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 الوكيل كلمة

 عبدالعزيز بن عبدهللا العثماند. 

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 

 

 

والسممممالم علممممى أشممممرف المرسمممملين والمبعمممموث رحمممممة للعممممالمين سمممميدنا بسممممم ل والصممممالة 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسممممرني أن أقممممدم التقريممممر السممممنوي لوكالممممة الجامعممممة للشممممؤون التعليميممممة واألكاديميممممة الممممذي جمممماء 

 للجهود الدؤوبة التي تبذل في جميع الوحدات المرتبطة بالوكالة. تجسيدا  

عممممممن الوكالممممممة ورؤيتهمممممما ورسممممممالتها وقيمهمممممما وأهممممممدافها  ويتضمممممممن هممممممذا التقريممممممر نبممممممذة

حققتهمممما إلنجممممازات التممممي ل ا  ، وهيكلهمممما التن يمممممي والوحممممدات المرتبطممممة بهمممما، وعرضمممماالسممممتراتيجية

الفعاليممممات التممممي أقيمممممت علممممى ، إضممممافة إلممممى بيممممان هممممـ1438/ 1437 الوكالممممة فممممي العممممام الدراسممممي

المتناميممممة كانممممت تح ممممى بالممممدعم فعاليممممات . وهممممذه اإلنجممممازات والوخارجيمممما   صممممعيد الجامعممممة داخليمممما  

 ، الممذي ممما فتمم  يسممير بهممذه الجامعممة-يحف ممه ل -والرعايممة الكريمممة مممن لممدن معممالي مممدير الجامعممة

نحمممو النممممو والتقمممدم والرقمممي واإلنجممماز بثقممة واقتمممدار وخطممموات وئيمممدة مدروسمممة ملؤهممما التفممماؤل حثيثمما  

 .به في جميع المجاالتساني والرقي والبذل والعطاء واستثمار العقل اإلن
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 :واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكالة عن نبذة
 

لية ة التي تعنى بشكل مباشر بالعماديمية أحد أركان الجامعة الرئيستعد وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألك

التعليمية والتعلمية الموجهة للطالب، وبالجوانب األكاديمية المرتبطة بأعضاء هيئة التدريس. ويرتبط وكيل الجامعة 

وعدد من  مساعدين ثالثةللشؤون التعليمية واألكاديمية في الهيكل التن يمي للجامعة بمدير الجامعة مباشرة ويساعده 

 مكتب ومجموعة من الموظفين لتن يم وتسيير العمل فيها.المشرف على الوإدارة لمكتبه تتكون من  المستشارين

الوكالة في اهتماماتها وصالحياتها باالرتقاء بمدخالت ومخرجات العملية التعليمية انطالقا  من البرامج تركز و 

تسعى انسجاما  مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها إلى بناء الطالب معرفيا  كما أنها األكاديمية وصوال بها إلى الريادة العالمية. 

تطوير البرامج األكاديمية القائمة، وطرح برامج جديدة عالية الجودة تتناسب وخطط التنمية الوطنية  عن طريقومهاريا  

 وتخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل. 

 البرامجو وبعض العمادات المساندة والمراكز األكاديمية كليات الجامعةويرتبط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية و

 وعدد من اللجان الدائمة هي: 

 كليات الجامعة.  (1

 معهد اللغويات العربية. (2

 عمادة شؤون القبول والتسجيل.  (3

 عمادة شؤون الطالب.  (4

 .األولى المشتركةعمادة السنة  (5

 إدارة البرامج والخطط الدراسية.  (6

 م. يوالتعلالتعلم التميز في مركز  (7

 المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية. (8

 اللجنة الدائمة للخطط والن ام الدراسي.  (9

 اللجنة الدائمة للمتعاونين.  (10

 اللجنة الدائمة لطالب المنح.  (11

 . اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية (12

 التعليم. ادرات وزارةلجنة متابعة تنفيذ مب (13

 العملية التعليمية والخطط الدراسية.لجنة تطوير  (14

 اللجنة الدائمة لتطبيق حوافز أعضاء هيئة التدريس. (15
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 اللجنة الدائمة للنظر في تظلمات أعضاء هيئة التدريس بشأن تقاويم األداء الوظيفي. (16

 امج االبتعاث الداخلي. نبر (17

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين (18

 والطالبات الصم وضعاف السمع.برنامج التعليم العالي للطالب  (19

 برنامج الوصول الشامل. (20

 :مهامها
 

 وتتلخص مهام الوكالة الرئيسة فيما يلي: 

 متابعة معايير القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. (1

 متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية. (2

 بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب.متابعة األنشطة الطالبية وصندوق الطالب  (3

مساعدة الكليات واألقسام في إعداد البرامج األكاديمية بما يتناسب وعمليات التنمية واختيار الوسائل التي تحقق  (4

 ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

 اإلشراف على آليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية. (5

 الخطط والنماذج التي تحقق األداء المتميز والمتطور في إعداد الخطط الدراسية.إعداد األدلة و (6

 متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محليا  وخارجيا . (7

التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها لتن يم ورش العمل والدورات التدريبية في مجاالت  (8

 اهتمامها. 

 لتميز في التعلم والتعليم.اإلشراف على مركز ا (9
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 للوكـالـة التنظيمـي الهيكل
 

 

مساعدية الوكالة 

 للشؤون العامة

مساعدية الوكالة 

للتدريب والتعلم 

 التطبيقي

إدارة الخطط والبرامج 

 الدراسية

مساعدية الوكالة 

 لشؤون الخطط

وحدة الدراسات 

 األكاديمية 

وحدة الخطط 

 والبرامج الدراسية

وحدة ضمان 

 الجودة

مساعدية الوكالة 

 للتطوير التعليمي

التميز في مركز 

 التعلم والتعليم

 السكرتارية

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 واألكاديمية

 إدارة الوكالة

وحدة 

الشؤون 

 المالية

وحدة 

االتصاالت 

والخدمات 

وحدة 

العالقات 

 العامة

وحدة تطبيق 

مهام إدارة 

 الجودة

وحدة 

 المتابعة

السنة عمادة 

 األولى المشتركة

شؤون عمادة 

 الطالب

 الكليات

 والمعاهد

عمادة شؤون 

 القبول والتسجيل
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 :الوكالة ستراتيجيةا

  

 :  الرؤية

 بيئة تعليمية أكاديمية رائدة لبناء مجتمع المعرفة.

 

 :الرسالة

تنسجم مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل من خالل بيئة تعليمية تعلمية تقديم برامج أكاديمية متميزة 

 محفزة وشراكة مجتمعية فاعلة.

 

 :االستراتيجية األهداف

 تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودة الشاملة. .1

 بداع والتميز.تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لإل تهيئة بيئة .2

 والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالة.رفع كفاءة األداء للكليات  .3

 دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجها. .4

 بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع. .5

 اعتماد معايير لقبول طالب المرحلة الجامعية ترتكز على استقطاب الطالب المتميزين. .6

 

 : القيم

 الجودة والتميز: (1

اليب والمقاييس التربوية و الفكرية في التعليم والتعلم و االبتكار وتطبيق تلتزم الوكالة بأرقى األس

 أحدث  مقاييس األداء.

 الحرية األكاديمية: (2

تلتزم الوكالة بتشجيع االستكشاف الفكري المنضبط وترسيخ التقاليد األكاديمية الرصينة في جميع 

 جوانب األنشطة األكاديمية.    

 األصالة والمعاصرة: (3

الوكالة  بثوابت الموروث الثقافي والحضاري لألمة مع االنفتاح العلمي والتقني الثقافي تلتزم 

 المعاصر.
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 العمل بروح الفريق: (4

تلتزم الوكالة بمبدأ العمل بروح الفريق لتحقيق أهدافها بتعزيز األدوار المؤسسية والعمل باحترافية 

 واقتدار.

 المسؤولية االجتماعية: (5

الشراكات المحلية والعالمية الفاعلة التي تسهم في بناء مجتمع المعرفة بتوفير تلتزم الوكالة بتحقيق 

 فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.

 الشفافية والمساءلة: (6

تلتزم الوكالة بتوثيق جميع إجراءاتها وعرضها على المجتمع المعني لقياس مدى إسهامها في تقدم 

 المجتمع ورفاهيته.
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 إنجازات الهدف األول في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:  1 جدول

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 الهدف االول

تقديم برامج 

أكاديمية 

رائدة وفق 

معايير 

الجودة 

 الشاملة.

 

 

80% 

المبادرة 

 االولى

الدراسية لمواكبة تطوير البرامج 

المستجدات بما يتناسب مع 

احتياجات المجتمع الحالية 

 والمستقبلية.

 

90% 

تم االنتهاء من وضع معايير للتأكد من تحقيق األهداف  -

 المتوقعة للبرامج األكاديمية .

من مجالسها االستشارية بعضوية عدد  %95شكلت الكليات  -

 من مسئولي القطاع الخاص والعام .

االنتهاء من وضع اآللية المناسبة لمعالجة التخصصات تم  -

 المتناظرة بالجامعة.

تمت وضع اآللية لمعالجة  ازدواجية  األقسام المتناظرة   -

 بالجامعة .

المبادرة 

 الثانية

 

 

 

 

ضمان تطبيق معايير الجودة 

واالعتماد األكاديمي في جميع 

 البرامج األكاديمية.

 

 

90% 

من برامج الجامعة على االعتماد األكاديمي   %29حصول  -

 .على االعتماد االكاديمي الدولي %81الوطني و 

 تم  االنتهاء من وضع معايير تقييم أداء الكليات . -

تم قياس نسبة رضا أصحاب العمل)الجهات المستفيدة( عن  -

 أداء الخريجين سنويا .

يا من برامج الجامعة سنو % 10تمت مراجعة وتطوير  -

ويكون الهدف  لتتوافق واحتياجات المجتمع وسوق العمل.

 .%100 محقق

من برامج الجامعة سنويا للتأكد من  %10تمت مراجعة  -

 جودة المخرجات وطرق التدريس.

المبادرة 

 الثالثة

 

اقتراح برامج أكاديمية مبتكرة في 

 الجامعة.

 

 

75% 

وإقرار الضوابط تمت وضع آلية  لتطبيق البرامج البينية 

البينية، وشرعت اللجنة المسؤولة بالتواصل مع الكليات 

 .الستحداث برامج بينية جديدة 

وتقوم الوكالة من خالل مشروع تطوير العملية التعليمية 

 والخطط الدراسية بدعم المشروع من خالل تطبيق مشروع

)تشجيع ودعم شراكات األقسام من خالل المناهج والمقررات 

خصصات البينية( على كليات الطب والهندسة ذات الت

 .% 80متحقق  .والسياحة واآلثار

من البرنامج  اإلبداعية )  درجة الشرف   %70وكما تم تنفيذ 

 .(المعلوماتية الصحية التطبيقي –الرياضيات اإلكتوارية  -

 

  



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

14 

  

 الهدف األول مبادرات نسبة إنجاز مشاريع: 1 شكل

  

100100100

80

100100100100

70

80

تحديد آلية 
واضحة لقياس
مدى تحقيق 
األهداف 

والمخرجات 
التعليمية 
المتوقعة 
للبرامج 
.األكاديمية

التأكيد على
دور القطاع 
العام والخاص 
في تطوير 
البرامج 
.األكاديمية

معالجة 
ازدواجية 

التخصصات 
المتناظرة في

.الجامعة

ة  تنفيذ مراجع
ج دورية للبرام
األكاديمية 
للتأكد من 
جودة 

المخرجات 
وطرق 
.التدريس

التأكيد على
كافة البرامج
األكاديمية 
بااللتزام 
بمعايير 
االعتماد 
.األكاديمي

وضع ·

يم معايير لتقي
أداء الكليات 

.سنويا

تحديد آلية 
ى لقياس مستو

أداء الطالب 
الخريجين 
ا ومستوى رض
أصحاب 
.العمل

تطوير الخطط
الدراسية 
ير لتناسب معاي
االعتماد 
األكاديمي 
واحتياجات 
المجتمع 
.وسوق العمل

اقتراح برامج
.بينية

طرح برامج 
أكاديمية 
.إبداعية
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 الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةالهدف الثاني في إنجازات :2جدول 

 االنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 

 الهدف الثاني

 

تهيئة بيئة 

 تعليمية تعلمية

جاذبة 

ومحفزة 

لإلبداع 

 والتميز.

 

 

90% 

 

 

المبادرة 

 االولى

 

تنمية وتطوير كادر تدريسي 

لتلبية احتياجات البرامج 

 األكاديمية

 

60% 

من ن ام الحوافز التشجيعية للتدريس واألداء  %20إنجاز -

 المتميز خالل السنة األولى.

من األقسام بأعضاء هيئة التدريس المتميزين  %10دعم -

 خالل السنة األولى من الخطة.

والمساءلة بالجامعة خالل من بناء ن ام للتقييم  %30إنجاز -

 السنة األولى

البدء بتطبيق المعايير ون ام المساءلة خالل السنة الثالثة من -

 الخطة بعد موافقة مجلس الجامعة.

 

المبادرة 

 الثانية

 

تدريب أعضاء هيئة التدريس 

 على استخدام التقنيات الحديثة

 

100% 

األولى  من تركيب القاعات  الذكية في السنة  %15إنجاز   -

 من الخطة.

من  %10التفاعلي على  LMSاستخدام ن ام إدارة التعلم  -

 برامج الجامعة خالل السنة األولى من الخطة.

من أعضاء هيئة التدريس على استخدام  %20تدريب   -

 التقنيات الحديثة في التدريس سنويا .

 

المبادرة 

 الثالثة

 

 

تحسين مستوى الخدمات 

 الطالبية

 

90% 

معالجة حاالت الطالب المتعثرين دراسيا  على مستوى تتم  -

وذلك من خالل ربطه بمشروع العملية التعليمية ) الجامعة.

تحديد أسباب التعثر الدراسي لدى الطالب عن طريق 

التشخيص المبكر لحاالت التعثر الدراسي .....(. وقد  بلغ 

طالب وطالبة ، وكما   157عدد الطالب المستفيدين 

بة الحرمان في المقررات المسجلة  بنسبة انخفضت نس

وانخفضت نسبة االعتذارات عن المقررات   95%

 .%96الدراسية بنسبة 

ياجات تم إصدار دليل لحقوق وواجبات الطالب ذوي االحت -

 .الخاصة

يتم تقييم برامج األنشطة والخدمات الطالبية على مستوى   -

 الكليات.

 ستوى الكليات.تم إنشاء وحدات التوجيه واإلرشاد على م -

 اليا  ح  البرامج اإلثرائية للطالب المتفوقين فريقويقوم  -

 المتفوقين الطالببوضع تصور عن آلية متابعة ورعاية 

بكلياتهم عن طريق تتبع  الطالبوالمبدعين بعد التحاق 

من خالل عمادة القبول والتسجيل ورصدهم ومن ثم  الطالب

تكليف منسقين في كل كلية وقسم بحسب العدد لإلشراف 

عليهم. ولضمان استمرارية البرنامج فقد تم االتفاق على أن 

يكون هناك مدير واحد للبرنامج ومساعد له للمتفوقين 

 .ومساعد للمبدعين وكذلك مساعدات للشطر النسائي

المبادرة 

 الرابعة

استكمال خطة التعلّم والتعليم 

 %100بالجامعة.
 تم التنفيذ
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 الهدف الثاني مبادرات نسبة إنجاز مشاريع: 2شكل

 

 

 

 

 

 

 

60

80

90

100100100

75

90

100100

60

100
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 واألكاديميةإنجازات الهدف الثالث في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية :  3جدول 

 

 

 الهدف الثالث مبادرات نسبة إنجاز مشاريع 3 شكل

 

 الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةالهدف الرابع في إنجازات :  4جدول 

100100100100100100

التأكيد على الحصول

.ISOعلى شهادة الـ 
تدريب العاملين في 
الوحدات اإلدارية 
والكليات والعمادات 
المساندة المرتبطة 

.بالوكالة

تطوير نظام فاعل 
لمراجعة أداء وإنجاز 
الوحدات والعمادات 
.المرتبطة بالوكالة

ق رفع مستوى  التنسي
والتعاون بين الوكالة
.والعمادات المساندة

إعداد حقائب تدريبية
للقيادات األكاديمية 

.بالجامعة

تدريب القيادات 
ن األكاديمية لمن يكلفو

بالعمل عميدا أو وكيال
.للكلية أو رئيس قسم

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 

 

 

 

 

الهدف 

 الثالث

 

رفع كفاءة 

األداء 

للكليات 

والعمادات 

المساندة 

المرتبطة 

 بالوكالة

90% 

 

 

 المبادرة االولى

 

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية 

والكليات والعمادات المساندة 

 المرتبطة بالوكالة.

100% 

من الوحدات  %40تم حصول أكثر من   -

والكليات والعمادات المرتبطة بالوكالة على 

 .اآليزو 

من العاملين  %20 حوالي   يتم تدريب -

في الوحدات والكليات والعمادات المرتبطة 

 بالوكالة سنوياً.

 المبادرة الثانية

 

تطوير قيم المشاركة 

 والمساءلة

70% 

الوحدات تم إعداد نظام لمراجعة أداء  -

 والعمادات المرتبطة بالوكالة.

تم االنتهاء من بناء اآلليات المناسبة لرفع  -

مستوى التعاون والتنسيق بين الوحدات 

 والعمادات المساندة.

 

 المبادرة الثالثة

 

)رفع كفاءة القيادات األكاديمية 

بالجامعة )عمداء ووكالء 

 الكليات، ورؤساء األقسام

100% 

التدريبية الخاصة تم إنجاز الحقائب  -

 .بشكل مستمر بالقيادات األكاديمية بالجامعة

يتم تدريب جميع المكلفين الجدد على  -

 برنامج القيادات األكاديمية.

من القيادات األكاديمية  %30تم  تدريب  -

ً لمن هم على رأس العمل   .سنويا
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 الهدف الرابعمبادرات نسبة إنجاز مشاريع : 4 شكل

  

100

10

100100

عقد ورش عمل ولقاءات دورية 
.لتشجيع التواصل األكاديمي

ات إصدار دليل إجرائي لوضع اآللي
المناسبة للتواصل والتنسيق 

األكاديمي

دعم ومساندة الكليات نحو عقد 
االتفاقيات ومذكرات التعاون 

.  األكاديمية

ت الشراكة مع وكالة الجامعة للدراسا
العليا والبحث العلمي في إبرام
برامج االتفاقيات األكاديمية الخاصة ب

.التوأمة في الكليات

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 

الهدف 

 الرابع

 

دعم بناء 

جسور 

التواصل 

األكاديمي 

داخل 

الجامعة 

 وخارجها

 

90% 

المبادرة 

 االولى

تشجيع الكليات على التواصل 

والتنسيق األكاديمي مع 

 مؤسسات التعليم العالي.

70% 

تم االنتهاء من إعداد خطة لتنظيم فعاليات عقد ورش  -

العمل الخاصة بتشجيع التواصل األكاديمي مع 

 المؤسسات األكاديمية األخرى.

تم االنتهاء من إعداد الدليل اإلجرائي لوضع اآلليات  -

 للتواصل والتنسيق األكاديمي .المناسبة 

المبادرة 

 الثانية

تعزيز برامج التوأمة مع 

المؤسسات األكاديمية العالمية 

 المتميزة.

100% 

 

تم وضع الضوابط واإلجراءات الخاصة ببرامج التوأمة  -

في الكليات بالتنسيق مع وكالة الجامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي.

المبادرة 

 الثالثة

شراكة مع وكالة الجامعة بناء 

للدراسات العليا والبحث العلمي 

 فيما يخص برامج التوأمة.

100% 

تم االنتهاء من وضع آليات التعاون والشراكة مع وكالة  -

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الخاصة بإبرام 

 اتفاقيات برامج التوأمة األكاديمية في الكليات.
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 إنجازات الهدف الخامس في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية :5 جدول

 

 االنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 

 الهدف الخامس

 

بناء شراكات 

فاعلة مع 

 مؤسسات

 المجتمع.

 

55% 

 

المبادرة 

 االولى

 

 

تطوير ودعم الخدمات التي 

 تقدمها الجامعة للمجتمع.

50% 

تم وضع الضوابط واإلجراءات لتنظيم وتفعيل  -

الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع بكافة 

مؤسساته من خالل مكتب العالقات المجتمعية 

والذي كان تحت مظلة  وكالة التطوير  ، سابقاً 

واالعمال  والذي سيفعل دوره بعد موافقة معالي 

وكالة الجامعة للتخطيط مدير الجامعة تحت مظلة 

 .والتطوير

المبادرة 

 الثانية

 

 

تطوير وتقوية العالقة مع 

 الخريجين.

 

60% 

 للتأمينات العامة المؤسسة موافقة على الحصول -

 عن بمعلومات الخريجين مركز لتزويد االجتماعية

. الخاص القطاع في يعملون والذين الخريجين جميع

 جهة التوظيف، سنة) المعلومات هذه وتشمل

( . االول الراتب مقدار التواصل، ارقام التوظيف،

 .  %80  انجاز بنسبة

-  

 بالجامعة والتسجيل القبول عمادة مع التواصل -

 تقريبا خريج ألف 140 عن معلومات لتوفير

 سنة و المدني، السجل رقم البيانات هذه وتشمل

 .%60 انجاز بنسبة.  والتخصص التخرج،

-  

 نع ببيانات الجامعة لتزويد علم شركة مع التواصل -

. الحكومي القطاع في والعاملين الجامعة خريجي

 .%20 انجاز بنسبة

-  

 قرم لتخصيص بالجامعة المقار توزيع للجنة الرفع -

 .%80 انجاز بنسبة. الجامعة بهو في للمركز

-  

( هدف) البشرية الموارد صندوق مع التنسيق -

 بالجامعة الخريجين مركز دعم مشروع على للتوقيع

 واإلرشاد التدريب مسار وهما مسارين ويتضمن

 .%50 انجاز بنسبة. التوظيف ومسار المهني

-  

 ةبنسب. الخريجين بمركز للعمل بشرية كوادر طلب -

 . %50  انجاز

-  

 الخريجين لمركز االلكتروني الموقع تجهيز -

 على للعمل االلكترونية التعامالت عمادة ومخاطبة

 خارجية جهات عدة مع التواصل تم كما تطويره

 لمراكز االلكترونية المواقع أفضل على لالطالع

 .%40 انجاز بنسبة. الخريجين
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 لهدف الخامسا مبادراتنسبة إنجاز مشاريع : 5 شكل

  

80

10

606060

د تشجيع الكليات على عق
شراكات مع مؤسسات 

.  المجتمع

يرة تقديم برامج أكاديمية قص
متميزة وخدمات استشارية 

عة تلبي وتثقيفية توعوية متنو
.  احتياجات أفراد المجتمع

جين إنشاء قاعدة بيانات للخري
وتحديثها بشكل مستمر 
ة واالستفادة منها في متابع
.  الخريجين والتواصل معهم

تنظيم لقاءات دورية مع 
.الخريجين

ر مع تشجيع التواصل المستم
مؤسسات المجتمع بهدف 
.نإيجاد فرص عمل للخريجي
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 إنجازات الهدف السادس في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:  6 جدول

 االنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 

 الهدف السادس

 

رفع معايير 

قبول طالب 

المرحلة 

الجامعية بحيث 

ترتكز على 

الكيف وليس 

 الكم.

