلك.   •

اأن  يكون الطالب / الطالبة )لئقاً طبًيا( .   •
اأن ل يكون )الطالب / الطالبة( قد ف�شل من اجلامعة اأو اأي جامعة اأخرى  ف�شاًل اأكادميياً اأو تاأديبياً.  •
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نظام ومعايير القبول
النسـبة الموزونة للسنة التحضيرية )المسار الطبي(

األ تقل الن�شبة العامة يف الثانوية العامة عن%90  •
األ تقل الن�شبة اخلا�شة متو�شط الدرجات يف مقررات الأحياء  •

 والكيمياء والفيزياء واللغة الإجنليزية عن %90
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على ال�شهادة الثانوية لهذا العام  •

 اأو العام املن�شرم .
50% الثانوية العامة )علمي(

 ٣0% القدرات العامة
20% الختبار التح�شيلي.

النسـبة الموزونة للسنة التحضيرية ) مسار الهندسة والحاسب اآللي (
60% الثانوية العامة  
20% القدرات العام

20% الختبار التح�شيلي  

النسـبة الموزونة للسنة التحضيرية )المسار اإلداري(
60% الثانوية العامة )علمي و اإداري (

 40% القدرات العامة

)الدرا�شة باللغة الإجنليزية(

النسـبة الموزونة للقبول في األقسام العلمية
50% الثانوية العامة    
٣0% القدرات العام  

20% الختبار التح�شيلي    
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النسـبة الموزونة للقبول في األقسام النظرية

الطــــــالب 
60% الثانوية العامة

40% القدرات العامة

الطالبات 
60% الثانوية العامة  
20% القدرات العام

20% الختبار التح�شيلي  

ثانيــً: قبــول الطــاب غير الســعوديين ويشــمل طــاب دول مجلــس التعاون 
ــة  ــح الخارجي ــاب المن ــن( وط ــة )المقيمي ــح الداخلي ــاب المن ــي، وط الخليج

)خريجــي معهــد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا(
المنح الدراسية :

   هي املقعد الدرا�شي الذي يح�شل عليه الطلبة من غري ال�شعوديني, للدرا�شة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة. 

أهداف المنح  الدراسية :
تبليغ ر�شالة الإ�شالم اإىل العامل, وتعليم اللغة العربية, ون�شر ثقافة الو�شطية والعتدال.  •

اإعداد علماء متخ�ش�شني فاعلني يف جمتمعاتهم يف جميع التخ�ش�شات.  •

ا�شتقطاب الطلبة املميزين علمياً, لتحقيق التنوع واإثراء البحث العلمي.  •
اإقامــة الروابــط العلميــة والثقافية مع املوؤ�ش�شــات التعليمية والهيئات واملوؤ�ش�شــات الإ�شــالمية والعلمية يف العــامل, وتوثيقها   •

خلدمة الإن�شــانية.
تعزيز الت�شامن بني اململكة ودول العامل.  •

تعريف الطالب يف اململكة مبا ت�شهده من نه�شة علمية واقت�شادية و�شيا�شية واجتماعية و�شحية  •

أنواع المنح  الدراسية :
تنق�شم املنح الدرا�شية اإىل ق�شمني هما:

منح داخلية للطلبة املقيمني يف اململكة اإقامة نظامية.. ١
منح خارجية للطلبة من خارج اململكة.. 2
وتكــون املنــح مبزايــا جزئيــة اأو جمانية, اأو مدفوعــة الثمن, وفق القواعد التي ينظمها جمل�ــس املوؤ�ش�شــة التعليمية, ومبا . ٣

ل يتعار�ــس مع هذه ال�شوابط.
منح خادم احلرمني ال�شريفني مل�شاعدة الطلبة ال�شوريني )منحة موؤقته(.. 4

الطـــالب

الطـــالبات
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طلبة المنح الداخلية :      
   املنــح الداخليــة هــي منحــة تعليمية خُم�ش�شة للطلبة غري ال�شــعوديني املقيمني يف اململكة العربية ال�شــعودية اإقامة نظامية. ويتم 
تقــدمي الطلبــات عــرب بوابة القبول املوحد يف نهاية كل عام درا�شــي , حيث يتم تر�شــيح الطالب ذوي الن�شــب املرتفعة , وثم رفع 
اأ�شــماوؤهم لوزارة التعليم العايل لأخذ املوافقة , وقد ت�شــتغرق موافقة وزارة التعليم العايل �شــتة اأ�شــهر, ويتم بعدها ن�شــر اأ�شــماء 

الطالب على موقع عمادة القبول والت�شــجيل ل�شــتكمال اإجراءات قبولهم .

شروط القبول في المنح:
  تطّبــق علــى طالب املنح الداخلية واخلارجية �شــروط القبول املطبقة على ال�شــعوديني يف موؤ�ش�شــات التعليــم العايل. مع مراعاة 

مــا ورد يف الفقــرة ال�شــابقة اأعاله, ي�شــرتط يف قبول طالب املنــح اخلارجية ما ياأتي: 
• األ تقل �شــن املتقدم عن ١7 �شــنة ول تزيد على 25 �شــنة للمرحلة اجلامعية, ومعهد تعليم اللغة العربية اأو ما مياثله, و٣0 

�شنة ملرحلة املاج�شتري, و٣5 �شنة ملرحلة الدكتوراه, ويحق ملجل�س املوؤ�ش�شة التعليمية ال�شتثناء من ذلك.
• اأن توافق حكومة بلد الطالب على الدرا�شة يف اململكة للدول التي ت�شرتط ذلك على الطالب ال�شعوديني.

• األ يكون الطالب قد ح�شل على منحة درا�شية اأخرى من اإحدى املوؤ�ش�شات التعليمية يف اململكة.
• اأن ت�شدق ال�شهادات والأوراق الثبوتية من اجلهات املخت�شة التي حتددها املوؤ�ش�شة التعليمية.

• اأن يح�شر �شهادة خلو من ال�شوابق من الأجهزة الأمنية يف دولته.
• األ يكون مف�شوًل من اإحدى املوؤ�ش�شات التعليمية يف اململكة.

• اأن يكــون مــع الطالبة حمرم, وفقاً للتعليمات املنظمة, على اأن يكون م�شــموًل مبنحــة, اأو تكون لديه اإقامة نظامية اأو يقدم 
على �شجل �شاحب عمل بحاجة اإىل خدماته.

• اأن يجتاز الفح�س الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات.
• للموؤ�ش�شــة التعليميــة اأن ت�شــرتط تزكيــة الطالــب مــن اإحــدى الهيئــات, اأو املوؤ�ش�شــات, اأو ال�شــخ�شيات, التي حتددها 

املوؤ�ش�شة.
• ي�شع جمل�س املوؤ�ش�شة التعليمية القواعد التنفيذية املنظمة لقبول طالب املنح من الداخل, مع مراعاة ما ياأتي:

 اأن يح�شل الطالب على موافقة من يكون على �شجله للدرا�شة يف املوؤ�ش�شة التعليمية.. ١
 اأن يكون الطالب مقيماً اإقامة نظامية يف اململكة.. 2

تقديم طلبات المنح:
     يكون تقدمي طلبات املنح من خالل ما ياأتي:

• �شفارات اململكة ومثيالتها يف اخلارج.
• موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة.
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إجراءات قبول طاب المنح :
    تتخذ الإجراءات الآتية حيال قبول الطالب؛ من دون اإخالل مبا ورد �شابقاً:

• تتــوىل �شــفارات اململكــة وممثليتهــا يف اخلارج ا�شــتقبال طلبات املنح الدرا�شــية, التــي تقدم اإليها وفقاً لالأ�ش�ــس املعتمدة 
مــن اللجنــة الدائمة امل�شــّكلة يف وزارة التعليم, وبعد التحقق من تلك الطلبــات, حتيلها وزارة اخلارجية اإىل »وزارة التعليم«, 

على اأن يكون ذلك خالل املدة املحددة ل�شــتقبال طلبات القبول, طبقاً ملا يتفق عليه يف اللجنة الدائمة.
• تبعــث وزارة التعليــم بعــد حتقــق موؤ�ش�شــات التعليــم العــايل مــن انطباق ال�شــروط علــى مقدمــي طلبات املنح, اأ�شــماء 
الطــالب املر�شــحني اإىل اجلهــات املعنيــة, وعلى هذه اجلهات تزويــد وزارة التعليم اأوًل باأول مبرئياتها خــالل مدة ل تتجاوز 
٣0 يومــاً, وت�شــتكمل الــوزارة بعدهــا اإجــراءات من زّودت به من تلك الأ�شــماء, وفقاً ملــا ورد يف الفقرة )٣( مــن هذا البند.
• حتيــل وزارة التعليــم بعــد تنفيــذ مــا ورد يف الفقــرة )2( مــن هــذا البند, اأ�شــماء الطالب املر�شــحني للدرا�شــة اإىل وزارة 
اخلارجية, لتتوىل ا�شتكمال الإجراءات الالزمة ملنحهم التاأ�شريات, ومن ثم ُت�شعر املوؤ�ش�شات التعليمية الطالب املقبولني 

مبدئياً مبراجعة ممثليات اململكة يف بلدانهم, ل�شــتكمال اإجراءات التاأ�شــريات.
• مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )١( مــن هذا البند, يف حالــة ورود طلبات منح من اخلــارج اإىل موؤ�ش�شــات التعليم العايل 
يف اململكة, فعلى وزارة التعليم بعد التحقق من تلك املوؤ�ش�شــات من انطباق ال�شــروط بعث اأ�شــماء الطالب املر�شحني اإىل 

اجلهــات املعنيــة ووزارة اخلارجيــة لتتخــذ الإجراءات املن�شو�س عليهــا يف الفقرتني )2( و)٣( مــن هذا البند.

برنامج تجسير:
   يهــدف برنامــج التج�شــري اإىل متكــني خريجــي كليات املجتمع الذين يحملون �شــهادة الدبلــوم اأو ما يعادلها مــن احل�شول على 
درجــة البكالوريو�ــس. اإن مــدة الدرا�شــة يف برنامج التج�شــري تبداأ من ال�شــنة التمهيدية العامة, ويتبعها درا�شــة املــواد الالزمة يف 

التخ�ش�ــس املطلوب للح�شول على درجة البكالوريو�ــس من اجلامعة.

التحويل إلى جامعة أم القرى :
ــول ــدة للقب ــة املُوح ــالل البواب ــن خ ــرى وم ــة اأم الق ــة جلامع ــة الإلكرتوني ــرب البواب ــل ع ــات التحوي ــتقبال طلب ــم ا�ش    يت
يجوز قبول حتويل الطالب / الطالبة  من خارج اجلامعة اإىل جامعة اأم القرى بفروعها  ) مكة املكرمة / اجلموم / الليث / اأ�شم 

/ القنفذة ( وفق ال�شوابط الآتية:
•  اأن يكون الطالب/ الطالبة �شعودي اجلن�شية اأو من اأم �شعودية.

•  اأن يكون الطالب / الطالبة مقيداً يف كلية اأو جامعة معرتف بها.
•  اأن يكون قد اأنهى ف�شل درا�شي واحد على الأقل يف جامعته.

•  اأن ل يكون قد اأنهى اأكرث من 6 ف�شول درا�شــية يف جامعته, بحيث يدر�ــس مال يقل عن 60% من املقررات يف جامعة 
اأم القرى.

•  اأن ل يكون مف�شوًل من اجلامعة املحول منها لأ�شباب تاأديبية.
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القواعــد التنفيذيــة للتحويــل إلــى جامعــة أم القــرى مــن الجامعــات 
ــرى: األخ

•  يدر�س الطالب املحول مال يقل عن 60% من املقررات يف جامعة اأم القرى.
•  تطبق على الطالب املحول �شروط التحويل للكلية التي يرغب التحويل اإليها.

•  يتقــدم الطالــب بطلــب التحويل عــرب بوابة القبول الإلكرتونية يف الفرتة التي حتددها عمادة القبول والت�شــجيل ويحال 
الطلــب مــع �شور من كامــل ملف الطالب اإىل عمــادة الكلية املخت�شة.

•  ت�شرتط موافقة رئي�س الق�شم وعميد الكلية املحول اإليها.
• يقــوم جمل�ــس الكليــة مبعادلــة املقررات التي در�شــها الطالب خــارج اجلامعة بناء على تو�شية الأق�شــام التــي تقدم هذه 

املقــررات وتثبــت يف ال�شــجل الأكادميي للطالب املقــررات التي حولت له ول تدخل يف احت�شــاب معدله الرتاكمي.
• يقــدم الطالــب اإىل عمــادة القبول والت�شــجيل طلبا ً ملعادلة املقررات التي يدر�شــها خارج اجلامعة مرفقا ً باأ�شل ال�شــجل 

التعليمــي, وو�شــف تف�شيلي معتمــد ملفردات املقررات التي يدر�شــها .
• يحــال الطلــب اإىل الق�شــم الــذي ينتمي اإليه الطالب ليتــوىل معادلة مقرراته وا�شــتكمال معادلة املقــررات الأخرى من 

اأق�شامها.
•  ل تعادل املقررات التي ح�شل فيها الطالب على تقدير اقل من جيد.

•  يعيد الق�شم نتيجة املعادلت اإىل عمادة القبول والت�شجيل بعد اإقرارها من جمل�س الكلية.
•  تثبت يف ال�شجل التعليمي للطالب املقررات التي عودلت له , ول تدخل يف ح�شاب معدله الرتاكمي.
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•  اأن ل تقل الن�شبة املكافئة للثانوية العامة عن ن�شبة اأخر طالب مت قبوله يف الكلية املراد التحويل اإليها.
  اأرفاق امل�شتندات الآتية:

اإفــادة انتظــام ) موقعــه وخمتومــة ( تثبــت اأن الطالب منتظم يف جامعتــه- ويجوز اأي�شا للموؤجــل اأو املعتذر التحويل , . ١
ولكن ل يحق للمن�شــحب اأو املنقطع .

ال�شجل الأكادميي ) موقع وخمتوم ( يو�شح درجات الطالب ومعدله .. 2
�شورة من اإثبات الهوية اأو كرت العائلة .. ٣
�شورة من ال�شهادة الثانوية .. 4
�شورة من نتيجة اختبار القدرات والتح�شيلي مطبوعة من موقع قيا�س .. 5
تو�شيف للمقررات املراد معادلتها .. 6

�شروط عمادة القبول )قابلة للتغيري �شنوياً(
آلية العمل :

•  تقوم العمادة با�شتالم طلب التحويل , ومعرفة التخ�ش�س املراد التحويل اإليه ب�شكل اإلكرتوين.
•  يف حال كانت رغبة الطالب اإحدى التخ�ش�شات التي ت�شرتط اجتياز ال�شنة التح�شريية , فانه ل يحول اإىل التخ�ش�س 
مبا�شــرة واأمنا يحول اإىل ال�شــنة التح�شريية . اإل اإن كان قد اجتاز يف جامعته ف�شل درا�شــي اأو اكرث بعد ال�شــنه التح�شريية 
للطــالب , للطالبــات يتم قبول الطالبة على ال�شــنه التح�شريية لإكمال مامل يتــم معادلته وبعد ذلك يتم التخ�شي�س على 

الق�شم.
• تقــوم العمــادة بالتحقــق مــن الن�شــبة املكافئة للطالب , واأنهــا اأكرب من اأو تعادل اقل ن�شــبة مكافئة قبلــت يف التخ�ش�س 

اإليه. املراد التحويل 
• اإعداد خطاب للق�شم املراد التحويل اإليه لأخذ موافقة الق�شم من عدمها يف حتويل الطالب.

•  يف حــال موافقــة الق�شــم يتــم تعبئــة منــوذج املوافقة علــى حتويل الطالــب اإن وجد - يكــون مرفق مع ال�شــجل الأكادميي 
للطالــب  اأو اعطائــه خطــاب موافقة مــن جامعة اأم القرى, بحيث يقوم الطالب بالن�شــحاب من جامعته ال�شــابقة واح�شار 

التايل:
اأ�شل ال�شهادة الثانوية . ١
اإفادة ان�شحاب من جامعته اأو �شورة من اإخالء طرفه يف اجلامعة.. 2
اأو العتذار للطالب يف حال رف�س الق�شم والنظر لرغبة اخرى اأو ق�شم اأخر. ٣
يتــم اإ�شــدار الرقــم اجلامعي للطالب مــع مالحظة التاأكد من ذكر ا�شــم اجلامعة املحول منهــا الطالب يف حقل . 4

)حمول من( يف �شا�شــة طلب القبول.
بعــد اإ�شــدار الرقــم اجلامعــي حتفــظ املعاملة لدى عمــادة القبول والت�شــجيل , وي�شــلم الطالب ا�شل ال�شــجل . 5

الأكادميــي للبــدء يف املعــادلت ويتــم الحتفــاظ بن�شــخه منــه يف املعاملة .
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إنجازات قسم القبول
•  القيام بتطوير اآليات واإجراءات العمل داخل ق�شم القبول.

•  العمل على متابعة امل�شتجدات يف نظم وحدة القبول خالل العام ١4٣7- ١4٣٨هـ 
•  تنفيذ اإجراءات اإ�شدار الرقم اجلامعي للطلبة الزائرين .

• الرد على ا�شتف�شارات وت�شاوؤلت الطلبة املتعلقة بالقبول.
•  تعديل بيانات الطلبة وفقا لالأوراق الثبوتية املطلوبة . 

• ت�شــليم الطالبــات املن�شــحبات والطالبات اخلريجات اأ�شل �شــهادة الثانوية العامة حتى تاريــخ 2٨-٣-١4٣٨هـ حيث انتقلت 
املهمة اإىل ق�شم اخلدمات الطالبية.

• امل�شاركة �شمن جلنة امل�شرية يف حفل تخرج الدفعة 44 )خا�س ب�شطر الطالبات(.
• زيارة طالب مدر�شة الب�شرى الثانوية.)خا�س مبقر الطالب(

•  الرتتيب لزيارة مدر�شة احل�شني بن علي الثانوية.)خا�س مبقر الطالب(
•  التن�شيق لزيارة م�شت�شار وكالة ال�شوؤون التعليمية بجامعة بي�شة لالطالع على �شري عمل عمادة القبول والت�شجيل وال�شتفادة 

من خرباتها اإدارة القبول والت�شجيل باجلامعة. .)خا�س مبقر الطالب(
•  النظر يف الطلبات املقدمة من بع�س املدار�س الثانوية بالعا�شمة املقد�شة.)خا�س مبقر الطالب(  

زيارة طاب مدرسة البشرى الثانوية يوم األربعاء 1438/6/23هـ
الفئة امل�شتهدفة /    طالب ال�شف الثالث الثانوي  •

عدد الطالب /    ١٣٣ طالب  •
اجلهة املزارة / جامعة اأم القرى بالعابدية  •

نوع التوجيه / التوجيه التعليمي الأكادميي واملهني .  •
الهدف من الزيارة : 

•  تعريف طالب ال�شف الثالث الثانوي ب�شروط القبول .
•  تعريف طالب ال�شف الثالث الثانوي بالتخ�ش�شات اجلامعية .

•  ك�شر احلاجز النف�شي بني الطالب واجلامعة .
•  زيادة احلما�س عند الطالب لتحديد الهدف املن�شود .

•  متكني الطالب من اكت�شاف قدراته وحتديد ميوله ورغباته ح�شب التخ�ش�شات.
الجهة التي تم التنسيق معها :

•  عمــادة القبــول والت�شــجيل بجامعــة اأم القــرى, حيــث مت توجيه خطاب ر�شــمي من قائد ثانوية الب�شــرى بالعوايل الأ�شــتاذ / 
حمدان بن �شــامل الغامدي  اإىل عميد القبول والت�شــجيل الدكتور / ها�شــم ال�شمداين بالرغبة يف زيارة طالب ال�شف الثالث 
الثانوي جلامعة اأم القرى للتعرف على �شروط القبول والت�شجيل, وحتديد التخ�ش�س اجلامعي ,  وقد قوبل الطلب بالرتحيب ومت 
التوا�شل والتن�شــيق مع �شــعادة الدكتور / خالد بن ثامر الثقفي )وكيل العمادة للقبول والت�شجيل(. على اليوم واملوعد وبرنامج 

الزيارة. 
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الفريق اإلشرافي على برنامج الزيارة 
• الإ�شراف العام  .

• �شعادة مدير عام مدار�س الب�شرى الأهلية بالعوايل 
ال�شريف الدكتور / �شالح بن غمي�س ال�شاكري .

 حيث مت متابعته للتن�شيق للربنامج منذ بدايته وتقدمي الدعم  والت�شجيع ب�شتى �شوره .
•   �شعادة مدير ثانوية الب�شرى الأهلية  الأ�شتاذ / حمدان بن �شامل الغامدي .

حيــث قام �شــعادته  بت�شــكيل فريق اإ�شــرايف على برنامــج الزيارة مراعياً اأن يكــون هناك تغطية تربويــة ومتابعة من قبل كل 
م�شــرف ملجموعة حمددة من الطالب.

جدول رقم ) ١4(

الفريق المنسق من جامعة أم القرى 
جدول رقم ) ١5(

الوظـيفــة االســــم م

وكيل جامعة أم القرى للفروع د . عبداملجيد بن سعيد الغامدي 1

عميد القبول والتسجيل 2                     د . هاشم بن أحمد الصمداين

وكيل القبول والتسجيل 3 د . خالد بن  ثامر الثقفي

د . أمنار نارص عميد كلية الطب 4

5 د . جامل بن عابدين محمود أستاذ الترشيح املشارك

6 د.  أحمد بن محمد أحمد عيش عميد كلية العلوم التطبيقية

7 د . محمد صالح الدين محمد أستاذ العالج الطبيعي

عميد كلية الصيدلة 8 د . أحمد بلغيث

9 د . حمزة بن أحمد غلامن عميد كلية الهندسة والعامرة اإلسالمية

سكرتري عميد القبول والتسجيل أ / بندر الدهاس 10

املهمة اسم املعلم م

وكيل شؤون الطالب أ / خالد دومان             1

معلم كيمياء ) مرشف ) أ / محمد أوس كداف 2

معلم فيزياء ) مرشف ) أ / محمد غازي الوذيناين 3

معلم رياضيات ) مرشف ) أ / محمد رفعت محمد 4

معلم أحياء )  مرشف ) أ / أحمد فاروق 5

املرشد الطاليب) منسق الربنامج) د . مدحت إسامعيل عزب 6
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البرنامج 
جدول رقم ) ١6(

املادة املقدمة املقدم الوقت املكان

 محارضة عن رشوط القبول والتسجيل، ورشح

 للتخصصات املختلفة

د. خالد الثقفي      

وكيل العامدة للقبول والتسجيل
9:30 ص- 10:15 ص

 قاعة امللك عبد العزيز

التاريخية بالعابدية
 كلمة تحفيز للطالب وشكر وتقديم درع تذكاري

للعامدة

 د. مدحت إسامعيل عزب ) مرشد 

) ثانوية البرشى األهلية
10.30: 10.15

بوفيه ترحيبي من العامدة لإلفطار 10.45 : 10.30

التخصصات واألقسام، مع زيارة ملعامل الترشيح
 د. جامل عابدين محمود

) أستاذ الترشيح املشارك )
11.45: 11.00 كلية الطب

،التخصصات واألقسام
د / أحمد محمد أحمد عيش

) عميد العلوم التطبيقية )
12.15 : 12.00 كلية العلوم التطبيقية

 أنواع العالج الطبيعي وكيفية تأهيل املرىض
د . محمد صالح الدين محمد

) أستاذ العالج الطبيعي ) 
12.35: 12.20 كلية العالج الطبيعي

التخصصات املختلفة ورشوط االلتحاق

د/ حمزة أحمد غلامن

 عميد كلية الهندسة والعامرة 

 اإلسالمية

1.00 : 12.45
 كلية الهندسة والعامرة

. اإلسالمية

1.30: 1.10 كلية طب األسنان

د / أحمد بالغيث

 )عميد كلية الصيدلة )
2.00: 1.35  كلية الصيدلة
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اإح�شائيات ق�شم القبول ل�شطر الطالبات للف�شل الدرا�شي الأول ١4٣7- ١4٣٨ هـ
جدول رقم ) ١7(

العدد نوع اإلحصائية

520 تسليم الطالبات ) املنسحبات والخريجات ) ملفات الثانوية العامة

85 تعديل البيانات الشخصية ) االسم – رقم الجوال ) للطالبات

11 إصدار أرقام جامعية للطالبات الزائرات من خارج جامعة أم القرى

215 استقبال الطالبات والرد عىل استفسارات القبول

اإح�شائيات ق�شم القبول ل�شطر الطالبات للف�شل الدرا�شي الثاين ١4٣7-١4٣٨هـ
جدول رقم ) ١٨(

العدد نوع اإلحصائية

845 تعديل البيانات الشخصية ) االسم – رقم الجوال ) للطالبات

15 إصدار أرقام جامعية للطالبات الزائرات من خارج جامعة أم القرى

275 استقبال الطالبات والرد عىل استفسارات القبول

105 تدقيق طلبات التحويل إىل جامعة أم القرى
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اإح�شائيات ق�شم القبول ل�شطر الطالبات الف�شل ال�شيفي ١4٣7-١4٣٨هـ
جدول رقم ) ١9(

العدد نوع اإلحصائية

- تعديل البيانات الشخصية ) االسم – رقم الجوال ) للطالبات

12 إصدار أرقام جامعية للطالبات الزائرات من خارج جامعة أم القرى

557 استقبال الطالبات والرد عىل استفسارات القبول

بيان باأ�شماء مدار�س الثانوية العامة التي زارت ق�شم القبول ب�شطر الطالبات
جدول رقم ) 20(

مالحظات عدد املرشفات عدد الطالبات تاريخ الزيارة اسم املدرسة م

 تم استقبال الطالبات واملرشفات

 والرتحيب بهن وتعريفهم بأقسام

الجامعة وكيفية االلتحاق بها

3 61 1438/3/7هـ الثانوية الثانية والعرشون 1

5 34 1438/6/16هـ ثانوية فاطمة الزهراء 2

1 10 1438/6/22هـ ثانوية حداء األوىل 3
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مقارنة الإح�شائية العامة لأعداد الطلبة املقبولني يف العام اجلامعي
١4٣6-١4٣7هـ , ١4٣7- ١4٣٨هـ , ١4٣٨-١4٣9هـ

جدول رقم ) 2١(

اإلجاميل
 درجة البكالوريوس

االنتساب
الدبلوم التأهييل

  درجة البكالوريوس

انتظام
نوع الدراسة

العام الجامعي 1437/1436هـ

11857 1894 510 623 8830 طالب

12080 1148 535 749 9648 طالبات

23937 3042 1045 1372 18478 إجاميل

العام الجامعي 1438/1437هـ

12087 2412 419 461 8795 طالب

12211 1837 402 709 9263 طالبات

24298 4681 821 1170 18058 إجاميل

العام الجامعي 1439/1438هـ

7689 0 125 730 6834 طالب

9322 0 363 1100 7859 طالبات

17011 0 488 11830 14693 إجاميل

1437 \ 1438هـ

1436 \ 1437هـ
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1436\ 1437هـ - 1437 \ 1438هـ - 1438\1439هـ

1438\ 1439هـ1437 \ 1438هـ

1438\ 1439هـ

1436 \ 1437هـ





دليل القبول
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دليل تسجيل البيانات الشخصية
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قسم
التــخـــرج
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قســـم التخـــرج                                       
نبذة عن  قسم التخرج:

  ُيعنــى ق�شــم التخــرج  بالإ�شــراف علــى �شــوؤون  اخلريجــني واخلريجات يف اجلامعة �شــواء الطلبة اخلريجــني اأو املتوقــع تخرجهم  الذين 
يقومــون باإجــراءات التخرج والتوا�شل مع اجلهات املخت�شة داخل اجلامعة حلل امل�شــاكل العالقــة والعمل على اإجناز معامالت التخرج 
اخلا�شة بالطلبة ومنها : )ا�شتخراج �شهادة التخرج وك�شف الدرجات باللغتني العربية والجنليزية , ا�شتخراج �شهادة بدل فاقد , توثيق 
وت�شديــق �شــهادات التخرج وك�شــوف الدرجات , اإعــداد الإح�شائيات اخلا�شة باخلريجــني واأي�شا الطلبة املتفوقــني وتزويدها للجهات 

املعنيــة , التاأكــد من �شحة بيانات الطلبة اخلريجــني وتدقيقها للجهات عند الطلب(.

أهداف قسم التخرج:
املحافظة على الوثائق وال�شجالت الأكادميية وحفظ حقوق الطلبة يف �شرية معلوماتهم.  .١

�شمان تقدمي املعلومة املوثقة وال�شحيحة والإجابة على جميع الت�شاوؤلت املطروحة من قبل املراجعني.  .2
الإجناز بدرجة كبرية من اجلودة والإتقان وال�شرعة يف الأداء.  .٣

ح�شن التعامل مع املراجعني/ات واملهارة يف التعامل مع احل�شود يف موا�شم توزيع الوثائق.  .4
اللتزام بالعمل وفق خطط مر�شومة ويف الفرتة الزمنية املحددة.  .5

التوا�شل امل�شتمر مع اخلريجني بعد تخرجهم.  .6
اإتاحة الفر�س للتعاون املتبادل وال�شتفادة املتبادلة بني اخلريجني واجلامعة بعد تخرجهم.  .7

مهام قسم التخرج:
• عمــل املتوقــع تخرجهــم جلميع طــالب وطالبات اجلامعة وفروعها �شــطر الطالب والطالبات)مهمة خا�شة ب�شــطر الطالب قبل 

اإغالق الف�شل(.
• عمــل التهيئــة جلميــع طــالب وطالبات اجلامعة وفروعها �شــطر الطــالب والطالبات)مهمة خا�شة ب�شــطر الطــالب قبل اإغالق 

الف�شل(.
• حذف املقررات خارج اخلطة جلميع الطلبة اخلريجني)مهمة خا�شة ب�شطر الطالب(.

• تنفيذ القرارات التاأديبية ال�شادرة من ق�شم وجلنة التاأديب بعمادة �شوؤون الطالب.
• طباعــة الوثائــق وال�شــجالت جلميــع طــالب وطالبــات اجلامعة وفروعهــا )انتظــام - انت�شــاب( وتوزيعها على الفــروع واملقرات 

)مهمة خا�شة ب�شــطر الطالب(.
• فرز الوثائق وال�شجالت للطالب والطالبات )كلية - ق�شم - تخ�ش�س( انتظام وانت�شاب.

• تعديل البيانات ال�شخ�شية للطالب )ال�شم بالعربي - ال�شم بالإجنليزي - ال�شجل املدين(.
• امل�شاهمة يف الإ�شراف على حفل التخرج وتزويد اجلهات امل�شاركة بالطلبة اخلريجني واملتفوقني.

• اإعادة اإ�شدار الوثائق )بدل فاقد وبدل تالف(.
• الإفادة بعدد ال�شاعات املجتازة.

• الإفادة والرد على املوؤ�ش�شات احلكومية ب�شحة املوؤهل.
• اإ�شــدار وثائــق لطــالب وطالبــات الكليات -امل�شــتقلة �شــابقاً واملن�شمة للجامعة-بعد التن�شــيق مــع الكلية وتزويدنــا بالبيانات 

ر�شمية. مبعاملة 



117

إنجازات قسم التخرج
اإلنجازات العامة :

اإعداد وجتهيز وثائق التخرج وال�شجالت الأكادميية للطلبة اخلريجني يف نهاية كل ف�شل درا�شي .
وميكــن تلخي�ــس عــدد الطلبــة اخلريجني بجميع املقرات خــالل العام ١4٣7-١4٣٨هـــ ومقارنتها بالعــام ١4٣6- ١4٣7هـ على 

النحو التايل :
جدول رقم ) 22(

عدد الخريجني والخريجات لعام 1437- 1438هـ عدد الخريجني والخريجات لعام 1436- 1437هـ الفصل الدرايس

1614 3070  الفصل الدرايس األول

6366 8814  الفصل الدرايس الثاين

589 757  الفصل الدرايس الصيفي

8569 12641  إجاميل الخريجني

• تعديــل الوثائــق وال�شــجالت الأكادمييــة ذات الرقم اجلامعي للطلبة بجميع املقرات , بحيث ي�شــمل التعديــل البيانات التالية 
:  )ال�شــم بالعربي, ال�شــم بالإجنليزي , رقم ال�شــجل املدين , تغيري التخ�ش�س , اإ�شافة مرتبة ال�شرف ( .

• اإ�شدار الوثائق وال�شجالت الأكادميية بدل تالف وبدل فاقد.
• اإلغاء التخريج للطلبة الراغبني يف  درا�شة الإعداد الرتبوي.

• التخريج اليدوي للحالت التالية : ) الطلبة اللذين تاأخر ر�شد الدرجة لهم, اإلغاء الرتبوي اأو اأي م�شكلة اأخرى(
• اإ�شــدار بــدل فاقــد اأو بــدل تالــف اأو تعديل ال�شــم بالعربي اأو الجنليزي اأو ال�شــجل املــدين لوثائق الكليــات املن�شمة وذلك 

باإدخــال بياناتهــم بالأوراكل بعد التاأكد مــن بياناتهم من كلياتهم.
• اإ�شدار بدل فاقد اأو بدل تالف اأو تعديل ال�شم بالعربي لل�شجالت الأكادميية خلريجات كلية الرتبية / اإعداد املعلمات

 ) خا�س ب�شطر الطالبات (
• اإ�شــدار الوثائــق وال�شــجالت الأكادمييــة التاريخيــة  )بــدل فاقــد اأو تالف اأو تعديل ال�شــم بالعربــي اأو بالإجنليزي اأو ال�شــجل 

املدين(. 

للعام 1436\ 1437هـ و العام 1437 \ 1438هـ
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• الت�شديــق علــى وثائــق التخرج وال�شــجالت الأكادميية وذلك بعــد التاأكد من الأ�شول و ت�شديقها طبق الأ�شل وي�شــرتط اأن 
تكون تلك الن�شــخ وا�شحة وجميع البيانات مكتملة فيها.

• اإدخال بيانات اإخالء الطرف يف الأوراكل.
• طباعة تقارير اأ�شماء الطلبة اخلريجني و املتوقع تخرجهم لإعداد دليل التخرج 

• التجهيز حلفل التخرج.

السجالت التاريخية خاص بقسم الطالبات:
ي�شرف ق�شم التخرج على �شجالت نتائج الطالبات امللتحقات �شابقاً بالكليات قبل ان�شمامها للجامعة وهي كالتايل:

�شجالت نتائج الطالبات امللتحقات �شابقاً بكلية اإعداد املعلمات قبل ان�شمامها للجامعة
جدول رقم ) 2٣(

مكان الحفظ عدد املجلدات فرتة األعوام الكلية / القسم ت

الدرج ص1 7 1420 1402 اللغة العربية والعلوم االجتامعية 1

الدرج ص2 9 1430 1421 اللغة العربية والعلوم االجتامعية 2

الدرج ص3 9 1417 1402 القران الكريم والدراسات اإلسالمية 3

الدرج ص4 12 1430 1418 القران الكريم والدراسات اإلسالمية 4

الدرج ص5 16 1430 1402 الرياضيات والعلوم 5

الدرج ك 1 15 1430 1402 االقتصاد املنزيل والرتبية الفنية 6

الدرج ك 2 17 1430 1409 رياض األطفال 7

الدرج ك 3 3 1415 1408 املختربات 8

الدرج ك 4 - - - مسودات ومناذج 9

88 مجلد املجموع

 �شجالت نتائج طالبات الكلية ال�شحية  قبل الن�شمام للجامعة:
جدول رقم ) 24(

العدد العام اسم امللف الرقم

1 1418-1423هـ سجالت كلية العلوم الصحية 1

1 1422-1423هـ سجالت قبالة 2

1 1423-1424-1425-1426-1427هـ سجالت متريض – أسنان 3

3 1431-1432هـ سجالت متريض عام 4

1 1430-1431هـ سجالت قبالة 5

1 1429-1430هـ سجالت متريض 6

2 1431-1432هـ سجالت قبالة 7

1 1429-1430هـ سجالت قبالة- أسنان 8

1 1429-1430هـ سجالت متريض 9

2 1427-1428-1429هـ سجالت متريض أسنان- قباله 10

1 1429-1430هـ سجالت قبالة الفصل األول 11
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امللفات الأخرى :
جدول رقم ) 25(

العدد العام اسم امللف الرقم

1 (1422_1421( اختبارات الفصل األول الدور األول 1

1 (1423_1422( الفصل الدرايس األول الدور األول 2

1 (1423_1422( الفصل الدرايس الثاين الدور الثاين 3

1 (1423-1422( الفصل الدرايس الثاين الدور األول 4

1 (1424_1423( الفصل الدرايس األول 5

1 (1424_1423( الفصل الدرايس الثاين 6

1 (1424_1423( اختبارات الدور الثاين 7

1 (1424_1423( نتائج اختبارات نهائية 8

1 (1426_1425( اختبارات نهائية فصل ثاين أوىل )أسنان) 9

1 (1426_1425( اختبارات نهائية الدور األول الفصل األول 10

1 (1426_1425( اختبارات استثنائية الفصل األول 11

1 (1426_1425( اختبارات استثنائية الدور الثاين 12

1 (1427_1426( اختبارات نهائية الفصل الثاين السنة األوىل 13

1 (1427_1426( اختبارات نهائية الفصل الدرايس األول قباله )أسنان) 14

1 (1427_1426( اختبارات نهائية الفصل الثاين قباله أسنان )متريض) 15

1 (1427_1426( اختبارات نهائية )الفصل األول) السنة األوىل 16

1 (1427_1426( )اختبارات النهائية الفصل األول والثاين )الدور الثاين 17

1 (1428_1427( اختبارات نهائية الفصل األول قباله )متريض أسنان) 18

1 (1428_1427( اختبارات نهائية الفصل الدرايس األول السنة األول 19

1 (1428_1427( اختبارات فصل درايس ثاين متريض قبالة أسنان 20

1 (1428_1427(
 اختبارات الدور الثاين الفصل األول والثاين ثانيه وثالثه متريض قباله السنة

األوىل
21

1 (1425_1424( اختبارات نهائية الفصل الدرايس الثاين 22
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العدد العام اسم امللف الرقم

1 (1431_1430( اختبارات +سجالت الفصل األول قباله 23

1 (1425_1424( اختبارات الدور الثاين 24

1 (1428_1427( اختبارات نهائية الصل الثاين السنة األوىل 25

1 (1426_1425( اختبارات نهائية الفصل الثاين متريض وقباله 26

1 (1429_1428( اختبارات الفصل الدرايس األول السنة األوىل 27

1 (1429_1428( اختبارات الدور الثاين الفصل الدرايس األول متريض قباله الفصل األول السنة األوىل 28

1 (1429_1428( اختبارات نهائية الفصل الدرايس الثاين متريض قبالة أسنان السنة الثانية والثالثة 29

1 (1429_1428( اختبارات الفصل الدرايس األول السنة األوىل 30

1 (1429_1428( اختبارات نهائية الفصل الدرايس األول متريض قبالة أسنان 31

1 (1430_1429( اختبارات نهائية الفصل الثاين السنة األوىل 32

1 (1430_1429( اختبارات الدور الثاين الفصل األول والثاين ثانيه وثالثه متريض قبالة الدور الثاين 33

1 (1426_1424( شهادات تخرج مؤقته 34

1 ــــ خريجات الكلية الصحية تخصص عام 35

1 (1428_1418( خريجات املعهد الصحي 36

1 (1410_1409( خريجات املعهد الصحي 37

1 (1412_1411( خريجات املعهد الصحي 38

1
(1407_1406(

(1417_1416(
خريجات املعهد الصحي الاليت مل يستلمن وثائقهن 39

1 (1428_1427( قرارات تعني قباله متريض 40

1 (1421_1420( اختبارات نهائية فصل ثاين 41

1 (1422_1421( اختبارات نهائية دور ثاين قباله 42

1 (1422_1421( نتائج اختبارات الفصل الثاين الدور الثاين 43

1 (1422_1421( اختبارات فصل درايس ثاين الدور األول 44
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اإلنجازات الخاصة بمقر الطالبات :
 اأوًل :  جتهيز  وثائق الطالبات اخلريجات مبقر الزاهر خالل العام الدرا�شي ١4٣٨/١4٣7هـ

   يتــم يف كل عــام و�شــع خطــط لتنظيــم عمليــة ت�شــليم وثائــق التخــرج للطالبــات اخلريجــات داخل مقــر الطالبــات من خالل 
ال�شــتعانة بالكــوادر املاديــة والب�شــرية الالزمة لإمتام عملية الت�شــليم )وي�شــتمر عمــل اللجنة ملدة تقارب الأ�شــبوعني( 

 وتتلخ�س خطة العمل يف الآتي :
 ا�شتالم وثائق التخرج وال�شجالت الأكادميية من ق�شم البنني وفرزها وت�شنيفها ح�شب الق�شم .. ١
تدبي�س �شفحات ال�شجالت الأكادميية وو�شع كل �شجل مبعية وثيقة التخرج .. 2
ترتيب وثائق و�شجالت كل ق�شم ب�شكل اأبجدي .. ٣
ت�شنيف وثائق و�شجالت كل ق�شم يف حاوية م�شتقلة  .. 4
جتهيز قوائم وبيانات  توقيع ا�شتالم الطالبات .. 5
توزيع املوظفات على نوافذ �شالة اخلدمات )لت�شليم وثائق التخرج وال�شجالت الأكادميية( . 6
مطابقة وختم �شور الوثائق وال�شجالت بعد ت�شويرها من قبل الطالبات .. 7

وقد مت بف�شل اهلل وتوفيقه خالل هذا العام اإجناز الآتي :
تنفيــذ خطــة ت�شــليم وثائــق التخــرج خلريجات الف�شل الدرا�شــي الأول مــن عــام ١4٣٨/١4٣7هـ  والبــدء يف العمل يوم   .١
اخلمي�ــس املوافق  ٨/ 5 /١4٣٨هـ يف �شالة اخلدمات اخلا�شة بوكالة عمادة القبول والت�شــجيل مببنى )د( يف الدور الأر�شي بعد 

النتهــاء مــن جتهيــز )١١25( وثيقة تخرج للطالبات اخلريجــات من مقر الزاهر .
تنفيــذ خطــة ت�شــليم وثائــق التخــرج خلريجات الف�شل الدرا�شــي الثــاين من عــام ١4٣٨/١4٣7هـ  والبــدء يف العمل يوم   .2
الثنني املوافق ١7/ 9 /١4٣٨هـ يف �شالة اخلدمات اخلا�شة بوكالة عمادة القبول والت�شــجيل مببنى )د( يف الدور الأر�شي بعد 
النتهاء من جتهيز )٣565( وثيقة تخرج للطالبات اخلريجات من مقر الزاهر تنفيذ خطة ت�شــليم وثائق التخرج خلريجات الف�شل 
الدرا�شــي ال�شيفــي مــن عــام ١4٣٨/١4٣7هـــ  والبدء يف العمل يــوم الأربعاء املوافــق 26 / ١4٣٨/١2هـــ يف �شالة اخلدمات 
اخلا�شــة بوكالــة عمــادة القبول والت�شــجيل مببنــى )د( يف الدور الأر�شــي بعد النتهاء مــن جتهيز )469( وثيقة تخــرج للطالبات 

اخلريجــات من مقر الزاهر.
وميكن تلخي�س اأعداد اخلريجات مبقر الزاهر خالل عام ١4٣٨/١4٣7هـ على النحو التايل :

جدول رقم ) 26(

عدد املستلامت عدد الخريجات مقر الزاهر الفصل الدرايس

543 1125 الفصل الدرايس األول لعام 1438/1437هـ

2421 3565 الفصل الدرايس الثاين لعام 1438/1437هـ

64 469 الفصل الدرايس الصيفي لعام 1438/1437هـ

50 50 جميع األعوام السابقة

327 -- تخريج يدوي

3405 -- إجاميل الوثائق املسلمة
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ثانياً :عمل تخريج يدوي لبع�س الطالبات اخلريجات :
   مت عمــل تخريــج يــدوي عــن طريق املنظومــة للطالبات الالتــي تاأخر ر�شد درجاتهــن وكذلك الطالبات الالتــي رغنب يف اإلغاء 
الربنامج الرتبوي التتابعي والطالبات الالتي واجهتهن اأي م�شــكلة اأخرى يف عملية التخريج وكان اإجمايل عدد الطالبات التي 

مت عمــل التخريج اليــدوي لهن خالل العام   )٣27( طالبة .
ثالثاً : عمل التعديالت الالزمة يف وثائق التخرج وال�شجالت الأكادميية :

      ييتم تعديل بع�س الوثائق وال�شجالت الأكادميية لبع�س الطالبات اخلريجات لالأ�شباب التالية : ) اإ�شدار بدل فاقد-اإ�شدار 
بدل تالف ـ تعديل ال�شــم بالعربي اأو باللغة الإجنليزية - تغيري التخ�ش�س - اإ�شافة مرتبة �شــرف(  وكان اإجمايل عدد الطالبات 

الالتي مت عمل التعديالت الالزمة يف وثائقهن و�شجالتهن الأكادميية خالل العام   ) 2٨70( طالبة .
رابعاً : حفظ واأر�شفة مناذج اإخالء طرف اخلريجات:

    بعــد انتهــاء فــرتة ت�شــليم وثائق التخرج وال�شــجالت الأكادمييــة للطالبات اخلريجات , يتم ت�شــجيل ذلــك يف املنظومة وتنظيم 
منــاذج اإخــالء الطــرف داخل الأر�شــيف , وكان اإجمايل  عدد امللفات التي حتوي مناذج اإخــالء الطرف )2٣( ملف افرجني .

خام�شاً : ُمطابقة �شور وثائق التخرج وال�شجالت الأكادميية مع الأ�شول جلميع اخلريجات:
        ُمطابقــة �شــور وثائــق التخــرج وال�شــجالت الأكادمييــة مع الأ�شول , وختمهــا بطبق الأ�شل جلميع الراغبــات من خريجات 

جميع الكليــات واملقرات )45٨٨( طالبة .
�شاد�شاً : اإلغاء التخريج اأو عمل التخريج للت�شجيل يف الإعداد الرتبوي:

    مت خالل العام اإلغاء التخريج للطالبات الراغبات يف درا�شــة الإعداد الرتبوي, اإ�شافة اإىل عمل تخريج للطالبات املن�شــحبات 
من الإعداد الرتبوي , وكان اإجمايل عدد املعامالت )650( معامله .

�شابعاً: اإ�شدار بدل فاقد لوثائق التخرج وال�شجالت الأكادميية اخلا�شة بكلية اإعداد املعلمات والكليات املن�شمة:
   مت خــالل العــام اإ�شــدار بدل فاقــد لوثائق التخرج وال�شــجالت الأكادميية اخلا�شــة بخريجات كليه اإعــداد املعلمات والكليات 

املن�شمــة وكان اإجمــايل عــدد الطالبــات )٣00( طالبة .
ثامنا: اإ�شدار اإخالء طرف عدد )١70( اإخالء. 

تا�شعا: اإ�شدار ال�شجالت الأكادميية التاريخية عدد )١00( �شجل .
عا�شرا : اإ�شدار ال�شجالت الأكادميية للكليات ال�شحية عدد )١0( �شجل.

احلادي ع�شر : توزيع دروع بعد حفله التخرج عدد )٣0 ( درع  .
الثاين ع�شر : مت ا�شتدراك نتائج للطالبات عدد )200( طالبة .

الثالث ع�شر : اأر�شفة وحفظ ملفات التو�شيات )من ١٣95هـ اإىل ١4١5هـ( عدد )59( ملف .
الرابع ع�شر : اأر�شفة وحفظ ملفات ال�شجالت )من ١٣95هـ اإىل ١4١5هـ( عدد)69( ملف .

اخلام�س ع�شر : اأر�شفة ملفات �شور وثائق التخرج ) من ١٣9٨هـ اإىل ١42١هـ( عدد )١02( ملف.
ال�شاد�س ع�شر : اأر�شفة ملفات اإخالء الطرف ) من ١420هـ اإىل ١4٣2هـ( عدد )١١٨( ملف.
ال�شابع ع�شر : املعامالت الإلكرتونية الواردة اإىل ق�شم التخرج /مقر الطالبات ) 44٣( معاملة .
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جدول رقم ) 27(
العدد املعامالت خالل الفصل األول نوع املعاملة ت

36 إخالء طرف 1

5 ) إحصائيات للطالبات )املتفوقات -الخريجات – مرحلة الدبلوم 2

48 تخريج وثائق 3

45 إصدار بدل فاقد 4

45 تسليم وثائق تخرج طالبات 5

22 تعاميم تخص التخرج 6

46 تعديل وثائق وسجالت أكادميية 7

247 املجموع

بعض إنجازات القسم التي تم توثيقها / مقر الطالبات :

جدول رقم ) 2٨(
طباعة وثائق بدل فاقد للعام 1437-1438هـ

اإلجاميل طالبات الفصل

212

82 األول 1437

90 الثاين 1437

40 الصيفي 1437

إلغاء التخرج

570

450 األول 1437

100 الثاين 1437

20 الصيفي 1437

إلغاء التخرج دون الرتبوي

200

- األول 1437

200 الثاين 1437

- الصيفي 1437
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الـمـشاركة في حــفل تخرج طاب وطالبات جـامعة أم القرى خـــال 
العام 1438/1437هـ                         

   يتــم يف كل عــام الحتفــاء بتخريــج دفعــة جديــدة من طالب وطالبــات جامعة اأم القرى  مــن خالل اإقامة حفل كبري ُي�شــارك 
فيــه العديــد مــن اللجــان التي تتوىل ال�شــتعداد و التجهيز لهذا احلفل حتت اإ�شــراف معايل مدير اجلامعة , وُتــويل اجلامعة اأهمية 
كــربى للحفــل املقــام يف كل عــام وقــد انتقلت م�شــوؤولية اإعداد وجتهيز حفــل التخرج من عمــادة القبول والت�شــجيل اإىل عمادة 
�شــوؤون الطالب هذه ال�شــنة, وت�شــاهم عمادة القبول والت�شــجيل يف تزويد جلان احلفل بكل ما يخ�س اخلريجني واخلريجات من 

وغريها. اإح�شائيات 
   حيــث مت يف العــام الدرا�شــي ١4٣٨/١4٣7هـــ الحتفاء بتخريج الدفعة )65( من طالب جامعــة اأم القرى والحتفاء بتخريج 

الدفعــة )44( مــن طالبــات جامعة اأم  القرى,  و�شــملت هذه الدفعة الطلبة املتخرجني يف الف�شول الدرا�شــية التالية :
خريجون الف�شل ال�شيفي للعام الدرا�شي ١4٣7/١4٣6هـ . ١
خريجون الف�شل الأول للعام الدرا�شي ١4٣٨/١4٣7هـ . 2
املتوقع تخرجهم يف الف�شل الثاين للعام الدرا�شي ١4٣٨/١4٣7هـ. ٣
خريجات الف�شل الثاين للعام الدرا�شي ١4٣7/١4٣6هـ. 4
خريجات الف�شل ال�شيفي للعام الدرا�شي١4٣7/١4٣6هـ ـ . 5
خريجات الف�شل الأول للعام الدرا�شي ١4٣٨/١4٣7هـ. 6

   وُتعترب عمادة  القبول والت�شــجيل املنبع الأ�شا�شــي لتزويد جلان احلفل باملعلومات التي تخ�س اخلريجني واخلريجات, و�شــيتم 
خالل هذا التقرير ا�شــتعرا�س م�شــاهمة عمادة القبول والت�شجيل يف حفل التخرج على النحو التايل :

أواًل : التجهيز واالستعداد للحفل :
 إعداد المحتوى الخاص بدليل التخرج :

 تولت وكالة عمادة القبول والت�شــجيل مهمة ا�شــتخراج اأ�شــماء الطلبة اخلريجني والطلبة املتفوقني واأوائل كل دفعة  بجميع . ١
ـــ معهد اللغــة العربية لغــري الناطقني بها  املراحــل الدرا�شــية : )الدكتــوراه - املاج�شــتري - الدبلــوم العــام- البكالوريو�ــسـ 
-دبلومات كلية خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر- دبلومات كلية املجتمع ( ومت ت�شليمها لعمادة �شوؤون الطالب فيما يخ�س 

حفل اخلريجني دفعة 65 وللجنة الإ�شــراف العليا حلفل التخرج للطالبات دفعة 44 فيما يخ�س اخلريجات
مت عمل عر�س لأ�شماء اأوائل الدفعة املتفوقات والذي عر�س يف م�شرية الأوائل واملتفوقات يف حفل دفعة 44. 2

 المشاركة في لجان الحفل :
    ُت�شارك وكالة عمادة القبول والت�شجيل �شطر الطالبات, ومعظم من�شوباتها يف اللجان التي يتم ت�شكيلها حلفل التخرج بحيث 
تتوىل كل جلنة مهام حمددة ويندرج حتت كل جلنة عدد من الأع�شاء يتم تق�شيم مهام العمل بينهم بال�شكل الذي يوؤدي لإجناز 
العمل بال�شكل املطلوب وقد كانت وكيلة عميد القبول والت�شجيل تراأ�س جلنة امل�شرية والتي تت�شكل من اللجان الفرعية التالية:  

١. جلنة الإ�شراف العام للجنة امل�شرية. 
2. جلنة تنظيم خروج امل�شرية من النقطة املركزية

٣. جلنة م�شرية اأع�شاء هيئة التدري�س
4. جلنة م�شرية الدرا�شات العليا ) متفوقني / خريجني ()واملتفوقات /واخلريجات يف حفل الطالبات(

5. جلة م�شرية الدبلوم العايل ) متفوقني / خريجني()واملتفوقات /واخلريجات يف حفل الطالبات(
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6. جلنة م�شرية البكالوريو�س ) متفوقني ()واملتفوقات يف حفل الطالبات(
7. جلنة م�شرية بكالوريو�س ) خريجني ()واخلريجات يف حفل الطالبات(

٨. جلنة الألوية
9. اللجنة الإدارية

المشاركة في بروفات الحفل :
     الربوفــات ت�شــبق يــوم احلفــل وذلك لتجهيز قاعة الحتفال و�شــرح خطــة العمل لالأع�شاء  وامل�شــاركني اجلدد وللتاأكد 
مــن ا�شــتكمال كافــة الرتتيبات الالزمة وكانت هذا العام يف يوم اجلمعــة ١١/ 6 / ١4٣٨هـ بح�شور جميع ع�شوات جلنة 

امل�شرية ملقر احلفل بالعابدية. 

ثانيً : إقامة حفل التخرج :

حفل خترج طالب الدفعة 65
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حفل تخرج طالب الدفعة 65
    نيابًة عن �شــمو اأمري منطقة مكة املكرمة, رعى �شاحب ال�شــمو الأمري في�شل بن حممد بن �شــعد اآل �شــعود وكيل اأمارة منطقة 
مكة املكرمة امل�شاعد للحقوق, احلفل الذي نظمته جامعة اأم القرى بعد ظهر يوم اخلمي�س ١0 جمادى الآخرة ١4٣٨هـ, لتخريج 
الدفعــة 65 مــن طالبهــا مبكة املكرمة وحمافظات اجلموم والليث والقنفذة وذلك بح�شــور معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري بن 

معتوق ع�شا�س, والوكالء, وعمداء الكليات, واأولياء اأمور الطالب, وعدد من امل�شوؤولني. 
     وكانت م�شــاركة عمادة القبول والت�شــجيل باإعالن النتيجة العامة للخريجني والذي اأعلنها �شــعادة عميد القبول والت�شــجيل 
الدكتــور ها�شــم اأحمــد ال�شمــداين حيــث بلغ عددهم اخلريجــني لهذا العام )�شــبعة اآلف ومئتــان واأربعة(خريج, منهم )�شــبعة 
واأربعون( خريجاً من حملة الدكتوراه, و )مئتان وت�شــعة وثالثون( خريجاً يف املاج�شــتري, و)�شــتمائة و�شــتة وت�شــعون(خريجاً من 

حملة الدبلومات, و)�شــتة اآلف ومئتان واثنني وع�شــرون( خريجاً من حملة البكالوريو�ــس.

حفل خترج طالبات الدفعة 44            
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حفل تخرج طالبات الدفعة 44            
    اأقامــت جامعــة اأم القــرى مبكــة املكرمة حفل تخرج الدفعة )44( من طالبات جامعة اأم القرى مبكة املكرمة وفروعها مبحافظات 
اجلموم والليث والقنفذة, للعام الدرا�شــي ١4٣7ـ ١4٣٨هـ من حملة الدكتوراه و املاج�شــتري والدبلوم العايل, والبكالوريو�ــس, 
والدبلومــات, ومعهــد اللغــة العربيــة لغري الناطقــني بها, برعاية عميدة الدرا�شــات اجلامعيــة للطالبات الدكتورة هالة بنت �شــعيد 

العمودي,  حيث اأقيم احلفل يوم ال�شــبت ١4٣٨/06/١6هـ باملدينة اجلامعية بالعابدية »بقاعة امللك �شــعود«. 
    بــداأت فقــرات احلفــل مبقدمــة ترحيبيــة ب�شــعادة عميــدة الدرا�شــات اجلامعية الدكتــورة هالة بنت �شــعيد العمــودي واحل�شور 
جميعاً, ثم ال�شالم امللكي, وانطلقت امل�شرية للخريجات يف متام الثامنة م�شاًء تقدمها علم اململكة العربية ال�شعودية وعلم جامعة 
اأم القرى, وعميدة الدرا�شات اجلامعية للطالبات الدكتورة هالة العمودي , ووكيالتها, ووكيالت العمادات امل�شاندة, ووكيالت 
روؤ�شــاء الأق�شــام, واأع�شاء هيئة التدري�ــس, ثم م�شرية اخلريجات من حملة الدكتوراه واملاج�شــتري والدبلوم العايل والبكالوريو�س 
والدبلومات, واأخرياً م�شرية الأوائل واملتفوقات الالتي مّت تكرميهن بهدايا قّيمة مقدمة من �شركة حممد ال�شائغ لت�شميم الذهب 

واملجوهرات, الركن ال�شوي�شــري لل�شــاعات , وفندق هوليدي اإن مكة املكرمة .
   بعــد ذلــك بــداأ احلفــل اخلطابــي املعــد بتــالوة اآيات مــن الذكــر احلكيم, ثــم األقت راعيــة احلفل عميــدة الدرا�شــات اجلامعية 
للطالبات الدكتورة هالة بنت �شــعيد العمودي كلمتها التي ا�شــتهلتها بتقدمي التهاين والتربيكات للطالبات اخلريجات واأهليهن, 
قائلــة اأن هــذه اللحظــات املباركــة املمتلئة غبطة وفرحة, اإذ تزف جامعــة اأم القرى الدفعة الرابعة والأربعــني من خريجاتها الالتي 

تاألقــن وبالعلــم تاأنقن, راجية من املوىل لهن متام الفرحة وكمال ال�شــعادة.  
    واأ�شــارت اأي�شــاً لــكل مــا حبــاه اهلل اململكة العربية ال�شــعودية من املقومــات الدينيــة واحل�شارية والقت�شاديــة واجلغرافية التي 
مكنتهــا مــن تبــّوء مكانة رفيعة بني الأمم, والتي من اأهــم ركائزها التعليم, عرب بناء منظومة تعليمية رائدة يف كل مدنها وقراها, واأن 
ذلك ياأتي من حر�س ولة الأمر على بناء جمتمع حيوي نظراً لكون العن�شر الب�شري عاماًل اأ�شا�شياً لنجاح الأمم وفق روؤية دولتنا 
الغالية 20٣0, وذكرت اأننا نتعلم لنعمل واأننا وطن َطموح نتحمل امل�شوؤولية يف حياتنا واأعمالنا وجمتمعنا, مو�شيًة اخلريجات باأن 
»يت�شــلحن بالعلم فهو �شــلم للمجد, وتاج امللك, ومقعد الفخر ومقام العز, واأن يكن قدوات �شاحلات جليل من ال�شــادة والقادة«.
    وختمت كلمتها بجزيل ال�شــكر لوطننا الغايل فهو النماء والنمو وال�شــماء وال�شــمو, وخلادم احلرمني ال�شــريفني امللك �شــلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شــعود, ونائبه �شاحب ال�شــمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �شــعود, وويل ويل عهده �شاحب 

ال�شــمو امللكــي الأمري حممد بن �شــلمان بــن عبدالعزيز اآل �شــعود حفظهم اهلل جميعاً.
    كذلــك �شــكرت معــايل وزيــر التعليــم الدكتــور اأحمد بن حممد العي�شــى, وملعايل مدير جامعــة اأم القرى الدكتــور بكري بن 

ع�شا�س. معتوق 
   كما توجهت بال�شــكر اأي�شاً لكل ع�شوة من ع�شوات اللجان املنظمة حلفل التخرج لهذا العام داعيًة املوىل لهن مبوفور ال�شحة 

والعافية.
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  بعد ذلك اأعلنت وكيلة عمادة القبول والت�شــجيل الدكتورة خلود بنت �شــعد اليو�شــف النتيجة العامة للدفعة )44(, حيث بلغ 
اإجمايل عدد اخلريجات لهذا العام )ثمانية األف وثالثمائة( خريجة , وتفوق منهن بدرجة ممتاز مع مرتبة ال�شرف الأوىل )ثمامنائة 
واأربع خريجات( , ولقد بلغ عدد احلا�شالت على درجة الدكتوراه يف حفل هذا العام )�شبٌع وخم�شون ( خريجة ,  واحلا�شالت 
على درجة املاج�شتري )مئة واإحدى ع�شر( خريجة, واحلا�شالت على درجة الدبلوم العايل يف الرتبية )ثالثمائة وت�شٌع وت�شعون ( 
خريجة ,   و احلا�شالت على درجة البكالوريو�ــس )�شــبعُة اآلف وثالثمائة و�شــتون ( خريجة  , و احلا�شالت على درجة الدبلوم 
) ثالثمائة وخم�ــٌس وخم�شــون( خريجة وعدد احلا�شالت على �شــهادة معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها )ثمانية ع�شر( 

خريجة
ثــم اأُلقيــت كلمــة اخلريجات والتي عربن فيها عن �شــكرهن وامتنانهن جلامعــة اأم القرى على احتفائها بهــن يف يوم طال انتظاره, 
م�شــيدًة مبا يوليه ولة الأمر من عناية واهتمام بالعلم وطالبه منذ تاأ�شي�ــس هذه الدولة اأعزها اهلل, كما اأجزلن �شــكرهن وتقديرهن 
ملعــايل مديــر اجلامعــة الدكتــور بكري بــن معتوق ع�شا�ــس, ولعميدة الدرا�شــات اجلامعيــة للطالبــات الدكتورة هالة بنت �شــعيد 
العمودي, وكافة املن�شوبات على جهودهن وعطائهن و�شعيهن الدائم لتوفري كافة احتياجات ومتطلبات الطالبات مما مكنهن من 

موا�شلة م�شــوارهن التعليمــي حتى ح�شدن اليوم ثماره. 
بعد ذلك مّت اأداء الق�شم خلريجات كلية الطب وكلية طب الأ�شنان, وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمري�س. 

