


سمًنبذهًتعريفيةًعنًق:ًأولًا
الطفولةًاملبكرة



مبوافقةنشاطهدابفقدالرتبية،بكليةالعلميةاألقساممناألطفالرايضقسميعد
فتحعلى(4)رقمابلقرارھ1410لعامالعاشرةجلستهيفاملوقراجلامعةجملس
النفسعلمسمقمظلةحتتالطالباتمبقرالرتبيةبكليةاألطفالرايضشعبة

هذاقدميتيفالشعبةبدأتوقداألطفالرايضمعلماتإعدادبرانمجلتقدمي
درجةعلىالطالبةفيهحتصلحيث،ھ1411الدراسيالعاممنالربانمج

اخلطةحسبدراسيةوحدة133إكمالبعداألطفالرايضيفالبكالوريوس
مستقلًاقسماًااألطفالرايضقسمأصبحھ1433عامويفللجامعة،العامة
.بذاته

نشأةًالقسم



علىيعملًواحلضانةودوراألطفال،رايضجماليفمتخصصاتمعلماتإعدادإىلالقسميهدف
واملهينمي،العلابملستوىوالرتقاءاألطفال،رايضجماليفالعلميالبحثمهاراتتنمية

التكاملحتقيقاىلابإلضافةالطفولة،مؤسساتيفوالعاملتاألطفالرايضجماليفللمعلمات
جودةورفعمناسبةليميةتعبيئةتوفرييفالتعليموزارةرسالةمعيتوافقمبااجملتمعيةواملشاركة

اجملتمعيةشراكةالوتنميةوالبتكار،اإلبداعوتشجيعالعلمي،البحثفاعليةوزايدةخمرجاته
."الطموحوالوطناملزدهروالقتصاداحليوياجملتمع"2030اململكةرؤيةحماورمعاملتناغمة

نشأةًالقسم

املبكرةالطفولةجماليفدقيقةختصصاتيفالتدريسهيئةأعضاءمنخنبةالقسميضم
القسميسعىكماًوللمقررات،العمليللتطبيققاعاتاىلإضافةخمتلفة،علميةبدراسات

مرحلةتشملاليتكرةاملبالطفولةملرحلةاملعلمات/الطالباتإلعدادخطتهتطويريفحالياًا
.البتدائيةاملرحلةمناألوليةوالصفوفاألطفالرايض



املبكرةلطفولةاجماليفالرايدةحيققوتعليميتربوينظامإقامةالرؤية
يفالعلميحثالبعلىالقدرةوتعزيزوعاملياًاواقليمياًاحملياًا

.متطورإسلميعريبجمتمع

طفولةالمؤسساتيفللعاملنياجلودةعاليةخدماتتقدميالرسالة
تنميةقيقلتحاجملتمعيةواملشاركةالتكاملوحتقيقاملبكرة

.2030السعوديةالعربيةاململكةرؤيةمعتوافقاًامستدامة



أهدافًالربانمج
الطفولةالجميفمتخصصاتتربوايتاعداداىلاملبكرةالطفولةبرانمجيهدف
وىلاألالصفوفوأطفالالروضةاطفالمعالتعامليفاملؤهلتاملبكرة

عليميةالتابلعمليةاملعنيةاألطرافكافةومعوبنات،بنني(سنوات3-8)
:هيواألهداف
العامليةعايرياملوفقاألطفالتعليميفاملتخصصةالعلميةالكوادرإعداد.1

.املبكرةالطفولةجماليفاإلسلميةاهلويةعلىاحملافظةمع
التعليمملهنةياألخلقامليثاق،املهنيةابملسؤوليةملتزماتخرجياتإعداد.2

.عليميةالتالعمليةوتطويرحتسنييفاململكةوجهود،اململكةيف
وتطبيقليةالعمملعارفتوظيفعلىقادراتخبرجياتالعملسوقتزويد.3

.األطفالوتقوميتعليميفاحلديثةالتعليميةالوسائل



متطلباتًاحلضور
:وإمتامًالربانمج

لتوصيفوفقاًامعتمدةساعة126عنيقللمااجتياز.1
التفرغبنظامأكادمييةدراسيةأعوامأربعةتستغرقالربانمج
.الكامل

