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 م املوضوع الصفحة

1 - 2  1 محتويات الدليل 

3 - 5  2 املقدمة 

6 - 10  3 الخطة الدراسية  

 4 توصيف املقررات 11

12 - 16  5 توصيف املقررات التخصصية للبرنامج 

17 - 26  6 توصيف املقررات الغير تخصصية للبرنامج 

 7 قائمة املقررات الحرة  27

 8 لوائح وانظمة  28

 9  املصطلحات الشائعة 29

30 - 41  10 تعريفات عامة 

42 - 84  11 الخدمات املقدمة من بعض الوحدات 

94 - 50  12 ارقام تهمك 
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م2014    دليل الطالبة بكلية التربية بالجبيل 

 برنامج القسم ويقدم ، بالجبيل التربية بكلية ألاساسية العلمية ألاقسام من يزياءالف قسم يعد

 على الحاصالت وتتأهل. فيزياء تخصص التربوي  البكالوريوس درجة على للحصول  تربوي  أكاديمي

 التي الفيزيائية املجاالت بجميع وإلاملام الفيزياء اهيممف تدريس في الفعالة للمشاركة الدرجة هذه

 في العليا الدراسات ببرامج لاللتحاق البرنامج يؤهلها كما ،للتعليم العام  املختلفة املراحل في تدرس

 التحضيرية للسنة الفيزياء أساسيات بتدريس القسم يقوم كما ، التربوية العلوم أو  الفيزياء علوم

 .ألاخرى ذات العالقة العلمية لألقسام

 

 وعامليا
ً
 وإقليميا

ً
 .جامعة رائدة تحقق التميز محليا

  

ة يملكون املعرفة الفيزيائية والخبرة التطبيقة اعداد مهنين تربويين على مستوى عال من الكفاء

 .واملهارات في استخدام التقنية التعليمية الحديثة واملساهمة الفعالة في بناء مجتمع املعرفة 

 

 من تطبيق املعرفة واملهارات في مجال الفيزياء والتربية في تخطيط، وتنفيذ،  اتتمكين الخريج

 و إدارة ألانشطة التربوية ذات العالقة. 

 من تطبيق اتتمكين الخريج ( تكنولوجيا الاتصاالت واملعلوماتICT)   ،في تخطيط، وتنفيذ

 و إدارة ألانشطة التربوية ذات العالقة. 

 وأولياء  من التواصل الفعال في موضوعات مختلفة ومتعددة مع الطلبة، اتتمكين الخريج

 ألامور، وأعضاء املجتمع. 

 التفاعل إلايجابي مع التغيرات والتطورات في العملية التربوية  من اتتمكين الخريج .  

 من تحمل مسؤولية التعليم الذاتي الكتساب معارف ومهارات جديدة.  اتريجتمكين الخ 

  إلاسالمية.الثقافة  الحفاظ على الهوية العربية و 
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م2014  دليل الطالبة بكلية التربية بالجبيل       

 في التربية تخصص الفيزياء  يمنح البرنامج "درجة البكالوريوس  ." 

  تسير الدراسة بالبرنامج على نظام املستويات ، حيث تتكون الخطة من ثمان مستويات أكاديمية )مدة

ل دراس ي كامل  (، موزعة على أربع أعوام جامعية ،  على أن ال تتجاوز مدة املستوى الواحد فص

 ( 16اجتياز البرنامج عن الفترة املسموح بها للبقاء بالجامعة ) ضعف الفترة النظامية : 
ً
 دراسيا

ً
 فصال

  تنتقل الطالبة من املستوى إلى الذي يليه إذا اجتازت بنجاح مقررات ذلك املستوى.  

  اجتياز جميع املقررات ربية العملية ( وذلك بعد ألاخير للتطبيق العملي ) التيخصص املستوى

 .الدراسية

  ( والحد ألاعلى 12الحد ألادنى للعبء الدراس ي هو ) سجلها وحدة دراسية ( ت 23)  وحدة دراسية

 ملعدل ةالطالب
ً
  :ألاكاديمي هاوفقا

 

 تحت الانذار ألاكاديمي وحدة كحد أقص ى 

 إلى أقل من من  وحدة كحد أقص ى 

  إلى أقل من من  حسب املحدد في الخطة

 فأكثر من  وحدة كحد أقص ى 

 

 

  يمكن للطالبة تسجيل مقررات من مستويين أعلى من املستوى ألاكاديمي لها. ال 

  التالية املسموح بتسجيل مقررات منها بمستويين فقط حيث تكون أولوية يحدد عدد املستويات

 التسجيل ملقررات املستوى ألادنى.

 ال يمكن للطالبة تسجيل املقرر دون اجتياز املتطلب السابق ) إن وجد ( بنجاح . 

 

  عداد العام% من الساعات املقررة في الخطة الدراسية لسنة الا  50النجاح فيما ال يقل عن 

 سنة الاعداد العام في  اجتياز مقرر الرياضيات العامة. 

 سنة الاعداد العام في ( 1) العامة فيزياءاجتياز مقرر ال. 

  ( بأن هذا املعدل قابل للتعديل بناًء على 2ان ال يقل معدل الطالبة في السنة التحضيرية عن 
ً
( علما

 . معدالت الطالبات الراغبات بالتخصص
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 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

800118 MATH 101 N 1 2 3 رياضيات عامة - 

800178 BIOL 101 N 1 2 3 أحياء عامة - 

800055 PSYCO 101 N 2 2 مبادئ علم النفس - - 

801240 EDUC 101 N 2 2 مبادئ التربية - - 

801242 EDUC 103 N  2 2 مبادئ إلاحصاء التربوي - - 

801249 EDUC 201 N 2 2 مهارات البحث - - 

800211 COMP 202 N 1 2 3 مقدمة في الحاسب - 

 - 3 14 17 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

  

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

800165 CHEM 101 N ( 1كيمياء عامة) 1 2 3 - 

802143 PHYS 101NR  1 2 3 (1)فيزياء عامة - 

801762 ENGL 101 N 3 3 انجليزي عام - - 

801244 PSYCO 142 N 2 2 علم نفس النمو - - 

926067 ISLM271 2 2 العقيدة إلاسالمية - - 

085454 COMP 121 N 1 2 3 تطبيقات الحاسب في التعليم 
 COMP   مقدمة في الحاسب

202 N 

801770 ARAB 111N 2 2 كتابة وتعبير - - 

 - 3 15 18 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 
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 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

800161 PHYS 102 N ( 2فيزياء عامة) ( 1)فيزياء عامة  1 3 4 PHYS 101NR 

800217 MATH 110 N ( 1تفاضل وتكامل) رياضيات عامة  1 2 3   MATH 101 N 

800067 CURC 142 N 2 2 بناء وتطوير املناهج - - 

800068 CURC  152 N 2 2 تقنيات التعليم - - 

800213 PHYS 202 N ( 1)فيزياء عامة  - 3 3 بصريات PHYS 101NR 

926068  ISLM 272  2 2 إلاسالمالنظام الاجتماعي في - - 

 - 2 14 16 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

 

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

800163 PHYS 201 N ( 3فيزياء عامة) ( 1)فيزياء عامة  1 3 4 PHYS 101NR 

800127 MATH 211 N ( 2تفاضل وتكامل) 1 2 3 
 MATH   (1تفاضل وتكامل )

110 N 

800203 PHYS 204 N ( 1)فيزياء عامة  - 3 3 فيزياء حديثة PHYS 101NR 

825478 PHYS 203 NR 3 3 فيزياء رياضية - 
 MATH  110 (1تفاضل وتكامل )

N    

800070 HTFT 101 N  2 2 الصحة واللياقة - - 

801250 PSYCO 203 N  2 2 علم النفس التربوي - - 

 - 2 15 17 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 
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 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

925745 PHYS 301 NR فيزياء رياضية - 3 3 ميكانيكا كالسيكيةPHYS 203 NR    

802244 PHYS 302 NR 3 3 كهرومغناطيسية - 
 PHYS 102 N   (2فيزياء عامة )

    PHYS 203 NRفيزياء رياضية

802245 PHYS 303 NR (3فيزياء عامة ) - 3 3 ديناميكا حرارية   PHYS 201 N 

800204 PHYS 206 N 3 3 علم الفلك - - 

801215 ARAB 152 N 2 2 التذوق ألادبي - - 

801655 CURC 501 N بناء وتطوير املناهج - 2 2 استراتيجيات التدريس  CURC 142 N 

 - - 16 16 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

 

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

802246 PHYS 305 NR (1تفاضل وتكامل ) - 3 3 ميكانيكا الكمMATH 110 N    

802247 PHYS 306 NR (2فيزياء عامة ) 1 3 4 الكترونياتPHYS 102 N    

802248 PHYS 307 NR فيزياء حديثة  - 3 3 فيزياء ذرية   PHYS 204 N 

802249 PHYS 308 NR ديناميكا حرارية - 3 3 فيزياء الجوامد   PHYS 303 NR 

926069 ISLM 273 2 2 النظام الاقتصادي في إلاسالم - - 

801651 CURC 334 N 2 2 طرق تدريس خاصة - 
 CURC    استراتيجيات التدريس

501 N 

 - 1 16 17 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 
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 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

825559 PHYS 405 NR 3 3 فيزياء حيوية - - 

801520 PHYS 404 N فيزياء حديثة - 3 3 فيزياء نووية   PHYS 204 N 

801532 PHYS 403 N 2 - 2 فيزياء عملي متقدم 

 PHYS 404 N  *فيزياء نووية

    PHYS 308 NR فيزياء الجوامد

 PHYS 307 NR    فيزياء ذرية

926070 ISLM 274 2 2 النظام السياس ي في إلاسالم - - 

 - - 3 3 مقرر حر  

801652 CURC 415 N طرق تدريس خاصة - 2 2 تصميم وتطوير الدروسCURC 334 N    

801251 EDUC 306 N  مبادئ إلاحصاء التربوي  - 2 2 التربوي التقويم   EDU  103 N 

 - 2 15 17 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

 

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

 

801654 

 

CURC 426 N 16 - 8 تربيـة عمليـة 

 CURC  142 N   بناء وتطوير املناهج

 CURC   501 N   التدريساستراتيجيات 

 CURC  334 N   طرق تدريس خاصة

 CURC   415 N   تصميم وتطوير الدروس

 - 16 - 8 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 
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م2014  دليل الطالبة بكلية التربية بالجبيل       

   

 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

802143 PHYS  101 NR ( 1فيزياء عامة)  

: النظري   

 واملعالجة الفيزياء علم أساسيات على الطالبة تعريف إلى املقرر  هذا يهدف

 ،الحركة املتجهات والقياس، ياءالفيز : املقرر  مفردات تضمنتو . لها الرياضية

 كمية والطاقة، الشغل الحركة، قوانين بعدين، في الحركة واحد، بعد في

 ميكانيكا ، هوك وقانون  املرونة ، الدورانية الحركة والتصادمات، التحرك

 .ستوكس وقانون  ،اللزوجة املوائع

:العملي  

.الكالسيكية بامليكانيكا الخاصة العملية التجارب بعض دراسة  

 

