
 

 

  

 
 

 

 

  

دليل قسن العلوم 

 والدراسات األساسية

 هـ0441/0440

 املنمكة العزبية الضعودية      
  وسارة التعميه              
 جــــامعة تبــــوك            

  كمية اجملتنع               
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ّالّصالٗ ّالّضالو علٙ رصْل اهلل، صٔدىا حمند بً عبد اهلل، ّعلٙ آلُ  احلند هلل،

  ّصحبُ ّمً ّاالِ، ّمً صار علٙ ىَجُ ّاتبع ٍداِ.

 ّبعد،،،

فباألصال٘ عً ىفضٕ، ّبالئاب٘ عً كاف٘ الشمالء ّالشمٔالت ميضْبٕ قضه العلْو 

التحآا،  ّعاطز ّالدراصات األصاصٔ٘ بكلٔ٘ اجملتنع ٓطٔب لٕ أٌ أسجٕ إلٔكه خالص 

ٍـ ّأصأل اهلل جل ّعال أٌ جيعلُ 0441/0440التَاىٕ مبكدو العاو اجلامعٕ اجلدٓد 

 عاًما طٔبا مباركا لتحكٔل مشٓد مً اإلجناسات ّالتكدو ّالتينٔ٘ ّاالسدٍار لكلٔتيا العزٓك٘. 

زف بيشأٗ الكضه ّرؤٓتُ ّٓضزىٕ أٌ أقدو إلٔكه دلٔل قضه العلْو ّالدراصات األصاصٔ٘ بكلٔ٘ اجملتنع الذٖ َٓع

ّرصالتُ،  ّاملكزرات اليت ٓكْو بتدرٓضَا ّاخلطط الدراصٔ٘، كنا ٓشتنل الدلٔل علٙ بٔاىات ميضْبٕ الكضه مً أعضاء 

 ّعضْات ٍٔئ٘ التدرٓط.

      .ّاهلل املْفل ّاملضتعاٌ

 مشزف الكضه                                                                                                                                                                                     

 د. عمي حييى ىصز عبد الزحيه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :بياىات االتصال

 

  

 740ص. ب : /  70410 –طسٜل ضبا   – ، داَع١ تبٛى تبٛى  : دٟــــايعٓٛإ ايربٜ         :  غطس ايطالب  
 tcc@ut.edu.sa : ايربٜد اإليهرتْٚٞ 1033654110 :          ٖاتف            
 http://www.ut.edu.sa/ar/web/community-college/home : املٛقع اإليهتــسْٚٞ 1033654110 فانظ:            

 https://www.facebook.com/CommunityCollegeTabuk?fref=ts : ٛىـــــــــــــــــــطبــــــٝـــــف  غطس ايطايبات: 
 https://twitter.com/cc_tabuk : ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـتٜٛ 1044070070 ٖاتف:                      

   1033010010 فانظ:            

 



 :(الزصالة/  األهداف/  اليشأة) عامة ىبذة  .0

 

 ةأاليش
أٍٚ قطِ  ٖٚرا ايكطِ غري َاْح يدزد١ ايدبًّٛ، إال أْ٘، ٖـ0408َع َٝالد ن١ًٝ اجملتُع عاّ  أْػ٧ ايكطِ 

تؤًٖ٘ ياليتشام بأسد األقطاّ األنادمي١ٝ  اييتايعًّٛ ٚاملكسزات األضاض١ٝ بعض يٜدخٌ إيٝ٘ ايطايب دازضًا 

، تػٌُ ) يف املاضٞ ٜكدّ عددًا َٔ املكسزاتكطِ اي نإقد ٚ، ن١ًٝ اجملتُعيف املاذم١ يدزد١ )دبًّٛ املػازى( 

ٚايًػ١  ، ٚعًِ ايب١٦ٝ، ٚايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚايجكاف١ اإلضال١َٝ، ٚايسٜاضٝات، ٚاإلسؿا٤،، ٚاألسٝا٤ٚايهُٝٝا٤ ايفٝصٜا٤،

َٔ ايسنٝص٠ األضاض١ٝ تدزٜظ بانتف٢ ايكطِ يًُٓاٖر ايدزاض١ٝ ٚايتشدٜح َع خطٛات ايتطٜٛس ٚ ،اإلدمًٝص١ٜ(

دمًٝص١ٜ اإلايًػ١ ٚ، ، َٚٗازات االتؿاٍايًػ١ٜٛ ٚايهتاب١ٝٗازات امل) اييت متٓح ايطايب املٗازات ايالش١َ ٖٚٞ :املٛاد 

سؿا٤( ست٢ ٜتُهٔ ايطايب َٔ َتابع١ ايدزاض١ باألقطاّ األخس٣ إلٚا ،ايسٜاضٝاتٚٗا األٍٚ ٚايجاْٞ، ٝمبطتٜٛ

 بايه١ًٝ اذا َا ايتشل بٗا.
 