12عنيقللاملعتمدةالساعاتمنحمددعددعلىاحلصول.2
.الدراسيالفصليفساعة

.الدراسيةاملقرراتمجيعيفالنجاح.3
.كاملنيدراسينينيفصلبواقعالعمليةالرتبيةملقررالطالبةاجتياز.4
الرابعةادةاملوفقوالغياباحلضوريفالطالبةتعامل:احلضور.5

ةللدراساملنظمةالداخليةاللئحةمنوالسادسةواخلامسة
.%75عنتقللاحلضورنسبةوالختبارات؛



إجراءاتًتظلمً
.بةالطالشكوىوعرضالقسمرئيسةمعاملباشرةاملقابلة.1الطالبات

.كادمييةاألاألموريفابلطالبةتتعلقاليتلألنظمةالرجوع.2
ىوشكاًوملحظاتلستقبالوإلكرتوينعاديبريدعمل.3

.الطالبات
.واملقرتحاتالشكاوىصندوق.4
.(الطالباتمعالجتماعات)مباشرةًااملواجهة.5



لئحةًحقوقً
الطلبشؤونعمادةمنوواجباتًالطالب

الـــــــــرابــــــــط

https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf


:متطلباتًالتخرج
الوحداتعددالاستكماىلاملبكرةالطفولةبرانمجيفالطالبةحتتاج

دراسيةوحدة(126)وهيالبكالوريوسلدرجةاملطلوبةالدراسية
:كالتايلموزعة
مقرراتوتشمل(معتمدةوحدة23)اجلامعةمتطلبات.1

للغةاالعربية،اللغةاإلسلمية،الثقافةالكرمي،القران
.الجنليزية

مع،واجملتالرتبيةوهي(معتمدةوحدات8)الكليةمتطلبات.2
يفمقدمةوالحصاء،البحثمبادئالعمل،بيئةيفالتقنية
.الدارة

.(معتمدةوحدة86)الجباريةالقسممتطلبات.3
.(معتمدةوحدات2)الختياريةالقسممتطلبات.4



ولةًخطةًبرانمجًالطف
:املبكرة

املتطلبًالسابقعددًالساعاترقمًاملقرراسمًاملقرراملستوى

املستوىًالول

متطلبًجامعة6051012-2القرآنًالكرمي
متطلبًجامعة60110122-2الثقافةًاإلسلمية
لًيوجد21411012-2علمًنفسًالطفولة

لًيوجد21411022-2املدخلًإىلًالطفولةًاملبكرة
لًيوجد21411033-3ةًاملبكرةاملفاهيمًواملهاراتًالعلميةًيفًالطفول

لًيوجد21411043-3الرتبيةًاحلركيةًيفًالطفولةًاملبكرة
لًيوجد21411053-3ةًاملبكرةاملفاهيمًواملهاراتًاللغويةًيفًالطفول

ساعة17اجملموع



ولةًخطةًبرانمجًالطف
قاملتطلبًالسابعددًالساعاترقمًاملقرراسمًاملقرراملستوى:املبكرة

يناملستوىًالثا

لًيوجد21411063-3أدبًوثقافةًالطفل
لًيوجد5011012-2اللغةًالعربية
متطلبًجامعة1021012-2السريةًالنبوية
متطلبًجامعة7311012-2اللغةًاإلجنليزية

لطفولةًمفاهيمًومهاراتًالرتبيةًالسلميةًيفًا
متطلبًجامعة21411073-3املبكرةً

لًيوجد21411083-3ولةًاملبكرةاملفاهيمًواملهاراتًالرايضيةًيفًالطف
لًيوجد20711013-3العلومًيفًالطفولةًاملبكرةً

ساعة18اجملموع



ولةًخطةًبرانمجًالطف
قاملتطلبًالسابعددًالساعاترقمًاملقرراسمًاملقرراملستوى:املبكرة

املستوىًالثالث

ةًيفًالرتبيةًاحلركي21421093-3األلعابًالرتبوية
ةالطفولةًاملبكًر

لًيوجد21321012-2األطفالًذويًالحتياجاتًاخلاصة
لًيوجد21421102-2بيئاتًتعلمًالطفل

21423113-3صحةًورعايةًالطفل
متطلبًكلية20721023-3الرايضياتًيفًالطفولةًاملبكرةً

20721033-3كرةًاللغةًالعربيةًيفًالطفولةًاملب
لًيوجد21421122-2رةقضاايًمعاصرةًيفًالطفولةًاملبك