 

100% 

المبادرة 

 االولى

 

تحديد الطاقة االستيعابية 

المثلى للتخصصات في بداية 

كل عام وأعداد الطالب الذين 

 يمكن قبولهم.

100% 

من الدراسة الخاصة بإعداد آلية مناسبة  %20تم إنجاز   -

لقبول الطالب بالعدد األمثل بحسب التخصصات لمرحلة 

 البكالوريوس خالل السنة األولى من الخطة.

تم  البدء بتطبيق األعداد المثلى بعد موافقة مجلس    -

 الجامعة

من تقويم تجربة تطبيق تلك األعداد  %50تم إنجاز    -

المثلى لقبول الطالب على الكليات والجامعة بشكل عام في 

 السنة الرابعة من الخطة.

المبادرة 

 الثانية

تبني سياسة قبول ترتكز على 

مبدأ التنافس لضمان مدخالت 

 عالية الجودة.

100% 

 متحقق من خالل القبول االلكتروني

المبادرة 

 الثالثة

تعزيز سياسة الجامعة في 

 جذب الطالب المتميزين.

100% 
 متحقق

 

 

 الهدف السادس مبادراتنسبة إنجاز مشاريع : 6 شكل
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متابعمممممة جمممممزء كبيمممممر ممممممن مبمممممادرات الخطمممممة اإلسمممممتراتيجية للجامعمممممة ، وذلمممممك  و تتمممممولى الوكالمممممة    

ومنسممممق الخطممممة االسممممتراتيجية لوكالممممة الجامعممممة  بالتنسمممميق بممممين مممممدراء البممممرامج فممممي عمممممادة التطمممموير

للشممممؤون التعليميممممة واألكاديميممممة، وذلممممك بممممإجراء جمممموالت ميدانيممممة وزيممممارات لمسممممؤولي المبممممادرات 

والفنيمممممة المتعلقمممممة بالمبمممممادرة للجهمممممة المنفمممممذة،وعلى األخمممممص المبمممممادرات لتقمممممديم المسممممماعدة االداريمممممة 

 .المتعلقة بالتميز

 نسبة إنجاز مبادرات جامعة الملك سعود  التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية :7جدول 

 االنجازنسبة  المبادرات

 %90 التميز في البتروكيماويات

 %35 التميز في التعليم

 %50 التميز في االدارة

 %20 التميز في التخطيط العمراني

 %20 التميز في التمويل /التأمين

 %30 التميز في تقنية المعلومات

تقليل أعداد الطالب في فروع الرياض من خالل 

 تشديد معايير االلتحاق بالجامعة
100% 

في  المشتركةاألولى تبني رؤية مختلفة إزاء السنة 

مجاالت أكاديمية واسعة وتعزيزها لزيادة  3

 مردودها
100% 

توظيف طرق تدريس إبداعية في عموم البرامج 

 األكاديمية بالجامعة
90% 

 ومستمر
رفع معايير إجادة اللغة اإلنجليزية المطلوبة 

 للتخرج
100% 

استحداث برنامج لدرجة الشرف لطالب الجامعة 

 المتفوقين
80% 

 ومستمر

 %95 استحداث مجلس استشاري لكل كلية

 استحداث من ومة أنشطة غير دراسية
100% 

 ومستمر

 %100 استحداث هيئة تن يم طالبية
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 الدراسية والبرامج الخطط إدارة
 

 طبيعة اإلدارة:

 إدارة تنفيذية لإلشراف على الخطط والبرامج الدراسية والعمل على تطويرها.

 هيكل اإلدارة: 

ترتبط اإلدارة وفق هيكلها التن يمي بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ولها ارتباط مباشر 

بعمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديمية للتعاون معهم في متابعة كل ما يتعلق بالخطط الدراسية وسبل 

 لي:تطويرها، وتنبثق عنها وحدات مساندة على النحو التا

 هيكل اإلدارة

 

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
لشؤون الخطط الدراسية

إدارة الخطط والبرامج الدراسية

وحدة الحطط 
والبرامج 
الدراسية

وحدة ضمان 
الجودة

وحدة الدراسات 
األكاديمية

سكرتارية
اللجان 

االستشارية
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  :رؤيةال

 خطط وبرامج دراسية رائدة تتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.

  الرسالة: 

 شمراكةال تقوية خالل من الدراسمية والبرامج الخطط بناء في الالزمة والمعايير المواصمفات تطبيق

 في يمالتعل بمخرجات لالرتقاء العلمية والمؤسممسممات الجامعات مختلف مع التعاون وترسمميخ المجتمعية

 .الوطنية التنمية ومتطلبات المجتمع الحتياجات وتحقيقا    للريادة سعيا   الجامعة

 األهداف:

  إعداد المواصمممممفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط والبرامج الدراسمممممية بما يتوافق مع

 معايير االعتماد األكاديمي.

  إقامة شمراكة مجتمعية مع القطاعين العام والخاص بهدف الرقي وتحسمين مسمتوى الخطط

 والبرامج الدراسية في الجامعة. 

  التعاون األكاديمي مع مختلف الجامعات والمؤسممممسممممات العلمية محليا  وإقليميا  وعالميا  في

 سبيل تحقيق جودة بناء الخطط والبرامج األكاديمية.

 دة لألقسام األكاديمية لخلق بيئة مناسبة لتطوير البرامج األكاديمية.تقديم الدعم والمسان 

  تقويم الخطط والبرامج الدراسممية في األقسممام األكاديمية والعمل على تطويرها بما يتماشمى

 مع رسالة وأهداف الجامعة بالتعاون مع عمادة الجودة  والجهات المعنية بالجامعة. 

 المهام الرئيسة:

  واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية.متابعة الكليات 

  مسممماعدة الكليات واألقسمممام في وضمممع البرامج بما يتناسمممب وعمليات التنمية واختيار الوسمممائل

 التي تحقق ذلك،واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

 .اإلشراف على عمليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية 

  والخطط والنمممماذج والتي تحقق األداء المتميز والمتطور في إعمممداد الخطط إعمممداد األدلمممة

 الدراسية.

 .متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعات المحلية والخارجية 
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  التنسمممممميق مع الجهات ذات العالقة لتن يم ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الخطط

 والبرامج الدراسية.
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  والتعليم التعلم في التميز مركز
 

 

 :رؤية المركز 

تتجسممممد رؤية المركز بأن يصممممبح أنموذجا  رياديا  في تطوير التعليم الجامعي، وصمممموال  لمصمممماف 

 المراكز الريادية عالميا .

 :رسالة المركز

سعود، عن طريق  عداد إتتمثل رسالة المركز في تحقيق التميز في التعلم والتعليم في جامعة الملك 

السممياسممات والخطط االسممتراتيجية في التعليم والتعلم واإلشممراف على تنفيذها ونقل وتوطين أفضممل 

 المبادرات العالمية لتطوير مستوى الممارسات التعليمية وتحسين تعلم الطالب بالجامعة.

  :أهداف المركز

إجراءات  يما تتطلبه منمتابعة الخطة االسممممممتراتيجية للتعلم والتعليم بالجامعة، وتعزيز التعاون ف -1

 تنفيذية وتطوير لكافة العمليات واإلجراءات .

نقل وتوطين أفضممل الممارسممات العالمية في التعلم والتعليم ، وإدارتها وفق رؤية مؤسممسممية ريادية  -2

 ومواصفات مهنية عالمية .

 إيجاد مبادرات نوعية ووضمممممع االسمممممتراتيجيات الالزمة لتطوير مسمممممتوى الممارسمممممات التعليمية -3

 بالجامعة وتحسين تعلم الطالب بالجامعة .

تقويم البرامج األكاديمية وتقويم مخرجات التعلم والتعليم ، وإعداد الدراسمممممممات و التقارير لتحليل  -4

 الواقع التعليمي الجامعي واستشراف مستقبله في ظل المتغيرات والمستجدات الحديثة .

ة واإلقليمية والدولية ذات العالقة من بناء شممراكات ومد جسممور التواصممل مع المؤسممسممات المحلي -5

 أجل تطوير التعلم والتعليم بالجامعة .
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 : هـ8143-7143للعام الدراسي  التعلم والتعليمالتميز في أنشطة ومشروعات مركز 

 تحديد مؤشرات تقرير حالة التعلم .1

توصل المركز من خالل لجنة تعتني بتقرير حالة التعلم في جامعة الملك سعود إلى تحديد ثالثة 

، محور البرامج، محور أعضاء هيئة التدريس، ويحتوي كل محور على عدد الطالبمحاور رئيسة: محور 

من المؤشرات التي تعكس طبيعة العملية التعليمية المتاحة في أن مة الجامعة حيث يسعى التقرير في مرحلته 

 جاألولى لالستفادة من المؤشرات الحالية على أن يتم إدراج مؤشرات جديدة في مراحل متقدمة وبحسب احتيا

   وهي على النحو التالي: الطالبوتطور التقرير، والمؤشرات التي سيتم البدء بها هي المتعلقة بمحور 

 نسبة الرسوب حسب المقرر أو الشعبة في الفصل الدراسي وبحسب البرنامج والكلية .1

 نسبة الحرمان حسب المقرر أو الشعبة في الفصل الدراسي وبحسب البرنامج والكلية .2

  من البرنامج والكلية في الفصل الدراسينسبة التحويل  .3

 نسبة التحويل إلى البرنامج والكلية في الفصل الدراسي .4

 نسبة االنسحاب ويشمل المنطوي قيده والمنقطع من البرنامج والكلية في الفصل الدراسي .5

 نسبة المفصولين من البرنامج أو الكلية في الفصل الدراسي .6

 والكلية في الفصل الدراسينسبة المعتذرين حسب البرنامج  .7

 .نسبة المؤجلين حسب البرنامج والكلية في الفصل الدراسي .8

 متوسط معدالت الطالب الفصلية والتراكمية حسب البرنامج والبرنامج والكلية .9

 نسب التقديرات التراكمية حسب معدل التخرج وفق البرنامج والبرنامج والكلية .10

  .البرنامج والكلية والجامعة ( حسب2نسبة من معدله التراكمي أقل من ) .11

  .( حسب البرنامج والكلية والجامعة2نسبة من معدله الفصلي أقل من ) .12

 المتوسط العام لمعدالت تخرج الطالب والطالبات على مستوى البرامج والكليات والجامعة ككل. .13

 .عدد اإلنذارات في كل فصل دراسي حسب البرنامج والكلية والجامعة .14

مدة )عدد الفصول التي امضاها بالدراسة/ عدد فصول الخطة( يؤخذ بعين نسبة التخرج في ال .15

 .االعتبار فصول التأجيل

أو مقياس محلي يتم  NSSEفي العملية التعليمية )وفق المقياس العالمي  الطالبمتوسطات اندماج  .16

 تطبيقه على نحو دوري(.

 لتحصيلي ومعدل الثانويةوصف مدخالت القبول في الجامعة بحسب اختبار القدرات واالختبار ا .17

 العامة.
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  والتعليم التعلم في منح التميز تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج .2

عضممو هيئة تدريس 13الثالثة من برنامج منح التميز في التعلم والتعليم بمشمماركة لدورة تنفيذ امركز أنهى ال

يا  على  بحسمممممممب مجال كل منحة، ويمكن  الطالبمن مختلف الكليات، وأبرزت المشممممممماركات أثرا  إيجاب

 .االطالع على تفاصيل المنح على موقع المركز اإللكتروني

 عناوين المنح والمشاركين :8جدول 

 االسم 

 الكلية

 عنوان مشروع المنحة

 سمرقندي عبدالحليم د. أسامة 1

 الطبية للخدمات سلطان األمير

 الطارئة

 الطالب لمتابعة شامل تقييمي إلكتروني برنامج استحداث

 الصحية الكليات لطالب اإللكتروني الطبي والتوثيق

 القحطاني هادي د.مبارك 2

 والترجمة اللغات
 الترجمة في الحاسوب استخدام مقرر تدريس تطوير

 

 حسين أبا عثمان د.محمد 3

 التطبيقية الطبية العلوم
 االكلينيكي والتقييم االداء سجل

 الواصل عبدهلل د.عذاري 4

 االعمال إدارة
Assessment and Grading Rubrics 

 د.عبير حميدي الحربي 5

 العلوم
Discovering Mathematics with Maple -An 

Introductory E-book 

 أرتولي د.عبدالمنعم 6

 والمعلومات الحاسب علوم
Interactive simulation 

 د. أنس محمد الشعالن 7

 التربية

 تحصيلهم على قبل الطالب من األسئلة وحلها أثرصياغة

 تجاهها وموقفهم الدراسي

 القضاة محمد د.باسل 8

 المجتمع  وخدمة التطبيقية الدراسات
 الدماغ أبحاث على قائم تدريسي نموذج تصميم

 الطالب تحصيل  في وأثره والتعليم التعلم خرائط واستراتيجيات

 د.ماجد بن عبدالرحمن السالم 9

 التربية

تحسين مهارات الطالب الصم وضعاف السمع في المرحلة 

 الجامعية من خالل استراتيجيات التعليم

 د.سامية بكري عبد العاطي 10

 التربية

فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء الذاكرة في تحسين التذكر 

 والتحصيل وخفض قلق االختبار في مقرر ن ريات الشخصية

 السليمي بن عبدالرحمن د.عبدل 11

 علوم الرياضة والنشاط البدني
فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الذكاء 

 الوجداني لدى طالب كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

 د.عبير محمد العرفج 12

 التربية
 تطوير مقرر مقدمة في التعلم والتعليم

 د.منصور حسن الشهري 13

 العلوم
 لمقرر التفاضلعمل شرائح خاصة 

 

 

 

 

 

    أنظمة االستجابة الشخصية )كليكرز(: مشروعتنفيذ  .3
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ين عضو قاعة دراسية تفاعلية ب في البيئة التعليمية من خالل تطويرإلى دمج التقنية سعى المشروع 

من ضمن المشاريع الرائدة في جامعة الملك سعود  .  وهوتعزيز عملية التعلملهيئة التدريس وطالبه 

األول للعام  الفصل بالمشروع في دورته الثالثة بدايةوتم مباشرة العمل  التعليمية،لتطوير العملية 

طالب وطالبة وأكثر من  2200هـ. وانتهى المشروع باستخدام أكثر من 1438-1437معي الجا

أعد المركز خطة تطويرية للدورة الرابعة للعمل  عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات. كما 60

 هـ.1439-1438عليها في العام الدراسي 

 

 1438-1437المشاركون في كليكرز لعام  :9 جدول

 المطبق فيها الكلية االسم م

 القسم النسائي:

 أ. منال ناصر الفاخري  .1

 العلوم الطبية التطبيقية
 الهديبأ.وداد هديب   .2

 أ.حال محمد خلف الميموني  .3

 د.امل قاسم آل درويش  .4

 د.نبيله مصطفى سايحي  .5

 د.ميسون محمود االنصاري  .6
 د.نبيلة عبدالعزيز الجابر  .7 العلوم

 د.أمل محمد المحيميد  .8

 د.نوف محمد العودة  .9
 د.بشرى توفيق القضيب  .10 الصيدلة

 د.فضيلة صفوق العنزي  .11

 الشهريأ.منار سعيد   .12
 أ.عهود خالد الشلهوب  .13 التربية

 أ.ايمان ابراهيم الريس  .14

 أ.رنده عبد العزيز المليفي  .15
 اآلداب

 

 أ.شريفة عائض القحطاني  .16

 أ.رحاب محمد المقيطيب  .17

 د.خلود برجس العبدالكريم  .18

 طب األسنان د.عزيزة فهد المبيريك  .19
 د.هند محمد الحربي  .20

 الطب د.هيام ابراهيم جاد  .21

 اللغات والترجمة أ.هالة محمد سمان  .22

 علوم الحاسب أ.منيرة عبد ل العجالن  .23

 الحقوق والعلوم السياسية د.أروى ابراهيم الجالل  .24

 التمريض د.فاطمة مصطفى بدار  .25
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 المطبق فيها الكلية االسم م

 الدراسات التطبيقية أ.موضي بنت فهد المنديل  .26

 السنة المشتركة أ. ساره مصطفى الكيالني  .27

 قسم الرجال:

 محمد  حسن منصورد.حسن   .1
 د. الحبيب الغالم بلقاسم  .2 اآلداب

 د. عادل عبدالعزيز  المكينزي  .3

 اللغات والترجمة د.مبارك هادي القحطاني  .4
 د.بندر فهد ال حمدان  .5

 د.نبيل حسين الحارثي  .6
 د.حمد فهد الحربي  .7 الهندسة

 د. عبدل عبدالمحسن العبدالكريم  .8

 د.عبد ل احمد الثابت  .9
 د.عبد العزيز ناصر  الدوسري  .10 العمارة والتخطيط

 أ.د.عمر بن سالم باهمام  .11

 أ.إيهاب مصطفى سعد الزيات  .12

 د/ جمال محمد محروس رماح  .13 الصيدلة

 أ.أحمد عبد الوهاب عبد المجيد شهبه  .14

 أ.د. عطا ل فؤاد على أحمد  .15

 د.حسام عبدل الفواز  .16

 العزيز الربيعةد.محمد عبد   .17 طب االسنان

 د.محمد عبد ل السرحان  .18

 د.محمد موسي الحسن  .19

 التربية د/ ياسر بن عبدالرحمن السحيباني  .20
 د. خالد بن عبدالعزيز العصفور  .21

 د.خالد عدنان الدبيان  .22

 العلوم الطبية التطبيقية

 

 د.عادل عبد ل الحصيني  .23

 د. محمد فائز نادر الرز  .24

 محمد السبيهيند. عبدالرحمن بن   .25

 أ. عبدل بن ناصر بن عمران  .26

 د. محمد سهيل العابد  .27

 د.محمد عبدل المهيزع  .28

 د. عمر بن محمد التويجري  .29

 علوم األغذية والزراعة أ.حازم صالح منصور قاسم  .30
 د. خالد عبدالواحد محمد أحمد  .31

32.  

 

 د. وضاح محمد طشيش

 

 العلوم

 .عبد ل محمد الحيدريد  .33
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 المطبق فيها الكلية االسم م

 إدارة األعمال أ. عبدل حمد الفقيه  .34
 د. عبدالرحمن عبدل  الشمري  .35

 

 

كما قام المركز بطرح مسابقة أفضل استخدام بهدف التعرف على االستخدامات النوعية لكليكرز       

ونشرها. وقد تم جمع أفضل االستخدامات  للمشاركين  وعرضها على الموقع االلكتروني للمركز  على 

. وكان من ضمن االستخدامات المتميزة: التعلم التنافسي المبني  ar/node/1525https://celt.ksu.edu.sa/الرابط 

ارك، تقييم زاوج وش -على الفريق، األلعاب التربوية، اختبارات صديقة للبيئة، تمارين سرعة البديهة، فكر

 الزمالء، المناظرة، وشجرة المشكالت.

 

  نشر وثيقة تقييم تعلم الطلبة: .4

 
ة رؤية جامعة الملك سعود للعملي وفقتعبر الوثيقة عن سياسة الجامعة في تقييم تعلم الطالب        

التعليمية كمن ومة شمولية تتضمن التعلم والتعليم والتقييم، حيث تؤمن الجامعة بأن تقييم تعلم الطالب 

أحد الجوانب الجوهرية في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، كما تحدد الجامعة أسوة  هو

بالجامعات الريادية بوضوح سياساتها وإجراءاتها في تقييم تعلم الطالب لترفع من مستوى كفاءة التعليم 

ييم من أجل التعلم التقلوب أسوتحسين نواتج التعلم. وتعتمد الجامعة في رؤيتها لعملية تقييم تعلم الطالب 

(assessment for learning) وقد تم اعتماد الوثيقة بموجب موافقة معالي مدير الجامعة على قرار .

هـ، ويمكن 24/12/1437اللجنة الدائمة للخطط والن ام الدراسي بجلستها األولى المنعقدة بتاريخ 

 روني.االطالع على الوثيقة كاملة من خالل موقع المركز االلكت

 

 إعداد الخطة الجديدة للسنة األولى المشتركة: .5

قام المركز بتشكيل وإدارة لجنة إلعداد الخطة الجديدة للسنة األولى المشتركة بعد تغيير مسماها بدال         

، حيث شممارك في اللجنة ممثلون من عمادة السممنة المشممتركة والكليات الصممحية األولى المشممتركةمن السممنة 

واإلنسمممممانية وعمادة القبول والتسمممممجيل وبإشمممممراف مباشمممممر من وكيل الجامعة للشمممممؤون التعليمية والعلمية 

واألكاديمية. وتمت االستفادة من خبرات الجامعة في ذلك والدراسات العلمية التي أجراها المركز والتقارير 

ي لجنة العليا فالتي أعدت بهذا الخصممموص، وقامت اللجنة بعقد سممملسممملة من االجتماعات ورفعت مقترحها ل

 الجامعة والتي اعتمدت المقترح.

 (:How Learning Worksاالنتهاء من ترجمة كتاب كيف يحدث التعلم ) .6

حصل المركز على موافقة رسمية من الناشر لترجمة كتاب كيف يحدث التعلم والذي يعتبر مرجعا  في       

ر من مراكز التميز في الجامعات تطوير ممارسممممممات التعليم الجامعي على وجه الخصمممممموص وتعتمده كثي

تائج البحث العلمي في الوصممممممول إلى  ماده على ن تاب من اعت به الك ما يتميز  ية المرموقة، وذلك ل عالم ال

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1525
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اسممتراتيجيات تعليمية قابلة للتطبيق في مختلف التخصممصممات، كما يتميز بتوفير إجراءات محددة وواضممحة 

 ملك سعود بطباعة الكتاب وتوفيره للمستفيدين.لتطبيق كل استراتيجية. وستقوم مطبعة جامعة ال

 االنتهاء من ترجمة تقرير أفضل عشرين مبدأ من علم النفس للتعلم والتعليم: .7

لترجمة تقرير علمي عن  APAحصل المركز على موافقة رسمية من الجمعية األمريكية لعلم النفس        

أفضمممممل عشمممممرين مبدأ علمي في علم النفس يمكن توظيفها في ممارسمممممات التعلم والتعليم وذات أثر إيجابي 

ية التعليمية. وسمممممميتم توفير التقرير العلمي على موقع المركز بعد االنتهاء من  وفاعل في تحسممممممين العمل

 اإلجراءات الفنية لذلك. 