واخُتتم احلفل بفقرة اأوبريت )طموح وطن( وتكرمي عميدة الدرا�شات اجلامعية للطالبات.

اإح�شائية اخلريجني واخلريجات يف حفل التخرج 
جدول رقم ) 29(

إجاميل عدد الطلبة طالبات الدفعة 44
 طالب

الدفعة 65
املرحلة الجهة املسؤولة

1549

57 47 الدكتوراه

عامدة الدراسات العليا
111 239 املاجستري

399 696 الدبلوم العايل

567 982 اإلجاميل

13955

7360 6222 البكالوريوس
عامدة القبول والتسجيل

355 -- الدبلوم

18 --
 معهد اللغة العربية لغري

الناطقني بها
 معهد اللغة العربية لغري الناطقني

بها
7733 6222 اإلجاميل

15504 8300 7204 اإلجاميل الكيل
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وحدة الخريجين
نبذة عن  وحدة الخريجين:

     انطالقــا مــن روؤيــة ور�شــالة جامعــة اأم القــرى واأهدافهــا نحو الإ�شــهام يف تنميــة املجتمع من خــالل التعرف علــى احتياجاته 
وربط براجمها بتلك الحتياجات , لذا فقد مت اإن�شاء وحدة اخلريجني والتي قامت بتوثيق �شلتها باخلريجني ودعم دورهم خلدمة 

املجتمع , وال�شــتفادة من اأفكارهم وخرباتهم يف تنمية وتطوير م�شــرية اجلامعة وتقوية ولئهم وم�شــاندتهم لها.

الرؤية :
    توثيق العالقة الفعالة بني اخلريجني واجلامعة ل�شتمرار تنمية املجتمع

الرسالة :
       توطيــد اأوا�شــر العالقــة فيمــا بــني اجلامعة وخريجيها لغر�ــس وتكري�ــس مفاهيم النتمــاء والولء بني اخلريجــني, وتقدمي كافة 

اخلدمــات املمكنــة للخريجني بجودة عالية, ل�شــتمرارية العطــاء والتعاون املتبادل بني اجلامعــة واخلريجني للرقي باملجتمع.

أهداف وحدة الخريجين :
 تدعيم العالقة وتوثيق ال�شالت والروابط بني اخلريجني واجلامعة.. ١
 توعيــة اخلريجــني باأهميــة دورهــم يف تطويــر الربامــج الأكادميية واخلطــط التعليميــة باجلامعة من خالل درا�شــة مدى . 2

مواءمــة الربامــج الأكادميية لالحتياج الفعلي ل�شــوق العمــل, والإفادة من اآرائهم من واقع املمار�شــة العملية.
 ا�شتقراء راأي اخلريجني عن مكانة اجلامعة يف حميطهم العملي واملجتمعي على امل�شتويني اخلليجي والعربي.. ٣
 توفــري منــرب للخريجني لطرح ق�شاياهــم وهمومهم وتطلعاتهم والعمل اجلماعي على تذليــل ال�شعاب التي تواجههم . 4

خا�شة فيما يت�شل مبهام اجلامعة اأو يرتبط بر�شالتها.
  تنمية العمل التنظيمي اجلماعي مبا يحقق اأهداف الربنامج ل�شيما حول املو�شوعات العامة التي تخ�س املجتمع.. 5
 ت�شهيل التوجيه املهني , وا�شتمرار العالقة مع الطالب بعد التخرج.. 6
 اإن�شــاء قاعــدة بيانــات ومعلومات عن اخلريجني لال�شــتفادة منها يف اأن�شــطة اليوم املفتوح الــذي يعر�س فيه اأ�شحاب . 7

العمل واخلريجني لبع�شهم البع�س خرباتهم وتوجيهاتهم لت�شهيل عمليات البحث عن عمل بطريقة مي�شرة , كذلك 
ت�شهيل اإجراءات املقابالت ال�شخ�شية مع اأ�شحاب العمل.

 ت�شهيل مهمة القطاع اخلا�س يف ا�شتقطاب اخلريجني ذوي الكفاءات والقدرات والتخ�ش�شات املطلوبة.. ٨
 م�شاعدة القطاع اخلا�س يف �شعودة الوظائف.. 9

 امل�شاركة يف حفالت التخرج ال�شنوية.. ١0
اإبقــاء اخلريــج علــى ات�شال دائم باملناخ الأكادميي والعلمي لتبادل الآراء وحتديــث معارفه ومعلوماته العلمية مبتابعة ما . ١١

ي�شتجد من تطورات علمية من خالل ما تتيحه اجلامعة لربنامج رابطة اخلريجني من قنوات توا�شل بينه و بني املجتمع 
اجلامعي بهيئاته املختلفة , واإ�شراك اخلريجني يف فعالية اجلامعة واأن�شطتها املختلفة.

 اإر�شاء مفاهيم روح احلوار واحرتام الراأي الآخر فيما بني اخلريجني.. ١2
 توثيق العالقة بني برنامج رابطة اخلريجني وبني الربامج املماثلة له يف اجلامعات ال�شعودية ودول اخلليج العربي.. ١٣
ممار�شــة خمتلــف الأعمــال والأن�شــطة الأخــرى يف اإطــار اللوائــح والأنظمة اخلا�شــة باجلامعــة والتي من �شــاأنها رعاية . ١4

حقــوق اخلريجــني اأو اإحراز منفعة ل�شالــح املجتمع.
 امل�شاهمة والتعاون يف اإن�شاء وتهيئة املرافق اجلامعية املختلفة التي تخدم اأع�شاء الربنامج واملجتمع.. ١5
 اإ�شدار بطاقة هوية للخريجني لال�شتفادة من خدمات اجلامعة وت�شهيالتها.. ١6
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مهام وحدة الخريجين
اإن�شــاء �شفحــة خا�شــة باخلريــج )لتحديــث معلوماتــه والتوا�شــل مــع اجلامعة مــن خاللها, على �شــبيل املثال طلب �شــجل   •

اأكادميــي اإ�شــايف اأو طلــب بــدل فاقــد اأو �شورة طبــق الأ�شل(
دعوة اخلريجني حل�شور بع�س املحا�شرات والأن�شطة والفعاليات باجلامعة  •

ح�شــور اخلريجــني لدورات تدريبية مثال دورات عن: ) كيفية اإعداد ال�شــرية الذاتية - املقابالت ال�شــخ�شية, طرق البحث   •
عن الوظائف, وعوامــل التميز والنجاح ..اإلخ(

توا�شل اخلريجني مع اجلامعة: )عرب الربيد اأو رقم هاتف اأو ال�شفحة اخلا�شة بالطالب(  •
ت�شليم اخلريجني بطائق اخلريجني: وت�شمل )خدمات اجلامعة - برنامج مزايا(.  •

لقاءات �شــنوية جلميع اخلريجني ح�شــب الدفعات-حيث دور الوحدة فقط تنظيمي بت�شــهيل الدعوة اإىل اجتماع اخلريجني   •
مع بع�شهم واختيار من�شــق متطوع من اخلريجني.

ن�شر مقالت يف املوقع تتحدث عن النجاح والتطوير الذي يحققه اخلريجني... اإلخ  •
ق�شة جناح )من كل كلية طالب وُتن�شر ق�شته يف جملة اجلامعة وكذلك يف �شفحة اخلريجني(  •

متابعة التوظيف: بالتفاق مع �شركات التوظيف )بيت دوت كوم - طاقات, .اإلخ (  •
اإر�شــاد الطالب على معلومات التقدمي على الدرا�شــات العليا يف جامعة اأم القرى واجلامعات ال�شــعودية الأخرى وكذلك   •

اإعالنــات الوظائــف الأكادمييــة اأو الإدارية والفنية, وتذكريهم مبواعيد و�شــروط التقدمي. 
دعــوة النمــاذج الناجحــة من اخلريجني لإلقــاء كلمة يف حفل التخرج اأو على الأقل عر�س كلمة م�شــجلة لتحفيز اخلريجني   •

اجلدد.
احل�شول على اآخر اأخبار اجلامعة  •

الإح�شائيات عن اخلريجني ومدى جناحهم يف احل�شول على الوظيفة.   •
متابعــة اخلريجــني من حيث احل�شول على الوظيفة وتزويد الوحدة ببيانات املوؤ�ش�شــة احلكوميــة اأو اخلا�شة لتحديث �شفحة   •

اخلريج.
ال�شتفادة من اخلريجني وخرباتهم بامل�شاركة يف اإبداء اآراءهم يف الربامج واخلطط الدرا�شية.   •

التن�شــيق مــع املوؤ�ش�شــات التــي يعمل بها اخلريجني لعمــل دورات وحما�شرات لهــم. وتقوية اأداء املوظفــني مبقابل مادي اأو   •
تطوعي )ح�شــب التفاق(.

تفخــر جامعــة اأم القــرى بخريجيهــا املتميزين الذين يقومــون باأدوار خمتلفة يف خدمة البلد �شــواء كانوا مــدراء تنفيذيني يف   •
�شــركات اأو علمــاء اأو مديــري جامعــات اأو وكالء وعمــداء وكذلــك الكتــاب البارزيــن واملتميزيــن والنخبــة يف املجتمع. وذلك 
باإعــداد قائمــة باأ�شــماء اخلريجني التــي تعتز بهم اجلامعة, وهذه القائمــة بالتاأكيد ل ت�شّم كل املتميزين مــن خريجي اجلامعة واإمنا 

عينات متميزة تتحدث �شــنوياً.





الشؤون اإلدارية
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الشؤون اإلدارية
نبذة عن الشؤون اإلدارية

    هــي املكاتــب املخت�شــة بالنواحــي الإداريــة والتنظيميــة كالتطويــر والتدريب والعالقــات العامة و اأعمال ال�شــكرتارية 
واملخاطبات الربيدية والنواحي الفنية وال�شوؤون الإدارية , وهي ت�شعى مل�شاعدة اأق�شام العمادة الأخرى على اأداء مهامها 
وحتقيــق اأهدافهــا مبــا يحقــق الأداء املتميز, اإ�شافــة اإىل تنظيم العمــل الإداري وتطويره وتنظيم اأر�شــفة املعامالت واملتابعة 
الدقيقة ملعامالت ال�شادر والوارد واجنازها يف وقتها وتقدمي خدمات متميزة وبجودة عالية جلميع من�شوبي العمادة , وتوفري 
بيئة عمل مريحة وتهيئة كافة ال�شــبل لتوفري الإمكانيات الب�شــرية واملادية التي تخدم العمادة وكافة من�شــوبيها بال�شــكل 

الــذي ُي�شــهم يف حتقيق روؤية العمادة ور�شــالتها ويحقــق اأهدافها .      

أهداف الشؤون اإلدارية 
•  توفري كافة املتطلبات والحتياجات املادية والب�شــرية للعمادة وتهيئة بيئة عمل متكاملة جلميع من�شــوبي ومن�شــوبات 

العمادة مبا ي�شاعدهم على تاأدية اأعمالهم بال�شكل املطلوب .
•  اإجنــاز كافــة املعامــالت التــي تتعلق ب�شــوؤون املوظفني وال�شــوؤون الإدارية يف املواعيــد املحددة ل�شمان تقــدمي اأف�شل 

خدمة ملن�شــوبي ومن�شــوبات العمادة .
•  الرتقــاء بــاأداء املوظفــني واملوظفات من خالل متابعــة اأداءهم وعمل اجلولت التفقديــة وتوجيههم لإجناز الأعمال 

املطلوبة منهم ل�شمان �شــري العمل داخل العمادة بطريقة مثلى.
•التطويــر والتح�شــني امل�شــتمر يف كافــة الإجراءات ورفع م�شــتوى من�شــوبي العمادة مــن خالل تر�شــيحهم للدورات 

والربامــج التدريبيــة وتزويدهــم باملهارات التي ترتقي باأدائهم ب�شــكل دوري . 
•  تقــدمي اأف�شــل خدمــة للطلبــة والطالبــات مــن خــالل ا�شــتقبالهم والــرد علــى ا�شتف�شــاراتهم ومتابعــة معامالتهــم 
الإلكرتونيــة , اإ�شافــة اإىل تزويدهــم بكافــة املعلومات التي يحتاجونهــا من خالل موقع العمادة الإلكرتوين و�شا�شــات 

. الإعالنات 
•  اللتزام بتجهيز الأدلة والتقارير والعرو�س التعريفية اخلا�شة بالعمادة يف املواعيد املحددة ليتم ال�شــتفادة منها من 

قبل امل�شتفيدين .
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مهام الشؤون اإلدارية 
أ(  إدارة عمادة القبول والتسجيل 

معاونــة �شــعادة العميــد و�شــعادة الــوكالء والوكيــالت يف كل مــا يخ�ــس الأعمــال الإداريــة والتنظيميــة لإدارة . ١
العمادة.

الإ�شراف على املوظفني وتنظيم وتوزيع الأعمال والخت�شا�شات بينهم ومتابعة تنفيذ ذلك با�شتمرار.. 2
الإ�شراف واملتابعة على تطبيق الأنظمة واللوائح التي تتعلق بال�شوؤون الإدارية واملالية. ٣
الإ�شــراف والعمــل علــى تطوير وحت�شــني �شــري العمــل داخــل العمادة وعر�ــس الفكار علــى امل�شــوؤولني داخل . 4

العمادة
متابعة التقارير ال�شهرية اخلا�شة بح�شور وان�شراف املوظفني يف برنامج حا�شر. 5
الإ�شراف املبا�شر على توفري اخلدمات الالزمة ومتابعة اجلهات املخت�شة يف تنفيذ اأعمال ال�شيانة الالزمة.. 6
متابعة توفري امل�شتلزمات ال�شرورية جلميع الأق�شام, والتن�شيق يف ذلك مع اإدارة اخلدمات وامل�شتودعات العامة.. 7
متابعة �شري العمل الإداري وم�شتوى الأداء.. ٨
عمل جولت ميدانية ملتابعة املوظفني واملوظفات ب�شكل يومي . 9

متابعــة الأمــور الإداريــة اخلا�شة بالطالبات املتدربات وتوزيعهم على اأق�شــام العمادة ح�شــب احلاجة ) خا�س مبقر . ١0
الطالبات ( .

الإ�شراف على ال�شكرتارية والت�شالت الإدارية والعالقات العامة والتطوير والتدريب .. ١١
التن�شيق مع اجلهات ذات ال�شلة داخل اجلامعة فيما يخ�س اأعمال اإدارة العمادة .. ١2
اإعداد كافة املخاطبات الربيدية املتعلقة ب�شوؤون موظفي وموظفات العمادة.. ١٣
اإعداد كافة املخاطبات الربيدية املتعلقة بال�شوؤون الإدارية واأعمال ال�شيانة.. ١4
خماطبة اجلهات ال�شحية التي تت�شمن اإحالة املوظفني للك�شف الطبي لطلب التقارير الطبية الالزمة .. ١5
املوافقة على طلبات ال�شتئذان و الإجازات والتقارير الطبية اخلا�شة مبوظفي وموظفات العمادة بعد تدقيقها.. ١6
تنظيم م�شاركة موظفي وموظفات العمادة يف دورات معهد الإدارة العامة, ومن ثم رفعها للجهة املخت�شة.. ١7
اإعداد تقارير الأداء الوظيفي.. ١٨
متابعة رفع معامالت ترقية املوظفني واملوظفات عند اكمالهم للمدة النظامية امل�شتحقة للرتقية .. ١9
امل�شاركة يف اإعداد التقرير ال�شنوي اخلا�س بعمادة القبول والت�شجيل.. 20
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ب( مدراء مكتب ) العميد / الوكاء / الوكيات ( : 
تنفيذ اأن�شطة ال�شكرتارية اخلا�شة بـ )العميد / الوكيل / الوكيلة (.. ١
التح�شــري لجتماعــات )العميــد / الوكيــل / الوكيلــة ( واإعــداد جــداول الأعمــال , وحترير الدعــوات لنعقاد . 2

الجتماعــات, واإبــالغ الأع�شــاء ومتابعــة ح�شورهم واإعداد حما�شــر الجتماعات والتقاريــر املتعلقة بها.
كتابة واإعداد اخلطابات اخلا�شة باملكتب.. ٣
تنظيم مواعيد املقابالت والزيارات والجتماعات اخلا�شة بـ )العميد / الوكيل / الوكيلة (.. 4
ا�شتقبال الطلبة واملراجعني وتنظيم عملية دخولهم على مكتب )العميد / الوكيل / الوكيلة (.. 5
ا�شتقبال املكاملات والفاك�شات الواردة للمكتب والرد عليها.. 6
تنظيم وحفظ املرا�شالت اخلا�شة باملكتب.. 7

ج(  االتصاالت اإلدارية : 
ا�شتقبال جميع املعامالت الواردة عرب برنامج الت�شالت الإدارية .. ١
ت�شدير جميع املعامالت للجهات الأخرى عرب برنامج الت�شالت الإدارية . 2
عر�س املعامالت على مكتب �شعادة ) العميد/ الوكالء / الوكيالت (. ٣
اإحالة املعامالت اإىل الأق�شام الداخلية , ومتابعة الرد عليها .. 4
ت�شــجيل املعامــالت الــواردة وال�شادرة يف �شــجل خا�س للرجوع اإليها عند احلاجة )خا�ــس بوكالة عمادة القبول . 5

والت�شجيل ب�شطر الطالبات(
الإجابة على جميع ال�شتف�شارات والت�شاوؤلت والتعقيبات املتعلقة باملعامالت الواردة وال�شادرة .. 6
الرد على ا�شتف�شارات املراجعني واملراجعات وتو�شيح �شري معامالتهم بعد ال�شتعالم عرب الربنامج.. 7

د ( وحدة العاقات العامة ) بمقر الطالبات ( :
امل�شــاعدة يف تنظيــم الجتماعــات واللقــاءات اخلا�شــة بالعمادة مبقــر الطالبــات ومتابعة اجلهــات املختلفة لتاأمني . ١

الحتياجــات اخلا�شة .
الرد على التهاين الواردة لوكالة العمادة , وعمل بطائق التهنئة ملن يلزم يف املنا�شبات. 2
تزويد اإدارة العالقات العامة باجلامعة بكل ما ي�شتجد من اأحداث بارزة يف العمادة. ٣
الحتفاظ ب�شور املنا�شبات والن�شرات لال�شتفادة منها عند اأعداد التقارير .. 4
امل�شــاركة يف اللقاءات اخلا�شة بالطلبة واأع�شاء هيئة التدري�ــس .......الخ  والتي يتم تنظيمها ب�شــكل دوري على . 5

م�شتوى اجلامعة 
الإ�شراف على مناطق ا�شتقبال املراجعني  ومتابعة توفري الحتياجات الالزمة .. 6
متابعة م�شاكل الطلبة و �شكاويهم عرب �شندوق يخ�ش�س للم�شاكل واملقرتحات. 7
امل�شاركة يف ت�شميم واأعداد الكتيبات واملن�شورات والعرو�س اخلا�شة بالعمادة. ٨
تن�شــيق وتنظيم احلفالت اخلا�شة بالعمادة , وتوجيه بطائق التهاين ملن�شــوبي ومن�شــوبات العمادة يف املنا�شــبات . 9

العامة واخلا�شة
ت�شميم الإعالنات التي تطلبها الوكالت ورفعها للن�شر يف موقع عمادة القبول والت�شجيل.. ١0
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. متابعــة ال�شا�شــات اخلا�شــة بالإعالنــات اأمام اأجنحــة وكالة العمــادة وتزويدهــا باملعلومات ومتابعــة عملها خالل ١١
الفــرتات املحددة للعمل.

١2. الرفع للجهات املخت�شة بطلب اإعالنات ورقية اأو رول اأب اأو غريها ومتابعة تو�شيلها للوكالة املعنية .
١٣. امل�شاركة يف اإعداد التقرير ال�شنوي لعمادة القبول والت�شجيل. 

١4. م�شاركة ق�شم التطوير يف ت�شميم الكتيبات التوثيقية ملهام عمادة القبول والت�شجيل مثل :
• الدليل الإر�شادي لعمادة القبول والت�شجيل.

• دليل الإجراءات للعمليات التي تقدمها عمادة القبول والت�شجيل.
• دليل التوا�شل مع من�شوبي عمادة القبول والت�شجيل.

•  دليل مواعيد القبول يف جامعة اأم القرى بال�شرتاك مع ق�شم القبول.
• عرو�س تقدميية لأق�شام عمادة القبول والت�شجيل واأبرز خدماتها ون�شاطاتها.

هـ( وحدة التطوير والتدريب ) مقر الطالبات (: 

الإ�شراف املبا�شر على �شفحة عمادة القبول والت�شجيل وحتديثها ب�شكل دوري. ١
تنظيم م�شاركة موظفات وكالت العمادة يف دورات معهد الإدارة العامة, ومن ثم رفعها مل�شاعدة مدير الإدارة. 2
العمل على تطوير وحت�شني �شري العمل داخل العمادة وعر�س الفكار التطويرية .. ٣
  الك�شــف عــن اأوجــه ال�شعــف والق�شور يف املهــارات والقدرات لــدى املوظفات والبحث عن و�شــائل التدريب . 4

املنا�شــبة لتنميتها, والرفع بطلب توفريها.
التعــرف علــى اجلهــات التي تقدم دورات تدريبية داخل اجلامعة اأو خارجهــا ورفع تو�شية بالحتياج لعقد بع�س . 5

الربامج التدريبية داخل وكالة العمادة اأو حاجة بع�س املوظفات للرت�شيح لربامج خارج الوكالة اأو خارج اجلامعة.
امل�شاركة يف اإعداد التقرير ال�شنوي لعمادة القبول والت�شجيل.. 6
القيام بعمل كتيبات توثيقية ملهام عمادة القبول والت�شجيل مثل :. 7

الدليل الإر�شادي لعمادة القبول والت�شجيل.  •
دليل الإجراءات للعمليات التي تقدمها عمادة القبول والت�شجيل.  •

دليل التوا�شل مع من�شوبي عمادة القبول والت�شجيل.  •
دليل مواعيد القبول يف جامعة اأم القرى بال�شرتاك مع ق�شم القبول.  •

•  عرو�س تقدميية لأق�شام عمادة القبول والت�شجيل واأبرز خدماتها ون�شاطاتها.
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إنجازات خاصة بمقر الطالبات خال العام 1438/1437هـ
أواًل : املعامالت املنجزة من اإدارة العمادة مبقر الطالبات

جدول رقم ) ٣0(

العدد

النوع
املجموع الفصل الصيفي الفصل الثاين الفصل األول

67 7 32 28 معامالت تنظيمية

131 20 93 18 معامالت متعلقة بتوفري االحتياجات وأعامل الصيانة

2010 425 886 699 معامالت شؤون موظفات العامدة

17 3 8 6 معامالت تخص الوكالة

10 4 1 5 اجتامعات وورش مساعدات مديري اإلدارة

2235 459 1020 756 اإلجاميل

ثانيُا :املعامالت املنجزة من وكالة عمادة القبول والت�شجيل  مبقر الطالبات 

إجاميل عدد املعامالت اإللكرتونية بوكالة عامدة القبول والتسجيل / مقر الطالبات خالل العام الدرايس 1438/1437هـ

جدول رقم ) ٣١(

إحصائية املعامالت

الجهة
 معامالت محالة

إىل الجهة

 معامالت محالة

من الجهة

 معامالت داخلية

محالة

 معامالت داخلية

غري محالة

 معامالت داخلية

مؤرشفة

 إجاميل

  املعامالت

الداخلية

2500 2113 380 653 1031 1033

 وكالة عامدة القبول

 والتسجيل

مقر الطالبات 

1437 \ 1438هـ
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ثالثً : امل�شاركات واللقاءات والجتماعات  خالل العام الدرا�شي ١4٣7-١4٣٨هـ :
     اإن وكالة عمادة القبول والت�شجيل ل تتوانى بامل�شاركة يف اأي لقاء اأو فعالية اأو حمفل ُتدعى اإليه , ولقد كان لها خالل هذا العام العديد من 

امل�شاركات:

• امل�شاركة يف اللقاء الرتحيبي لتهيئة ع�شوات هيئة التدري�س امل�شتجدات خالل الفرتة ١5-١4٣٨/١/١6هـ  من خالل اإقامة ركن تعريفي يو�شح 
مهام عمادة القبول والت�شجيل والأق�شام التابعة لها واإجراءات العمل املتبعة .

ويمكن تلخيص األنشطة التي توالها  ركن العمادة كالتالي  :
الرتحيب بالزائرات والتعريف مبهام وكالة العمادة وتقدمي ال�شيافة الالزمة لهن .  .١

�شرح مب�شط لآلية عمل وكالت عمادة القبول والت�شجيل .  .2
بث عر�س مرئي ي�شرح الوحدات التابعة للعمادة واآليات العمل والإجراءات املتبعة بها.  .٣

امل�شاركة يف ملتقى الطالبات امل�شتجدات بالتعاون مع عمادة �شوؤون الطالب حتت �شعار ) بداية واعدة ( خالل الفرتة ١٨-  .4
١4٣7/١2/20هـ  من خالل ركن تعريفي وتقدمي عر�س مرئي .

اجتماع وكيالت العمادة مع �شعادة العميد يف قاعة اأبو العال يوم ١4٣٨/5/2٣هـ ملناق�شة بع�س الأمور التي تخ�س تنظيم العمل   .5
بالعمادة .

ح�شور بع�س الور�س والجتماعات اخلا�شة مبديري الإدارة وم�شاعداتهم بغر�س التطوير ورفع م�شتوى الأداء والطالع على   .6
امل�شتجدات ومناق�شة بع�س الأمور املتعلقة بالإدارات وهي على النحو التايل:

• ور�شة )�شالحيات مدراء الإدارات فر�شة لالإبداع والتميز ( يوم ١4٣٨/١/١9هـ 
• ور�شة ) املزايا واحلوافز ـــ نقلة نوعية للعمل ( يوم اخلمي�س املوافق ١4٣٨/2/24هـ

• اجتماع ) مناق�شة الآراء واملقرتحات التي تخ�س اإدارة املحتوى بنظام الت�شالت الإدارية ( يوم الثنني  املوافق ١4٣٨/2/2٨ه
• ور�شة )نظام الإجازات الإلكرتونية بني الواقع واملاأمول ( يوم اخلمي�س املوافق ١4٣٨/٣/9هـ

• ور�شة )نظام حا�شر, مميزات التحديث وتقنني املكافاآت ( يوم الأحد  املوافق ١4٣٨/4/٣ه
• ور�شة ) اإدارة الت�شغيل وال�شيانة ودور مركز البالغات يف تطوير اخلدمات املقدمة ملن�شوبي اجلامعة ( يوم ١4٣٨/٨/١٨هـ

• اجتماع حتديد الحتياج التدريبي ملوظفات اجلامعة يوم الأحد ١4٣٨/١١/7هـ 
• ح�شور برنامج ) اإدارة الأداء الوظيفي ( املقدمة من معهد الإدارة العامة مل�شاعدات املدراء ملدة ٣ اأيام اعتباراً من ١4٣٨/١١/١4هـ

• امل�شاركة يف الجتماع اخلا�س ب�شياغة اأهداف ميثاق الأداء الوظيفي يوم الثنني ١4٣٨/١١/22هـ 
• امل�شاركة يف اجتماع وحدة التطوير الإداري لتجهيز احلقيبة التدريبية لإدارة الأداء الوظيفي يوم الأربعاء ١4٣٨/١١/24هـ 
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أسماء قيادات وكالة عمادة القبول والتسجيل 
للشؤون األكاديمية

جدول رقم ) ٣2(
د/ ح�شام بن ح�شن بن حممد احلكميوكيل عميد القبول والت�شجيل لل�شوؤون الأكادميية
د/ فاطمة بنت علي بن عبداهلل الغامديوكيلة عميد القبول والت�شجيل لل�شوؤون الأكادميية

نبذة عن وكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية :
    ن�شــاأت وكالــة ال�شــوؤون الأكادمييــة بن�شــاأة عمــادة القبول والت�شــجيل وقــد تدرجت الوكالــة يف تقدمي خدماتهــا واإجراءاتها من 
اخلدمات الورقية اإىل اأن اأ�شبحت جميع حركاتها الكادميية تعتمد على التطبيقات الذكية , وتقوم الوكالة بتوفري ومتابعة الربامج 
التنفيذية للوائح واإجراءات �شري العملية التعليمية جلميع اخلطط الكادميية باجلامعة كما تتبنى الوكالة روؤية العمادة يف توفري بيئة 

تعليمية واكادميية رائدة حتفظ حقوق جميع اجلهات امل�شــتفيدة.

أهداف وكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية :
توفري خدمات ترتقي ب�شري العملية التعليمية.   .١

ت�شهيل كافة الإجراءات الكادميية خلدمة جميع اجلهات امل�شتفيدة.  .2
توعية الطالب/ة باأنظمة ولوائح اجلامعة.  .٣

تطوير حركات اأكادميية ت�شهم يف تقدمي خدمة تت�شم بالدقة وال�شرعة يف الإجناز.   .4

األقسام التي تتبع وكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية:
ق�شم ال�شوؤون الكادميية.  •
ق�شم اخلطط الدرا�شية .  •

ق�شم اخلدمات الطالبية .  •

مهام ومسؤوليات وكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية:
الإ�شراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية ل�شري العملية التعليمية للمرحلة اجلامعية.  .١

الإ�شراف على الوحدات التابعة لوكالة ال�شوؤون الأكادميية .  .2
الإ�شراف على اخلطط الدرا�شية وحتديثها يف املنظومة.  .٣

متابعة تنفيذ احلركات الكادميية وفق �شوابط ومعايري العمادة.  .4
تطوير اإجراءات وتطبيقات ت�شهم يف تنفيذ احلركات الكادميية بكفاءة وفعالية عالية.  .5

إنجازات وكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية :
اإلنجازات العامة: 

التحويل الإخباري الآيل.   •
اإخالء الطرف الإلكرتوين )الن�شحاب الكلي(.   •
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اإلنجازات اليومية:
عدد املعامالت الإلكرتونية بوكالة عمادة القبول والت�شجيل لل�شوؤون الكادميية 

للعام ١4٣٨/١4٣7هـ
جدول رقم ) ٣٣(

 معامالت محالة

إىل جهة

 معامالت محالة

من جهة

 معامالت داخلية

محالة

 معامالت داخلية

غري محالة

 إجاميل

 املعامالت

 الداخلية

املؤرشفة

 إجاميل

 املعامالت

الداخلية

الجهة

 وكالة عامدة القبول

 والتسجيل للشؤون

االكادميية

1464 1419 49 0 50 50 اإلجاميل

مشاركات الوكالة في فعاليات ومناسبات الجامعة:
امل�شاركة يف لقاء طلبة وطالبات ال�شنة التح�شريية الطبية للتوعية باإجراءات التخ�شي�س.  .١

امل�شاركة يف لقاء طلبة وطالبات ال�شنة التح�شريية للم�شار العلمي والإداري لطالب للتوعية باإجراءات التخ�شي�س.  .2
امل�شاركة يف لقاء الطلبة والطالبات امل�شتجدات حتت مظلة عمادة �شوؤون الطالب للتوعية بخدمات العمادة.  .٣

تطلعات وكالة عمادة القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية:
حتويل حركة العتذار من ورقي اإىل اآيل.  .١
حتويل حركة التاأجيل من ورقي اإىل اآيل.  .2

حتويل حركة اإعادة القيد من ورقي اإىل اآيل.  .٣
تطوير اآليات التحويل وفق معايري و�شيا�شات تخدم جميع الأطراف امل�شتفيدة.  .4

اإقامة الور�س التدريبية للمر�شدات الأكادمييات على م�شتوى الكليات لزيادة الوعي باإجراءات احلركات الكادميية.  .5
ن�شر الوعي لدى الطالبات حول احلقوق والواجبات املتعلقة باإجراءات   .6
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قسم الشؤون األكاديمية
نبذة عن القسم :

تعتــرب ال�شــوؤون الأكادمييــة بوابة الطالــب الأكادميية للجامعة , حيث تعنــى بجميع احلركات الأكادميية للطالب طيلة فرتة درا�شــته 
باجلامعة , ويحق للطالب التمتع بجميع هذه احلركات املتاحة له وفق ما تت�شمنه لئحة الدرا�شة والختبارات للمرحلة اجلامعية 
, ويتبع ق�شــم ال�شــوؤون الأكادميية لوكالة عمادة القبول و الت�شــجيل لل�شــوؤون الأكادميية والتي يندرج فيها اأي�شا ق�شــمي التخرج 

واخلدمات الطالبية .

 رؤيتنا:
 الريادة يف تقدمي اأف�شل م�شتويات الدعم الأكادميي للم�شتفيدين .

مهام القسم :
اإعادة قيد الطلبة )املنقطع عن الدرا�شة - املن�شحب كليا - املطوي قيد - املف�شول اأكادمييا( .. ١  
العتذار عن درا�شة ف�شل درا�شي .. 2  
تاأجيل الدرا�شة .. ٣  
تغيري التخ�ش�س الآيل بني كليات واأق�شام اجلامعة وفروعها )مكة املكرمة - اجلموم - الليث - القنفذة - اأ�شم( .. 4  
الن�شحاب الكلي الآيل لطالب من اجلامعة .. 5  
تغيري نوع الدرا�شة )النتظام / النت�شاب( .. 6  
تعديل البيانات ال�شخ�شية للطلبة .. 7  
تغيري التخ�ش�س اإىل التخ�ش�س الدقيق .. ٨  
التخ�شي�س الآيل لطلبة ال�شنة التح�شريية )امل�شار الطبي - م�شار الهند�شة واحلا�شب - امل�شار الإداري(. 9  

التخ�شي�س الآيل لطلبة ال�شنة التح�شريية امل�شائية )م�شار الهند�شة واحلا�شب - امل�شار الإداري( .. ١0  
التخ�شي�س الآيل لطلبة ال�شنة التاأهيلية امل�شائية )الكليات النظرية( .. ١١  
التحويل الإجباري الآيل لطلبة ال�شنة التح�شريية )الغري جمتازين للربنامج( .. ١2  
حذف املقررات خارج اخلطة عن الطلبة املحولني اآليا.. ١٣  
تغيري التخ�ش�س الآيل للطلبة الراغبني باللتحاق بربنامج الإعداد الرتبوي التتابعي بالكليات امل�شاركة بالربنامج يف خمتلف . ١4  

الفروع .
الن�شحاب من برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي .. ١5  
تنفيذ القرارات التاأديبية ال�شادرة من جلنة التاأديب بعمادة �شوؤون الطالب .. ١6  
تعليق الطلبة .. ١7  
تعديل احلالة الأكادميية للطالب يف حال الوفاة .. ١٨  

األهداف االستراتيجية :
حت�شني م�شتويات الوعي لدى الطلبة باأنظمة اجلامعة الأكادميية .  .١

تطوير اخلدمات الأكادميية املقدمة للطلبة واأ�شاليبها.  .2
تطوير اجلوانب الإدارية والتنظيمية للق�شم وفق معايري اجلودة.   .٣

تطوير اإجراءات احلركات الأكادميية وفق ما تتطلبه م�شلحة العمل والطلبة .  .4
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أهم اإلنجازات والمشاركات
جناح خطة اإعادة القيد للطلبة )املنقطعني عن الدرا�شة - املف�شولني اأكادمييا - املن�شحبني كليا( لطلبة النتظام والنت�شاب.  •

جنــاح خطــة تخ�شي�ــس الطلبــة املجتازين لربنامج ال�شــنة التح�شريية )امل�شــار الطبي - م�شــار الهند�شــة واحلا�شــب - امل�شــار   •
الإداري( مبختلــف فــروع اجلامعــة )مكــة املكرمــة - القنفــذة - الليــث( .

جنــاح خطــة تخ�شي�س الطلبة املجتازين لربنامج ال�شــنة التح�شريية امل�شــائية )امل�شــار العلمي - امل�شــار الإداري( مبقر اجلامعة   •
. مبكة املكرمة 

جنــاح خطــة تخ�شي�ــس الطلبة املجتازين لربنامج ال�شــنة التاأهيلية امل�شــائية  )امل�شــار النظري( مبقري اجلامعــة )مكة املكرمة -   •
القنفذة ( .

جنــاح خطــة تغيري التخ�ش�س الآيل بني كليات واأق�شــام اجلامعة مبختلــف الفروع ) مكة املكرمة - اجلموم - الليث - القنفذة   •
- اأ�شم(.

جنــاح خطــة تغيري التخ�ش�ــس الآيل اإىل برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي للكليات امل�شــاركة بالربنامج مبختلف فروع اجلامعة   •
)مكــة املكرمــة - اجلمــوم - القنفــذة - الليــث ( .

جنــاح خطــة التحويــل الإجباري الإلكــرتوين للطلبة املحولني اإجباريــا اإىل برنامج ال�شــنة التح�شريية مبختلف فــروع اجلامعة   •
)مكــة املكرمــة - القنفــذة - الليث ( .

جــاري العمــل وبالتعــاون مع عمــادة تقنية علــى اإدراج حركتي تاأجيل الدرا�شــة والعتــذار عن الدرا�شــة �شمن اخلدمات   •
الإلكرتونيــة للطلبــة واإعــداد اخلطــة التنفيذيــة لذلك  )اعتبــارا من الف�شــل الدرا�شــي الأول ١4٣٨هـ(.

جــاري العمــل وبالتعــاون مــع عمــادة تقنيــة املعلومات علــى ت�شمني الر�شــائل الن�شيــة للطلبــة بجميع احلــركات الأكادميية   •
ــذة للطالب . املنف

تفعيل حركة الن�شحاب الكلي للطلبة املن�شحبني من اجلامعة اإلكرتونياً .  •
تفعيل حركة التحويل الإجباري للطلبة املحولني من برنامج ال�شنة التح�شريية اإلكرتونياً.  •

تنفيــذ تخ�شي�ــس طالب ال�شــنة التاأهيلية امل�شــائية ممن حققوا املعدل الرتاكمــي )١.7 اإىل ١.99( بعد موافقــة اإدارة اجلامعة   •
علــى تخ�شي�شهم .

تنفيــذ تخ�شي�ــس طالبــات ال�شــنة التاأهيلية امل�شــائية ممن حققوا املعــدل الرتاكمــي )١ اإىل ١.99( بعد موافقــة اإدارة اجلامعة   •
علــى تخ�شي�شهم .

امل�شاركة يف اللقاء ال�شنوي لطلبة برنامج ال�شنة التح�شريية حتت رعاية معايل مدير اجلامعة .  •
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تعريف الحركات األكاديمية
تأجيل الدراسة

المقصود بتأجيل الدراسة:
هــو اأحــد احلــركات الأكادمييــة التــي يجوز للطالــب فيها تاأجيــل الدرا�شــة دون اأن يعد را�شــباً اإذا تقدم بعذر مقبــول لدى عمادة 
القبول والت�شــجيل وذلك خالل الأ�شــبوع الأول من الدرا�شــة وفق التقومي الزمني جلامعة اأم القرى , ول يحت�شــب هذا الف�شل 

من املدة الالزمــة لإنهاء متطلبات التخرج.
الشروط الواجب توفرها لتنفيذ طلب تأجيل الدراسة : 

اأن ل يكون التاأجيل لأول ف�شل درا�شي باجلامعة.  .١
مل ي�شبق للطالب التاأجيل لأكرث من مرتني متتاليتني اأو ثالثة متفرقة .  .2

اإرفاق الأوراق الثبوتية للعذر.  .٣
اأن تكون احلالة الأكادميية للطالب )انتظام( .  .4

ل يجوز التاأجيل ل�شنتني متتاليتني يف نظام ال�شنة الدرا�شية الكاملة.  .5
ل يجوز التاأجيل لأكرث من �شنتني يف نظام ال�شنة الدرا�شية الكاملة طيلة بقائه يف اجلامعة.  .6

 الشروط التي تمنع  تنفيذ طلب تأجيل الدراسة :
جتاوز عدد مرات التاأجيل )اثنني مت�شلة اأو ثالث منف�شلة(.   .١

انق�شاء الوقت املحدد للتاأجيل وفق التقومي اجلامعي .  .2
احلالة الأكادميية للطالب لي�شت )انتظام( .  .٣

 
االعتذار عن الدراسة

المقصود باالعتذار عن الدراسة :
هو اأحد احلركات الأكادميية التي يجوز للطالب فيها العتذار عن الدرا�شة دون اأن يعد را�شباً اإذا تقدم بعذر مقبول لدى عمادة 
القبول والت�شــجيل وفق التقومي الزمني جلامعة اأم القرى , وير�شد للطالب تقدير )ع( اأو )W( ويحت�شــب هذا الف�شل من املدة 

الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج.
الشروط الواجب توفرها لتنفيذ طلب االعتذار عن الدراسة :

اأن ل يكون العتذار لأول ف�شل درا�شي باجلامعة.. ١
مل ي�شبق للطالب/الطالبة العتذار لأكرث من ثالث مرات خالل فرتة الدرا�شة باجلامعة .. 2
بالن�شبة للطالب على  نظام ال�شنة الدرا�شية الكاملة:. ٣
يعد  الف�شل الذي يلي ف�شل العتذار ف�شاًل موؤجاًل للطالب تلقائياً.. 4
ل يجوز العتذار ل�شنتني متتاليتني.. 5
يجوز للطالب العتذار عن الدرا�شة للف�شل الدرا�شي ال�شيفي وفقاً للمواعيد املعلنة يف التقومي الأكادميي اخلا�س . 6

بالف�شل الدرا�شي ال�شيفي  .
يحت�شب الف�شل ال�شيفي �شمن ف�شول العتذار للطالب .. 7
ل يحق للطالب العتذار عن درا�شة اأي ف�شل يف برنامج ال�شنة التح�شريية وذلك وفقاً للوائح واأنظمة برنامج ال�شنة . ٨

التح�شريية.
اإرفاق الأوراق الثبوتية للعذر.. 9

اأن تكون احلالة الأكادميية للطالب )انتظام( .. ١0
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الشروط التي تمنع تنفيذ طلب االعتذار عن الدراسة : 
جتاوز عدد مرات العتذار   )ثالثة ف�شول درا�شية( .  .١

انق�شاء الوقت املحدد لالعتذار  وفق التقومي اجلامعي .  .2
احلالة الأكادميية للطالب لي�شت )انتظام( .   .٣

 إعادة القيد
الشروط الواجب توفرها لتنفيذ طلب إعادة القيد :

يتقــدم الطالــب املنقطــع عــن الدرا�شــة اأو املن�شــحب كلياً مــن اجلامعة خالل اأربعــة ف�شول درا�شــية من تاريــخ النقطاع اأو . ١
الن�شــحاب من اجلامعة بطلب اإعادة قيده برقمه اجلامعي و�شــجله اإىل عمادة القبول والت�شــجيل قبل بدء الدرا�شــة وحتى 

الأ�شــبوع الأول من بدء الف�شل الدرا�شــي, مرفقــاً الأوراق الثبوتية.
األ تزيد فرتة النقطاع عن 4 ف�شول درا�شية.. 2
اأن يكون �شبب النقطاع موثق بظروف منعت الطالب من موا�شلة الدرا�شة.. ٣
يحال الطلب اإىل الكلية املعنية وتتم درا�شــته يف جمل�ــس الكلية لتخاذ القرار بقبول الطلب اأو رف�شه, بعد موافقة اجلهات . 4

ذات العالقــة, تبلــغ عمادة القبول والت�شــجيل بقرار جمل�ــس الكلية يف مــدة اأق�شاها نهاية الأ�شــبوع الأول من بدء الف�شل 
الدرا�شي.

ل مُيكــن اإعــادة قيــد الطالب املنقطع عن الدرا�شــة اأو املن�شــحب كليــاً اإىل اجلامعة اإل اإذا كان منتظماً قبــل اأن تتحول حالته . 5
الدرا�شــية اإىل منقطع اأو من�شحب ُكلياً.

اأن تكون املدة النظامية املتبقية للطالب كافية لإنهاء متطلبات التخرج .. 6
اأن تكون اخلطة الدرا�شية للطالب فعالة .. 7
ي�شتثنى من  ذلك زوج اأو زوجة املبتعث ومن حكمهما بعد تقدمي الأوراق الثبوتية وفقاً لل�شوابط التالية:. ٨

• اأن يكون الطالب قد اجتاز50% من عدد وحدات اخلطة الدرا�شية.
• األ يقل معدله الرتاكمي عن)2.00( قبل النقطاع عن الدرا�شة.
• اأن تكون اخلطة الدرا�شية التي انتظم فيها الطالب ل تزال فعالة.

الشروط التي تمنع تنفيذ طلب إعادة القيد :
مدة النقطاع جتاوزت الفرتة النظامية )اأربعة ف�شول درا�شية فاأكرث( .. ١
ح�شول الطالب على ثالث اإنذارات متتالية لنخفا�س معدله الرتاكمي .. 2
املدة املتبقية للطالب غري كافية لإنهاء متطلبات التخرج .. ٣
طي قيد الطالب ب�شبب جتاوزه املدة النظامية لإعادة القيد بعد النقطاع .. 4
ل تنطبــق �شــروط اإعــادة القيــد على طالــب ال�شــنة التح�شريية امل�شــائية اأو طالــب ال�شــتة التاأهيلية امل�شــائية اإذا كان . 5

مف�شــول اأكادمييا .
اخلطة الدرا�شية التي انتظم فيها الطالب غري فعالة .. 6
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االنسحاب الكلي
 الشروط الواجب توفرها لتنفيذ طلب االنسحاب الكلي من الجامعة :

اأن يتقدم الطالب بطلب )اإخالء الطرف( عرب البوابة الأكادميية للطالب .. ١
اأن يتم اعتماد الطلب املقدم من جميع اجلهات ذات العالقة .. 2
يتم تنفيذ حركة الن�شــحاب الكلي للطالب اإلكرتونيا من قبل ق�شــم ال�شــوؤون الأكادميية وت�شدر له اإفادة ان�شــحاب . ٣

اإلكرتونيــا عرب البوابة الإلكرتونية للطالب .

الفصل األكاديمي
  يفصــل الطالــب مــن الجامعــة فصــًا أكاديميــً بقــرار مــن عمــادة القبــول 

والتســجيل فــي أي مــن الحــاالت التاليــة :
اإذا ح�شــل علــى ثالثــة اإنــذارات متتاليــة لنخفا�ــس معدله الرتاكمي عــن املعدل املحــدد للتخرج وملجل�ــس الكلية . ١

بالتن�شــيق مــع عمــادة القبــول والت�شــجيل اأن يو�شــي باإعطــاء فر�شة رابعة بعــد ف�شل درا�شــي ملن مُيكنــه رفع معدله 
الرتاكمي بدرا�شــته للمقــررات وفق �شوابط الت�شــجيل.

اإذا مل ينــه الطالــب متطلبــات التخــرج خالل مــدة اأق�شاها ن�شــف املدة املقــررة لتخرجه عالوة على مــدة الربنامج , . 2
وملجل�س الكلية بالتن�شيق مع عمادة القبول والت�شجيل  باإعطاء فر�شة ا�شتثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد 

اأق�شــى ل يتجاوز �شعف املدة الأ�شلية للتخرج.
اإذا ر�شــب الطالــب يف اأكــرث مــن ع�شــرة �شــاعات بربنامج ال�شــنة التح�شرييــة اأو يف حــال مل يجتز الربنامــج يف الدور . ٣

الثــاين , ويحــق لــه  التقــدم بطلــب التحويــل الإجبــاري اإىل الكليات والأق�شــام التــي ل تتطلب اجتيــاز الربنامج .
يف حــال مل يجتــز الطالــب برنامــج ال�شــنة التح�شريية امل�شــائية اأو برنامج ال�شــنة التاأهيلية بنجاح  , ويحق لــه التقدم بطلب 

القبول وفق معايري و�شــروط القبول  املعلنة يف حينه .

تغيير التخصص اآللي
المقصود بتغيير التخصص اآللي :

تغيــري التخ�ش�ــس الآيل عبــارة عن حتقيق رغبات الطلبة من خالل حتويلهم اإىل التخ�ش�شــات الأكادميية التي يرغبونها يف كليات 
اجلامعــة خــالل فــرتة التحويــل النظامية وفق �شوابط ومعايري التحويــل, مع الأخذ يف العتبار املعــدل الرتاكمي للطلبة ورغبات 

الطلبة والطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم ونظام التحويل للكلية )ف�شلي/�شنوي(.

التخصيص اآللي
المقصود بالتخصيص اآللي :

التخ�شي�ــس الآيل عبــارة عــن حتقيــق رغبــات الطلبة من خــالل التحاقهــم بالتخ�ش�شات الأكادمييــة التي يرغبونهــا يف الكليات 
امل�شــاركة بربنامج ال�شــنة التح�شريية )امل�شــار الطبي - امل�شــار العلمي - امل�شــار الإداري( , الربامج امل�شــائية بكلية خدمة املجتمع 
والتعليم امل�شتمر )ال�شنة التح�شريية امل�شائية )امل�شار العلمي - امل�شار الإداري( - ال�شنة التاأهيلية امل�شائية )امل�شار نظري(( والتي 

مت القبول بها يف بداية العام الدرا�شــي مع الأخذ يف العتبار املعدل الرتاكمي للطلبة والطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم .
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التحويل اإلجباري لطلبة برنامج السنة التحضيرية
 )المسار طبي - المسار علمي - المسار إداري(

المقصود بالتحويل اإلجباري اإللكتروني :
التحويــل الإجبــاري هــو عبــارة عــن تغيري تخ�ش�ــس اآليا للطلبة غــري املجتازيــن لربنامج ال�شــنة التح�شريية )امل�شــار الطبي 
- امل�شــار العلمــي - امل�شــار الإداري( اإىل التخ�ش�شــات الأكادمييــة التــي ل تتطلب اجتيــاز برنامج ال�شــنة التح�شريية وفقا 
لرغبــات القبــول التــي حددها الطالب عنــد قبوله بجامعة اأم القرى , مع الأخذ يف العتبار الن�شــبة املوزونة للطلبة والطاقة 

ال�شــتيعابية لكل ق�شم واأقل ن�شــبة موزونة قبلت يف الأق�شام .
الحاالت التي تستوجب التحويل اإلجباري للطالب :

ر�شوب الطالب يف اأكرث من ع�شرة �شاعات درا�شية معتمدة يف الف�شل الدرا�شي .. ١
ح�شول الطالب على تقدير حمروم )ح( يف اأي مقرر من مقررات الربنامج .. 2
ر�شوب الطالب وعدم اجتيازه اختبارات الدور الثاين بنجاح .. ٣

تغيير التخصص اآللي إلى برنامج اإلعداد التربوي التتابعي
المقصود بتغيير التخصص اآللي إلى اإلعداد التربوي التتابعي 

   التحويــل الآيل لربنامــج الإعــداد الرتبوي التتابعي عبارة عن حتقيق رغبات الطلبة مــن خالل حتويلهم اإىل التخ�ش�شات 
الأكادمييــة الرتبويــة بعــد اإكمال متطلبات التخــرج بنجاح خالل فرتة التحويل الآيل النظاميــة اإىل برنامج الإعداد الرتبوي 

وفق التقومي الزمني جلامعة اأم القرى مع الأخذ يف العتبار الطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم والكليات امل�شــاركة بالربنامج .

حذف المقررات خارج الخطة للطلبة المحولين
المقصود بحذف المقررات خارج الخطة للطالب المحول :

هــو اإثبــات جميع املقررات التي �شــبق للطالب املحول درا�شــتها يف �شــجله الأكادميي بحيث ل تدخــل يف التقدير واملعدل 
وُير�شــد اأمامهــا الرمــز )مح( اأي حُمول عنــه اإذا مل تكن �شمن خطته الدرا�شــية اجلديدة.

تغيير نوع الدراسة
المقصود بتغيير نوع الدراسة: 

هــو اأحــد احلــركات الأكادميية بوكالة العمادة لل�شــوؤون الأكادميية حيث يتــم تغيري نوع الدرا�شــة للطالب/الطالبة بناًء على 
الرغبة وبعد التاأكد من توفر جميع ال�شــروط من انت�شــاب اإىل انتظام اأو من انتظام اإىل انت�شــاب.

االنسحاب من برنامج اإلعداد التربوي التتابعي
المقصود باالنسحاب من اإلعداد التربوي التتابعي : 

      هــو اأحــد احلــركات الأكادمييــة بوكالــة العمــادة لل�شــوؤون الأكادمييــة حيث يتــم فيها اإلغــاء تغيري تخ�ش�ــس الطالب اإىل 
برنامــج الإعــداد الرتبــوي التتابعي بناًء على رغبته , ومن ثم ت�شــدر له وثيقة التخرج وفق تخ�ش�شه بدون الإعداد الرتبوي 

التتابعي .
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تنفيذ القرارات التأديبية
 المقصود بتنفيذ القرارات التأديبية على الطلبة : 

هــي اأحــد احلــركات الأكادميية بوكالة العمادة لل�شــوؤون الأكادميية حيث يتم فيها تنفيذ العقوبــة ال�شادرة على الطالب بناًء 
على قرار �شادر من جلنة التاأديب بعمادة �شوؤون الطالب , وتختلف العقوبة باختالف ق�شايا الطلبة .

 تعليق الطلبة
   المقصود بحركة تعليق طالب : 

هــي اإحــدى احلــركات الأكادميية بق�شــم ال�شــوؤون الأكادميية حيــث يتم فيها تنفيذ حركــة التعليق للطالــب يف حال وجود 
ا�شــتدعاء وعدم ح�شوره اأو يف حال عدم ت�شــديده ر�شــوم برنامج النت�شــاب ... الخ , علما باأنه عند تنفيذ حركة التعليق 
اإلكرتونيا لي�شتطيع الطالب التمتع باخلدمات املقدمة على البوابة الإلكرتونية طيلة فرتة التعليق حتى يرد الق�شم مايلغي 

هذه احلركة .
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لاخطة لاتنفيذية لتغيير لاتخصص اآللي 
بين لاكليات واألقسام

م(
أ�ض
�ث - � �ة - �لل�ي �ض

�ض �ض
ال�ة

موم -  �ج
ال
)مك�ة المكرم�ة - 

) سا�ب
�ة ام - ��ض �ض �ة )��ض

) ا�ت )طلا�ب - طال�ج

المقصود بتغيير التخصص اآللي :
التحويــل الآيل عبــارة عــن حتقيــق رغبات الطلبة من خالل حتويلهــم اإىل التخ�ش�شات الأكادميية التــي يرغبونها يف كليات 
اجلامعــة خــالل فــرتة التحويــل النظامية وفق �شوابــط ومعايري تغيري التخ�ش�ــس , مع الأخذ يف العتبــار املعدل الرتاكمي 

للطلبة ورغبات الطلبة والطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم ونظام التحويل للكلية )ف�شلي/�شــنوي( 

نظام ومعايير ومواعيد تغيير التخصص اآللي :
يجوز حتويل الطلبة من كلية/ق�شم اإىل اآخر وفقاً ملا يلي: 

التحويل من كلية/قسم إلى كلية/قسم آخر داخل الجامعة :

اأن يكون الطالب/الطالبة قد اأم�شى ما ل يقل عن ف�شل درا�شــي واحد يف كليته ول ي�شــمل ذلك ف�شول التاأجيل . ١
اأو العتذار عن الدرا�شة.

يتقدم الطالب بطلب تغيري التخ�ش�س الآيل خالل الفرتة النظامية وفق التقومي الزمني جلامعة اأم القرى.. 2
اإل يكون قد �شبق للطالب التحويل خالل درا�شته يف اجلامعة.. ٣
اأن تكون املدة النظامية املتبقية من درا�شة الطالب/الطالبة كافية لإكمال متطلبات التخرج .. 4
ل يحــق للطالــب املنقطع عن الدرا�شــة واملف�شول اأكادميياً واملن�شــحب كلياً يف الف�شل احلــايل التحويل من تخ�ش�س . 5

اإىل تخ�ش�س اآخر .
ل يحق للطالب التحويل من تخ�ش�س اإىل تخ�ش�س اآخر اإذا جتاوز اأكرث من ن�شف عدد �شاعات اخلطة الدرا�شية.. 6
علــى الطلبــة الراغبــني يف التحويــل للكليــات الطبيــة )مكــة - الليــث - القنفــذة( فعليهــم اجتيــاز برنامــج ال�شــنة . 7

التح�شرييــة امل�شــار الطبــي بنجاح.
علــى الطلبــة الراغبــني يف التحويــل للكليــات العلميــة )مكــة - الليــث - القنفــذة( فعليهــم اجتيــاز برنامــج ال�شــنة . ٨

التح�شرييــة امل�شــار العلمــي بنجاح .
على الطلبة الراغبني يف التحويل للكليات الإدارية )مكة(, فعليهم اجتياز برنامج ال�شــنة التح�شريية امل�شــار الإداري . 9

بنجاح .
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آلية تغيير التخصص اآللي :
يتم اإدخال الرغبات خالل فرتة تغيري التخ�ش�س النظامية وفق التقومي اجلامعي عرب اخلدمات الإلكرتونية للطالب.. ١
يتم اإتاحة الرغبات بناًء على احلالة الأكادميية للطالب )يجب اأن تكون احلالة الأكادميية للطالب انتظام( .. 2
يحق للطالب اختيار ثالثة رغبات كحد اأعلى ورغبة واحدة كحد اأدنى ح�شب الأولوية .. ٣
يف حالــة عــدم حتقيــق الرغبة الأوىل للطالب �شــوف يقــوم الربنامج الآيل باختيــار الرغبة الثانيــة اأو الثالثة , حتى يتم . 4

حتويل جميع الطلبة, )ويكون املعيار يف الختيار مبنياً على املعدل الرتاكمي للطلبة والطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم 
ورغبــات الطلبة يف التحويل ونظام التحويل لكل كلية( .

حتــال جميــع الطلبات اإلكرتونيا اإىل روؤ�شــاء الأق�شــام لعتمادها خالل الفرتة النظامية لالعتمــاد وفق التقومي الزمني . 5
للجامعة.

حتال جميع الطلبات بعد اعتماد الأق�شــام اإىل عمداء الكليات اإلكرتونيا لعتمادها خالل الفرتة النظامية لالعتماد . 6
وفق التقومي الزمني للجامعة .

تتم املفا�شلة الإلكرتونية بني الطلبة املحولني بناًء على اعتماد عميد الكلية .. 7
يف حال مت اعتماد رئي�ــس الق�شــم على طلبات التحويل ومل يتم اعتماد عميد الكلية �شــوف تتم املفا�شلة الآلية بناًء . ٨

على اعتماد الق�شم .
يف حال مت اعتماد عميد الكلية فقط �شوف تتم املفا�شلة الآلية بناًء على اعتماد عميد الكلية.. 9

يف حــال مل تعتمــد الطلبــات من قبل رئي�ــس الق�شــم وعميد الكلية ف�شــوف تعترب جميع الطلبــات مرفو�شة من قبل . ١0
الكلية .

