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 والطالبات الطلبة اإلخوة

 ،العامة الثانوية شهادة على باحلصول هتنئتكم لنا يطيب

 القرى أم جلامعة اختياركم ويسعدنا

  على خالهلا من تتعرفون ؛موجزة حملات الدليل هذا يف لكم نقدم 
 .والكليات، واألقسام ،ومعايريه ، بالقبول اخلاصة املعلومات أهم

 مع يتوافق الذي التخصص اختيار على الدليل هذا يعينكم أن نأمل
  اخلاصة وقدراتكم استعداداتكم

 القرى أم جامعة رحاب يف بكم مرحبًا

 والتسجيل القبول عميد

 الغامدي سعيد بن اجمليد عبد/ د

العميد كلمة  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

اجلامعة يف القبول  

 البكالوريوس: 

(اإلداري المسار ،العلمي المسار ،الطبي المسار) :التحضيرية السنة 

 والكليااتبمقار الجامعاة الارئي   النظرياة الكلياات) : المباشور القبول 

 (بفروع الجامعة بالقنفذة والليث وأضم والجموم الجامعية

 اجتيااا  يشاترط:)  الوتتهييييةالتحضويرية المسووا ية ل السونة برنوام 

 تراكمااي بمعاادل برناااما الساانة التحضاايرية المسااائية  الطالبااة/الطالااب

أو أكثار  2وكاذل  بمعادل تركماي  بالجامعاة لالساتمرار أكثار أو7٥.١

 التاهيليةلبرناما السنة 

(النظرية بالجامعةبعض الكليات يقدم البرناما من خالل )  االنتساب 

 الدبلوم: 

بمقر الجامعة الرئي  بمكة المكرمة المجتمع كلية 

بمقار الجامعاة الارئي   المساتمر والتعلايم المجتماع خدماة كلية
 بمكة المكرمة

اجلامعة مقرات  
 

(الرئي  قرالم) المكرمة مكة  

الجمومو ،أضمو ،الليثو ،القنفذةفروع الجامعة ب  

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول شروط  

خارجها من أو المملكة داخل من يعادلها ما أو ،العامة الثانوية شهادة على الحصول . 

الطب كليات أما) ،سنوات خم  عن ت يد مدة يعادلها ما أو العامة الثانوية شهادةال على مضى قد يكون ال أن 

 أكثر العامة الثانوية شهادة على مضى قد يكون ال أن فتشترط الطبية والعلوم والتمريض والصيدلة األسنان وطب

 . سنتين من

  المرك  ينظمها التي)اإلنجلي ية اللغة كفايات  ،التحصيلي ، العامة القدرات( المطلوبة القبول اختبارات اجتيا 

 . التقويم و للقيا  الوطني

 ذل  تشترط  التي لألقسام شخصية مقابلة أو اختبار أي اجتيا . 

طبًيا ئقاً ال)الطالبة/  الطالب( يكون  أن .  

 تأديبياً  أو أكاديمياً  فصالً   أخرى جامعة أي أو الجامعة من فصل قد (الطالبة/  الطالب) يكون ال أن . 

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول شروط  

: يستطيع الطالب والطالبات المتخرجين في األعوام التالية التقديم   
هـ١٤٣2/  ١٤٣١ عام  

هـ١٤٣٣/  ١٤٣2عام   

هـ١٤٣٤/  ١٤٣٣عام   

هـ١٤٣٥/  ١٤٣٤عام   

هـ١٤٣6/  ١٤٣٥عام   

 الطبية والعلوم والتمريض والصيدلة األسنان وطب ،الطب( كليات

 (التطبيقية و كلية الصحة العامة والمعلوماتية 

 سنتين من أكثر العامة الثانوية شهادة على مضى قد يكون ال أن فتشترط

هـ١٤٣٥/  ١٤٣٤عام   

هـ١٤٣6/  ١٤٣٥عام   

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومعايري نظام  

 والطالبات الطالب مجيع قبول سيتم 

 اجلامعة كليات يف

 الفوري  للقبول الرتشيح  لنظام وفقًا

 الطلبة قبول سيتم حيث

 اختياراهتم حسب 

 املوزونة النسبة على بناءً

 االستيعابية والطاقة

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومعايري نظام  

 (الطيب املسار) التحضريية للسنة املوزونة النسـبة

90 عن العامة الثانوية في العامة النسبة تقل أال٪ 

األحياء مقررات في الدرجات متوسط الخاصة النسبة تقل أال 

 ٪90 عن اإلنجلي ية واللغة والفي ياء والكيمياء

العام هذال الثانوية الشهادة على حاصالً  المتقدم يكون أن   

 .او العام المنصرم  

٥0٪ (علمي) العامة الثانوية 

 ٣0٪ العامة القدرات 

20٪ التحصيلي االختبار. 

٥0% 
٣0% 

20% 

 الثانوية العامة

 القدرات

 التحصيلي

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

٥0٪ (علمي) العامة الثانوية 

 ٣0٪ العامة القدرات 

 20٪ التحصيلي االختبار. 