ساعة18اجملموع



ولةًخطةًبرانمجًالطف
:املبكرة

عددًرقمًاملقرراسمًاملقرراملستوى
املتطلبًالسابقالساعات

املستوى
الرابع

1الثقافةًاإلسلمية6012012ً-22الثقافةًاإلسلميةً
1القرآنًالكرمي6052012ً-22القرآنًالكرمي

ولةًالرتبيةًالسلميةًيفًالطف
لًيوجد20721043-3املبكرةً

ولةًسيكولوجيةًالدمجًيفًالطف
األطفالًذويًالحتياجات21321022ً-2املبكرة

اخلاصة
لصفوفًتدريسًاللغةًالعربيةًيفًا

بكرةًاللغةًالعربيةًالطفولةًامل20721052-2الوليةً

لًيوجد21421132-2مؤسساتًالطفولةًومنظماهتا
رةًالعلومًيفًالطفولةًاملبك20721062-2األوليةًتدريسًالعلومًيفًالصفوف

مجيعًاملقرراتًمنًاملستوى21421142-3فالالتدريسًاملصغرًلرايضًاألط
(4)اىلًاملستوىً(1ً)

ساعة17:اجملموع



ولةًخطةًبرانمجًالطف
:املبكرة

عددًرقمًاملقرراسمًاملقرراملستوى
املتطلبًالسابقالساعات

املستوىً
اخلامس

2القرآنًالكرمي6053012ً-32القرآنًالكرميً
2الثقافةًاإلسلمية6013013ً-33الثقافةًاإلسلميةً

فوفًتدريسًالرايضياتًيفًالص
بكرةًالرايضياتًيفًالطفولةًامل20731072-2األولية

ةًيفًتدريسًالرتبيةًالسلمي
ولةًالرتبيةًالسلميةًيفًالطف20731082-2الصفوفًاألولية

املبكرةً
متطلبًكلية2363202-2مبادئًالبحثًوالحصاء
لًيوجد21431152-2لالتنشئةًالجتماعيةًللطف
طفولةًاملشكلتًالسلوكيةًيفًال

لًيوجد21431162-2املبكرة

التدريسًاملصغرًللصفوف
(1ًً)مجيعًاملقرراتًمنًاملستوى21431172ً-2الوليةً

(5)اىلًاملستوىً
21431181-1األطفالًاخلربةًامليدانيةًيفًرايض

ساعة18اجملموع



ولةًخطةًبرانمجًالطف
:املبكرة

املتطلبًالسابقعددًالساعاترقمًاملقرراسمًاملقرراملستوى

املستوىً
السادس

3الثقافةًاإلسلمية6014012ً-42الثقافةًاإلسلميةً
3القرآنًالكرمي6054012ً-42القرآنًالكرميً

لًيوجد21431192-2درسةمهاراتًالتواصلًبنيًالبيتًوامل
لًيوجد21431203-3ةاملهاراتًاليدويةًوالفنيةًللمعلم

لًيوجد2364402-2التوجيهًواإلرشادً
متطلبًكلية2054152-2مقدمةًيفًالدارة

متطلبًكلية20731092-2التقنيةًيفًبيئةًالعمل
متطلبًكلية20936012-2أخلقياتًاملهنة

21431211-1ةًًاخلربةًامليدانيةًللصفوفًالولي
ساعة18اجملموع



ولةًخطةًبرانمجًالطف
:املبكرة

املتطلبًالسابقعددًالساعاترقمًاملقرراسمًاملقرراملستوى

املستوى
السابع

لًيوجد21441222-2خصصقراءاتًابللغةًاإلجنليزيةًيفًالت
2-(1)مادةًاختياريةً

توىًمجيعًاملقرراتًمنًاملس21441236-6تدريبًميداينًيفًرايضًاألطفال
(6)اىلًاملستوىً(1ً)

ساعات10اجملموع

املستوى
الثامن

لًيوجد21441242-2حلقةًنقاش
2-(2)مادةًاختياريةً

توىًمجيعًاملقرراتًمنًاملس20741106-6يةتدريبًميداينًيفًالصفوفًاألول
(6)اىلًاملستوىً(1ً)