ل ي�شتلزم من الطالب/الطالبة مراجعة عمادة القبول والت�شجيل نهائياً لتقدمي طلبات تغيري التخ�ش�س الآيل.. ١١
يتــم اإ�شــعار الطلبــة عــرب ر�شــائل اجلــوال )SMS) وعرب موقــع جامعة اأم القــرى بالتخ�ش�ــس الــذي مت التحويل عليه . ١2

وذلــك بعد النتهاء من عمليــة املفا�شلة الآلية للطلبة املتقدمني.
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لاخطة لاتنفيذية للتخصيص اآللي لطلبة برنامج لاسنة 
لاتحضيرية

والبرامج لامسائية بكلية خدمة لامجتمع والتعليم 
لامستمر

) �ث �ة - �لل�ي �ض
�ض �ض

ال�ة
)مك�ة المكرم�ة - 

) ا�ت )طلا�ب - طال�ج

 المقصود بحركة التخصيص اآللي :
التخ�شي�ــس الآيل عبــارة عــن حتقيــق رغبــات الطلبــة مــن خــالل التحاقهــم بالتخ�ش�شــات الأكادمييــة التــي يرغبونها يف 
الكليات امل�شــاركة بربنامج ال�شــنة التح�شريية )امل�شــار الطبي - امل�شــار العلمي - امل�شــار الإداري( , الربامج امل�شائية بكلية 
خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر )ال�شنة التح�شريية امل�شائية )امل�شار العلمي - امل�شار الإداري( ) ال�شنة التاأهيلية امل�شائية( 
والتــي مت القبــول بهــا يف بداية العام الدرا�شــي مع الأخذ يف العتبار املعدل الرتاكمي للطلبة والطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم 

ــة  ــنة التحضيري ــي الس ــة برنامج ــي لطلب ــص اآلل ــر التخصي ــام ومعايي  نط
ــائية : ــة المس ــنة التحضيري والس

يتــم تخ�شي�ــس الطلبــة يف كليــات اجلامعة امل�شــاركة بربنامج ال�شــنة التح�شريية )امل�شــار الطبي - امل�شــار العلمي - امل�شــار 
الإداري(, وكذلــك برنامــج ال�شــنة التح�شريية امل�شــائية )م�شــار علمي - م�شــار اإداري( بعد اجتياز جميع مقررات ال�شــنة 

التح�شرييــة بنجــاح وكذلــك ح�شــول الطلبة على املعدل الرتاكمــي )١.75( فاأكرث علــى النحو التايل:
يتــم اإدخــال رغبــات التخ�شي�ــس مــن قبــل الطلبة خــالل الفــرتة املحددة يف التقــومي الزمنــي جلامعــة اأم القرى عرب . ١

اخلدمــات الإلكرتونيــة مبوقــع اجلامعة )خدماتــي - اإدخال رغبــات التخ�شي�س(. 
يتم اإتاحة الرغبات للطلبة بناًء على الكليات امل�شــاركة بربنامج ال�شــنة التح�شريية وامل�شــار املقبول به الطالب )الطبي . 2

- العلمي - الإداري( .
يتــم اإيفــاق خدمة اإدخــال الرغبات للطلبة قبل تنفيذ عمليــة التخ�شي�س الآيل , ثم يتم اإدخــال الرغبات اآليا للطلبة . ٣

الغري حمددة رغباتهم . 
يف حالــة عــدم حتقيــق الرغبــة الأوىل للطالب/الطالبــة �شــوف يقوم برنامــج التخ�شي�ــس الآيل باختيار الرغبــة الثانية . 4

اأو الثالثــة اأو الرابعــة ... وهكــذا, حتــى يتم تخ�شي�ــس جميع الطلبة, )ويكــون املعيار يف الختيار مبنيــاً على املعدل 
الرتاكمــي للطلبة والطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم ورغبات الطلبة(.

يتــم اإ�شــعار الطلبــة عــرب ر�شــائل اجلــوال )SMS( وعرب موقــع جامعة اأم القــرى بالتخ�ش�ــس الذي مت الرت�شــيح عليه . 5
وذلــك بعد انتهــاء الدور الثاين يف الف�شــل ال�شيفي .
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نظام ومعايير التخصيص اآللي لطلبة السنة التأهيلية المسائية :
يتــم تخ�شي�ــس الطلبــة يف كليــات اجلامعة التي ت�شــارك بربنامج ال�شــنة التاأهيلية امل�شــائية بعد ح�شول الطلبــة على املعدل 

الرتاكمــي )2.00( فاأكــرث على النحو التايل :
يتــم اإدخــال رغبــات التخ�شي�ــس مــن قبــل الطلبة خــالل الفــرتة املحددة يف التقــومي الزمنــي جلامعــة اأم القرى عرب . ١

اخلدمــات الإلكرتونيــة مبوقــع اجلامعة )خدماتــي -اإدخال رغبــات التخ�شي�س(. 
ل يحق للطالب التخ�شي�س يف حال وجود نتيجة )ح( حمروم يف اأي من مقررات ال�شنة التاأهيلية . 2
يتم اإتاحة الرغبات للطلبة بناًء على الكلية امل�شاركة بربنامج ال�شنة التاأهيلية امل�شائية .. ٣
يتــم اإيفــاق خدمة اإدخــال الرغبات للطلبة قبل تنفيذ عمليــة التخ�شي�س الآيل , ثم يتم اإدخــال الرغبات اآليا للطلبة . 4

الغري حمددة رغباتهم . 
يف حالــة عــدم حتقيــق الرغبــة الأوىل للطالب/الطالبــة �شــوف يقوم برنامــج التخ�شي�ــس الآيل باختيار الرغبــة الثانية . 5

اأو الثالثــة اأو الرابعــة ... وهكــذا, حتــى يتم تخ�شي�ــس جميع الطلبة, )ويكــون املعيار يف الختيار مبنيــاً على املعدل 
الرتاكمــي للطلبة والطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شــم ورغبات الطلبة(.

يتــم اإ�شــعار الطلبــة عــرب ر�شــائل اجلــوال )SMS) وعرب موقــع جامعة اأم القــرى بالتخ�ش�ــس الذي مت الرت�شــيح عليه . 6
وذلــك بعد النتهــاء من حركــة التخ�شي�س الآيل .
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لاخطة لاتنفيذية للتحويل اإلجباري
للطلبة لامتعثرين ببرنامج لاسنة لاتحضيرية

�ث ( �ة - �لل�ي �ض
�ض �ض

ال�ة
)مك�ة المكرم�ة - 

) ا�ت )طلا�ب - طال�ج
التحويل اإلجباري لطلبة برنامج السنة التحضيرية )المسار طبي - 

مسار الهندسة والحاسب - المسار إداري(
مكة  - الليث - القنفذة

 المقصود بالتحويل اإلجباري اإللكتروني :
التحويــل الإجبــاري هــو عبــارة عن تغيري تخ�ش�ــس اآليا للطلبة غــري املجتازين لربنامج ال�شــنة التح�شريية )امل�شــار الطبي- 
امل�شــار العلمــي - امل�شــار الإداري( اإىل التخ�ش�شــات الأكادمييــة التــي ل تتطلــب اجتيــاز برنامــج ال�شــنة التح�شرييــة وفقا 
لرغبــات القبــول التــي حددها الطالب عنــد قبوله بجامعة اأم القرى , مع الأخذ يف العتبار الن�شــبة املوزونة للطلبة والطاقة 

ال�شــتيعابية لكل ق�شم واأقل ن�شــبة موزونة قبلت يف الأق�شام .

الحاالت التي تستوجب التحويل اإلجباري للطالب :
ر�شوب الطالب يف اأكرث من ع�شرة �شاعات درا�شية معتمدة يف الف�شل الدرا�شي .. ١
ح�شول الطالب على تقدير حمروم )ح( يف اأي مقرر من مقررات الربنامج .. 2
ر�شوب الطالب وعدم اجتيازه اختبارات الدور الثاين بنجاح .. ٣
يف حــال ان�شــحاب الطالــب من برنامج ال�شــنة التح�شرييــة يحق له اإعادة القيد ب�شــرط التحويــل الإجباري على األ . 4

يتجاوز الطالب اأكرث من اأربعة ف�شول درا�شــية من تاريخ الن�شــحاب الكلي من اجلامعة .
يجــب علــى الطالــب اجتياز الختبار اأو املقابلة ال�شــخ�شية لالأق�شــام التي يلــزم فيها الجتياز مبرحلــة القبول وذلك . 5

وفــق املواعيد املعلنــة يف التقومي الأكادميي للجامعة .
تبــداأ اإجــراءات التحويــل الإجبــاري الإلكــرتوين بعــد النتهاء مــن اختبارات الــدور الثاين من كل ف�شل درا�شــي . 6

ووفــق املواعيد املعلنة يف التقــومي الأكادميي للجامعة .
ل ي�شتلزم من الطالب/الطالبة مراجعة عمادة القبول والت�شجيل نهائياً لتقدمي طلبات التحويل الإجباري .. 7

آلية التحويل اإلجباري اإللكتروني :
 تبداأ اإجراءات التحويل الإجباري اإلكرتونيا بعد اإغالق الف�شل الدرا�شي واحت�شاب املعدلت الرتاكمية للطلبة وفقا ملا يلي :

• تتحول احلالة الكادميية للطالب غري املجتاز للربنامج من منتظم اإىل مف�شول اأكادمييا بعد اإغالق الف�شل الدرا�شي .
التحقــق مــن ا�شــتحقاق الطالب للتحويل الإجباري )الر�شــوب يف اأكرث من ع�شــرة ١0 �شــاعات اأو ر�شــد نتيجة حمروم ح 

اأو عــدم اجتياز اختبارات الدور الثاين(.
• اإعادة احت�شاب الف�شل الأكادميي للطلبة غري املجتازين لختبارات الدور الثاين .

• يتــم تقــدمي طلبــات التحويل الإجباري اإلكرتونيا للطلبة املف�شولني اأكادمييا غري املجتازين للربنامج على م�شــتوى الف�شل 
الدرا�شي .
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• تقوم عمادة القبول والت�شجيل باإدخال �شيا�شات التحويل الإجباري لالأق�شام عرب املنظومة الإلكرتونية.
• تنفيــذ املفا�شلــة املبدئيــة مــن قبــل عمــادة القبول والت�شــجيل للطلبــة املحولني وفقــا لرغبات القبــول والن�شــبة املوزونة 

للطالــب والطاقة ال�شــتيعابية لالأق�شــام واأقل ن�شــبة موزونة قبلت يف الأق�شــام .
• تقــوم عمــادة تقنيــة املعلومــات باإر�شــال الر�شــائل الن�شية للطلبة ب�شــرورة اجراء الختبــار اأو املقابلة ال�شــخ�شية اخلا�شة 
بالقبول يف الأق�شام التي يتطلب فيها اجتياز الختبار اأو املقابلة ال�شخ�شية والتي �شتنعقد يف الأ�شبوع الثاين من الدرا�شة 

وفقا للمواعيد املر�شلة .
• تقوم عمادة القبول والت�شــجيل با�شــتالم اأ�شــماء الطلبة املجتازين لالختبارات واملقابالت ال�شــخ�شية من قبل الأق�شام 
املعنيــة حتــى نهايــة الأ�شــبوع الدرا�شــي الثــاين , وار�شــالها اإلكرتونيــا اإىل عمــادة تقنية املعلومــات لعتمادهــا يف املنظومة 

. الإلكرتونية 
• يتــم تنفيــذ املفا�شلــة الإلكرتونيــة النهائيــة مــن قبل عمــادة القبــول والت�شــجيل للطلبة املحولــني اإجباريــا , وذلك وفقا 
لرغبات القبول للطالب والن�شبة املوزونة والطاقة ال�شتيعابية واأقل ن�شبة موزونة مت قبولها يف الأق�شام للعام الدرا�شي احلايل 

يف الأ�شــبوع الثالث من الف�شل الدرا�شي .
• اإعادة قيد الطلبة وتعديل احلالة الكادميية من )مف�شول اأكادمييا( اإىل )منتظم( اآليا .

• حتويل الطلبة اإىل التخ�ش�شات الأكادميية وفق املفا�شلة الإلكرتونية .
• اإجراء )مح( للمقررات خارج خطة الطالب .

• اإر�شال ر�شالة ن�شية )SMS) للطالب ور�شالة اإلكرتونية عرب الربيد الإلكرتوين تفيد الطالب بتخ�ش�شه اجلديد.
• اجراء عملية الت�شجيل الآيل للطالب يف التخ�ش�س اجلديد .
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لاخطة لاتنفيذية للتخصيص اآللي 
 ببرنامج اإلعداد لاتربوي لاتتابعي

�ث ( �ة - �لل�ي �ض
�ض �ض

ال�ة
موم -  �ج

ال
)مك�ة المكرم�ة  - 

ام( �ض �ة )��ض
) ا�ت )طلا�ب - طال�ج

المقصود بتغيير التخصص اآللي لبرنامج اإلعداد التربوي التتابعي : 
تغيــري التخ�ش�ــس الآيل لربنامــج الإعــداد الرتبــوي التتابعــي هــو عبارة عــن حتقيق رغبــات الطلبة من خــالل حتويلهم اإىل 
التخ�ش�شــات الأكادمييــة الرتبويــة بعد اإكمال متطلبات التخرج بنجاح خالل فــرتة التحويل الآيل النظامية , مع الأخذ يف 

العتبار الطاقة ال�شــتيعابية لكل ق�شم .

 نظــام ومعاييــر ومواعيــد تغييــر التخصــص اآللــي لبرنامج اإلعــداد التربوي 
: التتابعي 

يحق التحويل للطلبة اإىل برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي وفقاً ملا يلي: 
١. اإكمال متطلبات التخرج بنجاح .

2. يتاح تقدمي الطلب عرب اخلدمات الإلكرتونية للطالب  وفق الكليات امل�شاركة بالربنامج .
٣. ل يحــق للطالــب ا�شــتالم وثيقة التخرج يف حال مت التقدمي على برنامــج الإعداد الرتبوي التتابعي, ويتم اإ�شدار الوثيقة 

اجلديدة بعد النتهاء من برنامج الإعداد الرتبوي التتابعي )مكتوباً بها, التخ�ش�س الأ�شا�شي مع اإعداد تربوي(.
4. يتقــدم الطالــب بطلــب اللتحــاق بربنامــج الإعداد الرتبــوي التتابعي عــرب اخلدمــات الإلكرتونية للطالــب اعتبارا من 

الأ�شــبوع الثاين من الف�شل الدرا�شــي وحتى الأ�شــبوع الثاين ع�شــر لنف�ــس الف�شل .
5. يحق للطلبة املتوقع تخرجهم فقط التقدم باللتحاق بالربنامج .

6. اأن تكون اخلطة الدرا�شية الرتبوية لتخ�ش�س الطالب/الطالبة فعالة .

 آلية تغيير التخصص اآللي لبرنامج اإلعداد التربوي التتابعي :
• يتــم تقــدمي طلــب اللتحــاق بربنامج الإعداد الرتبــوي التتابعي خالل فــرتة التحويل النظامية للربنامــج عن طريق موقع 

جامعــة اأم القرى )خدماتي - طلب اللتحــاق بربنامج الإعداد الرتبوي التتابعي(. 
• يتــم اإتاحــة تقدمي الطلب بناًء علــى احلالة الأكادميية للطالب/الطالبة )حيث يتوجب اأن تكــون احلالة الأكادميية للطالب 

هي متوقع تخرجه(.
• �شــوف تتــم عمليــة التحويل اآليــاً لربنامج الإعداد الرتبــوي التتابعي عن طريق موقع جامعــة اأم القرى )خدماتي- طلب 

اللتحاق بربنامج الإعداد الرتبوي التتابعي( وذلك بعد اإغالق الف�شل الدرا�شــي وتفعيل الف�شل الدرا�شــي اجلديد .
• ل ي�شــتلزم من الطالب/الطالبة مراجعة عمادة القبول والت�شــجيل نهائياً لتقدمي طلبات التحويل الآيل طلب اللتحاق 

لربنامج الإعداد الرتبوي التتابعي.
• يتم اإ�شعار الطلبة عرب ر�شائل اجلوال )SMS( وعرب موقع جامعة اأم القرى بتنفيذ الطلب .
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لاخطة لاتنفيذية لتغيير نوع لادراسة
 )انتساب / انتظام(

�ث ( �ة - �لل�ي �ض
�ض �ض

ال�ة
)مك�ة المكرم�ة - 

) ا�ت )طلا�ب - طال�ج

المقصود بحركة تغيير نوع الدراسة : 
هي اأحد احلركات الأكادميية بوكالة العمادة لل�شــوؤون الأكادميية, حيث يتم تغيري نوع الدرا�شــة للطالب/الطالبة بناًء على 

الرغبة وبعد التاأكد من توفر جميع ال�شروط من انت�شاب اإىل انتظام اأو من انتظام اإىل انت�شاب.

نظام ومعايير تغيير نوع الدراسة :
يجوز للطالب/للطالبة تغيري نوع الدرا�شــة )من انت�شــاب اإىل انتظام( اأو  من)انتظام اإىل انت�شــاب( خالل الأ�شــبوع الأول 

مــن الدرا�شــة وفق التقــومي الزمني جلامعة اأم القرى مع مراعاة ال�شــروط الواجــب توفرها للتقدمي.

  الحالـــــة األولى
تغيير نوع الدراسة من انتساب إلى انتظام

اأن ل يقل املعدل الرتاكمي عن ٣.25 من اأ�شل 4.. ١
اأن يكون تغيري نوع الدرا�شــة اإىل النتظام بعد ال�شــنة 0١الأوىل اأو ال�شــنة الثانية من الدرا�شة ول ي�شمل ذلك . 2

ف�شول التاأجيل اأو العتذار .
اأن ل يكون الطالب قد در�س ما يزيد عن 50% من متطلبات التخرج. . ٣
اأن يكــون الطالــب قــد اأجــرى اختبــار القدرات العامــة والختبــار التح�شيلي و�شــريطة اأن تكــون النتيجة ل . 4

تزال فعالة .
اأن يكون الطالب �شعودي اجلن�شية اأو من اأم �شعودية.. 5
اأن ل يكون قد م�شى على �شهادة الثانوية العامة اأكرث من خم�س �شنوات من تاريخ ح�شوله على ال�شهادة.. 6
اإح�شــار اإفــادة من الأحوال املدنية تفيد بعدم العمل )ويف حالة العمــل, فيتوجب اإح�شار اإفادة باملوافقة على . 7

ال�شتمرار يف الدرا�شة بنظام النتظام(.
يجب اإرفاق ال�شجل الأكادميي )يتم اإ�شداره من ق�شم اخلدمات الطالبية بعمادة القبول والت�شجيل(.. ٨
يتــم ا�شــتقبال طلبــات تغيــري نــوع الدرا�شــة بنهايــة كل ف�شــل درا�شــي ثــاين للتاأكــد مــن احت�شــاب املعدل . 9

ــي اجلديد. الرتاكم
يف حالة ا�شــتيفاء جميع ال�شــروط, يتم تنفيذ الطلب خالل الأ�شــبوع الأول من الف�شل الدرا�شــي من العام . ١0

اجلديد .
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 الحالـــــــة الثانيــــة
تغيير نوع الدراسة من انتظام إلى انتساب

موافقة الطالب/الطالبة على تغيري نوع الدرا�شة من انتظام اإىل انت�شاب.. ١
موافقة الق�شم والكلية على عملية تغيري نوع الدرا�شة. . 2
موافقة الق�شم على معادلة املواد من انتظام اإىل انت�شاب ح�شب النموذج املعد لذلك. ٣
يتم تخريج الطالب/الطالبة على نظام النت�شاب يف وثيقة التخرج وال�شجل الأكادميية للخريجني.. 4
يتم ا�شتقبال طلبات تغيري نوع الدرا�شة خالل الأ�شبوع الأول من الف�شل الدرا�شي .. 5
يعامــل الطالــب املنت�شــب مــن حيــث القبول ور�شــد التقديــرات والتحويــل والف�شــل واإعادة القيــد وغريها . 6

معاملــة الطالــب املنتظم عدا ح�شــور املحا�شرات.
ح�شــور اللقــاءات التح�شرييــة التــي تقدمها الكليــات املقدمة للربنامج بح�شــب املواعيد والآليــات التي يتم . 7

عنها. الإعالن 
ماهي ال�شروط التي متنع من تنفيذ طلب تغيري نوع الدرا�شة :. ٨
عدم ا�شتيفاء جميع ال�شروط الواجب توفرها لتغيري نوع الدرا�شة )ح�شب احلالة الأوىل اأو احلالة الثانية(.. 9
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إحصائية الطلبة المؤجلين للدراسة للعام الدراسي 1437\ 1438هـ
جدول رقم ) ٣4(

املجموع الف�شل الدرا�شي الثايناجلن�س الأول
١202 6٨9 5١٣ طالب
4٨5 255 2٣0 طالبات

إحصائية الطلبة المعتذرين عن الدراسة للعام الدراسي 1437\ 1438هـ

املجموع الف�شل الدرا�شي ال�شيفياجلن�س الثاين الأول
40٣4 ١02٨ ١6٣0 ١٣76 طالب
2٨0٨ ٨07 ٨٨5 ١١١6 طالبات

جدول رقم ) ٣5(

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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إحصائية الطلبة المنسحبين كليا من الجامعة للعام الدراسي1437\ 1438هـ  
جدول رقم ) ٣6(

املجموع الف�شل الدرا�شي ال�شيفياجلن�س الثاين الأول
١١٣9 227 ٣54 55٨ طالب
١0١١ 2١٣ ٣20 47٨ طالبات

إحصائية بإعادة قيد الطلبة للدراسة للعام الدراسي1437\ 1438هـ

املجموع الف�شل الدرا�شي ال�شيفياجلن�س الثاين الأول
204١ ١67 ١2١9 655 طالب
6٨0 26 222 4٣2 طالبات

جدول رقم ) ٣7(

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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إحصائية الطلبة المفصولين أكاديميا للعام الدراسي 1437\ 1438هـ
جدول رقم ) ٣٨(

املجموع الف�شل الدرا�شي ال�شيفياجلن�س الثاين الأول
٣٣٨2 -- ١٣١9 20٣6 طالب
2٣٣2 -- ١040 ١292 طالبات

إحصائية الطلبة المنقطعين عن الدراسة للعام الدراسي 1437\ 1438هـ

املجموع الف�شل الدرا�شي الثايناجلن�س الأول
265١ ١١92 ١459 طالب
4674 2047 2627 طالبات

جدول رقم ) ٣9(

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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إحصائية الطلبة الصادرة بحقهم قرار تأديبي من لجنة التأديب بعمادة 
شؤون الطاب )فصل مؤقت( للعام الدراسي 1437\ 1438هـ

املجموع الف�شل الدرا�شي الثايناجلن�س الأول
٣ 2 ١ طالب

99 67 62 طالبات

إحصائية الطلبة المحولين آليا بين كليات الجامعة
 للفصل الدراسي األول 1437\ 1438هـ

الجنس
الكلية

طالبات طالب

23 13 الرشيعة والدراسات اإلسالمية

21 19 العلوم التطبيقية

45 89 اللغة العربية وآدابها

331 319 الدعوة وأصول الدين

- 29 الحاسب اآليل ونظم املعلومات

- 12 الكلية الجامعية بالجموم

116 248 الكلية الجامعية بالقنفذة

162 143 الكلية الجامعية بالليث

46 48 الكلية الجامعية بأضم

3 38 إدارة األعامل

-- 22 الدراسات القضائية

-- 4 الهندسة بالقنفذة

4 - الحاسب بالليث

جدول رقم ) 40(

جدول رقم ) 4١(

1437 \ 1438هـ
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إحصائية الطلبة المحولين آليا بين كليات الجامعة 
للفصل الدراسي الثاني  1437\ 1438هـ

الجنس
الكلية

طالبات طالب

84 132 الرشيعة والدراسات اإلسالمية

17 10 الرتبية

140 160 العلوم التطبيقية

27 25 اللغة العربية وآدابها

105 147 الدعوة وأصول الدين

89 95 العلوم االجتامعية

- 91 الهندسة والعامرة اإلسالمية

- 4 التمريض

2 15 الحاسب اآليل ونظم املعلومات

22 7 العلوم الطبية التطبيقية

64 80 الكلية الجامعية بالجموم

74 148 الكلية الجامعية بالقنفذة

29 25 الكلية الجامعية بأضم

102 62 الكلية الجامعية بالليث

2 - الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

39 4 السنة التحضريية )املسار الطبي) مكة

23 4 السنة التحضريية )املسار الطبي) القنفذة

13 23 السنة التحضريية )املسار العلمي) مكة

- 2 السنة التحضريية )املسار العلمي) القنفذة

50 18 )السنة التحضريية )املسار اإلداري

31 3 إدارة األعامل

- 31 الدراسات القضائية

- 1 الهندسة بالقنفذة

- 6 الهندسة بالليث

1 - الحاسب اآليل بالليث

2 - الحاسب اآليل بالقنفذة

48 9 العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

54 - التصاميم

1 4 املجتمع

جدول رقم ) 42(
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إحصائية التخصيص اآللي ببرنامج السنة التحضيرية للمسار
 )الطبي - الهندسة والحاسب - اإلداري(

بمقر الجامعة بمكة المكرمة للعام الدراسي 1437\ 1438هـ

اإلجاميل إعداد التخصيص
الكليات املشاركة نوع املسار

طالبات طالب طالبات طالب

734 489

120 120 الطب والجراحة

الطبي

30 30 طب األسنان

220 150 العلوم الطبية التطبيقية

130 60 الصيدلة

110 30 التمريض

124 99 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

203 432
-- 281 كلية الهندسة والعامرة اإلسالمية  الهندسة

203والحاسب 151 كلية الحاسب اآليل ونظم املعلومات

435 118 435 118 كلية إدارة األعامل اإلداري

جدول رقم ) 4٣(
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إحصائية التخصيص اآللي لبرنامج السنة التحضيرية للمسار
 )الطبي -الهندسة والحاسب(

بمقر الجامعة بالقنفذة للعام الدراسي  1437\ 1438هـ

اإلجاميل إعداد التخصيص
الكليات املشاركة نوع املسار

طالبات طالب طالبات طالب

25 45
-- 22 العلوم الصحية بالقنفذة

الطبي
25 23 الطب بالقنفذة

--
151

-- 104 الهندسة بالقنفذة  الهندسة

--والحاسب -- 47 الحاسب اآليل بالقنفذة

إحصائية التخصيص اآللي لبرنامج السنة التحضيرية للمسار 
)الطبي -  الهندسة والحاسب( 

بمقر الجامعة بالليث للعام الدراسي  1437\ 1438هـ

اإلجاميل إعداد التخصيص
الكليات املشاركة نوع املسار

طالبات طالب طالبات طالب

20 23 20 23 العلوم الصحية بالليث الطبي

--
36

-- 24 الهندسة بالليث  الهندسة

--والحاسب -- 12 الحاسب اآليل بالليث

جدول رقم ) 44(

جدول رقم ) 45(
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إحصائية التخصيص اآللي لبرنامج السنة التأهيلية المسائية )المسار النظري( 
بمقري الجامعة بمكة المكرمة والقنفذة للعام الدراسي  1437\ 1438هـ

إعداد التخصيص
الكليات املشاركة نوع املسار

طالبات طالب

137 66 العلوم االجتامعية

تأهييل مسايئ

120 27 الدعوة وأصول الدين

61 10 اللغة العربية وآدابها

5 2 العلوم التطبيقية

98 47 الرشيعة والدراسات اإلسالمية

31 24 الكلية الجامعية بالقنفذة

53 6 العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

جدول رقم ) 46(
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قسم البرامج و الخطط الدراسية
نبذة عن الخطط

ان�شــجاماً مــع روؤيــة اجلامعــة وتوجههــا نحو الريــادة, ورغبة منهــا يف الرتقــاء باملخرجــات التعليمية ملواكبــة خطط التنميــة وتلبية 
احتياجات �شــوق العمل ومعايري العتماد الأكادميي مت ا�شــتحداث ق�شــم اخلطط والذي يعنى ب�شوؤون اخلطط والربامج الدرا�شية 

وتتبــع وكالة اجلامعة لل�شــوؤون التعليمية والأكادميية. 
    يقــوم ق�شــم اخلطــط والربامج الدرا�شــية باإن�شــاء اخلطة الدرا�شــية املتعلقة بكل ق�شــم من اأق�شــام اجلامعة والعمــل على تطويرها 
والإ�شــراف عليها, وتتكون اخلطة من عدة م�شــتويات خمتلفة, وت�شــتمل على جمموعة املقررات الدرا�شية الإجبارية والختيارية 

واحلــرة, والتــي يتعني على الطالب اجتيازها بنجاح ح�شــب كل خطة للح�شول على الدرجــة العلمية يف التخ�ش�س املطلوب. 
    واخلطــط الدرا�شــية لي�شــت ثابتــة حيــث تخ�شــع لعمليات حتديث ب�شــكل م�شــتمر لتواكــب كل حديث وم�شــتجد يف جمال 

التخ�ش�ــس بالإ�شافة اإىل �شــوق العمل.

المقصود بالخطط الدراسية: 
   اخلطط الدرا�شــية هي جمموع املقررات الدرا�شــية التخ�ش�شية يف خطط الكلية ب�شــكل عام ويف خطة الق�شــم ب�شــكل خا�س 
بالإ�شافــة اإىل املقــررات العامــة للجامعة والتي يت�شــكل من جمموع وحداتها متطلبات التخرج التــي يجب على الطلبة اجتيازها 

بنجــاح للح�شول على الدرجة العلمية. 

ما المقصود بالمقرر الدراسي: 
   هو مادة درا�شــية �شمن اخلطة الدرا�شــية املعتمدة يف كل تخ�ش�س من تخ�ش�شات كليات اجلامعة والذي يتعني على الطالب 

اجتيازه للح�شول على امل�شتوى الذي يليه.

أهداف قسم البرامج والخطط الدراسية:
التو�شع املعريف والتقني الذي يواجه العملية التعليمية مبختلف فروعها.  .١

احلاجة اإىل اإيجاد معايري واليات وا�شحة لإعداد اخلطط والربامج الأكادميية.  .2
الرتقاء باملحتوى املعريف واملهاري يف اخلطط الدرا�شية.  .٣

وربط اأهداف الربامج واخلطط الدرا�شية باملخرجات التعليمية.  .4
حتديث الربامج واخلطط الدرا�شية مبا يتوافق مع ر�شالة وروؤية الكلية واجلامعة يف �شوء معايري اأكادميية متميزة.  .5

و�شع املوا�شفات واملعايري الالزمة يف بناء اخلطط الدرا�شية مبا يتوافق مع معايري العتماد الأكادميي.  .6
تقدمي الدعم وامل�شاندة لالأق�شام الأكادميية خللق بيئة منا�شبة لتطوير الربامج الدرا�شية.  .7

تقومي اخلطط والربامج الدرا�شية يف الأق�شام الأكادميية والعمل على تطويرها مبا يتما�شى مع ر�شالة واأهداف اجلامعة.  .٨
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مهام قسم الخطط والبرامج الدراسية 
الت�شال املبا�شر باأق�شام كليات اجلامعة لإ�شدار اخلطة بال�شكل ال�شحيح.  .١

التن�شيق مع الأق�شام للتحديثات اجلديدة )اإن وجدت(, بعد موافقة جلنة املناهج.  .2
اإن�شاء اخلطة الدرا�شية, ومن ثم اإدراج املقررات الدرا�شية �شمن اخلطة املعتمدة يف كل تخ�ش�س.  .٣

متابعة الكليات والأق�شام يف ترجمة اخلطط والربامج الدرا�شية.  .4
الإ�شراف على عمليات تطوير اخلطط والربامج الدرا�شية.  .5

م�شاعدة الكليات والأق�شام يف و�شع الربامج مبا يتنا�شب ومتطلبات خطط التنمية واختيار الو�شائل التي حتقق ذلك.  .6
اإعداد الأدلة والنماذج التي حتقق الأداء املتميز واملتطور يف اإعداد اخلطط الدرا�شية.  .7

تزويد ق�شمي القبول والت�شجيل بكل ما هو م�شتحدث يف اخلطط الدرا�شية .  .٨

معايير إعداد الخطة الدراسية:
تكوين رقم املقرر والذي اأ�شبح من ع�شــر خانات للمقررات يف الرتقيم اجلديد واملقر من قبل جلنة املناهج للربامج واخلطط   •

اجلديدة لالأعوام القادمة, والذي ي�شــمل على: 
•  )اأ - رمز الكلية ب - رمز الق�شــم ج - رمز �شــنة املقرر د - مو�شوع املقرر هـ -ت�شل�شــل املقرر و - عدد الوحدات / الق�شــم 

امل�شتفيد(.
•  التاأكد من انعدام الزدواجية يف اأرقام املقررات باملنظومة.

يتطلب لإ�شافة متطلب �شابق لأي مقرر �شمن اخلطة الدرا�شية تو�شية من جمل�شي الق�شم والكلية وموافقة جلنة املناهج.  •
يتطلــب تعديــل اخلطــة الدرا�شــية بعــد اإقرارها اأو اإلغاء �شــيء منهــا اأو معادلة املقررات تو�شية من جمل�شــي الق�شــم والكلية   •

ــة املناهج.  وموافقة جلن
اأن يت�شمن كل مقرر و�شفا للمفردات مف�شال مييزه عن املقررات الأخرى.  •
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ترميز المقررات في منظومة الجامعة
اجلداول التو�شيحية للرتقيم والرتميز اجلديد  

الكلية القسم سنة املقرر موضوع املقرر تسلسل املقرر
 عدد الوحدات الدراسية

–القسم املستفيد

التوضيح املعنى الرقم

كلية الهندسة بالقنفذة كود الكلية الخانة األوىل والثانية

قسم هندسة التشييد كود القسم الخانة الثالثة والرابعة

التوضيح املعنى الرقم

مقرر بدون وحدات 0

سنة املقرر الخانة الخامسة

السنة األوىل 1

السنة الثانية 2

السنة الثالثة 3

السنة الرابعة 4

0

موضوع املقرر الخانة السادسة

1

2

3

4

5

6

7

8

مرشوعات التخرج والتدريب واملواضيع الخاصة 9

 الرقم املتسلسل للمقرر يف مجموعة مواضيع

تخصصية )10-99)ز
الرقم املتسلسل للمقر الخانة السابعة والثامنة

 عدد وحداة املقرر أو القسم املستفيد من

املقرر
عدد وحدات املقرر الخانة التاسعة والعارشة

جدول رقم ) 47(
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رمز الكليات في المنظومة الجامعية
يكون اإن�شاء رمز الكلية يف املنظومة اجلامعية بناء على تاريخ اإن�شاء الق�شم مو�شحة باجلدول التايل 

اسم الكلية رمز الكلية اسم الكلية رمز الكلية

الرتبية للبنات 27 الرشيعة والدراسات اإلسالمية 1

الكلية الجامعية بالقنفذة 28 الرتبية 2

الكلية الجامعية بالقنفذة 29 العلوم التطبيقية 4

الكلية الجامعية بالليث 30 اللغة العربية وآدابها 5

الصحة العامة واملعلوماتية الصحية 46 الدعوة وأصول الدين 6

السنة التحضريية 48 العلوم االجتامعية 7

إدارة األعامل 54 الهندسة والعامرة اإلسالمية 8

الدراسات القضائية واألنظمة 55 الطب 10

التمريض 56 خدمة املجتمع والتعليم املستمر 11

الهندسة بالقنفذة 57 املجتمع مبكة املكرمة 13

الهندسة بالليث 58 الحاسب اآليل ونظم املعلومات 14

الحاسب اآليل بالليث 59 معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها 15

الحاسب اآليل بالقنفذة 60 العلوم الطبية التطبيقية 17

العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية 63 الصيدلة 18

العلوم الصحية بالليث 65 طب األسنان 19

العلوم الصحية بالقنفذة 66 الكلية الجامعية بالجموم 23

الطب بالقنفذة 67 العلوم التطبيقية للبنات 24

الكلية الجامعية -أضم 68 اآلداب والعلوم اإلدارية 25

- - التصاميم 26

جدول رقم ) 4٨(
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أرقام تخصصات وتوصيات أقسام الجامعة
جدول رقم ) 49(

 كلية الرشيعة 1

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

29 10100
 العابدية

طالب

59 10100

الزاهر طالبات

قسم الرشيعة

38 10100 38 10100 قسم الرشيعة

29 10700 59 10700 قسم التاريخ

كلية الرتبية 2

23 21000

 العابدية

طالب

333 21000

الزاهر طالبات

قسم الرتبية الخاصة

34 21001 334 21001 مسار اإلعاقة السمعية

34 21003 334 21003 مسار اإلعاقة العقلية

34 21004 334 21004 مسار صعوبات التعلم

34 21006 334 21006
 مسار االضطرابات السلوكية

والتوحد

- - 31 23200 قسم الرتبية األرسية

- - 53 23301 قسم رياض األطفال

54 20400 54 20400  قسم الرتبية الفنية

25 20401 60 20401 قسم الرتبية الفنية

222 20312 - -
قسم الرتبية البدنية

)تدريب ريايض)

222 20313 - -
قسم الرتبية البدنية

)اإلدارة الرياضية)

أرقام تخصصات وتوصيات اإلعداد الرتبوي لكلية الرشيعة 1

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

50 10102  العابدية

طالب

60 10102
الزاهر طالبات

قسم الرشيعة

50 10702 60 10702 قسم التاريخ
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كلية العلوم التطبيقية 4

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

33 40100

 العابدية

طالب

59 40100

الزاهر طالبات

قسم األحياء

33 40200 53 40200 قسم الكيمياء

33 40300 59 40300 قسم الفيزياء

37 40301 59 40301 فيزياء طبية

33 40400 59 40400 قسم العلوم الرياضية

33 40206 33 40206 قسم الكيمياء مابعد التحضريي

33 40300 33 40300 قسم الفيزياء مابعد التحضريي

37 40300 37 40300 الفيزياء

37 40200 37 40200 الكيمياء

37 40100 37 40100 األحياء

37 40400 37 40400 الرياضيات

37 40207 - - كيمياء صناعية

37 40101 - - األحياء الدقيقة

37 41500 37 41500 السنة التأهيلية املسائية

 أرقام تخصصات وتوصيات اإلعداد الرتبوي لكلية العلوم التطبيقية 4

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

50 40102

 العابدية

طالب

60 40105

 الزاهر

طالبات

قسم األحياء

50 40104 - - قسم األحياء الدقيقة

69 40102 69 40102 قسم األحياء ما بعد التحضريي

69 40104 - -
 قسم األحياء الدقيقة ما بعد

التحضريي

50 40202 60 40202 قسم الكيمياء

69 40208 69 40208
 قسم الكيمياء البحتة ما بعد

التحضريي

69 40209 - -
 قسم الكيمياء الصناعية ما بعد

التحضريي

50 40302 60 40302 قسم الفيزياء

69 40302 69 40302 قسم الفيزياء ما بعد التحضريي

50 40402 60 40402 قسم العلوم الرياضية

- - 60 40404 قسم الرياضيات التطبيقية

69 40402 69 40402 قسم الرياضيات ما بعد التحضريي
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 كلية اللغة العربية  5

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

19 50100
 العابدية

طالب

59 50100

الزاهر طالبات

قسم اللغة والنحو والرصف

28 50200 58 50200 قسم البالغة والنقد

19 50300 59 50300 قسم األدب

 أرقام تخصصات وتوصيات اإلعداد الرتبوي لكلية اللغة العربية  5

50 50102

 العابدية

طالب

60 50102

الزاهر طالبات

قسم اللغة والنحو والرصف

28 50202 58 50202 قسم البالغة والنقد

50 50202 - - قسم البالغة والنقد

50 50302 60 50302 قسم األدب

 كلية الدعوة وأصول الدين  6

23 60100

 العابدية

طالب

53 60100

الزاهر طالبات

قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

23 60200 53 60200 قسم الكتاب والسنة

23 60300 53 60300 قسم العقيدة

23 60501 53 60501 قسم القراءات

 أرقام تخصصات وتوصيات اإلعداد الرتبوي لكلية الدعوة  6

223 60102
 العابدية

طالب

63 60102

الزاهر طالبات

قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

223 60202 63 60202 قسم الكتاب والسنة

223 60302 63 60302 قسم العقيدة

 كلية العلوم االجتامعية  7

24 70100

 العابدية

طالب

54 70100

الزاهر طالبات

قسم اللغة اإلنجليزية

19 70200 59 70200 قسم الجغرافيا

25 70301 55 70301 قسم الخدمة االجتامعية

26 70600 57 70600 قسم اإلعالم

26 70601 56 70601 )قسم اإلعالم )الصحافة

26 70602 56 70602 )قسم اإلعالم )عالقات عامة

25 70700 55 70700 علم املعلومات

 أرقام تخصصات وتوصيات اإلعداد الرتبوي لكلية العلوم االجتامعية  7

24 70102

 العابدية

طالب

64 70102

الزاهر طالبات

قسم اللغة اإلنجليزية

50 70202 60 70202 قسم الجغرافيا

50 70203 - - قسم الجغرافيا

25 70700 55 70702 علم املعلومات



185

 كلية الحاسب اآليل ونظم املعلومات  14

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

30 140100  العابدية

طالب

57 140100  الزاهر

طالبات

علوم الحاسب

37 140100 30 140100 الحاسب اآليل ونظم املعلومات ما بعد التحضريي

أرقام تخصصات وتوصيات اإلعداد الرتبوي لكلية الحاسب اآليل ونظم املعلومات  14

27 140102  العابدية

طالب

57 140102  الزاهر

طالبات

علوم الحاسب

30 140102 30 140102 الحاسب اآليل ونظم املعلومات ما بعد التحضريي

 كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية  63

35 630100

 العابدية

طالب

35 630100

 الزاهر

طالبات

االقتصاد

37 630100 37 630100 االقتصاد

37 630400 37 630400 التأمني

37 630300 37 630300 التمويل

37 630200 37 630201 املصارف واألسواق املالية

37 631500 37 631500 السنة التأهيلية املسائية

 كلية العلوم التطبيقية للبنات  24

- -

 العابدية

طالب

53 40200

 الزاهر

طالبات

قسم الكيمياء

- - 59 40100 قسم األحياء

- - 33 40100 قسم األحياء بعد التحضريي

- - 33 40400 قسم الرياضيات بعد التحضريي

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة  55

32 550200  العابدية

طالب

32 550200  الزاهر

طالبات

األنظمة

32 550100 - - الدراسات القضائية

 مقر ريع ذاخر  25

كلية اللغة العربية )5) للمستجدات فقط

- -
 العابدية

طالب

59 50100
 ريع ذاخر

طالبات

قسم اللغة والنحو والرصف

- - 58 50200 قسم البالغة والنقد

- - 59 50300 قسم األدب

كلية العلوم االجتامعية )7) للمستجدات فقط

- -
 العابدية

طالب
54 70100

 ريع ذاخر

طالبات
قسم اللغة اإلنجليزية

 كلية إدارة األعامل  54

- -
 العابدية

طالب

33 540100
 ريع ذاخر

طالبات

قسم إدارة أعامل

- - 33 540200 قسم التسويق

- - 33 540300 قسم السياحة والفندقة
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  كلية التصاميم  26

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

 العابدية

طالب

28 260100

 ريع ذاخر

طالبات

املالبس والنسيج مع إعداد تربوي

- - 28 260200 السكن وإدارة املنزل مع إعداد تربوي

38 260100 املالبس والنسيج مع إعداد تربوي

- - 38 260200 السكن وإدارة املنزل مع إعداد تربوي

- - 38 260300 التغذية وعلوم األطعمة مع إعداد تربوي

- - 38 261101 التصميم الداخيل

 السنة التحضريية  55

30 480000

 العابدية

طالب

- -
 الششة

طالبات

املسار العلمي

32 4854 33 485400 املسار اإلداري

30 481400 37 480201 مسار الهندسة والحاسب اآليل

33 481000 32 481000
 العابدية

طالبات
املسار الطبي

37 482802

القنفذة

37 482802

__

 السنة التحضريية مسار الهندسة والحاسب

القنفذة

37 483002 37 483002
 السنة التحرضية مسار الهندسة والحاسب

الليث

37 480204 37 480204
 السنة التحضريية مسار الهندسة والحاسب

مكة

37 480201 37 480201
 السنة التحضريية املسائية مسار الهندسة

والحاسب مكة

خدمة املجتمع والتعليم املستمر

35 631500  العابدية

طالب

35 631500  الششة

طالبات

العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

32 481500 - - الكليات العلمية مسايئ

  الكلية الجامعية بالقنفذة  29  - 28

35 280200

 القنفذة

طالب

35 290101

 القنفذة

طالبات

اللغة العربية

32 280700 33 290201 الكيمياء

35 281304 33 290301 الفيزياء

35 280402 33 290400 الرياضيات

28 280100 33 291001 الدراسات اإلسالمية

35 281402 31 291400 اللغة اإلنجليزية

- 31 291500 الرتبية األرسية

37 290200 37 290200 الكيمياء مع إعداد تربوي
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كلية الطب

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

35 670100  القنفذة

طالب

35 670100  القنفذة

طالبات

الطب والجراحة

34 560100 - - التمريض

كلية الهندسة

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

33 570100

 القنفذة

طالب

- -

 القنفذة

طالبات

هندسة التشييد

38 570100 - - هندسة التشييد

33 570200 - - الهندسة الصناعية

38 570200 - - الهندسة الصناعية

الكلية الجامعية بالليث )30)

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

- -

 الليث

طالب

32 300800

 الليث

طالبات

الرتبية األرسية

31 301200 32 301200 اللغة اإلنجليزية

32 301400 32 301400 الخدمة االجتامعية

34 302100 34 302100 الدعوة والثقافة اإلسالمية

34 302200 34 30200 )اللغة العربية )نحو ورصف

33 303000 33 303000 الرياضيات

34 303134 34 303134 الفيزياء

34 303234 34 303234 الكيمياء

37 303134 37 303134 الفيزياء

37 303234 37 303234 الكيمياء

37 302101 37 302101 الدعوة والثقافة اإلسالمية

37 300400 37 300400 الرياضيات

37 300500 37 300500 الكيمياء مع إعداد تربوي

37 302201 37 302201 اللغة والنحو والرصف مع إعداد تربوي

37 301301 37 301301 فيزياء مع إعداد تربوي
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 كلية الهندسة

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

33 580100

 الليث

طالب

- -

 الليث

طالبات

هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت

35 580200 - - الهندسة البيئية

37 580100 - - هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت

37 580200 - - الهندسة البيئية

 الكلية الجامعية بالجموم  23

30 231600

 الجموم

طالب

30 231600

 الجموم

طالبات

الحاسب اآليل

33 231700 33 231700 املحاسبة

33 230405 33 230405 الرياضيات

35 231800 35 231800 اإلعالم

35 231900 35 231900 الخدمة االجتامعية

37 230702 37 230702 األحياء

37 230401 37 230401 رياضيات

37 231802 37 231802 الصحافة

37 230602 37 230602 الفيزياء

37 230502 37 230502 الكيمياء

37 230322 37 230322 اللغة العربية

 الكلية الجامعية أضم  68

35 680300

أضم طالب

35 680300

أضم طالبات

الحاسب اآليل

35 680100 35 680100 لغة نحو ورصف

35 680201 35 680201 الرياضيات

35 680202 35 680202 أحياء

37 680202 37 680202 األحياء

37 680201 37 680201 رياضيات

37 680101 37 680101 اللغة العربية

كلية الطب

33 103100

 العابدية

طالب

33 103100

 العابدية

طالبات

الطب والجراحة

33 540100 33 540100 طب وجراحة الفم واألسنان

33 180000 33 180000 الصيدلة

33 180400 33 180400 دكتور صيدلة

الصحة العامة واملعلوماتية

35 460700

 العابدية

طالب

35 460700

 العابدية

طالبات

صحة البيئة

33 460202 33 460202 تقنية التخدير

33 460302 33 460302 الخدمات الطبية الطارئة

35 460600 35 460600 التوعية والتعزيز الصحي

35 460800 35 460800 إدارة وتقنية املعلومات الصحية

35 461000 35 461000 الوبائيات

37 461100 37 461100 إدارة الخدمات الصحية
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كلية الهندسة والعامرة اإلسالمية

رقم التوصية رقم التخصص املقر رقم التوصية رقم التخصص املقر القسم

30 80101

 العابدية

طالب

- -

 العابدية

طالبات

هندسة عامرة إسالمية

30 80201 - - هندسة كهربائية

30 80203 - - )كهربائية )قوى كهربائية

30 80202 - - )كهربائية )الكرتونيات واآلالت

31 80301 - - هندسة مدنية

30 80401 - - هندسة ميكانيكية

23 80501 - - هندسة الحاسب اآليل

37 80101 - - الهندسة والعامرة

كلية املجتمع مبكة

25 131200

 العابدية

طالب

- -

 العابدية

طالبات

دبلوم تقنية املختربات

27 131300 - - دبلوم فني صيدلة

25 131400 - - دبلوم فني برصيات

25 133100 - - دبلوم علوم حاسب

25 133700 - - دبلوم فني معامري

25 135500 - - دبلوم املحاسبة املالية

25 135600 - - دبلوم التسويق

32 135700 - - دبلوم املصارف

معهد اللغة العربية

4 150100  العابدية

طالب

- -  العابدية

طالبات

تعليم اللغة العربية

2 150200 - - تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

كيفية اعتماد الخطة الدراسية لألقسام:
   بعد اعتماد الق�شم للخطة يتم الرفع لعمادة القبول والت�شجيل وذلك بعد اأخذ موافقة جلنة املناهج باعتماد اأن�شاء اخلطة الدرا�شية مع وجود جميع املحا�شر املتعلقة 

بذلك. وتكون على النحو التايل:
اأ - جمل�س الق�شم

ب - جمل�س الكلية
ج - جلنة املناهج بوكالة اجلامعة لل�شوؤون التعليمية

د - جمل�س اجلامعة
هـ - اإحالة قرار جمل�س اجلامعة لعمادة القبول والت�شجيل.
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كيفية أنشاء الكلية والقسم والتخصص بالمنظومة:

  تعريف م�شمى الكلية باللغة العربية والجنليزية مع رمز الكلية ح�شب تاريخ الإن�شاء يف املنظومة.
مثال توضيحي:   

تعريف م�شمى الق�شم باللغة العربية والجنليزية مع رمز كل ق�شم.
مثال توضيحي:   

 تعريف م�شمى التخ�ش�س باللغة العربية والجنليزية مع و�شف الدرجة العلمية.
مثال توضيحي:   

 تعريف المقرر الدراسي:
يتم تعريف املقرر الدرا�شي والأن�شطة وفق اخلطوات التالية:

١ - نظام القبول والت�شجيل - ال�شوؤون الكادميية - املقررات واخلطط - املقررات
مثال توضيحي:   
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 2 - ولالأن�شطة يتم اإدخال الف�شل الدرا�شي وتاريخ الإدخال واأن�شطة املقررات.
مثال توضيحي:   

تعريف الخطة الدراسية:
يتم تعريف اخلطط الدرا�شية وفق اخلطوات التالية:

١-نظام القبول والت�شجيل - ال�شوؤون الأكادميية - املقررات واخلطط - اخلطط الدرا�شية.
مثال توضيحي:   

المقررات:
يتم اإدخال جميع املقررات والتي مت تعريفها يف �شا�شة املقررات مع حتديد امل�شتوى واملتطلب ال�شابق.

مثال توضيحي:   



192

  نوع الدراسة:
وي�شتمل على :) ١-انتظام 2-زائر ٣-م�شتمع 4 - م�شائي 5 - انت�شاب 6 - متمم(.

مثال توضيحي:   

المستويات الدراسية:
جدول رقم ) 50(

الوصف انجليزي الوصف عريب الرمز

First األول 1

Second الثاين 2

Third الثالث 3

Forth الرابع 4

Fifth الخامس 5

Sixth السادس 6

Seventh السابع 7

Eighth الثامن 8

Ninth التاسع 9

Tenth العارش 10
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متطلبات الجامعة:
وهي املواد الإجبارية التي يتم تدري�شها جلميع اأق�شام اجلامعة وت�شتمل على 2١ وحدة درا�شية وهي على النحو التايل:

جدول رقم ) 5١(

األنشطة
الوحدات الدراسية اسم املقرر رقم املقرر التسلسل

عميل نظري

2 2 )القران الكريم )1 605101 1

2 2 )القران الكريم )2 605201 2

2 2 )القران الكريم )3 605301 3

2 2 )القران الكريم )4 605401 4

2 2 )الثقافة اإلسالمية )1 601101 5

2 2 )الثقافة اإلسالمية )2 601201 6

3 3 )الثقافة اإلسالمية )3 601301 7

2 2 )الثقافة اإلسالمية )4 601401 8

2 2 السرية النبوية 102101 9

2 2 اللغة العربية 501101 10

21
 مجموع الوحدات

الدراسية

اإح�شائية عن جميع اخلطط الدرا�شية باجلامعة
جدول رقم ) 52(

العدد
الخطط م

بكالوريوس سنة تأهيلية دبلوم

307 13 13 عدد الخطط الدراسية املعتمدة 1

21 2 - عدد الخطط الدراسية املستحدثة 2

االعتماد النهائي للخطة:
   يتم تدقيق اخلطة بعد النتهاء من اإدخال جميع بيانات اخلطة ثم تظهر ر�شالة )مت التدقيق( فبذلك يكون قد مت اعتماد اخلطة الدرا�شية يف املنظومة بنجاح 

وتكون جاهزة لعملية القبول.

اإلجراءات النهائية للخطة بعد االنتهاء منها:
١. طباعة اخلطة الدرا�شية

2. مراجعة اخلطة الدرا�شية املدخلة من قبل ق�شم اخلطط والربامج الدرا�شية بعمادة القبول والت�شجيل مع اخلطة املعتمدة من الق�شم.
٣. يتم تعديل اخلطة يف حالة وجود اأخطاء قبل العتماد النهائي.

4. اإر�شال اخلطة بعد الإدخال واملراجعة والتدقيق اإىل الق�شم.

متى يتم التعديل على الخطة:
يتم التعديل على الخطة الدراسية وفق التالي:

١. عدم وجود خريجني على اخلطة الدرا�شية, ويف حالة وجود خريجني ي�شتلزم اإن�شاء خطة جديدة.
2. يف حالة وجود تعديل على اخلطة الدرا�شية يتوجب اخذ املوافقة من اجلهات املعنية بذلك.

٣. اإر�شال اخلطة بعد التعديل املطلوب اإىل الق�شم.





قسم
 الخدمات الطالبية
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قسم الخدمات الطابية :
نبذة عن القسم:

      يقــوم ق�شــم اخلدمــات الطالبيــة علــى توفــري العديــد مــن اخلدمــات الإلكرتونية وغــري الإلكرتونيــة للطلبة؛ وقــد تتنوع هذه 
اخلدمات فمنها خدمة ذاتية,  ومنها خدمة مقدمة اإىل اإدارات واأق�شام اجلامعة, وكذلك خدمات مقدمة جلهات حكومية اأخرى, 

بالإ�شافــة اإىل م�شــاعدة الطلبة يف حل امل�شــاكل التي قد تواجههم يف الدخول عــرب البوابة الإلكرتونية.

األهداف التي يسعى القسم إلى تحقيقها:
خدمة الطالبة اأكادمييا.. ١
تطوير خدمات وعمليات القبول والت�شجيل مع التوظيف الأمثل للتقنية.. 2
الت�شهيل على الطالبة يف احل�شول على اخلدمة املطلوبة باأ�شرع وقت واأقل جهد.. ٣
توفري متطلبات احلركات الأكادميية ح�شب الوقت املحدد لها. . 4
م�شــاعدة الطالبــة يف احل�شــول علــى الأوراق املطلوبــة مــن اجلهات اخلارجيــة )كالأحوال املدنيــة , دورات �شــركة اأرامكو , . 5

مكاتب ال�شــتقدام ....الخ(.

مهام القسم:
طباعة اإفادة انتظام.  .١

طباعة اإفادة لتخفي�س تذاكر اخلطوط ال�شعودية.  .2
طباعة منوذج تاأجيل الف�شل الدرا�شي.  .٣
طباعة منوذج اعتذار الف�شل الدرا�شي.  .4

طباعة �شجل اأكادميي   .5
طباعة جدول الطالبة.  .6

طباعة مناذج )الإن�شحاب(.  .7
طباعة ال�شجالت الإر�شادية.   .٨

ا�شتالم وت�شليم البطاقات اجلامعية للطالبات املوؤجالت واملعتذرات عن الدرا�شة.  .9
حتديث موقع الطالبة.  .١0

تعديل بيانات الطالبة ال�شخ�شية ورقم هاتفها املحمول.  .١١
ت�شليم اأ�شول ملفات )�شهادات املرحلة الثانوية( للطالبات اخلريجات واملن�شحبات.  .١2
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إجراءات عامه عند تنفيذ أي خدمه للطالبة:  
تواجــد الطالبــة �شــخ�شياً مــع اإح�شار  البطاقــة اجلامعية اأو الهويــة الوطنية , يف حاله عــدم تواجد الطالبة يجــب  اأن حت�شر املوكلة 

توكيــل مــن املحكمة اأو تفوي�ــس من العمدة  بالإ�شافة اإىل البطاقة اجلامعيــة اأو ا�شل بطاقه الأحوال.

مدة املهمة اإلحصائية الخدمة املقدمة م

خالل العام الدرايس 382 إفادة إفادة انتظام 1

خالل العام الدرايس 148إفادة إفادة لتخفيض تذاكر الخطوط السعودية 2

الفرتة املحددة للتأجيل 141 منوذج منوذج تأجيل الفصل الدرايس 3

الفرتة املحددة لالعتذار 224 منوذج منوذج اعتذار الفصل الدرايس 4

خالل العام الدرايس 320 تحديث تعديل بيانات الطالبة الشخصية ورقم هاتفها املحمول 5

خالل العام الدرايس 337 تحديث تحديث موقع الطالبة 6

خالل العام الدرايس 45 جدول جدول طالبة 7

خالل العام الدرايس 605 سجل سجل أكادميي 8

نهاية الفرتة األكادميية 157 بطاقة استالم البطاقات الجامعية من قبل وحدة الشؤون األكادميية 9

بعد انتهاء الفصل الدرايس 1152 بطاقة
 تسليم واستالم البطاقات الجامعية للطالبات املؤجالت

واملعتذرات عن الدراسة
10

خالل العام الدرايس 44 شهادة تسليم شهادة الثانوية للطالبة املنسحبة 11

بعد انتهاء الفصل الدرايس 287 شهادة تسليم شهادة الثانوية للطالبات الخريجات 12

3842 اإلجاميل

إحصائية باإلنجاز السنوي لمهام وحدة الخدمات الطابية بشطر الطالبات
 خال العام الجامعي 1438/1437هـ

جدول رقم ) 5٣(
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مهام تم إنجازها : 
فرز ملفات الثانوية العامة للعامني ١4٣4/١4٣٣هـ ح�شب  املتوقع تخرجهن للف�شل الدرا�شي الثاين ١4٣٨/١4٣7هـ.  •

اإعــادة ترتيــب اأر�شــيف ملفــات الثانوية العامة وت�شنيفهــا معتمدين على الأرقــام اجلامعية للطالبات , واحلــروف الأبجدية ,   •
ــل الأعوام الدرا�شية. وت�شل�ش

مدة املهمة اإلحصائية الخدمة املقدمة م

خالل العام الدرايس 5202 إفادة إفادة انتظام 1

خالل العام الدرايس 865 تحديث تعديل بيانات الطالب الشخصية ورقم هاتفه املحمول 2

خالل العام الدرايس 1469 تحديث تحديث موقع الطالب 3

خالل العام الدرايس 266 جدول جدول طالب 4

خالل العام الدرايس 1260 سجل سجل أكادميي 5

خالل العام الدرايس 88 شهادة تسليم شهادة الثانوية للطالب املنسحب 6

بعد انتهاء الفصل الدرايس 219 شهادة تسليم شهادة الثانوية للطلبة الخريجني 7

9369 اإلجاميل

إحصائية باإلنجاز السنوي لمهام وحدة الخدمات الطابية بشطر الطاب
 خال العام الجامعي 1438/1437هـ

جدول رقم ) 54(
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النماذج المستخدمة في الوحدة:

طباعة اإفادة انتظام ) يف حالة تقدميها جلهات حكومية اخرى(:
الآلية: طباعتها من قبل املوظفة - ختمها من جناح عمادة القبول والت�شجيل.

طباعة اإفادة تخفي�س تذكرة اخلطوط ال�شعودية للرحالت الداخلية.
 الآلية :طباعتها وتوقيعها من قبل املوظفة ,ختمها من جناح عمادة القبول والت�شجيل.

طباعة ال�شجل الأكادميي: 
الآلية: طباعته من قبل املوظفة-  ختمه من جناح عمادة القبول والت�شجيل.
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طباعة ال�شجل الإر�شادي للطالبة: 
الآلية: طباعته من قبل املوظفة.

طباعة منوذج طلب )تاأجيل( عن الدرا�شة للطالبة:
الآلية: طباعته من قبل املوظفة ثم ا�شتكمال الإجراء من ق�شمها ثم 

 الذهاب لتعريف الطالبة من قبل وحدة ال�شوؤون الأكادميية ب�شطر الطالب
 واأخريا العودة اإىل ق�شم ال�شوؤون الكادميية ب�شطر الطالبات لتنفيذ احلركة.