 
 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

800161 PHYS 102 N ( 2فيزياء عامة)  

: النظري   

 واملعالجة الفيزياء علم أساسيات على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 كولوم، قانون  الساكنة، الكهرباء: املقرر  مفردات ضمنتت و . لها الرياضية

 الكهربي التيار  املكثفات، و  الكهربائية السعة الكهربي، الجهد الكهربي، املجال

 قانون  املغناطيس ي،ال ،املج كيرشوف وقوانين الكهربية الدوائر  واملقاومات،

 .الرنين  اراتود لنز  وقانون  فارادي

:العملي  

الكهربية بالدوائر  الخاصة العملية التجارب بعض دراسة  

800213 PHYS 202 N   بصريات 

 وبعض الضوء خصائص على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 . الضوء لخصائص العملية التطبيقات

 الانعكاس قوانين هيجنز، قاعدة الضوء، طبيعة: املقرر  مفردات ضمنتتو 

 تداخل ، البصرية ألاجهزة والعدسات، املرايا  في الصور  تكون  والانكسار،

، الليزر  الضوئية املوجات في والاستقطاب الحيود الضوئية، املوجات

 وتطبيقاته ، الالياف البصرية .
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

800163 PHYS 201 N ( 3فيزياء عامة)  

 : النظري 

 والحركة الاهتزازات علم أساسيات على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 الرياضية الصيغة وأنواعها، الاهتزازات: املقرر  مفردات تضمنو ت املوجية

 اهتزاز  القسرية، الاهتزازات املخمدة، الاهتزازات البسيطة، التوافقية للحركة

 الانتقالية، املوجات انعكاس املوقوفة، واملوجات الانتقالية املوجات ألاوتار،

 الرنين ، انتشارها وسرعة الصوتية املوجات التراكيب، مبدأ املوجات، تداخل

 ، ظاهرة دوبلر .الضربات و  الهوائية وألاعمدة

 :العملي

 .املوجات و  الاهتزازية بالحركة الخاصة العملية التجارب بعض دراسة

800203 PHYS 204 N فيزياء حديثة 

 مثل الفيزيائية الظواهر  بعض على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 قصور ل كما يتطرق  . النسبية النظرية علىيتعرف  و  ،الكهروضوئي التأثير 

 ، الطبيعية الظواهر  بعض تفسير  في الكالسيكية الفيزياء نظريات

 للموجات الجسيمية الطبيعة النسبية، النظرية: املقرر  مفردات تضمنت و 

 مبادئ الذرية، والنماذج الذري  التركيب للجسيمات، املوجية ،الطبيعة

 .الكمية النظرية في ومقدمة الكم ميكانيكا

825478 PHYS 203 NR فيزياء رياضية 

 الاتجاهي التحليل وطرق  أساسيات على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 . الفيزياء موضوعات في النظري  الجانب لفهم املستخدمة واملفاهيم والطرق 

 املعادالت الخطية، املعادالت املركبة، ألاعداد: املقرر  مفردات تضمنت و 

 الاتجاهي التحليل الاحداثيات، نظم الفيزياء، في الجزئية التفاضلية

 .البالس تحويالت و  فوريير  متسلسالت ، ،املصفوفات
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

925745 PHYS 203 NR  ميكانيكا كالسيكية 

 وطرق  ألاساسية امليكانيكا قوانين على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 . املتجهات وتكامل تفاضل

 الجسيمات ديناميكا ، املتجهات وتكامل تفاضل: املقرر  مفردات ضمنتت و 

 وحركة العديدة جسامألا  منظومة املحاور، حركة الاتجاهي، الفراغ في

 .الكتلة متغيرة ألاجسام

802244 PHYS 302 NR كهرومغناطيسية 

 املتعلقة الكالسيكية القوانين على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 . باملغناطيسية واملتعلقة الساكنة الكهربائية بالشحنات

 التفاضلي جاوس قانون  ، كولوم قانون : املقرر  مفردات ضمنتتو 

 ، العوزال املختلفة، الاحداثيات في والبالس بواسون  معادلتي والتكاملي،

 سافارت بيوت قوانين ، املغناطيس ي املجال الحدية، الشروط ، املوصالت

 .املغناطيس ي الجهد و  املغناطيس ي الحث وفارادي، وأمبير 

802245 PHYS 303 NR ديناميكا حرارية 

 الديناميكا أنظمة مفهوم على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 . مختلفة ألنظمة الحالة ومعادلة وقوانينها الحرارية

 للديناميكا الصفري  والقانون  الحراري  الاتزان: املقرر  مفردات تضمنتو 

 للديناميكا ألاول  القانون  ، الشغل وتفاضالتها، الحالة معادالت ، الحرارية

 على وتطبيقات الثاني القانون  املثالية، الغازات على تطبيقات ، الحرارية

 ،ألانتروبي كلفن الحرارة درجة ومقياس ،الانعكاسية واملبردات املحركات

 .الحرارية الديناميكية والجهود النقية واملواد

800204 PHYS 206 N علم الفلك 

 الفلك علم دراسة أهمية على الطالبة تعريف إلى املقرر  هذا يهدف

 وألاجهزة املعدات وبعض وحركتها ألارض ومكونات الشمسية واملجموعة

 .  الفلك علم في املستخدمة

 الكون، نشوء نظرية الفلك، علم في مقدمة: املقرر  مفردات تضمنتو 

 ، ريمان هندسة املتري، لفضاءا واملجرات، النجوم تكوين  كبلر، قوانين

 ، وحركتها ألارض مكونات عن دراسة ، النجمية الكويكبات على التعرف

 وأجهزة الرصد ،أسس واملذنبات ،الكويكبات وحركتها الكواكب تصنيف

 .العمالقة والنجوم البيضاء ألاقزام السوداء، ،الثقوب الفلكية الرصد
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

802246 PHYS 305 NR ميكانيكا الكم 

 الكم ميكانيكا أساسيات على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 . شررودنجر  معادلة واستنتاج وفرضياتها

 معادلة استنتاج ، الكم ميكانيكا فرضيات: املقرر  مفردات تضمنتو 

 .الكمية واملؤثرات الهيدروجين ذرة وتطبيقاتها، شرودنجر 

802247 PHYS 306  NR الكترونيات 

 : النظري 

 املتردد الكهربائي التيار  مبادئ على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 الصمامات مثل إلالكترونية ألاجهزة عمل ومبادئ املوصالت أشباه ومبادئ

 . إلالكترونية الدوائر  في املستخدمة إلالكترونية والتوصيالت

 الدوائر  عناصر  املستمر، والتيار  املتردد التيار : املقرر  مفردات تضمنت و 

 أنصاف ، الكهربائية الشبكات دراسة في العامة ،النظريات إلالكترونية

 والترانزستورات السليكوني والثنائي الحاجز  الجهد وأنواعها، النواقل

 وأنواعه

 :العملي

 .الالكترونية بالدوائر  الخاصة العملية التجارب بعض دراسة

802248 PHYS 307 NR فيزياء ذرية 

 أحادية للذرات الخصائص بعض على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 .الكمية النظرية والتطبيقات الالكترونات وعديدة إلالكترون

 التناظر، مبدأ الذرية، النماذج ، الذري  التركيب: املقرر  مفردات ضمنتتو 

 العناصر  أطياف الذرية، وألاطياف إلالكتروني ،التركيب الكمية ألاعداد

 على املغناطيس ي املجال تأثير  ، التكافؤ  ثنائية الذرات ،أطياف ألاحادية

 . ألاطياف ستخداماب املواد تركيب دراسة و  الطيف

802249 PHYS 308  NR فيزياء الجوامد 

 عامة بصفة بالجوامد ماملقصود على الطالبة تعريف إلى املقرر  هذا يهدف

 الحرارية والخواص الشبيكة وديناميكية الصلبة للمواد البلوري والتركيب

 . للجوامد وامليكانيكية

 والخواص الشبيكة ،ديناميكا البلوري التركيب: املقرر  مفردات تضمنت و 

 ، عليه وتطبيقات الحر  إلالكترون نموذج ، للجوامد ةيوامليكانيك الحرارية

 .الجديدة املواد و  للجوامد املغناطيسية ،الخواص الشرائط نظرية

 

  

15 
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

825559 PHYS 405  NR  حيويةفيزياء  

 والتعرف الحيوية الفيزياء مفهوم على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 والبصريات واملغناطيسية والكهربية امليكانيكا قوانين تطبيقات على

 والطبية البيولوجية العلوم مجاالت في الصوتية فوق  واملوجات والليزر

 .وإلابصار والنطق السمع فيزياء على والتعرف

امليكانيكا الحيوية والديناميكا الحيوية : املقرر  مفردات تضمنتو 

ناطيسية وتطبيقاتهم ، الكهربية الحيوية ، الالكترونيات الحيوية ، املغ

الحيوية، بعض التطبيقات الحيوية للبصريات والليزر،واملوجات فوق 

الصوتية وفيزياء النطق والسمع ، وسائل التصوير النووي في الطب ، 

التطبيقات الحيوية لإلشعاع وتطبيقات إلاشعاعات املؤينة وغير املؤنية 

 الطبية . 

801520 PHYS 404 N فيزياء نووية 

 والتعرف الذرة نواة خصائص على الطالبة تعريف إلى املقرر  هذا يهدف

 و  والانشطار  النووي والتفكك النووية والطاقة القوى  طبيعة على

 . النووي ندماجالا 

 ، رتباطالا  وطاقة للنواة العامة الخصائص: املقرر  مفردات ضمنتت و 

 إلاشعاعي ،والنشاط املشعة والسالسل النووي التفكك ، النووية القوى 

 النووي الانشطار  ،تفاعالت النووية والنماذج النووية ،التفاعالت

 النووية اتإلاشعاع عن الكشف ،أجهزة النووية ،املفاعالت ندماجوالا 

 والجسيمات النووية املعجالت البيولوجية، وأخطاره إلاشعاع ،وحدات

 .ألاولية

801532 PHYS 403  N 
فيزياء عملي 

 متقدم

 : النظري 

 في تجارب وتجهيز  تصميم كيفية على الطالبة تعريف الى املقرر  هذا يهدف

 والفيزياء الذرية والفيزياء إلالكترونيات فروع في املتقدمة الفيزياء مستوى 

 . الجوامد وفيزياء النووية

 الذرية الفيزياء في متقدمة تجارب لبناء إلاعداد: املقرر  مفردات تضمنتو 

 والكهرومغناطيسية وإلالكترونيات الجوامد وفيزياء والنووية

 : العملي

 والفيزياء الكالسيكية وامليكانيكا سيةالكهرومغناطي في تجارب وإجراء بناء

 . الجوامد وفيزياء النووية والفيزياء الذرية
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

800118 MATH 101 N رياضيات عامة 

والجبر يهدف املقرر لتدريس القواعد ألاساسية في الحساب 

العمليات الجبرية على ألاعداد ، طرق  ويتضمن مفردات املقرر:

التحليل ،ألاسس واللوغاريتمات ، حل املعادالت الخطية ، حل 

املعادالت التربيعية، الدوال املثلثية واملتطابقات املثلثية ، و 

 استراتيجيات حل املسائل الكالمية.