“اإلنجلي ية باللغة الدراسة”  

50% 
30% 

20% 

 الثانوية العامة 

 القدرات

 التحصيلي

القبول ومعايري نظام  

 العلمي املسار) التحضريية للسنة املوزونة النسـبة

 (واإلداري

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

  الطالبات
   العامة الثانوية ٪٦٠
العام القدرات ٪٢٠  
   التحصيلي االختبار ٪٢٠

60% 20% 

20% 

 الطالبات

 الثانوية العامة

 القدرات

 التحصيلي

60% 
٤0% 

 الطالب

 الثانوية العامة

 القدرات العامة

القبول ومعايري نظام  

النظرية األقسام في للقبول المو ونة النسـبة  

  البــــــالط
العامة الثانوية 60٪  
العامة القدرات ٤0٪  

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 الطالبات
العامة الثانوية نسبة  ٤0٪  

اإلنجلي ية اللغة كفايات  ٤0٪    
.العامة القدرات ١0٪  

.التحصيلي االختبار ١0٪    

القبول ومعايري نظام  

اإلجنليزية اللغة قسم يف للقبول املوزونة النسـبة  

٤0% 

٤0% 

20% 

 الطالب

 الثانوية العامة

كفايات اللغة 
 اإلنجلي ية

 القدرات العامة

٤0% 

١0% 

٤0% 

١0% 

 الطالبات
 الثانوية العامة

 القدرات العامة

كفايات اللغة 
 اإلنجلي ية

 التحصيلي

 الطالب
العامة الثانوية نسبة  ٤0٪   
اإلنجلي ية اللغة كفايات ٤0٪   

. العامة القدرات 20٪   

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومعايري نظام  

اخلاصة واالختبارات الشخصية املقابالت  

 :الشخصية المقابية اجتياز تشترط التي األقسام

 كاماًل  الكريم القرآن حفظ (القرآنية والدراسات القراءات قسم( 

 البدنية التربية قسم. 

 الفنية التربية قسم. 

 القضائية الدراسات قسم. 

 ويتم. الشخصية المقابالت إلجراء موعًدا للمرشح القسم يحدد 

 .نصية رسالة طريق عن بالموعد المتقدم إبالغ

 :مالحظة

 إجراء بعد السابقة األقسام في الطالبة/الطالب قبول عدم عند 

 وفق تليها التي الرغبة في قبوله  يتم ــ الشخصية المقابالت

 .المفاضلة

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 نظام ومعايري القبول
 برامج كلية خدمة اجملتمع

 برنامج السنة التأهيلية املسائية

15 

 نبذة 
 ُيقدم البرناما من خالل الكليات التالية 

، اللغة العربية، التربية، الشريعة والدراسات اإلسالمية)  
، العلوم االجتماعية، الدعوة وأصول الدين  

،العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية  
(اللغة العربية بالقنفذة، العلوم التطبيقية بالقنفذة   
 

  اإلشراف
 يتم اإلشراف على برناما السنة التأهيلية من قبل

كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر   
 

 الرابط
 للم يد من المعلومات يمكن  االطالع على الرابط التالي

http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/ب
 رناما-السنة-التاهيلية-المسائي#
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 نظام ومعايري القبول
 برامج كلية خدمة اجملتمع

برنامج السنة التحضريية املسائية   

16 

 نبذة 
 ُيقدم البرناما من خالل الكليات التالية متمثلة في مسارين

 رئيسيين المسار العلمي والمسار اإلداري
الحاسب اآللي ونظم، الهندسة والعمارة االسالمية)  

(إدارة األعمال ،العلوم التطبيقية، المعلومات  
 

  اإلشراف
 يتم اإلشراف على برناما السنة التحضيرية المسائية من

كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر وبالتعاون مع  قبل   
 عمادة السنة التحضيرية

 
 الرابط

 للم يد من المعلومات يمكن  االطالع على الرابط التالي
http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/

prep-year-pro/about.html 
 

http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/prep-year-pro/about.html
http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/prep-year-pro/about.html
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http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/prep-year-pro/about.html
http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/prep-year-pro/about.html
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 نظام ومعايري القبول
 برامج كلية خدمة اجملتمع

اإلنتساببرنامج    
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 نبذة 
 يقدم البرناما من خالل الكليات التالية 

، اللغة العربية، الدعوة وأصول الدين)  
،العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية  

(بالليثالكلية الجامعية ، الكلية الجامعية بالقنفذة   
 

  اإلشراف
 يتم اإلشراف على برناما االنتساب من قبل

كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر   
 

 الرابط
 للم يد من المعلومات يمكن  االطالع على الرابط التالي

http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/
entisab/about.html 

 

http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/entisab/about.html
http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/entisab/about.html
http://comserv.uqu.edu.sa/index.php/ar/entisab/about.html


هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومواعيد إجراءات  

تسري القرى أم جبامعة والطالبات الطالب قبول عملية إن 

 منها لكل  ومرتابطة  متسلسلة وإجراءات خطوات وفق

 .والواضحة احملددة مواعيدها

ضمن وتدخل اجلامعة عاتق على اإلجراءات بعض تقع 

 بشكل يعتمد اآلخر بعضها أن إال ومسئولياهتا صالحياهتا

 .املتقدمة الطالبة أو الطالب وخيارات رغبات على مباشر

؛مفصل بشكل القبول ومواعيد إجراءات سنستعرض لذا 
 اليت املعلومات كافة معرفة من متقدم كل ليتمكن

 .باجلامعة االلتحاق يف تساعده

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومواعيد اجراءات  
( املسار الطيب واملسار العلمي واملسار اإلداري) التحضريية السنة ملسارات   

املباشر على درجة البكالوريوس انتظام القبول   
 درجة الدبلوم بكلية اجملتمع وكلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 

 المرحية الملعد اإلجراء مالحظات

 ستصيه ،البيانات تسجي  من المتقدم انتهاء بعد

 ،بنجاح البيانات بتسجي  تفيده نصية رسالة

 رسالة ليمتقدم ظهرت إذا الهلية رقم تسجي  أثناء

 الدخل  تسجي  الرجاء (مسبقا   ملجلد الهلية رقم)

 البيانات لتحديث فقط

 القرى أم بجامعة االلتحاق في  الراغبين الطيبة  دخل 

 إلى الدخل  ثم لمن ،ليجامعة اإللكترلني الملقع إلى

  الشخصية بياناتهم  لتسجي  ،القبل  بلابة

  (الشخصي الميف)