طباعة منوذج طلب )اعتذار( عن الدرا�شة للطالبة:
الآلية: طباعته من قبل املوظفة ثم ا�شتكمال الإجراء من ق�شمها ثم

 الذهاب لتعريف الطالبة من قبل وحدة ال�شوؤون الأكادميية ب�شطر الطالب
 واأخريا العودة اإىل ق�شم ال�شوؤون الكادميية ب�شطر الطالبات لتنفيذ احلركة.
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طباعة جدول للطالبة:
الآلية: طباعته من قبل املوظفة.

حتديث موقع الطالبة:
مالحظة: حتديث كلمة املرور للطالبات )ي�شتلزم اإح�شار الهاتف املحمول اخلا�س بالطالبة اأو تعديله يف حالة مت تغيريه من قبل الطالبة(.

الآلية: ا�شتعادة كلمة املرور اأو التعديل يف بياناتها ال�شخ�شية  من قبل املوظفة اأو ذاتياً من قبل الطالبة.

طباعة منوذج طلب )ان�شحاب( من اجلامعة للطالبة.
الآلية: ا�شــتكمال الإجراءات من الأق�شــام املحددة ثم اإىل ق�شم ال�شوؤون الكادميية 
لتنفيذ احلركة وت�شليم البطاقة واأخريا العودة اإىل وحدة اخلدمات الطالبية ل�شتالم 

امللف واخلتم عليه.
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ا�شتعالم معلومات الطلبة:
�شا�شــة ت�شــتعلم بها املوظفة عن حالة الطالبة وبياناتها ال�شــخ�شية اأو عن رقمها اجلامعي ويتم ذلك من خالل اإح�شار �شــجلها املدين امل�شــجل باأ�شل الهوية 

الوطنية.
تعديل بيانات الطالبة ال�شخ�شية ورقم هاتفها املحمول

�شا�شة يتم من خاللها تعديل بيانات الطالبة ال�شخ�شية , بعد مطابقة اأ�شل الهوية الوطنية.
ت�شليم )البطاقات اجلامعية( للطالبات املوؤجالت اأو املعتذرات بعد تنفيذ احلركة من قبل ق�شم ال�شوؤون الأكادميية.

ت�شليم اأ�شل )�شهادة الثانوي( للطالبات اخلريجات اأو املن�شحبات بعد تنفيذ احلركة من قبل ق�شم ال�شوؤون الأكادميية.
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أهم مستجدات ومشاركات القسم خال  الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
1438/1437هـ

مدة املهمة املهمة

1438/4/4هـ
 استالم األرشيف وشهادات الثانوي مناقلة أختام االنسحاب من قبل

.وحدة القبول إىل وحدة الخدمات الطالبية

1438/6/12هـ
 االشرتاك ضمن اللجان املنظمة لحفل تخرج الدفعة )43) للعام

.الجامعي 1437/1436هـ لبعض منسوبات الوحدة

1438/8/28هـ
 إضافة صالحية تعديل بيانات الطالبة الشخصية )اسمها) من قبل

.وحدة القبول إىل وحدة الخدمات الطالبية

عادة قيد طالب منسحب لكيًا �إ

جدول رقم ) 55(

عادة قيد طالب منقطع عن �دلر�سة �إ

النماذج المستخدمة بالقسم
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إفادة انسحاب نهايئ لطالب من الجامعة

إفادة سنة االمتياز لطلبة الكليات الطبية والصحية
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تغيري نوع الدراسة من االنتظام إىل االنتساب

تغيري نوع الدراسة من االنتساب إىل االنتظام





وكالة عمادة
   القبول و التسجيل
التسجيل لشؤون 
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أسماء قيادات عمادة القبول والتسجيل 

لشؤون التسجيل

نبذة عن وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
ُتعــّد وكالة عمادة القبول والت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شــجيل حمــور الرتكاز يف اجلامعــة؛ حيث يرتبط القبول و الت�شــجيل 
عادة بوجود التعليم اجلامعي, و تطبيق لوائح اجلامعة الدرا�شية. وتاأتي اأهمية الوكالة من خالل امل�شوؤوليات املناطة بها يف 
تقدمي اخلدمات للطالبات و اأع�شاء هيئة التدري�س؛ فهي املركز الرئي�شي الذي تبداأ منه الطالبة  احلياة اجلامعية اإىل حني 
تخرجهـا فتكت�شب وعياً يف مواجهة ومعاجلة اأي م�شاكل قد تواجهها على ال�شعيد الأكادميي. كما اأن دور عمادة القبول 

و الت�شجيل نحو الطالبة ل تتوقف بعد تخرجهـا حيُث ت�شتمر عالقتها باجلامعة من خالل العمادة. 

رؤية وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
توفري خدمة متميزة ملن�شوبي اجلامعة من اأع�شاء هيئة تدري�س وطالب.

رسالة وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
يف ظل التطور التقني الذي نعي�شــه يف خمتلف قطاعات اجلامعة, ومتا�شــياً مع روؤية العمادة, فاإن الوكالة مبختلف اأق�شــامها 
ت�شــعى للتي�شــري على من�شــوبي اجلامعة من خالل تفعيل اخلدمات التي تقدمها الوكالة لتتم ب�شــكل اآيل مما يوفر عليهم 

الوقت واجلهد.

أهداف وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
تعزيز التعاون بني اجلهات امل�شاركة يف تنفيذ خطة الت�شجيل .. ١
ت�شهيل وتطوير الإجراءات اخلا�شة بالت�شجيل .. 2
و�شع خطة دقيقة وا�شحة لإعداد اجلدول الدرا�شي .. ٣
اإخراج جدول للطالبة بال�شورة التي تر�شيها والتي توافق م�شلحتها .. 4
ت�شجيل مقررات امل�شتوى الدرا�شي لكل طالبة  .. 5
احلر�ــس علــى ح�شول جميع الطالبات على جداول درا�شــي �شــواء كانت الطالبة ) خريجــة , ملتزمة  باخلطة , غري . 6

متعرث ة , متعرثة , حمولة , معاد قيدها( بعد الت�شــجيل اليل.
املحافظة على حقوق الطالبة وع�شو هيئة التدري�س اأكادمييا  وتعديلها ح�شب النظام .. 7
اإتاحة الفر�شة للطالبة باإمتام درا�شتها مبا يتوافق مع ظروفها .. ٨
تخريج اكرب عدد من الطالبات وفقا خلططهم الدرا�شية .. 9

د.عيل سويعد القرين وكيل عامدة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل

د. نعيمة بنت حامد ياركندي وكيلة عامدة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل

جدول رقم ) 56(
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مهام وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
اإعداد اجلداول الدرا�شية بالتن�شيق مع الأق�شام الأكادميية.  .١

اإعداد جدول الختبارات النهائية والتن�شيق مع الأق�شام الأكادميية يف حال وجود تعار�س.  .2
ت�شكني القاعات للمحا�شرات.  .٣

متابعة اإدخال نتائج الطالب.  .4
اإجراء املعادلت للمقررات الأكادميية.  .5

الرفع بال�شاعات الإ�شافية لأع�شاء هيئة التدري�س اإىل اإدارة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني.  .6
اإعداد جداول الطالب الزائرين للجامعة.  .7

اإعداد التقومي الأكادميي لل�شنة الدرا�شية القادمة بالتعاون مع وكالت العمادة.  .٨
الإ�شراف على الف�شل ال�شيفي.  .9

إنجازات وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل 
    متا�شــياً مــع توجــه عمادة القبول والت�شــجيل يف التحول الآيل يف اخلدمات الورقية املقدمــة, فقد اأ�شافت الوكالة خدمة 
طلبات الت�شــجيل مبوافقة الق�شــم لتتم من بوابة الطالب وتظهر مبا�شــرة لدى روؤ�شــاء الأق�شــام عو�شاً عن تقدمي خدمات 
احلــذف والإ�شافــة وتغيــري ال�شــعبة بال�شــكل الورقــي التقليدي , وقــد حر�شت الوكالة علــى اأن تكون جميــع املعلومات 
التي يحتاجها رئي�ــس الق�شــم يف �شا�شــة واحدة وذلك مل�شــاعدته يف اتخاذ القرار بتنفيذ اأو رف�س طلب الطالب, ومن تلك 
املعلومــات املعــدل الرتاكمي, العبء الدرا�شــي, ال�شــجل الإر�شــادي للطالب, وجــدول الطالب, وغريها مــن املعلومات 

الإ�شافية.
   وهــذه الإ�شافــة �شــاهمت ب�شــكل كبــري يف تخفي�س اأعداد الطــالب الزائرين لالأق�شــام الأكادميية اأو للعمــادة من اأجل 
تنفيــذ طلبــات احلــذف اأو الإ�شافة اأو تغيري ال�شــعبة خالل بداية الف�شل الدرا�شــي الثاين, وكذلــك يف الف�شل ال�شيفي 

١4٣٨/١4٣7هـ.
صورة توضح شاشة طلبات التسجيل بموافقة القسم
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 بلغــت اإح�شائيــة املعامــالت املنفــذة يف الوكالــة ب�شــطريها )طــالب وطالبات( مــن خالل برنامــج الت�شــالت الإدارية 
)الأر�شــفة الإلكرتونيــة( مــن بداية العــام وحتى تاريخ اإعــداد التقريــر )٣279١( معاملة, منها )١260١( نفذت ب�شــطر 

الطــالب و)20١90( ب�شــطر الطالبات .

جدول يوضح إحصائية المعامات المنفذة بالوكالة خال العام 1438/1437هـ

الخطط المستقبلية لوكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون 
التسجيل في التطوير

  خدمة إضافة مقرر للطالب من خارج الخطة
تنقــالت الطالــب بني الأق�شــام املناظــرة لأجل اإكمال النمــاذج الورقية وما قــد يعيقها من بريوقراطية حتتــاج من الوكالة 
العمــل علــى اإيجــاد اآلية اإلكرتونية لإجــراءات اإ�شافة مقرر للطالب من خارج اخلطة؛ لذا فــاإن الوكالة مهتمة باإيجاد حل 

لهذه الآلية وذلك بالتن�شــيق مع من�شــقي الكليات وممثلي عمادة تقنية املعلومات.

اإلجيابيات املتوقعة من تنفيذ هذا اإلجراء :
ت�شريع اإجراءات الطالب الزائر مما يعينه على ال�شتعداد اجليد للف�شل مبكراً.. ١  
تخفيف الأعباء التي يتحملها الطالب نتيجة تنقالته من الفروع اإىل املقر والعك�س.. 2  
التقليل من ال�شتهالك الورقي.. ٣  

جدول رقم ) 57(

املجموعمعامالت حمالة اإىلمعامالت حمالة منالوكالة
4٨0١7٨00١260١وكالة �شوؤون الت�شجيل ب�شطر الطالب
٨0١4١2١7520١90وكالة �شوؤون الت�شجيل ب�شطر الطالبات

١2٨١5١9975٣279١املجموع
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مخطط يوضح اآللية المقترحة إلجراءات قبول طالب زائر بين فروع الجامعة آليً
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خدمة استدراك نتيجة لطالب
يف خدمــة ا�شــتدراك نتيجــة لطالــب, ت�شــعى الوكالة للتحول مــن النماذج الورقيــة اإىل منوذج اإلكرتوين يبــداأ من �شفحة 
حما�شر املادة وتنتهي بطباعة النموذج عند موظف النتائج بعمادة القبول والت�شجيل. بحيث يراعى يف التحول الت�شل�شل 

الإداري يف اعتماد نتيجة ال�شتدراك.
اإلجيابيات املتوقعة من تنفيذ هذا اإلجراء :

املرونة يف الإجراءات الالزمة يف تنفيذ ال�شــتدراك, حيث اأن ذلك ل يتطلب من املحا�شر احل�شور للق�شــم وتعبئة . ١
منوذج ال�شتدراك.

 بداية الإجراء تتم من خالل املحا�شر ويف ذلك �شمان معرفته وموافقته على نتيجة ال�شتدراك املقدم للعمادة.. 2
ت�شــريع اإجــراءات تنفيــذ ال�شــتدراك وذلــك مــن خــالل تطبيــق العتمــادات الإلكرتونيــة مــن اجلهــات املعنيــة . ٣

بال�شــتدراك )رئي�ــس الق�شــم, عميد الكلية, عميد القبول والت�شــجيل, وكيل العميد ل�شــوؤون الت�شــجيل, املوظف 
املخت�ــس بق�شــم النتائج( .

مخطط يوضح اآللية المقترحة إلجراءات استدراك نتيجة آليا
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تطوير شاشة الحذف واإلضافة الحالية
ال�شا�شــة احلاليــة ينق�شهــا معلومــات مهمــة ممــا يجعــل موظف الت�شــجيل يخــرج من هــذه ال�شا�شــة وينتقل ملواقــع اأخرى 
للح�شول على معلومات تعينه على اتخاذ القرار. لذا فاإن وكالة القبول والت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شــجيل بداأت اجتماعات 
مكثفــة مــع عمــادة تقنية املعلومات بهدف تطوير �شا�شــة احلــذف والإ�شافة وبالتايل احل�شول علــى املعلومات املطلوبة عن 

الطالب بي�شــر و�شهولة.

صورة توضح الشاشة الحالية للحذف واإلضافة





قسم
التـسـجـيــــل  
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قسم التسجيل
رؤيــة قسم التسجيل :

الريــادة يف تقــدمي اخلدمــات املتميــزة للكليات والأق�شــام الأكادميية وطــالب وطالبــات اجلامعة باأف�شل امل�شــتويات حتت 
�شــعار اجلودة, رحلة م�شــتمرة ولي�شت حمطة و�شول.

 رسالــة قسم التسجيل:
تقــدمي اأف�شــل اخلدمات وباأعلى امل�شــتويات الحرتافية, وتقدمي الدعم وامل�شــاندة للكليات والأق�شــام الأكادميية مبا يخدم 

م�شلحة الطالب وطالبات اجلامعة يف م�شــريتهم الدرا�شية وفق اخلطة الدرا�شية.
 مهــــــــام قسم التسجيل:

اإعداد اجلداول الدرا�شية جلميع كليات اجلامعة, بالتن�شيق مع كليات اجلامعة.. ١
ت�شكني املقررات ح�شب القاعات املتاحة .. 2
ربط ال�شادة اأع�شاء هيئة التدري�س باملقررات التابعة لهم بالتن�شيق مع الأق�شام الكادميية.. ٣
عمل الت�شجيل اليل التجريبي .. 4
عمل الت�شجيل اليل النهائي .. 5
امل�شاركة يف اإعداد التقومي الأكادميي فيما يخ�ش�س الت�شجيل .. 6
و�شــع اخلطــط الزمنية اخلا�شة بت�شــجيل الطلبة مبا يتنا�شــب مع تخ�ش�ــس الطالب الأكادميي وح�شــب حالة الطالب . 7

الكادميية ومعدله الرتاكمي وم�شــتواه الدرا�شي .
و�شع األية الت�شجيل مبا يتنا�شب مع الكليات والأق�شام الكادميية.. ٨
متابعة عمليات احلذف والإ�شافة والتعديل عن طريق موقع اجلامعة.. 9

متابعة عمليات احلذف والإ�شافة والتعديل عن طريق الأق�شام الكادميية.. ١0
تقدمي اخلدمات الالزمة للكليات والأق�شام والطالب والطالبات.. ١١
اإعداد اإح�شائية ما قبل الت�شجيل .. ١2
متابعة الكليات ب�شــاأن حتديث اجلداول الدرا�شــية وا�شــتخراج املالحظات واإ�شعار الأق�شــام بها وو�شع القرتاحات . ١٣

املنا�شبة ملعاجلة املالحظات .
ت�شجيل جداول طلبة ال�شنة التح�شريية ح�شب املجموعات املنا�شبة .. ١4
ت�شجيل جداول طلبة الإعداد الرتبوي ح�شب املجموعات املنا�شبة .. ١5
اإعداد جدول المتحانات النهائية .. ١6
ت�شكني المتحانات النهائية يف القاعات املنا�شبة ح�شب املتاح .. ١7
ت�شجيل املقررات من خارج اخلطة مع املعادلة .. ١٨
اإلغاء اأو دمج اأو تغري موعد اأو تغري ع�شو هيئة التدري�س لل�شعب بالتن�شيق مع الأق�شام الكادميية .. ١9
منح الطالب الزوار من خارج اجلامعة اأرقام جامعية وتوجيههم لت�شجيل املقررات لهم ح�شب املتاح باجلامعة.. 20
اإعداد اخلطابات الالزمة لتوجيه الطلبة كزائرين اإىل جامعات اخرى .. 2١
امل�شاركة يف احت�شاب املعدل اإغالق الف�شل الدرا�شي واحت�شاب املعدل للطلبة وتفعيل الف�شل الدرا�شي القادم . 22
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الهيكل التنظيمي للقسم

السنة الدراسية:
ف�شالن رئي�شيني وف�شل �شيفي اإن وجد.

الف�شل الدرا�شي :
مدة زمنية ل تقل عن خم�شة ع�شر اأ�شبوعا تدر�س على مداها املقررات الدرا�شية ول تدخل من �شمنها فرتتا الت�شجيل 

والختبارات النهائية.
الف�شل ال�شيفي :

مــدة زمنيــة ل تزيد على ثمانية اأ�شــابيع ول تدخل من �شمنها فرتتا الت�شــجيل والختبــارات النهائية, وت�شاعف خاللها 
املدة املخ�ش�شة لكل مقرر.

اخلطة الدرا�شية:
هــي جمموعــة املقررات الدرا�شــية الإجبارية والختيارية واحلرة, والتي ت�شــكل من جمموع وحداتهــا متطلبات التخرج 

التــي يجب على الطالــب اجتيازها بنجاح للح�شول على الدرجة العلمية يف التخ�ش�س املحدد.
امل�شتوى الدرا�شي :

هو الدال على املرحلة الدرا�شية, وفق اخلطط الدرا�شية املعتمدة.
املقرر الدرا�شي :

مــادة درا�شــية �شمــن اخلطة الدرا�شــية املعتمدة يف كل تخ�ش�س )برنامــج( ويكون لكل مقرر رقم, ورمز, وا�شــم, وو�شف 
مف�شــل ملفرداتهــا مييــزه من حيث املحتوى, وامل�شــتوى عما �شــواه من مقررات, وملــف خا�س يحتفظ به الق�شــم لغر�س 

املتابعــة, والتقــومي, والتطويــر. ويجوز اأن يكون لبع�ــس املقررات متطلب, اأو متطلبات �شــابقة, اأو متزامنة معه.
الوحدة الدرا�شية :

املحا�شــرة النظريــة الأ�شــبوعية التــي ل تقــل مدتها عن خم�شــني دقيقة, اأو الدر�ــس ال�شــريري الذي ل تقــل مدتها عن 
خم�شــني دقيقــة, اأو الدر�ــس العملــي اأو امليــداين الذي ل تقــل مدتها عن مائــة دقيقة.

جلنة التن�شيق الأكادميي :
 جلنــة دائمــة ت�شــكل �شــنويا بقرار مــن مدير اجلامعة برئا�شــة عميــد القبــول والت�شــجيل, وع�شوية وكالء عمــادة القبول 
والت�شــجيل, وع�شــو هيئــة تدري�ــس من كل كليــة, اأو معهد ير�شــحها عميد الكلية اأو املعهد بالتن�شــيق مــع عميد القبول 
والت�شــجيل, مهمتهــا التن�شــيق بــني عمادة القبــول والت�شــجيل, والأق�شــام بالكليات واملعاهــد املختلفة يف كافــة اأعمال 

القبــول والت�شــجيل والتوجيه والإر�شــاد الأكادميي. ويكون لكل )من�شــق كلية( م�شــاعدة مبقــر الطالبات.
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          نظام الدرا�شة :
يتدرج الطالب يف الدرا�شة وفقا للقواعد التنفيذية التي يقرها جمل�س اجلامعة.  .١

ت�شمم اخلطط الدرا�شية مبا يعادل ثمانية ف�شول درا�شية على الأقل للمرحلة اجلامعية.  .2
أواًل : نظام السنة الدراسية الكاملة :

يجوز اأن تكون الدرا�شــة يف بع�س الكليات على اأ�شا�ــس ال�شــنة الدرا�شــية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات التي يقرها 
جمل�س اجلامعة, وحتت�شب ال�شنة الدرا�شية مب�شتويني .

ثانيً : نظام المستويات :
نظــام درا�شــي يق�شــم فيهــا العام الدرا�شــي اإىل ف�شلني رئي�شــني, ويجــوز اأن يكون هناك ف�شل درا�شــي �شيفــي, على اأن 
حتت�شــب مدتــه بن�شف مدة الف�شل الرئي�ــس. وتــوزع متطلبات التخرج لنيــل الدرجة العلمية اإىل م�شــتويات وفقا للخطة 

الدرا�شــية التي يقرها جمل�ــس اجلامعة
نظام احلذف والإ�شافة :

ي�شــع جمل�ــس اجلامعــة قواعد الت�شــجيل واحلــذف والإ�شافــة للمقررات �شمن م�شــتويات اخلطــة الدرا�شــية املعتمدة مبا 
ي�شمن ت�شــجيل الطــالب للحد الأدنى من العبء الدرا�شــي وفقــا لل�شوابط التالية:

• الطلبة امللتزمون باخلطة الدرا�شية يتم ت�شجيلهم تلقائياً 
 يتحــدد احلــد الأق�شــى للعــبء الدرا�شــي للطلبة غري املتعرثيــن مبا ليتجــاوز ١5 % من وحدات اخلطة الدرا�شــية , . ١

وبحد اأق�شى 2١ وحدة درا�شــية.
حتدد احلد الأق�شى للعبء الدرا�شي للطلبة املتعرثين درا�شيا مبا يلي :. 2

- ١2 وحدة درا�شية مبا يف ذلك مواد الر�شوب ملن يقل معدله الرتاكمي عن )5.١( .  
- ١5 وحدة درا�شية مبا يف ذلك مواد الر�شوب ملن يكون معدله الرتاكمي ) ١.5 ( اإىل اأقل من )75.١(.  

- ١٨ وحدة درا�شية مبا يف ذلك مواد الر�شوب ملن يكون معدله الرتاكمي ) ١.75 ( اإىل اأقل من )2.75(.  
- ١5 % من اخلطة الدرا�شية ملن يكون معدله الرتاكمي ) 2.75 ( اأو اأكرث , وبحد اأق�شى 2١ وحدة درا�شية.  

• الطالب املتعرثون درا�شــيا يتم ت�شــجيلهم يف املقررات مع مراعاة عدم التعار�س يف اجلدول الدرا�شــي , وا�شــتيفاء املتطلبات 
ال�شابقة للمقرر اأو املقررات املراد ت�شجيلها

• يعــد انخفا�ــس املعــدل الرتاكمــي للطالــب عــن ١.00 ) مقبــول( اإنــذارا اأكادمييــا موجهــا لــه, وي�شــار اإىل ذلــك يف اجلدول 
الإر�شــادي للطالب.

• يراعــي جمل�ــس الق�شــم )اأو املكتــب الأكادميي يف نظام ال�شــنة الدرا�شــية الكاملة( التــوازن يف توزيع املحا�شــرات واملواعيد 
عند اإعداد اجلدول الدرا�شي لكل م�شتوى من امل�شتويات الدرا�شية مبا يكفل ح�شن الأداء وتي�شري �شري العمل, وتزود عمادة 

القبول والت�شــجيل باأ�شــماء مدر�شي املقررات قبل بدء الف�شل الدرا�شي
• ل يجوز تعديل اجلدول الدرا�شــي من قبل الق�شــم الأكادميي بعد اعتماده لدى عمادة القبول والت�شــجيل اإل مبوافقة عميد 

الكلية يف احلالت ال�شرورية جدا ً, وبالتن�شــيق مع عمادة القبول والت�شــجيل.
• ت�شــع جلنــة التن�شــيق الأكادميــي خطة الت�شــجيل, وخطوات ت�شــجيل الطلبــة يف املقررات لــكل ف�شل درا�شــي , والنماذج 

بذلك. اخلا�شة 
• يلتزم كل ق�شــم بتطبيق تعليمات الت�شــجيل, وا�شــتخدام النماذج املخ�ش�شة التي يتم تزويده بها عن طريق من�شــق الكلية, 

وا�شتيفاء جميع البيانات املدرجة عليها .
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• يتوىل من�شــق الكلية متابعة من�شــقي الأق�شــام, ويقوم من�شــق الق�شم بالإ�شــراف على املكتب الإر�شادي يف اأداء مهامه 
املحدده .

• يحتفظ كل ق�شم )اأو املكتب الأكادميي يف نظام ال�شنة الدرا�شية الكاملة( مبلف يحتوي الآتي:
�شــورا مــن ال�شــجل الإر�شــادي للطالــب لكل ف�شل درا�شــي ومنــاذج العتذار والتاأجيــل والن�شــحاب الكلي من . ١

اجلامعــة واملعــادلت وتو�شية التخرج والقــرارات الأكادمييــة, والتاأديبية اإن وجدت.
اأي مهام اأو اأن�شطة اأخرى ي�شارك بها الطالب.. 2

نظام الن�شحاب من مقرر:
يجوز للطالب الن�شحاب بعذر من مقرر درا�شي اأو اأكرث وفق ال�شروط التالية :. ١
التقــدم بطلــب الن�شــحاب خــالل الفرتة مــن بداية الأ�شــبوع اخلام�ــس اإىل نهاية الأ�شــبوع ال�شاد�ــس مــن الف�شل . 2

الدرا�شي.
عدم الن�شحاب من اأكرث من مقررين درا�شيني يف الف�شل الدرا�شي.. ٣
اأن ل يقل جدول الطالب املن�شــحب بعد الن�شــحاب من مقرر اأو اأكرث عن ن�شف عدد الوحدات امل�شــجلة للطالب . 4

يف ذلك الف�شل.
موافقة رئي�س الق�شم املقدم للمقرر على ان�شحاب الطالب.. 5
ليجوز الن�شحاب من مقرر درا�شي يف الف�شل ال�شيفي.. 6

�شوابط اإعداد اجلدول الدرا�شي :
�شوف يتاح اإدخال اجلداول الدرا�شية بالق�شام اعتبارا من ال�شبوع الرابع وحتى نهاية ال�شبوع الثامن. ١
مراعاة عدم التعار�س يف مقررات امل�شتوى ح�شب اخلطة.. 2
يجب اأن ُتوزع كافة �ُشعب امل�شتوى الواحد على كافة اأيام الأ�شبوع.. ٣
ل مُيكن فتح �شعبتني لنف�س املقرر يف نف�س التوقيت ويتثنى منها متطلبات اجلامعة.. 4
عــدم ح�شــر مواعيــد مقــررات الق�شــم يف اأيــام معينــة مــن الأ�شــبوع, بحيث يتــم توزيع املقــررات على جميــع اأيام . 5

ال�شــبوع ابتــداء من يــوم الحد اإىل يوم اخلمي�ــس .
توزيــع املحا�شــرات طــوال اليــوم مــن املحا�شــرة الوىل اإىل الثانيــة ع�شــر للطــالب واإىل العا�شــرة للطالبــات, وعدم . 6

القت�شــار علــى الفــرتة ال�شباحيــة )مــن املحا�شــرة الأوىل اإىل املحا�شــرة الرابعة(, وذلك ل�شــد العجــز احلا�شل يف 
القاعات الدرا�شــية.

التقيــد بقاعــدة اجلــدول الدرا�شــي بحيــث يتم توزيع مواعيــد حما�شرات املقــرر الواحد الذي يقــدم باأكرث من لقاء . 7
علــى اأيــام ال�شــبوع كالتــايل: )الأحــد والثالثــاء(, )الثالثاء واخلمي�ــس(, )الثنــني والربعاء(, )الأحــد والثالثاء 

واخلمي�س(.
مراعــاة عــدم ات�شــال املحا�شــرات لأكرث من لقاءيــن, اأي و�شع املحا�شــرات الزوجية يف يوم والفرديــة يف يوم اخر. . ٨

علــى اإن تكــون املحا�شرة الفردية اعتبارا من املحا�شرة اخلام�شــة فما بعد.
مراعاة اأ�شــغال الغرف الدرا�شــية عند و�شــع مواعيد املحا�شرات فمثال )الأوىل والثانية( بــدل من )الثانية والثالثة( . 9

لن ذلــك يــوؤدي اإىل عــدم ال�شــتفادة مــن القاعــات الدرا�شــية يف املحا�شــرة الأوىل والرابعة وحرمــان الطالب من 
ت�شــجيل مقرر اخر وكذلك اإرباك عملية الت�شــجيل للطلبة يف املقررات امل�شــجلة من خارج الق�شــم.

يجب حتديد موعد كل مقرر . لذلك فاإن ال�شعبة املفتوحة بدون موعد ُتعترب غري موجودة.. ١0
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١١. يجــب حتديــد اأ�شــماء اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس ورقم املن�شــوب يف اجلــدول الدرا�شــي مع اإمكانيــة تعديل ذلــك قبل بدء  
الدرا�شة.

١2. �شــوف يتم رفع احلد الدنى لعدد الطالب يف ال�شــعبة تلقائياً اإىل 40 لل�شــعبة النظرية و ٣0 لل�شــعبة العملية وفقا ملح�شر 
اللجنة ال�شت�شارية العليا الرابعة لعام ١4٣7/١4٣6هـ , على اإن يحدد عدد ال�شعب العملية على �شوء اجلزء النظري. 
١٣. يجب اإن يت�شــاوى جمموع اإعداد الطلبة يف ال�شــعب النظرية مع جمموع اإعداد الطلبة يف ال�شــعب العملية لنف�ــس املقرر 

مبا بتوافق مع اإح�شائية ما قبل الت�شــجيل.
١4.يف حال نق�س ال�شعب عن العدد املطلوب وفقاً لالإح�شائية, فيتم رفع �شقف ال�شعبة لتغطي الحتياج الفعلي.

١5.يتم اإدخال احلد الدنى كـ ١0 طالب لل�شعبة لعطاء موؤ�شر عند الن�شحاب .
١6.التاأكيــد علــى عــدم فتــح اأي مقــرر اأو تعديل موعد بعد اأجراء الت�شــجيل اليل يف موعد اق�شاه نهاية ال�شــبوع الثاين من 
بدء الدرا�شــة. على اإن يتم  ذلك مبوجب خطاب من رئي�ــس الق�شــم املُقدم للمقرر موجه اإىل عمادة القبول والت�شــجيل 
مرفق به منوذج فتح �شعبة حُمدداً به رقم وا�شم املقرر واملوعد املقرتح و ا�شم ع�شو هيئة التدري�س و قائمة باأ�شماء الطالب 

الذين يرغبون يف ت�شــجيل املُقرر مع اأرقامهم اجلامعية.
١7. مراعاة ارتباط رقم املقرر بعدد الوحدات الدرا�شية وربطه بالق�شم امل�شتفيد عند اختالف عدد الوحدات

١٨. ت�شكني املقررات الدرا�شية يف القاعات املخ�ش�شة لكل ق�شم.
١9. يف حالة ا�شــتخدام القاعات املُخ�ش�شة لكم بالكامل, ميكنكم ترك القاعة فارغة و�شــوف نقوم بالبحث عن قاعة �شــاغرة 

و�شــيتم لحقــا ابالغكــم برقم القاعــة اإن وجد اأو تغري موعد املحا�شرة ح�شــب القاعات املتاحة .
20. �شــوف يتم ا�شــتخدام املواعيد ال�شــاغرة للقاعات املُخ�ش�شة لكم لت�شــديد احتياج الأق�شــام الأخرى بنهاية فرتة اإدخال 

اجلدول.
ـ �شــبكة ( وحتديد املعامل ومقــررات التدريب خارج  ـ ا�شــتديوـ  2١. حتديــد نــوع القاعــات اأمــام كل مقرر درا�شــي ) داخليـ 

اجلامعة, وحتديد اأن�شــطة املقررات �شــواء كانت نظري اأو عملي والربط بينهما يف حال رغبة الق�شــم بذلك . 
22. يعترب من�شق الكلية هو ال�شخ�س الوحيد املخول للتن�شيق بني عمادة القبول والت�شجيل وروؤ�شاء الأق�شام.

2٣. يحق لعمادة القبول والت�شجيل حذف اأو تعديل اأي مقرر خمالف لل�شوابط اعاله .
�شوابط ال�شاعات ال�شافية :

�شرورة اكتمال ان�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ــس بالق�شــم حيث يقوم رئي�ــس كل ق�شــم باإر�شــال اجلدول الدرا�شــي الكامل   .١
جلميع اأع�شاء هيئة التدري�ــس يف الق�شــم لكل ف�شل درا�شــي جلميع اأع�شاء هيئة التدري�س يف الق�شم لكل ف�شل درا�شي 
لعمــادة القبــول والت�شــجيل علــى اإن يكون مو�شــح فيه باأنهم يــوؤدون الن�شاب املفرت�س ح�شــب الالئحــة وذلك يف مدة 

اق�شاها نهاية ال�شــبوع الثاين من كل ف�شل درا�شــي .
تلتزم الأق�شــام باأعداد الطالب امل�شــجلني يف كل جمموعة باإعتبار احلد الدنى لعدد الطالب يف ال�شــعبة هو ٣0 عملي   .2

و 40 نظري.
احلــد الدنــى لعــدد الوحــدات ال�شافية لكل ع�شو هيئة تدري�ــس هو ثالث وحدات درا�شــية وي�شــمل ذلك الوحدات   .٣

الدرا�شــية التي يوؤديها ع�شو هيئة التدري�ــس يف كلية خدمة املجتمع والتعليم امل�شــتمر.
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احلــد الأعلــى لعــدد الوحــدات ال�شافية لكل ع�شو هيئة تدري�ــس هو ثمان وحدات درا�شــية وي�شــمل ذلــك الوحدات   .4
الدرا�شــية التــي يوؤديهــا ع�شو هيئة التدري�ــس يف كليــة خدمة املجتمع والتعليم امل�شــتمر.

يف حالة وجود عجز يف العبء التدري�شــي للع�شــم بعد اكتمال ان�شبة كافة اأع�شاء هيئة التدري�ــس بالق�شــم يقوم رئي�ــس   .5
الق�شم باإر�شال اجلدول الدرا�شي الكامل جلميع اأع�شاء هيئة التدري�س لكل ف�شل درا�شي اإىل عمادة القبول والت�شجيل 
مو�شحــا فيــه الن�شــال املفرت�س تاأديته ح�شــب الالئحة وال�شــاعات ال�شافية املقــرة يف رابعا وذلك يف مــدة اق�شاها نهاية 

ال�شــبوع الثاين من كل ف�شل درا�شي.
يف حالة وجود عجز بالعبء الدرا�شــي يف الق�شــم مع اكتمال ان�شبة كافة اأع�شاء هيئة التدري�ــس تعطى الولوية لأع�شاه   .6
هيئة التدري�ــس املوؤهلني من اأق�شــام الكية اأو من الكليات اأو العمادات اأو املعاهد اأو الدارات الأخرى باجلامعة ل�شد هذا 

العجز.
اخلدمات التي يقدمها ق�شم الت�شجيل  .7

هذا الق�شــم يعترب من اأكرث اأق�شــام العمادة خدمة للطالب, وذلك نظراً مل�شــوؤوليته عن خدمات جداول الطالب واأع�شاء   .٨
هيئة التدري�ــس بالإ�شافة اإىل دوره يف ت�شــكني القاعات واإعداد جدول الختبارات النهائية. 
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قامئة �خلدمات �ليت يقدهما قسم �لتسجيل
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�إحصائية حراكت �لتسجيل ابلإنرتنت ابلفصل �دلر�يس �لأول ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

�إحصائية حراكت �لتسجيل ابلإنرتنت ابلفصل �دلر�يس �لثاين ١٤٣٨/١٤٣٧هــ

عدد املقررات عدد الطلبة  حركة الت�شجيل
٣6٣22 ١5٨٨١ الإ�شافة

١7277٣ ٣7٣05 احلذف
١4٨٣27 ٣4207 تغيري ال�شعبة
٣57422 ٨7٣9٣ الإجمايل

عدد املقررات عدد الطلبة  حركة الت�شجيل
4926٣ 2١4٣4 الإ�شافة

١945٨7 40١24 احلذف
١66١22 ٣6476 تغيري ال�شعبة
409972 9٨0٣4 الإجمايل

جدول رقم ) 5٨(

جدول رقم ) 59(
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�إحصائية حراكت �لتسجيل ابلإنرتنت ابلفصل �لصيفي ١٤٣٨/١٤٣٧هــ

جدول يوحض �إحصائية �ملعامالت �ملنفذة بقسم �لتسجيل خالل �لعام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

جدول رقم ) 6١(

عدد املقررات عدد الطلبة  حركة الت�شجيل
٣6206 ١5٨22 الإ�شافة
6959 409٨ احلذف
605 450 تغيري ال�شعبة

4٣770 20٣70 الإجمايل

املجموعمعامالت حمالة اإىلمعامالت حمالة منق�شم الت�شجيل
6٣9١242١٨٨5وكالة �شوؤون الت�شجيل ب�شطر الطالب
١١١١4٣0054١١وكالة �شوؤون الت�شجيل ب�شطر الطالبات

١75055427296املجموع

جدول رقم ) 60(
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إنجازات قسم التسجيل
خطة التسجيل للفصل الدراسي األول لعام 1437 /1438 هـ

تطبيقا لقرار الهيئة ال�شت�شارية فقد متكنا من النتهاء من و�شع جداول الطالبات ملقرات الطالبات بدون احلاجة اإىل وجود 
متعاونني كالتايل :-

أوال: تم عقد االجتماع األول في يوم االثنين بتاريخ 1437/5/13هـ الساعة 11 صباحا مع 
جميع وكيات الكليات ومنسقات الكليات للتجهيز للفصل الدراسي األول للعام 

الدراسي  37-1438هـ كالتالي:
مت توزيع �شوابط الت�شجيل التي ت�شتند عليها الأق�شام لإعداد جداولهن.   •

التاأكيد على الأق�شام ب�شرورة اللتزام بفتح مقررات امل�شتويات الفردية فقط من اخلطط الدرا�شية بالكامل.  •
فتح الإح�شائيات واإعداد اجلداول يف ح�شاب روؤ�شاء  الأق�شام و وكيالتهن.  •

مت ت�شليم اجلداول من الأق�شام للعمادة بتاريخ 26/ 6/ ١4٣7  لعمادة القبول والت�شجيل بعد النتهاء من اإعدادها.  •
متت مراجعة اجلداول الدرا�شية من قبل موظفات عمادة القبول و الت�شجيل ل�شوؤون الت�شجيل كالتايل:  •

١. مراجعة �شحة فتح اجلداول بناء على خطة الق�شم املعتمدة. 
2. مراجعة حجز املقررات للق�شم الذي �شي�شتفيد منه يف الف�شل الأول ح�شب اخلطط الدرا�شية.

٣. اإجراء الت�شجيل اليل التجريبي ١ بعد رفع �شقف ال�شعب جميعها اإىل ١00 حتى نتمكن من معرفة الحتياج الفعلي 
لعدد ال�شعب يف كل مقرر ,  واإعطاء فر�شة لت�شجيل جميع الطالبات مبا فيهن املتعرثات , وذلك بتاريخ  ١4٣7/7/١هـ

4. مراجعة عدد ال�شعب الواجب فتحها وحجز ال�شعب لالأق�شام املطلوبة.
5. التاأكد من احتمالية وجود معادلت لبع�س املقررات لتاليف الأخطاء وامل�شاكل يف ت�شجل الطالبات. 

6. مت حجز املقررات التي لها معادلة حتى ل ت�شاف للطالبات اللواتي تختلف عدد ال�شاعات يف خطتهن .
7.  مت التاأكد من فتح جميع املقررات للكليات امل�شتفيدة من الكليات والأق�شام املقدمة للمقرر.

٨. مت التاأكد من التزام الأق�شام ب�شوابط الت�شجيل 
9. مت التاأكد من وجود قاعة لكل �شعبة.

١0.مت التاأكد من منا�شبة �شقف القاعة ل�شقف ال�شعبة يف كل مقرر.

ثانيا : تم عقد اجتماعات دورية مع كل قسم في كل كلية لتعديل الجداول بناء على 
ضوء التسجيل االلي التجريبي وذلك في الفترة من تاريخ 1437/7/3هـ وحتى تاريخ 

1437/7/15هـ ويتم توضيحها بما يلي :
خماطبة الأق�شــام لفتح اأو غلق ال�شــعب بناء على �شوء الت�شــجيل اليل التجريبي ١ و اإح�شائية ما قبل الت�شــجيل ال�شادرة   •

من عمادة القبول و الت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شجيل.
درا�شة فتح �شعب للم�شتوى الأول يف كل ق�شم بعد ال�شتعانة بالأعداد املبدئية للم�شتجدات واملتاأهالت واملحولت .  •
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تعديل الأخطاء يف اخلطط الدرا�شية بقدر الإمكان ومراجعتها .  •
امل�شــاعدة يف توفــري اأع�شــاء هيئة تدري�ــس للكليات واملقــرات التي لديها عجز عــن طريق خماطبة الكليــات الأخرى والتي   •
لديها وفرة يف اأع�شاء هيئة التدري�س لتغطية عجز اأع�شاء هيئة التدري�س و اإكمال اأن�شبة من ل يوجد لدية ن�شاب كامل يف نف�س 

التخ�ش�س .
ت�شــجيل اأ�شــماء الطالبات اخلريجات يف املقررات) امل�شــتويات الزوجية( والتي لن يتم فتحها يف ال�شيف حلجز مقاعد لهن   •

قبــل فتحهــا للطالبــات يف فــرتة تعديل اجلداول وذلك بعد ا�شــتكمال فتح جميع �شــعب امل�شــتويات الفردية.

ثالثا : عقد اجتماع مع وكيات األقسام و المنسقات من الفترة7/17 /1437هـ وحتى 
تاريخ  1437/7/28 

ملراجعة التعديالت التي مت التفاق عليها يف الجتماع الأول.  •
التاأكد من �شحة رقم التو�شية واملقرات املختلفة التي يتم  عليها  القبول  يف �شهري ) رجب + �شعبان(  •

مطابقة  عدد ال�شــعب املفتوحة يف الأق�شــام والكليات املختلفة باأعداد القبول يف �شيا�شــات القبول وخماطبة الأق�شام للقيام   •
بالــالزم مــن فتح واإغالق �شــعب املقررات ابتــداء من تاريــخ ١4٣7/7/١7هـ

رفع �شــقف مقررات امل�شــتوى الأول للم�شــتجدات اإىل  200موؤقتا وذلك ل�شمان ت�شــجيل جميع امل�شــتجدات و املتعرثات   •
يف مقــررات امل�شــتوى الأول و بالتــايل معرفة عدد ال�شــعب الفعلية التي يجــب فتحها يف كل مقرر.

رابعً: مراجعة سياسات القبول للفصل الدراسي االول لعام   1437 -1438 هـ
التاأكد من �شحة رقم التو�شية واملقرات املختلفة التي يتم عليها  القبول  يف �شهري ) رجب + �شعبان(  •

مطابقة عدد ال�شــعب املفتوحة يف الق�شــام والكليات املختلفة باأعداد القبول يف �شيا�شــات القبول وخماطبة الق�شــام للقيام   •
بالــالزم من فتــح واغالق �شــعب املقررات ابتــداء من تاريــخ ١4٣7/7/١7هـ

رفع �شــقف مقررات امل�شــتوى الأول للم�شــتجدات اىل 200موؤقتا وذلك ل�شمان ت�شــجيل جميع امل�شــتجدات و املتعرثات   •
يف مقــررات امل�شــتوى الأول و بالتــايل معرفــة عدد ال�شــعب الفعلية التي يجب فتحهــا يف كل مقرر.

خامسا : اجراء تسجيل إلى تجريبي نهائي بتاريخ 1437/11/13هـ وذلك بعد االنتهاء 
من  األتي:

١. القبول
2. اإغالق الف�شل ال�شيفي وح�شاب املعدلت. 

٣. تن�شيط اأرقام املحولت واملف�شولت اأكادمييا  واإعادة القيد.
4. مراجعة اخلطط الدرا�شية لالأق�شام اجلديدة املفتوحة  للتاأكد من �شحتها. 

5. ا�شتكمال فتح جميع املقررات لالأق�شام اجلديدة املفتوحة مع بداية العام الدرا�شي ١4٣7 هـ
6. م�شاعدة الكليات بالتوا�شل مع الكليات الأخرى لفتح �شعب املقررات لها 
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األقسام المستحدثة بمقر الزاهر للعام الدراسي 1438/1437 هـ

رقم التوصية األقسام املستحدثة الكلية م

37 متويل

كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية 137 تامني

37 املصارف واألسواق املالية

األقسام المستحدثة بمقر ريع ذاخر للعام الدراسي 1437/ 1438هـ

رقم التوصية األقسام املستحدثة الكلية م

37 السياحة والفندقة كلية إدارة األعامل 1

الخطط  المستحدثة العام الدراسي1437/ 1438هـ بمقر الزاهر

رقم الخطة القسم الكلية م

37

الفيزياء

كلية العلوم التطبيقية

1

الكيمياء 2

الرياضيات 3

األحياء 4

برنامج اإلعداد التربوي المقدم لطالبات ما بعد السنة التحضيرية

رقم التوصية رمز التخصص القسم الكلية م

69 40102 أحياء

كلية العلوم التطبيقية

1

69 40208 كيمياء بحته 2

69 40302 فيزياء 3

69 40402 رياضيات 4

30 140102 حاسب  أيل 5

جدول رقم ) 62(

جدول رقم ) 6٣(

جدول رقم ) 64(

جدول رقم ) 65(
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سادسا : عمل اجتماع مع وكيات األقسام والمنسقات وفق الجدول التالي وذلك من 
تاريخ 1437/11/15هـ وحتى تاريخ 1437/11/27هـ:

    لقــد بذلنــا كل جهــد يف العمادة لفتح مقررات امل�شــتويات الفرديــة كاملة جلميع طالبات جامعة اأم القــرى يف مقراتها املختلفة 
واملذكورة يف التقرير بدون وجود متعاونات ) ماعدا ق�شــم الدعوة والثقافة الإ�شــالمية وق�شــم القراءات(  وذلك بف�شل من اهلل ثم 

بناء على توجيهات الهيئة ال�شت�شارية  
 حيث كانت خطة المراجعة كما يلي :

غلق وفتح ال�شعب املنا�شبة لإعداد الطالبات امل�شتجدات و امل�شجالت يف الت�شجيل الآيل التجريبي النهائي. ١
مراعاة مالءمة عدد امل�شجالت يف ال�شعب ب�شقف القاعة. . 2
�شتكمال اأن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س.. ٣
�شــتكمال العجــز يف اأع�شــاء هيئــة التدري�ــس بال�شــتعانة باأع�شــاء هيئــة التدري�ــس مــن كليات اخــرى مع مراعاة تنا�شــب . 4

لتخ�ش�س ا
جميــع الكليــات اأظهــرن تعاون ملمو�ــس ونخ�س بالذكــر الكلية التي اأظهرت تعــاون كبري بحيث اأعــادت ترتيب جداولها . 5

مرتني و ذلك لتغطية العجز يف الكليات الأخرى)  كلية الت�شاميم  و كلية احلا�شــب الآيل و كلية العلوم التطبيقية و ق�شــم 
اللغــة الجنليزية (  بكل �شدر رحب.

توضيح وضع األقسام و التعاون بينهم بإحصائية في التقرير التالي:

 ) اأول ( كلية ال�شريعة مبقر الزاهر ) اكتفاء ذاتي يف الق�شم (
 ) ثانيــا ( كليــة الرتبيــة مبقــر الزاهــر ) تغطيــة العجز مــن داخل الكلية وال�شــتعانة بكليــة الت�شاميم لتغطية العجز يف ق�شــم 

الرتبيــة الأ�شــرية و بكلية العلــوم التطبيقية لتغطية العجــز يف الرتبية اخلا�شة ( 
 ) ثالثا ( كلية العلوم التطبيقية مبقري الزاهر والعزيزية ) اكتفاء ذاتي يف كل ق�شــم وامل�شــاهمة يف ت�شــكني مقررات يف كلية 

الرتبية مبقر الزاهر  والكلية اجلامعية باجلموم  وكلية املجتمع مبقر �شارع من�شور (.
 اإجمايل عدد ال�شاعات الأ�شبوعية املقدمة من كلية العلوم التطبيقية )٨5 �شاعة ( كالتايل:

• لق�شم الرتبية اخلا�شة بالزاهر
• ١2�شاعة معتمدة من الريا�شيات

• ١٨ �شاعة معتمدة من الفيزياء
• للكلية اجلامعية باجلموم

• ١6 �شاعة معتمدة من الريا�شيات
• 9 �شاعات معتمدة من الفيزياء
• 22 �شاعة معتمدة من الكيمياء
• لكلية املجتمع مبقر �شارع من�شور

• ٨ �شاعات من الريا�شيات
 ) رابعا ( كلية اللغة العربية مبقريها الزاهر وريع ذاخر ) اكتفاء ذاتي ( 

)خام�شا ( كلية الدعوة مبقر الزاهر ل يوجد عجز يف جميع مقررات التخ�ش�س لالأق�شام الأربعة.
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 تقريــر عــن قســم القــراءات و المقــدم مــن قســم القــراءات لمقــرر قــرآن كريــم  إجمالــي العجــز 

)594 ( ســاعة معتمــدة(   

عجز 4٣4 �شاعة معتمدة يف الزاهر  •
عجز 6 �شاعات معتمدة يف العزيزية  •

عجز 66 �شاعة معتمدة يف ريع ذاخر.  •
عجز ٨٨ �شاعة معتمدة يف الكليات الطبية   •

    وح�شــب اإفادة الق�شــم باأنه يف حالة اإ�شــناد اجلداول للمعيدات و املحا�شرات الدار�شــات بالق�شــم ف�شــيكون هناك عجز بواقع 266 
�شاعة معتمدة فقط ويف حالة رفع �شقف ال�شعبة اإىل 45 طالبة لن يكون هناك عجز على الإطالق. علما باأن املجموعات التي مت فتحها 

حمجوزة للطالبات ح�شــب خططهن الدرا�شــية و يدر�شن املقرر يف الف�شل الأول.

تقرير عن قسم الثقافة لمقرر الثقافة اإلسامية :  إجمالي العجز )312  ساعة معتمدة(

عجز 274 �شاعة معتمدة يف مقر الزاهر.  •
٣٨ �شاعة معتمدة يف مقر ريع ذاخر .  •

الكليات الطبية  •
  ) �شاد�شا ( كلية العلوم الجتماعية مبقريها الزاهر وريع ذاخر )اكتفاء ذاتي يف كل ق�شم( ما عدا ق�شم علم املعلومات 

حيث تعاون معها كلية احلا�شب الآيل مبقر الزاهر و الكلية اجلامعية باجلموم.
 وم�شاهمة ق�شم اللغة الإجنليزية يف ت�شكني مقررات للغة الجنليزية باجلموم. ب )١6 �شاعة معتمدة(

   ) �شابعا ( كلية احلا�شب الآيل مبقر الزاهر, اكتفاء ذاتي.
 وامل�شاهمة يف ت�شكني مقررات لق�شم علم املعلومات من كلية العلوم الجتماعية بواقع) ٣6 �شاعة تقريبا(.

   ) ثامنا ( كلية العلوم املالية والقت�شادية الإ�شالمية مبقر الزاهر )اكتفاء ذاتي(
   ) تا�شعا ( كلية اإدارة الأعمال مبقر ريع ذاخر )اكتفاء ذاتي(
   )عا�شرا ( كلية الت�شاميم مبقر �شارع من�شور ) اكتفاء ذاتي(

  وامل�شاهمة يف ت�شكني مقررات  لق�شم الرتبية الأ�شرية بكلية الرتبية بواقع )١٣١�شاعة تقريبا( كما يلي: 
6٣ �شاعة من ق�شم ت�شميم الأزياء.
52 �شاعة من ق�شم ت�شميم داخلي.

١6 �شاعة من ق�شم ال�شكن.
) احلادي ع�شر ( كلية الق�شاء والأنظمة: ) اكتفاء ذاتي (  

عجز يف تقدمي مقرر النظام التجاري و يقدم لكلية العلوم املالية و القت�شادية الإ�شالمي.
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) الثاين ع�شر ( الكلية اجلامعية باجلموم: 
 لديهم عجز يف املقررات العامة:

مقررات القراآن الكرمي      ) 40 �شاعة معتمدة(
مقررات الثقافة الإ�شالمية  ) ٣٣ �شاعة معتمدة (

املدخل لدرا�شة العقيدة  ) 4 �شاعة معتمدة(
اللغة العربية          ) ١6�شاعة معتمدة(
ال�شرية النبوية      ) 6 �شاعات معتمدة(

فقه العبادات    ) 4 �شاعات معتمدة(
لغة اجنليزية    ) ٨ �شاعات معتمدة(

وامل�شاهمة يف ت�شكني مقررات  لق�شم علم املعلومات  بكلية العلوم الجتماعية بواقع )6�شاعات تقريبا( .  •
سابعا : برنامج اإلعداد التربوي

   مت ت�شــجيل طالبــات الإعــداد الرتبــوي الالتــي معدلتهــن اأقل مــن 2.50 والالتي يبلــغ عددهن اأكرث مــن 200 طالبة يف فرتة 
زمنية ق�شــرية وخارج فرتة التقومي.

خطة التسجيل في الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 هـ  
   اإن القفــزة الكبــرية التــي اأدت اإىل جنــاح خطــة الت�شــجيل منــذ بدايــة الف�شــل الدرا�شــي الثــاين ١4٣6هـــ /١4٣7 هـ بن�شــبة عالية 
جــدا كمــا ت�شــهد جميــع كليــات اجلامعــة ت�شــل اإىل ١00% متــت بف�شــل مــن اهلل , ومن ثــم اإىل تنفيــذ وتعديــل اآليات وروؤيــة جديدة 
يف نظــام الأوراكل اخلا�ــس بعمــادة القبــول والت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شــجيل , كانــت مو�شوعــه ومدرو�شــة م�شــبقٌا �شمــن املقرتحــات 
والتو�شيــات يف خطــط ت�شــجيل �شــابقة  , والتــي حققت الهدف املرجو منه األ وهو ت�شــهيل وتطويــر الإجراءات اخلا�شة بالت�شــجيل , 
وكذلــك نتيجــة و�شــع خطــط لذلــك مــن الوكالــة و تو�شيحها للكليــات و الأق�شــام الأكادمييــة يف الجتماعــات واللقــاءات املتعددة, 
والتــي متــت قبــل تنفيــذ خطــة الت�شــجيل و تعديــل اجلــداول مبدة زمنية مدرو�شــة مــع اجلهات امل�شــاركة يف خطــة الت�شــجيل . و ذلك 
بالتوا�شــل اأ�شا�شــا مــع من�شــقات الكليــات و وكيالتهــا لل�شــوؤون التعليميــة ورئي�شــات الأق�شــام و بع�ــس املر�شــدات احلري�شــات على 
فهــم اآليــة عمــل  الت�شــجيل لــكل الكليــات . ناهيــك عــن املكاملــات الهاتفيــة امل�شــتمرة  منــذ بدايــة و�شــع خطــة الت�شــجيل اخلا�شة 
بداخــل العمــادة  , وكذلــك خطــة الت�شــجيل اخلا�شــة باملقررات العامــة يف خارج العمــادة . والتي مت خاللها مناق�شــه  اأغلــب  النقاط  
الــواردة يف التقريــر و اإعطائهــن جميــع احللــول لكافــة العقبــات التــي تواجههــن وحثهــن علــى التوا�شــل مــع العمــادة يف اأي وقــت . 
ب�شفــه  مر�شــدات(   , اأق�شــام  رئي�شــات  ,من�شــقات,  البع�س)وكيــالت  بع�شهــن  مــع  التوا�شــل  علــى  كذلــك  وحثهــن 
ــة  ــامهن ,  بالإ�شاف ــجيل يف اأق�ش ــل الت�ش ــيابية تعدي ــوؤدي اإىل ان�ش ــي ت ــكالت الت ــع امل�ش ــل جمي ــن ح ــن م ــى يتمك ــتمرة حت م�ش
اإىل �شــرورة  رفــع احتياجاتهــن مــن ) اأجهــزة , مدخــالت , �شابطــة امــن , الــخ..(  للجهــات املعنيــة بالأمــر  يف وقــت 
مبكــر. ونتيجــة ملــا ذكــر , ُنفــذت خطتــي الت�شــجيل علــى اأكمــل وجــه ممــا اأدى وبتوفيــق وف�شــل مــن اهلل اإىل جناحهــا .
درا�شــي  ف�شــل  كل  يف  نقــوم  كمــا  اجلــداول  تعديــل  خطــة  الثــاين  الدرا�شــي  الف�شــل  هــذا  طورنــا  فقــد  بذلــك  و 
الت�شــجيل. ل�شــوؤون  الت�شــجيل  و  القبــول  عمــادة  بخدمــات  للرقــي  جديــدة  حلــول  اقــرتاح  و  ال�شــلبيات  بتــاليف 
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الخطــوات التــي تــم تنفيذهــا و اعتمادهــا للفصــل الدراســي الثانــي عــام 
1438/1437هـ

أوال : االستعداد لتجهيز  الجداول الدراسية مع األقسام :
توجيه خطاب لوكيالت الكلية لل�شئون التعليمية ورئي�شات الأق�شام واملن�شقات بال�شوابط واخلطوات والإجراءات املتبعة لفتح . ١

املقررات الزوجية للف�شل الثاين من العام الدرا�شي ١4٣٨/١4٣7هـ بتاريخ ١4٣٨/١/١١ هـ  مع اإح�شائية ما قبل الت�شجيل 
توجيه خطاب لرئي�شات الأق�شام واملن�شقات بال�شوابط لفتح املقررات الفردية للف�شل الثاين ١4٣7 هـ بتاريخ ١4٣٨/١/١9 هـ . 2
عمل اجتماع مع وكيالت و من�شقات كلية ال�شريعة , كلية الدعوة  ,كلية العلوم الجتماعية بخ�شو�س تو�شيح املقررات التي . ٣

لها معادلة فيما بينهم حتى يتم حجزها ح�شب امل�شتوى الزوجي للق�شم بتاريخ ١4٣٨/١/٣0 هـ
توجيه خطاب لتو�شيح اآلية تقفيل اخلطط القدمية  ل�شعادة اأ.د. عميد  كلية العلوم التطبيقية.. بذلك بتاريخ  ١4٣٨/2/7هـ ) و . 4

تعترب اآخر اخلطط القدمية التي يتم اإغالقها(.
قيام كل موظفة يف الت�شجيل كال ح�شب الكلية امل�شوؤولة عنها بعمل جدول للمقررات حلجزها يف امل�شتوى الزوجي ح�شب . 5

خطة الأق�شام .
ثانيا: بعد االنتهاء من إعداد الجداول في  األقسام و تسليمها لوكالة شؤون 

التسجيل تمت الخطوات الاحقة:

قيام موظفات الت�شجيل كال ح�شب الكلية املوكلة  عنها باإدخال جدول  الأق�شام التي مل تدخل جدولها يف . ١
نظام الوركل.

-قيام موظفات الت�شجيل كال ح�شب الكلية امل�شوؤولة عنها مبراجعة اجلداول املدخلة يف نظام الوركل من قيل . 2
الأق�شام ح�شب اإح�شائية ما قبل الت�شجيل واخلطة الدرا�شية و التاأكد من التزام الأق�شام بال�شوابط املتبعة يف 

اإعداد اجلداول و التي مت تزويدهم بها يف )مرفق١(
مت رفع اأ�شقف ال�شعب اإىل ٣00 يف اجلداول الدرا�شية جلميع الكليات والأق�شام املختلفة قبل عملية الت�شجيل . ٣

الآيل التجريبي , ليتمكنوا جميع الطالبات من الت�شجيل دون وجود عائق ب�شبب حمدودية �شقف ال�شعبة.
)بناء عليه مت معرفة اأعداد الطالبات املفرت�س ت�شجيلهن يف كل مقرر و ال�شعب الفعلية لكل الأق�شام و فتح �شعب . 4

منا�شبة حتى نتمكن من اإتاحة الفر�شة لكل طالبة من الت�شجيل يف جميع مقرراتها (.
التاأكد من فتح مقررات امل�شتويات الزوجية فقط وحجزها للق�شم املطلوب حتى يتم ت�شجيل الطالبات بطريقة . 5

اإر�شادية و ح�شب خطتهن الدرا�شية.
 امل�شاعدة يف توفري ع�شو هيئة تدري�س للمقررات التي مل يتمكن الق�شم من اإ�شنادها لوجود عجز يف اأع�شاء هيئة . 6

التدري�س عنده)ح�شب التخ�ش�شات(, و ذلك عن طريق خماطبة وكيالت الكليات و وكيالت الأق�شام)مرفق5( 
و ذلك تنفيذا لقرارات الهيئة ال�شت�شارية يف هذا الأمر
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7 . امل�شاهمة يف البحث و التبديل يف القاعات ذات ال�شعة الكبرية ليتم ت�شكينها للمقررات التي فيها عدد كبري من 
امل�شجالت و ذلك يف حالة مقدرة الق�شم على التدري�س باأعداد كبرية.