800178 BIOL 101 N أحياء عامة 

 الشكل - ألاحياء علم مفهوم عن نبذهلتقديم  يهدف املقرر 

 النباتية الخلية ومكونات شكل عن مقدمة - للنبات الظاهري 

 الشكل -النباتية ألانسجة بعض عن ملحة –الحية وغير  الحية

 اململكة تصنيف ـ الفلقة وثنائية أحادية للنباتات التشريحي

 الخلية- النبات في الحيوية ألايضية العمليات بعض –ة النباتي

 في الانقسام -للخلية الحية وغير  الحية املحتويات – الحيوانية

 ألانسجة – والنباتية الحيوانية الخلية بين الفروق - الخلية

 فسيولوجيا في مقدمة -الحيوانية اململكة تصنيف ـ الحيوانية

 .الحيوان وبيئة

800055 PSYCO 101 N مبادئ علم النفس 

بمفهوم علم النفس وأهدافه وأهميته  يهدف املقرر إلى التعريف

وميادين علم النفس النظرية )  علم النفس العام ، علم النفس 

التطوري( والتطبيقية ) التربوي والاكلينيكي (،كما يلقي الضوء 

على مدارس علم النفس ، وبيولوجيا السلوك ، وأنواع إلاحساس 

إلانساني  ومفهومي الانتباه و وإلادراك كما يتطرق ملوضوع النمو 

ومواضيع التعلم والذاكرة والدافعية والذكاء والابتكار 

 .والشخصية والانفعاالت

801240 EDUC 101 N مبادئ التربية 

يهدف هذا املقرر إلى التعريف بعلم التربية وخصائصها ووظائفها 

وأنواعها وعالقتها بالعلوم ألاخرى، كما يلقي الضوء على أسس 

اعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التربية الدينية والاجتم

كما يتطرق لتاريخ التربية عبر والفلسفية والتاريخية والنفسية 

 مؤسسات التربية في املجتمع 
ً
العصور املختلفة ويستعرض أيضا

والركائز ألاساسية للعملية التعليمية ومفهوم الثقافة وخصائصها 

أعالم التربية  ومستوياتها وعالقتها بالحضارة ويلقي الضوء على

 عبر العصور.
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

801242 EDUC 103 N  مبادئ إلاحصاء التربوي 

 اإلحصاءاملتعلقة ب   ساسيةألا  فاهيميهدف املقرر إلى التعريف بامل

 املتغير  ، والكمي النوعي املتغير  الاستداللي، إلاحصاء الوصفي،

 لتوزيعات، كما يتطرق لالقياس مستويات ، واملنفصل املتصل

و  التشتت مقاييسو  املركزية النزعة مقاييسوأنواعها و  التكرارية

 الارتباط, الارتباط معامل: العالقة مقاييسو  املحولة الدرجات

 .إلايجابي الارتباط, السلبي

801249 EDUC 201 N مهارات البحث 

يهدف هذا املقرر إلى التعريف بمفهوم العلم وأهدافه وطرق 

الحصول على املعرفة ودور التكنولوجيا ، كما يتطرق ألساسيات 

البحث العلمي و مشكلة البحث وخطته وفروضه ، وأدوات البحث 

العلمي وأساليب البحث املختلفة كما يهدف إلى التعريف 

 بأساليب كتابة البحوث 

800211 COMP 202 N مقدمة في الحاسب 

 مكونات الحاسب، استخدام مجاالتيهدف املقرر لدراسة 

 ويندز  وعرض ألاساسية  التشغيل نظم مفاهيم الحاسب، وأجزاء

 على البيانات تمثيل لألعداد، الثنائي النظام لها، كمثال

 معالجة وفي الرياضية البرامج في الحاسب استخدام الحاسب،

 الجداول  معالجة في الحاسب  استخدام النصوص،

 قواعد العروض، إعداد في الحاسب استخدام ،(سبريدشيتز)

 املوجودة املصادر  إلانترنت، استخدام واستخداماتها، البيانات

 لحل برامج كتابة البرمجة، لغات إحدى تعلم الانترنت، على

 .رياضية مسائل
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

800165 CHEM 101 N ( 1كيمياء عامة) 

  العامة الكيمياء مبادئ الطالبة تعريف إلى املقرر  يهدف

 :املقرر  مفردات وتتضمن،  والعملية النظرية النواحي من

 :النظري  املحتوى 

 نسب املولية، الكتلة افوجادرو، عدد املادة، حاالت

 حساب للمركبات، البدائية الصيغ حساب التكوين،

 النظريات التفاعالت، في الفعلي واملحصول  املحدد العامل

 الدوري، ،الجدول  الذري  للتركيب والحديثة الكالسيكية

 والاختزال ألاكسدة الجزيئي، والتركيب الكيميائية الروابط

 .والقواعد ألاحماض و 

 :العملي املحتوى 

 والقاعدية الحامضية الشقوق  على الطالبة تتعرف أن

 عن التقارير  تكتب وان البسيطة العضوية غير  لألمالح

 .صحيحة علمية بطريقة البسيطة التجارب

801762 ENGL 101 N انجليزي عام 

 ألاكاديمية املهاراتب إلى تعريف الطالبة املقرر  يهدف

 والقراءة التحدث، الاستماع،: وهي اللغة في ألاربعة

 تساعد التي املفاهيم من اطار  على مبني وهو . والكتابة

 ملواجهة واعدادها الانجليزية اللغة اتقان على الطالبة

 .وخارجها الكلية في والاجتماعية ألاكاديمية التحديات

801244 PSYCO 142 N علم نفس النمو 

يهدف املقرر إللقاء الضوء على معنى النمو وأنماطه 

ومظاهره والنظريات املتعلقة به والعوامل املؤثرة فيه، كما 

يلقي الضوء على مراحل النمو املختلفة ) مرحلة ما قبل 

املبكرة، ومرحلة الابتدائية الوالدة ، مرحلة املهد ، الطفولة 

واملراهقة ( والعوامل املؤثرة فيها والتغيرات املصاحبة لها 

. 
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

926067 ISLM271 العقيدة إلاسالمية 

يهدف هذا املقرر إلى التعريف بالعقيدة وخصائصها 

ووسطية أهل السنة والجماعة فيها كما يتطرق لدراسة 

مراتب الدين إلاسالمي ) إلاسالم وإلايمان وإلاحسان (، 

وأنواع التوحيد ونواقضه ومنقصات التوحيد كما يلقي 

على موضوع البدعة وحكمها وأمثلتها وموضوع  الضوء

 الوالء والبراء.

085454 COMP 121 N تطبيقات الحاسب في التعليم 

 التطبيقية البرامج من الاستفادة لتحقيق  املقرر  يهدف

 مجاالت في العلمية ومهاراتها الطالبة تار قد وتنمية

 . املكتبية الحاسب تطبيقات

 اتجيالبرم  ستخدامال  مفصال  وصفا املقرر  هذا يتضمن

 :  ذلك في بما  (Microsoft Office)  التطبيقية

(MS Word ,  Ms Excel ,  Ms PowerPoint , Ms Access  

,  MS Outlook  ,  Front Page  (  

801770 ARAB 111N كتابة وتعبير 

 اللغة جوانب من بعضا   الطالبة تعريف إلى املقرر  يهدف

  العربية

 :املقرر  مفردات وتتضمن

 اللينة، ألالف كتابة  الهمزة، كتابة الترقيم، عالمات

 التاء مالئية،إلا  الكتابة في تزاد و أ تحذف التي الحروف

 اتصال و  والقمرية الشمسية لالما ، واملفتوحة املربوطة

 . لأب املبدوءة بالكلمات املعاني حروف
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

800217 MATH 110 N ( 1تفاضل وتكامل) 

 مفردات تتضمن و  وخواصها الدوال بعض لدراسة املقرر  يهدف

 :املقرر 

 قاعدة ، التفاضل ، املتوسطة القيمة نظرية ، الاتصال ، النهايات

 الدالة معكوس تفاضل ، الضمنية الدوال تفاضل ، التسلسل

 القيمة نظرية ، التفاضل تطبيقات  ، املثلثية الدوال وتفاضل

 الدوال تكامالت’  املحدد غير  التكامل ، لوبيتال نظرية ، املتوسطة

 والتكامل للتفاضل ألاساسية النظرية ، املحدد التكامل ، املثلثية

 معكوسات و  واللوغاريتمية ألاسية الدوال ، التكامل تطبيقات ،

 . املثلثية الدوال

800067 CURC 142 N بناء وتطوير املناهج 

يهدف هذا املقرر إلى التعريف بأسس بناء املناهج الدراسية 

وتطورها ومكونات املنهج الدراس ي وتشمل ) ألاهداف واملستويات 

 التدريس طرق  املختلفة ، املحتوى وعالقته بأهداف املنهج و 

وألانشطة التعليمية الصفية والالصفية  التعليمية والوسائل

يم كما يتطرق ألهمية كتاب املعلم ومحتوياته وأساليب التقو 

 الدراسية املواد منهج) املناهج تنظيمات بعضويلقي الضوء على 

 منهج ،املحور  ملنهج، االتفكير منهجط، النشا منهج،  املنفصلة

 ( الدراسية الوحدات

800068 CURC  152 N تقنيات التعليم 

 واملفاهيم التعليم تقنيات فهومبميهدف هذا املقرر إلى التعريف 

 ختيار ، ا وتصنيفاتها التعليمية الوسائل هومومف ةالصل ذات

    التعليمي تصال، الا الوظيفي واستخدامها التعليمية الوسائل

ونماذجه ، التصميم التعليمي وأهميته ، مراكز مصادر التعلم، 

 التعليم املفرد وتقنيات الوسائط املتعددة.