 من
يت1436/ 8/ 17  

 إلى
يت1436/ 9/  2  

 األللى

  لتكلن ؛فقط الضل ي الماسح جهاز استخدام يجب

 لاضحة المطيلبة المستندات

  jpg صلرة أل  pdf بصيغة المستندات تحفظ 

 باستخدام تصليريا تم التي المستندات تقب  لن

 .الجلا  تصلير

 

  scan ضل ي مسح بعم  الطالبة/  الطالب يقلم

ا ليلثا ق  :الخامسة المرحية في لرفعها تمهيد 

 الثانلية الشهادة ت1

 العا ية بطاقة أل الهلية بطاقة ت2

 فقط ليطالب شخصية صلرة ت3

 من
هـ١٤٣6/  9/ 2  

 إلى
هـ١٤٣6/  9/  ٤  

  

 الثانية

 مع بالتنسيق  آليا    الجامعة به تقلم اإلجراء يذا

 بالصفحة النتا   تدرج بحيث ،المختصة الجهات

 متقدم لك  االلتحاق لطيب  اإللكترلنية

 :من ك  اختبارات لنتا   ،العامة الثانلية نتا   سحب

 (اإلنجييزية اليغة كفايات/  التحصييي/  العامة القدرات)

هـ١٤٣6/  9/  ٣  
 الى

هـ١٤٣6/  9/  6  
 الثالثة

هـ١٤٣6/  9/  7 ليمتقدمين الملزلنة النسبة حساب  آليا    الجامعة به تقلم اإلجراء يذا  الرابعة 

هـ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 المرحية الملعد اإلجراء مالحظات

 مع ،الرغبة حسب لترتب رغباتهم  الطيبة يحدد

 مكة) الجامعة مقرات اختالف مالحظة ضرلرة

 (أضم ،القنفذة ،الييث ،الجملم ،المكرمة

 بهنه تفيد sms نصية رسالة الطالبة /الطالب تص 

 بنجاح الطيب تقديم تم

 :بالتالي ليقلم اإللكترلنية القبل  بلابة إلى الطالبة /الطالب دخل 

 ( فقط االنتظام )التحاق طيب تقديم ت1

 حسب لترتيبها ،لالتخصصات لالمسار ،الدراسة مقر اختيار ت2

 .الرغبة

 الثانية المرحية في تجهيزيا تم التي المطيلبة اللثا ق رفع ت3

 (فقط ليطالب الشخصية الصلرة ،الهلية ، العامة الثانلية شهادة)

 من
يت1436/  9/  8  

 إلى
يت1436/  9/ 12  

 الخامسة

في حالة عدم نجاح المتقدم  في المقابية الشخصية 

سيتم ترشيح المتقدم إلى الرغبة التالية لفق 

 المفاضية

 ليمرشحين نصية رسالة إرسا  يتم حيث ، الشخصية المقابالت

 الفنية، التربية القراءات، القضا ية، الدراسات):التالية لألقسام

 .(البدنية التربية

 لالمقابالت االختبارات إجراء ملعد تحديد الرسالة تتضمن 

 (الزمان المكان،) الشخصية

 من
يت1436/  9/ 13  

 إلى
يت1436/ 9/ 16  

 السادسة

  آليا    الجامعة به تقلم اإلجراء يذا

 لتهكيد القبل  بلابة إلى الدخل  المتقدم عيى يجب

 9/20 من ،الثامنة المرحية) الترشيح عيى الملافقة

  ( 9/24 إلى

عم  مفاضية إلكترلنية لجميع الطيبة المتقدمين لتحديد •

  بناء  عيى النسبة الملزلنة لك )التخصصات المرشحين عييها 

 ( متقدم لالطاقة االستيعابية لألقسام 

 رسالةبالتخصص الذي تم الترشيح عييه عبر  النتيجة إعالن•

 نصية

 من
يت1436/  9/ 17  

 الى
يت1436/ 9/ 19  

 السابعة

هـ١٤٣6  

القبول ومواعيد اجراءات  
( املسار الطيب واملسار العلمي واملسار اإلداري) التحضريية السنة ملسارات   

املباشر على درجة البكالوريوس انتظام القبول   
 درجة الدبلوم بكلية اجملتمع وكلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل هـ١٤٣6   

 المرحية الملعد اإلجراء مالحظات

 الجامعي الرقم استالم بعد الطالبة /الطالب يتمكن لن 

  قبلله إلغاء بعد إال.أخرى جامعة في إجراءاته إنهاء من

   الجامعة من آليا  

 أنه تبين إذا المرحيه يذه في المتقدم قبل  تعييق سيتم 

 ،آليا   فيها قبلله ييغي حتى ،أخرى جامعة في مقبل 

 ليكم  آليا   القرى أم جامعة من قبلله إلغاء ليمتقدم يمكن

 لبرام  التقدم ال ، أخرى جامعة في قبلله إجراءات

 االنتساب ال لالتهييييه ، المسا يه التحضيرية السنة

 لتهكيد اإللكترلنية القبل  بلابة إلى الطالبة /الطالب دخل 

 .الترشيح عيى الملافقة

 بعد )الجامعي الرقم تتضمن ليمتقدم sms نصية رسالة إرسا  

  (الترشيح عيى الملافقة

 خال  من أخرى جامعة في الطالبة /الطالب قبل  عدم من التهكد 

 نظام في الطالب حالة خدمةل ( يسر ) الحكلمية تكام  قناة نظام

 التعييم لزارة في (مقبل )