 الجتماعي للمركز:تدشين وإدارة حساب التواصل ا .8

بدأ المركز بحسابه على شبكة التواصل االجتماعي )تويتر( بهدف نشر أنشطة المركز والتعريف بها       

كما هدف إلى تعريف المجتمع األكاديمي بالممارسات العالمية في التعليم للمساعدة في نقل المفيد واالستفادة 

 علم والتعليم. منه ونشر ثقافة التميز وأفضل الممارسات في الت
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 المهنية للتطويروالتنمية التربوي المركز
 

 

 :الرؤية
 وإقليميا . ،محليا  ة، والتنمية المهني ،بيت خبرة رائد في التطوير التربوي

 

 :الرسالة
تقديم تنمية مهنية وتطوير تربوي باحترافية وفعالية عالية الجودة؛ لإلسهام في تطوير عمليات 

 بالمملكة العربية السعودية.التعلم والتعليم 

 

 :األهداف
 إعداد وتقديم برامج التنمية المهنية والتدريب التربوي المستمر للممارسين التربويين. .1

إمداد الممارسين التربويين والقيادات التربوية بالمعرفة والخبرة المهنية الالزمة لمواجهة  .2

 متطلبات القرن الحادي والعشرين.

المهنية في تدريب الممارسين التربويين، والقيادات التربوية بعد مواءمتها للبيئة توظيف المعايير  .3

 السعودية.

تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة وفقا  للنماذج المعيارية المرتكزة على التطوير التربوي؛  .4

 لتحقيق متطلبات وزارة التعليم، والجهات األخرى المستفيدة.

 بوية ذات العالقة بأنشطة المركز.تقديم االستشارات التر .5

 إجراء البحوث والدراسات التربوية في مجالي التنمية المهنية وتطوير التعليم. .6

تفعيل الشراكة بين المركز والقطاعات األخرى ذات العالقة بتقديم التطوير التربوي والتنمية  .7

 المهنية.
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 الهيكل التنظيمي
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 : هـ1437/1438الجامعي للعام  ركزالم إنجازات

 

 أوالً: إنجازات المركز في مجال التطوير التربوي
 )اإلشراف على تحكيم جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة(

انطالقا  من دور المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بجامعة الملك سعود في تقديم االستشارات 

 بتقديم الخدمات التالية:المركزوالخدمات لقطاعات التعليم، قام 

 تحكيم ملفات المشاركين بالدورة الثامنة لجائزة التعليم للتميز: 

ضع خطة زمنية محددة تبدأ من استالم ملفات المشاركين إلكترونيا من البوابة حيث تم و

ألول، ااإللكترونية للجائزة ثم فحص الملفات اإلدارية والبدء بإجراء عمليات التحكيم المكتبي 

ثم ترشيح األوائل من جميع الفئات، والقيام بإجراء عمليات التحكيم الثاني، ثم إجراء الزيارات 

يقة علمية ثم تحليل هذه النتائج بطر ،الميدانية للمقارنة بين التحكيم المكتبي والتحكيم الميداني

ق عمل عن طريق مجموعة من المختصين في القياس والتقويم، وقام المركز بتشكيل فر

متخصصة واختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء في الميدان التربوي سواء  

 من داخل جامعة الملك سعود أو من الجامعات األخرى محليا  وإقليميا  وعالميا .

 

 تائج فحص ملفات المرشحين لجميع فئات الجائزة: 10 جدول

 الملفاتإجمالي عدد  العدد

 اإلجمالـي بنات بنين

 442 237 205 الملفات المقبولة

 42 20 22 الملفات المستبعدة

 
 توزيع المحكمين وفقاً لفئة التحكيم :11جدول 

 

 اإلدارة الفئة 

 والمدرسة

 المرشد المعلم

 الطالبي

 المشرف

 التربوي

 العمل الطالب

 التطوعي

التميز 

 اإلداري

 اإلجمالي

 37 8 3 6 5 4 4 7 ذكور

 21 1 1 6 0 1 4 8 إناث

 58 9 4 12 5 5 8 15 اإلجمالي
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 توزيع المحكمين وفقاً لجهة التعاون :12جدول 

 اإلجمالي إناث ذكور الجهة 

 27 3 24 جامعة الملك سعود

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 8 4 4 االسالمية

 العامة لإلشراف التربوي اإلدارة
1 4 5 

 3 3 0 األمانة العامة إلدارات التعليم

 3 3 0 األمانة العامة للجائزة

 1 0 1 جامعة اإلسكندرية

 جامعة شقراء
1 0 1 

 1 0 1 كلية الملك خالد العسكرية

جامعة األميرة نوره بنت 

 عبدالرحمن
0 4 4 

 1 0 1 أمريكا -Rutgersجامعة 

 وزارة التعليم
1 0 1 

 1 0 1 اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد

 2 0 2 اإلدارة العامة للنشاط الطالبي
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 توزيع المحكمين وفقاً لجهة التعاون وفئة التحكيم :13جدول 

 الفئة
 اإلدارة

 والمدرسة
 المعلم

 المرشد

 الطالبي

 المشرف

 التربوي

 الطالب
 العمل

 التطوعي

التميز 

 اإلداري
إجمالي 

عدد 

 المحكمين

  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الجهة

 27  6   2 5  3  2  3 1 5 جامعة الملك سعود

جامعة اإلمام محمد 

 بن سعود االسالمية
1 1  1   1  1 1 1 1   8 

اإلدارة العامة 

 لإلشراف التربوي
 3  1   1        5 

األمانة العامة 

 إلدارات التعليم
 2            1 3 

األمانة العامة 

 للجائزة
 1  1  1         3 

 جامعة

 اإلسكندرية 
1              1 

 جامعة

 شقراء
            1  1 

كلية الملك خالد 

 العسكرية
  1            1 

 جامعة األميرة نوره

 عبدالرحمنت بن
   1      3     4 

 -Rutgersجامعة 

 أمريكا
            1  1 

 وزارة

 التعليم
    1          1 

اإلدارة العامة 

 للتوجيه واإلرشاد
    1          1 

اإلدارة العامة للنشاط 

 الطالبي
          2    2 

 58 1 8 1 3 6 6 0 5 1 4 4 4 8 7 اإلجمالي
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 إعداد وتصميم الدليل التفسيري لفئة رواد التعليم 

لدليل التفسيري لمجاالت فئة رواد التعليم، كفئة جديدة تضم إلى فئات جائزة التعليم للتميز تم إعداد ا

اد إعداد ملف متكامل عن فئة رولجائزة التعليم للتميز من المركز العامة  األمانة تطلب حيثالسبع، 

رئاسة األستاذ الدكتور محمد بن عبدل النذير مدير المركز وعضوية تشكيل فريق عمل ب، وتم التعليم

نخبة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وتم االستعانة بمجموعة من الخبراء 

والمستشارين محليا  وعالميا  ممن لديهم الخبرة في مجال الجودة واالعتماد وإعداد المعايير والقياس 

 تقويم.وال

اء على تكريم المبدعين المتميزين في األدوهي تعمل  جائزة التعليم للتميز منذ تأسيسهاأن  وجدير بالذكر

؛ لإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وتحفيز الميدان على مستوى المملكة التربوي

تميزة والتفوق العلمي، وتكريم المبدعين التعليمي واإلداري نحو األداء المتميز، وتشجيع الممارسات الم

 .والمتميزين إداريا ، ونشر ثقافة التميز والعمل لإلتقان

 

 ثانياً: إنجازات المركز في مجال التنمية المهنية
 (شاركاتم –حقائب  –ترجمة  –مشاريع)

 

يعمل المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية منذ إنشائه على تطوير أداء الممارسين التربويين بوزارة 

التعليم، وتقديم االستشارات التربوية والخدمات البحثية واألكاديمية لقطاعات التعليم والتدريب، وقد أثمر 

أوراق بحثية بالفعاليات التربوية مشاركات وطرح مشاريع تربوية على صناع القرار، وذاك الجهد عن 

المحلية، وإنشاء وتحكيم عدد من الحقائب التدريبية، إضافة لنشر ثقافة التنمية المهنية من خالل ترجمة العديد 

 .2030من أدبيات المجال مما ساهم في خدمة قطاعات التعليم المختلفة وفق رؤية المملكة 

 مشاريع قدمت لوكالة وزارة التعليم: .1

 "تلعيب".مشروع  ▪

مشروع تلعيب تنشيط دور المتعلم إلكسابه خبرات التعلم، وتوجيه جهوده في إطار يهدف 

التعلم البنائي؛ وذلك عبر وسيط تقني، وتحقيق الجذب والتشويق في عملية التعلم باستمرار مع 

 استثمار التقنية وأدواتها، ومنهجياتها العلمية في تقديم تعلم جاذب وفعّال ومؤثر.
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م من انجذاب الطالب لعمليات التعليتضأهمية مشروع "تلعيب" كونها فكرة جديدة عالميا، تأتي 

هدف يستو والتعلم، واالستمرارية في ذلك، ورفع كفاءتهم التحصيلية والعلمية والمهارية.

مشروع "تلعيب" المدرسة بكافة عناصرها: قيادة مدرسية، معلمون، طالب، أولياء أمور، 

 .مساندون

 .الوطنية لتطوير معلمي التربية اإلسالمية المبادرة ▪

    التربوي في التعلم والتعليم. الماجستير المهني ▪

 .مبادرة المؤتمرات المهنية المصغرة ▪

   

 سلسلة أدبيات التنمية المهنية المترجمة .2

 .: خلق بيئات تعليم وتعلم فعالة النتائج األولية للدراسة1حلقة  ▪

 .: القيادة المدرسية للتعلم2حلقة  ▪

 .: التنمية المهنية من وجهة ن ر دولية3حلقة  ▪

 .: دليل تطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين4حلقة  ▪

 (..Saving Higher Education استعراض كتاب "إنقاذ التعليم العالي :5حلقة  ▪

 

 الحقائب التي تم تحكيمها: .3

 .حقيبة الميسر للمرشد الطالبي ▪

 .حقيبة الميسر للمشرف التربوي ▪

 .الميسر للقيادة المدرسيةحقيبة  ▪

 .طفالمعلمة رياض األحقيبة  ▪

 .حقيبة المهارات اإلعالمية ▪

 .حقيبة المتخصص ▪

 

 :عدادهاالحقائب التي تم إ .4

 .حقيبة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ▪

 .حقيبة التقويم ▪

 .حقيبة إدارة الفصل ▪

 .حقيبة استخدام التكنولوجيا في التعليم ▪
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 .استراتيجيات التدريسحقيبة  ▪

 .مهارات االتصال حقيبة ▪

 .حقيبة االختبارات ▪

 .حقيبة التخطيط للتدريس ▪

 وتطويرها" الذي تم إعداده بالمركز. وتنفيذها الحقيبة إعداد الحقائب يتم وفقا  "لدليل عدادعلما  بأن إ

 

 مطويات عن التنمية المهنية: .5

 .ماهية التنمية المهنية ▪

 .والتدريب التربوي أثناء الخدمةالتنمية المهنية  ▪

 .التنمية المهنية وآليات التعلم الذاتي ▪

 

الفترة  في الذي عقد في ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لتعليم الرياضيات المشاركة بورقة بحثية .6

نموذج مقترح لدور المركز في إعداد معلمي الرياضيات هـ بعنوان "1/8/1438 – 29/7من 

  .لعام أثناء الخدمة"والعلوم في التعليمة ا

 

 ثالثاً: إنجازات المركز في مجال التدريب
 حاسب آلي( –)لغة إنجليزية      

تتضمن مهام المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية تأهيل وتدريب الممارسين التربويين على رأس 

إضافة إلي تسخير قدراته المادية وجهود  ؛وتدريب القيادات التربوية بالقطاعين: الحكومي واألهلي ،العمل

بما يؤدي إلى تطوير من ومة التعليم العام بالمملكة العربية السعودية منسوبيه لخدمة المجتمع السعودي 

توافقا  مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، وسعيا  إلى تحقيق أهداف التربية وبناء ن م 

 .رتعليمية متطورة ومواكبة للعص

 توزيع المتدربين وفقاً لجهة التعاون : 14 جدول

 ديار نجد شركة الجهة
علوم  شركة

 الشبكة

شركة عبد الرحمن 

 العثمان
 اإلجمالي

 96 49 29 18 المتدربين أعداد
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 توزيع المتدربين وفقاً للبرنامج التدريبي: 15جدول 

 اإلجمالي حاسب آلي لغة إنجليزية البرنامج 

 96 49 47 المتدربين أعداد

 
 توزيع المتدربين وفقاً لجهة التعاون والبرنامج التدريبي :16 جدول

 اإلجمالي حاسب آلي لغة إنجليزية البرنامج

 18 0 18 شركة ديار نجد

 27 0 29 شركة علوم الشبكة

شركة عبد الرحمن 

 العثمان

0 49 49 

 

 رابعاً: إنجازات المركز في مجال تقنية المعلومات
 التوثيق( – البنية التحتية – إدارة مشاريع)

منذ نشأة المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية وهو يستخدم التقنية في تنفيذ المشروعات والبرامج التي 

على ذلك فحسب؛ بل نفذ مشاريع تقنية بالكامل من خالل يقوم بها ينفذها أو يشرف عليها، ولم يقتصر األمر 

 .كوادر متخصصة ومتميزة في هذا المجال

 لجائزة التعليم للتميز البوابة اإللكترونيةتشغيل  .1

تعاقد المركز مع األمانة العامة لجائزة التعليم للتميز لإلشراف على تشغيل البوابة االلكترونية 

بالكامل، ورفع تقارير األمانة والوسائط المتعددة، ومشاركات المرشحين للجائزة، وإدارة المحتوى 

والفائزين، وإدارة عمليات التسجيل بالجائزة على مختلف مستوياتها )المدرسة، مكتب التربية، إدارة 

 التعليم، األمانة العامة(.

 إدارة عمليات التحكيم اإللكترونية للجائزة في الدورة الثامنة .2

يم تحكيم ملفات المشاركين بالدورة الثامنة لجائزة التعلبتجهيز بيئة إلكترونية متكاملة ل قام المركز

 ،استالم ملفات المشاركين إلكترونيا من البوابة اإللكترونية للجائزة، وزمنيةالخطة وبرمجة الللتميز، 

تحكيم ال إجراء عملياتو للمرشحين، ورصد نتائج الفحص الكترونيا، ثم فحص الملفات اإلدارية

ار النتائج ، وإصدالزيارات الميدانية لألوائل ورصدها الكترونيا ، ورصد نتائجالثاني و المكتبي األول

 على البوابة اإللكترونية. النهائية
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 الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"تقديم استشارات تقنية للمشروع  .3

م تصميم ؛ حيث تم تقييالمخدرات "نبراس"الوطني للوقاية من تقنية للمشروع  استشاراتركز قدَم الم

 لىعوقد عبر القائمون  وبرمجة البوابة اإللكترونية ألكاديمية "نبراس" للتدريب اإللكتروني،

شكرهم وسعادتهم بهذا التعاون الذي كان له أبلغ األثر في تطوير عملهم، وأبدوا المشروع عن 

 في مجال تقنية المعلومات. خاصةاالستفادة من خبرات المركز  استمرار رغبتهم في

 قاعدة بيانات الخبراء .4

وكيل الجامعة  منبتوجيه بالموقع اإللكتروني للمركز  إنشاء قاعدة بيانات لخبراء التربيةقام المركز ب

تم توجيه الدعوة ألعضاء هيئة التدريس داخل جامعة الملك سعود فللشؤون التعليمية واألكاديمية، 

اإللكتروني للمركز لملء النموذج اإللكتروني للزمالء الراغبين في التعاون وخارجها عبر الموقع 

مع المركز لالستفادة من خبراتهم في مجال التطوير التربوي والتنمية المهنية؛ وقد تخطى عدد 

خبير في مختلف التخصصات التربوية وغير التربوية بالجامعات المحلية واإلقليمية  250المسجلين 

 والعالمية.

 نظمة وبرامج تشغيل المركزأ .5

تصميم ن ام التسجيل بالمركز لتسجيل المتدربين بالبرامج التدريبية وإدارة عمليات التسجيل 

 وإصدار الشهادات ومتابعة التحضير وإصدار التقارير.

كما تم تصميم ن ام إلدارة الشؤون المالية للمركز من إعداد المسيرات ومتابعتها وطباعتها وذلك 

 الالئحة المعتمدة للمركز. وفق بنود

 تجهيز البنية التحتية للمركز .6

تم تجهيز معامل الحاسب اآللي بالمركز والقاعات التدريبية والمكاتب باألجهزة المطلوبة )حاسبات، 

طابعات، ماسحات ضوئية(، وصيانة نقاط الشبكة، والتعاون مع عمادة التعامالت اإللكترونية 

 مبنى المركز بخدمة الشبكة الالسلكية. واالتصاالت في الجامعة لتزويد

 كتروني للمركزللتجهيز اال: 17 جدول

 العدد البند

 198 عدد أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته

 100 عدد نقاط الشبكة المستحدثة
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 إنشاء ورشة لصيانة الحاسب اآللي .7

لصيانة الحاسب اآللي، وتم تجهيزها قام المركز بتجهيز إحدى القاعات الستخدامها كورشة 

 بالمعدات الالزمة للصيانة، وكذلك يتم استخدامها للتدريب العملي على برامج صيانة الحاسب اآللي.

 تجهيزات المركز :18 جدول

 العدد الجهاز

 11 جهاز حاسب بملحقاته

 10 جهاز حاسب للصيانة

 11 طاولة حاسب

 20 متحركةكراسي 

 5 صيانة حقيبة أدوات

 10 دوالب

 

 

 التصميم والتوثيق .8

قام المركز بتوثيق جميع فعاليات وأنشطة المركز على الموقع االلكتروني، ومن خالل إعداد تقارير 

 شهرية توضح المنجز من الخطة التشغيلية للمركز.

حقائب ومبادرات ونماذج كما قامت شعبة التوثيق بالمركز بتصميم جميع منتجات المركز من 

 ومطويات ومجلدات وإعالنات البرامج التدريبية.

 

 النشاط االعالمي للمركز :19 جدول

 العدد البند

 األخبار باللغة العربية

 واالنجليزية

62 

صفحات ونماذج 

 وإعالنات

46 

 161 تصاميم

 41 توثيق فعاليات المركز

 17 وتقاريروسائط متعددة 

 

 خامساً: إنجازات المركز في مجال الشراكات
 مفاهمات( –عقود تعاون  –)شراكات 



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

44 

 المعرفة النوعية القابضة ▪

وقع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية عقد تعاون مشترك مع مجموعة المعرفة 

 والفعالياتالنوعية القابضة في عدد من المجاالت التربوية والتدريبية والتعليمية 

والمؤتمرات بهدف المشاركة والتكامل في الخدمات لتقديم حلول متكاملة للتسويق، إدارة 

وتنفيذ المشاريع، والبرامج، والمبادرات في كافة المجاالت التدريبية، التعليمية، المؤتمرات 

 العلمية؛ إضافة إلى بناء المبادرات المجتمعية التربوية، التعليمية، التسويق لها.

      

 

 مجموعة الرواد ▪

وقع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية عقد تعاون مشترك مع مجموعة الرواد بهدف 

وضع خطة مشتركة نحو توظيف اإلمكانات والقدرات في تنفيذ أعمال مشتركة، وذلك من 

خالل استثمار خبراتهم التراكمية، وتوحيد الجهود والكفاءات المتوافرة لدى الطرفين 

    .لتحقيق الجودة والوصول للتنافسية العالمية في مجال تنفيذ المشاريع والبرامج

 

 جائزة التميز للتعليم ▪

وقع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية عقد اتفاق مع جائزة التعليم للتميز بوزارة 

التعليم ممثلة في لتشغيل البوابة اإللكترونية للجائزة من قبل وحدة تقنية المعلومات بالمركز 

ن را  لما تمتلكه الوحدة من خبرات في إنشاء وإدارة المواقع اإللكترونية، والتطبيقات 

حاسوبية المختلفة. كما ساهم المركز في إعداد ملف متكامل عن فئة رواد التعليم بالجائزة. ال

   

 

 مشروع اختصاص ▪

وقع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية عقد تعاون مشترك مع مشروع اختصاص 

ية لتقدم األساسبهدف تقديم االستشارات للطالب، باعتبارهم النواة األهم في المجتمع واللبنة 

األمم، من أجل أن يستطيعوا اختيار التخصص األنسب لهم في مسيرتهم الحياتية، بما يساعد 

 في توفير الجهود وتوجيهها التوجيه األمثل، والذي يكون عائده على المجتمع.
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 شركة عنيزة التعليمية ▪

لتعليمية ة عنيزة اوقع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية عقد تعاون مشترك مع شرك

في مجاالت التدريب واالستشارات. ولما كانت الشركة تقدم برامج تربوية لرفع األداء 

التربوي في مدارس محاف ة عنيزة وتشكيل نموذج فعال متميز في القيادة المدرسية تكامال  

لمبذولة امع دور وزارة التعليم، فقد جاء هذا العقد توثيقا  لرغبة الطرفين في تكامل الجهود 

 فيما يتعلق بمجاالت االستشارات التربوية واألكاديمية والبحثية.

   

 وكالة وزارة التعليم ▪

قام المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية ببحث سبل التعاون مع المشرف العام إلدارة 

رة امكاتب التعليم باإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم، كما وجه وكيل الوز

 التعليم بضرورة االستفادة من 

خبرات وإمكانات المركز في تنفيذ مبادرة "تطوير استراتيجية وطنية لرفع قيمة التعليم 

 والتعلم وتطوير البيئة المحيطة بها" من خالل شركة تطوير للخدمات التعليمية.

 

 المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" ▪

والتنمية المهنية ببحث سبل التعاون مع إدارة مشروع  قام المركز التربوي للتطوير

"نبراس"، وقد عبر القائمون عن المشروع عن رغبتهم في االستفادة من خبرات المركز 

 في تقييم البوابة اإللكترونية ألكاديمية "نبراس" للتدريب اإللكتروني. 

 

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ▪

وير والتنمية المهنية ببحث سبل التعاون مع مدير عام تصميم قام المركز التربوي للتط

وتطوير المناهج بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي أعرب عن رغبته في 

التعاون مع المركز بهدف تلبية حاجات المؤسسة في مجال تطوير وتحكيم المناهج، وذلك 

طة التي تنطلق من السياسات عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج واألنش

 والرؤى والتوجهات المستقبلية للمركز والمؤسسة.

 

 للخدمات التعليمية تطوير شركة ▪
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س فكرة تنفيذ مشروع "استراتيجيات التدري المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية قدم

االحترافي" بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، والذي يعتمد بشكل أساسي على 

استخدام تقنية المعلومات في اختيار استراتيجية التدريس المناسبة وفق مجموعة من 

مع  على الشركة المعايير والشروط يتم استنتاجها بشكل الكتروني، وتم عرض المشروع

 تصور آلية التنفيذ من قبل المركز بكوادره العلمية والتقنية. 
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 طبيقيالت والتعلم للتدريب واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكالة يةمساعد
 

 :هـ8143هـ/7143لعام  الوحدةأهداف نبذة مختصرة عن 

هدفت الوحدة في هذا العام على البدء في المرحلة الخامسةةةةة من مشةةةةروع تطوير برامج التدريب 

التعاوني والمتعلقة بتنفيذ البرنامج، كما هدفت إلى تنفيذ تدريب الدفعة الخامسة من طالب الجامعة 

مل شةةةالمتميزيين في شةةةركات عالمية مرموقة، إضةةةافة إلسةةةتمرار تنفيذ برنامج التعلم التطبيقي لي

ت مواصةةلة تمكما مقررات ذات طبيعة تطبيقية من أجل تحقيق التنوع في وسةةائل التعليم والتعلم، 

تقديم كافة الخدمات للكليات المسةتفيدة من برنامج خبير أكاديمي مع المواصةلة في تقييم مخرجات 

 البرنامج من قبل كال  من الكليات المستفيدة والخبراء الذين شاركوا في تقديمه.