926068  ISLM 272 
النظام الاجتماعي في 

 إلاسالم

يهدف هذا املقرر إلى التعريف بمفهوم املجتمع املسلم وأسس 

 وحقوقه، ووظيفته إلاسالم في إلانسانبناءه وسماته و ومكانة 

وأهمية تقوية الروابط الاجتماعية و ألامر  الدولية باملواثيق مقارنة

باملعروف والنهي عن املنكر ، كما يلقي الضوء على أهم املشكالت 

 إلاسالم في ومكانتها ألاسرة أهميةالاجتماعية وسبل الوقاية منها و 

  الزوجية املشكالتومكانة املرأة في إلاسالم و  وعوامل حمايتها

 . وعالجها وآثارها أسبابها
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

800127 MATH 211 N ( 2تفاضل وتكامل) 

 :املقرر  مفردات تتضمن و  التكامل طرق  لدراسة املقرر  يهدف

 ، معكوسها و  الزائدية الدوال املعتلة التكامالت التكامل، طرق 

 اختبارات ، واملتسلسالت املتتابعات ، القطبية إلاحداثيات

 . وتكاملها واشتقاقها القوى  متسلسالت و  تايلور  نظرية ، التقارب

800070 HTFT 101 N  الصحة واللياقة 

 بالصحة املتعلقة باملواضيع الطالبة تعريف إلى املقرر  يهدف

 :املقرر  مفردات وتتضمن والعملية النظرية النواحي من واللياقة

 املعدية وغير  املعدية الشائعة ألامراض،  الشاملة الصحة تعريف

 وأثاره التدخين بالصحة، املضرة الشائعة ،ألاخطاء منها والوقاية

 وأثارها وأنواعها ،املخدرات عنه إلاقالع ساليبأو  منه والوقاية

 منها، والوقاية واثارها وأسبابها السير  حوادث منها، والوقاية

 مستوي  وقياس ،ةللصح وأهميتها وعناصرها البدنية اللياقة

 التغذية البدني، النشاط في الشائعة وألاخطاء ،ة البدني اللياقة

 والنفسية الاجتماعية الضغوط وأهميتها، ومكوناتها الصحية

 .معها التعامل ساليبأو  ومصادرها وأنواعها

801250 PSYCO 203 N  علم النفس التربوي 

 التربوي  النفس علم مفهوميهدف هذا املقرر إلى التعريف ب

 النضج ه وبينبين والتمييز  التعلم تعريفو  ألاخرى  بالعلوم وعالقته

 والبحث النظرية دور ، كما يلقي الضوء على للتعلم والاستعداد

 و التعلم قياس طرق   التعلم بحوث أنواع و التعلم دراسة في

 التعلم و إلاجرائي الاشتراط ،التعلم لنظريات التاريخية الجذور 

والنظريات املعرفية وطرق  أنواعه والعوامل املؤثرة فيه الاجتماعي

 تجهيز املعلومات ونواتج التعلم.
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

801215 ARAB 152 N التذوق ألادبي 

  العربية اللغة جوانبب الطالبة تعريف إلى املقرر  يهدف

 :املقرر  مفردات وتتضمن

 ، املحافل خطب من البنه، لقمان وصايا من نثرية، نصوص

 نص الرافعي، صادق ىملصطف مقال قيس، بن لألحنف خطبة

 . القصة وتعريف املناظرة فن من نص الحطيئة، للشاعر  شعري 

801655 CURC 501 N استراتيجيات التدريس 

 بين التفريق :يلي فيما تتمثل موضوعات عدة على املقرر  يشتمل

 ـ ألاسلوب ـ ستراتيجيةالا  ـ الخطة ـ الطريقة:  املصطلحات بعض

 طريقة عالقة. الناجحة التدريس طريقة خصائص،  الوسيلة

 قئلطرا املختلفة لتصنيفات، ااملنهج عناصر  بسائر  التدريس

إلالقاء والشرح ، ( الالمنهجية التدريس طرائق: التدريس

)  املنهجية التدريس طرائق املحاضرة املنهجية ، طريقة أوزيل ( ،

  التفاعلية التدريس طرائقاملحاضرة املنهجية ، طريقة أوزيل (، 

  .ألادوار لعب طريقة. املناقشة طريقة. السقراطية الطريقة (

, تعريفه)  الصف داخل اللفظي لتفاعل، ا)  املشكالت حل طريقة

 .( قياسه كيفية و  أهميته

 

23 



 

                                                                                                       

 

م2014  دليل الطالبة بكلية التربية بالجبيل       

 

 

 

 
 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

926069 ISLM 273 النظام الاقتصادي في إلاسالم 

 الاقتصادي النظام أسس الطالبة تعريف إلى املقرر  يهدف

  إلاسالم في

 :املقرر  مفردات وتتضمن

 املشكلة الدين، إلى الاقتصاد حاجة، باالقتصاد التعريف

 ،(والعامة الخاصة)إلاسالم في امللكية ، الاقتصادية

 وتطبيقاتها، الاقتصادية الحرية من إلاسالم موقف

 في الاقتصادية السياسة وإلانفاق، الاستهالك إلانتاج،

 الطالبة تكليف و  الاقتصادية التنمية واملعامالت، العقود

 . الكريم القران من والعشرين الثامن الجزء بحفظ

801651 CURC 334 N طرق تدريس خاصة 

 التخطيطيهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالبة ب

 الفيزياء دروس خطيطأساليب تو  وأهميته مستوياتهو 

وطرق صياغة ألاهداف الجيدة ومستوياتها ومجاالتها ، 

 كما يلقي الضوء على ألاهداف العامة لدراسة العلوم و

 فى الفيزياء تدريس أهدافه و إنجازات و  الفيزياء علم طبيعة

 يتطرق لالثانوية املرحلة
ً
 تعلم فى املؤثرة لعوامل، وأيضا

 يف استخدامها أهمية– املفاهيم خريطة – املفاهيم

ي ، املعرف سبعة شكلو  املفاهيم مدخل-الفيزياء تدريس

، خطواته – أهميته العلوم تدريس يف الاستقصائي املدخل

 مراحله مفهومه، الفيزياء، تدريس يف املشكالت حل مدخل

واملهارات املعملية وطرق  الفيزيائية املسألة حل مهارات، 

 . الفيزياء تعلم نواتج مخرجات تقويم
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

926070 ISLM 274 النظام السياس ي في إلاسالم 

يهدف هذا املقرر إلى التعريف بالنظام السياس ي في 

إلاسالم وسماته و أهدافه وقواعده ، وأركان الدولة 

 السلطة) إلاسالم في السياسية السلطاتإلاسالمية و 

، كما (التنفيذية السلطة - القضائية السلطة - التنظيمية

يلقي الضوء على بعض ألانظمة املخالفة للنظام السياس ي 

في إلاسالم كالعلمانية والليبرالية ، كما يتطرق لدراسة 

مفهوم الديموقراطية ونشأتها وحكمها ، ومفهوم إلارهاب 

 وحكمه وبعض صوره  

 يمكنك الرجوع إلى قائمة املقررات الحرة مقرر حر  

801652 CURC 415 N  وتطوير الدروستصميم 

وأهميته  التخطيط مفهوميهدف هذا املقرر إلى التعريف ب

 التعريف و  املحتوى  تخطيط مفهومومستوياته و أنواعه و 

 التهيئة مهارةومهارات التنفيذ ) ألاساسية التعلم بجوانب

مهارة استخدام الوسائل  –مهارة عرض الدرس  –

 مهارة - والتعزيز  الانتباه على الاستحواذ مهارة -التعليمية 

 ومهارة الصف ضبط مهارة - الصفية ألاسئلة طرح

 ( ، ومهارة التقويم كما يتطرق للتعريف الدرس تلخيص

كما يتطرق وأهدافها وأهميتها  العملية التربية مفهومب

 لتطبيق مفهوم تقويم ألاقران.

801251 EDUC 306 N  التقويم التربوي 

 والتقويم والتقييم القياسيهدف هذا املقرر إلى التعريف ب

والفروق بين هذه املفاهيم، كما يتطرق لطبيعة 

وخصائص القياس التربوي وأخطاء القياس ومجاالت 

التقويم ومبادئه وأسسه، كما يتضمن املقرر التصنيفات 

 الاختبارات تصميم و  تخطيطاملختلفة للتقويم و 

وطرق  املواصفات جدول  وأنواعها  واعداد التحصيلية

 الاختبار  شروطو  التصحيح وأساليب طرق و ألاداء يمتقو 

ويلقي الضوء  ألاسئلة تحليلوطرق  املوضوعية: الجيد

 . التقويـم وأخالقيات ومشاكل قضايا  على
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املقرر رقم   محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  

 

801654 

 

CURC 426 N تربيـة عمليـة 

 حيث الطلبة به قومي عملي تطبيق عن عبارة املقرر هذا 

 دراس ي فصل مدار  على  العملية التربية برنامج تنفيذ يتم

  أيام أربعة املتدرب الطالب قضاء خالل من كامل
ً
 أسبوعيا

 بعملية الطالب يقوم أن على التعليم مدارس أحدى في

 إدارة بمعاونة التربوي  املشرف إشراف تحت التدريس

 له سبق ما بتطبيق يقوم حيث املتعاون؛ واملعلم املدرسة

  دراسته
ً
 بصورة التربوي  إلاعداد مواد مختلف في نظريا

 .عملية
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 محتوى  املقرر  مسمى املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 

 HTFT411N تغذية املجتمع 

يهدف املقرر لتعريف مفهوم تغذية املجتمع ونظامه 

والعالقة بين هذا العلم والعلوم ألاخرى وكذلك العالقة 

بين املستهلك واملنتج وكيفية التعرف على املشاكل 

التغذوية والعوامل املؤثرة على الحالة التغذوية في املجتمع 

وفي الوطن العربي على وجه الخصوص، وعالقة الوضع 

التغذوي بالنفط في دول الخليج، كما يهدف املقرر للتعرف 

لى مهام اخصائي التغذية واملؤسسات واملنظمات ذات ع

العالقة الوثيقة ببرامج تغذية املجتمع، كما يلقي املقرر 

الضوء على ألامراض الشائعة الناتجة عن سوء التغذية 

بالعالم العربي ودول الخليج ومعوقات برامج الوقاية 

 والسيطرة على مشاكل التغذية في دول الخليج.

ف املقرر للتعريف بمكونات الغذاء من جانب آخر يهد

السليم وتغذية ألاطفال الرضع والتغذية املدرسية وتغذية 

املراهقين وتغذية املرأة الحامل والتثقيف الغذائي وكذلك 

مفهوم ألامن الغذائي وتدريبات عملية لتخطيط برنامج 

  إدارة برنامج تغذية املجتمع.