 من
يت1436/  9/  20  

 إلى
يت1436/  9/  24  

 الثامنة

 البريد معيلمات تتضمن نصية رسالة إرسا  سيتم

 الدخل  ،لكيفية(المرلر لكيمة المستخدم اسم) اإللكترلني

 اإللكترلنية الخدمات بلابة إلى

يت1436/  9/  26 إنشاء البريد اإللكترلني ليمقبللين لالمقبلالت  التاسعة 

 الخدمات بلابة إلى الدخل  ( الطالبة / ليطالب ) يمكن 

 (المرلر لكيمة المستخدم اسم ) بلاسطة  اإللكترلنية

بعد إنهاء إجراءات ( الطالبة / ليطالب ) إتاحة الخدمات اإللكترلنية 

 القبل 
يت1436/ 9 / 29  العاشرة 

كيية المجتمع لكيية خدمة المجتمع لالتعييم  لدبيلمات، لالقبل  المباشر لمرحية البكاللريلس انتظام ، انتهاء فترة القبل  لمسارات السنة التحضيرية 

 المستمر

القبول ومواعيد اجراءات  
( املسار الطيب واملسار العلمي واملسار اإلداري) التحضريية السنة ملسارات   

املباشر على درجة البكالوريوس انتظام القبول   
 درجة الدبلوم بكلية اجملتمع وكلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومواعيد اجراءات  
(برنامج السنة التأهيلية والسنة التحضريية املسائية )   

هـ١٤٣6  

 المرحية الملعد اإلجراء مالحظات

 مع ،الرغبة حسب لترتب رغباتهم الطيبة يحدد

 مكة) الجامعة مقرات اختالف مالحظة ضرلرة

 (القنفذة ،المكرمة

 بهنه تفيد sms نصية رسالة الطالبة /الطالب تص 

 بنجاح الطيب تقديم تم

 :بالتالي ليقلم اإللكترلنية القبل  بلابة إلىا الطالبة /الطالب دخل 

 ( المسا ية لالتحضيرية التهيييية السنة )التحاق طيب تقديم ت1

 .الرغبة حسب لالمسار ، الدراسة مقر اختيار ت2

 ،الهلية ، العامة الثانلية شهادة) المطيلبة اللثا ق رفع ت3

 (فقط ليطالب الشخصية الصلرة

 من
يت1436/  9/  25  

 إلى
يت1436/  9/  27  

للىاأل  

  آليا    الجامعة به تقلم اإلجراء يذا

عم  مفاضية إلكترلنية ليمتقدمين لتحديد التخصصات •

متقدم  بناء  عيى النسبة الملزلنة لك ) المرشحين عييها 

 (لالطاقة االستيعابية لألقسام 

 رسالةبالتخصص الذي تم الترشيح عييه عبر  النتيجة إعالن•

 لتحتلي عيى كيفية سداد الرسلم المالية نصية

يت1436/  9/  28  الثانية 

 لآلية كيفية تتضمن نصية رسالة إرسا  سيتم

 السداد
 المسا ية لالتحضيرية التهييييه ليبرام  المالية الرسلم سداد فترة

يت1436/ 9 /29  
 الى

يت1436/ 10/ 10  
 الثالثة

 البريد معيلمات تتضمن نصية رسالة إرسا  سيتم

 ،لكيفية(المرلر لكيمة المستخدم اسم) اإللكترلني

 اإللكترلنية الخدمات بلابة إلى الدخل 

يت1436/ 10/ 12 إنشاء البريد اإللكترلني ليمقبللين لالمقبلالت  الرابعة 

 الخدمات بلابة إلى الدخل  ( الطالبة / ليطالب ) يمكن 

 (المرلر لكيمة المستخدم اسم ) بلاسطة  اإللكترلنية

بعد إنهاء إجراءات ( الطالبة / ليطالب ) إتاحة الخدمات اإللكترلنية 

 القبل 
يت1436/ 10 /14 ةخامسال   
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومواعيد اجراءات  
(انتساب  -برنامج بكالوريوس )   

هـ1436/  11/  10هـ اىل 1436/  10/  10من   

هـ١٤٣6  

 المرحية اإلجراء مالحظات

 ضرلرة مع ،الرغبة حسب لترتب رغباتهم الطيبة يحدد

 الييث ، القنفذة ،المكرمة مكة) الجامعة مقرات اختالف مالحظة

 (الجملم ،

 تقديم تم بهنه تفيد sms نصية رسالة الطالبة /الطالب تص 

 بنجاح الطيب

 :بالتالي ليقلم اإللكترلنية القبل  بلابة إلىا الطالبة /الطالب دخل 

 ( انتساب – بكاللريلس )التحاق طيب تقديم ت1

 .الرغبة حسب لالمسار ، الدراسة مقر اختيار ت2

 الشخصية الصلرة ،الهلية ، العامة الثانلية شهادة) المطيلبة اللثا ق رفع ت3

 (فقط ليطالب

للىاأل  

  آليا    الجامعة به تقلم اإلجراء يذا
لتحتلي  نصية رسالةبالتخصص الذي تم الترشيح عييه عبر  النتيجة إعالن•

 عيى تفاصي  سداد الرسلم المالية
 الثانية

 الثالثة فترة سداد الرسلم المالية لبرنام  االنتساب السداد لطريق  معيلمات تتضمن نصية رسالة إرسا  سيتم

 اسم) اإللكترلني البريد معيلمات تتضمن نصية رسالة إرسا  سيتم

 الخدمات بلابة إلى الدخل  ،لكيفية(المرلر لكيمة المستخدم

 اإللكترلنية

 الرابعة إنشاء البريد اإللكترلني ليمقبللين لالمقبلالت

  اإللكترلنية الخدمات بلابة إلى الدخل  ( الطالبة / ليطالب ) يمكن 

 اص  احضار يتم أن عيى (المرلر لكيمة المستخدم اسم ) بلاسطة

 ارسا  يتم لسلف التدقيق عميية إلجراء الحقا   الثانلية شهادة

 (المكان-الملعد– األلية ) تتضمن نصية رسالة

ةخامسال بعد إنهاء إجراءات القبل ( الطالبة / ليطالب ) إتاحة الخدمات اإللكترلنية   
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 الموقع إلى القرى أم بجامعة االلتحاق في  الراغبين الطلبة  دخول