 هـ:8143هـ/7143ازات الوحدة في العام الحالي إنج

وبتكليف من سةةعادة وكيل الجامعة  هـةةةةةةةةة1438هـةةةةةةةةة/ 1437الحالي مع بداية العام قامت الوحدة 

للشؤون التعليمية واألكاديمية بضم برنامج التدريب الخارجي ببرنامج الرحالت التعليمية الطالب 

وتشةةكيل لجنة دائمة لدراسةةة طلبات الكليات فيما يتعلق بهذين البرنامجين واتخاذ القرارات بشةةأنها 

اإلشةةةةةةراف على برنامج التعلم التطبيقي  وفقا  للصةةةةةةالحيات الممنوحة للجنة؛ كما تمت مواصةةةةةةلة

ومتابعة تنفيذ إجراءاته، كما قامت الوحدة بمواصةةةةةةلة التواصةةةةةةل مع الجهات خارج الجامعة ذات 

الصلة بمشروع تطوير برامج التدريب التعاوني من أجل األتفاق على التعاون في تنفيذ البرنامج، 

 ازات:وفيما يلي تفصيل هذه اإلنجكاديمي؛ إضافة لذلك تم االستمرار في تنفيذ برنامج الخبير األ

 أوالً: التدريب الخارجي:

هـةةةة تم إرسال دعوات الترشيح إلى الكليات التي تتطلب خططها 1438 هـةةةة/1437مع بداية العام 

الدراسية تدريب الطالب على المهارات التخصصية كجزء من متطلبات التخرج، وقد شارك في 

وم الحاسب والمعلومات، كلية الهندسة، كلية العمارة والتخطيط، البرنامج أربع كليات هي كلية عل

( طالبا  قضوا فترة تدريبهم 91وكلية العلوم؛ وبلغ عدد الطالب الذين تم تدريبهم واحد وتسعون  )

( دول عالمية،وهذا العدد 11( شركة ومؤسسة عالمية في أحدى عشر )21في واحد وعشرون )

ت لذين تم  عدد ا ته )من الطالب يفوق  ما نسةةةةةةةب ئت ب فا عام ال عدد %3.4دريبهم ال ما زادت  (، ك

(؛مما يشير إلى %10.5الشركات المشاركة في التدريب عن عددهم في العام الفائت بما نسبته )
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ما مقداره ) عدد الطالب وهذه %61.2أن البرنامج حقق  ( من الهدف اإلسةةةةةةةتراتيجي المتعلق ب

( %60ذات المدة والتي حددت بخمسةين في المئة )النسةبة تفوق عن النسةبة المخطط لتحقيقها في 

برنامج، أما التطور في عدد المؤسسات المشاركة فقد إرتفع بما  31من الطالب المستهدفين في 

( وهذه النسةةةةةةةبة أعلى عن ما هو مخطط له في الهدف اإلسةةةةةةةتراتيجي المتعلق %25.7مقداره )

سنوي بما مقداره ) ( وكذلك الرسم البياني 1ول رقم )الجدوا(، %9.5بجهات التدريب وتنوعها ال

 هذه األرقام.توضح تفاصيل ( 1رقم )

 أعداد الطالب الذين استفادوا من برنامج التدريب الخارجي:  20 جدول

 عدد الطالب البلد الجهة المدربة الكلية

علوم الحاسب 

 والمعلومات

IBM 5 أمريكا 

EMC 2 األمارات 

 

 

 الهندسة

 6 اسبانيا (Bombardierبامبردي )

 6 كندا (Bombardierبامبردي )

 5 فرنسا (EDF) أي دي اف

 

 

 

 العمارة والتخطيط

 

Harding Partners 2 امريكا 

Tropman&Tropman 2 استراليا 

Peddle Throp and Walker 2 استراليا 

EMBA Estudimassip-Bosch Architects 4 اسبانيا 

Beer Architekfur Stadtebau 4 المانيا 

Studio Schiattarell 6 ايطاليا 

 

 

 

 

 

 

 العلوم

 1 بريطانيا جامعة سالفورد

 3 فرنسا معهد جانيل

The max – Planck – institute of Quantum 

Optics 

 9 المانيا

 3 امريكا جامعة بيركلي

University of Crete 3 اليونان 

University of Southampton 6 بريطانيا 

University of agriculture Athens 2 اليونان 

Wolfson centre for age related diseases 4 بريطانيا 

petroskills 3 بريطانيا 

University deglistudi di milano 3 ايطاليا 

 8 بريطانيا جامعة سالفورد

 2 ايطاليا جامعة فلورنس

 91 10 21 المجموع
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 نسب أعداد الطالب الذين تدربوا في جهات التدريب المختلفة: 7 شكل
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7%

7%

5%
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2%

2%

4%4%

7%

1%3%

10%

3%

3%

7%

2%

4%

3% 3%
9%

2%

نسبة أعداد الطالب الذين تدربوا في جهات التدريب
المختلفة

IBM

EMC

اسبانيا-( Bombardier)بامبردي 

كندا-(Bombardier)بامبردي 

(EDF)أي دي اف 

Harding Partners

Tropman&Tropman

Peddle Throp and Walker

EMBA Estudimassip-Bosch
Architects
Beer Architekfur Stadtebau

Studio Schiattarell

جامعة سالفورد

معهد جانيل

The max – Planck – institute of 
Quantum Optics
جامعة بيركلي

University of Crete

University of Southampton

University of agriculture
Athens
Wolfson centre for age related
diseases
petroskills

University deglistudi di milano

جامعة سالفورد

جامعة فلورنس
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 ثانياً: برنامج التعلم التطبيقي:

أسمممتفاد من البرنامج لهذا العام قسمممم الخدمات الطبية الطارئة وقسمممم الجيلوجيا وقسمممم علم الحيوان 

الطالبات، حيث بلغ عدد المقررات التي -وقسممممم اآلثار إضممممافة ألقسممممام العلوم والدراسممممات الطبية

( 271( مقررات تعلم فيها مائتان وواحد وسبعون )14طبقت برنامج التعلم التطبيقي أربعة عشر )

( كليات هي كلية العلوم، كلية الطب، كلية الصمممممميدلة، 8طالبا ؛ كما أن البرنامج يطبق في ثمانية )

كلية طب األسنان، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية التمريض، كلية السياحة واألثار، كلية األمير 

( توضممممح هذه 2ني )( والرسممممم البيا2والجدول )سمممملطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة. 

 األرقام.

 أعداد المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي 21 جدول

 عدد الطالب عدد المقررات البلد جهة التطبيق الكلية

كلية األمير 

سلطان بن 

عبدالعزيز 

للخدمات الطبية 

 الطارئة

 العمرة
 –مكة المكرمة 

 السعودية
1 70 

 الحج
 –مكة المكرمة 

 السعودية
1 57 

 

 العلوم

 

 قسم الجيولوجيا

ابها وخميس 

 السعودية –مشيط
2 55 

 5 2 السعودية -عسير  قسم علم الحيوان

 السياحة واآلثار
مناطق أثرية 

 ومتاحف

 -المدينة المنورة 

 العال
4 15 

اقسام العلوم 

 والدراسات الطبية
 مراكز ابحاث

 -الرياض 

 السعودية
4 69 

 271 14 المجموع
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 عدد المقررات التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي: 8 شكل

 

 أكاديمي: خبيرثالثاً: برنامج 

تابعت لجنة برنامج الخبير األكاديمي دراسة الطلبات المقدمة  هـممممم1438هـممممم/ 1437الحالي مع بداية العام 

من الكليات، كما تمت مراجعة مخرجات البرنامج، حيث انتهت عملية المراجعة إلى ضممممرورة تخصمممميص 

بداية أول خمس اجتماعات للجنة في السنة القادم لمناقشة مخرجات البرنامج والتعريف بالتطورات الحادثة 

طه مع الكليات المعنية؛ وكذلك الطلب من فريق عمل الوكالة لعقد ورشة عمل لعرض في إجراءاته وضواب

 أفضل التجارب التي خاضتها هذه الكليات وكذلك لمناقشة أفضل السبل لتطوير عمل البرنامج.

( برامج 4) أربع( كليات و3) ثالثحيث اسممممممتفاد من البرنامج إسممممممتمرت عملية تنفيذ البرنامج، هذا وقد 

ت، وقد تمت االسمممممتعانة بأربعة ( مقررا8) ثمانوبلغ عدد المقررات التي اسمممممتفادت من البرنامج  أكاديمية

( خبراء أكاديميا، وهذا العدد من المقررات المسمممتفيدة أقل من عدد المقررات التي اسمممتفادة من البرنامج 4)

عن عددها العام الفائت بما  (، كما أن عدد البرامج األكاديمية المسمممممتفيدة قل%47العام الفائت بما نسمممممبته )

(؛ ولكن في المجمل إرتفع %50(، أما عدد الخبراء الذين تمت اإلسممتعانة بهم فنقص بنسممبة )%60نسممبته )

( وكذلك 3ول )اوالجد(خبيرا أكاديميا . 41عدد من تمت االسمممممتعانة بهم منذ إنشممممماء البرنامج ليصمممممل إلى )

 ( توضح تفاصيل هذه األرقام.3الرسم البياني )

14%

28%

29%

29%

عدد المقررات التي أستفادت من برنامج التعلم التطبيقي

ز كلية األمير سلطان بن عبدالعزي
للخدمات الطبية الطارئة

العلوم

السياحة واآلثار

اقسام العلوم والدراسات الطبية
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 المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج أستاذ أكاديمي زائر :22 جدول

 

 عدد الكلية م

 األساتذة
 المقرراتعدد  االستاذ اسم

كلية العلوم الطبية  1

 التطبيقية
 2 شهزاد انجام نارو 1

كلية األمير سلطان  2

بن عبدالعزيز 

للخدمات الطبية 

 الطارئة

 دار عواد د/ محمد وليد 2

 
2 

 2 د/ بريت وليامز

 2 الو شوردي 1 كلية الهندسة 3

 4 اتذهألسمجموع ا
 

مجموع 

 المقررات
8 

 

 

 عدد المقررات التي استفادت من برنامج أستاذ أكاديمي زائر: 9 شكل
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 :والتوظيف التعاونيرابعاً: برنامج التدريب 

اسممتمر العمممل فممي مشممروع تطمموير التممدريب التعمماوني حيممث أنهممت اللجنممة المكلفممة بهممذا المشممروع فممي 

همممذا العمممام إجمممراء التعمممديالت المقترحمممة ممممن الفريمممق المكلمممف بمراجعمممة وثيقمممة البرنمممامج؛ كمممما تممممت 

إعممممادة صممممياغة وترتيممممب الوثيقممممة حيممممث تضمممممنت فممممي شممممكلها الجديممممد التعريممممف بمراحممممل التممممدريب 

خطمممة الزمنيمممة إلجراءاتمممه وضممموابط تنفيمممذ همممذه اإلجمممراءات؛ همممذا وسممموف تعمممرض الوثيقمممة التعممماوني وال

علممممى فريممممق عمممممل الوكالممممة ومممممن ثممممم علممممى اللجنممممة الدائمممممة للخطممممط الدراسممممية لتنقيحهمممما والتوصممممية 

بإقرارهممما، ليلمممي ذلمممك الرفمممع لمجلمممس الجامعمممة إلعتمادهممما؛ إضمممافة لمممذلك اسمممتمرت اللجنمممة فمممي التواصمممل 

وارد البشممممرية "هممممدف" مممممن أجممممل دعممممم المرحلممممة الخامسممممة مممممن البرنممممامج مممممع صممممندوق تنميممممة الممممم

والخاصمممة بتنفيمممذه، حيمممث تمممم عقمممد أربعمممة اجتماعمممات جديمممدة انتهمممت إلمممى الموافقمممة علمممى دعمممم البرنمممامج 

ماليمما  بشممرط ربطممه بعمليممة التوظيممف وبالتممالي تمممت إعممادة تصممميم تنفيممذ البرنممامج بحيممث يبممدأ بمرحلممة 

هممممذه المرحلمممممة مرحلممممة التمممممدريب  تممممربط بالسمممممنة المشممممتركة؛ ليلمممممي التثقيممممف المهنمممممي والتممممي سممممموف

كترونمممي ممممن خمممالل منصمممة دروب والتمممدريب الصممميفي ممممن خمممالل برنمممامج صممميفي والمممذي سممموف اإلل

يعنممممى بتممممدريب الطممممالب فممممي بيئممممة العمممممل علممممى المهممممارات المرتبطممممة بإتقممممان المهممممام، ويممممتم انخممممراط 

برنمممامج بمرحلمممة التمممدريب التعممماوني المنتهمممي الطمممالب فمممي همممذه المرحلمممة بشمممكل إختيممماري؛ لينتهمممي ال

بمممالتوظيف؛ كمممما تمممم إعمممداد اتفاقيمممة تعممماون تضممممنت جميمممع مجممماالت التعممماون لتنفيمممذ البرنمممامج بمممما فيهممما 

 إنشاء مكتب إلدارة البرنامج.
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 الوكالة والبرامج في اللجان
 

 

 الدراسي والن ام للخطط الدائمة اللجنة -

 للمتعاونين الدائمة اللجنة -

 الطالبية حالتفي الررن لل الدائمة اللجنة -

 لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية -

 لجنة متابعة تنفيذ مبادرات وزارة التعليم العالي -

 اللجنة الدائمة لطالب المنح -

 الداخلي االبتعاث برنامج -

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين -

الصم وضعاف  برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات -

 السمع

 برنامج الوصول الشامل -
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 الدراسي والنظام للخطط الدائمة اللجنة
 

بالجامعة ومن أهمها ن را  لما تُعنى به من مواضمممممميع تهم  لدائمة  تعد هذه اللجنة إحدى اللجان ا

 العملية التعليمية بشممممكل خاص والن ام الدراسممممي بشممممكل عام. ويمثل أعضمممماؤها من مزيج من أهل الخبرة

والمعرفة العلمية بمختلف المجاالت الدراسممممممية وكذلك تمثيل الجهات المعنية بالجامعة مثل عمادة شممممممؤون 

 القبول والتسجيل وعمادة الجودة.

 هـ1437/1438خالل العام  لجنة الخططأعمال  :23 جدول

  اجتماعا   15 عدد االجتماعات

 موضوعا   29 عدد المواضيع التي نوقشت
برامج وخطط دراسية ، ن ام دراسي، تغيير 

 مسمى كلية، قبول شهادات خارجية

عدد البرامج والخطط  الدراسية التي 

 نوقشت
  برنامج وخطة   30

  شهادات 8 عدد الشهادات الخارجية التي قبلت

عدد الصفحات التي تم مسح ضوئي 

 لها
62341 

من خالل ن ام مجالس لالجتماعات تم 

 االستغناء عن تصوير هذا العدد الضخم.

  ساعة 45  إجمالي عدد الساعات لالجتماعات

  ساعات لكل اجتماع 3 متوسط عدد ساعات االجتماعات
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  بعض التوصيات لتطوير أعمال اللجنة

ن م. التواصل المستمر مع الكليات لمعالجة أية مشاكل قد تؤدي للتأخر في إقرار الخطط الدراسية . " 1
 خالل كتاب للكليات".

العمل على رفع مستوى محاضر وتقارير اللجان االستشارية ووحدات إدارة الخطط والبرامج الدراسية  .2
 " من خالل كتاب لمقرري اللجان". المختلفة عند تقديمها للجنة الدائمة للخطط والن ام الدراسي.

 سية.. تفعيل مستشاري إدارة الخطط حول تطوير البرامج الدرا3

 . االستفادة من مجلس المقيمين التابع لعمادة الجودة في تحديث البرامج الدراسية.4
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 للمتعاونين الدائمة اللجنة
 

 عقدت اللجنة الدائمة للمتعاونين عدة جلسات أنجزت خاللها ما يلي :

 دراسة جميع طلبات التعاون الواردة من كليات الجامعة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. .1

مراجعة وتدقيق األعباء التدريسمممية الواردة من األقسمممام األكاديمية بكليات الجامعة للعام الدراسمممي  .2

 هـ.1437/1438

الكتابة والتذكير لجميع كليات الجامعة بضممرورة التقيد بنموذج األعباء التدريسممية المعد خصمميصمما   .3

هـ ورفع تلك األعباء 14/3/1427بتاريخ 2704000451من اللجنة والمبلغ للكليات بالتعميم رقم 

 التدريسية في الوقت المحدد.

حكومية وخاصمممة حتى  التدريس بالجامعة مع جهات  أخرى، دراسمممة طلبات تعاون  أعضممماء هيئة .4

 تاريخ إعداد هذا التقرير.

متضمنا  عدد المتعاونين، هـ  1437/1438للعام الدراسي إعداد التقرير اإلحصائي ألعمال اللجنة  .5

منهم، ومؤهالتهم العلمية، وعدد سماعات التعاون لجميع أقسمام الكليات بالجامعة  ونسمبة السمعوديين

 )طالبا  وطالبات(.

سية للفصل الصيفي  .6 وتحديد  1437/1438والفصل الصيفي  1436/1437تدقيق األعباء التدري

 . فيهماالمكافأة لجميع المكلفين 

/ وكيل الجامعة للشممممممئون التعليمة دراسممممممة عدد من المعامالت المحالة إليها من سممممممعادة الدكتور  .7

 واألكاديمية .
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 8143-7143الفصل الدراسي األول 

 يتضح منه : ، وفيما يلي ملخصاً لقرارات اللجنة الخاصة بطلبات التعاون 

 ( يبين ملخص لقرارات اللجنة:24أوالً  ـ  الجدول رقم )

متعاونا   ومتعاونة،  عدد السعوديين ( 174( )ـه1437/1438عدد المتعاونين لهذا الفصل ) األول  -أ

 (.%71.84( متعاونا  ومتعاونة بنسبة )125منهم )

(  174من أصل  ) 65عدد المتعاونين والمتعاونات   ممن ال يعملون )سعوديين وغير سعوديين(  -ب

 (. %37.4متعاونا  ومتعاونة بنسبة ) 

 الثانيساعة( في الفصل  1431.5ساعة ( مقابل )1119عدد ساعات التعاون لهذا الفصل )  -ج

 (. %21.83قدرها )  نقصهـ بنسبة  1436/1437

 

إجمالي عدد المتعاونين وساعات  انيوضح (11( و )10رقم ) الشكل البيانيو (25رقم ) ثانياً ـ الجدول

 التعاون لكل كلية؛ ومنه يتبين أن الكليات األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:

 

 ( ساعة. 213متعاونا  ومتعاونة بمجموع ) 24          برنامج الصم وضعاف السمع   –*أ

 ( ساعة.133متعاونا  ومتعاونة بمجموع ) 29         العلوم الطبية التطبيقية كلية  -*ب 

 ( ساعة.123متعاونا  بمجموع ) 18                        العلومكلية  -ج

 ونات *يشمل المتعاونين والمتعا

 

  ( يوضح أقسـام كليـات الجامعة األكثر حاجة للتعاون طالباً وطالبات.26ثالثاًـ الجدول رقم )

 

مؤهالت المتعاونين والمتعاونات  انيوضح (15( و )14ة )ل البيانياشكاألو( 27رقم ) رابعاً ـ        الجدول

 مـع الجامـعة لهذا الفصل.