 

 األهداف

 ايطايب باملعازف األضاض١ٝ ايالش١َ يرباَر ن١ًٝ اجملتُع . تصٜٚد .0
ٚايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚايًػ١ اإلدمًٝص١ٜ   ،إنطاب ايطايب املعازف األضاض١ٝ يف )ايسٜاضٝات، ٚاإلسؿا٤ .2

 َٚٗازات االتؿاٍ (. ،احلاضبَٚٗازات 
 ايسٜاض١ٝ ٚاإلسؿا١ٝ٥ . املػهالتإنطاب ايطايب خطٛات ايتفهري املٓطكٞ حلٌ  .3

 .إنطاب ايطايب َٗاز٠ نتاب١ ايتكازٜس ايعسب١ٝ ٚاإلدمًٝص١ٜ .4
 

 

 الزصالة
 

 

ّٕ  دا٥ُا ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ يف ضا٥س األقطاّ اييت ٜسغب ايطايب يف االيتشام بٗا، يرا ت١٦ٝٗ ايطايب مبا ٜتٓاضب فإ

املٓاٖر ايدزاض١ٝ نًٗا، نٞ  أٟ تطٜٛس يألقطاّ األخس٣ ٜتبع٘ بايطسٚز٠ تطٜٛس أعِ ٚأمشٌ يًكطِ َٔ ْاس١ٝ

 .دمعًٗا دا١ُ٥ َال١ُ٥ ٚغا١ًَ
 

 

 



 : الكضهمتطمبات - 0

 ٖٚرٙ املكسزات ٖٞ:، األضاض١ٝ املكسزات ايدزاض١ٝ  يكطِ ع٢ً عدد َٔباتٓٗض اخلط١ ايدزاض١ٝ 

 املكزرات املطزوحة يف املضتوى األول . أ

 ايسَص اضِ املكسز
عدد ايطاعات  عدد ايٛسدات

 املعتُد٠
 املتطًب ايطابل

 تدزٜب عًُٞ ْظسٟ

 ELS 001 5 (0)ايًػ١ اإلدمًٝص١ٜ 
 ال ٜٛدد 5  

 CSC 001 3 َٗازات احلاضب اآليٞ
 ال ٜٛدد  3  

 COMM 001 0 َٗازات االتؿاٍ
 ال ٜٛدد  0  

 MATH 100 3 ايسٜاضٝات  
 ال ٜٛدد   3  

 MATH 106 3 َباد٨ ايسٜاضٝات
 ال ٜٛدد 3  

 

 املكزرات املطزوحة يف املضتوى الثاىي . ب

 ايسَص اضِ املكسز
عدد ايطاعات  عدد ايٛسدات

 املعتُد٠
 املتطًب ايطابل

 تدزٜب عًُٞ ْظسٟ

 ELS 002 5 (0)ايًػ١ اإلدمًٝص١ٜ 
  5 ELS 001 

 ARBW 201 0 هتاب١ٝايًػ١ٜٛ ٚايٗازات امل
 ال ٜٛدد  0  

 STAT 201   3 َكد١َ يف اإلسؿا٤
  3  MATH 100 

 

 



 : املكزرات توصيف  - 3

 

 (0) ايًػ١ اإلدمًٝص١ٜ  :زرـــــاملك هــــاص أ .   (0) ايًػ١ اإلدمًٝص١ٜ :زرـــــاملك هــــاص أ .
 ELS 002 :زرــاملك ورقه رمش ب .  ELS 001 :زرــاملك ورقه رمش ب .
  :زرــــاملك فـتوصي ز .   :زرــــاملك فـتوصي ز .