 ،(جديد مستخدم) القبول بوابة إلى الدخول ثم ومن ، للجامعة اإللكتروني

(الشخصي الملف) الشخصية بياناتهم  وتسجيل  

(نظامية إقامة لديهم ممن الداخلية المنح لطلبة متاح التسجيل)  

 تفيده smsنصية رسالة ستصيه ،البيانات تسجي  من المتقدم انتهاء بعد 

 .بنجاح البيانات بتسجي 

 ملجلد الهلية رقم) رسالة ليمتقدم ظهرت إذا الهلية رقم تسجي  أثناء 

 . البيانات لتحديث فقط الدخل  تسجي  الرجاء (مسبقا  

القبول ومواعيد اجراءات  

 الشخصية البيانات  تسجيل:  أوالً

آمن مكان في المرلر لكيمة المستخدم باسم لاالحتفاظ صحيح بشك  اإللكترلني لالبريد الجلا  رقم إدخا  من التهكد الرجاء  

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومواعيد اجراءات  

 ( scan)  ضوئي مسح الطلبة إجراء:  ثانيًا
 واملستندات للوثائق 

  scan ضل ي مسح بعم  الطالبة / الطالب يقلم

 :التالية ليلثا ق

 الثانلية الشهادة ت1

 العا ية بطاقة أل الهلية بطاقة ت2

 فقط ليطالب شخصية صلرة ت3

  jpg صلرة أل  pdf بصيغة المستندات تحفظ 
 

 المستندات  لتكلن ؛فقط الضل ي الماسح جهاز استخدام يجب

 لاضحة المطيلبة

 أل الكاميرا باستخدام تصليريا تم التي المستندات تقب  لن

 الجلا  كاميرا

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 و ارة مع)القرى أم جامعة قبل من( التنسيق تم

 سحب ليتم والتقويم للقيا  الوطني والمرك  التعليم

 : من  ًكال

 .العامة الثانوية نتائا  ـ١

 التحصيلي و العامة القدرات اختبارات نتائا ـ2

 .اإلنجلي ية اللغة كفاياتو

 بالصفحة آلي بشكل السابقة النتائا ستظهر
  يضطر ولن ، متقدم بكل ــــــةالخاص اإللكترونية

 .يدوًيا النتائا إدخال إلى الطالبة/ الطالب

القبول ومواعيد اجراءات  

 القرى أم لجامعة المتقدمين الطلبة نتائا سحب:  ثالًثا

.االختبار تاريخ من سنلات خمس  العامة القدرات اختبار درجة صالحية مدة  

 تاريخ من سنلات خمس الدراسي التحصي  اختبار درجة صالحية مدة 
  .االختبار

 تاريخ من سنلات ثالث اإلنجييزية اليغة  كفايات  اختبار درجة صالحية مدة
.االختبار  

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 نتائج القرى أم جامعة تستلم أن بعد

 جلميع القياس ونتائج العامة الثانوية

 باجلامعة االلتحاق يف الراغبني الطلبة

 حبساب والتسجيل القبول نظام يقوم

 بشكل  املتقدمني جلميع املوزونة النسبة

 إلكرتوني

القبول ومواعيد اجراءات  

 املوزونة النسبة حساب: رابعًا

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

   :المتقدمين لجميع المو ونة النسبة حساب والتسجيل القبول نظام ُينهي أن بعد

 /الطالب دخول  بضرورة إلشعارهم المتقدمين لجميع  sms رسائل توجيه سيتم

 :بالتالي ليقوم اإللكترونية القبول بوابة إلى  الطالبة

 التحاق طلب تقديم ـ١

 .الرغبة حسب وترتيبها ،والتخصصات والمسار ،الدراسة مقر اختيار ـ2

 العامة الثانوية شهادة) الثانية المرحلة في تجهي ها تم التي المطلوبة الوثائق رفع ـ ٣

 (فقط للطالب الشخصية الصورة ،العائلة بطاقة أو ،الهوية بطاقة  ،

 األولوية حسب مرتبة تكون بحيث رغبة من أكثر إدخال متقدم لكل سيتاح 

 (للمتقدم المو ونة النسبة حسب تتفاوت المتاحة الرغبات)

 دبلومات سوى رغبات في له تظهر لن  منخفضة للمتقدم المو ونة النسبة كانت إذا

 المجتمع كلية

القبول ومواعيد اجراءات  

  املتقدمون هبا يرغب اليت التخصصات حتديدتقديم الطلب و: خامسًا

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 :ميحلظة

 تليها التي الرغبة في قبوله  يتم الشخصية المقابلة إجراء بعد السابقة األقسام في الطالبة/الطالب قبول عدم عند
 .المفاضلة وفق

القبول ومواعيد اجراءات  

   الخاصة واالختبارات الشخصية المقابالت: سادسا 

 االلتحاق في الراغبين ليطيبة الشخصية المقابية إجراء
 :التالية باألقسام

 الكريم القرآن حفظ ).القرآنية والدراسات القراءات قسم
 (كاماًل 

 .البدنية التربية قسم

 .الفنية التربية قسم

 .القضائية الدراسات قسم

 رسالة عبر الشخصية المقابالت إجراء موعد تحديد يتم
sms  نصية (. ال مان ،المكان) تتضمن    

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 النسبة حسب تخصص لكل المتقدمين  بترتيب آلًيا النظام يقوم
 األقل إلى األعلى من المو ونة

 اآلخرين المتقدمين تحويل يتم ما تخصص في العدد اكتفاء عند
 االستيعابية الطاقة تكتمل أن إلى ،وهكذا .... التالية الرغبة إلى

 .التخصصات لجميع

 والبريد (SMS) الجوال رسائل عبر المتقدمين كافة إشعار يتم
 .عليه الترشيح تم الذي بالتخصص اإللكتروني