ساعات10اجملموع



مقرراتًاختياريةًمنًالطالبة
للمستوىًالسابعًوالثامنً

نًاختيارًمادةًواحدةًفقطميك)
(:لكلًمستوىً

عددًالساعاتاسمًاملقرراملستوى

املستوىًالسابع

2إدارةًالبيئةًالصفية
2إلعاقةًاملهاراتًاحلياتيةًاليوميةًلألطفالًذويًا

2إعلمًالطفل
2القيادةًيفًالطفولة

2اإلشرافًالرتبويًيفًالطفولة

املستوىًالثامن

2التدخلًاملبكرًيفًالرتبيةًاخلاصة
2رسومًاألطفال

2التعلمًاإللكرتوين
2نظامًالطفولةًاملبكرةًيفًالعامل

2حقوقًالطفل



موظفاتًقسمً
:ةالطفولةًاملبكًر

فلمبانرفيعة.أعلواينفاطمة.أ:السكرتريات



عضواتًهيئةًتدريسًقسم
:الطفولةًاملبكرة

ليلصلحًعبدًاجلهبة.أابدطاهرًمجيلًععلياء.أزيدأبوًبكرًابيسلوى.دقريقشيعقوبًمسرية.د

يوسفًمهندسميساء.د
يزهريًحسنًقاضهديل.أحسننيًعليًحسننينوف.أ

يسلطانًاحلميدخلود.أ

عثمانًحبيبًعبدهللاشيماء.أ

ييبفارسًمناسًالعتسارة.د

خوندنةعادلًأحلم.د حممدًبنونهأمل.د

هللًأمحدًعاشوروفاء.د ينحاكمًاللحياسبحة.د

فرعبدًالرازقًظمسية.د

عاطيًاهلذيلإسراء.أبنتًعمرًقاضيعائشة.أ

لنزحإبراهيمًحسنية.أطرغازيًعبدًهللاًمرشا.أ

اسعدًعمرًازهررمي.أمنشيهاشمًنسرين.أ

رةعبدالرمحنًاسأماين.أيآلءًإبراهيمًامحدًكيف.ًأ

يخضرًعليًالطلحنوال.أيريعبدًهللاًحًرمساح.أ

رابنعبدالعزيزًقاندية.أ

امحدًالعاموديامرية.أ

احلانصرًالصبثينة.أ



قسمًمعلوماتًهتمكًمعرفتهاًل
:الطفولةًاملبكرة مقرًالقسم

رئيسةًالقسم

لزاهركليةًالرتبيةًاب
(ي)مبىنً

أبوًبكرًسلوى.د
ابوزير

مكتبًرئيسةً
القسم

(ًًي)مبىنً
الدورًالثالث

قسمًرايضًاألطفال
مكاتبًعضواتً

:هيئةًالتدريس
(ي)مببىنً

الدورًالثالث
301



قسمًمعلوماتًهتمكًمعرفتهاًل
:الطفولةًاملبكرة :املكافأةًاملاليةً

عددًسنواتً
الدراسةًابلقسم

رايل925

4
سنوات

دوامًموظفات
القسم

صباحاًا8منًالساعةً
مساءً 2إىلً

عددًساعاتً
الدراسةًابلقسم

ساعة126



قرىًخمططًتوضحيًجلامعةًأمًال
(ً:الزاهر–قسمًالطالباتً)



جمالتًالتوظيفًاملتاحةً
:خلرجياتًالقسم

اًمواصلةًالدراساتًالعلي
للحصولًعلىًشهاديت
املاجستريًوالدكتوراة

معيدةً
ابلكلية

معلمة
روضة

عملًمشروع
خاص

مشرفةًعلىًروضة



يماًالدليلًاإلرشاديًف:ًاثنياًا
اتخيصًالطالباتًاملستجد



نًشأهناًمرشدتكًالكادمييةًتعينكًعلىًاختاذًالقراراتًالسليمةًاليتًم...عزيزيتًاملستجدةً
مساعدتكًيفًمسريتكًالدراسيةً

املرشداتًالكادميياتً
لقسمًالطفولةًاملبكرة

قشقريمسرية.د:هـ1442لدفعةً

أسرةأماين.أ



ً؟كيفًأحصلًعلىًالسجلًاإلرشاديًاخلاصًيب

التسجيليلتعداجراءاتامتاموالرشاديالسجللستلمالكادمييةمرشدتكإىلتوجهي•
.احملاضراتحضوريفالنتظاممثومن