٨  . مت خماطبة الأق�شام ر�شميا يف حالة عدم اإ�شناد ع�شو هيئة تدري�س لل�شعب املفتوحة.
9 . مت اإر�شال تعميم ل�شعادة عميدة الدرا�شات اجلامعية و وكيالتها و وكيالت الكليات و رئي�شات الأق�شام و املن�شقات 

جلميع مقار اجلامعة ب�شاأن التقيد باإ�شافة املقررات باللتزام باخلطط الدرا�شية, اأو للخريجات الف�شل الثاين
١0. حجز املقررات لالأق�شام التي حتتاجها يف امل�شتوى الزوجي )م�شوؤولية رئي�شة الت�شجيل(. 

١١ . عمل جدول باحلجوزات للمقررات العامة جلميع اأق�شام اجلامعة ح�شب امل�شتوى الدرا�شي و بناء على اخلطط 
الدرا�شية للطالبات

١2 . حجز املقررات لالأق�شام التي لها معادلة للق�شم الذي يحتاجها يف امل�شتوى الزوجي )م�شوؤولية رئي�شة الت�شجيل(.

ثالثا: القيام بتسجيل آلي تجريبي أولي بتاريخ 29/ 2/ 1438هـ للمقرات الخارجية و 
بتاريخ 3/1/ 1438 هـ لمقر الزاهر.

 مراجعة اجلداول بعد الت�شجيل الآيل التجريبي ملعرفة العجز والفائ�س من ال�شعب وخماطبة الأق�شام ليتم التعديل ح�شب 
املالحظات الواردة من الت�شجيل الآيل كما يلي:

مراجعة عدد الطالبات يف جدول كل ق�شم وكل مقرر ملعرفة مدى منا�شبة املوعد املفتوح للطالبات , ويف حالة ت�شجيل . ١
عدد قليل من الطالبات يف �شعبة ما يتم تغيري املوعد لعدم منا�شبته جلدول الطالبات .

تقوم كل موظفة بتنفيذ التعديالت على اجلدول بناًء على الت�شجيل الآيل بعد توجيه الأق�شام من �شوؤون الت�شجيل . 2
لذلك بناء على اخلطابات املر�شلة من الأق�شام ح�شب الأنظمة .

ح�شر الطالبات اخلريجات من خالل تقرير املقررات املتبقية, و درا�شة فتح جميع املقررات لهن مع اأق�شامهن و م�شاهمة . ٣
الق�شم على اختيار مواعيد منا�شبة لهن, وذلك لتخريج اكرب عدد ممكن.

خف�س �شقف ال�شعبة من  ٣00 اإىل �شقف القاعة و ما ينا�شب عدد الطالبات امل�شجالت للمادة.. 4
مراجعة كل موظفة جداول كلياتها امل�شوؤولة عنها من حيث ت�شكني القاعة و اإ�شناد املقررات مراجعة نهائية قبل . 5

الت�شجيل الآيل النهائي, متابعة املوظفات اأثناء املراجعة م�شوؤولية رئي�شة الت�شجيل.

رابعا: االستعداد لتعديل الجداول في بداية الفصل الدراسي الثاني كما يلي:
خماطبة وكيالت الكليات ب�شاأن التاأكد من اليوزرات اخلا�شة مبر�شدات كل ق�شم لتنفيذها.)مرفق9 (. ١
و�شع خطة للت�شجيل يف الأ�شبوع الأول من بداية الف�شل الدرا�شي الثاين للعام اجلامعي ٣7- ١4٣٨هـ و اإر�شاله . 2

لعميدة الدرا�شات اجلامعية و وكيالتها و وكيالت الكليات و وكيلة الق�شم و املن�شقات مع الإعالنات اخلا�شة بالف�شل 
الدرا�شي)مرفق ١0(

مت حتديد العجز النهائي يف اإ�شناد املقررات املوجود يف الكليات و الأق�شام و يحتاجوا ملتعاونات فيها اأو امل�شاعدة من ق�شم . ٣
البنني. ) مرفق ١١(

مت اإر�شاله ل�شعادة عميد القبول و الت�شجيل لتخاذ الالزم.. 4
ت�شجيل طالبات الإعداد الرتبوي للم�شتويني التا�شع والعا�شر جلميع الأق�شام , وامل�شتويني احلادي ع�شر والثاين ع�شر . 5

لكلية احلا�شب فقط ) م�شوؤولية رئي�شة الت�شجيل(.
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خامسا: يتم إجراء التسجيل اآللي النهائي بعد إغاق الفصل األول عام 1437هـ و بعد 
االنتهاء من بعض اإلجراءات األكاديمية التالية:

ــ املحولت 
ــ اإعادة القيد 

ــ املف�شولت اأكادمييا
مما �شيوؤدي اإىل تاليف جميع م�شاكل  عدم اإ�شدار  جداول لهذه الفئة ومراجعتها امل�شتمرة لالأق�شام و العمادة.
مما ي�شهل عملية تعديل اجلداول وجود اإر�شاد اآيل يف موقع الطالبات م�شتنبط من لئحة الدرا�شات اجلامعية .

سادسا:
و�شعت اآليه لتوزيع القاعات باإح�شائية منا�شبة لالأق�شام وبعد النتهاء من ت�شليم جداولهن للعمادة يتم ت�شكني املحا�شرات 

من اأق�شام اأخرى يف هذه القاعات و التي حتتاج اإىل قاعة يف ال�شاغر منها .

سابعا:
و�شع قاعدة بيانات تو�شح اأرقام التخ�ش�س والتو�شية لكل ق�شم من الأق�شام الأكادميية والتي يتم التحويل والتخ�شي�س عليها 

نظراً للتحديثات والتطوير من الأق�شام .
و بناء على ذلك يتم �شدور جدول لكل طالبة مت حتويلها اأو تخ�ش�شيها اأو قبولها يف رقم التخ�ش�س والتو�شية ال�شحيحة لها 
وبالتايل تالفينا عدم اإ�شدار جدول نتيجة خطاأ يف رقم التو�شية .) هذا الإجراء تقوم به وكالة العمادة لل�شوؤون الأكادميية. و 

لقد مت تدريب املوظفات على ذلك

حركات المعامات الصادر والوارد بقسم التسجيل

9478  معامالت محالة إىل

6270 معامالت محالة من

جدول رقم ) 66(





قسم
 النتائج و المعادالت
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قسم النتائج و المعادالت :

نبذة عن قسم النتائج والمعادالت :
قسم النتائج:

هو الق�شــم املتخ�ش�س يف البحث حلل م�شــكالت نتائج الطلبة, وهو يهدف اإىل احلفاظ على احلقوق الأكادميية من تغيري 
وتعديل النتائج وفقاً لالأنظمة واللوائح.

قسم المعادالت:
يقــوم با�شــتالم ومتابعــة وتنفيذ املعادلت الداخليــة واخلارجية لطلبة اجلامعة ملقررات �شــبق لهم درا�شــتها بنجاح داخل 

اجلامعة اأو خارجها وفق ال�شــروط.
الرؤية :

 )IT(ال�شرعة والدقة يف اجناز الأعمال املنوطة بالق�شم مع ال�شتفادة الق�شوى من تكنلوجيا املعلومات

مهام ومسؤوليات القســم :
اإدخال ك�شوفات النتائج املتاأخرة للطالب والطالبات النتظام والنت�شاب  .١

تعديل ال�شتدراكات املعتمدة من قبل مدر�س املقرر ورئي�س الق�شم  .  .2
تعديل التقدير )غ( و )ل( اإىل درجة .  .٣

احت�شاب املعدلت.   .4
تنفيذ املعادلت الداخلية واخلارجية للطلبة املحولني من جامعات اأخرى.  .5

تنفيذ املعادلت الداخلية واخلارجية للطلبة املحولني من ق�شم اإىل ق�شم اآخر داخل اجلامعة  .6

  الخطة التطويرية للقسم :  
اإلغــاء النمــاذج الورقيــة التي تر�شــل عــن طريق نظــام الت�شالت الإداريــة ) كنموذج املعــادلت الداخليــة واخلارجية, 
ومنوذج تعديل التقدير غ,ل وال�شــتدراك(  وا�شــتبدالها مبنظومة معلومات اآيل يربط كل امل�شــتفيدين )الطالب, الق�شــم, 

العمادة.....الــخ( لإنهاء وتنفيذ الإجراءات الياً   

إنجازات القسم خالل العام : 
 مت اجناز ما يقارب ٨59٣ معاملة منذ الفرتة بني ١4٣٨/١/١ اإىل ١4٣٨/١١/29هـ

اإجمايل عدد املوظفني: )2( موظفني مبقر الطالب بالعابدية و )4( موظفات ب�شطر الطالبات بالزاهر .    

إحصائيات بالمعامات الواردة إلى القسم :

املجموع الكيلمعامالت محالة إىل القسممعامالت محالة من القسمالقسم النتائج واملعادالت

177440905864مقر الطالب الرئييس

77519542729شطر الطالبات بالزاهر

8593مجموع املعامالت خالل السنة املاضية 1438هـ

جدول رقم ) 67(
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الخدمات الضرورية لقسم النتائج والمعادالت :
 قسم النتائج :

القائمة التالية تو�شح اخلدمات التي يجب اإن تتوفر ملوظف ق�شم النتائج وهي التقييم والتقارير  

قائمة خدمات التقييم

قائمة خدمات التقارير
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قسم المعادالت:
ويتم الدخول على املعادلت عن طريق احلركات الكادميية . •  

اإجمايل اخلدمات التي تتوفر بق�شم املعادلت:•  
معــادلت املقــررات, والتقاريــر املتعلقــة بق�شــم املعــادلت وحتتــوي معادلــة املقــررات علي عــدة خدمات رئي�شــية,   .١

والقائمــة التاليــة تو�شــح اخلدمــات الرئي�شــية التــي يحتاجهــا املهتمني ب�شــوؤون املعــادلت وتخــدم الطالب.

   

  قائمة خدمات معادلة املقررات
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قائمة خدمات التقارير

خدمــة حــركات املعــادلت الداخلية مــن اهم اخلدمات املتعلقة بق�شــم املعــادلت حيث تبني تاريــخ ووقت تنفيذ  •
اجــراء املعادلة �شــواء كانت معادلة عامــة اأو فردية خا�شة بطالب وحتدد كذلك مــن قام بتنفيذ املعادلة

خدمة حركات املعادلت الداخلية

الخدمات المساعدة لقسم النتائج والمعادالت :
اخلدمــات امل�شــاعدة تعتــرب عامل مهم وم�شــاعد لتخاذ القرار املنا�شــب لتنفيــذ اأو عدم تنفيذ اجــراءات انهاء املعامالت 

املنوطة بق�شــم النتائج واملعادلت ومن ذلك خدمة:
خدمــة احت�شــاب املعــدل الرتاكمي للطالــب, حيث يح�شل خطــاأ لبع�س الطلبة يف احت�شــاب املعدل وال�شــاعات  •

املكت�شــبة وتظهر هذه لــدي طلبة كلية الطب:
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خدمة احت�شاب املعدل

خدمة تقارير الأق�شام :   •
مــن املعــرف اإن اأق�شــام العمــادة كتلــة واحــدة وما يحدث يف ق�شــم يوؤثر على الق�شــم الخــر لذا تعتربهــذه اخلدمة حلقة 

و�شل بني اأق�شــام العمادة. 
قائمة خدمة تقارير الأق�شام
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خدمة تو�شية طالب:  •
تعتــرب خدمــة تو�شيــة طالب الكــرث ا�شــتخداماً واهمية لق�شــم النتائج واملعادلت, فهى تك�شــف للموظف خطة الق�شــم 
املحــول األيــة الطالــب واملقررات التــي ا�شبحت  داخل اخلطة اوخارجها وهذا ت�شــاعد على امتام تنفيذ املعادلة ب�شــكل نظامي

خدمة تو�شية طالب

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

    ير�شــد للطالبــة يف �شــجلها الأكادميي من قبل اأ�شــتاذ املقرر؛ اإذا �شــمح للطالبة با�شــتكمال متطلبــات املقرر يف الف�شل 
الدرا�شي التايل, ول يح�شب �شمن املعدل الف�شلي والرتاكمي, واإذا م�شى ف�شل درا�شي واحد ومل يتغري تقدير ) ل ( 

يف �شــجل الطالبة ي�شــتبدل به تقدير )هـ( را�شب, ويح�شب �شمن املعدل الف�شلي والرتاكمي 
2- التقدير ) غ ( غائب:

   ير�شــد للطالبــة يف �شــجلها الأكادميــي اإذا مل تتمكــن من ح�شور الختبــار النهائي للمقرر, ول يح�شــب �شمن املعدل 
الف�شلي والرتاكمي , وي�شــمح لها باختبار بديل خالل مدة ل تتجاوز نهاية الف�شل الدرا�شــي التايل, اإذا مت قبول عذرها 
من قبل جمل�س الكلية, واإذا م�شى ف�شل درا�شي واحد ومل يتغري تقدير ) غ ( يف �شجل الطالبة ي�شتبدل به تقدير ) هـ( 

را�شــب, ويح�شب �شمن املعدل الف�شلي والرتاكمي.
3- التقدير ) ند (- ) هد (:

  ير�شد للمقررات املجتازة ول يح�شب يف املعدل الف�شلي والرتاكمي .
)ند( ناجح دون درجة .

)هد( را�شب دون درجة .
4- التقدير ) م ( مستمر: 

ير�شد للمقررات التي تتطلب درا�شتها اأكرث من ف�شل درا�شي واحد .
الحرمــــــــــــــــــــــــان

   ُيحرم الطالب من ال�شــتمرار يف درا�شــة املقرر ودخول الختبار النهائي )والدور الثاين بالن�شــبة لنظام ال�شــنة الدرا�شة 
الكاملــة(, اإذا زادت ن�شــبة غيابــه بعــذر اأو بــدون عذر عــن 25% من جمموع املحا�شرات والدرو�ــس العمليــة, وامليدانية, 
وال�شريرية -وفقاً للجدول التايل- وُيعد الطالب املحروم من ال�شتمرار يف درا�شة مقرر را�شباً فيه, وير�شد له التقدير )ح( 

يف خانة الدرجة يف ك�شف النتيجة.
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 رفع الحرمان
   يجوز ملجل�ــس الكلية التي ينتمي اإليها املقرر, اأو من يفو�شه بناًء على تقرير مقدم من رئي�ــس الق�شــم الذي يقدم املقرر 
)اأو املكتب الأكادميي بالن�شــبة لنظام ال�شــنة الدرا�شــة الكاملة( رفع احلرمان عن الطالب, اإذا تقدم لرئي�ــس الق�شــم بعذر 
يقبلــه جمل�ــس الكليــة علــى األ تزيد ن�شــبة الغياب عــن 50% من جممــوع املحا�شرات, والدرو�ــس العمليــة, وامليدانية, 

وال�شريرية, املحددة للمقرر
اآلية العمل بالق�شم تتم على النحو التايل :

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

طالب حمول من ق�شم لأخر.  .١
طالب حمول من ال�شنة التاأهيلية امل�شائية.  .2

طالب حمول بني اأق�شام كلية الطب .  .٣
طالب حمول من النت�شاب املدفوع  املحولت اإىل  النتظام والعك�س.  .4

اآللية العامة إلجراء المعادالت الداخلية:
يتقدم الطالب بطلب معادلة مقرر مت درا�شته بنجاح )للق�شم املقدم للمقرر ( مع اإرفاق �شجل الدرجات.. ١
يقــوم الق�شــم بتعبئــة النمــوذج ) املعــد لذلــك ( واإرفاقــه بالتو�شية اأو �شــجل الدرجــات ومفردات املقــرر املطلوب . 2

معادلته.
تر�شل كامل املعاملة اإىل عمادة القبول والت�شجيل ل�شوؤون الت�شجيل. . ٣
يقوم املوظف املخت�س بق�شم املعادلت بتنفيذ املعادلة .. 4
على الطالب مراجعة ح�شــابه يف موقع اجلامعة اأو ق�شــم املعادلت بعمادة القبول والت�شــجيل للتاأكد من اإمتام تنفيذ . 5

املعادلة حتى يتم حذف املقرر من جدوله يف حالة ت�شجيله له بالف�شل الدرا�شي احلايل.
 المعادالت الخارجية :

• هي معادلة ملقررات �شبق للطالب املحول من خارج اجلامعة اإىل جامعة اأم القرى درا�شتها بدرجة 70 وما فوق. 
• ل يعــادل للطالــب الإ 40% مــن املقــررات الــذي در�شــها باجلامعــة املحــول منها بعد اأخذ موافقة الق�شــم املقــدم للمقرر  .

• ت�شجل له املعادلة بتقدير  ) مع ( 
• ي�شــرتط اأن تكون عدد �شــاعات املقرر املطلوب معادلته / ت�شــاوي عدد �شــاعات املقرر �شمن خطة الطالب يف جامعة 

اأم القرى اأو تزيد , ) ل ميكن التجاوز عن هذا ال�شرط حتى مبوافقة الق�شم املقدم للمقرر (
• ل حت�شب املعادلة اخلارجية للطالب �شمن معدله الرتاكمي وحت�شب له �شمن ال�شاعات املجتازة  فقط.
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  اآللية العامة إلجراء المعادالت الخارجية: 
يح�شــر الطالــب اأ�شل ال�شــجل الأكادميي ومفردات املقررات الذي يرغب يف معادلته مــن اجلامعة املحول منها اإىل . ١

عمادة القبول والت�شجيل ق�شم املعادلت .
تقــوم عمــادة القبــول والت�شــجيل بتعبئــة اخلطاب اخلا�ــس باملعادلة اخلارجيــة واإرفاقه بال�شــجل ومفــردات املقرر ثم . 2

اإر�شــاله للق�شــم التابع له املقرر املطلوب معادلتــه لأخذ املوافقة.
يقوم الق�شم مبراجعة مفردات املقرر ثم الرد على عمادة القبول والت�شجيل باملوافقة اأو الرف�س على املعادلة . . ٣
على الطالب مراجعة ح�شــابه يف موقع اجلامعة اأو ق�شــم املعادلت بعمادة القبول والت�شــجيل للتاأكد من اإمتام تنفيذ . 4

املعادلة حتى يتم حذف املقرر من جدوله يف حالة ت�شجيله له بالف�شل الدرا�شي.

اآللية العامة إلجراءات الطالب الزائر
نظام الطالب الزائر إلى جامعة أخرى:

   اخلطوات املتبعة لطالبة جامعة اأم القرى اأو اإحدى الكليات التابعة لها ) كلية الرتبية للبنات - كلية الآداب والعلوم 
الإداريــة - كليــة العلــوم التطبيقيــة -كليــة الفنون والت�شميــم الداخلــي- الكلية اجلامعيــة بالقنفذة  - الليــث- اجلموم- 

اأ�شم(
موعد تقديم الطالب :

   بدايــة موعــد تقــدمي طلب الزيارة خالل اأ�شــبوعني من بداية الدرا�شــة للف�شل الدرا�شــي التي ترغب الطالبة الدرا�شــة به 
خارج اجلامعة.

اإلجراءات المتبعة :
طباعة الطالبة تو�شيتها من الق�شم وحتديد املقررات املراد درا�شتها كطالبة زائرة خارج اجلامعة .. ١
تتوجــه الطالبــة اإىل اجلامعــة املــراد الدرا�شــة بهــا اأو زيــارة موقــع اجلامعــة الإلكرتوين وطباعــة مفردات املقــررات     ) . 2

تو�شيــف املقــرر ( وتقدميهــا اإىل الق�شــم املقدم للمقــرر ويف حالة املوافقــة تعطى الطالبة خطــاب يثبت ذلك .
اإح�شــار خطــاب موافقــة الق�شــم مبقــررات الطالب وما يعادلها لــدى اجلامعة الأخــرى اإىل عمادة القبول والت�شــجيل . ٣

ل�شوؤون الت�شجيل ليتم اعتماد املقررات وت�شليم الطالبة خطاب باملوافقة على الدرا�شة كطالبة زائرة ليتم ت�شليمه من 
قبل الطالبة للجامعة املراد الدرا�شــة بها والحتفاظ ب�شورة منه.

مالحظة هامة :
   ل ي�شمح للطالبة بالدرا�شة كطالبة زائرة لأكرث من 20% من عدد وحدات متطلبات التخرج.

بعد انتهاء الف�شل الدرا�شــي حت�شر الطالبة اإىل وكالة القبول والت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شــجيل )وحدة النتائج( بنتائجها التي 
ح�شلت عليها يف �شــجل اأكادميي ) اأ�شل ( خمتوم خالل اأ�شــبوعني من بدء الدرا�شــة يف اأول الف�شل الدرا�شي الذي يلي 
فرتة درا�شــتها كزائرة لعتماده ويتم احت�شــاب النتائج للطالبة كمعادلة خارجية بتقدير )مع ( ول يتم ح�شــابها يف املعدل 

الرتاكمي وحت�شــب فقط يف �شاعات اخلطة املجتازة.
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نظام الطالب الزائر لجامعة أم القرى :
   اخلطــوات املتبعــة لنظــام الطالبــة الزائــرة اإىل جامعــة اأم القــرى اأو اإىل اإحدى الكليــات التابعة لها ) كليــة الرتبية للبنات 
-كليــة الآداب والعلــوم الإداريــة - كلية العلوم التطبيقية - كلية الفنون والت�شميم الداخلي- الكلية اجلامعية بالقنفذة  - 

الليــث - اجلموم- اأ�شم (.

موعد تقديم الطالب :
  بدايــة موعــد تقــدمي طلب الزيارة خالل اأ�شــبوعني من بداية الدرا�شــة للف�شل الدرا�شــي التي ترغب الطالبة الدرا�شــة به 

باجلامعة.
اإلجراءات المتبعة :

تتوجه الطالبة اإىل الق�شم املقدم للمقرر حم�شرة معها خطاب مبوافقة جامعتها للدرا�شة.. ١
توجــه الطالبــة اإىل الق�شــم املقــدم للمقــرر و اأخــذ املوافقة باإ�شافة املقررات م�شــجل بها رقم ال�شــعبة للمقــرر بالف�شل . 2

الدرا�شــي التي ترغب الدرا�شــة به وخمتومة من وكيلة الق�شــم باملوافقة.
تتوجه الطالبة اإىل وكالة القبول والت�شجيل ) وحدة القبول ( لإعطائها رقم جامعي كطالبة زائرة.. ٣
تتوجه الطالبة اإىل وكالة القبول والت�شجيل ل�شوؤون الت�شجيل لإ�شافة املقررات واإ�شدار اجلدول الدرا�شي .. 4
بعــد انتهــاء الف�شــل الدرا�شــي تتوجــه الطالبــة اإىل وكالــة القبول والت�شــجيل ل�شــتالم �شــجل النتائــج  )الأ�شل (  . 5

لت�شــليمها اإىل اجلامعة التي تدر�ــس بهــا الطالبة. 

نظــام الدراســة مــن جامعــة أم القــرى إلــى إحــدى الكليــات التابعــة لهــا أو مــن 
إحــدى الكليــات التابعــة لهــا إلــى الجامعــة:

  اخلطــوات املتبعــة لنظــام الدرا�شــة  من جامعــة اأم القرى اإىل اإحدى الكليــات التابعة لها  اأو من اإحــدى الكليات التابعة 
لهــا اإىل اجلامعــة ) كليــة الرتبيــة للبنات - كلية الآداب والعلوم الإدارية - كلية العلــوم التطبيقية - كلية الفنون والت�شميم 

الداخلــي- الكلية اجلامعية بالقنفذة  - الليث - اجلموم - اأ�شم(
موعد تقديم الطالب :

بداية موعد التقدمي خالل اأ�شبوعني من بداية الدرا�شة للف�شل الدرا�شي التي ترغب الطالبة الدرا�شة به .  
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اإلجراءات المتبعة :
تتوجــه الطالبــة اإىل الق�شــم املقدم للمقرر لأخــذ مفردات املقرر ) تو�شيف املقرر ( التي تود درا�شــته لال�شتف�شــار اإذا . ١

كان املقرر املراد درا�شــته يعادل يف تو�شيتها املقرر اأول يعادل.
ت�شــلم الطالبة مفردات املقرر يف للق�شــم املقدم للمقرر يف اإحدى الكليات التابعة للجامعة اأو بالق�شــم املقدم للمقرر . 2

باجلامعة.
حت�شر خطاب ر�شمي من كليتها باملوافقة على الدرا�شة واملعادلة للمقررات التي ترغب بدرا�شتها.. ٣
تتوجــه الطالبــة اإىل الق�شــم املقــدم للمقــرر و اأخذ املوافقــة باإ�شافة املقررات م�شــجل بها رقم ال�شــعبة للمقرر بالف�شل . 4

الدرا�شــي التي ترغب الدرا�شــة به وخمتومة من وكيلة الق�شــم باملوافقة.
تتوجه الطالبة اإىل وكالة القبول والت�شجيل ل�شوؤون الت�شجيل لإ�شافة املقررات واإ�شدار اجلدول الدرا�شي .. 5
بعد انتهاء الف�شل الدرا�شي ت�شجل نتائج املقررات التي در�شتها الطالبة ب�شجلها الأكادميي اأو يف تو�شيتها.. 6

إنجازات الطالب الزائر خال العام الدراسي 1438/1437هـ

إنجاز عدد من المعامات للمعادالت الداخلية والخارجية  لعام 
الدراسي 1437-1438 هـ

عدد املعامالت املنجزة

713  الفصل الدرايس األول

240 الفصل الدرايس الثاين

  من و إىل  جامعة أم القرى  وفروعها

الليث / أضم / القنفذة / الجموم

 من جامعات اململكة إىل جامعة أم

القرى

 من جامعة أم القرى إىل

جامعات اململكة

             العام الدرايس

1438-1437

27
   الفصل الدرايس األول

1438-1437

16 9 11
 الفصل الدرايس الثاين

1438-1437

جدول رقم ) 6٨(

جدول رقم ) 69(





قسم
الساعات اإلضافية

المتعاونين و 
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قسم  الساعات اإلضافية والمتعاونين 

نبذة عن قسم الساعات اإلضافية والمتعاونين :
   هــو الق�شــم امل�شــوؤول عن ال�شــاعات الزائدة عــن الن�شاب املعتمدة التــي يقدمها اأع�شاء هيئة التدري�ــس خالل 

الف�شل الدرا�شــي , كذلك م�شــوؤول عن ال�شــاعات التدري�شــية التي يقدمها املتعاونني مع الأق�شام الأكادميية.
مهام وواجبات وحدة الساعات اإلضافية  :

احت�شاب ال�شاعات الزائدة بعد مراجعة اجلدول الدرا�شي  .١
طباعة اجلدول التف�شيلي املعتمد بال�شاعات الإ�شافية  .2

حترير خطاب ل�شعادة وكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية بعدد ال�شاعات املحت�شبة  .٣
متابعة اأعباء املدر�شني اذا كان الق�شم يعاين من عجز اأم ل  .4

مهام وواجبات المتعاونين والمتعاونات :
اعتماد املتعاونني واملتعاونات على الأوراكل.  .١

طباعة اجلداول املعتمدة ومراجعتها.  .2
رفعها اإىل �شئون املوظفني لإمتام عملية ال�شرف.  .٣

ا�شتقبال املراجعني واإفادتهم وتوجيههم.  .4
الخدمات التي يقدمها القسم



251

إنجازات قسم الساعات اإلضافية و المتعاونين:
معامالت داخلية عددها ) 94 ( معاملة.   .١

املعامالت التي مت اأر�شفتها ) 94 ( معاملة.  .2
املعامالت الداخلية املحالة من الق�شم عددها 9٣ معاملة.  .٣

املعامالت اخلارجية املحالة اإىل الق�شم عددها 25٨ معاملة.  .4

احصاء أعباء أعضاء هئية التدريس لعام 1437-1438هـ
                                    تاريخ سحب البيانات 1438/12/29هـ    

  

الفرق العبء الفعلي العبء املقرر 
نظاما

اأع�شاء هيئة التدري�س الف�شل 
اإجمايلالدرا�شي اإناث ذكور

20٨9- 465٣9.56 44450.5 ٣4٣2 ١٣٨١ 205١ الف�صل الأول
١472- 46١١9.5٨ 4464٨ ٣447 ١406 204١ الف�صل الثاين
47٨0 424١ 9020 75٣ 204 549 الف�صل ال�صيفي

جدول رقم ) 70(

1437 \ 1438هـ
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اح�صائية اأعباء اأع�صاء هيئة التدري�س يف الف�صل الدرا�صي الأول 1437-1438هـ
تاريخ �صحب البيانات 1438/12/2٩هـ

جدول رقم ) 7١  (

اأع�صاء هيئة التدري�س
العبءاملجموعغري �صعودي�صعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�صية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
ال�صريعة والدرا�صات 

-٩88117٩385431368622227723417645الإ�صالمية

-77153230482775125180305375241443٩2الرتبية
6410216654227611812424230212٩11110العلوم التطبيقية

-5110015141344٩21031٩5255٩3087528اللغة العربية واآدابها
-1231582816206218515834346225246624الدعوة واأ�صول الدين

-687814646317711410٩223288236727٩0العلوم الجتماعية
الهند�صة والعمارة 

-500507207212201221443152٩86ال�صالمية

٩6221186026861564820424411680761الطب
خدمة املجتمع 

-0221181٩11102131635034والتعليم امل�صتمر

-5٩1423528281442552644٩2املجتمع مبكة املكرمة
احلا�صب الآيل ونظم 

3423572٩33263268٩1172667504املعلومات

معهد اللغة العربية 
2012322452٩44176178٩76623لغري الناطقني بها

املعهد العايل لالأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر
1801840422022280167113

العلوم الطبية 
1120314416605536٩111٩16٩34٩8التطبيقية

2462٩1544311٩50614502112ال�صيدلة
-86141341721103134637024طب الأ�صنان

الكلية اجلامعية 
301343651277٩525120160315742٩باجلموم

250527613٩566582573887الت�صاميم
الكلية اجلامعية 

-3858٩6٩0311211288٩217286٩43٩٩1531بالقنفذة

-15425725345٩4076116158121٩060٩الكلية اجلامعية بالليث
ال�صحة العامة 

21333538356415142٩1223واملعلوماتية ال�صحية

4812462167502٩7٩1128110523ال�صنة التح�صريية
256311٩42344105467664٩27اإدارة الأعمال

الدرا�صات الق�صائية 
3٩44313215526587776٩483والأنظمة

088426304343848٩1٩82٩1التمري�س
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اأع�صاء هيئة التدري�س
العبءاملجموعغري �صعودي�صعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�صية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
404140141801824420341الهند�صة بالقنفذه
202120121401416011347الهند�صة بالليث

4261081814102434120٩132احلا�صب الآيل بالليث
احلا�صب الآيل 

73101451٩2182٩41137٩32بالقنفذة

العلوم القت�صادية 
-2733017320446506368281٩2واملالية ال�صالمية

101124161341722014872العلوم ال�صحية بالليث
العلوم ال�صحية 

2028081001085661٩بالقنفذة

-101617718578124الطب بالقنفذة
516211456202636134615الكلية اجلامعية باأ�صم
-152٩44522٩8167581251٩202143223مركز اللغة الجنليزية

221233523757360803340463العمادات امل�صاندة
-٩7010141984108136714482051138134324445146540208٩الإجمايل

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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اح�صاء اأعباء املدر�صني يف الف�صل الدرا�صي الثاين1437-1438هـ
يف جامعة اأم القرى وفروعها

جدول رقم ) 72(

اأع�صاء هيئة التدري�س
العبءاملجموعغري �صعودي�صعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�صية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
ال�صريعة والدرا�صات 

-٩878176385431368321٩27353448713الإ�صالمية

-8315323647277413018031038434076233الرتبية
6311417754227611713625331٩82526672العلوم التطبيقية

-5110115241344٩21041٩6258128٩7316اللغة العربية واآدابها
-1231622856106118416234646715187516الدعوة واأ�صول الدين

-70831534631771161142302٩٩63756760العلوم الجتماعية
الهند�صة والعمارة 

52052720721240124146814635ال�صالمية

٩82412254257٩1524٩20124361811625الطب
خدمة املجتمع 

-0221181٩11102131636448والتعليم امل�صتمر

61016235282٩154457456٩5املجتمع مبكة املكرمة
احلا�صب الآيل ونظم 

361٩552٩3326522871082638444املعلومات

معهد اللغة العربية 
1٩12312452٩4317607807728لغري الناطقني بها

املعهد العايل لالأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر
140144041801822016654

العلوم الطبية 
131٩324518635837٩51253٩28325التطبيقية

347281543311٩50623436187ال�صيدلة
-10616751217112833236634طب الأ�صنان

الكلية اجلامعية 
-271٩46641276٩13112215٩516444٩باجلموم

250527613٩566581278032الت�صاميم
الكلية اجلامعية 

-3854٩2٩13212312٩86215282745401713بالقنفذة

-154358253358407611615752047472الكلية اجلامعية بالليث
ال�صحة العامة 

2133053532638482274208واملعلوماتية ال�صحية

38114522674830781108٩53155ال�صنة التح�صريية
-257321٩4234411556٩870٩11اإدارة الأعمال

الدرا�صات الق�صائية 
40444132155365٩7٩175635والأنظمة

033125261282٩3471561٩1التمري�س
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اأع�صاء هيئة التدري�س
العبءاملجموعغري �صعودي�صعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�صية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
202140141601621٩20217الهند�صة بالقنفذه
101120121301314811533الهند�صة بالليث

4151081814٩23324213111احلا�صب الآيل بالليث
احلا�صب الآيل 

123151451٩2683447846513بالقنفذة

العلوم القت�صادية 
-2632٩173204364٩626787161واملالية ال�صالمية

5271241617623285145141العلوم ال�صحية بالليث
العلوم ال�صحية 

20280810010٩2731٩بالقنفذة

-10172٩82107810022الطب بالقنفذة
-61٩251347222٩40143736الكلية اجلامعية باأ�صم
-17324٩5228806٩6012٩1٩8220314٩مركز اللغة الجنليزية

212232722٩484526742٩2382العمادات امل�صاندة
-٩88103820261053368142120411406344744648461201472الإجمايل

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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اح�صاء اأعباء املدر�صني يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 1437-1438هـ
يف جامعة اأم القرى وفروعها

جدول رقم ) 7٣  (

اأع�صاء هيئة التدري�س
العبءاملجموعغري �صعودي�صعودي

املقرر 
نظاما

الوحدات 
الفرقالدرا�صية

اإجمايلاإثاثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاأناثذكور
ال�صريعة والدرا�صات 

232245303262248573287286الإ�صالمية

2516412132717443٩522٩166الرتبية
3٩3170170175631871004423581العلوم التطبيقية

252247101262248571264307اللغة العربية واآدابها
713210300071321031342624718الدعوة واأ�صول الدين

36165211516472168810424386العلوم الجتماعية
الهند�صة والعمارة 

4٩04٩1701766066785312473ال�صالمية

516808131141577285املجتمع مبكة املكرمة

احلا�صب الآيل ونظم 
1631٩3031٩32221٩88131املعلومات

املعهد العايل لالأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر
101000101734

34740474111357758ال�صيدلة
الكلية اجلامعية 

25025120123703744٩1٩٩250باجلموم

01010000010101085157الت�صاميم
الكلية اجلامعية 

38145214014521466828380448بالقنفذة

13518821021728385242143الكلية اجلامعية بالليث
101000101752ال�صنة التح�صريية

1752200017522254136118اإدارة الأعمال
الدرا�صات الق�صائية 

170170001701720774133والأنظمة

30350580810٩5٩50الهند�صة بالقنفذه
-1010001017103الهند�صة بالليث
احلا�صب الآيل 

7076061301317874104بالقنفذة

العلوم القت�صادية 
166220001662228٩108181واملالية ال�صالمية

471100047111607585الكلية اجلامعية باأ�صم
02200002224717مركز اللغة الجنليزية

30300030318181العمادات امل�صاندة
4381٩6634111811٩54٩204753٩02042414780الإجمايل
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1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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اجلن�صيةالق�صمالكلية
املجموعاأخرىمدر�سمعيدحما�صرا�صتاذ م�صاعدا�صتاذ م�صاركا�صتاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

العمادات 
امل�صاندة

العمادات 
امل�صاندة

غري 
80503212300000006816٩�صعودي

50801٩114527٩0000731588�صعودي

ال�صريعة 
والدرا�صات 

الإ�صالمية

ق�صم 
ال�صريعة

7211122217610151000006151112�صعودي
غري 

30141610000000023225�صعودي

ق�صم 
التاريخ 

واحل�صارة 
الإ�صالمية

1731٩63٩263120000443680�صعودي

غري 
3072000000000010212�صعودي

ق�صم مركز 
الدرا�صات 
الإ�صالمية

20401000000000707�صعودي

غري 
20101100000000415�صعودي

الطب

ق�صم العلوم 
الطبية

غري 
00102000000000303�صعودي

ق�صم الطب 
واجلراحة

10601٩200175000043750�صعودي
غري 

10001010000000303�صعودي

ق�صم طب 
الأطفال

1020600066000015621�صعودي
غري 

10002000000000303�صعودي

ق�صم طب 
الن�صاء و 

الولدة

0020510034000010515�صعودي
غري 

00002000000000202�صعودي

ق�صم 
الت�صريح

00201110010000426�صعودي
غري 

302012110000007310�صعودي

ق�صم علم 
الكائنات 

الدقيقة

004011001400006511�صعودي
غري 

20102020000000707�صعودي

ق�صم علم 
الطفيليات

00100100010000123�صعودي
غري 

01311000000000426�صعودي

ق�صم علم 
الأمرا�س

000061022100008412�صعودي
غري 

01010012000000145�صعودي

عدد اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعه اأم القرى ح�صب الرتبة العلمية والق�صم
للعام الدرا�صي 1437-1438هـ 

جدول رقم ) 74(

( تاريخ �صحب البيانات 1438/12/2٩هـ)
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اجلن�صيةالق�صمالكلية
املجموعاأخرىمدر�سمعيدحما�صرا�صتاذ م�صاعدا�صتاذ م�صاركا�صتاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

الطب

ق�صم علم 
الأدوية و 

ال�صموم

10001010130000437�صعودي
غري 

22012001000000448�صعودي

ق�صم طب 
املجتمع 
والرعاية 
ال�صحية 
للحجيج

0010420072000012416�صعودي

غري 
10003100000000415�صعودي

ق�صم علم 
الدم 

واملناعة

0000320013000045٩�صعودي
غري 

11111101000000347�صعودي

ق�صم الطب 
الباطني

0050113001٩6000035٩44�صعودي
غري 

10001200000000224�صعودي

ق�صم علم 
الوراثة 
الطبية

1010201013000063٩�صعودي
غري 

�صعودي
10000010000000202

ق�صم علم 
وظائف 
الع�صاء

005011011300007512�صعودي
غري 

�صعودي
302011120000007310

ق�صم 
الكيمياء 
احليوية

1000320111000054٩�صعودي
غري 

101054120000008614�صعودي

كلية الطب
00000001000000011�صعودي
غري 

00001000000000101�صعودي

ق�صم 
اجلراحة 

العامة

00001000100000202�صعودي
غري 

10000000000000101�صعودي

ق�صم تعليم 
00000100100000112�صعوديطبي

خدمة 
املجتمع 
والتعليم 
امل�صتمر

ق�صم 
الربامج

00000004000000044�صعودي
غري 

000010450000005510�صعودي

ق�صم 
التدريب

غري 
�صعودي

00003000000000303

ق�صم 
الدبلومات

00000003000000033�صعودي
غري 

00100022000100336�صعودي

املجتمع 
مبكة 
املكرمة

كلية املجتمع 
00001000000000101�صعوديمبكة املكرمة

ق�صم العلوم 
الهند�صية 
والتطبيقية 
حا�صب اآيل

0000202401000045٩�صعودي
غري 

1000٩02100000012113�صعودي

ق�صم العلوم 
الجتماعية 
والن�صانية

00100003000000134�صعودي
غري 

00201031000000617�صعودي
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املجتمع مبكة 
املكرمة

ق�صم العلوم 
املالية 

والإدارية
املحا�صبة 

املالية

001000370200004٩13�صعودي

غري 
0000401400000054٩�صعودي

احلا�صب 
الآيل ونظم 

املعلومات

ق�صم علوم 
احلا�صب 

الآيل

1030783613360000275077�صعودي
غري 

101082610000001631٩�صعودي

ق�صم نظم 
املعلومات

000010318100000121123�صعودي
غري 

10003130000000718�صعودي

ق�صم هند�صة 
احلا�صب 

الآيل

106016010140000038038�صعودي
غري 

10102030000000707�صعودي

معهد اللغة 
العربية لغري 
الناطقني بها

ق�صم تعليم 
اللغة العربية

00334540440300151530�صعودي
غري 

2051٩20100210018523�صعودي

ق�صم اإعداد 
املعلمني

2050300041000014115�صعودي
غري 

00302000000000505�صعودي

املعهد 
العايل لالأمر 

باملعروف 
والنهي عن 

املنكر

ق�صم احل�صبة
0000٩06020000017017�صعودي

غري 
00103000000000404�صعودي

ق�صم 
الدورات 
التدريبية

1020104080000016016�صعودي

العلوم الطبية 
التطبيقية

كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية
00000000000100011�صعودي

ق�صم العالج 
الطبيعي

00000020162000018220�صعودي
غري 

1161521000000013417�صعودي

ق�صم طب 
املختربات

1010612616210000262854�صعودي
غري 

5033653100000017٩26�صعودي

ق�صم التغذية 
الكلينيكية

00111003228000043236�صعودي
غري 

102126200000007714�صعودي
ق�صم اإدارة 

00000000100000101�صعودي�صحية

ق�صم التقنية 
ال�صريرية

00001000200000303�صعودي
غري 

10101050001000٩0٩�صعودي

ال�صيدلة

ق�صم الدوية 
وال�صموم

001000007800008816�صعودي
غري 

00204101000000628�صعودي

ق�صم العقاقري
000000004700004711�صعودي

غري 
00211300000000347�صعودي
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ال�صيدلة

ق�صم 
ال�صيدلنيات

000000006800006814�صعودي
غري 

01104100000000527�صعودي

ق�صم 
ال�صيدلة 
الكلينيكية

0000110013170000141832�صعودي
غري 

001041320000008311�صعودي

ق�صم الكيمياء 
ال�صيدلية

000012116500008816�صعودي

غري 
003143100000008412�صعودي

طب ال�صنان

ق�صم 
علوم الفم 
الأ�صا�صية 
وال�صريرية

000031111815000022173٩�صعودي
غري 

65408701000000181331�صعودي

ق�صم وقاية 
الأ�صنان

00000101420000448�صعودي
غري 

001054000000006410�صعودي

ق�صم جراحة 
الوجه 

والفكني 
وعلوم 

الت�صخي�س

00111000760000٩716�صعودي

غري 
1021245100000010616�صعودي

ق�صم العالج 
التحفظي 
واإ�صحاح 

الأ�صنان

00001000107000011718�صعودي

غري 
10002300000000336�صعودي

الرتبية

ق�صم الرتبية 
البدنية

00505000100000020020�صعودي
غري 

4050400000000013013�صعودي

ق�صم الرتبية 
الفنية

11220201006000032124�صعودي
غري 

0041301000000081٩�صعودي

ق�صم  الإدارة 
الرتبوية

105411207310000102434�صعودي
غري 

10101000000000303�صعودي

ق�صم  علم 
النف�س

103741204370000113041�صعودي
غري 

11304210000000٩312�صعودي

ق�صم  املناهج 
و طرق 
التدري�س

7811٩101536260000334477�صعودي
غري 

034102000000004610�صعودي

ق�صم  الرتبية 
الإ�صالمية

604431101440000172037�صعودي

غري 
10221200000000448�صعودي
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الرتبية

ق�صم الرتبية 
الأ�صرية

010307050٩000002525�صعودي
غري 

000306000000000٩٩�صعودي

ق�صم الرتبية 
اخلا�صة

0010114٩5٩0000111٩30�صعودي
غري 

00001040300000010717�صعودي

ق�صم ريا�س 
الأطفال

00000506120000013132�صعودي
غري 

01000100000000022�صعودي

الكلية 
اجلامعية 
باجلموم

ق�صم 
الدرا�صات 
الإ�صالمية

10203010100000808�صعودي
غري 

00000000002000202�صعودي

ق�صم اللغة 
العربية

00001012000000224�صعودي
غري 

10003000000000404�صعودي

ق�صم 
الريا�صيات

1000103562000011718�صعودي
غري 

00101110100000012214�صعودي

ق�صم الكيمياء
00002000300000505�صعودي

غري 
00103000200000606�صعودي

ق�صم الفيزياء
00002000400000606�صعودي

غري 
1020702000000012012�صعودي

ق�صم الأحياء
10200020100000606�صعودي

غري 
20301000100000707�صعودي

ق�صم الرتبية 
وعلم النف�س

1000313010000081٩�صعودي
غري 

00001000001000202�صعودي
ق�صم الرتبية 

00000000100000101�صعوديالبدنية
ق�صم الرتبية 

00001000100000202�صعوديالفنية

ق�صم 
احلا�صب 

الآيل

0000204074000013417�صعودي
غري 

0030516110000015217�صعودي

ق�صم 
املحا�صبة

00000000430000437�صعودي
غري 

0000430200000045٩�صعودي

ق�صم اخلدمة 
الجتماعية

00000002010000033�صعودي
غري 

00000100000000011�صعودي
00000001030000044�صعوديق�صم الإعالم

ق�صم ت�صميم الت�صاميم
الأزياء

02050100801٩000004444�صعودي
غري 

10020200000000145�صعودي
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الت�صاميم

ق�صم ال�صكن 
واإدارة 
املنزل

01030110008000002323�صعودي

ق�صم 
الت�صميم 
الداخلي

00002100200000415�صعودي
غري 

10203200000000628�صعودي

الكلية 
اجلامعية 
بالقنفذة

الكلية 
اجلامعية 
بالقنفذة

0000001305000018٩�صعودي
غري 

00010200000000033�صعودي

ق�صم 
الدرا�صات 
الإ�صالمية

001151134150000112031�صعودي
غري 

1050730050000018321�صعودي

ق�صم اللغة 
العربية

003051203100000131124�صعودي
غري 

40322700000000٩٩18�صعودي

ق�صم 
الريا�صيات

000031435110000121527�صعودي
غري 

0020701100000010111�صعودي
احلا�صب 

00000010000000101�صعوديالآيل

ق�صم الرتبية 
الفنية

000002203300005510�صعودي
غري 

00002110100000415�صعودي

ق�صم الرتبية 
وعلم النف�س

00105124٩3000017825�صعودي
غري 

1040321010000010212�صعودي

ق�صم الرتبية 
البدنية

00100000200000303�صعودي
غري 

10302000000000606�صعودي

ق�صم الفيزياء
000001124600005٩14�صعودي

غري 
2040420020000012214�صعودي

ق�صم اللغة 
الإجنليزية

00000030510000081018�صعودي
غري 

0010702400000010414�صعودي

ق�صم الكيمياء

001041253٩0000101525�صعودي

غري 
0111٩21200000011617�صعودي

الكلية 
اجلامعية 

بالليث

الكلية 
اجلامعية 

بالليث

00000102030000066�صعودي
غري 

00000502000000077�صعودي

ق�صم 
الدرا�صات 
الإ�صالمية

00000005310000031518�صعودي
غري 

00001300000000134�صعودي

ق�صم اللغة 
العربية

100040051400006٩15�صعودي
غري 

00004202000000448�صعودي
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الكلية 
اجلامعية 

بالليث

ق�صم 
الريا�صيات

0000000153000054٩�صعودي
غري 

00103102000000437�صعودي

ق�صم اللغة 
الإجنليزية

000000205500007512�صعودي
غري 

001022120020006410�صعودي

الكلية 
اجلامعية 

بالليث

00000101040000066�صعودي
غري 

01010300000000055�صعودي

ق�صم الكيمياء
0000010306000001010�صعودي

غري 
01010210000000145�صعودي

ق�صم الفيزياء
000001001800001٩10�صعودي

غري 
20012200000000437�صعودي

الرتبية 
الإ�صرية

00000005010000066�صعودي
غري 

00000100000000011�صعودي

الإعالم
00000000200000202�صعودي

غري 
00100000000000101�صعودي

ق�صم  الرتبية 
00000002000000022�صعوديو علم النف�س

ق�صم اخلدمة 
الجتماعية

00001000410000516�صعودي
غري 

10103000000000505�صعودي

العلوم 
التطبيقية

ق�صم الأحياء
634378418٩250000305787�صعودي

غري 
40411٩00000000٩101٩�صعودي

ق�صم العلوم 
الريا�صية

204871٩22082000002367٩0�صعودي
غري 

10101000000000012012�صعودي

ق�صم الكيمياء
616331531616140000344٩83�صعودي

غري 
6141440000000014620�صعودي

ق�صم الفيزياء
40106431051600001٩304٩�صعودي

غري 
30401360000000020626�صعودي

ال�صحة 
العامة 

واملعلوماتية 
ال�صحية

كلية ال�صحة 
العامة 

واملعلوماتية 
ال�صحية

00000000001000101�صعودي

ق�صم اإدارة 
املرافق 
ال�صحية

000010005510007512�صعودي
غري 

10000023000000336�صعودي
ق�صم 

اخلدمات 
الطبية 
الطارئة

00000011230000347�صعودي

ق�صم 
الوبائيات

00000110510000628�صعودي

غري 
20003020000000707�صعودي
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ال�صحة 
العامة 

واملعلوماتية 
ال�صحية

ق�صم اإدارة 
وتقنية 

املعلومات 
ال�صحية

0000000063000063٩�صعودي

غري 
00104010000000606�صعودي

ق�صم �صحة 
البيئة

10001010300000606�صعودي
غري 

10102010000000505�صعودي

ق�صم التوعية 
والتعزيز 
ال�صحي

00000001401000516�صعودي
غري 

1000424000100010212�صعودي

ق�صم ال�صحة 
املهنية

00000010300000404�صعودي

غري 
00003000000000303�صعودي

ال�صنة 
التح�صريية

ق�صم ال�صنة 
التح�صريية  

م�صار 
الكليات 
العلمية

00001103000000145�صعودي

غري 
0010121٩000000022123�صعودي

ق�صم ال�صنة 
التح�صريية 

م�صار 
الكليات 

الطبية

غري 
00010101000000033�صعودي

ق�صم ال�صنة 
التح�صريية 

العلوم 
ال�صا�صية

00000181800000081٩27�صعودي

غري 
1031147814000000262248�صعودي

عمادة ال�صنة 
00000001000000011�صعوديالتح�صريية

اللغة العربية 
واآدابها

ق�صم اللغة 
والنحو 
وال�صرف

108515186174110000345185�صعودي
غري 

٩0411020000000023326�صعودي

ق�صم البالغة 
والنقد

303428213120000132538�صعودي
غري 

20202000000000606�صعودي

ق�صم الأدب
00283821385000015344٩�صعودي

غري 
10202000000000505�صعودي

ق�صم  
الدرا�صات 
العليا العربية

40000000000000404�صعودي

غري 
80000000000000808�صعودي
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اإدارة 
الأعمال

ق�صم 
املحا�صبة

20107030٩0000022022�صعودي
غري 

20202000000000606�صعودي

ق�صم اإدارة 
اعمال احلج 

والعمرة
00000000200000202�صعودي

ق�صم 
الت�صويق

00000000510000516�صعودي
غري 

10111011000000426�صعودي

ق�صم 
ال�صياحة 
والفندقة

00001000500000606�صعودي
غري 

00103000000000404�صعودي

ق�صم اإدارة 
الأعمال

000021221012000014152٩�صعودي
غري 

10102220000000628�صعودي

الدرا�صات 
الق�صائية 
والأنظمة

ق�صم 
الدرا�صات 
الق�صائية

506010030130000037037�صعودي
غري 

10003000000000404�صعودي

ق�صم الأنظمة
0001103074000011516�صعودي

غري 
104131000000008210�صعودي

التمري�س

ق�صم 
التمري�س

00000001130000013132�صعودي
غري 

04010070100000002222�صعودي

ق�صم متري�س 
املجتمع 
والرعاية 
ال�صحية

00000000240000246�صعودي
غري 

00020100000000033�صعودي

علوم واأبحاث 
التمري�س

00000000100000101�صعودي

غري 
00002000000000202�صعودي

كلية 
00000000000100011�صعوديالتمري�س

ق�صم ممار�صة 
التمري�س

00000001100000112�صعودي
غري 

01012000000000224�صعودي

الهند�صة 
بالقنفذة

ق�صم هند�صة 
الت�صييد
القنفذة

00000030500000808�صعودي
غري 

00304020000000٩0٩�صعودي

ق�صم الهند�صة 
ال�صناعية 

القنفذة

00001010700000٩0٩�صعودي
غري 

00003010000000404�صعودي

هند�صة 
الت�صالت 

والإلكرتونيات

00000000100000101�صعودي
غري 

00001000000000101�صعودي

ق�صم هند�صة 
البيئة

 القنفذة
00000000100000101�صعودي
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الهند�صة 
بالليث

ق�صم هند�صة 
اللكرتونيات 
والت�صالت 

الليث

00001010٩0000011011�صعودي
غري 

00204020000000808�صعودي

ق�صم الهند�صة 
البيئية

00001010200000404�صعودي
غري 

00201010000000404�صعودي

احلا�صب 
الآيل بالليث

ق�صم علوم 
احلا�صب 

الآيل - الليث

00000001510000051116�صعودي
غري 

100051240000008513�صعودي

ق�صم هند�صة 
احلا�صب 

الآيل - الليث

00000000500000505�صعودي
غري 

00000110000000112�صعودي

الدعوة 
واأ�صول 

الدين

ق�صم العقيدة
611058٩14650000312455�صعودي

غري 
40301000000000808�صعودي

ق�صم 
القراءات

20601812133272200004666112�صعودي
غري 

5040500000000014014�صعودي

ق�صم الدعوة 
والثقافة 
الإ�صالمية

4162٩114781٩0000314071�صعودي
غري 

60110100000000018018�صعودي

ق�صم الكتاب 
وال�صنة

621245224123140000305484�صعودي
غري 

12060400000000022022�صعودي

احلا�صب 
الآيل 

بالقنفذة

ق�صم نظم 
املعلومات 

بالقنفذة
000000502300007310�صعودي

ق�صم علوم 
احلا�صب 

الآيل
بالقنفذة

00001061٩100000161127�صعودي

غري 
0010616400000013518�صعودي

العلوم 
القت�صادية 

واملالية 
ال�صالمية

ق�صم 
امل�صارف 
والأ�صواق 

املالية

10101000300000606�صعودي
غري 

00001000000000101�صعودي

ق�صم التمويل
2000100123000054٩�صعودي

غري 
00003100000000314�صعودي

ق�صم التاأمني
10000000000000101�صعودي

غري 
00002001000000213�صعودي

ق�صم 
القت�صاد

3010408083000024327�صعودي
غري 

2020710000000011112�صعودي

العلوم 
ال�صحية 

بالليث
ق�صم ال�صحة 

العامة

00002021106000014721�صعودي

غري 
1000536100000012416�صعودي
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اجلن�صيةالق�صمالكلية
املجموعاأخرىمدر�سمعيدحما�صرا�صتاذ م�صاعدا�صتاذ م�صاركا�صتاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

العلوم 
ال�صحية 
بالقنفذة

ق�صم 
اخلدمات 

الطبية 
الطارئة

0000203083000013316�صعودي
غري 

30004010000000808�صعودي

الطب 
بالقنفذة

ق�صم الطب 
واجلراحة

00000000200000202�صعودي
غري 

00101110000000314�صعودي
ق�صم الطب 

00000000200000202�صعوديالباطني

الكيمياء 
احليوية

00000000100000101�صعودي
غري 

10010000000000112�صعودي

غري علم الت�صريح
10000000000000101�صعودي

ق�صم علم 
الوراثة 
الطبية

غري 
00001000000000101�صعودي

ق�صم علم 
المرا�س

00000000200000202�صعودي
غري 

00001000000000101�صعودي

الكلية 
اجلامعية

اأ�صم

ق�صم 
احلا�صب 

الآيل
00000000020000022�صعودي

ق�صم اللغة 
00000023120000358�صعوديالعربية
الكلية 

اجلامعية
اأ�صم

00000001030000044�صعودي

العلوم 
الأ�صا�صية

00000008210000021820�صعودي
غري 

00000103000000044�صعودي

العلوم 
الجتماعية

ق�صم الإعالم
1020201214120000201434�صعودي

غري 
10213٩0000000061016�صعودي

ق�صم اللغة 
الإجنليزية

004410162248240100246٩٩3�صعودي
غري 

20100300000000336�صعودي

ق�صم 
اجلغرافيا

321032234٩000013162٩�صعودي
غري 

4021400000000010111�صعودي

ق�صم اخلدمة 
الجتماعية

204043038120000181836�صعودي
غري 

44521400000000101020�صعودي

ق�صم علم 
املعلومات

005157458100000222345�صعودي
غري 

0081653000000017623�صعودي

مركز اللغة 
الإجنليزية

ق�صم 
مركز اللغة 
الإجنليزية

000022620386500173552�صعودي
غري 

002043121000351600532٩82�صعودي
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اجلن�صيةالق�صمالكلية
املجموعاأخرىمدر�سمعيدحما�صرا�صتاذ م�صاعدا�صتاذ م�صاركا�صتاذ

جملةاأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

الهند�صة 
والعمارة 
ال�صالمية

ق�صم الهند�صة 
امليكانيكية

1060٩040230000043043�صعودي
غري 

30201203000100021021�صعودي

ق�صم العمارة 
الإ�صالمية

10508050230000042042�صعودي
غري 

8020501000000016016�صعودي

ق�صم الهند�صة 
الكهربائية

00307010170000028028�صعودي
غري 

7050502010000020020�صعودي

ق�صم الهند�صة 
املدنية

10705010200000034034�صعودي
غري 

4060404000000018018�صعودي

327584٩01678٩45353٩552278082٩542٩002٩4021405080الإجمايل





قسم
الدراسية القاعات 
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قسم القاعات الدراسية

نبذة عن قسم القاعات الدراسية   
    توفــر جامعــة اأم القــرى  قاعات درا�شــية مريحة لطلبتها بح�شــب املعايري املعتمدة من وزارة التعليــم اإىل جانب تزويدها باأحدث 
الو�شــائل والأجهــزة التعليميــة كاأجهــزة العر�ــس الإلكــرتوين ) DATA SHOW( , ال�شــبورات الذكيــة - �شــبكة الت�شــال 
اخلارجــي........اإىل اخــرة ....... ممــا يجعــل العمليــة التعليمية مرنة و�شــهلة و�شــنو�شح عدد القاعات املوجــودة يف جميع مباين 

اجلامعــة يف اجلدول التايل :

جدول رقم ) 75(

الليث القنفذة أضم الجموم التصاميم
 اآلداب والعلوم

اإلدارية 25

 العلوم

 التطبيقية

 للطالبات

24

الزاهر 3 املقرات

الحاسب االيل

املحاسبة

الرياضيات

اإلعالم

 الخدمة

االجتامعية

إدارة وسكن

مالبس ونسيج

اللغة العربية

اللغة االنجليزية

إدارة أعامل

أحياء

رياضيات

األنظمة

الرشيعة

 العلوم االقتصادية

املالية اإلسالمية

الرتبية

العلوم التطبيقية

الحاسب االيل ونظم املعلومات

اللغة العربية

الدعوة

العلوم االجتامعية

عدد األقسام

4

 واحد واملبنى

 الثاين طور

التأثيث

5 3 2 10 عدد املباين

18 23 29 60 22 200 عدد القاعات

9 2 11 22 عدد املعامل العلمية

1 3 6 1 1 19 عدد معامل الحاسب

- - ــــ 2 عدد معامل القران

- - 2 معطل ــــ 2
 عدد معامل اللغة

االنجليزية

- - 1 معطل 4 عدد معامل وسائل

- - 32 - - 15 معامل تخصص

- - 2 - - - شقة منوذجية
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القاعات بالمباني رموز المصطلحات 

مكتبة مك

معمل مع

قران ق

رشيعة ش

جغرافيا ج

حاسب آيل آيل

كيمياء كيم

فيزياء فيز

أحياء بيو

تربية فنية فن

علم معلومات م

إعالم علم

معمل امن امن

قاعة اجتامعات اجتامع

جدول رقم ) 77( قاعات مرحلة البكالوريوس    
إجاميل عدد القاعات القاعة املبنى األقسام الكلية

11

5 أ

الرشيعة

الرشيعة

1 ط

1 و

1 ح

3 ج

10

5 أ

التاريخ
3 ط

1 ح

1 د

3
2 ط

القضاء
1 د

إجاميل قاعات كلية الرشيعة  24

4

1 ج

االقتصاد
 كلية العلوم االقتصادية

املالية اإلسالمية

1 ب

1 د

1 ط

إجاميل قاعات كلية العلوم االقتصادية املالية اإلسالمية  4

 67 + 16 معمل + 4

ورش

40 + 16 معمل + 4 ورش ي

أقسام   الكلية
الرتبية

1 هـ

3 ط

3 ح

9 و تربية فنية

إجاميل قاعات كلية الرتبية 76

جدول رقم ) 76(
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إجاميل عدد القاعات القاعة املبنى األقسام الكلية