 إلادارة الصفية  

 الدراس ي الصف إدارة عن مقدمةيهدف املقرر إلى إعطاء 

 املناخ،  الصف حجم)  الجيدة الصف غرفة خصائص و 

 تنظيم إدارة قواعد ، الصفية البيئة أنماط ي ،الصف

 مؤشرات، الصفية البيئة تفعيل مجاالت (، الصفية البيئة

 الصفية إلادارة معايير و  الصفية البيئة في املعلم نجاح

، كما يلقي الفعال الصفي النشاط استراتيجيات، الفعالة

الضوء على دور املعلم كقائد لإلدارة الصفية واستراتيجية 

تفعيل القيادة الصفية وكذلك السلوك الصفي وتعديله ) 

املشكالت الصفية وأساليب إدارة السلوك الصفي 

 . وتعديله (
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 ويتكون من فصلين دراسيين ، الفصل الدراس ي ألاول والفصل الدراس ي الثاني ،وقد يضاف إليهما

 .فيه لتزم جميع طالبات الكلية بالتسجيل ت ويسمى ) الفصل الصيفي ( ال  فصل ثالث

 الرقم املتسلسل للطالبة في ذلك العام .  ة إلىرقم يدل على العام الجامعي إضاف

درس على مداها املقررات ، وال تدخل من ضمنها فتر  هو مدة زمنية ال 
ُ
 ت

ً
تا تقل عن خمسة عشر أسبوعا

 التسجيل والاختبارات النهائية .

حداتها هي مجموعة املقررات الدراسية إلاجبارية ، الاختيارية والحرة ، والتي تشكل من مجموع و 

متطلبات التخرج التي يجب على الطالبة اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص 

 املحدد .

 واملحتوى يتناول موضوع ألاهدافاملنهج الدراس ي محدد 
ً
ما ملدة فصل دراس ي كامل ويميز املقرر ا

 سم والرقم والرمز .باال 

 اسم كلية الطالبة وتخصصها وحالتها الدراسية 
ً
هو وثيقة رسمية تبين وضع الطالبة الدراس ي شامال

واملقررات التي درستها وعدد وحداتها الدراسية وتقديراتها فيها واملعدل الفصلي واملعدل التراكمي 

 . وإلانذارات ألاكاديمية 

مجموعة املواد الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طالباتها ، وهي مواد تتفق وأهداف الجامعة 

. 

مجموعة املواد الدراسية التي تدرسها جميع طالبات الكلية على اختالف تخصصاتهن ، وذلك لتوفير 

 واملعلومات لهن .من الثقافة  أساسيةقاعدة 

علوم واملعرفة إلانسانية ، حقل واحد من حقول ال إلى وتشكل مجموعة املواد الدراسية التي تنتمي

 وينفرد بدراستها طالبات التخصص الواحد في الكلية .

 الطالبة بعد التسجيل مباشرة يبين املقر  إيصال تطبعهيعتبر بمثابة 
ً
 رات التي تم التسجيل فيها فعال

ليتولى توجيه الطالبة  في عملية تسجيل  ألاكاديميهو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم 

 الجامعة وحتى تخرجها . إلىمقررات كل فصل دراس ي ، وتتابع مسيرتها العلمية منذ دخولها 

ها بما يتناسب مع التسجيل لتعديل تسجيلانتهاء فترة من  أسبوع واحد تتاح الفرصة للطالبة خالل

 .الخطة الدراسية املعتمدة للكلية وفي حدود العبء الدراس ي املسموح به 

 هو مؤشر يعطى للطالبة في حال لم تسجل أي مقرر خالل فترة التسجيل املحددة .

 
ً
 في الفصل الدراس ي الواحد ، ويتم  هو معدل عالمات املقررات التي درستها الطالبة نجاحا

ً
أو رسوبا

 اصلاحتسابها على النحو التالي : تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته املعتمدة ، ثم تجمع ح

ضرب املقررات التي درستها الطالبة ، وتقسم على مجموع الساعات التي سجلتها الطالبة في الفصل 

 الدراس ي .

 
ً
 أو رسوبا

ً
استه ، ويتم تمت در أحتى آخر فصل  هو معدل عالمات املقررات التي درستها الطالبة نجاحا

ضرب املقررات التي درستها الطالبة في كل الفصول ، ثم  اصلاحتسابها على النحو التالي :تجمع ح

 تقسم على إجمالي الساعات املعتمدة للفصول الدراسية التي درستها .
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: و الانذاراتالغياب 

أن تواظب على حضور املحاضرات والدروس  على الطالبةيحسب الغياب من أول يوم في الدراسة ، ويجب 

تمدة للمقرر، من الساعات التدريسية املع %10والبد من توجيه إنذار للطالبة عند تغيبها بنسبة العملية ، 

( من املحاضرات %75وتحرم من الاستمرار في املادة ودخول الاختبارات النهائية إذا قلت نسبة حضورها عن )

والدروس العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراس ي.

  تعتبر الطالبة التي حرمت من دخول الامتحانات بسبب الغياب راسبة في املقرر ويرصد لها تقدير محروم

 ( DN) ح ( أو ) 

 ( 2.00تحصل الطالبة على إنذار إذا انخفض معدلها التراكمي عن)  وتفصل من الجامعة إذا حصلت على

 ثالث إنذارات متتالية .

  رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة  –استثناء  –يجوز ملجلس الكلية أو من يفوضه

 يقبله املجلس . ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن )
ً
( من %50أن يقدم عذرا

 املحاضرات والدروس العملية املحددة .
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 : آلية قبول ألاعذار 

 املحاضرة .من تاريخ  بأسبوعين فقطخالل الفترة النظامية لقبولها واملحددة املقدمة  يتم قبول ألاعذار الالئحية

 

 

 املحاضراتألاعذار الخاصة بالغياب عن 

حية ألاعذار الالئ

لغياب  املقبولة

 املحاضرات

 جازة املستحقةالا 
ألاوراق الثبوتية 

 املطلوب تقديمها
 إلاجراءات

 أسبوع من تاريخ الزواج الزواج
صورة من عقد الزواج + 

 كرت الدعوة

  الطالبة العذر لوحدة تقدم

 الخدمات الطالبية ألاكاديمية

  في حال انطباق شروط قبول

العذر تعطى الطالبة استمارة " اشعار 

 غياب "

  يتم توقيع الاشعار من قبل

ألاعضاء مدرسو  املقررات التي تم 

 الغياب عن محاضراتها

  يحتسب للطالبة غياب بعذر في

 كشوف املحاضرات

  ذج على الطالبة ارجاع النمو

 لوحدة الخدمات الطالبية ألاكاديمية

 بعد استكمال توقيعه من ألاعضاء

 والدة طبيعية
أسبوعين من تاريخ 

 الوالدة
 تبليغ الوالدة

 والدة عملية
أسابيع من تاريخ  3

 الوالدة

تبليغ الوالدة + تقرير طبي 

 مكتمل البيانات والختم

 إجازة مرضية من يوم إلى يومين إجازة مرضية

 أكثر من يومين إجازة مرضية
تقرير طبي مكتمل البيانات 

 والختم

 حسب التقرير املقدم مرافقة مريض ) أبناء ، أم (
تقرير طبي مكتمل البيانات 

 والختم

الوفاة )القرابة من الدرجة 

 ألاولى(
 أيام 3

شهادة الوفاة + صورة من 

 دفتر العائلة

الوفاة )القرابة من الدرجة 

 الثانية(
 يوم واحد

شهادة الوفاة + صورة من 

 دفتر العائلة
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من تاريخ انعقاد الاختبار  ثالث ايام املقدمة خالل الفترة النظامية لقبولها واملحددة  يتم قبول ألاعذار الالئحية

 سواء الفصلي أو النهائي .

 

 ألاعذار الخاصة بالغياب عن الاختبارات الفصلية والنهائية

ألاعذار الالئحية املقبولة لغياب 

 املحاضرات

الثبوتية املطلوب ألاوراق 

 تقديمها
 إلاجراءات

 الوفاة )القرابة من الدرجة ألاولى(
شهادة الوفاة + صورة من 

 دفتر العائلة

 في حالة الاختبارات النهائية:

  تقدم الطالبة ألاوراق الثبوتية املطلوبة

من  ايام 3لسكرتيرة الشؤون ألاكاديمية خالل 

 تاريخ انعقاد الاختبار.

  مجلس الكلية لتحديد وضع يعرض العذر على

 قبول العذر.

  تراجع الطالبة القسم في ألاسبوع ألاول من

بداية الفصل التالي لالستعالم عن قبول العذر 

 وتحديد موعد الاختبار البديل.

 

 :في حالة الاختبارات الفصلية

  الثبوتية املطلوبة تقدم الطالبة ألاوراق

من  ايام 3خالل  لسكرتيرة الشؤون ألاكاديمية

 تاريخ انعقاد الاختبار.

  اللجنة الخاصة باالعذار يعرض العذر على 

 لتحديد وضع قبول العذر.

  تراجع الطالبة القسم لالستعالم عن قبول

 العذر  وتحديد موعد الاختبار البديل.

 الوالدة والنزيف وما في حكمها
تبليغ والدة+ تقرير طبي 

 مكتمل البيانات والختم

املستشفىالتنويم في   

تقرير طبي مكتمل البيانات و 

 الختم

مرافقة ) ابن ، أم ( املنوم في املستشفى 

 )في حال عدم وجود بديل(

 موعد عالج كيميائي أو موعد غسيل كلى

إلاغماء أو الغيبوبة أو نوبات الصرع يوم 

 الاختبار

 ألاعذار الطبية املصدقة

إصابات الحوادث املرورية التي ينتج عنها 

 بليغة أو الحريق

احضار ما يفيد من الجهة 

 ألامنية التي باشرت الحادث
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 الاعتذار : الفرق بين التأجيل و 

 

 الاعتذار  التأجيل  

 التعريف

فصل الدراس ي املراد لل مقررات دراسية ةعدم تسجيل الطالب

وال تحسب فترة التأجيل ة تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالب

 ضمن املدة النظامية للتخرج.

يتم احتسابها  ومعنى ذلك أن الفترة التي تؤجل فيها الدراسة ال 

 .في الجامعة  هامن ضمن فترة دراست

والفترة املسموح بها  سنوات 4الفترة النظامية للتخرج هي 

 سنوات ( 8ء في الجامعة هي ضعف الفترة النظامية) أي للبقا

 تلفصل الدراس ي الذي سجللالدراسة  ةعدم مواصلة الطالب

فيه بعذر مقبول مع احتساب فترة الاعتذار ضمن املدة 

 النظامية للتخرج.

تعتذر فيه عن الدراسة محسوب من  فصلوبذلك يكون كل 

 .في الجامعة دارستهاضمن فترة 

والفترة املسموح بها  سنوات 4مية للتخرج هي الفترة النظا

 سنوات ( 8للبقاء في الجامعة هي ضعف الفترة النظامية) أي 

 بداية من ألاسبوع الثالث وحتى ألاسبوع الثامن ألاول والثاني من بداية الفصل الدراس يألاسبوع  الفترة

عدد املرات 

 التي يسمح بها

تأجيل الدراسة ملدة )فصلين دراسيين متتاليين( يجوز للطالبة 

 اأو )ثالثة فصول دراسية غير متتالية( وذلك طيلة مدة دراسته

 يللدراسة يتم طة الطالب دعتالجامعية ، وبعد ذلك إذا لم 

 من الجامعة ( . ا) أي يتم فصله اقيده

ل ملرات الاعتذار ، حيث أن  جميع الفصو ال يوجد عدد محدد 

املسموحة فترة الالدراسية التي تم الاعتذار عنها تحسب ضمن 

 للطالبة 
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 الفصل من الجامعة : 

 تفصل الطالبة من الجامعة في الحاالت التالية : 

وملجلس ، (2.00ألادنى )إذا حصلت على ثالثة إنذارات متتالية النخفاض معدلها التراكمي عن الحد  .أ

الجامعة بناًء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن ُيمكنها رفع معدلها التراكمي بدراستها 

 للمقررات املتاحة لها .