عربجلامعةاموقعطريقعنطباعتهعليكالقسميفلكارشاديسجلوجودعدمحاليف•
.اللكرتونيةاخلدماتصفحة

:صفحتكيفلكجدولظهورعدمعند•
.الدراسيةحالتكمنللتأكد(األكادمييةالشؤونوحدة)والتسجيلالقبولعمادةمراجعة-1
دمييةاألكااملرشدةطريقعناجلديدالقسمموادإلضافةإليهاحملولةالقسممراجعة-2

.(آلخرقسممنحمولةكنتً إذا)



مرشدتكايلالتوجهعليكنظامياًادراستهلكسبقجدولكيفمقرروجودحاليف•
.ررللمقحذفمنوذجلتعبئةوذلكالنظاميةالنتيجةمنصورةمعكمصطحبة

عليكدراسيةوحدة(12)الدراسيالعبءمنالدىناحلدلكيسجلملحاليف•
.ابإلضافةللقيامالكادمييةمرشدتكمراجعة

.املستوىمقرراتمجيعتسجيلمنالتأكدجيب•
التعثرمقرراتتسجيلعليك(التسجيلضوابطحسب)الضافةيفرغبتكحاليف•

املستوىقرراتممجيعتسجيلفرصةلكفتتاحالتعثرحالةمنللتخلصوذلكاولًا
.السابقةاملستوايتمقررات+احلايل

ورقمسموااجلامعيوالرقمالسمصحةمنالتأكدجيبالضافةمنوذجتعبئةعند•
يؤديقدياانتالبهذهكتابةيفخطأأيلنتسجيلهااملطلوباجملموعةورقماملقرر

املرادتلكريغجمموعةيفاملقررتسجيلاواملطلوباملقررغرياخرمقررتسجيلايل
وليسموعةاجملرقمواملقرررقمطريقعنيتماملقرراتتسجيلانحيثتسجيلها

.احملاضراتومواعيداملقرراسم

ديًبعدًاستلمًسجلكًالرشا
ًمراعاةًماًيليً :عليك 



ديل بعد االنتهاء من فرتة تع
دول التسجيل عليك طباعة اجل

الدراسي عن طريق شبكة 
موعة املسجلة أبنه عليِك االلتزام ابحلضور يف اجملتذكري * االنرتنت مبوقع اجلامعة 

:نظامياً يف جدولك الدراسي مع مراعات ما يلي 
نتيجة يف حال حضورك يف جمموعة اخرى فلن تقبل ال•

( .ح )وسريصد لك تقدير حمروم 
مقرر يف حال عدم حضورك طوال الفصل الدراسي يف-•

ولن ( ح ) وم مت تسجيله نظامياً فسريصد لك تقدير حمر 
.يتم حذف املقرر 



عديلًاحلالةًالدراسيةًللطالبةًتسهلًعميلةًت
:دانهتسجيلكًللموادً،ًوسيتمًتوضيحًذلكًأ

ةًالطالبةًامللتزم
:ًًابخلطةً

يسجلًهلاًعددًوحداتً
بةًاملستوىًالذيًعليهًالطال

موعاتًوحيقًهلاًفقطًتبديلًجم
.املقررً

الطالبةًالغريً
:ًًمتعثرةً

ستوىًيسجلًهلاًمجيعًمقرراتًامل
قرراتًاحلايلًهلاًابإلضافةًإىلًامل

اًيفًاليتًملًتتمكنًمنًدراسته
.املستوايتًالسابقةًانًامكن

قرراتًهيًالطالبةًاليتًاجتازتًمجيعًامل
.اليتًدرستهاً

:ًًرةًالطالبةًمتعث
ثرًمنًهيًالطالبةًاليتًرسبتًيفًمقررًاوًاك

.تيازهًمقرراتًاخلطةًالدراسيةًوملًتتمكنًمنًاج

رتاكميًالطالبةًاملتعثرةًومعدهلاًال–أً
2,75اكربًمنًاوًيساويً

.ثرةًتعاملًمعاملةًالطالبةًالغريًمتع

لرتاكميًالطالبةًاملتعثرةًومعدهلاًا-جـً
1,75واقلًمن1,5ًاكربًمنً

.وحدةًدراسية15ًيسجلًهلاً

اكميًاكربًالطالبةًاملتعثرةًومعدهلاًالرًت–بً
2,75واقلًمن1,75ًمنًاوًيساويً
.وحدةًدراسية18ًيسجلًهلاً