 

االحتياج للتعاون لهذا الفص  ل،  انيوض  ح( 17(و)16) ةل البيانياش  كاألو( 28خامس  اً ـ         الجدول رقم )

 هـ.1437/1438هـ(، والفصل األول 1434 -1423مقارنة بالفصول الماضية لألعوام الدراسية )
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 هـ1436/1437رات التعاون للفصـل الدراسي األول من العام املخص لقر:  24 جدول
 أوالً: الطالب

 القســم الكليــة

عـدد 

 المطلوب

 تعاونهم

 الموافق على تعاونهم   
 اجمالي

 الساعات

العدد 

 الكلي

 للمتعاونين

 الجنســية

 غير سـعودي سعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب

 اآلداب

 2 3 5 39 - 5 - 5 - - 5 الجغرافيا

 - 2 2 9 3 - - 2 1 - 3 علم المعلومات

 - 3 3 22 1 2 - - 3 - 3 الدراسات االجتماعية

 - 4 4 13 4 - - 4 - - 4 اللغة العربية وآدابها

 إدارة األعمال
 - 1 1 6 - 1 - 1 - - 1 االقتصاد

 - 1 1 9 1 - - 1 - - 1 ادارة عامة 

الحقوق 
والعلوم 
 السياسية

 - 6 6 33 1 5 - 6 - - 7 القانون الخاص

 - 1 1 4 1 - - 1 - - 1 دراسات اسالمية  التربيـــة

العمارة 
 والتخطيط

 3 1 4 15 - 4 - 3 1 - 4 العمارة وعلوم البناء

 العلوم

 2 10 12 83 3 9 - 5 6 1 12 الفيزياء والفلك

 3 1 4 29 4 - - - 3 1 4 الرياضيات

 1 - 1 2 1 - - 1 - - 1 كيمياء

االحصاء وبحوث 
 العمليات

1 1 - - - - 1 9 1 - 1 

 - 24 24 312 20 4 2 - 3 19 24 برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*

 12 57 69 585 40 30 2 29 17 22 71 المجمــوع
  متعاون ومتعاونة *     د: دكتوراه    م: ماجستير         بكالوريوسب: 



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

60 

 (24تابع جدول )

 القســـم الكليـــة

عدد 

 المطلوب

 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـــــم  
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونين

 الجنسـية

 يعمل أخرى د م ب
ال 

 يعمل
 سـعودي

ر غي

 سـعودي

 العلوم الطبية التطبيقية *

 1 3 4 21 - 4 - 1 1 2 4 العلوم اإلشعاعية

 - 4 4 24 1 3 - - 2 2 4 علوم صحة المجتمع

 - 1 1 6 1 - - - 1 - 1 صحة األسنان

 4 15 19 74 2 17 1 11 3 4 19 البصريات

 - 1 1 8 1 - - 1 - - 1 االكلينيكية علوم المختبرات

 الهندسة
 - 2 2 14 2 - - 2 - - 2 الهندسة المدنية

 - 2 2 6 - 2 - 2 - - 2 البترول والغاز الطبيعي

 7 13 20 60 - 20 - 7 8 5 20 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة*

 1 - 1 12 1 - - 1 - - 1 اللغة الفرنسية اللغات والترجمة

 - 2 2 12 1 1 - 2 - - 2 االثار السياحة واألثار

 13 43 56 237 9 47 1 27 15 13 56  المجموع
             

 - 13 13 69 - 13 6 5 2 - 13 الوكالة األكاديمية طب األسنان *

 - 1 1 8 - 1 - 1 - - 1 علوم الرياضة والنشاط البدني

 فرع المزاحمية

 1 2 3 12 1 2 - 2 1 - 3 الهندسة

 4 2 6 31 1 5 - 5 1 - 6 إدارة األعمال

 2 4 6 29 1 5 - 3 3 - 7 الحاسب والمعلومات

سلطان بن عبدالعزيز كلية األمير 

 للخدمات الطبية الطارئة
 2 2 4 16 1 3 4 - - - 4 الخدمات اإلسعافية

 6 - 6 27 3 3 - 2 - 4 6 التمريض

 15 24 39 192 7 32 10 18 7 4 40 المجمـــوع

 متعاون ومتعاونة 



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

61 

 

 (24تابع جدول )

 ثانياً : الطالبات  ) أ ( العلوم اإلنسانية
 

 القســـــم الكليــة

عدد 

 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 الجنســية

 تعمل أخرى د م ب
ال 

 تعمل

سـعود

 ية

غير 

 سـعودية

 1 - 1 9 1 - - 1 - - 1 االعالم اآلداب

 8 - 8 89 8 - - 2 5 1 8 اللغة الفرنسية والترجمة اللغات والترجمة 

 9 - 9 98 9 - - 3 5 1 9 المجمـــوع

 

 دكتوراه:   د              ماجستير:  م  ب: بكالوريوس      
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 (24جدول )تابع 

 )ب( األقسام العلمية

 القســــم الكليــة

عدد 

 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 مـالحظـات الجنســية

 تعمل أخرى د م ب
ال 

 تعمل

سـعودي

 ة

غير 

 سعودية
 

  - 1 1 7 1 - - 1 - - 1 الرياضيات العلـــــوم

  - 1 1 7 1 - - 1 - - 1 المجمـــــــــوع

 

 د : دكتوراه             م : ماجستري  : بكالوريوس ب

  49 125 174 1.119 65 109 13 78 43 40 177 المجمـــوع الكلي
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 أعداد المتعاونين وساعات التعاون :25 جدول

 الطـــالب : -1

عدد  الكلية

 المتعاونين

عدد المواطنين 

 منهم

 ساعات التعاون

 133 4 29 العلوم الطبية التطبيقية

 60 13 20 الصيدلة *

 83 13 15 اآلداب

 69 13 13 طب األسنان

 123 11 18 العلوم

 16 2 4 كلية االمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة

 15 1 4 العمارة والتخطيط

 33 6 6 الحقوق والعلوم السياسية

 12 2 2 السياحة واآلثار

 12 - 1 اللغات والترجمة

 15 2 2 إدارة األعمال

 4 1 1 التربية

 8 1 1 علوم الرياضة والنشاط البدني

 20 4 4 الهندسة

 312 24 24 برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع 

 72 8 15 فرع المزاحمية

 27 - 6 التمريض

 1014 105 165 المجمـــــــــوع
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 (25تابع جدول )

 الطالبات -2

 األقسام العلمية -أ

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 7 1 1 العـلــوم

 7 1 1 المجموع 

 

 العلوم اإلنسانية -ب

عدد المواطنات  عدد المتعاونات الكلية

 منهن

 ساعات التعاون

 89 - 8 اللغات والترجمة 

 9 - 1 اآلداب

 98 - 9 المجمــــــــوع
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 أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالب: 10 شكل

 

  المتعاونين وساعات التعاون * الطالبات: أعداد 11شكل 
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 أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون: 26 جدول

 )أ( الطالب :

 الكليــــــــة القسم     / البرنامج     
عدد 

 المتعاونين
 عدد الساعات

 312 24 - برنامج ضعاف السمع*  

 83 12 العلوم الفيزياء والفلك

 74 19 العلوم الطبية التطبيقية البصريات

 69 13 طب األسنان الوكالة األكاديمية 

 60 20 الصيدلة الصيدلة اإلكلينيكية*

 598 88 المجموع
 *متعاون ومتعاونة

 )ب( الطالبات :

 الكليــــــــة القسم  /  البرنامج
عدد 

 المتعاونات
 عدد الساعات

 89 8 اللغات والترجمة اللغة الفرنسية

 89 8 المجموع
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 : أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : )طالب(12شكل 

 

 أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : )الطالبات(: 13 شكل
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 مؤهالت المتعاونين والمتعاونات :27 جدول

 ) أ ( مؤهالت المتعاونين

 

 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 

 18 - 6 9 3 العلوم 

 29 1 13 7 8 العلوم الطبية التطبيقية

 13 6 5 2 - طب األسنان

 1 - 1 - - التربية

 6 - 6 - - الحقوق والعلوم السياسية

 14 - 11 3 - اآلداب

 2 - 2 - - السياحة واآلثار

 2 - 2 - - إدارة األعمال 

 1 - 1 - - اللغات والترجمة

 4 - 3 1 - العمارة والتخطيط

 4 - 4 - - الهندسة

 1 - 1 - - علوم الرياضة والنشاط البدني

 24 2 - 3 19 برنامج الصم وضعاف السمع*

 20 - 7 8 5 الصيدلة *

كلية األمير سلطان بن 

عبدالعزيز للخدمات الطبية 

 الطارئة

- - - 4 4 

 6 - 2 - 4 التمريض

 15 - 10 5 - فرع المزاحمية 

 164 13 74 39 35 المجموع 

 *متعاون ومتعاونة
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 (27تابع جدول )

 )ب( مؤهالت المتعاونات

 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة 

 1 1 - - العلوم 

 1 1 - - اآلداب

 8 2 5 1 اللغات والترجمة

 10 4 5 1 المجموع 
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 رجال –مؤهالت المتعاونين : 14 شكل

 

 نساء –ؤهالت المتعاونين : م15 شكل
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 مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة :28 جدول

 العام الدراسي
 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الساعات عدد المتعاونين  عدد الساعات عدد المتعاونين 

 1363 199 1824 232 هـ23/1424

 1417 198 1434,5 202 هـ24/1425

 1602 229 1764 245 هـ25/1426

 1901 282 2260,5 306 هـ26/1427

 2456,5 345 2633,5 366 هـ27/1428

 2103,5 282 2789 363 هـ28/1429

 2120,5 306 2208,5 292 هـ29/1430

 2125,25 314 2240,5 318 هـ30/1431

 2414,5 350 2050,5 315 هـ31/1432

 1945.75 321 2239.25 358 هـ32/1433

 1435 256 =        = هـ33/1434

 1998.5 323 1566 250 ه34/1435

 1202 231 1479.25 227 هـ35/1436

 1431.5 224 1205 164 هـ36/1437

   1119 174 ه37/1438
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 تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات  األخرى :29 جدول

 القسم الكلية
عدد 

 المتعاونين
 الجهة المستفيدة

 نوع التعاون

عدد 

ساعات 

 التدريس

 إشراف

 العلوم

   2 معهد الطرق العالي للتدريب 1 الفيزياء والفلك

  دورة فيصل الجوية كلية الملك 2 الفيزياء والفلك

 3 الكيمياء
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 االسالمية
13 

 

 التربية

  2 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 1 التربية الخاصة

  2 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 1 الدراسات اإلسالمية

 اللغات والترجمة
 1 اللغات الحديثة

 للدراساتمعهد األمير سعود الفيصل 

 الدبلوماسية
 دورة
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 هـ 1437من العام  األولهـ وحتى الفصل  1424مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام : 16 شكل

 

 هـ1437من العام  األولهـ وحتى الفصل 1424: مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 17شكل 
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هـ وحتى الفصل الثاني من 1424مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 
هـ1436العام 

ل عدد المتعاونين الفصل االو

انيعدد المتعاونين الفصل الث
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 هـ8143-7143الثاني الدراسي الفصل

 

 يتضح منه :  ات اللجنة الخاصة بطلبات التعاون،وفيما يلي ملخصاً لقرار
 

   اللجنة:( يبين ملخص لقرارات 30أوالً  ـ  الجدول رقم )

( متعاونا   ومتعاونة،  عدد السعوديين 184ه( )1437/1438عدد المتعاونين لهذا الفصل ) الثاني   -أ

 (.%77.7( متعاونا  ومتعاونة بنسبة )143منهم )

(  184من أصل  ) 83عدد المتعاونين والمتعاونات ممن ال يعملون )سعوديين وغير سعوديين(   -ب

 (. %45.1) متعاونا  ومتعاونة بنسبة 

سممماعة( في الفصمممل األول  1119سممماعة ( مقابل ) 1138عدد سممماعات التعاون لهذا الفصمممل )  -ج

 (. %1هـ بنسبة زيادة  قدرها )  1437/1438

 

إجمالي عدد المتعاونين وس  اعات  انيوض  ح( 19،  18واألش  كال البيانية رقم )( 31رقم ) ثانياً ـ         الجدول

 التعاون لكل كلية؛ ومنه يتبين أن الكليات الست األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:

 

 ( ساعة. 409متعاونا  ومتعاونة بمجموع ) 30          برنامج الصم وضعاف السمع   –*أ

 ( ساعة.99متعاونا  ومتعاونة بمجموع ) 33     *ب _ كلية الصيدلة 

 ( ساعة.93متعاونا  بمجموع ) 28كلية العلوم الطبية التطبيقية                  – *ج

 

 *يشمل المتعاونين والمتعاونات 
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 ( يوضح أقسـام كليـات الجامعة األكثر حاجة للتعاون طالباً وطالبات.32ثالثاًـ الجدول رقم )

 

مؤهالت المتعاونين والمتعاونات  انيوضح( 23،  22) واألشكال البيانية رقم( 33) رقم رابعاً ـ الجدول

 مـع الجامـعة لهذا الفصل.

 

االحتياج للتعاون لهذا الفصل،  انيوضح( 25، 24)  واألشكال البيانية رقم( 34الجدول رقم )خامساً ـ       

(، والفص     ل الثاني ـ           ه1436 -1423مقارنة بالفص     ول الماض     ية لألعوام الدراس     ية )

 .ـه1437/1438
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 هـ1437/1438من العام  الثانيملخص لقررات التعاون للفصـل الدراسي :  30 جدول

 أوالً: الطالب
 

 القســم الكليــة

عـدد 

 المطلوب

 تعاونهم

 الموافق على تعاونهم   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونين

 الجنســية

 سعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب
غير 

 سـعودي

 اآلداب

 1 3 4 24 - 4 - 4 - - 5 الجغرافيا

 1 4 5 21 - 5 - 5 - - 6 علم المعلومات

 - 4 4 9 3 1 - 4 - - 4 اللغة العربية وآدابها

الدراسات 

 االجتماعية
1 - 1 - - - 1 8 1 1 - 

 - 1 1 12 1 - - 1 - - 1 ادارة عامة لإدارة األعما

الحقوق والعلوم 

 السياسية
 - 7 7 42 - 7 - 6 1 - 7 القانون الخاص

 التربيـــة

 - 1 1 1 1 - - 1 - - 1 دراسات اسالمية

مناهج وطرق 

 تدريس
1 - 1 - - 1 - 4 1 1 - 

العمارة 

 والتخطيط

العمارة وعلوم 

 البناء
3 - 1 2 - 3 - 9 3 1 2 

 العلوم

 1 6 7 55 3 4 - 3 4 - 7 الفيزياء والفلك

االحصاء وبحوث 

 العمليات
2 1 1 - - - 2 16 2 1 1 

 - 30 30 409 27 3 9 - 4 17 30 برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*

 6 60 66 610 38 28 9 26 13 18 68 المجمــوع
 د: دكتوراه    م: ماجستير         بكالوريوسب: 
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 (30تابع جدول )

 القســـم الكليـــة

عدد 

 المطلوب

 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـــــم  
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونين

 الجنسـية

 يعمل أخرى د م ب
ال 

 يعمل
 سـعودي

غير 

 سـعودي

 العلوم الطبية التطبيقية *

 2 - 2 8 1 1 - - 2 - 2 التأهيل الصحي

 - 3 3 15 2 1 - - 3 - 3 علوم صحة المجتمع

 - 1 1 6 - 1 - - 1 - 1 صحة األسنان

 6 13 19 54 2 17 - 13 - 6 19 البصريات

علوم المختبرات 

 االكلينيكية
3 - - 3 - 1 2 10 3 2 1 

 الهندسة

 1 2 3 18 2 1 - 2 - 1 3 الهندسة المدنية

 - 1 1 3 - 1 - 1 - - 1 الهندسة الكهربائية

 - 2 2 6 - 2 - 2 - - 2 البترول والغاز الطبيعي

 13 20 33 99 - 33 - 13 10 10 33 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة*

 السياحة واألثار
 - 1 1 3 1 - - - 1 - 1 االدارة السياحية والفندقية

 - 1 1 6 - 1 - 1 - - 2 االثار

 23 46 69 228 11 59 - 35 17 17 70 المجموع

             

 - 12 12 60 1 11 - 11 1 - 12 الوكالة األكاديمية طب األسنان *

 - 1 1 3 - 1 - 1 - - 1 علوم الرياضة والنشاط البدني

 فرع المزاحمية
 - 2 2 13 1 1 - 1 1 - 2 الهندسة

 1 2 3 14 2 1 - 3 - - 3 إدارة األعمال

كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز 

 للخدمات الطبية الطارئة
 - 2 2 6 2 - - - - 2 2 الخدمات اإلسعافية

 - 1 1 5 1 - - - 1 - 1 علوم األغذية والزراعة

 1 20 21 101 7 14 - 16 3 2 21 المجمـــوع
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 (30تابع جدول )

 ) أ ( العلوم اإلنسانية ثانيا  : الطالبات 

 

 القســـــم الكليــة

عدد 

 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 الجنســية

 سـعودية ال تعمل تعمل أخرى د م ب
غير 

 سـعودية

 2 1 3 27 3 - - 2 1 - 3 االعالم اآلداب

 اللغات والترجمة
اللغة الفرنسية 

 والترجمة
7 1 4 2 - - 7 50 7 - 7 

 9 1 10 77 10 - - 4 5 1 10 المجمـــوع

 

 دكتوراه:   د              ماجستير:  م  ب: بكالوريوس      
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 (30تابع جدول )

 )ب( األقسام العلمية

 القســــم الكليــة

عدد 

 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 الجنســية

 تعمل أخرى د م ب
ال 

 تعمل
 سـعودية

غير 

 سعودية

 العلـــــوم

 1 6 7 39 7 - - - 3 4 7 علم الحيوان

 - 4 4 30 4 - - - 2 2 4 الفيزياء والفلك

 - 4 4 30 4 - - - 1 3 4 اإلحصاء

 1 1 2 17 2 - - 1 1 - 2 التحليل الكمي إدارة األعمال

 - 1 1 6 1 - - - 1 - 1 القانون الخاص الحقوق

 2 16 18 122 18 - - 1 8 9 18 المجمـــــــــوع

 د : دكتوراه             م : ماجستير  ب : بكالوريوس

 41 143 184 1138 83 101 9 82 46 47 187 المجمـــوع الكلي
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 التعاونأعداد المتعاونين وساعات : 31 جدول

 الطـــالب : -1

 عدد المتعاونين الكلية
عدد المواطنين 

 منهم
 ساعات التعاون

 93 19 28 العلوم الطبية التطبيقية

 99 20 33 الصيدلة *

 62 12 14 اآلداب

 60 12 12 طب األسنان

 71 7 9 العلوم

 6 2 2 كلية االمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة

 9 1 3 العمارة والتخطيط

 42 7 7 الحقوق والعلوم السياسية

 9 2 2 السياحة واآلثار

 12 1 1 إدارة األعمال

 5 2 2 التربية

 3 1 1 علوم الرياضة والنشاط البدني

 27 5 6 الهندسة

 409 30 30 برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع

 27 4 5 فرع المزاحمية

 5 1 1 علوم األغذية والزراعة

 939 126 156 المجمـــــــــوع

 *متعاون ومتعاونة
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 (31تابع جدول )

 الطالبات -2

 األقسام العلمية -أ

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 99 14 15 العـلــوم

 17 1 2 إدارة األعمال

 6 1 1 الحقوق والعلوم السياسية

 122 16 18 المجموع

 

 العلوم اإلنسانية -ب

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 50 - 7 اللغات والترجمة

 27 1 3 اآلداب

 77 1 10 المجموع
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 أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالب: 18 شكل

 

   أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالبات: 19 شكل
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 كثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون أ: 32 جدول

 )أ( الطالب :

 الكليــــــــة القسم     / البرنامج     
عدد 

 المتعاونين
 عدد الساعات

 409 30 - الصم وضعاف السمع

 99 33 الصيدلة  *اإلكلينيكية الصيدلة 

 60 12 طب األسنان *الوكالة األكاديمية

 54 19 العلوم الطبية التطبيقية *البصريات

 622 94 ـوعالمجمـ

 *متعاون ومتعاونة

 )ب( الطالبات :

 الكليــــــــة  القسم  /  البرنامج       
عدد 

 المتعاونات
 عدد الساعات

 50 10 اللغات والترجمة اللغة الفرنسية

 27 3 اآلداب اإلعالم

 77 13 المـجموع
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 أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : )طالب( :20 شكل

 

 أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : )الطالبات(: 21 شكل
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 مؤهالت المتعاونين والمتعاونات: 33 جدول

 ) أ ( مؤهالت المتعاونين

 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 

 9 - 3 5 1 العلوم 

 28 - 16 6 6 العلوم الطبية التطبيقية

 12 - 11 1 - طب األسنان

 2 - 1 1 - التربية

 7 - 6 1 - الحقوق والعلوم السياسية

 14 - 12 2 - اآلداب

 2 - 1 1 - السياحة واآلثار

 1 - 1 - - إدارة األعمال 

 3 - 2 1 - العمارة والتخطيط

 6 - 5 - 1 الهندسة

علوم الرياضة والنشاط 

 البدني
- - 1 - 1 

برنامج الصم وضعاف 

 السمع*
17 4 - 9 30 

 33 - 13 10 10 الصيدلة *

كلية األمير سلطان بن 

عبدالعزيز للخدمات الطبية 

 الطارئة

2 - - - 2 

 1 - - 1 - علوم األغذية والزراعة

 5 - 4 1 - فرع المزاحمية 

 156 9 76 34 37 المجموع 

 *متعاون ومتعاونة
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 (33تابع جدول )

 )ب( مؤهالت المتعاونات

 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة

 15 - 6 9 العلوم

 3 2 1 - اآلداب

 7 2 4 1 اللغات والترجمة

 2 1 1 - ادارة األعمال

 1 - 1 - الحقوق والعلوم السياسية

 28 5 13 10 المجموع
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 رجال –: مؤهالت المتعاونين 22شكل 

 

 نساء –: مؤهالت المتعاونين 23شكل 
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 مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة: 34 جدول

 

 الفصل الثاني الفصل األول العام الدراسي

 عدد الساعات عدد المتعاونين  عدد الساعات عدد المتعاونين 

 1363 199 1824 232 هـ23/1424

 1417 198 1434,5 202 هـ24/1425

 1602 229 1764 245 هـ25/1426

 1901 282 2260,5 306 هـ26/1427

 2456,5 345 2633,5 366 هـ27/1428

 2103,5 282 2789 363 هـ28/1429

 2120,5 306 2208,5 292 هـ29/1430

 2125,25 314 2240,5 318 هـ30/1431

 2414,5 350 2050,5 315 هـ31/1432

 1945.75 321 2239.25 358 هـ32/1433

 1435 256 =        = هـ33/1434

 1998.5 323 1566 250 ه34/1435

 1202 231 1479.25 227 هـ35/1436

 1431.5 224 1205 164 هـ 36/1437

 1138 184 1119 174 ه37/1438
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 هـ1437من العام  الثانيالفصل  هجرية وحتى 1424: مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 24شكل 

 

 هـ1437من العام  الثانيهجرية وحتى الفصل  1424: مقارنة اإلحتياج ألعداد التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 25شكل 
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 المـــالحــظــات:

 :ما يلياللجنة  سبق الحظتعلى ضوء ما 

طلب تتكليف المتعاونين من قبل بعض األقسمممام قبل الحصمممول على موافقة اللجنة على هذا التعاون، وقد ال  -1

 الموافقة على تعاونهم إال بعد نهاية الفصل الدراسي.

 تجاوز بعض األقسام لعدد الساعات المعتمدة من اللجنة دون الموافقة المسبقة منها. -2

احتسممماب العبء التدريسمممي لبعض المقررات مثل التدريب الميداني، ومشمممروع التخرج، في بعض الكليات  -3

سية  بما ال يتفق مع الالئحة المن مة سابقة للفصول الدرا شارت اللجنة لذلك في تقارير  سبق أن أ لذلك، وقد 

 هـ.1437/1438هـ حتى 1423/1424في األعوام من 

 عدم التزام )أو تأخر( بعض الكليات في إرسال األعباء التدريسية لبعض أقسام كلياتهم للقيام بمراجعته. - 4

ب التعميم الدوري الصمممادر من اللجنة لرفع طلبات التعاون، عدم التزام بعض الكليات بالموعد المحدد بموج -5

 وعدم التقَّيد بالنماذج المعتمدة لذلك.

 التوصيات:

 امتدادا  لتوصيات اللجنة في تقاريرها السابقة فإنها ترى أنه من المناسب التذكير ببعض منها، مثل:      

إعادة الن ر في مكافأة األعباء التدريسمممية الزائدة ألعضممماء هيئة التدريس بالجامعة بما يشمممجعهم لتدريس  -1

 بعض تلك األعباء الزائدة بعد استكمال أنصبتهم التدريسية وفقا  للدراسة المعدة من اللجنة. 

قسممممممام األكثر احتياجا  العمل على توفير المزيد من وظائف أعضمممممماء هيئة التدريس ومن في حكمهم في األ  -2

 للتعاون لسد العجز الحاصل في تلك األقسام بالمؤهلين علميا  وأكاديميا .

التأكيد على الكليات بتزويد اللجنة باألعباء التدريسممممية الفصمممملية في الوقت المناسممممب، على أال يتجاوز ذلك  -3

 منتصف الفصل الدراسي نفسه. 

 (. 5إلى  2اللجنة الواردة أعاله )الفقرات  التأكيد على الكليات بمراعاة مالح ات -4

  



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

91 

 

  بالجامعة الطالبية رحالتال في نظرلل الدائمة اللجنة

 

سنتين، وهي أحد اللجنانهـممممممم ويتم التج1422شكلت اللجنة منذ عام  الدائمة التابعة لوكالة  ديد لها كل 

الجامعة للشمممؤون التعليمية واألكاديمية، والتي تعنى بدراسمممة طلبات األقسمممام األكاديمية للرحالت التعليمية 

 وفق ضوابط محددة.