 

إذا لم تنه الطالبة متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجها عالوة على مدة  .ب

إعطاء فرصة استثنائية للطالبة إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقص ى ال يتجاوز البرنامج ، ملجلس الجامعة 

 ضعف املدة ألاصلية املحددة للتخرج .

 

يجوز ملجلس الجامعة في الحاالت الاستثنائية معالجة أوضاع الطالبات الالتي تنطبق عليهن أحكام  .ت

 اسيين على ألاكثر .الفقرتين السابقتين بإعطائهن فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين در 

 

 الانقطاع عن الدراسة :

 انقطعت الطالبة عن الدراسة مدة فصل دراس ي دون طلب تأجيل يطوى قيدها من الجامعة . إذا
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 : إعادة القيد بعد الانقطاع

 :  بل الانقطاع وفق الضوابط التاليةيمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله ق

  إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيدأن يتقدم بطلب . 

 .أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب 

  
ً
 مستجدا

ً
إذا مض ى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ، فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا

دون الرجوع إلى سجله الدراس ي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة في حينه وملجلس 

 لضوابط 
ً
 يصدرها املجلسالجامعة الاستثناء من ذلك وفقا

 الاستثناء من  –في حالة الضرورة  –طالب أكثر من مرة واحدة ، وملجلس الجامعة ال يجوز إعادة قيد ال

 ذلك .

 .
ً
 أكاديميا

ً
 ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



 

                                                                                                       

 

م2014  دليل الطالبة بكلية التربية بالجبيل       

 التحويل : 

 التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية : /1

في حال استيفاء شروط يجوز للطالبة بعد موافقة مجلس الكلية التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية 

الالتحاق بالتخصص املراد التحويل إليه ، ويكون مرة واحدة طيلة مدة دراستها وتثبت في السجل ألاكاديمي للطالبة 

 املحولة من تخصص إلى آخر املواد التي سبق لها دراستها ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية .

 

 التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة : /2

يجوز للطالبة بعد موافقة مجلس الكلية التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة في حال استيفاء شروط 

لتحاق بالكلية املراد التحويل إليها ، وتثبت في السجل ألاكاديمي للطالبة املحولة من كلية إلى أخرى املواد التي الا

 سبق لها دراستها ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية .

 

 التحويل من جامعة إلى أخرى : /3

 يجوز قبول تحويل الطالبة من خارج الجامعة وفق الضوابط التالية :

 . أن تكون الطالبة قد درست في كلية أو جامعة معترف بها 

 . أن ال تكون مفصولة من الجامعة املحولة منها ألسباب تأديبية 

  التحويل التي يحددها مجلس الكلية والجامعة .أن تنطبق عليها شروط 

 من متطلبات التخرج . %50عن  لأن تدرس في جامعة الدمام ما ال يق 

  يتم معادلة املقررات التي درستها الطالبة خارج الجامعة بناًء على توصية ألاقسام التي تقدم

ها ، وال تدخل في احتساب املقررات ، وتثبت في السجل ألاكاديمي للطالبة املقررات التي عودلت ل

 معدلها التراكمي .

 

 

 

 

 

 

 

 

36 



 

        
 

م2014    دليل الطالبة بكلية التربية بالجبيل 

 الزيارة : 

املقررات في جامعة أخرى أو في كلية أخرى من كليات الجامعة الطالبة الزائرة هي التي تقوم بدراسة بعض 

 للضوابط التالية :
ً
 دون تحويلها ، وتعادل لها املواد التي درستها وفقا

 . على الدراسة 
ً
 موافقة الكلية التي تدرس فيها مسبقا

 . أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها 

  في مفرداته ألحد املقررات التي أن يكون املقرر الذي تدرسه الطالبة خار 
ً
 أو مكافئا

ً
ج الجامعة معادال

 تتضمنها متطلبات التخرج .

  يحدد مجلس الجامعة الحد ألاقص ى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج

 الجامعة .

 عدلها ال تحتسب معدالت املقررات التي تتم معادلتها للطالبة الزائرة من الجامعة ألاخرى ضمن م

 التراكمي ، وتثبت املقررات في سجلها ألاكاديمي .

  
ً
يشترط لقبول الطالبة الزائرة بين كليات الجامعة أو من خارج الجامعة أن تكون قد درست فصأل

 في برنامج انتظام في الكلية التي قبلت فيها ورصدت لها درجات فيما اليقل عن
ً
وحدة 12دراسيا

 دراسية في سجلها الدراس ي .

  ط موافقة كلية الطالبة على الزيارة بين كليات الجامعة مع تحديد املقررات التي تدرسها في يشتر

 الكلية ألاخرى والتي يجب أن تكون معادلة ملقررات في خطة الكلية التي تنتمي إليها الطالبة .

  تتم إجراءات الزيارة من خالل نظام سجالت الطالب حسب التقويم الزمني الذي تحدده عمادة

 لقبول والتسجيل مع التقيد بجميع الشروط السابقة .ا
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 تعليمات الاختبارات

 على لوحات الاعالنات الخاصة باألقسام التعليمية كما تعلن تعلن جداول الاختبارات الفصلية والنهائية 

 .   aad_jbl@ة املخصصة للشؤون ألاكاديمية على تويتر    عبر القنا

  على الطالبة الالتزام بإحضار البطاقة الجامعية لقاعة الاختبار ويتم أخذ تعهد على الطالبة في حال عدم

 احضارها للبطاقة مرتين وتمنع الطالبة من دخول الاختبار في املرة الثالثة.

  الاختبار النهائي بعد مض ي نصف وقت الاختبار، كما ال يسمح لها بالخروج من ال يسمح للطالبة بدخول

 الاختبار قبل مض ي نصف الوقت املحدد لالختبار.

  الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب

 الجامعة.وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس 

 ار النهائي () طلب إعادة تصحيح الاختب التظلمالئحة 

  ها خالل أسبوعين طلببقدم تن تالنهائي أللطالبة التي ترغب في اعادة تصحيح ورقة إجابة الاختبار

 من تاريخ اعالن النتيجة.

  وتقوم  بطلب إعادة التصحيح من سكرتيرة وكيلة الشؤون ألاكاديمية تتسلم الطالبة استمارة خاصة

 بتعبئتها وإعادة تسليمها للسكرتيرة .

 .يتم تحويل استمارات طلب إعادة التصحيح لألقسام التعليمية 

 .تشكل لجنة إلعادة تصحيح الاختبار برئاسة رئيسة القسم 

  أسبوعين  لالستعالم عن نتيجة الطلب بعدعلى الطالبة مراجعة سكرتيرة وكيلة الشؤون ألاكاديمية

 تقديم الطلب.من بداية الفصل التالي من 

 التخرج

تتخرج الطالبة بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية على أن ال يقل معدلها التراكمي 

 .( ، تحصل الطالبة بعدها على درجة بكالوريوس التربية تخصص الفيزياء  5من   2عن مقبول ) 

 (5وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير الدرجة

 A + 5 ممتاز مرتفع 100إلى   95من 

 A 4.75 ممتاز 95إلى أقل من    90من 

90إلى أقل من    85من   مرتفع 
ً
 B + 4.5 جيد جدا

58إلى أقل من    80من    
ً
 B 4 جيد جدا

80إلى أقل من    75من   C + 3.5 جيد مرتفع 

57إلى أقل من    07من   C 3 جيد 

70إلى أقل من    65من   D + 2.5 مقبول مرتفع 

 D 2 مقبول  65إلى أقل من    60من 

 F 1 راسب 60أقل من  
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 حساب التقديرات التي تحصل عليها الطالبة

هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الطالبة في جميع املقررات التي درستها 

 منذ التحاقها بالجامعة على مجموع الساعات املعتمدة لتلك املقررات.

 

 

 

 التقدير العام للخريجة ( عند التخرج 5املعدل التراكمي من ) 

 ممتاز ( 5(   إلى  )  4,5من )  

  ( 4.5( إلى أقل من  ) 3.75 ن )م
ً
 جيد جدا

 جيد ( 3.75( إلى أقل من  ) 2.75من ) 

 مقبول  ( 2.75( إلى أقل من  )  2من ) 

 

 
 

  ( 5( إلى  )  4,75تمنح مراتب الشرف ألاولى للطالبة الحاصلة على معدل تراكمي من  ) ( 5من  )

 عند التخرج.

 ( 5( من )  4,75( إلى  )4,25تمنح مرتبة الشرف الثانية للطالبة الحاصلة على معدل تراكمي من  )

 عند التخرج.

 ويشترط للحصول على مرتبة الشرف ألاولى أو الثانية ما يلي :

  أو في جامعة أخرى أن ال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درسته في الجامعة 

  تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بين الحد ألادنى والحد أن

 ألاقص ى للبقاء في الكلية

  ( من متطلبات التخرج.%60أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة ما ال يقل عن ) 
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 اجراءات اصدار البطاقة الجامعية 

 
  شؤون الطالبات  للدراسة ملسؤولة اصدار البطاقات في مكتب وكيلةتتقدم الطالبة خالل ألاسبوع ألاول

 .لطلب اصدار البطاقة الجامعية

 واحدة ملونة  شخصية على الطالبة تعبئة استمارة طلب اصدار البطاقة ومن ثم اعادتها مرفقة بصورة

 (.6×4للطالبة مقاس ) 

  يتم تحديد موعد للطالبة إلصدار البطاقة ويتم اعالم الطالبة بموعد استالمها عبر رسالة نصية إلى

 . جوالها

  طوال فترة الدوام الرسمي كما يتوجب عليها ابراز البطاقة  حملهاعلى الطالبة الالتزام بإحضار البطاقة و

 
ً
 . عند الدخول ملسؤولة ألامن الداخلي يوميا

 يعرضها لعقوبة مخالفة النظام .  التزام الطالبة بإحضار بطاقتها الجامعيةن عدم إ 

 

 إجراءات اصدار البطاقة البديلة ) بدل فاقد (

 لة حسب الاجراءات التالية:في حال فقدان الطالبة لبطاقتها الجامعية عليها التقدم بطلب اصدار بطاقة بدي

  شؤون الطالباتالتوجه ملسؤولة اصدار البطاقات الجامعية في مكتب وكيلة. 