 االلتحاق فرصة من المو ونة النسبة تؤهلهم لم الذين الطلبة أما
 الجامعة كليات – التحضيرية السنة ) االنتظام بتخصصات

 والتعليم المجتمع خدمة وكلية المجتمع كلية دبلوم - المختلفة
 السنة برناما على للتقديم الفرصة لهم تتاح فسوف (المستمر

 (اإلنتساب أو ،التأهيلية أو المسائية التحضيرية

القبول ومواعيد اجراءات  

  اإللكرتونية واملفاضلة الرتشيح: ابعًسا

هـ ١٤٣6  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 الترشيح على الموافقة لتأكيد وذل  القرى أم جامعة بموقع القبول بوابة على الطلبة دخول

 (الطالب حالة خدمة) يسر في الحكومية التكامل قناة خالل من أخرى جامعة في الطالبة /الطالب قبول عدم من التأكد يتم 

 التعليم و ارة في (مقبول) ونظام

 ( التخصص على الطالبة / الطالب موافقة بعد)  الجامعي الرقم تتضمن للمتقدم   sms نصية رسالة إرسال يتم

   الجامعة من آلياً   قبوله إلغاء بعد إال.أخرى جامعة في إجراءاته إنهاء من الجامعي الرقم استالم بعد الطالب يتمكن لن

  نف  خالل ترشيحه لتأكيد ويعود آلياً  فيها قبوله يلغي حتى ،أخرى جامعة في مقبول أنه تبين إذا المتقدم قبول تعليق سيتم 

  .الفتره

 او أخرى جامعة في قبوله إجراءات إكمال من ليتمكن ؛آلياً  قبوله إلغاء من القرى أم بجامعة قبوله تم الذي للمتقدم يمكن 

  .(إنتساب – تاهيلية سنة – مسائية تحضيرية سنة)  بالجامعة األخرى القبول بانواع اإللتحاق

القبول ومواعيد اجراءات  

 على الترشيح الموافقه : ثامًنا

هـ ١٤٣6  

31 



هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 لالمقبلالت المقبللين لجميع إلكترلني بريد إنشاء سيتم  

 :تتضمن ليمتقدم نصية رسالة إرسا  سيتم 

 ( المرلر لكيمة المستخدم اسم ) اإللكترلني البريد معيلمات ت1 

  اإللكترلنية الخدمات بلابة من لالستفادة الدخل  كيفية شرح ت2

القبول ومواعيد اجراءات  

 للطلبة اإللكرتوني الربيد إنشاء: تاسعا ً
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

القبول ومواعيد اجراءات  

 اإللكرتونية اخلدمات بوابة إىل الدخول:  عاشرا ً

 .القبل  إجراءات إنهاء بعد ( الطالبة / ليطالب ) اإللكترلنية الخدمات إتاحة 

  ليجامعة اإللكترلنية الخدمات بلابة إلى الدخل  ( الطالبة / بليطال ) يمكن 

 (المرلر لكيمة المستخدم اسم) بلاسطة
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

التحضريية السنة  

الطيب املسار  

 البكاللريلس
 الكيية األقسام التخصص

 السنة

 التحضيرية
الدراسة مقر  طالب طالبات 

 الطالب مقر

 بالعابدية

 الطالبات مقر

 بالعابدية

 طالب طالبات

فقط علمي  

والجراحة الطب   الطب 

الطبي المسار  

المكرمة مكة  

 طالبات

 طالبات

 طالبات

 ـــ

 ـــ

 طالب

 طالب

 طالب

 طالب

 طالب

  المختبرات طب

  اإلكلينيكية التغذية 

  الطبيعي العالج 

التخدير تقنية  

 خدمات طبية طارئة

  التطبيقية الطبية العلوم 

 الصيدلة الصيدلة طالب طالبات

واألسنان الفم وجراحة طب طالب طالبات األسنان طب   

 طالب ــ

الصحية المعلومات وتقنية إدارة  

الصحي والتع ي  التوعية  

البيئة صحة  

الصحية والمعلوماتية العامة الصحة  

 التمريض التمريض ـــ طالبات
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

التحضريية السنة  

العلمي املسار  

 البكالوريو 
التحضيرية السنة الكلية األقسام التخصص  

الدراسة مقر  طالب طالبات 

الطالب مقر  

بالعابدية   

بالششة الطالبات مقر  

 طالب ــ

فقط علمي  

اإلسالمية العمارة  

  الكهربائية الهندسة 

المدنية الهندسة  

الميكانيكية الهندسة   

 والعمارة الهندسة

 اإلسالمية

العلمي المسار  

المكرمة مكة  

 طالبات

 ــ

 طالب

 طالب

 اآللي الحاسب علوم

 هندسة نظم معلومات

  اآللي الحاسب هندسة

 ونظم اآللي الحاسب

 المعلومات

 طالب طالبات

  األحياء

  الكيمياء 

  الفي ياء 

الرياضية العلوم   

 

التطبيقية العلوم  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

التحضريية السنة  

اإلداري املسار  

 البكالوريو 
التحضيرية السنة الكلية األقسام التخصص  

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالعابدية الطالب مقر  

بالششة الطالبات مقر  

 طالب طالبات

فقط علمي  

األعمال إدارة  

األعمال إدارة  

اإلداري المسار  

المكرمة مكة  

(اإلنجلي ية باللغة الدراسة)  

 التسويق طالب طالبات

والفندقة السياحة طالب ــــ  

والعمرة الحا أعمال إدارة طالب ــــ  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