لرتاكميًالطالبةًاملتعثرةًومعدهلاًا–دً
1,5اقلًمنً

.وحدةًدراسية12ًيسجلًهلاً



ماًهوًمعىنًرموزً
التقديراتًيفً

سجلكًالكادميي؟

(ًًغً)ًالتقديرً-2
غائبً

يًمنًيرصدًللطالبةًيفًسجلهاًالكادمي
اًقبلًاستاذةًاملقررًيفًحالًمساحه

قررًيفًللطالبةًابستكمالًمتطلباتًامل
ضمنًالفصلًالدراسيًالتايلًولًحيسب

ضىًواذاًم،ًاملعدلًالفصليًوالرتاكميً
(ًلً)ًيرًفصلًدراسيًواحدًوملًيتغريًتقد

(ًهـً)قديرًيفًسجلًالطالبةًيستبدلًبهًت
يًراسبًوحيسبًضمنًاملعدلًالفصل

.ًوالرتاكمي

غري(ًلً)ًالتقديرً-1
مكتملً

مليرصدًللطالبةًيفًسجلهاًالكادمييًاذا
قررتتمكنًمنًحضورًالختبارًالنهائيًللم
،ًاكميًولًحيسبًضمنًاملعدلًالفصليًوًالرًت
تجاوزًويسمحًهلاًابختبارًبديلًخللًمدةًلًت

ولًعذرهاًهنايةًالفصلًالدراسيًالتايلًاذاًمتًقب
سيًاذاًمضىًفصلًدرا.منًقبلًجملسًالكليةً
لطالبةًيفًسجلًا(ًغً)ًواحدًوملًيتغريًتقديرً
راسبًوحيسب(ًهـً)ًيستبدلًبهًتقديرً

.ضمنًاملعدلًالفصليًوًالرتاكميً



راتًماًهوًمعىنًرموزًالتقدي
(ًمً)ًالتقديرً-4يفًسجلكًالكادميي؟ً

مستمرً

لًًوالجتيازيةيرصدًللمقرراتً
حيسبًيفًاملعدلًالفصليً

.ًوالرتاكمي
انجحًدونًدرجةً(ًندً)ً
راسبًدونًدرجةً(ًهدً)ً

–(ًندً)ًالتقديرً-3
(ًًهدً)ً

لبًيرصدًللمقرراتًاليتًتتط
دراستهاًاكثرًمنًفصلًدراسي

.ًواحد



كيفًأحسبًاملعدلًالرتاكميً؟
وزنًالتقديررمزًالتقديرًةًالدرجةًاملئوي

4,0أ+100–95
3,75أ95–90
3,5+ب90–85
3,0ب85–80
2,5+ج80ً–75
2,0ج75–70
1,5+د70–65
1,0د65–60

0,0هـ60ًاقلًمنً

وزنًالتقديرًرمزًالتقديرًالدرجةًاملئوية
0,0حمرومً(ًحً)ً---
0,0مسمرً(ًمً)ً---
0,0غريًمكتملً(ًلً)ً---
---غائبً(ًغً)ً---
---معتذرةً(ًعً)ً---

راسبًدونً(ًهدً)60ًاقلًمنً
---درجةً

انجحًدونً(ًندً)ًفأكثر60ً
---درجةً

نتيجة(ًتً)ً---
---متأخرةً

وايًايتمًحسابًاملعدلًالرتاكميًيد
عنًطريقًمرشدتكًالكادميية

(يهًيفًحالًالشكًيفًورودًخطأًف)ً



احسيبًعددًالنقاطًلكلًمقررً-1كيفًأحسبًاملعدلًالرتاكميًً؟
وحداتةعددً Xوزنًالتقديرًللمقررً=ًنقاطًكلًمقررً