ضتُاع ٚاحملادث١ الت١ُٝٓ َٗازات اٜٗدف ٖرا املكسز إىل   

ٚايكسا٠٤ ٚايهتاب١ يف ايًػ١ اإلدمًٝص١ٜ ايعا١َ ٚتكدِٜ 

ضتٝعابٞ الخمتاز٠ تٓاضب املطت٣ٛ ا َفسدات ٚقٛاعد

يًطالب، نُا تطِ ٖرٙ املاد٠ متازٜٔ يبٓا٤ املفسدات 

 ضرتاتٝذٝات ايكسا٠٤ ٚايهتاب١.اٚتعصٜص 

 

عطا٤ ايطايب ايفسؾ١ ملُازض١ إإىل ٜٗدف ٖرا املكسز    

بايًػ١ ٠٤ ٚايهتاب١ اضتُاع ٚايتشدخ ٚايكساالَٗازات 

ٚت١ُٝٓ ٖرٙ املٗازات يًٛؾٍٛ بِٗ إىل اإلدمًٝصب١، 

نُا ٜٗدف إىل تػذٝع ايطالب ع٢ً  بطالق١، اضتعُاهلا

ضتخداّ تسانٝب ذم١ٜٛ َٔ أدٌ ت١ُٝٓ ايكدز٠ ع٢ً ا

ٚحتطني َٗازات ايتٛاؾٌ  ،ضتخداّ ايًػ١ بطالق١ا

 ايًػٟٛ يد٣ ايطالب. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0ايسٜاضٝات ) :زرـــــاملك هــــاص .أ   َباد٨ ايسٜاضٝات :زرـــــاملك هــــاص أ .
 Math100 :زرــاملك ورقه رمش ب .  Math106 :زرــاملك ورقه رمش ب .
  :زرــــاملك فـتوصي ز .   :زرــــاملك فـتوصي ز .

يتعسف ع٢ً أضاضٝات ايسٜاضٝات اٜٗدف ٖرا املكسز إىل   

ايبشت١ ايت٢ حيتادٗا ايطالب يدزاض١ ايتخؿؿات 

إذ ميهٔ ايطايب َٔ  ؛به١ًٝ اجملتُع ملطسٚس١ااألدب١ٝ 

 ايتش١ًًٝٝ ٚايفهس١ٜ ٚاملٓطك١ٝ. ٘تطٜٛس َٗازات

 

يتعسف ع٢ً أضاضٝات ايسٜاضٝات إىل اٜٗدف ٖرا املكسز   

ايبشت١ ايت٢ حيتادٗا ايطالب يدزاض١ ايتخؿؿات 

سٝح ٜطٛز دزاض١ ٖرا املكسز َٔ  ،ايع١ًُٝ به١ًٝ اجملتُع

١ٝ يد٣ ايطايب عال٠ٚ ع٢ً ايكدزات ٚاملٗازات ايسٜاض

إنطاب٘ ايعدٜد َٔ َٗازات ايتفهري املٓطك٢ حلٌ 

 ايسٜاض١ٝ. املػهالت

 
 



 

 املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚايهتاب١ٝ :زرـــــاملك هــــاص أ .  َباد٨ اإلسؿا٤ :زرـــــاملك هــــاص أ .
 ARBW 201 :زرــاملك ورقه رمش ب .  STAT 201 :زرــاملك ورقه رمش ب .
  :زرــــاملك فـتوصي ز .   :زرــــاملك فـتوصي ز .

يتعسف ع٢ً أضاضٝات عًِ اٜٗدف ٖرا املكسز إىل   

اإلملاّ  نُا ٜٗدف إىل ،ستُاالتالاإلسؿا٤ ايسٜاض٢ ٚا

باملباد٨ ٚاملفاِٖٝ األضاض١ٝ يعًِ اإلسؿا٤ ايسٜاض٢ 

ٚتطٜٛس قدزات ايتشًٌٝ اإلسؿا٢٥ يًبٝاْات يد٣ 

 .يطالبا

ايًػ١ٜٛ  يطالباملكسز إىل ت١ُٝٓ َٗازات اٜٗدف ٖرا   

ذيو بتعُٝل َعسف١ ايطايب ايٓش١ٜٛ ٚ ايهتاب١ٝ،ٚ

مبا ٜؤدٟ إىل اضتخداّ ايًػ١  َال١ٝ٥،إلٚايؿسف١ٝ ٚا

 . قسا٠٤ ٚنتاب١ ٚحتدثًا ؾشٝشًا ايعسب١ٝ اضتخداًَا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 َٗازات احلاضب :زرـــــاملك هــــاص أ .  االتؿاٍَٗازات  :زرـــــاملك هــــاص أ .
 CSC 001 :زرــاملك ورقه رمش ب .  COMM 001 :زرــاملك ورقه رمش ب .
  :زرــــاملك فـتوصي ز .   :زرــــاملك فـتوصي ز .