  ( 50دفع غرامة  ) 
ً
 .رياال

 . احضار الجدول الدراس ي 

  (.6×4مقاس ) احضار صورة شخصية ملونة للطالبة 

 .يتم اصدار البطاقة للطالبة وتسليمها لها في نفس اليوم  
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 لطالباتاكافآت م

 في ألاسبوع  لبة فتح حساب بنكي خاص بها في أي بنك تختارهعلى الطا

 (  People Softفي نظام ) رقم آلايبان  ادخالاسة و ألاول للدر 

  خطابعند ادخال الطالبة رقم آلايبان بصورة خاطئة عليها احضار 

 . الصرف ملأمورة الصحيح آلايبان برقم البنك من

  اعتذار  - انقطاع - تأجيل)في حالة انقطاع املكافأة لغير ألاسباب التالية 

 .الصرف مأمورة مراجعة سرعة( على الطالبة  املعدل انخفاض -

 سيتم املبلغ فإن الستالمه تحضر  لم و  للطالبة شيك صدور  حال في 

 ش/3 رقم الكريم السامي الامر  بموجب الطالبات صندوق  في ايداعه

 الطالبات حق سقوط على املوافقة املتضمن هـ19/9/1396 في 23192

 تاريخ من أشهر  ثالثة تتجاوز  مدة مكافاتهم الستالم يحضرون ال  الاتي

 . استحقاقهم

 تكون الطالبة منتظمة في الدراسة. أن 

  سعودية أو من أم سعودية.أن تكون الطالبة 

  تصرف املكافأة للطالبة ملدة ثمان مستويات دراسية 

 النظامية الفترة من الاعتذار  فترة تحسب 

  النظامية املدة ضمن التأجيل فترة تحسب ال 

  النظامية املدة ضمن الانقطاع فترة تحسب ال. 

 الوحدات عدد على بناء املحولة الطالبة امضتها التي املدة تحسب 

 فصال ( دراسية وحدة 15) كل يحسب بحيث للطالبة عودلت التي الدراسية

 . يحسب ال  ذلك عن قل ما و  دراسيا

 ( ريال  1000لألقسام العلمية  )  

 ( ريال  850لألقسام ألادبية ) 

 ريال  ( لصندوق الطالب 10)  يحسم من كل مكافأة
 مستويات دراسية  (   8نظامية للدراسة بالكلية  ) تجاوز الطالبة للمدة ال

. 

  ( 5(  من )  2تدني  معدل الطالبة التراكمي عن . ) 

 . الاعتذار أو الانسحاب من أي فصل دراس ي 

 . حصول الطالبة على قرار تأديبي 

 
ن ريال ( عن كل فصليين متتاليي 1000صرف للطالبة مكافأة مقدارها ) ي

 ( 5 -  4.5تحصل فيها على معدل تراكمي بين ) 
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 الوحدات :املقدمة للطالبات من بعض  الخدمات
 

 عناوين التواصل الخدمات املقدمة للطالبة 

 سكرتيرة وكيلة الشؤون ألاكاديمية :

  استقبال طلبات التظلم ) طلب إعادة التصحيح ( من

 الطالبات.

 .متابعة طلبات إعادة التصحيح املرفوعة من الطالبات 

  عن ألاختبارات الفصلية استالم اعذار الطالبات املتغيبات

 والنهائية .

 . الرد على استفسارات الطالبات ألاكاديمية 

 0133463640تلفون / 

 307تحويلة /  

 aad_jbl@تويتر /   

38746 

 وحدة القبول :

  استقبال استفسارات الطالبات عن التحويل بين كليات

الجامعة وخارجها وتوضيح الشروط املطلوبة وإرشادهن إلى 

. 
ً
 طريقة رفع الطلب إلكترونيا

   شادهن إلى طريقة رفع طلب استقبال الطالبات املحوالت وإر

. 
ً
 معادلة املقررات إلكترونيا

  استقبال استفسارات الطالبات عن الزيارة بين كليات

. 
ً
 الجامعة وخارجها وإرشادهم إلى طريقة رفع الطلب إلكترونيا

  إرشاد الطالبة إلى الفرق بين التأجيل والاعتذار وطريقة رفع

 الطلب الكترونيا .

 . طباعة توصيف املقررات 

 .إلارشاد الاكاديمي  

 فيما يخص القبول  الرد على استفسارات الطالبات . 

 0133463640تلفون / 

 331تحويلة /  

38677 

 وحدة الخريجات:

 . تسليم وثيقة التخرج 

 . إستخراج سجل أكاديمي للخريجة 

 .تعديل وثيقة التخرج 

 . استخراج بدل فاقد لوثيقة التخرج 

 .  اتمام إجراءات إنسحاب الطالبة من الجامعة 

  فيما يخص الخريجات استفسارات الطالباتالرد على . 

 0133463640تلفون / 

 308تحويلة /  

  aad_jbl@تويتر /   

38678 

 

 وحدة التسجيل :

 . تقديم املساعدة للطالبة اثناء تسجيل املقررات 

 رشاد الطالبة في عملية التسجيل .إ 

 رشاد الطالبة الى طريقة استخدام الخدمات الالكترونية لنظام إ

 سجالت الطالب .

 متابعة . 
ً
 وضع الطالبة أكاديميا

 رفع طلب استعادة كلمة املرور لنظام سجالت الطالب. 

 aad_jbl@تويتر /   

38747 
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 الرد على استفسارات الطالبات فيما يخص عملية التسجيل . 

 وحدة الخدمات الطالبية :

 طباعة تخفيض الطيران . 

 طباعة تعريف باالنتظام . 

 طباعة السجل آلاكاديمي . 

  عذار الطبية عن املحاضرات ألا. 

 فيما يخص الخدمات الطالبية  الرد على استفسارات الطالبات 

 0133463640تلفون / 

 332تحويلة /   

 aad_jbl@تويتر /   

38750 

  تقديم ورشة مهارات الحياة الجامعية للطالبات املستجدات في

لتهيئة الطالبات للحياة الجامعية ومساعدتهن  ضيريةالسنة التح

على اجتياز العقبات بنجاح وهي ورشة الزامية تقدم بداية الفصل 

الدراس ي ألاول من كل عام جامعي على مدار ثالثة أيام وتخصص لها 

درجة أساسية( ملقرر مبادئ التربية ويتبعها اختبار الزامي  20)  

 للورشةخاص بالورشة في اليوم الرابع 

 0133463640تلفون / 

 400تحويلة /  

 

 

 :هدف وكالة شؤون الطالبات من ت وحدة ألانشطة الطالبية

لقية و  الدينية القيم رسيخخالل ألاندية الطالبية إلى ت
ُ
 و  الخ

 و  بناء على عملوال  الطالبات نفوس في الاجتماعية و  الوطنية

 ألانشطة في مشاركتهن خالل من الطالبات شخصية تنمية

وتندرج العديد من ألانشطة الطالبية ضمن هذه  الطالبية

 الوحدة ومنها :

 العطاء نادي

 النادي أهداف :  

 والرسوخ بالعمق املتميزة املتكاملة الطالبية الشخصية بناء 

 . وألامة للمجتمع العامة بالقضايا والوعي

 والفعاليات املناسبات كافة في للمشاركة الطالبات دور  تفعيل 

 .الجامعة تنظمها التي

 الطالبات لدى وألاخالقية إلاسالمية بالقيم الوعي تنمية.  

 الفن دانات نادي

 النادي أهداف :  

 الديكور  جميع وتنفيد وتصميم تنسيق في الفعالة املساهمة 

 . الكلية بمحافل الخاص

 والفعاليات املناسبات كافة في للمشاركة الطالبات دور  تفعيل 

 .الجامعة تنظمها التي

  متكاملة شخصية لبناء النواحي جميع في الطالبات تطوير. 

 إنتاج من الفنية املجاالت جميع يشمل سنوي  فني معرض إقامة  

 الطالبات وإبداعات

 واملهارات والرسم التصوير  في تدريبيه ودورات ورش عمل 

 . الحرفية

 الفني الحس وتعميق املهارات وتنمية الحواس تدريب  

 ألادب روائع نادي

 0133463640تلفون / 

 400تحويلة /  

@jbl_studenclub 
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 النادي أهداف :  

 لقاءات طريق عن القراءة ثقافة بنشر  الكلية مكتبة دور  تفعيل 

 .والاستذكار الجماعية للقراءات أسبوعية

 والتمثيل والخواطر  والشعر  إلانشاد في الطالبات مواهب تنمية 

 . والتأليف املسرحي

 ومحافلها الكلية مسرح في الطالبات دور  تفعيل . 

 الخريجات نادي

 النادي أهداف :  

 املهنة يوم في الطالبات دور  وتفعيل إعداد . 

 والرسالة والرؤية ألاهداف لتحديد للخريجات دورات إقامة 

 . املستقبلية والخطط

 في دورات إقامة طريق عن الجامعة خريجي مهارات تنمية 

 . الصغيرة املشاريع

  عن العمل سوق  مع للتعامل الالزمة املهارات الطالبات إكساب 

 .الكلية في للطالبات استثماري  سوق  إقامة طريق

 املجتمع يخدم بما وإمكاناتهم الخريجين خبرات توظيف . 

 الجامعية الحياة مهارات ورشة تنظيم في املساهمة . 

 الخريجات بين والعالقات الروابط توثيق. 

  للجامعة الخريجات انتماء تعزيز. 

 العلم رائدات نادي

 النادي أهداف :  

 إقامة طريق عن العلمي البحث مهارات الطالبات إكساب 

 في للمشاركة الطالبات لتأهيل البحوث لكتابة تدريبية دورات

 . العلمي املؤتمر 

 الفيزياء سحر  مشروع  في للمشاركة الطالبات تأهيل . 

 آلالي للحاسب التخرج مشاريع في للمشاركة الطالبات تأهيل . 

 التطوعي نبع نادي

 النادي أهداف :  

 التطوعي العمل نشر  في تساهم وانشطة لبرامج الطالبات تقديم. 

  والحكومية الخيرية الجهات مع التعاون. 

 مشرفة بصورة وتقديمها الخيرية امللتقيات تنظيم في املشاركة 

 .وفعالة

 املجتمع شرائح لجميع املساعدة تقديم. 

 رسالتي نادي

 النادي أهداف :  

 الكلية في املقامة ألانشطة لكل الشاملة إلاعالمية التغطية . 

 الطالبي املجلس دور  تفعيل في املساهمة . 

 والعروض البروشورات وأعداد إلاعالنات وإخراج تصميم 

 .الكلية لحفالت التقديمية
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 إلاعالمي الاتصال ملمارسة الطالبات وتأهيل تدريب.   