4 + 7  معامل
3 ب

األحياء

العلوم التطبيقية

1 + 7 معامل ج

5 + 7 معامل

3 + 7 معامل ب

1الكيمياء ط

1 د

6 + 7 معامل 1+ 7 معامل ب الفيزياء

6 قاعات

3 ج

2 ط

3 + اجتامع ب
الرياضيات

د

إجاميل قاعات كلية العلوم التطبيقية 22 قاعة  + 21 معمل

2 قاعة + 6 معامل

4 معامل ج

الحاسب االيل الحاسب ونظم املعلومات
2 معامل هـ

1 د

1 ط

إجاميل قاعات كلية الحاسب االيل ونظم املعلومات 2 قاعة + 6 معامل

1 1 ح عامة

اللغة العربية

7

1 د

النحو والرصف

1 ح

2 أ

2 ط

1 ج

4

1 د

2البالغة أ

1 ط

4

2 د

1األدب أ

1 ط

إجاميل قاعات كلية اللغة العربية  16 قاعة

12

1 د

الدعوة

الدعوة

5 ح

2 ط

3 ج

1 ب

9 قاعات + معملني

2 أ

الكتاب والسنة

1 د

3 ح

1 قاعة + 2 معمل ج

1 و

1 ط
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إجاميل عدد القاعات القاعة املبنى األقسام الكلية

7

1 د

العقيدة

الدعوة

3 ح

2 ط

1 ج

12 قاعة + معملني

1 د

القراءات

2 ح

4 و

4 ط

1 + 2 معمل ب

إجاميل قاعات كلية الدعوة  40 + 4 معامل

7 قاعات + معملني

5 ب

اللغة االنجليزية

العلوم االجتامعية

2 ط

معملني ز

7 قاعات

3 ب

الخدمة االجتامعية
2 د

1 ز

1 ط

4 قاعات + 1 معمل

2 ب

2الجغرافيا ط

معمل أ

قاعة واحدة 1 أ مركز اللغة

7 قاعات + 7 معامل

1 أ

علم املعلومات

1 ب

1 + معمل د

3 و

4 معامل هـ

معملني ج

1 ج

7 قاعات + معمل واحد

1 أ

اإلعالم

1 ب

1 ط

2 د

1 و

1 ح

معمل واحد هـ

إجاميل قاعات كلية العلوم االجتامعية 33 قاعة + 11 معمل
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عدد القاعات في مباني الجامعة مقر الزاهر
اإلجاميل عدد القاعات نوع القاعة املبنى

23

ــــــــ شبكة اتصال خارجي

أ

ـــــــ دائرة مغلقة

16 داخلية

4 ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة)

2 معامل

1 معمل به شبكة

39

1 شبكة اتصال خارجي

ب

ــــــ دائرة مغلقة

18 داخلية

9 )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

12 معمل

ـــــــ معمل به شبكة

33

ـــــــ شبكة اتصال خارجي

ج

ــــــ دائرة مغلقة

16 داخلية

ــــــ )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

11 معمل

6 معمل به شبكة

22

10 شبكة اتصال خارجي

د

ـــــ دائرة مغلقة

10 داخلية

ـــــ )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

1 معمل

1 معمل به شبكة

11

2 شبكة اتصال داخيل

ه

ــــــــــ دائرة مغلقة

1 داخلية

ــــــــــ )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

2 معمل داخيل

6 معمل به شبكة

19

ــــــــــ شبكة اتصال خارجي

و

دائرة مغلقة

10 داخلية

ــــــــــ )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

9 معمل

ــــــــــ معمل به شبكة
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اإلجاميل عدد القاعات نوع القاعة املبنى

10

7 شبكة اتصال خارجي

ز

ــــــــــ دائرة مغلقة

1 داخلية

ــــــــــ )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

2 معامل

ــــــــــ معمل به شبكة

21

ــــــــــ شبكة اتصال خارجي

ح

ــــــــــ دائرة مغلقة

12 داخلية

9 )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

ــــــــــ معمل

ــــــــــ معمل به شبكة

39

1 شبكة اتصال خارجي

ط

26 دائرة مغلقة

10 داخلية

ــــــــــ )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

2 معمل

ــــــــــ معمل به شبكة

60

ــــــــــ شبكة اتصال خارجي

ي

2 دائرة مغلقة

38 داخلية

ــــــــــ )ذكية ) شبكة اتصال خارجي + دائرة مغلقة

16 معمل

4 معمل به شبكة

275 إجاميل عدد قاعات الجامعة مبقر الزاهر

قاعات مرحلة الدراسات العليا
إجاميل عدد القاعات القاعة املبنى القسم الكلية

قاعة واحده 107 ط ـــــــــــ

الرشيعة
قاعة واحده 104 ز الرشيعة

قاعة واحده 004 ز التاريخ

قاعة واحدة 106 ط الدراسات اإلسالمية

11 قاعة + معملني

هـ 7/5

2الرتبية ط

9 ي

معمل واحد معمل واحد د الحاسب االيل

قاعتني 2 ز اللغة العربية

قاعتني + معمل واحد
2 ز

الدعوة
معمل هـ

إجاميل عدد قاعات الدراسات العليا  16 قاعة + 4 معامل
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عدد القاعات مقر الطاب في العابدية
عدد املعامل املختلفة عدد القاعات الدراسية عدد الكليات املقر

264 400

الرشيعة 

الرتبية 

العلوم التطبيقية 

اللغة العربية 

الدعوة وأصول الدين 

العلوم االجتامعية 

الهندسة 

السنة التحضريية 

الحاسب االيل ونظم املعلومات 

الدراسات القضائية واألنظمة 

العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية 

إدارة األعامل 

الطب 

الصيدلة 

طب األسنان 

العلوم الطبية التطبيقية 

التمريض 

العـــــــــابديـــــة

مهام وحدة إدارة شؤون القاعات الدراسية:
عمل اإح�شائية على اجلدول الدرا�شي لالأق�شام لكل ف�شل درا�شي ملعرفة احتياجهم من القاعات .  •

ت�شكني قاعات جداول الدرا�شات العليا .  •
ت�شكني قاعات الدرا�شات العليا لالختبارات النهائية .  •

حجز القاعات خالل الف�شل الدرا�شي لالختبارات الن�شفية .  •
حل امل�شاكل املتعلقة بالقاعات خالل الف�شل الدرا�شي .  •

الرد على ال�شتف�شارات التي تخ�س مواقع املباين والقاعات و�شعتها  .  •
عمل جولت ميدانية ملباين والقاعات عند احلاجة   •
حجز القاعات واملعامل لإقامة الدورات التدريبية .  •

توزيع القاعات على الأق�شام ح�شب الحتياج  .  •
حترير اخلطابات التي تخ�س القاعات .  •

طباعة جداول القاعات الدرا�شية مبقر الزاهر وار�شالها للجنة �شري العملية التعليمية  .  •
تعريف القاعات جلميع مقرات جامعه اأم القرى والقيام باجلولت للمقرات عند احلاجة.  •

طباعة جداول الختبارات النهائية لكافة املقرات وار�شالها .  •
تعديل جداول الختبارات وت�شكني القاعات لالختبار.  •

      وبنــاء علــى التزايــد املتنامــي يف اأعداد طالبات جامعة اأم القرى ومن�شــوباتها وزائراتها على مدار العام, وكذلك ات�شــاع رقعة مبانيها 
وكافة مرافقها ومن�شــاأتها , ونظرا للرغبة اجلادة يف حتديد ال�شورة الذهنية واملرئية عن مباين اجلامعة و�شــبل التنقل بينها بي�شــر و�شهولة  , 
واأ�شــاره لعدم وجود نظام اإر�شــادي يو�شح مرافق اجلامعة فقد اآثرت وكالة عمادة القبول والت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شجيل يف اإطار منظومة 

عنايتها تقدمي نظام اإر�شــادي وا�شحا ملقر الزاهر 
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  تقــوم وحــدة القاعــات الدراســية بعمــادة القبــول والتســجيل لشــؤون 
دراســي  فصــل  كل  بدايــة  مــع  الدراســية  القاعــات  بتوزيــع  التســجيل 
ــم  ــا لخططه ــام وفق ــات واألقس ــع الكلي ــة  لجمي ــل إحصائي ــق عم ــن طري ع

الدراســية بالطريقــة التاليــة :-

   اأ -  درا�شة اجلداول الدرا�شية لالأق�شام لأكرث من ف�شل درا�شي �شابق  لإيجاد عدد تقريبي للقاعات التي يحتاجها الق�شم .  
   ب -  من اخلطة الدرا�شــية حتديد امل�شــتويات ح�شــب )الف�شل الدرا�شــي الأول --- امل�شتويات الفردية( و )الف�شل الدرا�شي 
الثاين --- امل�شــتويات الزوجية ( مع مراجعة اإح�شائيه ما قبل الت�شــجيل ومقررات كل م�شــتوى لتحديد عدد ال�شــعب الالزم 

فتحها .
    ت - حتديد عدد ال�شــعب مع العتماد على ال�شــقف املتفق عليه لكل ق�شــم , لبد من مالحظة اإن لكل قاعة ) 50 ( موعد 

فردي , ) 25 ( موعد زوجي .
  ث-ح�شــر عــدد املواعيــد التــي يحتاجها الق�شــم يف مقابل عدد القاعات مــع مالحظة اإن مقررات التدريب وامل�شــاريع ل حتتاج 

قاعات غالبا .

 يتم اإدخال اجلدول الدرا�شــي من قبل الق�شــم ويتم ت�شــكني القاعات الدرا�شــية التي اأعطيت لالأق�شــام  , وفقا لالإح�شائية ,  ثم بعد 
انتهــاء فــرتة الإدخــال لالأق�شــام  ثم نقوم يف وكالة  القبول والت�شــجيل ل�شــوؤون الت�شــجيل  بت�شــكني املتبقي من املقــررات يف القاعات 

ال�شــاغرة جلميع الأق�شام .
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نماذج وكالة عمادة القبول و التسجيل  لشؤون التسجيل                                                                                                                                          
        

  نموذج الموافقة على دراسة طالب زائر                        نموذج إضافة مقرر دراسي

نموذج تعديل شعبة بموافقة 
مدرس المقرر             
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نموذج إضافة مقرر دراسي من                  
خارج خطة الطالب مع معادلته                    

نموذج معادلة خارجية                                           نموذج فتح مقرر مدرج في الجدول                                     
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نموذج موافقة القسم المقدم للمقرر على 
دراسة طالب من خارج الجامعة - زائر         

نموذج استدراك النتيجة ) ل (
نموذج فتح مقرر غير مدرج في 

الجدول
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نموذج معادلة لمقررات سبق للطالب در
استها                                          

نموذج استدراك النتيجة ) غ (





دليل التواصل
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دليل التواصل مع عمادة القبول والتسجيل
مبقر الطالب يف العابديه / �شنرتال املقر : )5270000 ـ 0١2(

جدول رقم ) 7٨(

 التحويلة
الداخلية الربيد اإللكرتوين االسم املكتب ت

تواصل عامدة القبول و التسجيل

2858 hasamadani@uqu.edu.sa  د/ هاشم بن احمد مزاود
الصمداين عميد القبول والتسجيل 1

2964 ktthagafy@uqu.edu.sa د/ خالد بن ثامر حسني الثقفي وكيل عامدة القبول والتسجيل 2

2850 husam@uqu.edu.sa  د/ حسام بن حسن محمد
الحكمي وكيل عامدة القبول والتسجيل للشؤون األكادميية 3

2964 asaqarni@uqu.edu.sa د/ عيل سويعد عيل القرين وكيل عامدة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل 4

الشؤون االدارية

2841 mmshafee@uqu.edu.sa أ/ ماجد محمد يوسف شافعي مدير إدارة عامدة القبول والتسجيل 5

2840 bfdahas@uqu.edu.sa أ/ بندر فواز عيل الدهاس 6 مدير مكتب العميد

2840 msotaibi@uqu.edu.sa  أ/ محمد بن صليح صويلح
7 سكرتري مكتب العميد العتيبي

2883 Ksa06755@gmail.com أ/ احمد ابراهيم معتوق لبان 8 مدير مكتب وكيل العامدة

2917
aybawazeer@ uqu.

edu.sa أ/ عبدالله يعقوب محمد باوزير  سكرتري مكتب وكيل عامدة القبول والتسجيل للشؤون
9 األكادميية

2883 amakky@ uqu.edu.sa  أ/ احمد عبداملتني محمد
عبدالله

 سكرتري مكتب  وكيل عامدة القبول والتسجيل لشؤون
التسجيل 10

ـــ mosubhi@ uqu.edu.sa أ/ محمد عمريه سامل الصبحي االتصاالت اإلدارية 11

قسم القبول

2842 aaalasmari@ uqu.edu.sa أ/ عيل عبدالله عوضه االسمري رئيس قسم القبول 12

2931 rasharef@ uqu.edu.sa أ/ رضا عيل الراجحي الرشيف موظف بقسم القبول 13

قسم التخرج

ـــ khomairi@ uqu.edu.sa  أ/ خلف حمزه عبيد الله
العمريي رئيس قسم التخرج 14

ـــ basaadi@ uqu.edu.sa  أ/ بندر عبدالعزيز حميد
الصاعدي

قسم التخرج

15

ـــ
abaazahrani@ uqu.

edu.sa
 أ/ عبدالعزيز عبدالله أحمد

الزهراين 16

2927 kazahrani@ uqu.edu.sa أ/ خالد احمد حسن الزهراين 17

 قسم الشؤون االكادميية

2918 mebager@ uqu.edu.sa  أ/ ماهر إسامعيل عبدالرحمن
باقر رئيس قسم الشئون األكادميية 18

ـــ oaqasim@ uqu.edu.sa أ/ اسامة احمد يحيى آل قاسم
قسم الشؤون األكادميية

19

ـــ
doo.dee.007@hotmail.

com أ/ عبدالله طارق بغلف 20

قسم الخطط والربامج الدراسية 

2885 fmshahrani@ uqu.edu.sa أ/ فواز مبارك يحيى الشهراين رئيس قسم الخطط والربامج الدراسية 21

قسم الخدمات الطالبية 

ـــ
Alharbi979@hotmail.

com أ/ هاين صالح عيل الصبحي رئيس قسم الخدمات الطالبية 22

ـــ ykedrees@ uqu.edu.sa أ/ يارس خالد عزيز ادريس موظف بقسم الخدمات الطالبية 23
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التحويلة الداخلية الربيد اإللكرتوين االسم املكتب ت

قسم التسجيل

2865 aszamzami@ uqu.edu.sa أ/ عبدالهادي صدقة زمزمي 24 رئيس قسم التسجيل

2844 ssmharbi@ uqu.edu.sa أ/ سلطان سعيد الحازمي التسجيل لألقسام الصحية  25

2888 hmbajnaid@ uqu.edu.sa أ/ هتان محمد غزايل باجنيد التسجيل لألقسام النظرية 26

ـــ ohdaadi@ uqu.edu.sa أ/ عمر حسن معضد الدعدي التسجيل للفروع 27

ـــ amhadramy@ uqu.edu.sa أ/ احمد محمد الحرضمي التسجيل لألقسام العلمية 28

2933 nmhothali@ uqu.edu.sa أ/ نوار منور مبارك الدعدي قسم الساعات اإلضافية 29

قسم النتائج واملعادالت

ـــ fahqurashi@ uqu.edu.sa أ/ فهد عيل حميد القريش 30 رئيس قسم النتائج واملعادالت

ـــ nomahjob@ uqu.edu.sa أ/ نايف عثامن ابراهيم محجوب

قسم النتائج واملعادالت

31

ـــ
mabahswan@windowslive.

com أ/ محمد عبدالرحمن سامل باحشوان 32

2922 Kh_f999@hotmail.com أ/ خالد فرحان محمد صالح 33

وحدة ادخال البيانات

2845 imsaleh@ uqu.edu.sa أ/ إدريس محمد الحسن

وحدة إدخال البيانات

34

2845 moniemyounis@yahoo.com أ/ عبداملنعم عباس يونس 35

ـــ ــــ أ/ الرس محمد االمني 36

خدمات اخرى

ـــ ــــ أ/ حمد حجي مغيل الدعدي مراسل 37

ـــ ـــــ أ/ راجي رجاء غوييل الهذيل مراسل 38

ـــ ــــ أ/ صالح محمد حمدان الحجاجي مندوب العامدة 39

ـــ Oadah70@gmail.com أ/ احمد عمر يحيى عوضه سائق 40
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دليل التواصل مع وكاالت عمادة القبول والتسجيل
مقر الطالبات 
جدول رقم ) 79(

 التحويلة الداخلية

سنرتال املقر

)5426222ـ012)

الربيد اإللكرتوين االسم املكتب ت

وكالة عامدة القبول و التسجيل

7379 ksyousef@uqu.edu.sa د/ خلود سعد عبدالعزيز اليوسف وكيلة عامدة القبول والتسجيل 1

الشؤون اإلدارية )السكرتارية -االتصاالت اإلدارية- العالقات العامة- التدريب و التطوير)

7375 aabhazmi@uqu.edu.sa أ/ عابديه عبدالعزيز الحازمي مساعدة مدير إدارة عامدة القبول والتسجيل 2

7376 abbarnawi@uqu.edu.sa أ/ عزيزة بكر هارون برناوي سكرترية وكلية عامدة القبول و التسجيل 3

7382
ssadwani@uqu.edu.sa أ/ سارة سعد العدواين وحدة العالقات العامة 4

aaaotaiby@uqu.edu.sa د/ أمل عبدالله العتيبي وحدة التطوير و التدريب 5

قسم القبول

7320

skthubaity@uqu.edu.sa أ/ شذى خرضان الثبيتي قسم القبول / رئيسة القسم 6

hmshareah@uqu.edu.sa أ/ حنان ميك إبراهيم رشيعة
قسم القبول

7

rszainaldeen@uqu.edu.sa أ/ رانية رساج عمر زين الدين 8

قسم التخرج

7329 asazamzami@uqu.edu.sa أ/ أمرية صدقة عبدالهادي زمزمي قسم التخرج / رئيسة القسم 9

7314

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

قسم التخرج

10

Areej.saleh.r@gmail.com أ/ أريج صالح خلف الربيعي 11

fmandanosi@uqu.edu.sa أ/ فريد محمد األندنويس 12

وكالة عامدة القبول و التسجيل للشؤون األكادميية

7363 fghamdi@uqu.edu.sa د/ فاطمة بنت عيل عبدالله الغامدي وكيلة عامدة القبول والتسجيل للشؤون األكادميية 1

الشؤون اإلدارية )السكرتارية)

7294 ehtameem@uqu.edu.sa أ/ إلهام حسني متيم 2 سكرترية وكيلة عامدة القبول والتسجيل للشؤون األكادميية

قسم الشؤون األكادميية

7367 habamagoos@uqu.edu.sa أ/ هنادي أحمد باماقوس قسم الشؤون األكادميية /رئيسة القسم 3

7666

rfsaleh@uqu.edu.sa أ/ رجاء فرحان محمد صالح

قسم الشؤون األكادميية

4

tmfateeni@uqu.edu.sa أ/ تغريد محمد نور فتيني 5

mssaawi@uqu.edu.sa أ/ منال صالح السعوي 6

قسم الخطط الدراسية

7367
ramohammad@uqu.

edu.sa أ/ ريم أحمد عبدالله الخطط الدراسية + الشؤون األكادميية 7

قسم الخدمات الطالبية

7329 ffadani@uqu.edu.sa أ/ فاطمة فؤاد العدين قسم الخدمات الطالبية / رئيسة القسم 8

7319
sbsalimi@uqu.edu.sa أ/ صفية بريك الصليمي

قسم الخدمات الطالبية
9

whsaeed@uqu.edu.sa أ/ وديان حمود عيل سعيد 10
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 التحويلة الداخلية

سنرتال املقر

)5426222ـ012)

الربيد اإللكرتوين االسم املكتب ت

 وكالة عامدة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل

8025 nhyarkandy@ uqu.edu.sa د/ نعيمة بنت حامد ياركندي 1 وكيلة عامدة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل

الشؤون اإلدارية )السكرتارية)

8002 sarayyes@uqu.edu.sa أ/ شهرية عبدالعزيز ريس سكرترية وكيلة عامدة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل 2

7989 nfansari@uqu.edu.sa أ/ نورة فيصل األنصاري االتصاالت اإلدارية يف وكالة شؤون التسجيل 3

قسم التسجيل

8027 nmyamani@uqu.edu.sa أ/ نوف محمد مأموين مياين قسم التسجيل / رئيسة القسم 4

8017 dafelalh@uqu.edu.sa أ/ دانية أحمد فاليل

قسم التسجيل

5

8016 smfallath@uqu.edu.sa أ/ سهام منصور عبدالله فالته 6

7990
hmfarrsh@uqu.edu.sa أ/ هويده محمد سامل فراش 7

msazahrani@uqu.edu.sa أ/ مها صالح عيل الزهراين 8

8017
saansary@uqu.edu.sa أ/ سارة عيل األنصاري 9

aqabdala@uqu.edu.sa أ/ زهرة قاسم عبدالله 10

7990 nmaqahtani@uqu.edu.sa أ/ نجالء محمد القحطاين 11

قسم التسجيل \ وحدة القاعات الدراسية

8019 eazahrany@uqu.edu.sa أ/ ابتسام عيل عقييل الزهراين
وحدة القاعات الدراسية

12

8020 tmbadawi@uqu.esu.sa أ/ تغريد محمد حسن بدوي 13

قسم التسجيل / وحدة الساعات االضافية و املتعاونات

8019 omajjaj@uqu.edu.sa أ/ عال محمد عجاج وحدة الساعات االضافية و املتعاونات +املعادالت 14

قسم النتائج و املعادالت

7991
fmali@uqu.edu.sa أ/ فاطمة محمد نور عيل وحدة النتائج و املعادالت / رئيسة القسم 15

hlghari@uqu.edu.sa أ/ حنان لطفي قاري
وحدة النتائج و املعادالت

16

8020 mnotaibi@uqu.edu.sa أ/ مشاعل نايف العتيبي 17





اإلحصائيات
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اإلحصائيــــــــات

  اإن الطلبــة هــم املحــرك الأ�شا�شــي للعمــل بعمــادة القبول والت�شــجيل بجامعة اأم القرى ,  فهم ال�شــريحة امل�شــتهدفة عند تقدمي 
كافة اخلدمات .

 لــذا ُتــويل العمــادة اأهمية كبرية لهــوؤلء الطلبة , وحتر�س على حتليل بيانــات احلركات الأكادميية جلميع الطــالب عند اإعداد اأي 
درا�شــة اأو تقريــر كونهم اأبــرز النواجت واملخرجات التعليميــة التي تقوم عليها اخلطــط التنموية باجلامعة .

     وعليــه فاإننــا �شــنتناول يف هــذا اجلــزء مــن التقريــر عر�س اأعداد الطلبــة ) امل�شــتجدون / املقيدون / اخلريجــون ( وحالة الطلبة 
الدرا�شــية )املنتظمون , املعتذرون , املوؤجلون , املنقطعون عن الدرا�شــة ,املف�شولون موؤقتاً , املف�شولون اأكادميياً , املن�شــحبون كلياً 
, املطوي قيدهم( خالل العام الدرا�شــي  ١4٣٨/١4٣7هـ , اإ�شافة اإىل مقارنة تلك الأعداد مع العام ال�شــابق ١4٣7/١4٣6هـ 
ملعرفــة مــدى التطــور املتحقق , وذلك من خالل اجلداول الح�شائية والر�شــوم البيانية , التي  ُتقدم احلقائق واملعطيات ب�شــكل 

ت�شويري لتكون اأو�شح واأ�شــهل يف الدرا�شــة والتحليل . 
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إحصائيات أعداد الطلبة خال العام الدراسي 1438/1437هـ

الطلبة المستجدين 
الطلبة امل�شتجدين ) مرحلة ما دون البكالوريو�س ( للف�شل الدرا�شي الأول  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ

)تاريخ �شحب البيانات 29/ ١4٣٨/١2 هـ(
جدول رقم ) ٨0(

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي
نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

214 113 101 214 113 101 1 0 1 213 113 100

انتظام

 السنة التأهيلية املسائية -

الرشيعة

 الرشيعة والدراسات

اإلسالمية

6 0 6 6 0 6 0 0 0 6 0 6

انتظام

 السنة التأهيلية املسائية -

العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية

133 118 15 133 118 15 0 0 0 133 118 ١5

انتظام

 السنة التأهيلية املسائية -

اللغة العربية
اللغة العربية وآدابها

200 154 46 200 154 46 1 0 1 199 154 45

انتظام

 السنة التأهيلية املسائية -

الدعوة وأصول الدين
الدعوة وأصول الدين

285 169 116 285 169 116 1 1 0 284 168 ١١6

انتظام

 السنة التأهيلية املسائية -

العلوم االجتامعية
العلوم االجتامعية

774 379 395

203 77 126 2 1 1 201 76 ١25

انتظام

 العلوم الهندسية والتطبيقية-

دبلوم علوم الحاسب اآليل

املجتمع مبكة املكرمة

66 0 66 2 0 2 64 0 64

انتظام

 العلوم الهندسية والتطبيقية-

دبلوم فني معامري

204 116 88 2 2 0 202 114 88

انتظام

 العلوم املالية واإلدارية- دبلوم

املحاسبة املالية التطبيقي

111 70 41 1 1 0 110 69 41

انتظام

 العلوم املالية واإلدارية-

دبلوم التسويق التطبيقي

190 116 74 0 0 0 190 116 74

انتظام

 العلوم املالية واإلدارية.

دبلوم املصارف

52 20 32

27 4 23 27 4 23 0 0 0

انتظام تعليم اللغة العربية
 معهد اللغة العربية

لغري الناطقني بها
25 16 9 24 15 9 1 1 0

ستمع
م تعليم اللغة العربية

95 38 57

53 0 53 0 0 0 53 0 5٣

انتظام

السنة التأهيلية املسائية-

 الكلية الجامعية ـ بالقنفذة

-طالب

 الكلية الجامعية

بالقنفذة

4 0 4 1 0 1 3 0 ٣

انتظام

 السنة التأهيلية

 املسائية-لألقسام العلمية

بالقنفذة)كيمياء-فيزياء-

رياضيات) ـ طالب

31 31 0 0 0 0 31 31 0

انتظام

السنة التأهيلية املسائية-

 الكلية الجامعية القنفذة ـ

اللغة العربية -طالبات

7 7 0 0 0 0 7 7 0

انتظام

السنة التأهيلية املسائية-

 الكلية الجامعية القنفذة ـ

علوم تطبيقية -طالبات
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املجموع بالكلية املجموع بالق�شم غري �شعودي �شعودي

نظام الدرا�شة

الق�شم / التخ�ش�س الكلية
جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

١57 50 ١07

95 9 ٨6 ٨ 0 ٨ ٨7 9 7٨ انتظام
 ال�شنة التح�شريية امل�شائية - م�شار

 الكليات العلمية )الهند�شة-احلا�شب
)اليل-العلوم التطبيقية

ال�شنة التح�شريية

62 4١ 2١ 2 ١ ١ 60 40 20 انتظام
 ال�شنة التح�شريية امل�شائية - م�شار

 الكليات الإدارية )كلية اإدارة
)الأعمال

74 6١ ١٣ 74 6١ ١٣ 0 0 0 74 6١ ١٣ انتظام
 ال�شنة التاأهيلية امل�شائية العلوم
 القت�شادية واملالية الإ�شالمية ـ

القت�شاد

 العلوم القت�شادية
واملالية الإ�شالمية

١990 ١١02 ٨٨٨ ١990 ١١02 ٨٨٨ 72 25 47 ١9١٨ ١077 ٨4١ م�شتجدون الف�شل الدرا�شي الأول
  الطالب امل�شتجدين ) مرحلة ما دون البكالوريو�س ( للف�شل الدرا�شي الثاين لعام ١4٣٨/١4٣7هـ

)تاريخ �شحب البيانات 29/ ١2/  ١4٣٨ هـ(

١05 29 76
72 5 67 72 5 67 0 0 0 انتظام تعليم اللغة العربية

 معهد اللغة العربية لغري
الناطقني بها

٣٣ 24 9 ٣٣ 24 9 0 0 0 م�شتمع تعليم اللغة العربية

١05 29 76 ١05 29 76 ١05 29 76 0 0 0 م�شتجدون الف�شل الدرا�شي الثاين
2095 ١١٣١ 964 2095 ١١٣١ 964 ١77 54 ١2٣ ١9١٨ ١077 ٨4١ م�شتجدون مرحلة ما دون البكالوريو�س

  الطالب امل�شتجدين ) مرحلة  البكالوريو�س ( للف�شل الدرا�شي الأول  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ
)تاريخ �شحب البيانات 29/ ١2/  ١4٣٨ هـ(

6٨١ ٣2١ ٣60
٣2١ ١40 ١٨١ 5 0 5 ٣١6 ١40 ١76 انتظام ال�شريعة

 ال�شريعة والدرا�شات
١الإ�شالمية 0 ١ ١ 0 ١ 0 0 0 انت�شاب ال�شريعة

٣59 ١٨١ ١7٨ ١ 0 ١ ٣5٨ ١٨١ ١77 انتظام التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ

6٣2 497 ١٣5

2٣ 0 2٣ 0 0 0 2٣ 0 2٣ انتظام الرتبية البدنية

الرتبية

26 0 26 0 0 0 26 0 26 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي
٣6 2٨ ٨ 0 0 0 ٣6 2٨ ٨ انتظام الرتبية الفنية

266 ١٨٨ 7٨ ١ 0 ١ 265 ١٨٨ 77 انتظام الرتبية اخلا�شة
١0٣ ١0٣ 0 0 0 0 ١0٣ ١0٣ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي
١7٨ ١7٨ 0 ١ ١ 0 ١77 ١77 0 انتظام ريا�س اأطفال مع اإعداد تربوي

٨5١ 4٣0 42١

2١١ ١04 ١07 0 0 0 2١١ ١04 ١07 انتظام الأحياء

العلوم التطبيقية
2١9 ١١0 ١09 4 4 0 2١5 ١06 ١09 انتظام الكيمياء
2١6 ١06 ١١0 ١ ١ 0 2١5 ١05 ١١0 انتظام الفيزياء
205 ١١0 95 ٣ ٣ 0 202 ١07 95 انتظام العلوم الريا�شية

٣٣١7 ١64٨ ١669

7١0 ٣62 ٣4٨ 4٣ 2٣ 20 667 ٣٣9 ٣2٨ انتظام اللغة والنحو وال�شرف

اللغة العربية واآدابها

4١٨ ١٨6 2٣2 ١ 0 ١ 4١7 ١٨6 2٣١ انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف
65٣ ٣٨2 27١ ٣0 ١7 ١٣ 62٣ ٣65 25٨ انتظام البالغة والنقد
٣94 ١62 2٣2 0 0 0 ٣94 ١62 2٣2 انت�شاب البالغة والنقد
69٣ ٣62 ٣٣١ ٣9 24 ١5 654 ٣٣٨ ٣١6 انتظام الأدب
449 ١94 255 4 4 0 445 ١90 255 انت�شاب الأدب

٣٨5١ ١٨٨2 ١969

742 ٣90 ٣52 7٣ ٣4 ٣9 669 ٣56 ٣١٣ انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

الدعوة واأ�شول الدين

7٣4 ٣5١ ٣٨٣ 6 5 ١ 72٨ ٣46 ٣٨2 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية
6٣0 ٣29 ٣0١ ٨2 44 ٣٨ 54٨ 2٨5 26٣ انتظام الكتاب وال�شنة
602 262 ٣40 5 5 0 597 257 ٣40 انت�شاب الكتاب وال�شنة
6٣0 ٣١5 ٣١5 49 26 2٣ 5٨١ 2٨9 292 انتظام العقيدة
4٨٣ 2١0 27٣ ١ 0 ١ 4٨2 2١0 272 انت�شاب العقيدة
٣0 25 5 2 ١ ١ 2٨ 24 4 انتظام القراآءات
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١596 ٨04 792

٣٣0 ١75 ١55 6 4 2 ٣24 ١7١ ١5٣ انتظام اللغة الإجنليزية

العلوم الجتماعية
٣06 ١5١ ١55 5 4 ١ ٣0١ ١47 ١54 انتظام اجلغرافيا
٣25 ١6١ ١64 4 4 0 ٣2١ ١57 ١64 انتظام اخلدمة الجتماعية
٣20 ١57 ١6٣ 6 5 ١ ٣١4 ١52 ١62 انتظام الإعالم
٣١5 ١60 ١55 ١ ١ 0 ٣١4 ١59 ١55 انتظام علم املعلومات

59 0 59

5٣ 0 5٣ ١ 0 ١ 52 0 52 انتظام العمارة الإ�شالمية )تخ�ش�س عمارة

 الهند�شة والعمارة
الإ�شالمية

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الهند�شة الكهربائية
١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الهند�شة املدنية
٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام الهند�شة امليكانيكية

١0 7 ٣ ١0 7 ٣ 0 0 0 ١0 7 ٣ انتظام علوم احلا�شب الآيل  احلا�شب الآيل ونظم
املعلومات

١6 0 ١6 ١6 0 ١6 ١6 0 ١6 0 0 0 انتظام  اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها

 معهد اللغة العربية لغري
الناطقني بها

2 ١ ١
١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام طب املختربات

العلوم الطبية التطبيقية
١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام اخلدمات الطبية الطارئة

747 ٣٨9 ٣5٨

50 0 50 0 0 0 50 0 50 انتظام اللغة العربية

الكلية اجلامعية باجلموم

١٣2 76 56 ١ 0 ١ ١٣١ 76 55 انتظام الريا�شيات
٣7 0 ٣7 0 0 0 ٣7 0 ٣7 انتظام الكيمياء
40 0 40 0 0 0 40 0 40 انتظام الفيزياء
40 0 40 0 0 0 40 0 40 انتظام الأحياء

١49 ٨2 67 ١ 0 ١ ١4٨ ٨2 66 انتظام علوم احلا�شب الآيل
١46 7٨ 6٨ ١ 0 ١ ١45 7٨ 67 انتظام املحا�شبة
69 69 0 0 0 0 69 69 0 انتظام الإعالم
٨4 ٨4 0 0 0 0 ٨4 ٨4 0 انتظام اخلدمة الجتماعية

٣9٣ ٣9٣ 0
١97 ١97 0 2 2 0 ١95 ١95 0 انتظام  ت�شميم الأزياء املالب�س والن�شيج مع

اإعداد تربوي التصاميم

١96 ١96 0 ٣ ٣ 0 ١9٣ ١9٣ 0 انتظام ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد تربوي

٣٣76 ١702 ١674

265 0 265 0 0 0 265 0 265 انتظام اللغة العربية

الكلية اجلامعية بالقنفذة

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انت�شاب اللغة العربية
226 0 226 0 0 0 226 0 226 انت�شاب اللغة العربية -انت�شاب
١20 0 ١20 0 0 0 ١20 0 ١20 انتظام الريا�شيات
25 0 25 0 0 0 25 0 25 انتظام  الرتبية الفنية

246 0 246 0 0 0 246 0 246 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية
٣05 0 ٣05 0 0 0 ٣05 0 ٣05 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية
٣6 0 ٣6 0 0 0 ٣6 0 ٣6 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

١٨0 0 ١٨0 0 0 0 ١٨0 0 ١٨0 انتظام الفيزياء
١2٨ 0 ١2٨ 0 0 0 ١2٨ 0 ١2٨ انتظام اللغة الإجنليزية
١40 0 ١40 0 0 0 ١40 0 ١40 انتظام الكيمياء
٣04 ٣04 0 0 0 0 ٣04 ٣04 0 انتظام اللغة العربية
١90 ١90 0 0 0 0 ١90 ١90 0 انت�شاب اللغة العربية -انت�شاب
١57 ١57 0 0 0 0 ١57 ١57 0 انتظام الكيمياء
١06 ١06 0 0 0 0 ١06 ١06 0 انتظام الفيزياء
١02 ١02 0 0 0 0 ١02 ١02 0 انتظام الريا�شيات

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية
274 274 0 0 0 0 274 274 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية
204 204 0 0 0 0 204 204 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

٣٣76 ١702 ١674
١52 ١52 0 ١ ١ 0 ١5١ ١5١ 0 انتظام اللغة الإجنليزية

الكلية اجلامعية بالقنفذة
2١2 2١2 0 0 0 0 2١2 2١2 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

١4١4 ٨٣2 5٨2

7١ 7١ 0 0 0 0 7١ 7١ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالليث

72 0 72 0 0 0 72 0 72 انتظام الريا�شيات
١47 75 72 0 0 0 ١47 75 72 انتظام اللغة الإجنليزية
6٨ 0 6٨ 0 0 0 6٨ 0 6٨ انتظام الفيزياء

244 96 ١4٨ 0 0 0 244 96 ١4٨ انتظام اخلدمة الجتماعية
9٣ 0 9٣ 0 0 0 9٣ 0 9٣ انتظام الإعالم

١4٨ ١4٨ 0 0 0 0 ١4٨ ١4٨ 0 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية
90 90 0 0 0 0 90 90 0 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية

256 ١27 ١29 ١ ١ 0 255 ١26 ١29 انتظام اللغة والنحو وال�شرف
٣٣ ٣٣ 0 0 0 0 ٣٣ ٣٣ 0 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف
70 70 0 0 0 0 70 70 0 انتظام الريا�شيات
47 47 0 0 0 0 47 47 0 انتظام الفيزياء
75 75 0 0 0 0 75 75 0 انتظام الكيمياء

١ 0 ١ ١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الوبائيات  ال�شحة العامة
واملعلوماتية ال�شحية

٣١٣0 ١4٨2 ١64٨

740 22٨ 5١2 62 ١9 4٣ 67٨ 209 469 انتظام ال�شنة التح�شريية)م�شار الهند�شة-
)احلا�شب-اليل

ال�شنة التح�شريية

١٣2١ 760 56١ 25 ١5 ١0 ١296 745 55١ انتظام

 ال�شنة التح�شريية م�شار الكليات
الطبية)الطب-طب الأ�شنان-
 ال�شيدلة -علوم طبية-علوم

)�شحية-متري�س

75 ١9 56 0 0 0 75 ١9 56 انتظام
 ال�شنة التح�شريية م�شار الكليات
 الطبية)الطب-العلوم ال�شحية

)بالقنفذة

2١١ 0 2١١ 0 0 0 2١١ 0 2١١ انتظام ال�شنة التح�شريية م�شارالهند�شة-
احلا�شب بالقنفذة

5٣ 25 2٨ 0 0 0 5٣ 25 2٨ انتظام
 ال�شنة التح�شريية م�شار الكليات

 ال�شحية,العلوم ال�شحية فقط
بالليث

76 0 76 0 0 0 76 0 76 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الهند�شة -
احلا�شب الآيل - الليث

654 450 204 ٣١ 2١ ١0 62٣ 429 ١94 انتظام  ال�شنة التح�شريية- م�شار الكليات
الإدارية- كلية اإدارة الأعمال

١ ١ 0 ١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام اإدارة الأعمال اإدارة الأعمال

245 5٨ ١٨7
٨0 0 ٨0 0 0 0 ٨0 0 ٨0 انتظام الدرا�شات الق�شائية  الدرا�شات الق�شائية

١65والأنظمة 5٨ ١07 ٣ ١ 2 ١62 57 ١05 انتظام الأنظمة
٣9 ٣9 0 ٣9 ٣9 0 0 0 0 ٣9 ٣9 0 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالليث احلا�شب الآيل بالليث

١72 ١72 0 ١72 ١72 0 0 0 0 ١72 ١72 0 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالقنفذة احلا�شب الآيل بالقنفذة

١000 ٣0١ 699

١57 74 ٨٣ 4 0 4 ١5٣ 74 79 انتظام القت�شاد

 العلوم القت�شادية
واملالية الإ�شالمية

٣٨٣ 0 ٣٨٣ 6 0 6 ٣77 0 ٣77 انت�شاب القت�شاد
١5١ 76 75 ١ 0 ١ ١50 76 74 انتظام امل�شارف والأ�شواق املالية
١54 76 7٨ 0 0 0 ١54 76 7٨ انتظام التمويل
١55 75 ٨0 ١ ١ 0 ١54 74 ٨0 انتظام التاأمني

522 2٨9 2٣٣

266 ١٣5 ١٣١ 0 0 0 266 ١٣5 ١٣١ انتظام اللغة العربية

الكلية اجلامعية-اأ�شم
١4٣ 4١ ١02 0 0 0 ١4٣ 4١ ١02 انتظام العلوم الأ�شا�شية الريا�شيات
6٨ 6٨ 0 0 0 0 6٨ 6٨ 0 انتظام العلوم الأ�شا�شية-الأحياء
45 45 0 0 0 0 45 45 0 انتظام احلا�شب الآيل ـ علوم احلا�شب الآيل

22055 ١١24٨ ١0٨07 22055 ١١24٨ ١0٨07 5٣4 274 260 2١52١ ١0974 ١0547 م�شتجدون الف�شل الدرا�شي الأول
الطالب املستجدين ) مرحلة البكالوريوس ) للفصل الدرايس الثاين  لعام 1438/1437هـ  -)تاريخ �شحب البيانات 29/ ١2/  ١4٣٨ هـ(ـ
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

21 0 21

20 0 20 20 0 20 0 0 0 انتظام  إعداد املعلمني ـ

 تعليم اللغة العربية

للناطقني بغريها

 معهد اللغة

 العربية لغري

الناطقني بها
1 0 1 1 0 1 0 0 0 م�شتمع

2١ 0 2١ 2١ 0 2١ 2١ 0 2١ 0 0 0 م�شتجدون الف�شل الدرا�شي الثاين
22076 ١١24٨ ١0٨2٨ 22076 ١١24٨ ١0٨2٨ 555 274 2٨١ 2١52١ ١0974 ١0547 م�شتجدون مرحلة البكالوريو�س

24١7١ ١2٣79 ١١792 24١7١ ١2٣79 ١١792 7٣2 ٣2٨ 404 2٣4٣9 ١205١ ١١٣٨٨ اإجمايل عدد امل�شتجدين
لعام ١4٣7 / ١4٣٨هـ 

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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إحصائيات أعداد الطلبة خال العام الدراسي 1438/1437هـ
 أ( الطلبة المقيدون - الفصل الدراسي األول 

الطالب املقيدون ) مرحلة ما دون البكالوريو�س(  للف�شل الدرا�شي الأول لعام ١4٣٨/١4٣7هـ
)تاريخ �شحب البيانات  ١4٣٨/١2/29هـ( 

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

سة
درا

 ال
ام

نظ

القسم / التخصص الكلية

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

2١5 ١١٣ ١02 2١5 ١١٣ ١02 ١ 0 ١ 2١4 ١١٣ ١0١ انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - ال�شريعة  ال�شريعة والدرا�شات
الإ�شالمية

6 0 6 6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام  ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - العلوم
التطبيقية العلوم التطبيقية

١٣٣ ١١٨ ١5 ١٣٣ ١١٨ ١5 0 0 0 ١٣٣ ١١٨ ١5 انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - اللغة العربية اللغة العربية واآدابها

202 ١56 46 202 ١56 46 ١ 0 ١ 20١ ١56 45 انتظام  ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - الدعوة
واأ�شول الدين الدعوة واأ�شول الدين

2٨5 ١69 ١١6 2٨5 ١69 ١١6 ١ ١ 0 2٨4 ١6٨ ١١6 انتظام  ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - العلوم
الجتماعية العلوم الجتماعية

٣0٨ ١9٣ ١١5
١04 5٨ 46 0 0 0 ١04 5٨ 46 انتظام الدبلومات ـ دبلوم الإدارة املكتبية  خدمة املجتمع والتعليم

204امل�شتمر ١٣5 69 ٣ 2 ١ 20١ ١٣٣ 6٨ انتظام الدبلومات ـ دبلوم املوارد الب�شرية

١606 956 650

٣٨0 ١6٨ 2١2 4 ١ ٣ ٣76 ١67 209 انتظام والتطبيقيــة- الهند�شــية   العلــوم 
اآيل حا�شــب 

املجتمع مبكة املكرمة

١٣7 0 ١٣7 ٣ 0 ٣ ١٣4 0 ١٣4 انتظام ــي ــة- فن ــية والتطبيقي ــوم الهند�ش  العل
معماري

477 ٣٣4 ١4٣ 7 7 0 470 ٣27 ١4٣ انتظام ــبة ــة- املحا�ش ــة والإداري ــوم املالي  العل
لية ملا ا

2٣0 ١65 65 2 ١ ١ 22٨ ١64 64 انتظام ــويق ــة- الت�ش ــة والإداري ــوم املالي  العل
التطبيقــي

٣٨2 2٨9 9٣ ١ ١ 0 ٣٨١ 2٨٨ 9٣ انتظام العلوم املالية والإدارية. امل�شارف

269 6٨ 20١
206 2٨ ١7٨ 206 2٨ ١7٨ 0 0 0 انتظام تعليم اللغة العربية  معهد اللغة العربية لغري

6٣الناطقني بها 40 2٣ 62 ٣9 2٣ ١ ١ 0 م�شتمع تعليم اللغة العربية

96 ٣9 57

5٣ 0 5٣ 0 0 0 5٣ 0 5٣ انتظام  ال�شنة التاأهيلية امل�شائية-الكلية
اجلامعية بالقنفذة -طالب

الكلية اجلامعية بالقنفذة

4 0 4 ١ 0 ١ ٣ 0 ٣ انتظام
 ال�شنة التاأهيلية امل�شائية-لالأق�شام
العلمية بالقنفذة)كيمياء-فيزياء-

ريا�شيات( طالب

٣2 ٣2 0 0 0 0 ٣2 ٣2 0 انتظام
 ال�شنة التاأهيلية امل�شائية-الكلية

اجلامعية القنفذة ـ اللغة العربية-
طالبات

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام
 ال�شنة التاأهيلية امل�شائية-الكلية

اجلامعية القنفذة ـ العلوم التطبيقية-
طالبات

158 51 107

95 9 ٨6 ٨ 0 ٨ ٨7 9 7٨ انتظام  ال�شنة التح�شريية امل�شائية - م�شار
الهند�شة واحلا�شب الآيل

١ال�شنة التح�شريية ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام
ــار ــائية - م�ش ــة امل�ش ــنة التح�شريي  ال�ش
 الكليــات العلمية )الهند�شة-احلا�شــب

ــوم التطبيقية )اليل-العل

62 4١ 2١ 2 ١ ١ 60 40 20 انتظام
ــار ــائية - م�ش ــة امل�ش ــنة التح�شريي  ال�ش
اإدارة )كليــة  الإداريــة   الكليــات 

)الأعمــال

74 6١ ١٣ 74 6١ ١٣ 0 0 0 74 6١ ١٣ انتظام
العلــوم امل�شــائية  التاأهيليــة   ال�شــنة 
ـ الإ�شــالمية  واملاليــة   القت�شاديــة 

القت�شــاد

 العلوم القت�شادية واملالية
الإ�شالمية

٣٣52 ١924 ١42٨ ٣٣52 ١924 ١42٨ ٣02 ٨١ 22١ ٣050 ١٨4٣ ١207 اإجمايل املقيدين للمرحلة الدرا�شية ما دون البكالوريو�س

الطالب املقيدين ) مرحلة  البكالوريو�س(  للف�شل الدرا�شي الأول لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  -تاريخ �شحب البيانات 29/ ١2/  ١4٣٨ هـ

جدول رقم ) ٨١(
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جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

١0495 4446 6049

٣529 ١6٨4 ١٨45 2٣4 ٨2 ١52 ٣295 ١602 ١69٣ انتظام ال�شريعة

 ال�شريعة والدرا�شات
الإ�شالمية

٨9٣ ٣١٨ 575 4٣ 26 ١7 ٨50 292 55٨ انت�شاب ال�شريعة

270 ١١١ ١59 5 5 0 265 ١06 ١59 انتظام ال�شريعة مع اإعداد تربوي

١6١0 0 ١6١0 ١67 0 ١67 ١44٣ 0 ١44٣ انتظام املحا�شبة

5 0 5 0 0 0 5 0 5 انت�شاب املحا�شبة

٣2٣5 ١9٣5 ١٣00 ٣٨ 29 9 ٣١97 ١906 ١29١ انتظام التاريخ

674 ١76 49٨ ٨ 6 2 666 ١70 496 انت�شاب التاريخ

279 222 57 ١ ١ 0 27٨ 22١ 57 انتظام التاريخ  مع اإعداد تربوي

6497 4592 ١905

١9٣ 0 ١9٣ ١ 0 ١ ١92 0 ١92 انتظام الرتبية البدنية

الرتبية

٣٣٨ 0 ٣٣٨ 2 0 2 ٣٣6 0 ٣٣6 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

١55 0 ١55 0 0 0 ١55 0 ١55 انتظام )الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي

٨0 0 ٨0 0 0 0 ٨0 0 ٨0 انتظام )الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية

47 0 47 0 0 0 47 0 47 انتظام  الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي(
مع اإعداد تربوي

5 0 5 0 0 0 5 0 5 انتظام  الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية( مع
اإعداد تربوي

609 ٣7١ 2٣٨ ١4 ١2 2 595 ٣59 2٣6 انتظام الرتبية الفنية

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام  الرتبية الفنية-الت�شميمات املطبوعة
والإعالن

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الرتبية الفنية-الت�شميم الداخلي

99٣ 6٣7 ٣56 25 2٣ 2 96٨ 6١4 ٣54 انتظام الرتبية اخلا�شة

2١4 ١٣١ ٨٣ ٣ ٣ 0 2١١ ١2٨ ٨٣ انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة ال�شمعية
مع اإعداد تربوي

44١ 266 ١75 ١2 ١2 0 429 254 ١75 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة العقلية
مع اإعداد تربوي

405 2٣0 ١75 ٣ ٣ 0 402 227 ١75 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار �شعوبات التعلم
مع اإعداد تربوي

٣26 266 60 2٣ 2٣ 0 ٣0٣ 24٣ 60 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار ال�شطرابات
ال�شلوكية والتوحد مع اإعداد تربوي

١0١١ ١0١١ 0 29 29 0 9٨2 9٨2 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

١67٨ ١67٨ 0 ٣١ ٣١ 0 ١647 ١647 0 انتظام ريا�س اأطفال مع اإعداد تربوي

٣9٨4 2٨٣٣ ١١5١

996 720 276 ٣١ 29 2 965 69١ 274 انتظام الأحياء

العلوم التطبيقية

٨7 0 ٨7 4 0 4 ٨٣ 0 ٨٣ انتظام الأحياء الدقيقة

5٣ 44 9 0 0 0 5٣ 44 9 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الأحياء الدقيقة مع اإعداد تربوي

46 46 0 ١ ١ 0 45 45 0 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

400 22١ ١79 ١١ ٨ ٣ ٣٨9 2١٣ ١76 انتظام الكيمياء

5١ 44 7 0 0 0 5١ 44 7 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

5١٣ 455 5٨ 4٨ 4٨ 0 465 407 5٨ انتظام الكيمياء البحتة

54 0 54 ٣ 0 ٣ 5١ 0 5١ انتظام الكيمياء ال�شناعية

5٣ 46 7 ١ ١ 0 52 45 7 الكيمياء البحتة مع اإعداد تربوي

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ الكيمياء ال�شناعية مع اإعداد تربوي

7١5 52٨ ١٨7 2٣ 20 ٣ 692 50٨ ١٨4 انتظام الفيزياء

7١ 6٣ ٨ 0 0 0 7١ 6٣ ٨ انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

٨0 ١١ 69 ٨ 0 ٨ 72 ١١ 6١ انتظام الفيزياء الطبية

6١ 6١ 0 0 0 0 6١ 6١ 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي
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٣9٨4 2٨٣٣ ١١5١

7٨٣ 575 20٨ 2١ 20 ١ 762 555 207 انتظام العلوم الريا�شية

١5العلوم التطبيقية ١5 0 ١ ١ 0 ١4 ١4 0 انتظام الريا�شيات التطبيقية

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام الريا�شيات التطبيقية مع اإعداد تربوي

٨9١9 502٣ ٣٨96

٨7 64 2٣ ٣ ٣ 0 ٨4 6١ 2٣ انتظام  اللغة والنحو وال�شرف مع اإعداد
تربوي

اللغة العربية واآدابها

20١٣ ١١٨5 ٨2٨ ١١9 ٨١ ٣٨ ١٨94 ١١04 790 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

١02٣ 49٣ 5٣0 46 42 4 977 45١ 526 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

6٨ 56 ١2 2 2 0 66 54 ١2 انتظام البالغة والنقد مع اإعداد تربوي

١709 ١092 6١7 42 24 ١٨ ١667 ١06٨ 599 انتظام البالغة والنقد

٨٨2 402 4٨0 25 20 5 ٨57 ٣٨2 475 انت�شاب البالغة والنقد

١٨49 ١١١0 7٣9 55 ٣7 ١٨ ١794 ١07٣ 72١ انتظام الأدب

١2١2 565 647 4١ ٣7 4 ١١7١ 52٨ 64٣ انت�شاب الأدب

76 56 20 ١ ١ 0 75 55 20 انتظام الأدب مع اإعداد تربوي

١2954 7١92 5762

١24 ١0١ 2٣ 4 4 0 ١20 97 2٣ انتظام  الدعوة والثقافة الإ�شالمية مع
اإعداد تربوي

الدعوة واأ�شول الدين

٣295 2274 ١02١ ١99 ١46 5٣ ٣096 2١2٨ 96٨ انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١٨95 775 ١١20 4١ ٣4 7 ١٨54 74١ ١١١٣ انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١26 67 59 ٣ 2 ١ ١2٣ 65 5٨ انتظام الكتاب وال�شنة مع اإعداد تربوي

2٨77 ١572 ١٣05 ٣00 ١7١ ١29 2577 ١40١ ١١76 انتظام الكتاب وال�شنة

١49٨ 6١5 ٨٨٣ 95 6٨ 27 ١40٣ 547 ٨56 انت�شاب الكتاب وال�شنة

٨0 6٣ ١7 6 6 0 74 57 ١7 انتظام العقيدة مع اإعداد تربوي

١767 ١09٣ 674 ١١٣ 7١ 42 ١654 ١022 6٣2 انتظام العقيدة

١١4٣ 5١9 624 4٨ ٣٣ ١5 ١095 4٨6 609 انت�شاب العقيدة

١49 ١١٣ ٣6 ٣5 25 ١0 ١١4 ٨٨ 26 انتظام القراآءات

١0446 5٨00 4646

١0٣ ٨١ 22 0 0 0 ١0٣ ٨١ 22 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

العلوم الجتماعية

١27١ ٨22 449 5٣ 49 4 ١2١٨ 77٣ 445 انتظام اللغة الإجنليزية

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انت�شاب اللغة الإجنليزية

١440 ٨4٣ 597 2١ ١5 6 ١4١9 ٨2٨ 59١ انتظام اجلغرافيا

2 ١ ١ 0 0 0 2 ١ ١ انت�شاب اجلغرافيا

6٣ 56 7 0 0 0 6٣ 56 7 انتظام اجلغرافيا مع اإعداد تربوي

١6 0 ١6 ١ 0 ١ ١5 0 ١5 انتظام  اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات
اجلغرافية واخلدمات

7 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام  اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات
اجلغرافية واخلدمات مع اإعداد تربوي

25٨0 ١449 ١١٣١ 4٨ 44 4 25٣2 ١405 ١١27 انتظام اخلدمة الجتماعية

١٣2١ 65٣ 66٨ 47 29 ١٨ ١274 624 650 انتظام الإعالم

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انت�شاب الإعالم

١١9 9٨ 2١ 5 4 ١ ١١4 94 20 انتظام )الإعالم)ال�شحافة

١٣0١ 6٣٨ 66٣ 2٨ ١٨ ١0 ١27٣ 620 65٣ انتظام )الإعالم )العالقات العامة

97 0 97 9 0 9 ٨٨ 0 ٨٨ انتظام )الإعالم )الإذاعة والتلفاز

207١ ١١2٨ 94٣ 24 20 4 2047 ١١0٨ 9٣9 انتظام علم املعلومات

5٣ ٣0 2٣ 0 0 0 5٣ ٣0 2٣ انتظام علم املعلومات مع اإعداد تربوي
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2١57 0 2١57

٣70 0 ٣70 26 0 26 ٣44 0 ٣44 انتظام )العمارة الإ�شالمية )تخ�ش�س عمارة

 الهند�شة والعمارة
الإ�شالمية

٣١2 0 ٣١2 4١ 0 4١ 27١ 0 27١ انتظام الهند�شة الكهربائية

79 0 79 ١4 0 ١4 65 0 65 انتظام )اإلكرتونيــات الكهربائيــة   الهند�شــة 
ــالت )وات�ش

٨6 0 ٨6 ١2 0 ١2 74 0 74 انتظام )القــوى الكهربائيــة   الهند�شــة 
ئيــة با لكهر )ا

69٣ 0 69٣ ١2٣ 0 ١2٣ 570 0 570 انتظام الهند�شة املدنية

6١7 0 6١7 94 0 94 52٣ 0 52٣ انتظام الهند�شة امليكانيكية

١6١2 ٨0٣ ٨09 ١6١2 ٨0٣ ٨09 27 ١٣ ١4 ١5٨5 790 795 انتظام الطب واجلراحة الطب

١١9٣ 66٣0 5٣0

٨54 6٣0 224 ١١0 96 ١4 744 5٣4 2١0 انتظام علوم احلا�شب الآيل
 احلا�شب الآيل ونظم

٣5املعلومات ٣٣ 2 0 0 0 ٣5 ٣٣ 2 انتظام علوم احلا�شب الآيل مع اإعداد تربوي

٣04 0 ٣04 27 0 27 277 0 277 انتظام هند�شة احلا�شب الآيل

٨٨ 0 ٨٨
٨٣ 0 ٨٣ ٨٣ 0 ٨٣ 0 0 0 انتظام  اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة العربية

للناطقني بغريها  معهد اللغة العربية لغري
الناطقني بها

5 0 5 5 0 5 0 0 0 م�شتمع  اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها

١596 9٨9 607

506 ٣47 ١59 ١0 7 ٣ 496 ٣40 ١56 انتظام طب املختربات

العلوم الطبية التطبيقية

٣9٣ ٣9٣ 0 7 7 0 ٣٨6 ٣٨6 0 انتظام التغذية الكلينيكية

٣66 ١٨٨ ١7٨ 7 4 ٣ ٣59 ١٨4 ١75 انتظام العالج الطبيعي

69 6١ ٨ 0 0 0 69 6١ ٨ انتظام اإدارة �شحية

١47 0 ١47 6 0 6 ١4١ 0 ١4١ انتظام  التقنية ال�شريرية ـ اخلدمات الطبية
الطارئة

١١5 0 ١١5 4 0 4 ١١١ 0 ١١١ انتظام التقنية ال�شريرية ـ تقنية التخدير

67٣ ٣9١ 2٨2
529 297 2٣2 ١١ 4 7 5١٨ 29٣ 225 انتظام ال�شيدلة

ال�شيدلة
١44 94 50 2 2 0 ١42 92 50 انتظام ال�شيدلة الكلينيكية ـ دكتور �شيدلة

٣26 ١6٣ ١6٣ ٣26 ١6٣ ١6٣ ١0 5 5 ٣١6 ١5٨ ١5٨ انتظام علوم الفم الأ�شا�شية وال�شريرية ـ
طب وجراحة الفم والأ�شنان  طب الأ�شنان

29٣١ ١٣9٣ ١5٣٨

7٣ 0 7٣ ١ 0 ١ 72 0 72 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

الكلية اجلامعية باجلموم

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام م�شار اللغة العربية مع اإعداد تربوي

52 0 52 0 0 0 52 0 52 انتظام اللغة العربية

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام م�شار الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١4 0 ١4 0 0 0 ١4 0 ١4 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

625 226 ٣99 ١ 0 ١ 624 226 ٣9٨ انتظام الريا�شيات

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انت�شاب الريا�شيات

27 0 27 0 0 0 27 0 27 انتظام م�شار الكيمياء مع اإعداد تربوي 

٣٨ 0 ٣٨ 0 0 0 ٣٨ 0 ٣٨ انتظام الكيمياء

١4 0 ١4 0 0 0 ١4 0 ١4 انتظام م�شار الفيزياء مع اإعداد تربوي 

4١ 0 4١ 0 0 0 4١ 0 4١ انتظام الفيزياء

٣٣ 0 ٣٣ 0 0 0 ٣٣ 0 ٣٣ انتظام م�شار الأحياء مع اإعداد تربوي 

4١ 0 4١ 0 0 0 4١ 0 4١ انتظام الأحياء

٨5٨ 42٨ 4٣0 ١5 ٣ ١2 ٨4٣ 425 4١٨ انتظام علوم احلا�شب الآيل

760 ٣92 ٣6٨ 6 ١ 5 754 ٣9١ ٣6٣ انتظام املحا�شبة

9٣ 9٣ 0 0 0 0 9٣ 9٣ 0 انتظام الإعالم
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