ف ٖرا املكسز إىل تعسٜف ايطايب باملفاِٖٝ  ٚاملباد٨ دٜٗ 

ا ٜطاعد ع٢ً حتكٝل ليٝات٘ مباألضاض١ٝ يالتؿاٍ 

ٚأدٚات٘ ٚ ذيو َٔ خالٍ ايتعسٜف بأْٛاع٘ املختًف١ 

فطٌ أٜطُٔ يًطايب اضتخداَ٘ ع٢ً األَس ايرٟ 

 ايطبٌ ٚزبط٘ بايٛاقع .

 

إنطاب ايطايب املفاِٖٝ ٚ املٗازات إىل ٜٗدف ٖرا املكسز    

الضتخداّ احلاضب ٚذيو يتؿُِٝ األْٛاع  ١ايالشَ

املختًف١ َٔ ايسضَٛات ٚ ايؿٛز مبا فٝٗا ايسضَٛات 

 .ٚايؿٛز املتشسن١

 

 



 

 يف قضه العموو والدراصات األصاصية : اهليئة التدريضية

  األصاتذة املشاركون أ.

 املْقع اإللكرتّىٕ الربٓد اإللكرتّىٕ التحْٓل٘ االصه 

 m_habbash@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u14562 3761 ٖباؽزؾعإ حمُد بٔ د. َٓؿٛز  0

 aabdelrahem@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u56536 3117 د. عًٞ حي٢ٝ ْؿس عبد ايسسِٝ 0

 ksmahmoud@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/ksmahmoud 3118 د. خايد ضٝد حمُٛد إبساِٖٝ 3

 m_habbash@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u14562 3761 ٖباؽزؾعإ حمُد بٔ د. َٓؿٛز  4

 

 

  املضاعدوناألصاتذة  أ.

 املْقع اإللكرتّىٕ الربٓد اإللكرتّىٕ التحْٓل٘ االصه 

 tsaudi@ut.edu.sa https://www.ut.edu.sa/ar/web/u58156 3144 د. تاَس تٛفٝل ضعٛدٟ 0

 y.mahrous@ut.edu.sa https://www.ut.edu.sa/ar/web/u4585 3177 د. ٜطسٟ بٔ حمُد ٜٛضف حمسٚع 0

 h.alamri@ut.edu.sa https://www.ut.edu.sa/ar/web/u10776 2355 د. ٖاْٞ بٔ عٝد ايعُسٟ 3

  kalenazy@ut.edu.sa  د. خايد بٔ عًٞ َسٜبد ايعٓصٟ 4

    د.  5

 nbazuhair@ut.edu.sa https://www.ut.edu.sa/ar/web/u13146 7411 د. ْسدظ بٓت عبد ايػفاز باشٖري 6

 rattia@ut.edu.sa https://www.ut.edu.sa/ar/web/u58151  د. زغا بطْٝٛٞ حمُد عط١ٝ 7

 

 



 

 

  :احملاضزون واملعيدون ز.

 املْقع اإللكرتّىٕ الربٓد اإللكرتّىٕ التحْٓل٘ االصه 

 http://www.ut.edu.sa/ar/web/u200944   أمحد ايرنٞ ايػسانٞأ/  -0

 https://www.ut.edu.sa/ar/web/u10308   ضساٟ ساَد ايبًٟٛ أ/ ايعٓٛد -0

    أ/ أمسا٤ حمُد ايسَٝؼ -3

 nabuhajras@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u2421  بٛ ٖذسعأ  ْٛف َٓؿٛزأ/  -4

 

 (ز٥ٝظ/ َػسف ايكطِ)  بياىات االتصال -7

 )مشزف الكضه/ شطز الطالب( عًٞ حي٢ٝ ْؿس عبد ايسسِٝد. 

  1033654110 فانظ : 1033654111 ٖاتف : 

  130ؾٓدٚم بسٜدٟ  10310تبٛى  ايربٜد:

  aabdelrahem@ut.edu.sa ايربٜد اإليهرتْٚٞ:

 college/basic-http://www.ut.edu.sa/web/community املٛقع اإليهرتْٚٞ:
 

  

 )مشزف٘ الكضه/ شطز الطالبات( د. زغا بطْٝٛٞ عط١ٝأ/ 

  1033010010 فانظ : 1033010010/056 ٖاتف : 

 

 