 هويتهن وإثبات آرائهن عن التعبير  لحرية الطالبات ممارسة 

  .أنفسهم في القيادة روح وبث الخاصة،

  جيل بصمة) باسم ألاندية لجميع الكرتونية ورقية مجلة إصدار 

) 

 غيم نادي

 النادي أهداف :  

   عن كل مايحيط بها من أفكار 
ً
تهيئة البئية املالئمة للطالبة بعيدا

 هدامة.

 الطالبة مما يجعلها تستطيع  الوصول إلى مرحلة الاتزان لدى

 مواجهة ألاحداث الخارجية بصورة مالئمة .

  رفع املستوى الديني والاجتماعي والاخالقي والفكري لدى الطالبة

. 

  استقبال مشاكل الطالبات وايجاد الحلول املناسبة لها بعون

 هللا .

 اللغة الانجليزية  نادي

 النادي أهداف :  

  للطالبات نحو تحقيق الكفاءات  املساهمة في التطوير الذاتي

 العلمية العالية في النواحي اللغوية والادبية.

  غرس املبادئ الدينية من خالل املقارنة مع ألادب ةالفكر ألاجنبي

 وتعزيز الهوية العربية 
ً
ومن خالل مناهج الترجمة ايضا

 والاسالمية لدى الطالبات .

 بات تقديم خدمة ثقافية متنوعة تفي باحتياجات الطال

واستعدادتهن . ومن هنا كان التنوع الكبير في طرح أنشطة عدة 

تتكون من مهارات لغوية وأدبية مختلفة لتسهيل اكتساب 

مهارات التواصل في مختلف السياقات الاجتماعية والتعرف 

 على علوم اللغة الحديثة واستخداماتها .

 لنشر  فعال بشكل املساهمةيسعى هذا املجلس إلى املجلس الطالبي : 

، والاطالع على املشكالت التي الطالبات بين الكلية ورسالة رؤية وتحقيق

هذه القضايا مع مجلس تواجه الطالبات في مسيرتهن الجامعية ومناقشة 

 الكلية إليجاد الحلول املناسبة لها.

 :التالية ألاهداف تحقيق إلى الطالبي املجلس يهدف

  إيجاد حلقة وصل بين الطلبة وإدارة الجامعة بهدف خدمة

 الطلبة وطرح قضاياهم، والدفاع عن وجهة نظرهم لدى إلادارة.

 وأعضاء هيئة  تعزيز روح املشاركة والتعاون بين الطلبة وإلادارة

 التدريس.

 .تنمية الوعي بالقيم ألاخالقية لدى الطلبة 

 .بث روح القيادة واملسؤولية لدى الطلبة 

 .ممارسة حرية التعبير عن الرأي وإثبات الهوية الجامعية 

 0133463640تلفون / 

 314تحويلة /  

@jbl_std 
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  .رفع مستوى الحياة الفكرية والاجتماعية داخل الحرم الجامعي 

  الطالبات من خالل املشاركة اذكاء روح التنافس الايجابي بين

 في عضوية املجلس .

 .الاستفادة من الطاقات الطالبية املتنوعة في خدمة املجتمع 

 . تعزيز روح التعاون و مفهوم العمل الجماعي بين الطالبات 

  تشجيع الطالبات للتعبير عن مايواجههن من مشكالت واقتراح

 الحلول املناسبة من وجهة نظرهن .

 راحات لتطوير الخدمات الطالبية والتوسع في املساهمة باالقت

 انشطتها في املجاالت العلمية و الثقافية و الاجتماعية .

  دراسة القضايا الطالبية واقتراح الحلول املناسبة لها وتقديمها

 للجهات املختصة في القسم 

 نشطة الطالبيةاملساهمة في وضع الخطط السنوية الالزمة لأل  

 ويتولى املهام التالية: الشئون الاكاديميةتابع لوكالة 

 الطالبات املستجدات وتهيئتهم وإعدادهم للحياة  استقبال

 الجامعية

  كانتمساعدة الطالبة في حل املشاكل التي تواجهها سواء 

سلوكية(  -مرضية -اقتصادية -أكاديمية -نفسية -)اجتماعية

ومن ثم اتخاذ الطرق املناسبة حسب ظروف كل حالة مع 

 مراعاة السرية التامة للحالة.

 و موقف لة أتقديم النصح واملشورة للطالبة للخروج من مشك

 يؤثر على مستواها الدراس ي أو حياتها بصفة عامة.

  القروض( للطالبة  –املالية) إلاعانات تقديم املساعدات

املحتاجة مع مراعاة السرية التامة .وفقا للقواعد املقررة من 

 الئحة الصندوق 

  متابعة الحاالت الصحية ) املرضية( للطالبات وعمل الالزم

لهن. مع الاحتفاظ بالتقرير الطبي الخاص بالطالبة للجوء إليه 

 عند الحاجة.

 التي تؤثر في سير  السلبيةت والظواهر الاهتمام بدراسة السلوكيا

 الدراسة. وعمل طرق الوقاية والعالج لهذه السلبيات.

 .اصدار بطاقات الخروج بعد موافقة ولي ألامر 

 قلق الاختبارات -تنفيذ الورش التدريبية مثل) املذاكرة الفعالة- 

التعامل الايجابي مع  –اتخاذ القرار  -تدوين املالحظات

 املشكالت....(

 :تستطيع الطالبة استخدام الجوال في  خدمة جوال الطوارئ

خاصة لديها وهى داخل  حالة الرغبة في الاتصال بذويها لظروف

 يتوافقغير الالكلية تقوم الطالبات بالتبليغ عن حاالت السلوك 

ويستخدم لنفس الغرض  لضرر. و خوف من التعرضأدون حرج 

 ةئة الطار الحاالت املرضي –في حاالت املشاجرات 

في الحاالت ئ  للطوار  جوال )

الضرورية اثناء الدوام 

 (الرسمي فقط

 0559608861جوال / 

 @guidancejecتويتر/     

ايميل/   

CEDFJ.GAC@ud.edu 
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 :تحتوى على كتب الدراسة الجامعية  خدمة املكتبة املجانية

تقدم من متطوعات وتقوم الطالبة باستخدام الكتاب طوال 

 حرية ارجاع الكتاب او الاحتفاظ به فترة دراستها ولها

  مخصص لوضع الاحتياجات  توفير ركنالامانات: خدمة

  الضرورية الخاصة بالطالبات. الشخصية

 : استالم املفقودات والاعالن عنها وتسليمها  املفقودات

 ألصحابها.

 :لبحوث وتسليمها الواجبات وااستالم  الواجبات والبحوث 

اجراء املكاملات من  ألعضاء هيئة التدريس )الرجال( مع امكانية

 تلفون املكتب

  لى خدمه إاستقبال املقترحات الايجابية وآلاراء التي تهدف

 الطالبة.

 تابع لوكالة شؤون الطالبات ويقدم الخدمات التالية :

 الحفظ وتثبيت والتجويد القرآن لتحفيظ دورات وتنفيذ إعداد 

 .بالكلية املصلى داخل

 الكلية مصلى داخل(  عامة و  تعليمية) وبصرية سمعية مكتبة إنشاء. 

 املعاصرة القضايا ملناقشة( النشاط وقت) ألاربعاء يوم تخصيص 

 .توعوي  بأسلوب املختلفة

 للطالبات النصح وتوجيه الشرعي بالزي  الطالبات التزام مراقبة 

 .املخالفات

 إلعداد الطالبي والتوجيه إلارشاد وحدة من املحولة الحاالت استقبال 

 الطالبات شؤون وكيلة وتزويد السلوك نوع حسب توعوي  برنامج

 .حالة كل عن مفصل بتقرير 

 سنوي  بشكل النبوية والسنة القرآن لحفظ مسابقة إقامة. 

 لحفظ سلمان ألامير  مسابقة في املشاركات الطالبات على إلاشراف 

 .الكلية طالبات فيها تشارك محلية مسابقات أي أو  الكريم القرآن

 أجل من للتعاون  الخيرية والجهات املؤسسات مع باالتصال القيام 

 .العمل مسيرة دعم

 داخل تثقيفية حوارات إلقاء طريق عن الديني الوعي نشر  في املساهمة 

 .املستجدة القضايا حول  توعوية مطويات وعمل الكلية

 ـ التهيئة أيام) الكلية في الطالبية ألانشطة بعض في الفعالة املشاركة 

 .)الثانوي  طالبات استضافة

 التوعية وحدة على ترد التي الدينية وألاسئلة الاستفسارات على الرد 

 .إلالكترونية املراسالت ذلك في بما الدينية

 0133463640تلفون / 

 336تحويلة /  

 

 عة لوكالة شؤون الطالبات وتقدم الخدمات التالية :تاب

 ألاولية لطالبات الكلية مثل: حاالت  ةمباشرة الحاالت إلاسعافي

 إلاغماء واملغص والصداع والصرع والجروح والحروق وغيرها.

  متابعة الحاالت املرضية املزمنة لطالبات الكلية مثل السكر والضغط

 وأمراض القلب والربو.

 ة إلى متقدمرضية التي تحتاج إلى رعاية تحويل الحاالت امل

 املستشفيات إذ لزم ألامر لذلك.

 0133463640تلفون / 

 363تحويلة /  
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 وبيان الطالبي والتوجيه إلارشاد وحدة من املحولة الحاالت استقبال 

ومحاولة إيجاد حلول  الطالبة دراسة مستوى  على الصحية الحالة أثر 

 مناسبة للطالبة.

  املساهمة في نشر الوعي الصحي عن طريق إلقاء محاضرات تثقيفية

الفرد داخل الكلية وعمل مطويات لزيادة الوعي الصحي  على مستوى 

وألاسرة واملجتمع حول املشكالت وألاخطار التي تهدد الصحة وسبل 

 الوقاية منها.

 هذه الخدمة تابعة لوكالة شؤون الطالبات

 خاصة بها في ألاماكن  يمكن للطالبة التقدم الستئجار خزانة

 املخصصة للخزائن بالكلية

 ( ملدة عام دراس ي 100تحدد رسوم الاستئجار بمبلغ و قدرة مائة  )ريال

و عند حاجة الطالبة للخزينة البد من تجديد طلب رسوم التأجير مع 

 .بداية العام الدراس ي

 فعلى بالخزائن يتعلق فيما للطالبات مشكلة أي حدوث حالة في 

 .وقتها في حلها العمل الخزائن  مسؤولة

  أخرى  مرة اتأجيره إعادة قبل مباشرة الخزينة قفل يتم تغيير. 

 في املستأجرة الطالبة مع أخرى  طالبة أي اشتراك منع على لتأكيدا 

 مالية غرامة دفع عليها ذلك تخالف التي الطالبة و  ذاتها الخزينة

 (.ريال 50) مقدارها

 0133463640تلفون / 

 268تحويلة /  
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