29٣١ ١٣9٣ ١5٣٨
25 25 0 0 0 0 25 25 0 انتظام العالقات العامة

٨الكلية اجلامعية باجلموم ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام ال�شحافة

22١ 22١ 0 0 0 0 22١ 22١ 0 انتظام اخلدمة الجتماعية

2 2 0
١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد الرتبوي

العلوم التطبيقية  للبنات
١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

6 6 0
2 2 0 0 0 0 2 2 0 انت�شاب  الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد

تربوي
2الآداب والعلوم الإدارية  2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

١٣7٣ ١٣7٣ 0

6١0 6١0 0 20 20 0 590 590 0 انتظام املالب�س والن�شيج مع اإعداد تربوي

762الت�شاميم 762 0 ١٨ ١٨ 0 744 744 0 انتظام  ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد
تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انت�شاب  ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد
تربوي

٣٣ ٣٣ 0

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام  القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية
مع اإعداد تربوي

24الرتبية للبنات 24 0 ٣ ٣ 0 2١ 2١ 0 انت�شاب  القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية
مع اإعداد تربوي

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انت�شاب العلوم الجتماعية مع اإعداد تربوي

6 6 0 0 0 0 6 6 0 انتظام ريا�س الأطفال مع اإعداد تربوي

١46٨0 664١ ٨0٣9

4١ 0 4١ 0 0 0 4١ 0 4١ انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالقنفذة

١٣40 0 ١٣40 ١ 0 ١ ١٣٣9 0 ١٣٣9 انتظام اللغة العربية

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انت�شاب اللغة العربية

596 0 596 0 0 0 596 0 596 انت�شاب )اللغة العربية )انت�شاب

4٣2 0 4٣2 0 0 0 4٣2 0 4٣2 انتظام الريا�شيات

2٣ 0 2٣ 0 0 0 2٣ 0 2٣ انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

7٣ 0 7٣ 0 0 0 7٣ 0 7٣ انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

25 0 25 0 0 0 25 0 25 انتظام الرتبية الفنية

١722 0 ١722 0 0 0 ١722 0 ١722 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

١0٨4 0 ١0٨4 ١ 0 ١ ١0٨٣ 0 ١0٨٣ انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

١52 0 ١52 0 0 0 ١52 0 ١52 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

692 0 692 0 0 0 692 0 692 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

440 0 440 0 0 0 440 0 440 انتظام الفيزياء

2٣ 0 2٣ 0 0 0 2٣ 0 2٣ انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

6٨2 0 6٨2 ١ 0 ١ 6٨١ 0 6٨١ انتظام اللغة الإجنليزية

١4٨ 0 ١4٨ ١ 0 ١ ١47 0 ١47 انت�شاب اللغة الإجنليزية

56 0 56 0 0 0 56 0 56 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

490 0 490 ١ 0 ١ 4٨9 0 4٨9 انتظام الكيمياء

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انت�شاب الكيمياء

١5 0 ١5 0 0 0 ١5 0 ١5 انتظام كيمياء مع اإعداد تربوي

١6 ١6 0 0 0 0 ١6 ١6 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

25 25 0 0 0 0 25 25 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١١40 ١١40 0 0 0 0 ١١40 ١١40 0 انتظام اللغة العربية

١20 ١20 0 ٣ ٣ 0 ١١7 ١١7 0 انت�شاب اللغة العربية
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١46٨0 664١ ٨0٣9

92 92 0 0 0 0 92 92 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالقنفذة

299 299 0 ١ ١ 0 29٨ 29٨ 0 انت�شاب )اللغة العربية )انت�شاب

٣7 ٣7 0 0 0 0 ٣7 ٣7 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

6١٨ 6١٨ 0 0 0 0 6١٨ 6١٨ 0 انتظام الكيمياء

١0 ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

٣95 ٣95 0 0 0 0 ٣95 ٣95 0 انتظام الفيزياء

٣٣ ٣٣ 0 0 0 0 ٣٣ ٣٣ 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١2 ١2 0 0 0 0 ١2 ١2 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

٣90 ٣90 0 0 0 0 ٣90 ٣90 0 انتظام الريا�شيات

2٣ 2٣ 0 0 0 0 2٣ 2٣ 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام القت�شاد املنزيل مع اإعداد تربوي

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

6٣2 6٣2 0 6 6 0 626 626 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

١24١ ١24١ 0 0 0 0 ١24١ ١24١ 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

١22 ١22 0 0 0 0 ١22 ١22 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

722 722 0 ١ ١ 0 72١ 72١ 0 انتظام اللغة الإجنليزية

22 22 0 0 0 0 22 22 0 انت�شاب اللغة الإجنليزية

٨5 ٨5 0 ١ ١ 0 ٨4 ٨4 0 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

60١ 60١ 0 0 0 0 60١ 60١ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

5640 ٣490 2١50

١6 ١6 0 0 0 0 ١6 ١6 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالليث

٣١ ٣١ 0 0 0 0 ٣١ ٣١ 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

٣2 ٣2 0 0 0 0 ٣2 ٣2 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

٣٨ ٣٨ 0 ١ ١ 0 ٣7 ٣7 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام القت�شاد املنزيل مع اإعداد تربوي

١6 ١6 0 0 0 0 ١6 ١6 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

27 27 0 0 0 0 27 27 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

2٣ 2٣ 0 0 0 0 2٣ 2٣ 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

٣42 ٣42 0 0 0 0 ٣42 ٣42 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

٣2١ 0 ٣2١ 0 0 0 ٣2١ 0 ٣2١ انتظام الريا�شيات

١٣ 0 ١٣ 0 0 0 ١٣ 0 ١٣ انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

6٣٣ ٣77 256 0 0 0 6٣٣ ٣77 256 انتظام اللغة الإجنليزية

65 5٣ ١2 0 0 0 65 5٣ ١2 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

250 0 250 0 0 0 250 0 250 انتظام الفيزياء

27 ١٣ ١4 0 0 0 27 ١٣ ١4 انتظام فيزياء مع اإعداد تربوي

١٣٣5 60٣ 7٣2 0 0 0 ١٣٣5 60٣ 7٣2 انتظام اخلدمة الجتماعية

2١٨ 0 2١٨ 0 0 0 2١٨ 0 2١٨ انتظام الإعالم

١٣4 0 ١٣4 0 0 0 ١٣4 0 ١٣4 انتظام الإعالم -عالقات عامة
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

5640 ٣490 2١50

479 479 0 0 0 0 479 479 0 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

 الكلية اجلامعية
بالليث

244 244 0 2 2 0 242 242 0 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية
١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انتظام الدعوة و الثقافة الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

6١2 4١2 200 ١ ١ 0 6١١ 4١١ 200 انتظام اللغة والنحو وال�شرف
62 62 0 ١ ١ 0 6١ 6١ 0 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف
24 24 0 0 0 0 24 24 0 انتظام اللغة و النحو و ال�شرف مع اإعداد تربوي

249 249 0 0 0 0 249 249 0 انتظام الريا�شيات

١9٣ ١9٣ 0 0 0 0 ١9٣ ١9٣ 0 انتظام الفيزياء
2٣٨ 2٣٨ 0 0 0 0 2٣٨ 2٣٨ 0 انتظام الكيمياء

5١٨ 20١ ٣١7

١٨4 ١0٣ ٨١ 2 2 0 ١٨2 ١0١ ٨١ انتظام التوعية والتعزيز ال�شحي
 ال�شحة العامة

 واملعلوماتية
ال�شحية

65 0 65 ١ 0 ١ 64 0 64 انتظام �شحة البيئة
١72 9٨ 74 4 2 2 ١6٨ 96 72 انتظام اإدارة وتقنية املعلومات ال�شحية
97 0 97 ١ 0 ١ 96 0 96 انتظام الوبائيات

٣٣66 ١597 ١769

٣9 ١6 2٣ 2 ١ ١ ٣7 ١5 22 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات
)العلمية)الهند�شة-احلا�شب اليل-العلوم التطبيقية

ال�شنة التح�شريية

٨07 24٨ 559 94 ٣0 64 7١٣ 2١٨ 495 انتظام ال�شنة التح�شريية - م�شار الهند�شة و احلا�شب الآيل

١٣95 796 599 27 ١7 ١0 ١٣6٨ 779 5٨9 انتظام
 ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات الطبية

 )الطب-طب ال�شنان-ال�شيدلة-علوم طبية-علوم
)�شحية-متري�س

٨١ 25 56 0 0 0 ٨١ 25 56 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات الطبية )الطب-
)العلوم ال�شحية

2١١ 0 2١١ 0 0 0 2١١ 0 2١١ انتظام ال�شنة التح�شريية - م�شار الهند�شة و احلا�شب الآيل

54 25 29 0 0 0 54 25 29 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات ال�شحية )العلوم
) ال�شحية فقط

77 0 77 ١ 0 ١ 76 0 76 انتظام ال�شنة التح�شريية - م�شار الهند�شة و احلا�شب الآيل

702 4٨7 2١5 49 ٣9 ١0 65٣ 44٨ 205 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات الإدارية )كلية
)اإدارة الأعمال

١0٣5 ٨١0 225

552 479 7٣ 57 47 ١0 495 4٣2 6٣ انتظام اإدارة الأعمال

اإدارة الأعمال
٣64 ٣09 55 20 ١4 6 ٣44 295 49 انتظام الت�شويق

7٨ 22 56 5 ١ 4 7٣ 2١ 52 انتظام ال�شياحة والفندقة

4١ 0 4١ ١ 0 ١ 40 0 40 انتظام اإدارة اأعمال احلج والعمرة

١029 225 ٨04
٣57 0 ٣57 ١2 0 ١2 ٣45 0 ٣45 انتظام الدرا�شات الق�شائية  الدرا�شات الق�شائية

672والأنظمة 225 447 ١2 ٣ 9 660 222 4٣٨ انتظام الأنظمة

٣44 ٣١4 ٣0 ٣44 ٣١4 ٣0 ٨ 7 ١ ٣٣6 ٣07 29 انتظام التمري�س التمري�س

٣5٣ 0 ٣5٣
١90 0 ١90 ١ 0 ١ ١٨9 0 ١٨9 انتظام هند�شة الت�شييد- القنفذة

الهند�شة بالقنفذة
١6٣ 0 ١6٣ 0 0 0 ١6٣ 0 ١6٣ انتظام الهند�شة ال�شناعية - القنفذة

١٣4 0 ١٣4
٨7 0 ٨7 ١ 0 ١ ٨6 0 ٨6 انتظام هند�شة الإلكرتونيات والت�شالت - الليث

الهند�شة بالليث
47 0 47 0 0 0 47 0 47 انتظام الهند�شة البيئية

٣44 274 70
٣42 27٣ 69 0 0 0 ٣42 27٣ 69 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالليث  احلا�شب الآيل

2بالليث ١ ١ 0 0 0 2 ١ ١ انتظام علوم احلا�شب اليل مع اإعداد تربوي- بالليث

٨27 696 ١٣١

77٨ 65٨ ١20 ١ ١ 0 777 657 ١20 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالقنفذة

 احلا�شب الآيل
بالقنفذة

49 ٣٨ ١١ 0 0 0 49 ٣٨ ١١ انتظام علوم احلا�شب الآيل مع اإعداد تربوي
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

٣١١0 ١049 206١

١5٨0 ٨20 760 ١١6 49 67 ١464 77١ 69٣ انتظام القت�شاد

 العلوم القت�شادية واملالية
الإ�شالمية

١067 0 ١067 50 0 50 ١0١7 0 ١0١7 انت�شاب القت�شاد

١5٣ 7٨ 75 ١ 0 ١ ١52 7٨ 74 انتظام امل�شارف والأ�شواق املالية

١55 76 79 0 0 0 ١55 76 79 انتظام التمويل

١55 75 ٨0 ١ ١ 0 ١54 74 ٨0 انتظام التاأمني

١7٨ 6٣ ١١5 ١7٨ 6٣ ١١5 0 0 0 ١7٨ 6٣ ١١5 انتظام ال�شحة العامة العلوم ال�شحية بالليث

١١7 0 ١١7 ١١7 0 ١١7 0 0 0 ١١7 0 ١١7 انتظام اخلدمات الطبية الطارئة العلوم ال�شحية بالقنفذة

١4٣ ٨٣ 60 ١4٣ ٨٣ 60 0 0 0 ١4٣ ٨٣ 60 انتظام الطب واجلراحة الطب بالقنفذة

١26١ ١0١٨ 24٣

٣٣١ ٣٣١ 0 0 0 0 ٣٣١ ٣٣١ 0 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

الكلية اجلامعية-اأ�شم

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

27١ ١٣6 ١٣5 0 0 0 27١ ١٣6 ١٣5 انتظام اللغة العربية

254 ١46 ١0٨ 0 0 0 254 ١46 ١0٨ انتظام الريا�شيات

2١9 2١9 0 0 0 0 2١9 2١9 0 انتظام الأحياء

١٨5 ١٨5 0 0 0 0 ١٨5 ١٨5 0 انتظام علوم احلا�شب الآيل

9٨٣64 52١6٣ 4620١ 9٨٣64 52١6٣ 4620١ ٣٣77 ١٨١٣ ١564 949٨7 50٣50 446٣7 اإجمايل املقيدين للمرحلة الدرا�شية البكالوريو�س

١0١7١6 540٨7 47629 ١0١7١6 540٨7 47629 ٣679 ١٨94 ١7٨5 9٨0٣7 52١9٣ 45٨44 اإجمايل عدد املقيدين للف�شل الدرا�شي الأول لعام ١4٣٨/١4٣7هـ
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طالب املقيدين ) مرحلة ما دون البكالوريو�س (  للف�شل الدرا�شي الثاين لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١67 ١0٨ 59 ١67 ١0٨ 59 ١ 0 ١ ١66 ١0٨ 5٨ انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - ال�شريعة  ال�شريعة والدرا�شات
الإ�شالمية

٣ 0 ٣ ٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - العلوم التطبيقية العلوم التطبيقية

١١7 ١07 ١0 ١١7 ١07 ١0 0 0 0 ١١7 ١07 ١0 انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - اللغة العربية اللغة العربية واآدابها

١٨0 ١49 ٣١ ١٨0 ١49 ٣١ 0 0 0 ١٨0 ١49 ٣١ انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - الدعوة واأ�شول الدين الدعوة واأ�شول الدين

24٣ ١5٨ ٨5 24٣ ١5٨ ٨5 ١ ١ 0 242 ١57 ٨5 انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية - العلوم الجتماعية العلوم الجتماعية

٨6 ٣5 5١
2٨ 6 22 0 0 0 2٨ 6 22 انتظام الدبلومات ـ دبلوم الإدارة املكتبية  خدمة املجتمع والتعليم

5٨امل�شتمر 29 29 ١ 0 ١ 57 29 2٨ انتظام الدبلومات ـ دبلوم املوارد الب�شرية

١١49 7٣5 4١4

27١ ١٣2 ١٣9 ٣ ١ 2 26٨ ١٣١ ١٣7 انتظام العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم علوم احلا�شب الآيل

كلية املجتمع

9٨ 0 9٨ 2 0 2 96 0 96 انتظام العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم فني معماري

٣4٣ 256 ٨7 5 5 0 ٣٣٨ 25١ ٨7 انتظام العلوم املالية والإدارية- دبلوم املحا�شبة املالية التطبيقي

١55 ١20 ٣5 2 ١ ١ ١5٣ ١١9 ٣4 انتظام العلوم املالية والإدارية- دبلوم الت�شويق التطبيقي

2٨2 227 55 ١ ١ 0 2٨١ 226 55 انتظام العلوم املالية والإدارية. دبلوم امل�شارف

٣١٣ ٨١ 2٣2
2٣2 2٨ 204 2٣2 2٨ 204 0 0 0 انتظام تعليم اللغة العربية  معهد اللغة العربية لغري

٨١الناطقني بها 5٣ 2٨ ٨0 52 2٨ ١ ١ 0 م�شتمع تعليم اللغة العربية

70 ٣٨ ٣2

٣2 0 ٣2 0 0 0 ٣2 0 ٣2 انتظام ال�شنة التاأهيلية امل�شائية-الكلية اجلامعية بالقنفذة ـ طالب

٣١الكلية اجلامعية بالقنفذة ٣١ 0 0 0 0 ٣١ ٣١ 0 انتظام  ال�شنة التاأهيلية امل�شائية-الكلية اجلامعية القنفذةـ اللغة
العربية -طالبات

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام  ال�شنة التاأهيلية امل�شائية-الكلية اجلامعية القنفذة ـ العلوم
التطبيقية -طالبات

96 30 66

62 7 55 7 0 7 55 7 4٨ انتظام ال�شنة التح�شريية امل�شائية - م�شار الهند�شة واحلا�شب الآيل
ال�شنة التح�شريية

٣4 2٣ 11 2 1 1 32 22 ١0 انتظام  ال�شــنة التح�شرييــة امل�شــائية - م�شــار الكليــات الإداريــة )كليــة
)اإدارة الأعمــال

66 60 6 66 60 6 0 0 0 66 60 6 انتظام  ال�شنة التاأهيلية امل�شائية العلوم القت�شادية واملالية الإ�شالمية
ـ القت�شاد

 العلوم القت�شادية واملالية
الإ�شالمية

2490 ١50١ 9٨9 2490 ١50١ 9٨9 ٣٣7 90 247 2١5٣ ١4١١ 742 اإجمايل املقيدين للمرحلة الدرا�شية ما دون البكالوريو�س

الطالب املقيدين ) مرحلة  البكالوريو�س(  للف�شل الدرا�شي الثاين لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  -تاريخ �شحب البيانات 29/ ١2/  ١4٣٨

8784 3677 5107

٣06٣ ١472 ١59١ 20١ 6١ ١40 2٨62 ١4١١ ١45١ انتظام ال�شريعة

 ال�شريعة والدرا�شات
الإ�شالمية

660 2١2 44٨ 2٣ ١٣ ١0 6٣7 ١99 4٣٨ انت�شاب ال�شريعة

١١7 6١ 56 4 4 0 ١١٣ 57 56 انتظام ال�شريعة مع اإعداد تربوي

١٣99 0 ١٣99 ١55 0 ١55 ١244 0 ١244 انتظام املحا�شبة

2940 ١742 ١١9٨ ٣٨ 27 ١١ 2902 ١7١5 ١١٨7 انتظام التاريخ

466 90 ٣76 4 ٣ ١ 462 ٨7 ٣75 انت�شاب التاريخ

١٣9 ١00 ٣9 ١ ١ 0 ١٣٨ 99 ٣9 انتظام التاريخ  مع اإعداد تربوي

إحصائيات أعداد الطلبة خال العام الدراسي 1438/1437هـ
ب( الطلبة المقيدين - الفصل الدراسي الثاني 

جدول رقم ) ٨2(
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جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

506٨ ٣596 ١472

١5١ 0 ١5١ ١ 0 ١ ١50 0 ١50 انتظام الرتبية البدنية

الرتبية

246 0 246 ١ 0 ١ 245 0 245 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

١27 0 ١27 0 0 0 ١27 0 ١27 انتظام )الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي

٨٨ 0 ٨٨ 0 0 0 ٨٨ 0 ٨٨ انتظام )الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية

9 0 9 0 0 0 9 0 9 انتظام الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي( مع اإعداد تربوي

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية( مع اإعداد تربوي

507 ٣00 207 ١0 9 ١ 497 29١ 206 انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الرتبية الفنية-الت�شميم الداخلي

9١6 60٣ ٣١٣ 2١ ١9 2 ٨95 5٨4 ٣١١ انتظام الرتبية اخلا�شة

١22 70 52 ٣ ٣ 0 ١١9 67 52 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة ال�شمعية مع اإعداد تربوي

٣06 ١92 ١١4 ١٣ ١٣ 0 29٣ ١79 ١١4 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة العقلية مع اإعداد تربوي

2٣4 ١20 ١١4 ٣ ٣ 0 2٣١ ١١7 ١١4 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار �شعوبات التعلم مع اإعداد تربوي

226 ١77 49 24 24 0 202 ١5٣ 49 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار ال�شطرابات ال�شلوكية والتوحد
مع اإعداد تربوي

٨69 ٨69 0 ١9 ١9 0 ٨50 ٨50 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

١264 ١264 0 26 26 0 ١2٣٨ ١2٣٨ 0 انتظام ريا�س اأطفال مع اإعداد تربوي

٣477 2٣06 ١١7١

9١4 6١6 29٨ 2٣ 22 ١ ٨9١ 594 297 انتظام الأحياء

العلوم التطبيقية

٨6 0 ٨6 4 0 4 ٨2 0 ٨2 انتظام الأحياء الدقيقة

7 4 ٣ 0 0 0 7 4 ٣ انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام الأحياء الدقيقة مع اإعداد تربوي

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

٣99 2١١ ١٨٨ ١١ ٨ ٣ ٣٨٨ 20٣ ١٨5 انتظام الكيمياء

١4 ١١ ٣ 0 0 0 ١4 ١١ ٣ انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

4٣٨ ٣٨١ 57 ٣2 ٣2 0 406 ٣49 57 انتظام الكيمياء البحتة

5١ 0 5١ ٣ 0 ٣ 4٨ 0 4٨ انتظام الكيمياء ال�شناعية

5 5 0 0 0 0 5 5 0 انتظام الكيمياء البحتة مع اإعداد تربوي

667 472 ١95 ١6 ١٣ ٣ 65١ 459 ١92 انتظام الفيزياء

24 24 0 0 0 0 24 24 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

7٨ ١١ 67 7 0 7 7١ ١١ 60 انتظام الفيزياء الطبية

2٨ 27 ١ ١ ١ 0 27 26 ١ انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

7٣٨ 5١9 2١9 2١ ١9 2 7١7 500 2١7 انتظام العلوم الريا�شية

١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام الريا�شيات التطبيقية

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام الريا�شيات التطبيقية مع اإعداد تربوي

776٣ 4٣0٣ ٣460

46 ٣١ ١5 5 5 0 4١ 26 ١5 انتظام اللغة والنحو وال�شرف مع اإعداد تربوي

اللغة العربية واآدابها

١790 ١046 744 ١١٣ 75 ٣٨ ١677 97١ 706 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

٨96 42١ 475 ٣2 29 ٣ ٨64 ٣92 472 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

٣2 2١ ١١ ١ ١ 0 ٣١ 20 ١١ انتظام البالغة والنقد مع اإعداد تربوي

١46٣ 925 5٣٨ ٣7 20 ١7 ١426 905 52١ انتظام البالغة والنقد

794 ٣6٣ 4٣١ ١9 ١4 5 775 ٣49 426 انت�شاب البالغة والنقد

١6٣5 9٨٨ 647 54 ٣6 ١٨ ١5٨١ 952 629 انتظام الأدب
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776٣ 4٣0٣ ٣460
١065 477 5٨٨ 2٨ 24 4 ١0٣7 45٣ 5٨4 انت�شاب الأدب

اللغة العربية واآدابها
42 ٣١ ١١ 2 2 0 40 29 ١١ انتظام الأدب مع اإعداد تربوي

١227١ 6662 5609

6٣ 54 9 0 0 0 6٣ 54 9 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

الدعوة واأ�شول الدين

٣5١7 2٣١9 ١١9٨ ١97 ١40 57 ٣٣20 2١79 ١١4١ انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١٨22 6٨9 ١١٣٣ ٣١ 24 7 ١79١ 665 ١١26 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية

59 ٣0 29 0 0 0 59 ٣0 29 انتظام الكتاب وال�شنة مع اإعداد تربوي

2760 ١5١9 ١24١ 299 ١66 ١٣٣ 246١ ١٣5٣ ١١0٨ انتظام الكتاب وال�شنة

١296 50١ 795 56 ٣6 20 ١240 465 775 انت�شاب الكتاب وال�شنة

25 2٣ 2 2 2 0 2٣ 2١ 2 انتظام العقيدة مع اإعداد تربوي

١6٣4 ١0١٣ 62١ ١١١ 72 ٣9 ١52٣ 94١ 5٨2 انتظام العقيدة

97١ 42١ 550 ٣5 2٣ ١2 9٣6 ٣9٨ 5٣٨ انت�شاب العقيدة

١24 9٣ ٣١ ٣0 22 ٨ 94 7١ 2٣ انتظام القراآءات

9075 4٨2١ 4254

49 ٣7 ١2 2 2 0 47 ٣5 ١2 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

العلوم الجتماعية

١١55 727 42٨ 49 4٣ 6 ١١06 6٨4 422 انتظام اللغة الإجنليزية

١296 7٣9 557 ١9 ١4 5 ١277 725 552 انتظام اجلغرافيا

20 ١٣ 7 0 0 0 20 ١٣ 7 انتظام اجلغرافيا مع اإعداد تربوي

9 0 9 ١ 0 ١ ٨ 0 ٨ انتظام اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات اجلغرافية واخلدمات

2١99 ١١6٣ ١0٣6 ٣9 ٣4 5 2١60 ١١29 ١0٣١ انتظام اخلدمة الجتماعية

١275 646 629 42 27 ١5 ١2٣٣ 6١9 6١4 انتظام الإعالم

75 5٨ ١7 ٣ 2 ١ 72 56 ١6 انتظام )الإعالم)ال�شحافة

١024 4٣5 5٨9 24 ١5 9 ١000 420 5٨0 انتظام )الإعالم )العالقات العامة

72 0 72 ٨ 0 ٨ 64 0 64 انتظام )الإعالم )الإذاعة والتلفاز

١٨٨2 99٣ ٨٨9 2١ ١٨ ٣ ١٨6١ 975 ٨٨6 انتظام علم املعلومات

١9 ١0 9 ١ ١ 0 ١٨ 9 9 انتظام علم املعلومات مع اإعداد تربوي

١٨6١ 0 ١٨6١

29٣ 0 29٣ 25 0 25 26٨ 0 26٨ انتظام )العمارة الإ�شالمية )تخ�ش�س عمارة

 الهند�شة والعمارة
الإ�شالمية

٣02 0 ٣02 4١ 0 4١ 26١ 0 26١ انتظام الهند�شة الكهربائية

69 0 69 ١0 0 ١0 59 0 59 انتظام )الهند�شة الكهربائية )اإلكرتونيات وات�شالت

55 0 55 ١2 0 ١2 4٣ 0 4٣ انتظام )الهند�شة الكهربائية )القوى الكهربائية

596 0 596 ١١١ 0 ١١١ 4٨5 0 4٨5 انتظام الهند�شة املدنية

546 0 546 ٨9 0 ٨9 457 0 457 انتظام الهند�شة امليكانيكية

١600 ٨0١ 799 ١600 ٨0١ 799 27 ١٣ ١4 ١57٣ 7٨٨ 7٨5 انتظام الطب واجلراحة الطب

١059 555 504

742 544 ١9٨ ١02 ٨٨ ١4 640 456 ١٨4 انتظام علوم احلا�شب الآيل

١2احلا�شب الآيل ١١ ١ 0 0 0 ١2 ١١ ١ انتظام علوم احلا�شب الآيل مع اإعداد تربوي

٣05 0 ٣05 2٨ 0 2٨ 277 0 277 انتظام هند�شة احلا�شب الآيل

١0١ 0 ١0١
9٨ 0 9٨ 9٨ 0 9٨ 0 0 0 انتظام اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  معهد اللغة العربية لغري

٣الناطقني بها 0 ٣ ٣ 0 ٣ 0 0 0 م�شتمع اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها



311

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١2٣2 ٣6١ 445

42٣ 2٨١ ١42 9 6 ٣ 4١4 275 ١٣9 انتظام طب املختربات

العلوم الطبية التطبيقية

٣١9 ٣١9 0 7 7 0 ٣١2 ٣١2 0 انتظام التغذية الكلينيكية

٣2١ ١٨7 ١٣4 5 4 ١ ٣١6 ١٨٣ ١٣٣ انتظام العالج الطبيعي

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام اإدارة �شحية

٨7 0 ٨7 4 0 4 ٨٣ 0 ٨٣ انتظام التقنية ال�شريرية ـ اخلدمات الطبية الطارئة

٨١ 0 ٨١ ٣ 0 ٣ 7٨ 0 7٨ انتظام التقنية ال�شريرية ـ تقنية التخدير

602 ٣6١ 24١
4٨٣ 2٨2 20١ ١0 4 6 47٣ 27٨ ١95 انتظام ال�شيدلة

ال�شيدلة
١١9 79 40 0 0 0 ١١9 79 40 انتظام ال�شيدلة الإكلينيكية ـ دكتور �شيدلة

29٣ ١4٨ ١45 29٣ ١4٨ ١45 7 4 ٣ 2٨6 ١44 ١42 انتظام  علوم الفم الأ�شا�شية وال�شريرية ـ طب
وجراحة الفم والأ�شنان طب الأ�شنان

2٨0٣ ١٣4١ ١462

55 0 55 0 0 0 55 0 55 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

الكلية اجلامعية باجلموم

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام م�شار اللغة العربية مع اإعداد تربوي

49 0 49 0 0 0 49 0 49 انتظام اللغة العربية

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام م�شار الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

592 22١ ٣7١ ١ 0 ١ 59١ 22١ ٣70 انتظام الريا�شيات

١٨ 0 ١٨ 0 0 0 ١٨ 0 ١٨ انتظام م�شار الكيمياء مع اإعداد تربوي 

42 0 42 0 0 0 42 0 42 انتظام الكيمياء

١١ 0 ١١ 0 0 0 ١١ 0 ١١ انتظام م�شار الفيزياء مع اإعداد تربوي 

47 0 47 0 0 0 47 0 47 انتظام الفيزياء

27 0 27 0 0 0 27 0 27 انتظام م�شار الأحياء مع اإعداد تربوي 

55 0 55 0 0 0 55 0 55 انتظام الأحياء

٨5١ 4٣0 42١ ١6 ٣ ١٣ ٨٣5 427 40٨ انتظام علوم احلا�شب الآيل

699 ٣47 ٣52 5 ١ 4 694 ٣46 ٣4٨ انتظام املحا�شبة

92 92 0 0 0 0 92 92 0 انتظام الإعالم

25 25 0 0 0 0 25 25 0 انتظام العالقات العامة

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام ال�شحافة

2١٨ 2١٨ 0 0 0 0 2١٨ 2١٨ 0 انتظام اخلدمة الجتماعية

١ ١ 0 ١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد الرتبوي   العلوم التطبيقية
للبنات

١١47 ١١47 0
504 504 0 ١7 ١7 0 4٨7 4٨7 0 انتظام  ت�شميم الأزياء ـ املالب�س والن�شيج مع

اإعداد تربوي الت�شاميم
64٣ 64٣ 0 ١4 ١4 0 629 629 0 انتظام ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد تربوي

15 15 0
١١ ١١ 0 ١ ١ 0 ١0 ١0 0 انت�شاب  القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية مع

اإعداد تربوي الرتبية للبنات
4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام ريا�س الأطفال مع اإعداد تربوي

١٣0٣٨ 5٨22 72١6

٣9 0 ٣9 0 0 0 ٣9 0 ٣9 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالقنفذة

١20٨ 0 ١20٨ ١ 0 ١ ١207 0 ١207 انتظام اللغة العربية

547 0 547 0 0 0 547 0 547 انت�شاب اللغة العربية -انت�شاب

٣69 0 ٣69 0 0 0 ٣69 0 ٣69 انتظام الريا�شيات

29 0 29 0 0 0 29 0 29 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١٣0٣٨ 5٨22 72١6

٨9 0 ٨9 0 0 0 ٨9 0 ٨9 انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالقنفذة

24 0 24 0 0 0 24 0 24 انتظام الرتبية الفنية

١57١ 0 ١57١ 0 0 0 ١57١ 0 ١57١ انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

١020 0 ١020 ١ 0 ١ ١0١9 0 ١0١9 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

97 0 97 0 0 0 97 0 97 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

64٨ 0 64٨ 0 0 0 64٨ 0 64٨ انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

٣69 0 ٣69 0 0 0 ٣69 0 ٣69 انتظام الفيزياء

٨ 0 ٨ 0 0 0 ٨ 0 ٨ انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

626 0 626 ١ 0 ١ 625 0 625 انتظام اللغة الإجنليزية

١2٣ 0 ١2٣ ١ 0 ١ ١22 0 ١22 انت�شاب اللغة الإجنليزية

٣9 0 ٣9 0 0 0 ٣9 0 ٣9 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

٣90 0 ٣90 ١ 0 ١ ٣٨9 0 ٣٨9 انتظام الكيمياء

20 0 20 0 0 0 20 0 20 انتظام كيمياء مع اإعداد تربوي

١0 ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١٣ ١٣ 0 0 0 0 ١٣ ١٣ 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١074 ١074 0 0 0 0 ١074 ١074 0 انتظام اللغة العربية

52 52 0 ١ ١ 0 5١ 5١ 0 انت�شاب اللغة العربية

29 29 0 0 0 0 29 29 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

2٨5 2٨5 0 ١ ١ 0 2٨4 2٨4 0 انت�شاب )اللغة العربية )انت�شاب

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

607 607 0 0 0 0 607 607 0 انتظام الكيمياء

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

٣69 ٣69 0 0 0 0 ٣69 ٣69 0 انتظام الفيزياء

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

٣4٣ ٣4٣ 0 0 0 0 ٣4٣ ٣4٣ 0 انتظام الريا�شيات

١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

52٣ 52٣ 0 ٣ ٣ 0 520 520 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

١١70 ١١70 0 0 0 0 ١١70 ١١70 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

5٨ 5٨ 0 0 0 0 5٨ 5٨ 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

69١ 69١ 0 ١ ١ 0 690 690 0 انتظام اللغة الإجنليزية

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انت�شاب اللغة الإجنليزية

٣١ ٣١ 0 0 0 0 ٣١ ٣١ 0 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

504 504 0 0 0 0 504 504 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

47٨5 292٨ ١٨57

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

 الكلية اجلامعية
بالليث

١٨ ١٨ 0 0 0 0 ١٨ ١٨ 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

22 22 0 0 0 0 22 22 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

27 27 0 ١ ١ 0 26 26 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

47٨5 292٨ ١٨57

5 5 0 0 0 0 5 5 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

 الكلية اجلامعية
بالليث

١2 ١2 0 0 0 0 ١2 ١2 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

27٨ 27٨ 0 0 0 0 27٨ 27٨ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

29٣ 0 29٣ 0 0 0 29٣ 0 29٣ انتظام الريا�شيات

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

566 ٣6٣ 20٣ 0 0 0 566 ٣6٣ 20٣ انتظام اللغة الإجنليزية

٣١ ١6 ١5 0 0 0 ٣١ ١6 ١5 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

١79 0 ١79 0 0 0 ١79 0 ١79 انتظام الفيزياء

١7 6 ١١ 0 0 0 ١7 6 ١١ انتظام فيزياء مع اإعداد تربوي

١252 55٣ 699 0 0 0 ١252 55٣ 699 انتظام اخلدمة الجتماعية

١79 0 ١79 0 0 0 ١79 0 ١79 انتظام الإعالم

١١9 0 ١١9 0 0 0 ١١9 0 ١١9 انتظام )الإعالم )عالقات عامة

42٣ 42٣ 0 0 0 0 42٣ 42٣ 0 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١62 ١62 0 0 0 0 ١62 ١62 0 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام الدعوة و الثقافة الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

50٣ ٣45 ١5٨ ١ ١ 0 502 ٣44 ١5٨ انتظام اللغة والنحو وال�شرف

60 60 0 0 0 0 60 60 0 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

5 5 0 0 0 0 5 5 0 انتظام اللغة و النحو و ال�شرف مع اإعداد تربوي

2٣2 2٣2 0 0 0 0 2٣2 2٣2 0 انتظام الريا�شيات

١6٨ ١6٨ 0 0 0 0 ١6٨ ١6٨ 0 انتظام الفيزياء

20٨ 20٨ 0 0 0 0 20٨ 20٨ 0 انتظام الكيمياء

5١٣ 200 ٣١٣

١٨٣ ١02 ٨١ 2 2 0 ١٨١ ١00 ٨١ انتظام التوعية والتعزيز ال�شحي

 ال�شحة العامة
واملعلوماتية ال�شحية

64 0 64 ١ 0 ١ 6٣ 0 6٣ انتظام �شحة البيئة

١7١ 9٨ 7٣ 4 2 2 ١67 96 7١ انتظام اإدارة وتقنية املعلومات ال�شحية

95 0 95 ١ 0 ١ 94 0 94 انتظام الوبائيات

2٨44 ١4٨4 ١٣60

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام
 ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات

 العلمية)الهند�شة-احلا�شب اليل-العلوم
)التطبيقية

ال�شنة التح�شريية

666 224 442 ٨9 ٣0 59 577 ١94 ٣٨٣ انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الهند�شة و احلا�شب
الآيل

١27١ 75٨ 5١٣ 27 ١7 ١0 ١244 74١ 50٣ انتظام
 ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات الطبية

 )الطب-طب ال�شنان-ال�شيدلة-علوم طبية-علوم
)�شحية-متري�س

72 25 47 0 0 0 72 25 47 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات الطبية )الطب-
)العلوم ال�شحية

١6٨ 0 ١6٨ 0 0 0 ١6٨ 0 ١6٨ انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الهند�شة و احلا�شب
الآيل

44 20 24 0 0 0 44 20 24 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات ال�شحية
) )العلوم ال�شحية فقط
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

2٨44 ١4٨4 ١٣60
4١ 0 4١ ١ 0 ١ 40 0 40 انتظام

 ال�شنة التح�شريية - م�شار الهند�شة و احلا�شب
الآيل - الليث

السنة التحضريية

5٨١ 457 ١24 45 ٣7 ٨ 5٣6 420 ١١6 انتظام
 ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات الإدارية )كلية

)اإدارة الأعمال

٨02 607 ١59

442 ٣47 95 4٨ ٣4 ١4 ٣94 ٣١٣ ٨١ انتظام إدارة األعامل

إدارة األعامل

26٨ 2٣7 ٣١ ١6 ١4 2 252 22٣ 29 انتظام التسويق

76 2٣ 5٣ 4 ١ ٣ 72 22 50 انتظام السياحة والفندقة

١6 0 ١6 0 0 0 ١6 0 ١6 انتظام إدارة أعامل الحج والعمرة

٨9١ ١76 7١5
٣50 0 ٣50 ١9 0 ١9 ٣٣١ 0 ٣٣١ انتظام الدراسات القضائية

 الدراسات القضائية

54١واألنظمة ١76 ٣65 ١١ 2 9 5٣0 ١74 ٣56 انتظام األنظمة

296 266 ٣0 296 266 ٣0 6 5 ١ 290 26١ 29 انتظام التمريض التمريض

٣2٣ 0 ٣2٣
١76 0 ١76 ١ 0 ١ ١75 0 ١75 انتظام هندسة التشييد- القنفذة

الهندسة بالقنفذة

١47 0 ١47 0 0 0 ١47 0 ١47 انتظام الهندسة الصناعية - القنفذة

١١٨ 0 ١١٨
70 0 70 ١ 0 ١ 69 0 69 انتظام هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت - الليث

الهندسة بالليث

4٨ 0 4٨ 0 0 0 4٨ 0 4٨ انتظام الهندسة البيئية

٣05 247 5٨
٣00 24٣ 57 0 0 0 ٣00 24٣ 57 انتظام علوم الحاسب االيل - بالليث

 الحاسب اآليل

5بالليث 4 ١ 0 0 0 5 4 ١ انتظام علوم الحاسب اآليل مع إعداد تربوي -بالليث

726 62٨ 9٨
7١9 62١ 9٨ ١ ١ 0 7١٨ 620 9٨ انتظام علوم الحاسب االيل - بالقنفذة

 الحاسب اآليل

7بالقنفذة 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام علوم الحاسب اآليل مع إعداد تربوي-بالقنفذة

٣072 ١07٨ ١994

١5١7 ٨24 69٣ ١05 4٨ 57 ١4١2 776 6٣6 انتظام االقتصاد

 العلوم االقتصادية

واملالية اإلسالمية

9٨7 0 9٨7 44 0 44 94٣ 0 94٣ انتساب االقتصاد

١٨4 ٨5 99 2 0 2 ١٨2 ٨5 97 انتظام املصارف واألسواق املالية

١9١ ٨6 ١05 2 0 2 ١٨9 ٨6 ١0٣ انتظام التمويل

١9٣ ٨٣ ١١0 ٣ ١ 2 ١90 ٨2 ١0٨ انتظام التأمني

١7٨ 6٣ ١١5 ١7٨ 6٣ ١١5 0 0 0 ١7٨ 6٣ ١١5 انتظام الصحة العامة
 العلوم الصحية

بالليث

١06 0 ١06 ١06 0 ١06 0 0 0 ١06 0 ١06 انتظام الخدمات الطبية الطارئة
 العلوم الصحية

بالقنفذة

١4٣ ٨٣ 60 ١4٣ ٨٣ 60 0 0 0 ١4٣ ٨٣ 60 انتظام الطب والجراحة الطب بالقنفذة

١2٣6 977 259

٣٣١ ٣٣١ 0 0 0 0 ٣٣١ ٣٣١ 0 انتظام اللغة العربية ـ اللغة والنحو والرصف

الكلية الجامعية-

أضم

27٣ ١24 ١49 0 0 0 27٣ ١24 ١49 انتظام اللغة العربية

227 ١١7 ١١0 0 0 0 227 ١١7 ١١0 انتظام العلوم األساسية ـ الرياضيات

226 226 0 0 0 0 226 226 0 انتظام العلوم األساسية ـ األحياء
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

179 179 0 ١79 ١79 0 0 0 0 ١79 ١79 0 انتظام
 الحاسب اآليل ـ علوم

الحاسب اآليل

 الكلية الجامعية

بأضم

٨652٨ 450٨0 4١44٨ ٨652٨ 450٨0 4١44٨ ٣0١7 ١5٣١ ١4٨6 ٨٣5١١ 4٣549 ٣9962 اإجمايل املقيدين للمرحلة الدرا�شية البكالوريو�س

٨90١٨ 465٨١ 424٣7 ٨90١٨ 465٨١ 424٣7 ٣٣54 ١62١ ١7٣٣ ٨5664 44960 40704
اإجمايل عدد املقيدين للف�شل الدرا�شي الثاين

لعام ١4٣٨/١4٣7هـ

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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) مرحلة ما دون البكالوريو�س - تاريخ �شحب البيانات   29 / ١2 / ١4٣٨   هـ(
جدول رقم ) ٨٣(

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص

الكلية

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

١١٨ 60 5٨

٣6 5 ٣١ 0 0 0 ٣6 5 ٣١ انتظام العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم علوم احلا�شب الآيل

املجتمع مبكة املكرمة

١0 0 ١0 ١ 0 ١ 9 0 9 انتظام العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم فني معماري

42 ٣0 ١2 0 0 0 42 ٣0 ١2 انتظام العلوم املالية والإدارية- دبلوم املحا�شبة املالية التطبيقي

7 4 ٣ 0 0 0 7 4 ٣ انتظام العلوم املالية والإدارية- دبلوم الت�شويق التطبيقي

2٣ 2١ 2 ١ ١ 0 22 20 2 انتظام العلوم املالية والإدارية. دبلوم امل�شارف

١١٨ 60 5٨ ١١٨ 60 5٨ 2 ١ ١ ١١6 59 57 اإجمايل املقيدين للمرحلة الدرا�شية ما دون البكالوريو�س

)الطالب املقيدين ) مرحلة  البكالوريو�س ( للف�شل الدرا�شي ال�شيفي لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  -  تاريخ �شحب البيانات 29  / ١2 /  ١4٣٨  هـ

2447 900 ١547

١027 405 622 2٣ 7 ١6 ١004 ٣9٨ 606 انتظام ال�شريعة ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية

490 0 490 ٣5 0 ٣5 455 0 455 انتظام املحا�شبة

929 494 4٣5 4 ٣ ١ 925 49١ 4٣4 انتظام التاريخ

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام التاريخ  مع اإعداد تربوي

١١١7 602 5١5

26 0 26 0 0 0 26 0 26 انتظام الرتبية البدنية

الرتبية

١2١ 0 ١2١ ١ 0 ١ ١20 0 ١20 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

4١ 0 4١ 0 0 0 4١ 0 4١ انتظام )الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي

46 0 46 0 0 0 46 0 46 انتظام )الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي( مع اإعداد تربوي

١١٣ ٣6 77 ١ ١ 0 ١١2 ٣5 77 انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

46 ١5 ٣١ 2 ١ ١ 44 ١4 ٣0 انتظام الرتبية اخلا�شة

٣٨ ١6 22 ١ ١ 0 ٣7 ١5 22 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة ال�شمعية مع اإعداد تربوي

74 2١ 5٣ ١ ١ 0 7٣ 20 5٣ انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة العقلية مع اإعداد تربوي

٨0 ١5 65 ١ ١ 0 79 ١4 65 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار �شعوبات التعلم مع اإعداد تربوي

65 ٣٨ 27 4 4 0 6١ ٣4 27 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار ال�شطرابات ال�شلوكية والتوحد
مع اإعداد تربوي

١٨٨ ١٨٨ 0 5 5 0 ١٨٣ ١٨٣ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

27٣ 27٣ 0 9 9 0 264 264 0 انتظام ريا�س اأطفال مع اإعداد تربوي

١١20 6٨2 4٣٨

2٣6 ١29 ١07 7 7 0 229 ١22 ١07 انتظام الأحياء

العلوم التطبيقية

59 0 59 ١ 0 ١ 5٨ 0 5٨ انتظام الأحياء الدقيقة

95 ٣7 5٨ 4 ٣ ١ 9١ ٣4 57 انتظام الكيمياء

2١7 ١79 ٣٨ ١9 ١9 0 ١9٨ ١60 ٣٨ انتظام الكيمياء البحتة

2٨ 0 2٨ 0 0 0 2٨ 0 2٨ انتظام الكيمياء ال�شناعية

١95 ١57 ٣٨ 4 ٣ ١ ١9١ ١54 ٣7 انتظام الفيزياء

49 4 45 ٣ 0 ٣ 46 4 42 انتظام الفيزياء الطبية

2٣٣ ١6٨ 65 7 6 ١ 226 ١62 64 انتظام العلوم الريا�شية

إحصائيات أعداد الطلبة خال العام الدراسي 1438/1437هـ
ج( الطلبة المقيدين - الفصل الدراسي الصيفي
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١١20 6٨2 4٣٨ ٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام لعلوم الريا�شية ـ الريا�شيات التطبيقية

١29٨ ٨05 49٣

490 26٨ 222 20 ١5 5 470 25٣ 2١7 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

اللغة العربية

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام البالغة والنقد مع اإعداد تربوي

٣95 27١ ١24 ١ ١ 0 ٣94 270 ١24 انتظام البالغة والنقد

4١١ 266 ١45 ٣ ٣ 0 40٨ 26٣ ١45 انتظام الأدب

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الأدب مع اإعداد تربوي

2079 ١١5١ 92٨

٨06 4٨5 ٣2١ 24 2١ ٣ 7٨2 464 ٣١٨ انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

الدعوة واأ�شول الدين
797 ٣64 4٣٣ ٣4 26 ٨ 76٣ ٣٣٨ 425 انتظام الكتاب وال�شنة

459 2٨9 ١70 ١٨ ١7 ١ 44١ 272 ١69 انتظام العقيدة

١7 ١٣ 4 2 ١ ١ ١5 ١2 ٣ انتظام القراآءات

25١١ ١١69 ١٣42

2٨١ ١94 ٨7 ١2 ١١ ١ 269 ١٨٣ ٨6 انتظام اللغة الإجنليزية

العلوم الجتماعية

502 269 2٣٣ 6 5 ١ 496 264 2٣2 انتظام اجلغرافيا

5 0 5 ١ 0 ١ 4 0 4 انتظام  اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات اجلغرافية
واخلدمات

6١2 274 ٣٣٨ ١4 ١4 0 59٨ 260 ٣٣٨ انتظام اخلدمة الجتماعية

9٨ 45 5٣ 5 ٣ 2 9٣ 42 5١ انتظام الإعالم

٣6 26 ١0 2 ١ ١ ٣4 25 9 انتظام )الإعالم)ال�شحافة

447 ١44 ٣0٣ ١2 6 6 4٣5 ١٣٨ 297 انتظام )الإعالم )العالقات العامة

٣2 0 ٣2 5 0 5 27 0 27 انتظام )الإعالم )الإذاعة والتلفاز

49٨ 2١7 2٨١ 0 0 0 49٨ 2١7 2٨١ انتظام علم املعلومات

١٣79 0 ١٣79

١59 0 ١59 20 0 20 ١٣9 0 ١٣9 انتظام )العمارة الإ�شالمية )تخ�ش�س عمارة

 الهند�شة والعمارة
الإ�شالمية

20١ 0 20١ 29 0 29 ١72 0 ١72 انتظام الهند�شة الكهربائية

57 0 57 9 0 9 4٨ 0 4٨ انتظام  الهند�شة الكهربائية )الكرتونيات
)وات�شالت

5٣ 0 5٣ ١2 0 ١2 4١ 0 4١ انتظام )الهند�شة الكهربائية )القوى الكهربائية

504 0 504 96 0 96 40٨ 0 40٨ انتظام الهند�شة املدنية

405 0 405 69 0 69 ٣٣6 0 ٣٣6 انتظام الهند�شة امليكانيكية

64 47 ١7 64 47 ١7 ١ 0 ١ 6٣ 47 ١6 انتظام الطب واجلراحة الطب

45٨ ١٨٣ 275
266 ١٨٣ ٨٣ ٣5 ٣١ 4 2٣١ ١52 79 انتظام علوم احلا�شب الآيل  احلا�شب الآيل ونظم

١92املعلومات 0 ١92 ١9 0 ١9 ١7٣ 0 ١7٣ انتظام هند�شة احلا�شب الآيل

2١6 ١95 2١

٨5 77 ٨ 2 2 0 ٨٣ 75 ٨ انتظام طب املختربات

العلوم الطبية التطبيقية

59 59 0 ١ ١ 0 5٨ 5٨ 0 انتظام تغذية اكلينيكية

64 59 5 ١ ١ 0 6٣ 5٨ 5 انتظام عالج طبيعي

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام التقنية ال�شريرية ـ اخلدمات الطبية الطارئة

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام التقنية ال�شريرية ـ تقنية التخدير

٣64 2١9 ١45
٣0٣ ١79 ١24 6 4 2 297 ١75 ١22 انتظام ال�شيدلة

ال�شيدلة
6١ 40 2١ 0 0 0 6١ 40 2١ انتظام ال�شيدلة الكلينيكية ـ دكتور �شيدلة

١0 7 ٣ ١0 7 ٣ ١ 0 ١ 9 7 2 انتظام  علوم الفم الأ�شا�شية وال�شريرية ـ طب
وجراحة الفم والأ�شنان طب الأ�شنان
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

٨١6 225 59١

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام م�شار اللغة العربية مع اإعداد تربوي

 الكلية اجلامعية
باجلموم

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام اللغة العربية

2١١ ٣6 ١75 0 0 0 2١١ ٣6 ١75 انتظام الريا�شيات

٨ 0 ٨ 0 0 0 ٨ 0 ٨ انتظام م�شار الكيمياء مع اإعداد تربوي 

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام الكيمياء

7 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام م�شار الفيزياء مع اإعداد تربوي 

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام الفيزياء

١9 0 ١9 0 0 0 ١9 0 ١9 انتظام م�شار الأحياء مع اإعداد تربوي 

٨ 0 ٨ 0 0 0 ٨ 0 ٨ انتظام الأحياء

٣50 ١29 22١ ١2 ٣ 9 ٣٣٨ ١26 2١2 انتظام علوم احلا�شب الآيل

١٨9 47 ١42 ١ 0 ١ ١٨٨ 47 ١4١ انتظام املحا�شبة

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام العالقات العامة

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام ال�شحافة

١0 ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انتظام اخلدمة الجتماعية

27٨ 27٨ 0
١44 ١44 0 ١١ ١١ 0 ١٣٣ ١٣٣ 0 انتظام  ت�شميــم الأزياء ـ املالب�ــس والن�شــيج مــع اإعداد

تربوي الت�شاميم
١٣4 ١٣4 0 4 4 0 ١٣0 ١٣0 0 انتظام ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد تربوي

4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام ريا�س الأطفال مع اإعداد تربوي الرتبية للبنات

2١59 402 ١757

26 0 26 0 0 0 26 0 26 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

 الكلية اجلامعية
بالقنفذة

209 0 209 0 0 0 209 0 209 انتظام اللغة العربية

١5١ 0 ١5١ 0 0 0 ١5١ 0 ١5١ انتظام الريا�شيات

7 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١٣ 0 ١٣ 0 0 0 ١٣ 0 ١٣ انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

644 0 644 0 0 0 644 0 644 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

5١ 0 5١ 0 0 0 5١ 0 5١ انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

27٣ 0 27٣ 0 0 0 27٣ 0 27٣ انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

90 0 90 0 0 0 90 0 90 انتظام الفيزياء

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١١9 0 ١١9 ١ 0 ١ ١١٨ 0 ١١٨ انتظام اللغة الإجنليزية

١2 0 ١2 0 0 0 ١2 0 ١2 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

١59 0 ١59 0 0 0 ١59 0 ١59 انتظام الكيمياء

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام كيمياء مع اإعداد تربوي

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

4٣ 4٣ 0 0 0 0 4٣ 4٣ 0 انتظام اللغة العربية

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انتظام الكيمياء

6٣ 6٣ 0 0 0 0 6٣ 6٣ 0 انتظام الفيزياء

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

٨0 ٨0 0 0 0 0 ٨0 ٨0 0 انتظام الريا�شيات

١5١ ١5١ 0 0 0 0 ١5١ ١5١ 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

26 26 0 0 0 0 26 26 0 انتظام اللغة الإجنليزية

١6 ١6 0 0 0 0 ١6 ١6 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي



319

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١059 46١ 59٨

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالليث

١١ ١١ 0 0 0 0 ١١ ١١ 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

5 5 0 0 0 0 5 5 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

70 70 0 0 0 0 70 70 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

١06 0 ١06 0 0 0 ١06 0 ١06 انتظام الريا�شيات

92 40 52 0 0 0 92 40 52 انتظام اللغة الإجنليزية

47 0 47 0 0 0 47 0 47 انتظام الفيزياء

٣١6 22 294 0 0 0 ٣١6 22 294 انتظام اخلدمة الجتماعية

2٨ 0 2٨ 0 0 0 2٨ 0 2٨ انتظام الإعالم

6٨ 0 6٨ 0 0 0 6٨ 0 6٨ انتظام )الإعالم )عالقات عامة

١٣0 ١٣0 0 0 0 0 ١٣0 ١٣0 0 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١١6 ١١٣ ٣ 0 0 0 ١١6 ١١٣ ٣ انتظام اللغة والنحو وال�شرف

2١ 2١ 0 0 0 0 2١ 2١ 0 انتظام الريا�شيات

٣٣ ٣٣ 0 0 0 0 ٣٣ ٣٣ 0 انتظام الفيزياء

١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام الكيمياء

67 62 5

20 20 0 0 0 0 20 20 0 انتظام التوعية والتعزيز ال�شحي  ال�شحة العامة واملعلوماتية
ال�شحية

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام �شحة البيئة

45 42 ٣ ١ ١ 0 44 4١ ٣ انتظام اإدارة وتقنية املعلومات ال�شحية

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الوبائيات

2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام  ال�شنة التح�شريية - م�شار الكليات الطبية )الطب-طب
)ال�شنان-ال�شيدلة-علوم طبية-علوم �شحية-متري�س

٣46 246 ١00

22٨ ١79 49 ٣2 2٣ 9 ١96 ١56 40 انتظام اإدارة الأعمال

اإدارة الأعمال

٨0 67 ١٣ 9 ٨ ١ 7١ 59 ١2 انتظام الت�شويق

٣١ 0 ٣١ 0 0 0 ٣١ 0 ٣١ انتظام ال�شياحة والفندقة

7 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام اإدارة اأعمال احلج والعمرة

٣25 ٣ ٣22
١٨5 0 ١٨5 5 0 5 ١٨0 0 ١٨0 انتظام الدرا�شات الق�شائية  الدرا�شات

 الق�شائية
والأنظمة

١40 ٣ ١٣7 4 0 4 ١٣6 ٣ ١٣٣ انتظام الأنظمة

57 57 0 57 57 0 2 2 0 55 55 0 انتظام التمري�س التمري�س

220 0 220
١2٨ 0 ١2٨ ١ 0 ١ ١27 0 ١27 انتظام هند�شة الت�شييد- القنفذة  الهند�شة

92بالقنفذة 0 92 0 0 0 92 0 92 انتظام الهند�شة ال�شناعية - القنفذة

66 0 66
٣7 0 ٣7 0 0 0 ٣7 0 ٣7 انتظام هند�شة الإلكرتونيات والت�شالت - الليث  الهند�شة

29بالليث 0 29 0 0 0 29 0 29 انتظام الهند�شة البيئية

١2 2 ١0 ١2 2 ١0 0 0 0 ١2 2 ١0 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالليث  احلا�شب الآيل
بالليث

207 ١60 47 207 ١60 47 ١ ١ 0 206 ١59 47 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالقنفذة  احلا�شب الآيل
بالقنفذة
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

677 40١ 276

620 ٣6٣ 257 ٣9 20 ١9 5٨١ ٣4٣ 2٣٨ انتظام القت�شاد

 العلوم القت�شادية
واملالية الإ�شالمية

١7 ١١ 6 0 0 0 ١7 ١١ 6 انتظام امل�شارف والأ�شواق املالية

١7 ١2 5 0 0 0 ١7 ١2 5 انتظام التمويل

2٣ ١5 ٨ 0 0 0 2٣ ١5 ٨ انتظام التاأمني

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام ال�شحة العامة

٣ 0 ٣ ٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام اخلدمات الطبية الطارئة  العلوم ال�شحية
بالقنفذة

٣59 279 ٨0

١29 ١29 0 0 0 0 ١29 ١29 0 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

 الكلية اجلامعية
باأ�شم

59 2١ ٣٨ 0 0 0 59 2١ ٣٨ انتظام اللغة العربية

6١ ١9 42 0 0 0 6١ ١9 42 انتظام الريا�شيات

49 49 0 0 0 0 49 49 0 انتظام الأحياء

6١ 6١ 0 0 0 0 6١ 6١ 0 انتظام علوم احلا�شب الآيل

١9724 ٨540 ١١١٨4 ١9724 ٨540 ١١١٨4 7١5 ٣07 40٨ ١9009 ٨2٣٣ ١0776 اإجمايل املقيدين للمرحلة الدرا�شية البكالوريو�س

١9٨42 ٨600 ١١242 ١9٨42 ٨600 ١١242 7١7 ٣0٨ 409 ١9١25 ٨292 ١0٨٣٣
 اإجمايل عدد املقيدين للف�شل الدرا�شي ال�شيفي لعام

١4٣٨/١4٣7هـ

1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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الطلبة اخلريجني ) مرحلة ما دون البكالوريو�س (  للف�شل الدرا�شي الأول  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  
)تاريخ �شحب البيانات    29 / ١2/  ١4٣٨ هـ(  

جدول رقم ) ٨4(

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

25 25 0
١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام دبلوم الإدارة املكتبية  خدمة املجتمع والتعليم

١١امل�شتمر ١١ 0 ١ ١ 0 ١0 ١0 0 انتظام دبلوم املوارد الب�شرية

52 ٣١ 2١

١5 7 ٨ ١ ١ 0 ١4 6 ٨ انتظام  العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم علوم
احلا�شب الآيل

املجتمع مبكة املكرمة

١0 0 ١0 2 0 2 ٨ 0 ٨ انتظام العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم فني معماري

١7 ١6 ١ 0 0 0 ١7 ١6 ١ انتظام العلوم املالية والإدارية-دبلوم  املحا�شبة املالية

4 ٣ ١ 0 0 0 4 ٣ ١ انتظام العلوم املالية والإدارية- دبلوم الت�شويق التطبيقي

6 5 ١ 0 0 0 6 5 ١ انتظام العلوم املالية والإدارية.دبلوم  امل�شارف

٨4 ١6 6٨
٨0 ١5 65 ٨0 ١5 65 0 0 0 انتظام تعليم اللغة العربية  معهد اللغة العربية لغري

4الناطقني بها ١ ٣ 4 ١ ٣ 0 0 0 م�شتمع تعليم اللغة العربية

١6١ 72 ٨9 ١6١ 72 ٨9 ٨٨ ١٨ 70 7٣ 54 ١9 خريجون الف�شل الدرا�شي الأول

الطلبة اخلريجني ) مرحلة ما دون البكالوريو�س (  للف�شل الدرا�شي الثاين  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ- تاريخ �شحب البيانات    29  /  ١2/  ١4٣٨ هـ

206 ١45 6١
77 52 25 0 0 0 77 52 25 انتظام الدبلومات ـ دبلوم الإدارة املكتبية  خدمة املجتمع والتعليم