املتاحة التخصصات  

 البكالوريو 
 الكلية القسم

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالعابدية الطالب مقر  

بال اهر الطالبات مقر  

 الشريعة طالب طالبات
 الشريعة

  والدراسات

 اإلسالمية

 التاريخ طالب طالبات

 المحاسبة طالب ـــ

بالعابدية الطالب مقر  

بال اهر الطالبات مقر  

والثقافة الدعوة طالب طالبات  

الدين وأصول الدعوة  
والسنة الكتاب طالب طالبات  

 العقيدة طالب طالبات

 القراءات طالب طالبات

بالعابدية الطالب مقر  

بالع ي ية الطالبات مقر  

القضائية الدراسات طالب ـــ  
واألنظمة القضائية الدراسات  

 األنظمة طالب طالبات

بالعابدية الطالب مقر  

بال اهر الطالبات مقر  
اإلسالمي االقتصاد طالب طالبات اإلسالمية والمالية االقتصادية العلوم   
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 البكالوريو 
 الكلية القسم

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالعابدية الطالب مقر  

ذاخر بريع الطالبات مقر  

والصرف والنحو اللغة طالب طالبات  

العربية اللغة والنقد البالغة طالب طالبات   

 األدب طالب طالبات

بالعابدية الطالب مقر  

  بال اهر الطالبات مقر

االنجلي ية اللغة ماعدا  

ذاخر بريع   

اإلنجلي ية اللغة طالب طالبات  

االجتماعية العلوم  

 الجغرافيا طالب طالبات

االجتماعية الخدمة طالب طالبات  

 اإلعالم طالب طالبات

المعلومات علم طالب طالبات  

املتاحة التخصصات  

هـ ١٤٣6  

40 



هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

 البكالوريو 

 الكلية القسم

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالعابدية الطالب مقر  

بال اهر الطالبات مقر  

البدنية التربية طالب ـــ  

 التربية

مع اعداد تربوي التربية البدنية طالب ـــ  

الفنية التربية طالب طالبات  

الخاصة التربية طالب طالبات  

األسرية التربية ـــ طالبات  

 ـــ طالبات
األطفال رياض  

تربوي إعداد مع  

المنصور بشارع الطالبات مقر  

 ـــ طالبات
والنسيا المالب   

تربوي إعداد مع   
 التصاميم

 ـــ طالبات
  المن ل وإدارة السكن

تربوي إعداد مع  

املتاحة التخصصات  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

التحضريية السنة  

والليث بالقنفذةمبقر اجلامعة    

 البكالوريو 
التحضيرية السنة الكلية األقسام  

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالقنفذة الهندسة كلية  
التشييد هندسة طالب ـــ  

 الهندسة
العلمي المسار الصناعية الهندسة طالب ـــ   

بالقنفذة اآللي الحاسب كلية اآللي الحاسب علوم طالب ـــ  اآللي الحاسب   

بالقنفذة الطب كلية والجراحة الطب طالب طالبات   الطب 

الطبي المسار  
بالقنفذة الصحية العلوم كلية  

الطارئة الطبية الخدمات طالب ـــ  
الصحية العلوم  

 التمريض ـــ طالبات

بالليث الهندسة كلية  
واإللكترونيات االتصاالت هندسة طالب ـــ  

 الهندسة
العلمي المسار البيئة هندسة طالب ـــ   

بالليث اآللي الحاسب كلية اآللي الحاسب علوم طالب ـــ  اآللي الحاسب   

بالليث الصحية العلوم كلية  
العامة الصحة طالب طالبات  

الصحية العلوم الطبي المسار   
الصحية اإلدارة ـــ طالبات  

هـ ١٤٣6  

ذة
لقنف

 ا
ث

اللي
 

43 



هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

  املتاحة التخصصات

والقنفذة اجلموم يف  

 البكالوريو 
 الكلية القسم

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالجموم الجامعية الكلية  

 الرياضيات طالب طالبات

بالجموم الجامعية الكلية  

اآللي الحاسب طالب طالبات  

 المحاسبة طالب طالبات

اجتماعية خدمة ـــ طالبات  

 إعالم ـــ طالبات

بالقنفذة الجامعية الكلية  

اإلسالمية الدراسات طالب طالبات  

بالقنفذة الجامعية الكلية  

العربية اللغة طالب طالبات  

اإلنجلي ية اللغة طالب طالبات  

البدنية التربية طالب ـــ  

األسرية التربية ـــ طالبات  

 الرياضيات طالب طالبات

 الفي ياء طالب طالبات

 الكيمياء طالب طالبات

بالقنفذة اآللي الحاسب كلية اآللي الحاسب علوم ـــ طالبات  بالقنفذة اآللي الحاسب كلية   
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

املتاحة التخصصات  

وأضم الليث يف   

 البكالوريو 
 الكلية القسم

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالليث الجامعية الكلية  

اإلسالمية الثقافة و الدعوة ـــ طالبات  

بالليث الجامعية الكلية  

والصرف والنحو اللغة ـــ طالبات  

اإلنجلي ية اللغة طالب طالبات  

 اإلعالم طالب ـــ

االجتماعية الخدمة طالب ـــ  

األسرية التربية ـــ طالبات  

 الرياضيات طالب طالبات

 الفي ياء طالب طالبات

 الكيمياء ـــ طالبات

بالليث اآللي الحاسب كلية اآللي الحاسب علوم ـــ طالبات   
 اآللي الحاسب كلية

 بالليث

بأضم الجامعية الكلية  

العربية اللغة ـــ طالبات  

بأضم الجامعية الكلية (وأحياء رياضيات) األساسية العلوم ـــ طالبات   

اآللي الحاسب ـــ طالبات  
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وكلية ,اجملتمع  كلية  

املستمر والتعليم اجملتمع خدمة  

(سنتان الدراسة مدة) دبلوم   
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