وتم إعادة تشمممكيل اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية. والمتضممممن إضمممافة مهام أخرى إلى صمممالحيات  

اللجنة ) مصلحة العمل تم تشكيل لجنة دائمة تسمى بية. وبناء على ما تقتضيهت الطالاللجنة الدائمة للرحال

وتممماريخ 299708/4/1المممدائممممة للرحالت التعليميمممة الطالبيمممة والتمممدريمممب الخمممارجي( بمممالقرار رقم 

 -هـ. على أن تتولى اللجنة المهام اآلتية:16/7/1438

 مهام اللجنة: 

  مراجعة الضوابط المن مة للقيام بالرحالت التعليمية ذات العالقة بمقررات مرحلة البكالوريوس وتحديد

 المقررات التي لها صبغة علمية وتحتاج الدراسة فيها إلى رحالت تعليمية في جميع كليات الجامعة. 

 ها بعد ب  ة إلى القيامدراسة طلبات الرحالت التعليمية التي تقدم من الكليات وبيان مدى توفر الحاج

   استيفاء الضوابط المقررة حيالها. 

  لها عالقة بالرحالت التعليمية. أخرىدراسة أي موضوعات 

 .وضع الضوابط المن مة للرحالت الطالبية الخارجية مع األخذ في االعتبار المخصصات المالية 

 ية. اتخاذ القرارات المناسبة حيال الرحالت الطالبية الداخلية والخارج 

 ضوابط الرحالت التعليمية: 

 .توضيح أهداف الرحلة و ربطها بطبيعة المقرر ومفرداته مع تحديد سبب اختيار المكان 

 ثالثة  نتوضيح البرنامج الزمني للرحلة واألنشطة التي ستؤدى خاللها على أال تزيد مدة الرحلة ع

 بناء على مبررات مقبولة.( إال في حالة الضرورة و، السبتالخميس، الجمعةأيام متتالية )

 ( الوكالة قعمو زيارة يمكنكم كماوضع ميزانية تفصيلية وفقا  لنموذج الرحالت الطالبية التعليمية 

 (.والضوابط النماذج على لالطالع االلكتروني

  ال يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس في كل رحلة تعليمية عن عضو هيئة تدريس واحد وهو أستاذ

 ( طالب.10( مشرف لكل )1يرافقه معيد أو فني بحيث تكون النسبة )المقرر ويمكن أن 

 .إرفاق قائمة بأسماء الطالب المسجلين أو المتوقع تسجيلهم في المقرر المطلوب له الرحلة التعليمية 

 .تحديد وسيلة النقل من وإلى مكان الرحلة وتحديد مكان اإلقامة 

 رئيس –الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  تقديم طلب الموافقة على الرحلة إلى سعادة وكيل

 بفترة ال تقل عن شهر قبل التاريخ الفعلي –اللجنة الدائمة للن ر في الرحالت الطالبية بالجامعة 

 للرحلة.

  يفضل أن تقتصر الرحالت الطالبية التعليمية على المستويات المتقدمة )بدءا  من المستوى الرابع

 فما فوق(.
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 :الخارجيةضوابط الرحالت 

  مل المحلية للمؤتمرات والندوات وورش الع (طالب وطالبات البكالوريوس) الطالبلدعم حضور

 .واإلقليمية والعالمية

ة العلمي الطالبرغبة من صمممندوق الطالب في المشممماركة الفعالة في تنمية وتطوير قدرات ومهارات 

والعملية من خالل دعم الراغبين منهم في حضممممور المؤتمرات والندوات و ورش العمل المحلية واإلقليمية 

وذلك من ميزانية صندوق  ،أو من خالل تمثيل الجامعة ،والعالمية سواء بالمشاركة بأبحاث أو أوراق عمل

 الطالب وفق الضوابط التالية:

وتكون  ،بناء  على توصمممية من مجلسمممي القسمممم والكلية التابع لهاأن يكون ترشممميح الطالب أو الطالبة  .1

أن يتم و ،ية أو من خالل مادة بحثية للمرشمممحللطلبة الذين لديهم بحوث أو أوراق عمل في نفس الفعال

 إرفاق ما يثبت قبول الجهة لحضور المرشح.

 .الكلية التابع لهاأن يتم حصول المرشح على الموافقات الرسمية من صاحب الصالحية عن طريق  .2

يتم الرفع من قبل الكليات للمرشمممحين قبل موعد المؤتمر أو الندوة بمدة ال تقل عن سمممتة أسمممابيع من  .3

موعد عقد المؤتمر أو الندوة مع إرفاق موافقة صممماحب الصمممالحية وموافقة الجهة المن مة للمؤتمر، 

 شح لحضور الفعالية.على أن ال يكون الجهة المشرفة على الفعالية تتولى مصاريف المر

 أن تكون هناك عالقة بين موضوع الفعالية وتخصص الطالب أو الطالبة. .4

 إذا كان البحث المقدم مشتركا  بين أكثر من طالب أو طالبة. .5

 ساعة بنجاح. 80 هأن يكون المرشح قد أكمل ما مجموع .6

 (.5من أصل  4أن ال يقل المعدل التراكمي للمرشح عن )  .7

د ارتكب مخالفة تسممممممتوجب توقيع الجزاء عليه من قبل لجان التأديب على أن ال يكون المرشممممممح ق .8

 مستوى الكلية أو الجامعة خالل فترة دراسته.

عدم تزامن موعد المؤتمر أو الندوة مع مواعيد االختبارات النهائية ألي فصل دراسي أو يخل بسير  .9

 الدراسة للمرشح.

 .سابقة ندوات أو مراتمؤت في مشاركتها يجوز المشاركة ببحوث سبق أن ال .10

يسممتثنى من كافة الشممروط والضمموابط الواردة في هذا البرنامج من كان حضمموره على نفقته الخاصممة  .11

 أو على نفقة الجهة المن مة.

 على الفرص المتاحة من صندوق الطالب. يتم المفاضلة بين المتقدمين بناء   .12

ا  أسممبوعين شممهادة حضممور للفعالية وتقريريقدم المشممارك للقسممم التابع له بعد عودته بمدة ال تتجاوز  .13

شممامال  عن الفعالية يتضمممن عناوين األبحاث التي قدمت، التوصمميات الصممادرة موضممحا  الفائدة التي 

عادت عليه من تلك المشممماركة وكيفية توظيفها لصمممالح الكلية التابع لها، مع ذكر المقترحات واآلراء 

 نتائج وتوصمميات المؤتمر، ) مع إرفاق صممورة من التقرير التطبيقية والعلمية في كيفية االسممتفادة من

 لصندوق الطالب(.

  هـ:7143/8143ملخص إحصائية العام 
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طالبا  من مختلف األقسممممام األكاديمية بالجامعة لعدد من مناطق  1539تمت الموافقة في هذا العام على قيام 

ما بين فني  128عضمممو هيئة تدريس، وعدد  113داخل المملكة وخارجها، وقد تمت الموافقة على انتداب 

 يوما .  186ومعيد ومحاضر، بإجمالي 
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 القسم ةالكلي

 المقرر المستفيد نوع الرحلة
عدد 
 الطالب

 عدد أعضاء هيئة التدريس المرافقين
مدة 
 الرحلة

عضو هيئة  )إن وجد( خارجية داخلية وجهة الرحلة
 تدريس

 باأليام فني/معيد/محاضر

 اسبانيا 4 0 1 8 برنامج خارجي 1 0 هندسة كهربائية الهندسة
هندسة  الهندسة

 صناعية
 كندا 4 0 1 3 برنامج خارجي 1 0

 فرنسا 4 1 1 2 برنامج خارجي 1 0 هندسة مدنية الهندسة
هندسة  الهندسة

 ميكانيكية
 كندا 4 0 1 6 برنامج خارجي 1 0

العمارة 
 والتخطيط

العمارة وعلوم 
 البناء

 امريكا 4 0 2 24 برنامج خارجي 1 0

العمارة 
 والتخطيط

التصميم 
 العمراني

 استراليا 4 1 2 1 برنامج خارجي 1 0

 االمارات 4 0 1 3 برنامج خارجي 1 0 نظم معلومات الحاسب
 امريكا 4 0 2 2 برنامج خارجي 1 0 علوم الحاسب الحاسب

 بريطانيا 4 0 1 1 برنامج خارجي 1 0 هندسة الحاسب الحاسب

 كندا 4 0 1 1 برنامج خارجي 1 0 هندسة برمجيات الحاسب
 امريكا 4 1 2 2 خارجيبرنامج  1 0 احصاء العلوم

 اليونان 4 0 1 11 برنامج خارجي 1 0 كيمياء العلوم

 بريطانيا 4 0 1 3 برنامج خارجي 1 0 فيزياء العلوم
 بريطانيا 4 0 1 7 برنامج خارجي 1 0 علم الحيوان العلوم
 ايطاليا 4 0 1 4 برنامج خارجي 1 0 كيمياء حيوية العلوم

 المانيا 4 0 1 4 خارجيبرنامج  1 0 رياضيات العلوم

رياضيات  العلوم
 االكتوارية

 فرنسا 4 0 1 2 برنامج خارجي 1 0

 استراليا 4 1 1 2 برنامج خارجي 1 0 الجيوفيزياء العلوم
 امريكا 4 0 1 6 برنامج خارجي 1 0 الجيولوجيا العلوم
 ايطاليا 4 0 1 6 برنامج خارجي 1 0 احياء دقيقة العلوم

 اليونان 4 0 1 1 برنامج خارجي 1 0 احصاء العلوم
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مقررات  0 1 علم الحيوان العلوم
 حين481حين،327حين،373

 محافظة الدوادمي 3 2 1 23

 برنامج 0 12 0 0 جمع عينات 0 1 علم الحيوان العلوم

 محافظة الخرج وضرما ومرات 2 3 2 63 جيو262جيو،236مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم
مقررات  0 1 الجيولوجيا العلوم

386جيو،381جيو،323جيو،320
 جيو

 محافظة القويعية والرين والرويضة 3 4 4 81

محافظة الخرج والحوطة  3 3 2 42 جيو380جيو،221مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم
 ووادي الدواسر

 محافظة الخرج ووادي الدواسر 2 2 1 31 جيو383جاف،301مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

 محافظة الدوادمي والرين 3 3 2 44 جيو406جيو،450مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم
محافظة حريمالء وثادق  2 2 2 33 جيو342جيو،243مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

 وسدير
 محافظة القويعية واالمار 3 2 1 6 جيو454مقرر  0 1 الجيولوجيا العلوم
مقررات  0 1 الجيولوجيا العلوم

 جيو106جيو،105جيو،101
 محافظة رماح ومرات وحريمالء 2 3 4 137

 المنطقة الشرقية 2 2 1 35 جيو452مقرر  0 1 الجيولوجيا العلوم
 منطقتي القصيم وحائل 3 3 2 37 جيو334جيو،482مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

 بالمملكة أماكن مختلفة 3 36 36 36 جاف496جيو،497مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

مقررات  0 1 الجيولوجيا العلوم
 جاف221جاف،231جاف،211

 محافظة حريمالء وثادق وسدير 2 3 2 48

 منطقة القصيم 2 3 3 82 جاف341جيو،455مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

 منطقة القصيم 2 3 2 54 جاف390جيو،478مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

 محافظة الدوادمي 3 2 1 13 حين481حين،373 مقرري 0 1 علم الحيوان العلوم

 محافظة الخرج وضرما ومرات 2 2 2 26 جيو262جيو،236مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

محافظة الخرج والحوطة  3 5 3 80 جيو380جيو،221مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم
 ووادي الدواسر

 حريمالء وثادقمحافظة  2 2 1 9 جيو243مقرر 0 1 الجيولوجيا العلوم

 محافظة الخرج و ووادي الدواسر 2 4 2 71 جيو383جاف،301مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

 المنطقة الشرقية 2 4 2 46 جيو452مقرر  0 1 الجيولوجيا العلوم

 محافظة القويعية واالمار 3 2 1 19 جيو454مقرر  0 1 الجيولوجيا العلوم
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 ملخص إحصائي للرحالت التعليمية:  35 جدول

 

 

 

 

 منطقتي القصيم وحائل 3 3 2 65 جيو334جيو،482مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

مقرات  0 1 الجيولوجيا العلوم
 جيو106جيو،105جيو،101

 محافظة رماح ومرات وحريمالء 2 5 4 115

مقررات  0 1 الجيولوجيا العلوم
 جاف221جاف،231جاف،211

 محافظة حريمالء وثادق وسدير 2 3 2 32

 منطقة القصيم 2 3 2 46 جاف390جيو،478مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم

 االمارات العربية المتحدة 3 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب

 الدنمارك 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب

 الصين 2 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب بشري الطب

 السويد 3 0 0 1 مؤتمر وندوة خارجيةحضور  1 0 طب وجراحه الطب

 البرازيل 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب

 اسبانيا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 التعليم الطبي الطب

 االمارات العربية المتحدة 2 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب

 ماليزيا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب

 النمسا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 االشعة الطب

 استراليا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب

 هولندا 2 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب

الخدمات الطبية  الطب
 الطارئة

 مكة المكرمة 4 3 1 128 خطط 426مقرر  0 1

  186 128 113 1539  32 29 المجموع
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 للعام تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية اللجنة اإلشرافية لمشروع

 هـ1437/1438
 

 مشاريع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية: 36 جدول

 المشروع م
نسبة 

 اإلنجاز

 حالة المشروع

 منته   مستمر متوقف

1 

دعم سياسات توظيف قوى بشرية مساندة 

ألعضاء هيئة التدريس وتعيين وتدريب 

 مساعدي التدريس

40% 
 

  
  

2 

ومساندة تحديد أفضل الممارسات في دعم 

المعرضين للتعثر،  الطالبطلبة السنة األولى و

 ونشرها في الجامعة

69%     

3 
دعم وتطوير برامج التلمذة واإلرشاد والدعم 

 األكاديمي للطلبة
60%     

4 

تطوير برامج تدريب تطبيقية غير صفية، 

وبرامج تعاونية للطلبة لزيادة فرص توظيفهم 

 بعد التخرج

79%     

5 
مركز لخدمات التوظيف إنشاء ودعم 

 والتخطيط المهني
45%     

6 

تعزيز إجراءات اختيار واستقطاب أعضاء 

هيئة التدريس ذوي مهارات متميزه في التعلم 

 والتعليم

     

7 
تشجيع ودعم شراكات األقسام من خالل 

 المناهج والمقررات ذات التخصصات البينية
100%     

8 

الشخصية والمهنية  الطالبتحسين مهارات 

التي تساعدهم على النجاح المستدام في 

 مجالي التعلم والعمل

100%     

9 

إنشاء وتطوير مركز للخريجين، لتوثيق 

الروابط معهم واالستفادة من آراءهم من واقع 

خبرتهم العملية ومقترحاتهم لتحسين عملية 

 التعلم والتعليم

90%     

10 
التعلم، وفعالية تطوير إجراءات تقييم نواتج 

 التدريس
70%     

11 
توفير الدعم ألعضاء هيئة التدريس المتميزين 

 والواعدين في التعلم والتعليم.
100%     

12 
مشروع أنظمة االستجابة الشخصية 

Clickers 
50%     

13 
تطوير نظام لمتابعة معدالت التحسن األكاديمي 

 للطالب
50%     

 %5 مشروع نيتشر مع كلية العلوم 14
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 ثانيا: مشاريع تطوير العملية التعليمية المدعومة من بند الفورات: 37 جدول

 اسم المشروع الكلية م
نسبة 

 اإلنجاز

 حالة المشروع

 منته   مستمر متوقف

 كلية اآلداب 1

 وحدة التطوير والجودة

 )القسم النسائي(

 مركز الكتابة

Writing Center 

100%   √ 

 

 كلية اآلداب 2

 وحدة الجودة

 قسم اللغة العربية وآدابها

 √   %100 مركز التدريب اللغوي

مشروع بناء حاضنات أعمال لدعم  كلية السياحة واآلثار 3

 ورعاية مشاريع طالب الكلية

60%  √  

 الرياضة علوم كلية 4

 البدني والنشاط

    %100 وحدة التأخر الدراسي والدعم النفسي

√ 

 األغذية علوم كلية 5

 والزراعة

  √  %100 برنامج التعليم التعاوني

التعليم المحوسب )اللغة العربية لغير  العربية اللغويات معهد 6

 الناطقين(

 

0% 

√  

 

 

 

التدريب الصيفي لطالب وطالبات سنه  الطب كلية 7

رابع وسنه خامسة في مراكز عالمية 

 بمبلغ مليون وخمسمائة ألف لاير.

100% √   

  

file:///C:/Users/د.عبدالرحمن%20العنقري/Downloads/معدل_تقرير_اللجنة_المصغرة_لمشاريع_الوفورات%20(2).docx%23_كلية_علوم_الرياضة
file:///C:/Users/د.عبدالرحمن%20العنقري/Downloads/معدل_تقرير_اللجنة_المصغرة_لمشاريع_الوفورات%20(2).docx%23_كلية_علوم_الرياضة
file:///C:/Users/د.عبدالرحمن%20العنقري/Downloads/معدل_تقرير_اللجنة_المصغرة_لمشاريع_الوفورات%20(2).docx%23_كلية_علوم_الأغذية
file:///C:/Users/د.عبدالرحمن%20العنقري/Downloads/معدل_تقرير_اللجنة_المصغرة_لمشاريع_الوفورات%20(2).docx%23_كلية_علوم_الأغذية
file:///C:/Users/د.عبدالرحمن%20العنقري/Downloads/معدل_تقرير_اللجنة_المصغرة_لمشاريع_الوفورات%20(2).docx%23_معهد_اللغة_العربية
file:///C:/Users/د.عبدالرحمن%20العنقري/Downloads/معدل_تقرير_اللجنة_المصغرة_لمشاريع_الوفورات%20(2).docx%23_كلية_الطب
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  التعليم وزارة مبادرات تنفيذ متابعة لجنة
 

 تتولى اللجنة االشراف على  المشاريع  الفائزة بمبادرات وزارة التعليم وفقاُ للمهام التالية:

دراسة العروض المقدمة من وحدات الجامعة لمبادرات التعليم العالي قبل رفعها للوزارة للتأكد من  .1

 مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمبادرات.

تقوم اللجنة بوضممع آلية متكاملة تسممترشممد بها لمتابعة تنفيذ مبادرات وزارة التعليم على أن تشممتمل  .2

 العناصر التالية:

 . عمل نماذج خاصة لمتابعة تنفيذ مبادرات وزارة التعليم 

  الزمنية المعدة لذلك.كيفية متابعة مراحل تلك المبادرات وفق الخطة 

    تحديد أوجه صممممممرف المبالغ المخصممممممصممممممة لتلك المبادرات، حسممممممب اللوائح الن امية

 إلجراءات الصرف

 

اجتماعمممات وفيمممما يلمممي ملخمممص  (4)همممـ 1437/1438عقمممدت اللجنمممة خمممالل العمممام الدراسمممي 

 لما قامت به اللجنة:

 عضاء اللجنةإعداد خطة زمنية إلنهاء المشاريع المتعثرة بإشراف مباشر من أ 

   مناقشممممة تقريممممر متابعممممة مشممممروع تحويممممل المقممممررات الدراسممممية بقسممممم اآلثممممار إلممممى مقممممررات

 إلكترونية

 مناقشة تقرير متابعة تطوير مقررات متطلبات الجامعة من مواد الثقافة اإلسالمية 

 مبمممممادرة تنميمممممة االبممممداع واالبتكمممممار فمممممي  -رفممممع التقريمممممر النهممممائي لمشمممممروع درجمممممة الشممممرف

 عودية لوزارة التعليم.الجامعات الس

 .الرفع بالتقرير النهائي لمشروع تعزيز التعلم الذاتي بقسم الفيزياء لوزارة التعليم 

  الرفممممع بمممممالتقرير النهممممائي لمشمممممروع التممممدريب الميمممممداني إلعممممداد مثقفمممممات صممممحيات لممممموزارة

 التعليم.

  إدارة األعمممممال الرفممممع بممممالتقرير النهممممائي لمبممممادرة تطمممموير التممممدريب الميممممداني لطالبممممات كليممممة

 لوزارة التعليم.
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  الدراسية للمنح الدائمة اللجنة

 

 مهامها:

 إليهم. الوصول وطرق المتميزين الطالب الستقطاب المناسبة اآلليات وضع .1

 داخمممل ممممن السممعوديين غيمممر ممممن المتميممزين الممممنح طمممالب لقبممول والضممموابط الشمممروط وضممع .2

 وخارجها. المملكة

 االسممممتقدام، )إجممممراءات الجامعممممة داخممممل المممممنح طممممالب لرعايممممة التنفيذيممممة اللمممموائح اقتممممراح .3

 االجتماعية...الخ( الرعاية السكن، تأمين التذاكر، الجوازات،

 الجامعممممممة داخممممممل– والن اميممممممة اإلداريممممممة اإلجممممممراءات بتسممممممهيل الكفيلممممممة السممممممبل اقتممممممراح .4

 المتميزين. الطالب لقبول -وخارجها

 الجامعممممة فممممي دراسممممتهم أثنمممماء لمممممنحا طممممالب تواجممممه التممممي والعوائممممق المشمممماكل فممممي الن ممممر .5

 تذليلها. وكيفية

 المنحة. بضوابط االلتزام ومدى الدراسة أثناء المنح طالب تقييم .6

 بمشمممروع الممممدير لمعمممالي والرفمممع الممممنح طمممالب لقبمممول الحاليمممة القواعمممد فمممي الن مممر إعمممادة .7

 الوقمممت فمممي بالدنممما بمممه تممممر المممذي والعلممممي االقتصمممادي التطمممور االعتبمممار فمممي يأخمممذ جديمممد

 أثنممماء تثقممميفهم وطمممرق ورعمممايتهم، المتميمممزين، الطمممالب اسمممتقطاب كيفيمممة وكمممذلك الحاضمممر،

 التخرج. بعد منهم االستفادة إمكانية ومدى المالية ومستحقاتهم الدراسة،

 المتميمممزين الطمممالب اسمممتقطاب بخصممموص أخمممرى جامعمممات ممممع اتفاقيمممات عقمممد فمممي الن مممر .8

 التعمممماون إدارة مممممع بالتعمممماون وذلممممك سممممعود، الملممممك جامعممممة بممممين الطالبممممي والتبممممادل لممممديها

 الدولي.

 ميزانيمممممة خمممممارج ممممممن المدعوممممممة الممممممنح بمممممرامج تنفيمممممذ علمممممى والممممممالي اإلداري اإلشمممممراف .9

 الجامعة.