١29امل�شتمر 9٣ ٣6 2 2 0 ١27 9١ ٣6 انتظام الدبلومات ـ دبلوم املوارد الب�شرية

92 7٣ ١9

٣0 22 ٨ 0 0 0 ٣0 22 ٨ انتظام  العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم علوم
احلا�شب الآيل

املجتمع مبكة املكرمة

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم فني معماري

٣2 26 6 ١ ١ 0 ٣١ 25 6 انتظام العلوم املالية والإدارية-دبلوم  املحا�شبة املالية

١٨ ١6 2 0 0 0 ١٨ ١6 2 انتظام العلوم املالية والإدارية- دبلوم الت�شويق التطبيقي

9 9 0 0 0 0 9 9 0 انتظام العلوم املالية والإدارية.دبلوم  امل�شارف

50 ١١ ٣9
46 7 ٣9 46 7 ٣9 0 0 0 انتظام تعليم اللغة العربية  معهد اللغة العربية لغري

4الناطقني بها 4 0 4 4 0 0 0 0 م�شتمع تعليم اللغة العربية

٣4٨ 229 ١١9 ٣4٨ 229 ١١9 5٣ ١4 ٣9 295 2١5 ٨0 خريجون الف�شل الدرا�شي الثاين

الطلبة اخلريجني ) مرحلة ما دون البكالوريو�س (  للف�شل الدرا�شي ال�شيفي  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ- تاريخ �شحب البيانات    29  /  ١2/  ١4٣٨ هـ

55 ٣5 20

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام  العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم علوم
احلا�شب الآيل

املجتمع مبكة املكرمة

١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام العلوم الهند�شية والتطبيقية- دبلوم فني معماري

2٨ 26 2 0 0 0 2٨ 26 2 انتظام  العلوم املالية والإدارية- دبلوم املحا�شبة املالية
التطبيقي

2 ١ ١ 0 0 0 2 ١ ١ انتظام العلوم املالية والإدارية. دبلوم الت�شويق التطبيقي

١2 ٨ 4 0 0 0 ١2 ٨ 4 انتظام العلوم املالية والإدارية. دبلوم امل�شارف

55 ٣5 20 55 ٣5 20 0 0 0 55 ٣5 20 خريجون الف�شل الدرا�شي ال�شيفي

564 ٣٣6 22٨ 564 ٣٣6 22٨ ١4١ ٣2 ١09 42٣ ٣04 ١١9 خريجون مرحلة ما دون البكالوريو�س

إحصائيات أعداد الطلبة خال العام الدراسي 1438/1437هـ
د( الطلبة الخريجين
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

600 26١ ٣٣9

94 ٣4 60 ١7 ٣ ١4 77 ٣١ 46 انتظام ال�شريعة

ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية

١0١ 44 57 7 5 2 94 ٣9 55 انت�شاب ال�شريعة

6٨ ٣4 ٣4 0 0 0 6٨ ٣4 ٣4 انتظام ال�شريعة مع اإعداد تربوي

77 0 77 ١2 0 ١2 65 0 65 انتظام املحا�شبة

64 50 ١4 0 0 0 64 50 ١4 انتظام التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ

١24 59 65 ١ ١ 0 ١2٣ 5٨ 65 انت�شاب التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ

72 40 ٣2 ١ 0 ١ 7١ 40 ٣١ انتظام التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ مع اإعداد تربوي

57٨ 409 ١69

26 0 26 0 0 0 26 0 26 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

الرتبية

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام )الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام )الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية

١6 0 ١6 0 0 0 ١6 0 ١6 انتظام الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي( مع اإعداد تربوي

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية( مع اإعداد تربوي

50 ٣٣ ١7 ٣ 2 ١ 47 ٣١ ١6 انتظام الرتبية الفنية

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

56 ٣٨ ١٨ ١ ١ 0 55 ٣7 ١٨ انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة ال�شمعية مع اإعداد تربوي

٨0 ٣٨ 42 0 0 0 ٨0 ٣٨ 42 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة العقلية مع اإعداد تربوي

76 46 ٣0 0 0 0 76 46 ٣0 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار �شعوبات التعلم مع اإعداد تربوي

٣9 27 ١2 ١ ١ 0 ٣٨ 26 ١2 انتظام  الرتبيــة اخلا�شــة م�شــار ال�شطرابــات ال�شــلوكية والتوحــد مع
تربوي اإعداد 

5١ 5١ 0 ٨ ٨ 0 4٣ 4٣ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

١76 ١76 0 2 2 0 ١74 ١74 0 انتظام ريا�س اأطفال مع اإعداد تربوي

229 ١94 ٣5

١٣ ١١ 2 0 0 0 ١٣ ١١ 2 انتظام الأحياء

العلوم التطبيقية

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام الأحياء الدقيقة

١6 0 ١6 0 0 0 ١6 0 ١6 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

٣٨ ٣٨ 0 0 0 0 ٣٨ ٣٨ 0 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

9 ٨ ١ 0 0 0 9 ٨ ١ انتظام الكيمياء

56 5٣ ٣ 0 0 0 56 5٣ ٣ انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الكيمياء ال�شناعية

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الكيمياء البحتة مع اإعداد تربوي

١6 ١6 0 ١ ١ 0 ١5 ١5 0 انتظام الفيزياء

٣٣ 2٨ 5 0 0 0 ٣٣ 2٨ 5 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١١ ١١ 0 0 0 0 ١١ ١١ 0 انتظام الفيزياء الطبية

١٣ ١١ 2 2 2 0 ١١ 9 2 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

7 5 2 0 0 0 7 5 2 انتظام العلوم الريا�شية

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الريا�شيات التطبيقية

١١ ١١ 0 0 0 0 ١١ ١١ 0 انتظام الريا�شيات التطبيقية مع اإعداد تربوي

الطلبة اخلريجني ) مرحلة البكالوريو�س (  للف�شل الدرا�شي الأول  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  
جدول رقم ) ٨5( )تاريخ �شحب البيانات    29 / ١2/  ١4٣٨   هـ(  
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١7١ ١04 67

22 ١4 ٨ 0 0 0 22 ١4 ٨ انتظام اللغة والنحو وال�شرف مع اإعداد تربوي

اللغة العربية واآدابها

١7 ١2 5 ١ 0 ١ ١6 ١2 4 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

20 ١5 5 2 2 0 ١٨ ١٣ 5 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

20 ١4 6 0 0 0 20 ١4 6 انتظام البالغة والنقد مع اإعداد تربوي

١7 ١2 5 0 0 0 ١7 ١2 5 انتظام البالغة والنقد

١2 ٨ 4 0 0 0 ١2 ٨ 4 انتظام الأدب

٣5 22 ١٣ ١ ١ 0 ٣4 2١ ١٣ انت�شاب الأدب

2٨ 7 2١ ١ ١ 0 27 6 2١ انتظام الأدب مع اإعداد تربوي

٣2١ ١75 ١46

٣7 ٣2 5 4 4 0 ٣٣ 2٨ 5 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

الدعوة واأ�شول الدين

25 20 5 2 2 0 2٣ ١٨ 5 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

44 20 24 ٣ ٣ 0 4١ ١7 24 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية

49 ١4 ٣5 ٣ ٣ 0 46 ١١ ٣5 انتظام الكتاب وال�شنة مع اإعداد تربوي

4٨ ٣0 ١٨ ١١ ٨ ٣ ٣7 22 ١5 انتظام الكتاب وال�شنة

5١ 2١ ٣0 5 2 ٣ 46 ١9 27 انت�شاب الكتاب وال�شنة

١9 ٨ ١١ 0 0 0 ١9 ٨ ١١ انتظام العقيدة مع اإعداد تربوي

2١ ١6 5 5 ٣ 2 ١6 ١٣ ٣ انتظام العقيدة

24 ١٣ ١١ 4 ٣ ١ 20 ١0 ١0 انت�شاب العقيدة

٣ ١ 2 ١ 0 ١ 2 ١ ١ انتظام القراآءات

٣44 ١90 ١54

4٨ ٣4 ١4 ١ ١ 0 47 ٣٣ ١4 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

العلوم الجتماعية

٣5 ٣2 ٣ 0 0 0 ٣5 ٣2 ٣ انتظام اللغة الإجنليزية

9 7 2 0 0 0 9 7 2 انتظام اجلغرافيا

١١ 7 4 0 0 0 ١١ 7 4 انتظام اجلغرافيا مع اإعداد تربوي

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات اجلغرافية واخلدمات

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام  اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات اجلغرافية واخلدمات
مع اإعداد تربوي

٣7 9 2٨ 0 0 0 ٣7 9 2٨ انتظام اخلدمة الجتماعية

6 4 2 ١ ١ 0 5 ٣ 2 انتظام )الإعالم)ال�شحافة

١١5 47 6٨ ٣ ٣ 0 ١١2 44 6٨ انتظام )الإعالم )العالقات العامة

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام )الإعالم )الإذاعة والتلفاز

49 ٣2 ١7 ١ ١ 0 4٨ ٣١ ١7 انتظام علم املعلومات

27 ١٨ 9 0 0 0 27 ١٨ 9 انتظام علم املعلومات مع اإعداد تربوي

62 0 62

6 0 6 ٣ 0 ٣ ٣ 0 ٣ انتظام )الهند�شة الكهربائية )الكرتونيات وات�شالت الهند�شة والعمارة الإ�شالمية

4 0 4 ١ 0 ١ ٣ 0 ٣ انتظام )الهند�شة الكهربائية )القوى الكهربائية

29 0 29 ٣ 0 ٣ 26 0 26 انتظام الهند�شة املدنية

2٣ 0 2٣ 4 0 4 ١9 0 ١9 انتظام الهند�شة امليكانيكية

2٨ ١6 ١2

9 6 ٣ 0 0 0 9 6 ٣ انتظام علوم احلا�شب الآيل  احلا�شب الآيل ونظم
١0املعلومات ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انتظام علوم احلا�شب الآيل مع اإعداد تربوي

9 0 9 ١ 0 ١ ٨ 0 ٨ انتظام هند�شة احلا�شب الآيل

2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 انتظام اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  معهد اللغة العربية
لغري الناطقني بها

١0١ ٣ 9٨

٣7 0 ٣7 ١ 0 ١ ٣6 0 ٣6 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

الكلية اجلامعية باجلموم

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام م�شار الريا�شيات مع اإعداد تربوي

9 0 9 0 0 0 9 0 9 انتظام الريا�شيات
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١0١ ٣ 9٨

٨ 0 ٨ 0 0 0 ٨ 0 ٨ انتظام م�شار الكيمياء مع اإعداد تربوي 

 الكلية اجلامعية
باجلموم

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام م�شار الفيزياء مع اإعداد تربوي 

2١ 0 2١ 0 0 0 2١ 0 2١ انتظام م�شار الأحياء مع اإعداد تربوي 

١١ 0 ١١ 0 0 0 ١١ 0 ١١ انتظام علوم احلا�شب الآيل

7 ٣ 4 0 0 0 7 ٣ 4 انتظام املحا�شبة

2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي  الآداب والعلوم 
الإدارية

٣2 ٣2 0
20 20 0 0 0 0 20 20 0 انتظام  ت�شميم الأزياء ـ املالب�س والن�شيج مع

اإعداد تربوي الت�شاميم
١2 ١2 0 2 2 0 ١0 ١0 0 انتظام ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد تربوي

9 9 0
٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انت�شاب  القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية مع

اإعداد تربوي الرتبية للبنات
١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام العلوم الجتماعية مع اإعداد تربوي

44١ 97 ٣44

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

 الكلية اجلامعية
بالقنفذة

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام اللغة العربية

١7 0 ١7 0 0 0 ١7 0 ١7 انت�شاب )اللغة العربية )انت�شاب

١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام الريا�شيات

١5 0 ١5 0 0 0 ١5 0 ١5 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١2 0 ١2 0 0 0 ١2 0 ١2 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

٣٨ 0 ٣٨ 0 0 0 ٣٨ 0 ٣٨ انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

94 0 94 0 0 0 94 0 94 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام الفيزياء

2١ 0 2١ 0 0 0 2١ 0 2١ انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١١ 0 ١١ 2 0 2 9 0 9 انتظام اللغة الإجنليزية

٣١ 0 ٣١ 0 0 0 ٣١ 0 ٣١ انت�شاب اللغة الإجنليزية

65 0 65 0 0 0 65 0 65 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الكيمياء

١4 0 ١4 0 0 0 ١4 0 ١4 انتظام كيمياء مع اإعداد تربوي

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

6 6 0 0 0 0 6 6 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام اللغة العربية

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انت�شاب اللغة العربية

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الكيمياء

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الريا�شيات

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام اللغة الإجنليزية
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

44١ 97 ٣44
١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انت�شاب اللغة الإجنليزية  الكلية اجلامعية

4بالقنفذة 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

9 9 0 0 0 0 9 9 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

١6٣ ٨٨ 75

١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالليث

١0 ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي

6 6 0 0 0 0 6 6 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

5 5 0 0 0 0 5 5 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

6 6 0 0 0 0 6 6 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١١ 4 7 0 0 0 ١١ 4 7 انتظام اللغة الإجنليزية

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الفيزياء

7 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام فيزياء مع اإعداد تربوي

٣4 0 ٣4 0 0 0 ٣4 0 ٣4 انتظام اخلدمة الجتماعية

9 0 9 0 0 0 9 0 9 انتظام )الإعالم )عالقات عامة

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

6 6 0 0 0 0 6 6 0 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الفيزياء

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الكيمياء

١١ 4 7

6 2 4 ١ 0 ١ 5 2 ٣ انتظام اإدارة الأعمال اإدارة الأعمال

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الت�شويق

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام ال�شياحة والفندقة

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام اإدارة اأعمال احلج والعمرة

2٣ 0 2٣
١6 0 ١6 2 0 2 ١4 0 ١4 انتظام الدرا�شات الق�شائية

 الدرا�شات
 الق�شائية
7والأنظمة 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام الأنظمة

5 0 5
٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام علوم احلا�شب اليل - بالليث  احلا�شب

2الآيل بالليث 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام  علوم احلا�شب اليل مع اإعداد
تربوي - بالليث

١١ 7 4
5 4 ١ 0 0 0 5 4 ١ انتظام علوم احلا�شب اليل - بالقنفذة  احلا�شب

 الآيل
6بالقنفذة ٣ ٣ 0 0 0 6 ٣ ٣ انتظام علوم احلا�شب اليل مع اإعداد تربوي

56 0 56
٣١ 0 ٣١ ٨ 0 ٨ 2٣ 0 2٣ انتظام القت�شاد

 العلوم القت�شادية
25واملالية الإ�شالمية 0 25 ٣ 0 ٣ 22 0 22 انت�شاب القت�شاد

14 14 0

8 8 0 0 0 0 8 8 0 انتظام اللغة العربية -اللغة والنحو وال�شرف الكلية اجلامعية باأ�شم

3 3 0 0 0 0 3 3 0 انتظام العلوم الأ�شا�شية - الريا�شيات

3 3 0 0 0 0 3 3 0 انتظام احلا�شب الآىل-علوم احلا�شب الآىل

٣20٣ ١605 ١59٨ ٣20٣ ١605 ١59٨ ١٣٨ 66 72 ٣065 ١5٣9 ١526 خريجون الف�شل الدرا�شي الأول
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص

الكلية

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

١50١ 7٣9 762

297 ١29 ١6٨ 26 ١5 ١١ 27١ ١١4 ١57 انتظام ال�شريعة

ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية

222 ١04 ١١٨ ١9 ١٣ 6 20٣ 9١ ١١2 انت�شاب ال�شريعة

256 ١00 ١56 4 4 0 252 96 ١56 انتظام ال�شريعة مع اإعداد تربوي

١١2 0 ١١2 ١0 0 ١0 ١02 0 ١02 انتظام املحا�شبة

١70 ١2١ 49 2 2 0 ١6٨ ١١9 49 انتظام التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ

١9٣ ٨6 ١07 4 ٣ ١ ١٨9 ٨٣ ١06 انت�شاب التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ

25١ ١99 52 0 0 0 25١ ١99 52 انتظام التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ مع اإعداد تربوي

١٣١9 9٣٣ ٣٨6

90 0 90 ١ 0 ١ ٨9 0 ٨9 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

الرتبية

٣6 0 ٣6 0 0 0 ٣6 0 ٣6 انتظام )الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي

١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام )الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية

45 0 45 0 0 0 45 0 45 انتظام الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي( مع اإعداد تربوي

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية( مع اإعداد تربوي

72 52 20 4 ٣ ١ 6٨ 49 ١9 انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

97 65 ٣2 0 0 0 97 65 ٣2 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة ال�شمعية مع اإعداد تربوي

١50 ٨0 70 0 0 0 ١50 ٨0 70 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة العقلية مع اإعداد تربوي

١76 ١١4 62 ١ ١ 0 ١75 ١١٣ 62 انتظام الرتبية اخلا�شة م�شار �شعوبات التعلم مع اإعداد تربوي

١20 ١0٣ ١7 ١ ١ 0 ١١9 ١02 ١7 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار ال�شطرابات ال�شلوكية والتوحد مع
اإعداد تربوي

١١9 ١١9 0 ٨ ٨ 0 ١١١ ١١١ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

400 400 0 5 5 0 ٣95 ٣95 0 انتظام ريا�س اأطفال مع اإعداد تربوي

569 520 49

١00 99 ١ 7 7 0 9٣ 92 ١ انتظام الأحياء

العلوم التطبيقية

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الأحياء الدقيقة

5٣ 44 9 0 0 0 5٣ 44 9 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الأحياء الدقيقة مع اإعداد تربوي

4١ 4١ 0 ١ ١ 0 40 40 0 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي

7 ٣ 4 0 0 0 7 ٣ 4 انتظام الكيمياء

50 4٣ 7 0 0 0 50 4٣ 7 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

٨0 ٨0 0 ١6 ١6 0 64 64 0 انتظام الكيمياء البحتة

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام الكيمياء ال�شناعية

5١ 44 7 ١ ١ 0 50 4٣ 7 انتظام الكيمياء البحتة مع اإعداد تربوي

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الكيمياء ال�شناعية مع اإعداد تربوي

2٨ 27 ١ 6 6 0 22 2١ ١ انتظام الفيزياء

69 6١ ٨ 0 0 0 69 6١ ٨ انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

2 ١ ١ 0 0 0 2 ١ ١ انتظام الفيزياء الطبية

57 57 0 0 0 0 57 57 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١5 ١0 5 0 0 0 ١5 ١0 5 انتظام العلوم الريا�شية

6 6 0 ١ ١ 0 5 5 0 انتظام العلوم الريا�شية ـ الريا�شيات التطبيقية

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام العلوم الريا�شية ـ الريا�شيات التطبيقية مع اإعداد تربوي

الطلبة اخلريجني ) مرحلة البكالوريو�س (  للف�شل الدرا�شي الثاين  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  
جدول رقم ) ٨6( )تاريخ �شحب البيانات    29 / ١2/  ١4٣٨   هـ(  



327

املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص

الكلية

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

596 45١ ١45

٨0 6١ ١9 ٣ ٣ 0 77 5٨ ١9 انتظام اللغة والنحو وال�شرف مع اإعداد تربوي

اللغة العربية واآدابها

60 44 ١6 6 ٣ ٣ 54 4١ ١٣ انتظام اللغة والنحو وال�شرف

٨2 6١ 2١ ١4 ١٣ ١ 6٨ 4٨ 20 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

57 50 7 2 2 0 55 4٨ 7 انتظام البالغة والنقد مع اإعداد تربوي

54 42 ١2 0 0 0 54 42 ١2 انتظام البالغة والنقد

٣٨ ٣5 ٣ 6 6 0 ٣2 29 ٣ انت�شاب البالغة والنقد

49 ٣0 ١9 2 ١ ١ 47 29 ١٨ انتظام الأدب

١09 77 ٣2 ١١ ١١ 0 9٨ 66 ٣2 انت�شاب الأدب

67 5١ ١6 0 0 0 67 5١ ١6 انتظام الأدب مع اإعداد تربوي

١050 7٣7 ٣١٣

١١9 9٨ 2١ 4 4 0 ١١5 94 2١ انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

الدعوة واأ�شول الدين

99 ٨7 ١2 7 6 ١ 92 ٨١ ١١ انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١٨5 ١2٣ 62 ١2 ١2 0 ١7٣ ١١١ 62 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١22 6٣ 59 ٣ 2 ١ ١١9 6١ 5٨ انتظام الكتاب وال�شنة مع اإعداد تربوي

١04 6٨ ٣6 ١6 ١0 6 ٨٨ 5٨ ٣0 انتظام الكتاب وال�شنة

١59 ١0٣ 56 ٣9 ٣2 7 ١20 7١ 49 انت�شاب الكتاب وال�شنة

76 60 ١6 5 5 0 7١ 55 ١6 انتظام العقيدة مع اإعداد تربوي

6١ 4١ 20 ٣ ١ 2 5٨ 40 ١٨ انتظام العقيدة

١05 7٨ 27 ١٣ ١0 ٣ 92 6٨ 24 انت�شاب العقيدة

20 ١6 4 4 ٣ ١ ١6 ١٣ ٣ انتظام القراآءات

١2٣0 9٣4 296

١0١ ٨0 2١ 0 0 0 ١0١ ٨0 2١ انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

 العلوم
الجتماعية

59 5٣ 6 4 4 0 55 49 6 انتظام اللغة الإجنليزية

9١ 69 22 ١ ١ 0 90 6٨ 22 انتظام اجلغرافيا

59 5٣ 6 0 0 0 59 5٣ 6 انتظام اجلغرافيا مع اإعداد تربوي

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات اجلغرافية واخلدمات

7 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام  اجلغرافيا - تخ�ش�س التقنيات اجلغرافية واخلدمات مع
اإعداد تربوي

٣55 2٨0 75 ٨ ٨ 0 ٣47 272 75 انتظام اخلدمة الجتماعية

40 ٣7 ٣ ١ ١ 0 ٣9 ٣6 ٣ انتظام الإعالم)ال�شحافة

296 2١١ ٨5 7 5 2 2٨9 206 ٨٣ انتظام )الإعالم )العالقات العامة

26 0 26 ٣ 0 ٣ 2٣ 0 2٣ انتظام )الإعالم )الإذاعة والتلفاز

١4٣ ١2٣ 20 0 0 0 ١4٣ ١2٣ 20 انتظام علم املعلومات

5١ 2٨ 2٣ 0 0 0 5١ 2٨ 2٣ انتظام علم املعلومات مع اإعداد تربوي

259 0 259

72 0 72 ١ 0 ١ 7١ 0 7١ انتظام )العمارة الإ�شالمية )تخ�ش�س عمارة

 الهند�شة
 والعمارة

الإ�شالمية

9 0 9 4 0 4 5 0 5 انتظام )الهند�شة الكهربائية )الكرتونيات وات�شالت

٣١ 0 ٣١ 0 0 0 ٣١ 0 ٣١ انتظام )الهند�شة الكهربائية )القوى الكهربائية

٨٨ 0 ٨٨ ١١ 0 ١١ 77 0 77 انتظام الهند�شة املدنية

59 0 59 6 0 6 5٣ 0 5٣ انتظام الهند�شة امليكانيكية
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١2٣ ١04 ١9

79 75 4 ٨ ٨ 0 7١ 67 4 انتظام علوم احلا�شب الآيل
 احلا�شب

 الآيل ونظم
املعلومات

٣١ 29 2 0 0 0 ٣١ 29 2 انتظام علوم احلا�شب الآيل مع اإعداد تربوي

١٣ 0 ١٣ 0 0 0 ١٣ 0 ١٣ انتظام هند�شة احلا�شب الآيل

7 0 7
5 0 5 5 0 5 0 0 0 انتظام اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  معهد اللغة

 العربية لغري
 الناطقني

2بها 0 2 2 0 2 0 0 0 م�شتمع اإعداد املعلمني ـ تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

٣55 ١96 ١59

79 6٣ ١6 ١ ١ 0 7٨ 62 ١6 انتظام طب املختربات

 العلوم
 الطبية

التطبيقية

72 72 0 0 0 0 72 72 0 انتظام تغذية اكلينيكية

4١ 0 4١ 2 0 2 ٣9 0 ٣9 انتظام عالج طبيعي

69 6١ ٨ 0 0 0 69 6١ ٨ انتظام اإدارة �شحية

60 0 60 2 0 2 5٨ 0 5٨ انتظام التقنية ال�شريرية ـ اخلدمات الطبية الطارئة

٣4 0 ٣4 ١ 0 ١ ٣٣ 0 ٣٣ انتظام التقنية ال�شريرية ـ تقنية التخدير

67 2٨ ٣9
42 ١٣ 29 ١ 0 ١ 4١ ١٣ 2٨ انتظام �شيدلة

ال�شيدلة
25 ١5 ١0 2 2 0 2٣ ١٣ ١0 انتظام ال�شيدلة الإكلينيكية ـ دكتور �شيدلة

4٣ 20 2٣ 4٣ 20 2٣ ٣ ١ 2 40 ١9 2١ انتظام طب وجراحة الفم والأ�شنان  طب
الأ�شنان

١4٨ 47 ١0١

١٨ 0 ١٨ ١ 0 ١ ١7 0 ١7 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

 الكلية
 اجلامعية
باجلموم

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام م�شار الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١4 0 ١4 0 0 0 ١4 0 ١4 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١4 4 ١0 0 0 0 ١4 4 ١0 انتظام الريا�شيات

7 0 7 0 0 0 7 0 7 انتظام م�شار الكيمياء مع اإعداد تربوي 

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام م�شار الفيزياء مع اإعداد تربوي 

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام م�شار الأحياء مع اإعداد تربوي 

١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام علوم احلا�شب الآيل

75 4٣ ٣2 ١ 0 ١ 74 4٣ ٣١ انتظام املحا�شبة

١ ١ 0 ١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الأحياء مع اإعداد تربوي
 العلوم

  التطبيقية
للبنات

٣ ٣ 0
١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي  الآداب والعلوم

الإدارية

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١5٣ ١5٣ 0
65 65 0 ٣ ٣ 0 62 62 0 انتظام ت�شميم الأزياء ـ املالب�س والن�شيج مع اإعداد تربوي ٨٨الت�شاميم ٨٨ 0 4 4 0 ٨4 ٨4 0 انتظام ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد تربوي

١0 ١0 0
9 9 0 0 0 0 9 9 0 انت�شاب  القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد

تربوي

 الآداب والعلوم 
الإدارية

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام ريا�س الأطفال مع اإعداد تربوي

١264 704 560

٣7 0 ٣7 0 0 0 ٣7 0 ٣7 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

الكلية اجلامعية بالقنفذة

١9 0 ١9 0 0 0 ١9 0 ١9 انتظام اللغة العربية

١4 0 ١4 0 0 0 ١4 0 ١4 انت�شاب )اللغة العربية )انت�شاب

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام الريا�شيات

2٣ 0 2٣ 0 0 0 2٣ 0 2٣ انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

٣9 0 ٣9 0 0 0 ٣9 0 ٣9 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١264 704 560

52 0 52 0 0 0 52 0 52 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

الكلية اجلامعية بالقنفذة

١45 0 ١45 0 0 0 ١45 0 ١45 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

١05 0 ١05 0 0 0 ١05 0 ١05 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الفيزياء

2٣ 0 2٣ 0 0 0 2٣ 0 2٣ انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١5 0 ١5 0 0 0 ١5 0 ١5 انتظام اللغة الإجنليزية

١2 0 ١2 0 0 0 ١2 0 ١2 انت�شاب اللغة الإجنليزية

5٣ 0 5٣ 0 0 0 5٣ 0 5٣ انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الكيمياء

١5 0 ١5 0 0 0 ١5 0 ١5 انتظام كيمياء مع اإعداد تربوي

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١١ ١١ 0 0 0 0 ١١ ١١ 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انتظام اللغة العربية

6٨ 6٨ 0 2 2 0 66 66 0 انت�شاب اللغة العربية

٨٨ ٨٨ 0 0 0 0 ٨٨ ٨٨ 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

٣5 ٣5 0 0 0 0 ٣5 ٣5 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام الكيمياء

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

6 6 0 0 0 0 6 6 0 انتظام الفيزياء

25 25 0 0 0 0 25 25 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام الريا�شيات

20 20 0 0 0 0 20 20 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١2١ ١2١ 0 ٣ ٣ 0 ١١٨ ١١٨ 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية

١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

١22 ١22 0 0 0 0 ١22 ١22 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام اللغة الإجنليزية

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انت�شاب اللغة الإجنليزية

٨١ ٨١ 0 ١ ١ 0 ٨0 ٨0 0 انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

6٨ 6٨ 0 0 0 0 6٨ 6٨ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

5١9 4١٣ ١06

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

لكلية اجلامعية بالليث

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انت�شاب الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١0 ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انت�شاب اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١4 ١4 0 0 0 0 ١4 ١4 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انتظام الكيمياء مع اإعداد تربوي

١0 ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

4١ 4١ 0 0 0 0 4١ 4١ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام الريا�شيات
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

5١9 4١٣ ١06

١٣ 0 ١٣ 0 0 0 ١٣ 0 ١٣ انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

كلية اجلامعية بالليث

١٨ ١2 6 0 0 0 ١٨ ١2 6 انتظام اللغة الإجنليزية

6٣ 52 ١١ 0 0 0 6٣ 52 ١١ انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام الفيزياء

26 ١2 ١4 0 0 0 26 ١2 ١4 انتظام فيزياء مع اإعداد تربوي

١١١ 7٣ ٣٨ 0 0 0 ١١١ 7٣ ٣٨ انتظام اخلدمة الجتماعية

١2 0 ١2 0 0 0 ١2 0 ١2 انتظام )الإعالم )عالقات عامة

١١ ١١ 0 0 0 0 ١١ ١١ 0 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

7٣ 7٣ 0 2 2 0 7١ 7١ 0 انت�شاب الدعوة والثقافة الإ�شالمية

١7 ١7 0 0 0 0 ١7 ١7 0 انتظام الدعوة و الثقافة الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

6 6 0 0 0 0 6 6 0 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

2 2 0 ١ ١ 0 ١ ١ 0 انت�شاب اللغة والنحو وال�شرف

24 24 0 0 0 0 24 24 0 انتظام اللغة و النحو و ال�شرف مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الريا�شيات

4 4 0 0 0 0 4 4 0 انتظام الفيزياء

١١ ١١ 0 0 0 0 ١١ ١١ 0 انتظام الكيمياء

229 20١ 2٨

١4١ ١٣١ ١0 ١4 ١٣ ١ ١27 ١١٨ 9 انتظام اإدارة الأعمال

اإدارة الأعمال

7٨ 70 ٨ ١ 0 ١ 77 70 7 انتظام الت�شويق

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام ال�شياحة والفندقة

٨ 0 ٨ 0 0 0 ٨ 0 ٨ انتظام اإدارة اأعمال احلج والعمرة

١44 4٨ 96
١9 0 ١9 0 0 0 ١9 0 ١9 انتظام الدرا�شات الق�شائية

 الدرا�شات الق�شائية
والأنظمة

١25 4٨ 77 ١ ١ 0 ١24 47 77 انتظام الأنظمة

40 40 0 40 40 0 ١ ١ 0 ٣9 ٣9 0 انتظام التمري�س التمري�س

24 0 24
١٣ 0 ١٣ 0 0 0 ١٣ 0 ١٣ انتظام هند�شة الت�شييد  الهند�شة

١١بالقنفذة 0 ١١ 0 0 0 ١١ 0 ١١ انتظام الهند�شة ال�شناعية

١0 0 ١0 ١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام هند�شة الإلكرتونيات والت�شالت  الهند�شة
بالليث

٣١ 2١ ١0
29 20 9 0 0 0 29 20 9 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالليث  احلا�شب الآيل

2بالليث ١ ١ 0 0 0 2 ١ ١ انتظام علوم احلا�شب الآيل مع اإعداد تربوي -بالليث

69 50 ١9
2١ ١٣ ٨ 0 0 0 2١ ١٣ ٨ انتظام علوم احلا�شب اليل - بالقنفذة  احلا�شب الآيل

4٨بالقنفذة ٣7 ١١ 0 0 0 4٨ ٣7 ١١ انتظام علوم احلا�شب الآيل مع اإعداد تربوي

95 0 95
٣١ 0 ٣١ ١0 0 ١0 2١ 0 2١ انتظام القت�شاد  العلوم

 القت�شادية
 واملالية

الإ�شالمية
64 0 64 5 0 5 59 0 59 انت�شاب القت�شاد

١٣ 0 ١٣ ١٣ 0 ١٣ 0 0 0 ١٣ 0 ١٣ انتظام اخلدمات الطبية الطارئة  العلوم ال�شحية
بالقنفذة

29 29 0

5 5 0 0 0 0 5 5 0 انتظام اللغة والنحو وال�شرف
 الكلية اجلامعية

9باأ�شم 9 0 0 0 0 9 9 0 انتظام الريا�شيات

١5 ١5 0 0 0 0 ١5 ١5 0 انتظام علوم احلا�شب الآيل

990١ 6٣٨2 ٣5١9 990١ 6٣٨2 ٣5١9 ٣90 27٣ ١١7 95١١ 6١09 ٣402 خريجون الف�شل الدرا�شي الثاين
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

١99 ١02 97

64 ٣7 27 ١ 0 ١ 6٣ ٣7 26 انتظام ال�شريعة

 ال�شريعة والدرا�شات
الإ�شالمية

42 0 42 6 0 6 ٣6 0 ٣6 انتظام املحا�شبة

٨5 6١ 24 0 0 0 ٨5 6١ 24 انتظام التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ

٨ 4 4 0 0 0 ٨ 4 4 انتظام  التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية ـ التاريخ مع
اإعداد تربوي

٨4 ٣9 45

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

الرتبية

١١ 0 ١١ 0 0 0 ١١ 0 ١١ انتظام )الرتبية البدنية )التدريب الريا�شي

١4 0 ١4 0 0 0 ١4 0 ١4 انتظام )الرتبية البدنية )الإدارة الريا�شية

4 ١ ٣ 0 0 0 4 ١ ٣ انتظام الرتبية الفنية مع اإعداد تربوي

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الرتبية الفنية-الت�شميم الداخلي

٣ 2 ١ 0 0 0 ٣ 2 ١ انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة ال�شمعية مع
اإعداد تربوي

7 2 5 0 0 0 7 2 5 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار الإعاقة العقلية مع
اإعداد تربوي

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار �شعوبات التعلم مع
اإعداد تربوي

٣ 2 ١ 0 0 0 ٣ 2 ١ انتظام  الرتبية اخلا�شة م�شار ال�شطرابات ال�شلوكية
والتوحد مع اإعداد تربوي

٨ ٨ 0 0 0 0 ٨ ٨ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

2٣ 2٣ 0 0 0 0 2٣ 2٣ 0 انتظام ريا�س اأطفال مع اإعداد تربوي

4٣ ٣7 6

4 ٣ ١ 0 0 0 4 ٣ ١ انتظام الأحياء

العلوم التطبيقية

٣ 2 ١ ١ ١ 0 2 ١ ١ انتظام الكيمياء

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الكيمياء البحتة

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الكيمياء ال�شناعية

24 24 0 0 0 0 24 24 0 انتظام الفيزياء

٣ 2 ١ 0 0 0 ٣ 2 ١ انتظام الفيزياء الطبية

4 2 2 0 0 0 4 2 2 انتظام العلوم الريا�شية

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام الريا�شيات التطبيقية

١١9 75 44

4 ١ ٣ 0 0 0 4 ١ ٣ انتظام اللغة والنحو وال�شرف مع اإعداد تربوي

اللغة العربية واآدابها

٣2 2٣ 9 2 ١ ١ ٣0 22 ٨ انتظام اللغة والنحو وال�شرف

7 2 5 0 0 0 7 2 5 انتظام البالغة والنقد مع اإعداد تربوي

٣2 ١6 ١6 0 0 0 ٣2 ١6 ١6 انتظام البالغة والنقد

٣9 29 ١0 0 0 0 ٣9 29 ١0 انتظام الأدب

5 4 ١ ١ ١ 0 4 ٣ ١ انتظام الأدب مع اإعداد تربوي

125 88 3737

47 ٣4 ١٣ ١ ١ 0 46 ٣٣ ١٣ انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية
 الدعوة وأصول

الدين
6١ ٣٨ 2٣ ١ 0 ١ 60 ٣٨ 22 انتظام الكتاب وال�شنة

١7 ١6 ١ ١ ١ 0 ١6 ١5 ١ انتظام العقيدة

2٣5 ١27 ١0٨

26 22 4 2 ١ ١ 24 2١ ٣ انتظام اللغة الإجنليزية

العلوم الجتماعية
42 29 ١٣ 0 0 0 42 29 ١٣ انتظام اجلغرافيا

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام اجلغرافيا مع اإعداد تربوي

46 ١5 ٣١ 0 0 0 46 ١5 ٣١ انتظام اخلدمة الجتماعية

الطلبة اخلريجني ) مرحلة البكالوريو�س (  للف�شل الدرا�شي ال�شيفي  لعام ١4٣٨/١4٣7هـ  
جدول رقم ) ٨7( )تاريخ �شحب البيانات    29 / ١2/  ١4٣٨   هـ(  
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

2٣5 127 108

7 5 2 0 0 0 7 5 2 انتظام )الإعالم)ال�شحافة

 العلوم
الجتماعية

7١ ٣2 ٣9 5 4 ١ 66 2٨ ٣٨ انتظام )الإعالم )العالقات العامة

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام )الإعالم )الإذاعة والتلفاز

٣٨ 2٣ ١5 0 0 0 ٣٨ 2٣ ١5 انتظام علم املعلومات

50 0 50

١١ 0 ١١ ١ 0 ١ ١0 0 ١0 انتظام )العمارة الإ�شالمية )تخ�ش�س عمارة

 الهند�شة
 والعمارة

الإ�شالمية

٨ 0 ٨ 0 0 0 ٨ 0 ٨ انتظام )الهند�شة الكهربائية )الكرتونيات وات�شالت

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام )الهند�شة الكهربائية )القوى الكهربائية

2٣ 0 2٣ 0 0 0 2٣ 0 2٣ انتظام الهند�شة املدنية

7 0 7 2 0 2 5 0 5 انتظام الهند�شة امليكانيكية

7 4 ٣
5 4 ١ 0 0 0 5 4 ١ انتظام علوم احلا�شب الآيل  احلا�شب

 الآيل ونظم
2املعلومات 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام هند�شة احلا�شب الآيل

٣7 2 ٣5

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام م�شار الريا�شيات مع اإعداد تربوي

 الكلية
 اجلامعية
باجلموم

9 ١ ٨ 0 0 0 9 ١ ٨ انتظام الريا�شيات

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام م�شار الكيمياء مع اإعداد تربوي 

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام م�شار الفيزياء مع اإعداد تربوي 

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام م�شار الأحياء مع اإعداد تربوي 

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام علوم احلا�شب الآيل

١٣ ١ ١2 ٣ 0 ٣ ١0 ١ 9 انتظام املحا�شبة

١5 ١5 0
6 6 0 0 0 0 6 6 0 انتظام ت�شميم الأزياء ـ املالب�س والن�شيج مع اإعداد تربوي

الت�شاميم
9 9 0 ١ ١ 0 ٨ ٨ 0 انتظام ال�شكن واإدارة املنزل مع اإعداد تربوي

١٨7 50 ١٣7

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

 الكلية
 اجلامعية
بالقنفذة

2٨ 0 2٨ 0 0 0 2٨ 0 2٨ انتظام اللغة العربية

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام الريا�شيات

49 0 49 0 0 0 49 0 49 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية مع اإعداد تربوي

٣5 0 ٣5 0 0 0 ٣5 0 ٣5 انتظام الرتبية البدنية مع اإعداد تربوي

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام الفيزياء

6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام اللغة الإجنليزية

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام اللغة الإجنليزية مع اإعداد تربوي

4 0 4 0 0 0 4 0 4 انتظام الكيمياء

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

١٨ ١٨ 0 0 0 0 ١٨ ١٨ 0 انتظام اللغة العربية

2 2 0 0 0 0 2 2 0 انتظام الفيزياء

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام الريا�شيات مع اإعداد تربوي

22 22 0 0 0 0 22 22 0 انتظام الدرا�شات الإ�شالمية

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي
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املجموع بالكلية املجموع بالقسم غري سعودي سعودي

نظام الدراسة

القسم / التخصص الكلية

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

٨٣ 29 54

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام اللغة العربية مع اإعداد تربوي

 الكلية اجلامعية
بالليث

٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام الفيزياء مع اإعداد تربوي

١0 ١0 0 0 0 0 ١0 ١0 0 انتظام الرتبية الأ�شرية مع اإعداد تربوي

5 0 5 0 0 0 5 0 5 انتظام الريا�شيات

٣ 0 ٣ 0 0 0 ٣ 0 ٣ انتظام اللغة الإجنليزية

2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام الفيزياء

٣6 2 ٣4 0 0 0 ٣6 2 ٣4 انتظام اخلدمة الجتماعية

١0 0 ١0 0 0 0 ١0 0 ١0 انتظام )الإعالم )عالقات عامة

5 5 0 0 0 0 5 5 0 انتظام الدعوة والثقافة الإ�شالمية

7 7 0 0 0 0 7 7 0 انتظام اللغة والنحو وال�شرف

١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام الفيزياء

7 6 ١
6 5 ١ 0 0 0 6 5 ١ انتظام اإدارة الأعمال

اإدارة الأعمال
١ ١ 0 ١ ١ 0 0 0 0 انتظام الت�شويق

٣٣ 0 ٣٣
٨ 0 ٨ 0 0 0 ٨ 0 ٨ انتظام الدرا�شات الق�شائية  الدرا�شات الق�شائية

25والأنظمة 0 25 ١ 0 ١ 24 0 24 انتظام الأنظمة

7 0 7
6 0 6 0 0 0 6 0 6 انتظام هند�شة الت�شييد

الهند�شة بالقنفذة
١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ انتظام الهند�شة ال�شناعية

2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 انتظام علوم احلا�شب اليل - بالليث  احلا�شب الآيل
بالليث

9 ١ ٨ 9 ١ ٨ 0 0 0 9 ١ ٨ انتظام علوم احلا�شب اليل - بالقنفذة  احلا�شب الآيل
بالقنفذة

١١ 0 ١١ ١١ 0 ١١ ٣ 0 ٣ ٨ 0 ٨ انتظام القت�شاد   العلوم القت�شادية
واملالية الإ�شالمية

4 4 0
٣ ٣ 0 0 0 0 ٣ ٣ 0 انتظام اللغة والنحو وال�شرف  الكلية اجلامعية

١باأ�شم ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 انتظام علوم احلا�شب الآيل

١257 579 67٨ ١257 579 67٨ ٣٣ ١2 2١ ١224 567 657 خريجون الف�شل الدرا�شي ال�شيفي

١4٣6١ ٨566 5795 ١4٣6١ ٨566 5795 56١ ٣5١ 2١0 ١٣٨00 ٨2١5 55٨5 خريجون مرحلة البكالوريو�س

١4925 ٨902 602٣ ١4925 ٨902 602٣ 702 ٣٨٣ ٣١9 ١422٣ ٨5١9 5704 اإجمايل عدد اخلريجني لعام ١4٣٨/١4٣7هـ
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1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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1437 \ 1438هـ

1437 \ 1438هـ
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حاالت الطلبة الدراسية 
اإح�شائية بحالت الطلبة الدرا�شية خالل الف�شل الأول لعام١4٣٨/١4٣7هـ  

املجموع غري �شعودي �شعودي

احلالت الدرا�شية

املرحلة الدرا�شية

ف احلالت
جملةت�شني اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

29٣١ ١74١ ١١90 277 64 2١٣ 2654 ١677 977 منتظم ما دون البكالوريو�س

مقيد

5٨ ٣١ 27 ١٨ ١٣ 5 40 ١٨ 22 معتذر
7 5 2 0 0 0 7 5 2 موؤجل

٣44 ١٣5 209 6 ٣ ٣ ٣٣٨ ١٣2 206 منقطع عن الدرا�شة
2 2 0 0 0 0 2 2 0 مف�شول موؤقت

٣٣42 ١9١4 ١42٨ ٣0١ ٨0 22١ ٣04١ ١٨٣4 ١207 اإجمايل
9٣222 49624 4٣59٨ 2945 ١5٨0 ١٣65 90277 4٨044 422٣٣ منتظم

بكالوريو�س

2٣55 ١267 ١0٨٨ ١١2 ٣7 75 224٣ ١2٣0 ١0١٣ معتذر
7٣١ 490 24١ 27١ ١64 ١07 460 ٣26 ١٣4 موؤجل

١9٨١ 709 ١272 45 2٨ ١7 ١9٣6 6٨١ ١255 منقطع عن الدرا�شة
74 7٣ ١ 4 4 0 70 69 ١ مف�شول موؤقت

9٨٣6٣ 52١6٣ 46200 ٣٣77 ١٨١٣ ١564 949٨6 50٣50 446٣6 اإجمايل
١0١705 54077 4762٨ ٣67٨ ١٨9٣ ١7٨5 9٨027 52١٨4 45٨4٣ اإجمايل املقيدين

جدول رقم ) ٨9(

املجموع غري �شعودي �شعودي

احلالت الدرا�شية

املرحلة الدرا�شية

جملةت�شنيف احلالت اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

١00 6١ ٣9 ١ ١ 0 99 60 ٣9 مف�شول اأكادمييا ما دون البكالوريو�س

غري مقيد

6٣٨ 2٣2 406 ١١٣ 55 5٨ 525 ١77 ٣4٨ مطوي/ملغي قيده
١6١ 72 ٨9 ٨٨ ١٨ 70 7٣ 54 ١9 خريج
١90 94 96 ٣ ١ 2 ١٨7 9٣ 94 من�شحب كليا

١0٨9 459 6٣0 205 75 ١٣0 ٨٨4 ٣٨4 500 اإجمايل
١474 ٣0١ ١١7٣ 27 7 20 ١447 294 ١١5٣ مف�شول اأكادمييا

بكالوريو�س

١726 60١ ١١25 ١49 45 ١04 ١577 556 ١02١ مطوي/ملغي قيده
٣20٣ ١605 ١59٨ ١٣٨ 66 72 ٣065 ١5٣9 ١526 خريج
٨49 444 405 ١9 ١١ ٨ ٨٣0 4٣٣ ٣97 من�شحب كليا

5 ١ 4 0 0 0 5 ١ 4 متويف
7257 2952 4٣05 ٣٣٣ ١29 204 6924 2٨2٣ 4١0١ اإجمايل
٨٣46 ٣4١١ 49٣5 5٣٨ 204 ٣٣4 7٨0٨ ٣207 460١ اإجمايل غري املقيدين

جدول رقم ) ٨٨(
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تابع اإح�شائية بحالت الطلبة الدرا�شية خالل الف�شل الثاين لعام ١4٣٨/١4٣7هـ

املجموع غري �شعودي �شعودي

احلالت الدرا�شية
املرحلة الدرا�شية

ف احلالت
جملةت�شني اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

22٨0 ١٣9١ ٨٨9 ٣22 ٨٣ 2٣9 ١95٨ ١٣0٨ 650 منتظم ما دون البكالوريو�س

مقيد

47 2٨ ١9 ١١ 7 4 ٣6 2١ ١5 معتذر
٨ 4 4 ٣ 0 ٣ 5 4 ١ موؤجل

١05 2٨ 77 ١ 0 ١ ١04 2٨ 76 منقطع عن الدرا�شة
١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 0 مف�شول موؤقت

244١ ١452 9٨9 ٣٣7 90 247 2١04 ١٣62 742 اإجمايل
٨١5٨7 42٨24 ٣٨76٣ 2٨٣٨ ١455 ١٣٨٣ 7٨749 4١٣69 ٣7٣٨0 منتظم

بكالوريو�س

2509 ١2١0 ١299 ٨5 ٣5 50 2424 ١١75 ١249 معتذر
720 42٨ 292 54 25 29 666 40٣ 26٣ موؤجل

١659 57١ ١0٨٨ ٣٨ ١4 24 ١62١ 557 ١064 منقطع عن الدرا�شة
4٨ 47 ١ 2 2 0 46 45 ١ مف�شول موؤقت

٨652٣ 450٨0 4١44٣ ٣0١7 ١5٣١ ١4٨6 ٨٣506 4٣549 ٣9957 اإجمايل
٨٨964 465٣2 424٣2 ٣٣54 ١62١ ١7٣٣ ٨56١0 449١١ 40699 اإجمايل املقيدين

جدول رقم ) 9١(

املجموع غري �شعودي �شعودي

احلالت الدرا�شية

املرحلة الدرا�شية

جملةت�شنيف احلالت اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

٣6٣ ١٨4 ١79 ٣ 0 ٣ ٣60 ١٨4 ١76 مف�شول اأكادمييا ما دون البكالوريو�س

غري مقيد

249 ٨0 ١69 ٣5 ١4 2١ 2١4 66 ١4٨ مطوي/ملغي قيده
٣4٨ 229 ١١9 5٣ ١4 ٣9 295 2١5 ٨0 خريج
١6١ 94 67 ١ ١ 0 ١60 9٣ 67 من�شحب كليا

١١2١ 5٨7 5٣4 92 29 6٣ ١029 55٨ 47١ اإجمايل
١١٣7 296 ٨4١ ١5 ٣ ١2 ١١22 29٣ ٨29 مف�شول اأكادمييا

بكالوريو�س

٨69 265 604 42 26 ١6 ٨27 2٣9 5٨٨ مطوي/ملغي قيده
990١ 6٣٨2 ٣5١9 ٣90 27٣ ١١7 95١١ 6١09 ٣402 خريج
5٣٣ 2٨2 25١ 5 5 0 52٨ 277 25١ من�شحب كليا

2 ١ ١ 0 0 0 2 ١ ١ متويف
١2442 7226 52١6 452 ٣07 ١45 ١١990 69١9 507١ اإجمايل
١٣56٣ 7٨١٣ 5750 544 ٣٣6 20٨ ١٣0١9 7477 5542 اإجمايل غري املقيدين

جدول رقم ) 90(
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تابع اإح�شائية بحالت الطلبة الدرا�شية خالل الف�شل ال�شيفي  لعام١4٣٨/١4٣7هـ

جدول رقم ) 92(

املجموع غري �شعودي �شعودي

احلالت الدرا�شية

املرحلة الدرا�شية

ف احلالت
جملةت�شني اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

9١ ٣4 57 ١ 0 ١ 90 ٣4 56 منتظم ما دون البكالوريو�س

مقيد

5 5 0 0 0 0 5 5 0 معتذر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 موؤجل
0 0 0 0 0 0 0 0 0 منقطع عن الدرا�شة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 مف�شول موؤقت

96 ٣9 57 ١ 0 ١ 95 ٣9 56 اإجمايل
١79٣0 7729 ١020١ 656 2٨٣ ٣7٣ ١7274 7446 9٨2٨ منتظم

بكالوريو�س

١7٨4 ٨09 975 5٨ 24 ٣4 ١726 7٨5 94١ معتذر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 موؤجل
7 ١ 6 ١ 0 ١ 6 ١ 5 منقطع عن الدرا�شة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 مف�شول موؤقت

١972١ ٨5٣9 ١١١٨2 7١5 ٣07 40٨ ١9006 ٨2٣2 ١0774 اإجمايل
١9٨١7 ٨57٨ ١١2٣9 7١6 ٣07 409 ١9١0١ ٨27١ ١0٨٣0 اإجمايل املقيدين

جدول رقم ) 9٣(

املجموع غري �شعودي �شعودي

احلالت الدرا�شية

املرحلة الدرا�شية

جملةت�شنيف احلالت اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

65 62 ٣ ١ ١ 0 64 6١ ٣ مف�شول اأكادمييا ما دون البكالوريو�س

غري مقيد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطوي/ملغي قيده
55 ٣5 20 0 0 0 55 ٣5 20 خريج

0 0 0 0 0 0 0 0 0 من�شحب كليا
١20 97 2٣ ١ ١ 0 ١١9 96 2٣ اإجمايل
١26 55 7١ 2 0 2 ١24 55 69 مف�شول اأكادمييا

بكالوريو�س

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطوي/ملغي قيده
١25٨ 579 679 ٣٣ ١2 2١ ١225 567 65٨ خريج

١١ ١0 ١ 2 2 0 9 ٨ ١ من�شحب كليا
0 0 0 0 0 0 0 0 0 متويف

١٣95 644 75١ ٣7 ١4 2٣ ١٣5٨ 6٣0 72٨ اإجمايل
١5١5 74١ 774 ٣٨ ١5 2٣ ١477 726 75١ اإجمايل غري املقيدين
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ومما �شبق ميكن تلخي�س اإح�شائيات اأعداد الطلبة خالل العام الدرا�شي ١4٣٨/١4٣7 على النحو التايل :
1( أعداد الطلبة ) المستجدون/ الخريجون / المقيدون (

جدول رقم ) 94(

املجموع غري �شعودي �شعودي

احلالت الدرا�شية

املرحلة الدرا�شية

ف احلالت
جملةت�شني اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر جملة اأنثى ذكر

١990 ١١02 ٨٨٨ 72 25 47 ١9١٨ ١077 ٨4١ ما دون البكالوريو�س الأول امل�شتجدين

22055 ١١24٨ ١0٨07 5٣4 274 260 2١52١ ١0974 ١0547 البكالوريو�س
١05 29 76 ١05 29 76 0 0 0 ما دون البكالوريو�س 2١الثاين 0 2١ 2١ 0 2١ 0 0 0 البكالوريو�س

24١7١ ١2٣79 ١١792 7٣2 ٣2٨ 404 2٣4٣9 ١205١ ١١٣٨٨ اإجمايل امل�شتجدين
١6١ 72 ٨9 ٨٨ ١٨ 70 7٣ 54 ١9 ما دون البكالوريو�س الأول

اخلريجني

٣20٣ ١605 ١59٨ ١٣٨ 66 72 ٣065 ١5٣9 ١526 البكالوريو�س
٣4٨ 229 ١١9 5٣ ١4 ٣9 295 2١5 ٨0 ما دون البكالوريو�س 990١الثاين 6٣٨2 ٣5١9 ٣90 27٣ ١١7 95١١ 6١09 ٣402 البكالوريو�س
55 ٣5 20 0 0 0 55 ٣5 20 ما دون البكالوريو�س ١257ال�شيفي 579 67٨ ٣٣ ١2 2١ ١224 567 657 البكالوريو�س

١4925 ٨902 602٣ 702 ٣٨٣ ٣١9 ١422٣ ٨5١9 5704 اإجمايل اخلريجني
٣٣52 ١924 ١42٨ ٣02 ٨١ 22١ ٣050 ١٨4٣ ١207 ما دون البكالوريو�س الأول

املقيدين

9٨٣64 52١6٣ 4620١ ٣٣77 ١٨١٣ ١564 949٨7 50٣50 446٣7 البكالوريو�س
١0١7١6 540٨7 47629 ٣679 ١٨94 ١7٨5 9٨0٣7 52١9٣ 45٨44 اإجمايل مقيدين الأول

2490 ١50١ 9٨9 ٣٣7 90 247 2١5٣ ١4١١ 742 ما دون البكالوريو�س ٨652٨الثاين 450٨0 4١44٨ ٣0١7 ١5٣١ ١4٨6 ٨٣5١١ 4٣549 ٣9962 البكالوريو�س
٨90١٨ 465٨١ 424٣7 ٣٣54 ١62١ ١7٣٣ ٨5664 44960 40704 اإجمايل مقيدين الثاين

١١٨ 60 5٨ 2 ١ ١ ١١6 59 57 ما دون البكالوريو�س ١9724ال�شيفي ٨540 ١١١٨4 7١5 ٣07 40٨ ١9009 ٨2٣٣ ١0776 البكالوريو�س
١9٨42 ٨600 ١١242 7١7 ٣0٨ 409 ١9١25 ٨292 ١0٨٣٣ اإجمايل مقيدين ال�شيفي

مالحظه :مت ح�شاب املقيدين )منتظم - موؤجل - معتذر - منقطع عن الدرا�شة - مف�شول موؤقت - مف�شول تاأديبيا(

2(  حاالت الطلبة ) المقيدين/ غير المقيدين ( 
     حيث ي�شمل عدد املقيدين : )املنتظمون / املعتذرون/ املوؤجلون/ املنقطعون عن الدرا�شة / املف�شولون موؤقتاً ( 

اأما عدد غري املقيدين في�شمل : )املف�شولون اأكادميياً/ املن�شحبون كلياً / املطوي اأو ملغي قيدهم/ املتوفون/ اخلريجون(.   
 

جدول رقم ) 95(

اإجمايل العدد حالة الطلبة
١0١705 الطلبة املقيدين خالل الف�شل الأول

٨٣46 الطلبة غري املقيدين خالل الف�شل الأول
٨٨964 الطلبة املقيدين خالل الف�شل الثاين
١٣56٣ الطلبة غري املقيدين خالل الف�شل الثاين
١9٨١7 الطلبة املقيدين خالل الف�شل ال�شيفي
١5١5 الطلبة غري املقيدين خالل الف�شل ال�شيفي
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مقارنة اأعداد الطلبة بني العامني ١4٣7/١4٣6, ١4٣٨/١4٣7هـ
1( مقارنة أعدد الطلبة ) المستجدين / الخريجين /المقيدين (  

جدول رقم ) 96(
جمموع الطلبة خالل العام عام ١4٣٨/١4٣7هـالفئة عام ١4٣7/١4٣6هـ

24١7١ 2٣٨6٨ امل�شتجدون
١4925 ١264١ اخلريجون

١0١705 960١١ املقيدون الف�شل الأول
٨٨964 ٨40١0 املقيدون الف�شل الثاين
١9٨١7 ١5٨7٣ املقيدون الف�شل ال�شيفي

2( مقارنة حاالت الطلبة ) المقيدين / غير المقيدين (   
       

جدول رقم ) 97(
جمموع الطلبة خالل العام عام ١4٣٨/١4٣7هـالفئة عام ١4٣7/١4٣6هـ

١0١705 960١١ الطلبة املقيدين خالل الف�شل الأول
٨٣46 665٣ الطلبة غري املقيدين خالل الف�شل الأول

٨٨964 ٨40١0 الطلبة املقيدن خالل الف�شل الثاين
١٣56٣ ١١770 الطلبة غري املقيدين خالل الف�شل الثاين
١9٨١7 ١5٨7٣ الطلبة املقيدين خالل الف�شل ال�شيفي
١5١5 ٨١5 الطلبة غري املقيدين خالل الف�شل ال�شيفي

عام 1436 \ 1437هـ عام 1437 \ 1438هـ

عام 1436 \ 1437هـعام 1437 \ 1438هـ





فريق إعداد
السنوي التقرير 
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لجنة إعداد  التقرير السنوي
لعام 1437 / 1438هـ 

أواًل: اللجنة االشرافية 

املهمة اأع�شاء اللجنة م

رئي�س اللجنة د/ ها�شم بن اأحمد ال�شمداين ١
نائبة رئي�س اللجنة د/خلود بنت �شعد اليو�شف 2

ثانيً : لجنة توفير المحتويات 

املهمة اأع�شاء اللجنة م

   تزويد اللجنة مبحتوى وكالة عمادة القبول و الت�شجيل
�شطر الطالب د/خالد بن ثامر الثقفي ١

   تزويد اللجنة مبحتوى وكالة عمادة القبول و الت�شجيل
�شطر الطالبات 2 د/خلود بنت �شعد اليو�شف

 تزويد اللجنة مبحتوى وكالة عمادة القبول و الت�شجيل
لل�شوؤون الكادميية  , �شطر الطالب د/ ح�شام بن ح�شن احلكمي ٣

 تزويد اللجنة مبحتوى وكالة عمادة القبول و الت�شجيل
لل�شوؤون الكادميية  , �شطر الطالبات د/ فاطمة بنت علي الغامدي 4

 تزويد اللجنة مبحتوى وكالة عمادة القبول و الت�شجيل
ل�شوؤون الت�شجيل , �شطر الطالب د / علي بن �شويعد القرين 5

 تزويد اللجنة مبحتوى وكالة عمادة القبول و الت�شجيل
ل�شوؤون الت�شجيل , �شطر الطالبات د/ نعيمة بنت حامد ياركندي 6

تزويد اللجنة باجلداول الإح�شائية اخلا�شة بالتقرير ال�شنوي اأ/ ر�شاد حلواين 7
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املهمة اأع�شاء اللجنة م

 رئي�شة جلنة املتابعة و اإخراج التقرير ال�شنوي ب�شكله
النهائي , و متابعة باقي اللجان ١ د/خلود بنت �شعد اليو�شف

 ت�شميم كامل املحتوى و الخراج الفني ب�شيغة
word اأ/رانية بنت  �شراج  عمر زين الدين 2

 اإ�شافة و تن�شيق املحتوى يف برنامج
inDesign

تن�شيق اجلداول الإح�شائية
متابعة املطبعة 

اأ/ �شارة بنت  �شعد العدواين ٣

ثالثً: لجنة المتابعة و إخراج التقرير بشكله النهائي 