اجملتمع كلية دبلومات  

44 

 دبلوم

 الكلية القسم

الدراسة مقر  طالب طالبات التخصص 

بالع ي ية الطالب مقر  

 بشارع الطالبات مقر

 المنصور

اآللي الحاسب طالب طالبات علمي  

المجتمع كلية  

المكرمة بمكة   

معماري فني طالب ــــ علمي  

المالية المحاسبة طالب طالبات علمي  

أدبي/ علمي   التسويق طالب طالبات 

 المصارف طالب طالبات علمي
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

  دبلومات

املستمر والتعليم اجملتمع خدمة كلية  

45 

 ملحوظة

 الدبلومات

 الكلية

الدراسة مقر  دبلوم طالب طالبات 

التفاصيل من لم يد  

المجتمع خدمة كلية موقع  يارة الرجاء  

http://uqu.edu.sa/cse/index.php

/ar/ 

 الطالب مقر

 بالع ي ية

 الطالبات مقر

 بالششة

المكتبية اإلدارة طالب طالبات  

  المجتمع خدمة

المستمر والتعليم  

البشرية الموارد إدارة طالب طالبات  
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 برامج السنه التحضريية املسائية
 والسنة التأهيلية

مبقر اجلامعة الرئيس وفرع اجلامعة 
 مبحافظة القنفذة
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

المسائية التحضيرية السنة  

 ملحوظة
 البكالوريو 

 الكلية األقسام التخصص
 التحضيرية السنة

 المسائية
الدراسة مقر  طالب طالبات 

 البراما

  كلية بإشراف

 المجتمع خدمة

 والتعليم 

  المستمر

 مع بالتعاون

 السنة عمادة

 التحضيرية

الطالب مقر  

 بالعابدية

 الطالبات مقر

 بالششة

 طالب ــ

فقط علمي  

اإلسالمية العمارة  

  الكهربائية الهندسة 

المدنية الهندسة  

الميكانيكية الهندسة   

 والعمارة الهندسة

 اإلسالمية

 المسار

 العلمي

المكرمة مكة  

 طالبات

 ــ

 طالب

 طالب

  اآللي الحاسب علوم

اآللي الحاسب هندسة  

 ونظم اآللي الحاسب

 المعلومات

 طالب طالبات

  األحياء

  الكيمياء 

  الفي ياء 

الرياضية العلوم   

 

التطبيقية العلوم  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

المسائية التحضيرية السنة  

 ملحوظة
 البكالوريو 

 الكلية األقسام التخصص
التحضيرية السنة  

الدراسة مقر المسائية  طالب طالبات 

 بإشراف البراما

  كلية

  المجتمع خدمة

  المستمر والتعليم

 عمادة مع بالتعاون

التحضيرية السنة  

 الطالب مقر

 بالعابدية

 الطالبات مقر

 بالششة

 طالب طالبات

فقط علمي  

األعمال إدارة  

األعمال إدارة  

اإلداري المسار  

المكرمة مكة  

 باللغة الدراسة)

(اإلنجلي ية  

 التسويق طالب طالبات

والفندقة السياحة طالب ــــ  

 طالب ــــ
 الحا أعمال إدارة

 والعمرة
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

التأهيليةالمسائية السنة  

هـ ١٤٣6  

 البراما المسائية
 الكلية القسم

الدراسة مقر  طالب طالبات 

بالعابدية الطالب مقر  

ششهبال الطالبات مقر  
والدراسات اإلسالمية  الشريعة السنة التأهيلية المسائية طالب طالبات  

بالعابديةمقر الطالب   

بالششهمقر الطالبات   
 طالب طالبات

 السنة التأهيلية المسائية

 
 التربية

بالعابديةمقر الطالب   

بالششهمقر الطالبات   
 طالب طالبات

 السنة التأهيلية المسائية

 
العربية اللغه  

بالعابدية الطالب مقر  

بالششهمقر الطالبات   
الدين وأصول الدعوة السنة التأهيلية المسائية طالب طالبات  

بالعابديةمقر الطالب   

بالششهمقر الطالبات   
 السنة التأهيلية المسائية طالب طالبات

 
 العلوم االجتماعية

بالعابدية الطالب مقر  

بالششهمقر الطالبات   
اإلسالمية والمالية االقتصادية العلوم السنة التأهيلية المسائية طالب طالبات  
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

بالقنفذة التأهيليةاملسائية السنة  

الدراسة مقر  

المسائية البراما  

 الكلية

 البرناما القسم طالب طالبات

 الجامعية الكلية

 بالقنفذة

 كيمياء طالب طالبات

علمي  التأهيلية السنة  

بالقنفذة الجامعية الكلية  

 في ياء طالب طالبات

 رياضيات طالب طالبات

اإلسالمية الدراسات طالب طالبات  

أدبي  التأهيلية السنة  

العربية اللغة طالب طالبات  
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 االنتساب

 بكالوريوس
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

نتساباال  
(مكة املكرمة)   

 البكالوريوس
 الكلية القسم

 طالب طالبات مقر الدراسة

 بالعابديةمقر الطالب 

 مقر الطالبات بريع ذاخر

 الدعوة والثقافة طالب طالبات

 الكتاب والسنة طالب طالبات الدعوة وأصول الدين

 العقيدة طالب طالبات

 بالعابديةمقر الطالب 

 مقر الطالبات يف الزاهر

 طالب طالبات
اللغة والنحو 

 والصرف

 اللغة العربية
 البالغة والنقد طالب طالبات

 األدب طالب طالبات

 العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية اقتصاد طالب ـــ بالعابديةمقر الطالب 
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هـ١٤٣٥ القرى أم بجامعة القبول دليل  

نتساباال  
(الليث والقنفذة )   

 البكالوريوس
 الكلية القسم

 طالب طالبات مقر الدراسة

 القنفذة
 اللغة العربية طالب طالبات

 الكلية اجلامعية بالقنفذة
 دراسات اسالمية طالب طالبات

 الليث

 -- طالبات
الدعوة والثقافة 

 االسالمية
 الكلية اجلامعية بالليث

 -- طالبات
اللغة  والنحو 

 والصرف
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