:حلسابًاملعدلًالفصليً-2
جمموعًنقاطًمقرراتًالفصل=ًاملعدلًالفصليً

جمموعًوحداتًمقرراتًالفصلً

:حلسابًاملعدلًالرتاكميً-3
جمموعًنقاطًمجيعًاملقررات=ًاملعدلًالرتاكميً

جمموعًوحداتًمجيعًاملقرراتً



:النسحاب
وعًيبدأًالنسحابًبعذرًابتداءاًمنًالسب

اخلامسًمنًكلًفصلًدراسيًويستمرًإىل
نسحابًالسبوعًالسابعًويشرتطًلتنفيذًال

.موافقةًوكيلةًرئيسًالقسمًفقطً

اذاًا*ً خنفضًتعتربًالطالبةًمنذرةًاكادميياًا
نًوتفصلًالطالبةًم(1ً)ًمعدهلاًالرتاكميًعنً

اجلامعةًاذاًحصلتًعلىًثلثًانذاراتًيف
.ثلثًفصولًدراسيةًمتتاليةً



فرتةًاحلذفً
:والضافةً

ديلًبعدًنزولًجدولكًالدراسيًتعلنًاجلامعةًفرتةًتع
ةًاوًمنًاجلداولًسواءًمنًصفحتكًاخلاصةًيفًموقعًاجلامع

.حضوركًيفًاجلامعةً
:اجراءاتًهذهًالفرتةً

اًميكنكًاضافةًموادًترغبنيًهب
بشرطًانًلًتكونًاملوادًهلاً

لىًمنًمتطلبًملًجتتازيهًاوًموادًاع
مستواكًالدراسي

ًالساعاتًاملسموح ةًاوًجتاوزت 
ًيفًاضافةًاملوادً .لك 

اًبشرطًحذفًموادًترغبنيًبتأجيله
أنًلًتقلًساعاتكًعنًاحلدً

،ًًاملذكورًواملوضحًلكً
نيًوأنًلًتكونًاملادةًاليتًترغب
.يًحبذفهاًاقلًمنًمستواكًالدراس

عنًاختيارًشعبهًاخرى
.اليتًيفًاجلدولً



:جدولًمبواعيدًاحملاضراتً



معلوماتً*
:هتمك

كونًاإلضافةًواحلذفًوتعديلًالشعبًي
راسيًيفًاألسبوعًاألولًمنًاملستوىًالد
يفًاجلديدًوميتدًإىلًاألسبوعًالثاين

(ً.اخلرجيات)حالتًمعينةً
تًاماًالطالباتًاملستجداتًوامللتزما
.فةًابخلطةًلًحيقًهلنًاحلذفًواإلضا

.سةًيتمًخللًاألسبوعًاألولًمنًبدأًالدرا
لزمةًحيتسبًالفصلًاملؤجلًمنًاملدةًال*ً

.إلهناءًمتطلباتًالتخرج

احلذفًواإلضافة

التأجيل



لًهنايةًيتمًخللًاألسبوعًاألولًإىلًماًقب
.الفصلًالدراسيً

للزمةًحيتسبًفصلًالعتذارًمنًاملدةًا*
.إلهناءًالتخرج

فصول4ًلًتزيدًفرتةًالنقطاعًعنً•
.دراسية

منًعددً%50ًجتاوزًالطالبةًأكثرًمنً•
.ساعاتًالتخرج

أنًلًيكونًمعدلًالطالبةًمنخفضاًا•
.لدرجةًيصعبًرفعه

هاتًموافقةًجملسًالكليةًاملعنيةًواجل•
.ذاتًالعلقةًعلىًطلبًإعادةًالقيد

العتذارًعنًالفصل
النسحابًمنًمقررالدراسي

دراسي

معلوماتً*
:هتمك



...عزيزيتًاملستجدةً
مسريتكيفاهبمرريتاليتاملراحلعنكثرياًاختتلفاجلامعيهاملرحلهإن

ومستقبلكمصلحتكعناألخريةواألوىلاملسؤولةاآلنفأنتً التعليمية
وضغوطاتوأعبائكمسؤوليتكحتملفيهميكنكالذيالسنهذايفكونك
فأحسين،السلبيةصديقاتكلكلماتوالستماعللخوفداعيل.احلياة
،النجاحعلىصراراوبعزمجتربتكوخوضيإجيابيهوكوينتعاىلابهللالظن
تتوقفيلسيتيألتستسلميل،أمجلالنهايةلتكونجيدهبدايةابدئي

منأبنكريوتًذتتذمريل،الليايلسهرالعلطلبمنأبندوماًاوتذكري
هللاإبذنتعبكمثاروستنالنيغداًاسيحصدهخرياًازرع