 العليمممما والدراسممممات البكممممالوريوس لمرحلممممة المممممنح لطممممالب المسممممبقة المقاعممممد عممممدد تحديممممد .10

 العالقة. ذات الجهات من يصل ما على بناء   والدبلومات العربية اللغة ومعهد

 منهم. المؤهلين وترشيح المتقدمين طلبات دراسة .11

 هـ:7143/8143 الدراسي للعام إنجازه تم ما أهم

همممـ تمممم فيهممما مناقشمممة مجموعمممة 1437/1438اجتماعمممات خمممالل العمممام الدراسمممي  (3)عقمممدت اللجنمممة 

 من المواضيع: 

 .للدراسة في معهد اللغويات العربية المنح وطالبات ( من طالب261عدد )ترشيح قبول  .1

 إجراءات قبول طالب المنح من خالل التقديم على البوابة اإللكترونية. .2

الن مممر فمممي طلمممب ) جمعيمممة الوقمممف الخيريمممة ( إبمممرام عقمممد شمممراكة ممممع الجامعمممة لخدممممة طمممالب  .3

 المنح.

 الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المقترحة من لجنة الدعوة في إفريقيا. .4
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أعداد الطالب والطالبات الذين وافقت اللجنة الدائمة للمنح على ترشيحهم للدراسة في الجامعة وذلك في  :38 جدول

 هـ1437/1438محاضر اجتماعاتها للعام الدراسي 

 

 األعداد البيان

 134 /معهد اللغويات العربيةالمرشحون للدراسة في قسم اللغة والثقافة

 22 / معهد اللغويات العربيةالمرشحون للدراسة في قسم اللغويات التطبيقية

 67 / معهد اللغويات العربيةالمرشحون للدراسة في قسم تدريب المعلمين

 38 / معهد اللغويات العربيةالمرشحات للدراسة في قسم اللغة والثقافة

 27 العربية معهد اللغويات في دراسةالممن أنهوا  األولى المشتركةالطالب المرشحون للدراسة في السنة 

 معهد اللغويات في دراسةالممن أنهوا  األولى المشتركةالطالب المعتذر عن ترشيحهم للدراسة في السنة 

 العربية
7 

 معهد في دراسةالممن أنهين  األولى المشتركةالطالبات المرشحات الطالب المرشحون للدراسة في السنة 

 العربية اللغويات
13 

 اتمعهد اللغويفي دراسة الممن أنهين  األولى المشتركةالطالبات المعتذر عن ترشيحهن للدراسة في السنة 

 العربية
6 
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 الداخلي االبتعاث برنامج
 

 مقدمة عن البرنامج:

 لطالبهمما متميممزة فممرص إيجمماد نحممو منهمما ورغبممة الريممادة، نحممو وسممعيها الجامعممة لرؤيممة تحقيقمما  

 برنامجممما   اسمممتحداث تمممم العممممل، لسممموق مواكبمممة لتكمممون التعليميمممة المخرجمممات توجيمممه خمممالل ممممن

 لوكالممة تابعمما   الممداخلي االبتعمماث بشممؤون يعنممى البنمماء التنممافس مممن جممو إثممارة علممى يعمممل جديممدا  

 الجامعممممة بممممين شممممراكة لتمممموفير البرنممممامج يسممممعى. واألكاديميممممة التعليميممممة للشممممؤون الجامعممممة

 الجامعممممممة وطالبممممممات لطممممممالب دراسممممممية مممممممنح لتقممممممديم المحليممممممة الشممممممركات أو والمؤسسممممممات

 المشممماركة علمممى وتشمممجيعهم والطالبمممات الطمممالب ترشممميح علمممى البرنمممامج ويعممممل. المتميمممزين

 وكيفيممممة أهممممدافها وأهممممم المنحممممة عممممن تعريفيممممة محاضممممرات تقممممديم خممممالل مممممن المممممنح هممممذه فمممي

 الشمممركات أو للمؤسسمممات لمممينممث ينفمممذها ومحاضمممرات زيمممارات بتنسممميق وذلمممك بهممما، االلتحممماق

 لتطممموير عممممل ورش البرنمممامج ويقمممدم. والطالبمممات الطمممالب تسممماؤالت علمممى لإلجابمممة المانحمممة

 فممي التسممجيل قبممل والطالبممات الطممالب تواجممه قممد التممي الصممعوبات وتممذليل األساسممية المهممارات

 فمممي كبيمممر دور لمممه سممميكون المنحمممة همممذه علمممى الطالبمممة أو الطالمممب حصمممول إن. البمممرامج تلمممك

 درجممممة إلكمممممال الفرصممممة إتاحممممة خممممالل مممممن وذلممممك تعممممالى، ل بممممإذن مشممممرق مسممممتقبل بنمممماء

 مهاراتمممه، لتطممموير بمممرامج فمممي والمشممماركة الكاممممل الممممالي بالمممدعم الجامعمممة فمممي البكمممالوريوس

 .عالمي مستوى على العليا الدراسات مواصلة أو متميزة وظائف على الحصول ثم ومن

 الرؤية: 

 لطالبها من خالل توجيه المخرجات التعليمية لتكون مواكبة لسوق العمل.إيجاد فرص متميزة 

 الرسالة:

توفير شراكة بين الجامعة والمؤسسات أو الشركات المحلية لتقديم منح دراسية لطالب وطالبات 

 الجامعة المتميزين تتناسب مع خطط التنمية وتواكب سوق العمل.

 األهداف:

  بين الطالب والطالبات لمواصلة دراساتهم بتفوق من خالل توفير فرص إثارة جو من التنافس البناء

 .عمل متميزة

  المتميزين لمواصلة الدراسات العليا. الطالبرعاية 

 .مشاركة الجامعة في تلبية احتياجات سوق العمل 

 .التعاون مع الجهات المانحة في إعداد مخرجات متميزة من الطالب 

 ي تنمية وتطوير األقسام األكاديميةاالستفادة من عائدات البرنامج ف. 
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 :المهام

 .اإلعالن عن المنح وتقديم محاضرات تعريفية عن مزاياها وتشجيعهم بااللتحاق بها 

 .التنسيق مع الكليات المعنية وعمادة القبول والتسجيل إلنجاح الترشيح للمنح الداخلية إلى الجامعة 

  .التنسيق لعقد االجتماعات وورش العمل بين الجهات المانحة والطالب 

 التنسيق مع الجهة المانحة في متابعة الطالب.  

 تزويد الجهات المانحة نهاية كل فصل دراسي بتقرير عن المستوى األكاديمي للطالب. 

 التأكد من االلتزام ببنود االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة. 

  في حل المشاكل األكاديمية التي قد تواجه الطالب الحاصلين على المنح أثناء الدراسة.المساهمة 

 .التنسيق مع الجهات المانحة لتدريب الحاصلين على المنح خالل فترة الفصل الدراسي الصيفي 

 

 البرامج الحالية: 

 طالب القوات الجوية الملكية السعودية. -

 .(سابك) السعودية للصناعات األساسية شركةالطالب  -

 .طالب قوة الصواريخ االستراتيجية -

 

 :هـ 8143-7143االنجازات لعام 

( من الطالب المتميزين من الداخل والحصول على منح داخلية من قبل شركة  20قبول عدد )  -

 برنامج االبتعاث الداخلي. -سابك 

 

برنامج االبتعاث  - مبتعثين من قبل القوات الجوية ( من الطالب المتميزين  وال 30قبول عدد )  -

 الداخلي.

 

رنامج ب -قوة الصواريخ االستراتيجيةالمتميزين والمبتعثين من قبل  طالبالمن ( 15قبول عدد ) -

 .االبتعاث الداخلي
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 هـ1437/1438أعداد الطالب المسجلين بالبرنامج لعام  : 39 جدول

 عدد الطالب البرنامجاسم  م

 118 طالب القوات الجوية الملكية السعودية 1

 87 (سابك) الشركة السعودية للصناعات األساسية طالب 2

 26 طالب قوة الصواريخ االستراتيجية 3
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 والموهوبين المتفوقين الطلبة برنامج

 

 نبذة مختصرة عن البرنامج:

اإلجادة والتميز في جميع المجاالت والتميز االستراتيجية نحو  جامعة الملك سعودفي إطار تطلعات  

، بناء جسور التواصل داخل الجامعة وخارجها، وتعزيز قدرات الخريجين، وفي مجاالت محددة

، تم العمل على استحداث وتطوير 2030ورؤية المملكة  2020وانسجاما  مع برامج التحول الوطني 

تحت مسمى "برنامج الطلبة  الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةوكالة برنامج نوعي من قِبل 

؛ وذلك إلحداث نقلة نوعية في المستوى العلمي والعملي والبحثي والمجتمعي المتفوقين والموهوبين"

لطالب وطالبات الجامعة المتفوقين ومن كافة التخصصات، واالستثمار األمثل في قدرات وطاقات 

الموهوبين والموهوبات، على اعتبارهم ثروة وطنية للنهوض بالوطن  طالب وطالبات الجامعة

  .وتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة ومنطلقاته

  رؤية البرنامج:

المتفوقين والموهوبين في المجتمع السعودي للمساهمة في  الطالبالريادة والتميز في مجال رعاية 

 المعرفة. واقتصادياتالتحول نحو مجتمع 



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

106 

 البرنامج:رسالة 

تقديم رعاية وعناية استثنائية للطلبة المتفوقين والموهوبين بجامعة الملك سعود في كافة  

التخصصات وكافة مجاالت الموهبة المتاحة من خالل تقديم برامج نوعية وإثرائية ومساندة تدعم 

  تفوقهم األكاديمي ومجاالت الموهبة لديهم على المستوى العلمي والعملي.

ن المتفوقي الطالب رؤية البرنامج التي تتطلع إلى تحقيق الريادة في مجال رعايةوفي ضوء 

 لطالبا، ورسالته القائمة على رعاية في المجتمع السعودي للتحول نحو مجتمع المعرفةوالموهوبين 

المتفوقين والموهوبين بجامعة الملك سعود، فقد تم إعداد البرنامج على شكل مسارين رئيسين أحدهما 

فئة الطلبة لواآلخر يتناول تقديم عناية خاصة  لفئة الطلبة المتفوقينيتناول تقديم الرعاية االستنائية 

  .الموهوبين

 أهداف البرنامج:

والموهوبين ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية  اإلسهام في إعداد طلبة الجامعة المتفوقين .1

 .ومجاالت الموهبة المتعددة والمتميزة على مستوى الجامعة والمجتمع

تطوير وإبراز القدرات والمهارات لطلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين للمساهمة في جهود التنمية  .2

  .والتطوير على مستوى الجامعة والمجتمع

التفكير للطلبة المتفوقين والموهوبين، وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات التنمية فاق آتنمية  .3

 .ةالمعاصر

تمكين طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين من االستفادة القصوى من البرامج والشراكات الداخلية  .4

موهبة المتعلقة بال والخارجية للجامعة والمتعلقة باألبعاد التعليمية واألكاديمية والبحثية وكذلك

 .واإلبداع واالبتكار

في جميع  لطالبانشر وترسيخ ثقافة التفوق والموهبة في الجامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بين  .5

 .كليات الجامعة
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 هـ:7143/8143انجازات البرنامج للعام 

 :استحداث مسارات ومنطلقات جديدة للبرنامج أوالً:

عقمممدت اللجنمممة الدائممممة التنفيذيمممة للبرنمممامج اجتماعهممما الثممماني برئاسمممة سمممعادة المممدكتور عبمممدالعزيز 

بممممن عبممممدل العثمممممان وكيممممل الجامعممممة للشممممؤون التعليميممممة واألكاديميممممة وذلممممك يمممموم الثالثمممماء 

هممممـ، وتمخممممض االجتممممماع عممممن الموافقممممة علممممى إدراج مقتممممرح "مركممممز الموهبممممة 07/02/1438

رنمممامج الطلبمممة المتفممموقين، وإعمممادة تسممممية البرنمممامج ليصمممبح "برنمممامج واإلبمممداع" تحمممت م لمممة ب

الطلبمممممة المتفممممموقين والموهممممموبين" علمممممى أن يضمممممم مسمممممارين رئيسمممممين همممممما: مسمممممار الطلبمممممة 

إعممادة ، والمتفمموقين ومسممار الطلبممة الموهمموبين، باإلضممافة إلممى مسممار مسمماند هممو مسممار التلمممذة

هيكليممممة البرنمممممامج ومنطلقاتمممممه وآليمممممات الترشممممميح فيممممه بمممممما ينسمممممجم ممممممع المسمممممارات الجديمممممدة 

تقسممميم مسمممار الطلبمممة المتفممموقين إلمممى بعمممدين همممما: البعمممد الكممممي والبعمممد باٌضمممافة إلمممى للبرنمممامج. 

 . وتحديد آليات الترشيح واالنتقال لهما النوعي

 

 للبرنامجالتنظيمي والدليل الهيكل  ثانياً: إعداد

ك تن يمي يتوافق مع ذلودليل لبرنامج، قامت إدارة البرنامج بتطوير هيكل ا انسجاما  مع تعديالت

 واعتماده من الجهات ذات العالقة. ويبين الشكل التالي أبرز الوحدات والشعب التن يمية للبرنامج.
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 للموقع دشين الصفحة اإلنجليزيةتحديث الموقع اإللكتروني للبرنامج وتثالثاً: 

تم تحديث الموقع اإللكتروني للبرنامج بالتعاون مع عمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت بالجامعة 

تعديل جميع محتويات الموقع اإللكتروني بما يتوافق مع التغييرات والتحديثات التي طرأت على من حيث 

 بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة بالجامعةاللغة االنجليزية إلى  هترجمة جميع محتويات، والبرنامج

(http://dsp.ksu.edu.sa/en) وقد قام معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن ،

 إضافة قناة للبرنامج على اليوتيوب ومعرض للصور والملف الصحفي. العمر بتدشين الموقع. كما تم 

 للبرنامجت المرشحين للبعد الكمي إعداد قائمة الطالب والطالبارابعاً: 

( طالبا  وطالبة من طلبة السنة 208المعايير والشروط، تم اعتماد ترشيح ) مجموعة منوفي ضوء 

 ( للطالبات %35.5( للطالب و)%63.5األولى المشتركة، وبنسبة بلغت )

 

 للبرنامجالطالب والطالبات المرشحين للبعد الكمي : 26 شكل
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( طالبا  وطالبة 461أما في مرحلة اإلعداد العام من مسار الطلبة المتفوقين، فقد رشحت إدارة البرنامج )

لبعده الكمي ومن جميع كليات الجامعة والذين سيتنافسون على مقاعد البرنامج في بعدة النوعي والبالغ 

 . ( مقعدا  200عددها )

 للبرنامجالطالب والطالبات المرشحين للبعد الكمي : 40 جدول

 المجموع طالبات طالب طلبة البعد الكمي للبرنامج

 443 184 259 السعوديين الطالب

 18 9 9 غير السعوديين الطالب

 461 193 268 المجموع

 

 

 تدشين مقر البرنامج وإطالق مسار الطلبة الموهوبينخامساً: 

دشن معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يوم االثنين 

م مقر البرنامج بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون 12/12/2016هـ الموافق 13/03/1438

التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدل العثمان وعمداء الكليات والعمادات المساندة 

لجنة التنفيذية العليا ومنسوبي البرنامج وأعضاء إدارته. كما قام معاليه بإطالق مسار وأعضاء ال

الطلبة الموهوبين كأحد المسارات األساسية للبرنامج، وإعالن ترشيح طالب وطالبات البرنامج 

 لمرحلة اإلعداد العام في مسار الطلبة المتفوقين. 

 

طلبة البرنامج الذين اجتازوا البرامج اإلثرائية الصيفية الداخلية والخارجية  بتكريم كما قام معاليه

الجهات التي شاركت في دعم وانجاز ووعددا  من منسقي البرنامج في مختلف كليات الجامعة 

البرامج اإلثرائية الصيفية للبرنامج وهم: بنك البالد والمجلس الثقافي البريطاني ومركز الملكة رانيا 

 .ة اليرموك األردنيةبجامع
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وقامت إدارة البرنامج بتجهيز النموذج الخاص بتسجيل طلبة مسار الموهوبين ورفعه على الموقع 

، ودعوة جميع طالب وطالبات (http://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1552) اإللكتروني للبرنامج

خالل الموقع اإللكتروني للبرنامج الجامعة أصحاب المواهب من مختلف المجاالت للتسجيل بهذا المسار من 

ة نماذج وبعد دراس والرسائل النصية والبريد اإللكتروني وتعاون ومشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

( موهبة طالبية قد انضمت إلى هذا المسار ومن مواهب  متعددة 1600، تبين أن هنالك ما يزيد عن )التسجيل

الشعر والكتابة والتأليف(، والمجال الفني )الرسم والتصوير والتصميم في كل من المجال األدبي )ن م 

والمونتاج والخط العربي واإلعالم(، والمجال العلمي )البتكار والروبوت والهندسة والحاسب اآللي والعلوم 

 .المختلفة(، باإلضافة إلى المجال النفسحركي

 
 الموهوبين على مجاالت الموهبة المتعددةتوزيع طلبة مسار : 27 شكل

البرنامج على ترسةةةةةيا أركان التعاون ومد جسةةةةةور التواصةةةةةل مع البرامج والمراكز  ا  من إدارةوحرصةةةةة

النوعية التي من شةةةةأنها المسةةةةاهمة في تحقيق أهداف مسةةةةار الطلبة الموهوبين بالبرنامج وتطلعاته، قامت 

 والجدول التالي يوضح ذلك.ت التنسيقية إدارة البرنامج بعقد مجموعة من االجتماعا
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 االجتماعات التنسيقية للبرنامج: 41 جدول

 النتائج-الهدف الحضور المقر التاريخ

موهبة" في مؤسسة " هـ 1438/04/06

الملك عبدالعزيز 

ورجاله للموهبة 

 واالبداع

سعادة مدير البرنامج وسعادة 

الموهوبين مشرف مسار الطلبة 

بالبرنامج، وسعادة مسؤول التنسيق 

بالبرنامج ومسؤولتين من إدارة 

 البرنامج في القسم النسائي.

سعادة مساعد األمين العام لموهبة، 

و ثالثة أعضاء من قسم الرجال 

 .واثنتين من القسم النسائي

ردم الفجوة بين رعاية الموهوبين  الهدف:

 في التعليم العام والتعليم العالي

قيام "موهبة" بتزويد البرنامج  النتائج:

الذين كانت ترعاهم موهبة  الطالببقوائم 

في مرحلة التعليم العام ليتسنى للبرنامج 

رعايتهم خالل المرحلة الجامعية، 

وتشكيل فريق عمل من موهبة والبرنامج 

 لوضع خطة عمل مشتركة بين الطرفين.

برنامج الطلبة المتفوقين  هـ 1438/05/10

 موهوبينوال

أدارة البرنامج وسعادة وكيل عمادة 

شؤون الطالب لألنشطة والشراكة 

الطالبية ومشرفي األندية الطالبية 

المتخصصة بمجاالت الموهبة 

 بعمادة شؤون الطالب.

تنسيق الجهود المبذولة في رعاية  الهدف:

 النتائج:المواهب الطالبية في الجامعة. 

البدء في تفعيل مسار رعاية الطلبة 

الموهوبين من خالل الشراكة مع األندية 

 الطالبية.

 

برنامج الطلبة المتفوقين  هـ 1438/05/23

 والموهوبين

سعادة مدير البرنامج وسعادة رئيس 

 وحدة مسرح جامعة الملك سعود

لبحث سبل التعاون لرعاية ودعم  الهدف:

رح المواهب الطالبية في مجال المس

كالتأليف والتمثيل واإلنتاج الصوتي 

 واإلخراج

احتضان وحدة مسرح الجامعة  النتائج:

للمواهب الملتحقة بالبرنامج ذات العالقة 

 بعمله.

مركز اإلبتكار في وادي  هـ 1438/06/02

 الرياض للتقنية

مدير البرنامج ومسؤول العالقات 

العامة واإلعالم بالبرنامج وسعادة 

االبتكار وعددا   المشرف على مركز

 من  معاونيه.

ترسيخ أركان التعاون ومد  الهدف:

جسور التواصل مع البرامج والمراكز 

النوعية التي من شأنها المساهمة في 

 تحقيق أهداف البرنامج وتطلعاته.

التعاون في خدمة مجاالت  النتائج:

االبتكار الطالبية للطلبة المتفوقين 

والموهوبين ودعمها على مستوى 

جامعة، ورعايتها بالشكل الذي يسهم في ال

تحقيق تطلعات الجامعة نحو مجتمع 

 المعرفة
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 سادساً: عقد اللقاءات والحمالت التعريفية للبرنامج 

برعاية سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدل العثمان أقام البرنامج 

مجموعة من اللقاءات والحمالت التعريفية. ويبين الجدول التالي ملخصا  لهذه اللقاءات والحمالت التعريفية 

 يف بمنطلقات البرنامج وأهدافه ومساراته. هـ والتي هدفت إلى التعر1437-1438خالل العام الجامعي 

 اللقاءات والحمالت التعريفية: 42جدول 

 المحاور التاريخ الفعالية

حملة تعريفية وركن تعريفي 

لطالبات البرنامج في السنة 

 األولى المشتركة

هـ إلى 17/12/1437

 هـ27/12/1437

 للبرنامج والنشرات ذات العالقة توزيع األدلة والمطويات التعريفية-

 اإلجابة على استفسارات الطالبات وعضوات هيئة التدريس-

لقاء تعريفي للمتفوقات 

بعمادة السنة األولى 

 المشتركة

تقديم نبذة عن البرنامج وأهدافه ومراحله األربعة، واإلجابة على - هـ1438/02/01

 استفسارات طالبات البرنامج

لسعادة وكيلة عمادة السنة األولى المشتركة وسعادة كلمة توجيهية  -

 مساعدة مدير البرنامج في القسم النسائي

لقاء مفتوح مع المتفوقين 

بعمادة السنة األولى 

 المشتركة

 وآليات القبول والعمل شرح موجز عن المرحلة التأهيلية للبرنامج - هـ01/03/1438

التعليمية واألكاديمية كلمة توجيهية لسعادة وكيل الجامعة للشؤون -

 وسعادة عميد السنة األولى المشتركة وسعادة مدير البرنامج

لقاء تعريفي للموهوبين 

بعمادة السنة األولى 

 المشتركة

 تعريف الطالب الموهوبين بالبرنامج ومسار الموهبة الخاص بهم- هـ14/03/1438

اللقاء التعريفي للطلبة 

المتفوقين لمرحلة اإلعداد 

 العام

 تقديم عرضا  تفصيليا  لجميع ما يتعلق بالبرنامج.- هـ29/03/1438

 كلمة تشجيعية من سعادة عميد تطوير المهارات وسعادة مدير البرنامج-

 تدشين الدورات وورش العمل الخاصة بمرحلة اإلعداد العام-

 اإلجابة على استفسارات الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس-

بمسارات  الحملة التعريفية

البرنامج بجميع كليات 

الجامعة في قسمي الطالب 

 والطالبات

 هـ22/05/1438

 إلى

 هـ20/06/1438

تعريف منسوبي ومنسوبات الكليات من إدارة وطلبة وأعضاء هيئة -

 تدريس بطبيعة البرنامج وأهدافه ومساراته وتطلعاته المستقبلية

 ذات العالقة بهتوزيع الكتيبيات التعريفية للبرنامج والنشرات -
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 سابعاً: تنفيذ المرحلة التأهيلية للبرنامج بعمادة السنة األولى المشتركة

 هـ1437-1438العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول-البرامج واألنشطة لطلبة المرحلة التأهيلية: 43 جدول

 عدد الساعات البرنامج المجال

 عدد المشاركين

 طالبات طالب

ب 
س
حا
 ال
ج
ام
رن
ب

ي
آلل
ا

 

FASH CS6  PROGRAM 15 17 25 

DREAM WAVER PROG 15 21 - 

SQL  PROGRAM 15 16 24 

PAKET TRECER PROG 15 20 - 

ج 
ام
رن
ب

ت
ضيا

ريا
ال

 

MATHEMATICA PROG 4 25 36 

 23 50 4 حل المشكالت الرياضية 

ت 
را
ها
لم
ا

ية
ص
خ
ش
ال

 

 - 77 6 القيادة والتأثير

 29 - 4 قوة العمل اإليجابي

 - 36 4 اإلسعافات األولية

 137 262 78 المجموع الكلي

 

 هـ1437-1438العام الجامعي  -الفصل الدراسي الثاني-البرامج واألنشطة لطلبة المرحلة التأهيلية: 44 جدول

 عدد الساعات البرنامج المجال

 عدد المشاركين

 طالبات طالب

ج 
ام

رن
ب

ب 
س

حا
ال

ي
آلل

ا
 

PACKET TRACER PROG 15 - 26 

DREAM WAVER PROG 15 12 - 

BOOT STRAP PROGRAM 15 17 - 

ASP NET PROGRAM 15 - 13 
  

ج 
ام

رن
ب

ي
ض

يا
لر

ا

ت
ا

 
 4 24 14 (  AUTO CADبرنامج التصميم الهندسي )

ية
ص

خ
ش

 ال
ت

را
ها

لم
 ا

ية
نم

ت
 

 - 74 4 االنضباط الذاتي 

 - 71 4 التخطيط الشخصي

 - 20 2 برنامج الحماية الفكرية 

 9 - 2 االبتكار مبكراً 

 7 - 2 متعة التفكير

 - 15 2 نظرة على الموهبة والموهوبين

 13 - 2 اإلبداع واالبتكار في الحياة اليومية

م 
ها

إلل
 ا

ص
ص

ق

ح
جا

لن
وا

 

 - 82 4 قوة اختيار التخصص الجامعي

 6 - 2 زيارة الغرفة التجارية 

 7 - 2 زيارة معرض الملك عبد هللا لتقنية النانو

 - 15 2 زيارة مركز االبتكار )خالد الزهراني ( 

 95 330 92 المجموع الكلي
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 ثامناً: اعتماد البرامج اإلثرائية لطلبة البرنامج في مرحلة اإلعداد التخصصي ومستويات إنجازها

قامت إدارة البرنامج بربط كل طالب وطالبة من طلبة البرنامج بعضو هيئة تدريس متميز علميا  

وبحثيا  كمرشد أكاديمي حسب القسم الذي يتبع له الطالب أو الطالبة، والذي بدوره قام بإعداد برنامج 

ذا الغرض ي معدة لهإثرائي لطلبة المسار التابعين له من خالل تعبئة نموذج استمارة البرنامج اإلثرائ

بحيث تضمن هذا البرنامج كال  من: الزيارات الميدانية، والقراءة والتلخيص، والتلمذة، والتدريب 

العملي وغيره كال  بحسب استعداداته وميوله. وبعد دراسة جميع البرامج اإلثرائية المقترحة بالتعاون 

باعتماد جميع هذه البرامج واإليعاز مع منسقي البرنامج بكليات الجامعة، قامت إدارة البرنامج 

لمرشدي البرنامج في األقسام األكاديمية في البدء بتنفيذها خالل الفصل األول والثاني من العام 

هـ وتقديم التسهيالت الالزمة لضمان نجاح هذه البرامج. ومن 1437-1438الجامعي للعام الجامعي 

خصصي في البرامج اإلثرائية، تبين أن نسبة اإلنجاز خالل نماذج متابعة أداء طلبة مرحلة اإلعداد الت

( وللطالبات %94.3هـ للطالب )1437-1438للبرامج اإلثرائية المقدمة في نهاية العام الجامعي 

 (.%94.9( ولكليهما )95.7%)

 

 هـ1437-1438نسبة اإلنجاز للبرامج اإلثرائية المقدمة في نهاية العام الجامعي  :28 شكل

عددا  من الدورات التدريبية  الطالبكما قدم البرنامج بالتعاون مع عدة جهات بالجامعة وخارجها لهؤالء 

 وورش العمل التخصصية والزيارات واللقاءات العلمية الهادفة.

 ت التدريبية وورش العمل التخصصيةالدورا: 45 جدول

 الجهة المتعاونة عدد الساعات اسم الدورة التاريخ



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

115 

 برنامج "زمالة عالم" 4 كيف تختار موضوع بحثك هـ05/01/1438

إلى   هـ 1438/01/25

 هـ05/02/1438

 كلية العمارة والتخطيط 20 اإلظهار المعماري بالفوتوشوب

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 8 أسس وقواعد الصياغة القانونية هـ 1438/04/19-17

 كلية الطب Airway Management 12 هـ7-6/07/1438

 هـ16/07/1438

 هـ23/07/1438

 هـ27/07/1438

تعلم المبادىء األساسية للغة 

 الفرنسية

 كلية اللغات والترجمة 9

 

 الزيارات العلمية: 46 جدول

 الهدف الوصف التاريخ

الملك زيارة المعامل البحثية بمعهد  هـ 1438/01/25

 عبدهللا لتقنية النانو

التعريف بمفهوم تقنية النانو ومجاالت استخدامها واألجهزة 

 والتقنيات ذات العالقة

 هـ2/06/1438

 

زيارة شركة الصناعات األساسية 

 سابك

على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في  الطالباطالع 

مجال الصناعات البالستيكية واالبتكار وذلك من خالل التواءمة 

 ما بين البحث العلمي والصناعة

لوحدة المختبر المركزي  زيارة  هـ02/07/1438

 بأقسام العلوم والدراسات الطبية

الوحدة في مجال االستفادة من الخدمات النوعية التي تقدمها هذه 

تطوير األبحاث وتسهيل القيام بها واالسهام في التوسع في 

 الحقول العلمية والمجاالت المختلفة للعلوم التجريبية.

زيارة علمية للهيئة السعودية  هـ 1438/07/23

 للمواصفات والمقاييس والجودة

 الطالبالتعريف بالهيئة ومهامها وأنشطتها وتوسيع مدارك 

 .قريبهم من بيئة العمل المستقبليةالمعرفية وت

 

 ثالثاً: اللقاءات العلمية: 

لقاء علمي مع سعادة سعادة البرفيسور تشونهاي فان من األكاديمية الصينية للعلوم بعنوان "كيف  .1

 تختار موضوع بحثك".

لقاء علمي لطلبة التخصصات العلمية مع سعادة األستاذ الدكتور هونج جي جو من كلية العلوم  .2

 بجامعة تكساس )أي أند أم( في الواليات المتحدة األمريكية.

لقاء علمي لطلبة التخصصات العلمية مع سعادة األستاذ الدكتور ماريزيو براتو من كلية العلوم  .3

 في ايطاليا. Triesteبجامعة 

 دلقاء علمي مع سعادة األستاذة الدكتورة مارجريت زمالر رئيسة وحدة المجهر اإللكتروني في معه .4

 أبحاث السكري بجامعة دوسولدورف في المانيا.

لقاء علمي مع سعادة األستاذة الدكتورة وفاء صالح من جامعة نايير بأدنبرة بالمملكة المتحدة في  .5

 مجال األبحاث العلمية والنشر.
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 التخصصي إحصائيات ذات عالقة بعدد المستفيدين من أنشطة مرحلة اإلعداد 29 شكل

 

 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل لمرحلة اإلعداد العام في البرنامجتاسعاً: تنفيذ 

تضمنت مرحلة اإلعداد العام لمسار الطلبة المتفوقين بالبرنامج تقديم عددا  من المحاضرات العامة وورش 

العمل واللقاءات مع الخبراء، وذلك لتعزيز مجاالت التفوق األكاديمي واإلبداع وطرق التفكير والسمات 

 (208( طالبا  و)295لغ عددهم )المرشحين على مقاعد البعد الكمي والبا الطالبالقيادية والريادية لدى 

  البة.ط
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 جالدورات التدريبية وورش العمل لمرحلة اإلعداد العام في البرنامتنفيذ  : 47 جدول

 

 ومن أبرز موضوعات هذه األنشطة ما يلي:

ومن خالل التنسيق مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة، قامت العمادة مشكورة  بإعداد وتنفيذ محاضرتين 

( ساعة 16التفوق والتفكير وبعدد ساعات تدريبية بلغ )في مجال التفوق والذكاء، وورشتي عمل في مجال 

هـ.  كما ن مت عمادة تطوير المهارات لقائين لطلبة 15/05/1438ولمدة أربعة أيام متواصلة من تاريخ 

 البرنامج مع خبيرين عالميين في مجال القيادة والنجاح، وبمعدل ساعتين لكل لقاء. 

  

 الموضوعات طبيعة النشاط

 محاضرات
 أسرار التفوق الدراسي

 أنواع الذكاء الثمانية

 ورش العمل
 العادات السبع للتفوق

 العقل وتنمية التفكيرعادات 

 موضوعات حديثة في مجاالت التفوق واالبداع لقاء الخبراء
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 أعداد طلبة البرنامج المستفيدين من هذه األنشطة: 30شكل 
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 المستفيدين من أنشطة مرحلة اإلعداد العام الطالبأعداد 

 بحضور أنشطة مرحلة اإلعداد العاماألعداد والنسب الخاصة :  48 جدول

 ( 208الطالبات )   المؤشر ( 295الطالب )   المؤشر

 النسبة العدد النسبة العدد

عدد الطالب 

الملتحقين 

 بالمرحلة

عدد الطالبات  90.5% 267

الملتحقات 

 بالمرحلة

189 90.9% 

عدد الطالب 

الملتحقين 

الذين أنهوا 

أنشطة 

 المرحلة

عدد الطالبات  88.4% 236

الملتحقات 

اللواتي 

أنهين 

أنشطة 

 المرحلة

176 93.1% 

عدد الطالب 

الملتحقين 

الذين لم 

يستكملوا 

أنشطة 

المرحلة 

)حضور 

منها  60%

 فأقل( 

عدد الطالبات  11.6% 31

الملتحقات 

اللواتي لم 

يستكملن 

أنشطة 

المرحلة 

)حضور 

منها  60%

 فأقل(

13 6.9% 

 

 عاشراً: تدشين وتنفيذ مجموعة من الفعاليات للبرنامج بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة

عادة وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز العثمان يوم دشن س

هـ عددا  من الفعاليات التي ين مها البرنامج بمناسبة "اليوم الخليجي 06/06/1438األحد الموافق 

للموهبة واإلبداع". وقام البرنامج خالل هذه المناسبة بتنفيذ عدة محاضرات )كيف تنمي موهبتك، 

وعالقتها بالمكون التكاملي الشامل للتميز( وورش عمل في مجال الموهبة  2030ورؤية السعودية 

 طالبا  وطالبة. 400ير الناقد لدى الموهوبين( وركن تعريفي وبحضور ما يزيد عن واإلبداع  )التفك
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 تنفيذ عدداً من المشاركات الداخلية والخارجية للبرنامجحادي عشر: 

هـ  مجموعة من المشاركات الداخلية والخارجية 1437/1438نفذ البرنامج خالل العام الجامعي 

للمساهمة في خدمة الجامعة والمجتمع والتعريف بالبرنامج محليا  وخارجيا ، باإلضافة إلى تنمية 

 لطالباحس المسؤولية المجتمعية لدى طلبة البرنامج ومنها: مشاركة طلبة البرنامج في استقبال 

هـ(، 1438شعبان  8-5) أسبوع المهنة بالجامعةوالمشاركة ب هـ(،17/12/1438المستجدين )

والمشاركة بتدريب طالب مقرر هـ(، 1438/ 6-8إلى  5-29) المشاركة بمعرض برنامج مساريو

واستقبال  هـ(،1438-1437الفصل الدراسي الثاني من العام التدريب الميداني من كلية المجتمع )

ز مدير مركرئيس جامعة اليرموك األردنية وسعادة نائب الجهات الخارجية للتعريف بالبرنامج )

المشاركة في المؤتمر الدولي للتميز التربوي الموهوبين التقني في كلية التقنية بالرياض(، و

 هـ(.1438رجب  15) وحضور ملتقى ملهمون (،2017و 2106واالبتكار واالبداع والموهبة )

 

 البرنامج وتنفيذهاثاني عشر: الحصول على فرص بحثية وتدريبية لطلبة 

استطاعت إدارة البرنامج في إطار التكامل والتنسيق مع بعض الجهات الداخلية والخارجية توفير 

 الفرص البحثية والتدريبية لطلبة البرنامج وعلى النحو التالي: 
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لطلبة البرنامج بالتعاون مع عمادة البحث العلمي بالجامعة وذلك في نهاية  منحة بحثية 100توفير  .1

 هـ. 1437/1438لفصل الثاني من العام الجامعي ا

وبالتعاون بين عمادة شؤون الطالب وإدارة البرنامج  تم توفير  تدريب بحثي في برنامج قلوبال لينك: .2

 م للطالب.2018فرص تدريبية بحثية لطلبة البرنامج في برنامج قلوبال لينك في صيف 

طالبا  متطلبات البرنامج  12وقد أنهى السعودية:  برنامج التدريب الصيفي للجنة األولمبية العربية .3

 هـ. 1437/1438والحصول على شهادة معتمدة من اللجنة خالل فترة الصيف من العام الجامعي 

استطاع البرنامج وبالتعاون مع جهات داخلية وخارجية توفير عددا  من فرص تدريبية صيفية فردية:  .4

هـ لمجموعة من طالبه 1437/1438الفرص التدريبية الصيفية التخصصية خالل العام الجامعي 

األمريكية، وبرنامج شركة أرامكو السعودية، وبرنامج الرازي  IBMوطالباته في برنامج شركة 

لتخصصي ومركز األبحاث، وبرنامج التدريب الصيفي بشركة الصيفي بمستشفى الملك فيصل ا

بارسونز السعودية، وبرنامج التدريب الصيفي بشركة مركز بن رشد التخصصي للعيون، وبرنامج 

 "جاهز" بعمادة تطوير المهارات بالجامعة. 
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 ثالث عشر: إعداد الدليل التعريفي والنشرة الفصلية للبرنامج

في ضوء التعديالت الحاصلة على مستوى البرنامج إعادة إعداد الدليل  قامت إدارة البرنامج

التعريفي للبرنامج بما يتوافق مع هذه التعديالت، وكذلك إصدار العدد الثالث والعدد الرابع من 

 النشرة الفصلية الخاصة بالبرنامج ونشرهما على الموقع اإللكتروني للبرنامج.
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 البرامج اإلثرائية الصيفية لطلبة البرنامج وتنفيذهاتدشين وتنفيذ رابع عشر: 

سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدل  دشن

البرامج اإلثرائية الصيفية الداخلية والخارجية لطلبة البرنامج يوم األربعاء  العثمان

رائية الصيفية الداخلية والخارجية عدة مجاالت هـ. وتتضمن هذه البرامج اإلث28/8/1438 الموافق

تطويرية للطلبة المتفوقين في اللغة االنجليزية العامة واألكاديمية والبحثية ومهارات القيادة واالبداع 

واالبتكار، إضافة  إلى الزيارات العلمية لطلبة البرنامج لبعض المراكز العلمية في الجامعات 

 العالمية. 
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 ثرائي الصيفي الداخلي:البرنامج ااإل-أ

وهوعبارة عن دورة تدريبية باللغة اإلنجليزية )مكثفة( تتضمن المهارات اللغوية األساسية 

)االستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة(، ولمدة أربعة أسابيع يقدمها المجلس الثقافي البريطاني 

British Council ها الطالب/الطالبة على في الرياض وخالل فترات متنوعة، ويحصل خالل

 شهادة معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني. 

 

ا للدور المحوري الذي يقوم به البرنامج بتقديم رعاية وعناية استثنائية للطلبة المتفوقين والموهوبين  وتقدير 

لك خالد الم برنامج األميرة صيتة الدامر التنموي من مؤسسة بجامعة الملك سعود، فقد فاز البرنامج بمنحة 

وقد قام  الخيرية؛ لدعم ورعاية "البرنامج اإلثرائي الصيفي الداخلي" لطلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين.

بالتوقيع على هذه المنحة كٌل من صاحبة السمو الملكي األميرة/ البندري بنت عبد الرحمن الفيصل مديرة 

مدير برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بجامعة عام المؤسسة، وسعادة الدكتور علي بن كناخر الدلبحي 

 .بحضور عدد من منسوبي البرنامج والمؤسسة الملك سعود في مقر المؤسسة بمدينة الرياض
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( طالبا  27وقد بلغ عدد الطالب المشاركين بالبرنامج اإلثرائي الصيفي الداخلي في المرحلة األولى منه )

مسار الطلبة -العدد الكلي لطالب برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ( من%23.7وبنسبة بلغت )

( طالبا. في حين بلغ عدد الطالبات المشاركات بالبرنامج 114البعد النوعي والبالغ عددهم )-المتفوقين

( من العدد الكلي لطالبات برنامج الطلبة %31.7( طالبة وبنسبة بلغت )26اإلثرائي الصيفي الداخلي )

( طالبة. وقد حصل البرنامج 82البعد النوعي والبالغ عددهم )-مسار الطلبة المتفوقين-فوقين والموهوبينالمت

 ( كمتوسط%96على نتائج تقييم مرتفعة في ضوء مجموعة من المعايير بلغت )

 البرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي -ب

 

 

 البرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي للطالب .1

يث بح برنامج أقيم بمدينة مانشستر للطلبة المتفوقين من مختلف كليات الجامعةوهو عبارة عن 

على دورة مكثفة باللغة االنجليزية العامة واألكاديمية وكذلك مجموعة من الزيارات العلمية   إشتمل
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لجامعة مانشستر وجامعة سالفورد في بريطانيا واإلطالع على برامج الدراسات العليا والمختبرات 

ساعة  100كز اإلبداع واإلختراع، وكذلك ورشة عمل عن القيادة . حيث تضمن هذا البرنامج ومرا

تدريبية البرنامج لمدة أربعة أسابيع ، مع استخدام مكثف لمراكز التعلم في مجال القيادة من خالل 

 االبتكار.

 

 : اإلثرائي الصيفي الخارجي للطالب احصائيات البرنامج

 المشاركين بالبرنامج ونسبتهمأوال: عدد الطالب 

( تقريبا  %21( طالبا  وبنسبة بلغت )18بلغ عدد الطالب المشاركين بالبرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي )

( 87مرحة اإلعداد التخصصي والبالغ عددهم )-من العدد الكلي لطالب برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

 طالبا .

 التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية ثانياً: عدد الساعات للدورات

( ساعة، حيث بلغت نسبة 150بلغ عدد ساعات التدريب وورش العمل والزيارات الميدانية ما يزيد عن ) 

( من عدد ساعات البرنامج الكلية، أما ورش العمل والزيارات الميدانية %67ساعات التدريب ما يزيد عن )

 ( من العدد الكلي لساعات البرنامج.%33فقد استحوذت على ما نسبته )

 

 ثالثاً: مستويات الطالب المشاركين بالبرنامج في اللغة اإلنجليزية

حقق الطالب المشاركون نتائج متميزة بعد اجتياز الدورة التدريبية وورش العمل في مجال اللغة اإلنجليزية 

 وعلى النو التالي:

 

 الطالب المشاركين بالبرنامج في اللغة اإلنجليزيةمستويات : 31 شكل

 

 رابعاً: نسبة رضا الطالب عن البرنامج
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  .قام جميع الطالب المشاركين بالبرنامج بتقييم البرنامج في ضوء مجموعة من المعايير

 نسبة رضا الطالب عن البرنامج :49 جدول

 التقييم المعيار

 %97 المدرب 1

 %92 الحقيبة التدريبية 2

 %96 البيئة التدريبية 3

 %95 المتدربون 4

 

 البرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي للطالبات .2

وهو عبارة عن برنامج إثرائي صيفي لطالبات البرنامج من 

مختلف كليات الجامعة والذي تم تنفيذه من قِبل جامعة 

UTHM  هـ 24/12/1438-12في ماليزيا خالل الفترة من

( ساعة، حيث تضمن 40وبعدد ساعات تدريبية بلغ )

البرنامج دورة مكثفة في استخدام اللغة اإلنجليزية في 

المجاالت األكاديمية والبحثية، إضافة  إلى القيام بمجموعة 

 من الزيارات العلمية لمراكز اإلبداع واالبتكار في ماليزيا.

 

 : الخارجي للطالباتاإلثرائي الصيفي  احصائيات البرنامج

 أوال: عدد الطالبات المشاركات بالبرنامج ونسبتهم
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( تقريبا  من %23( مشاركا  وبنسبة بلغت )16بلغ عدد المشاركين بالبرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي )

 مرحلة اإلعداد التخصصي والبالغ عددهن-العدد الكلي للطالبات في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

 ( طالبة. 70)

 

 ثانياً: عدد الساعات للدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية

( ساعة، حيث بلغت نسبة 70بلغ عدد ساعات التدريب وورش العمل والزيارات الميدانية ما يزيد عن ) 

الميدانية  ( من عدد ساعات البرنامج الكلية، أما ورش العمل والزيارات%57ساعات التدريب ما يزيد عن )

( من العدد الكلي لساعات البرنامج. وقد استطاعت جميع الطالبات %43فقد استحوذت على ما نسبته )

  %93  حيث حصل UTHMالمشاركات بتحقيق مستويات عالية في تقييمات المدربات التابعين لجامعة 

 (.A( منهن على تقييم )%5( و)+Aمنهن على تقييم )

 

 عدد الساعات للدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية 32 شكل

 ثالثاً: نسبة رضا الطالبات عن البرنامج

 .قامت جميع الطالبات المشاركات بالبرنامج بتقييم البرنامج في ضوء مجموعة من المعايير

 عن البرنامج الباتنسبة رضا الط: 50 جدول

 التقييم المعيار

 %92 المدرب 1

 %93 الحقيبة التدريبية 2

 %90 البيئة التدريبية 3

 %94 المتدربون 4
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 إحصائيات الملف الصحفي وقنوات التواصل للبرنامج -مرفق

قامت إدارة البرنامج بإنشاء حسابات للبرنامج في وسائل التواصل اإلجتماعي في كل من تويتر، 

( متابعا . كما تواصلت مع 2000والسنابتشات، واالسنتقرام، واليوتيوب، وبما يزيد عن )والفيسبوك، 

الصحف والقنوات المحلية واإللكترونية لغايات نشر أخبار البرنامج. وفيما يلي ملخصا  لإلحصائيات ذات 

 هـ.1437/1438العالقة خالل العام الجامعي 

 إحصائيات الملف الصحفي وقنوات التواصل للبرنامج :51 جدول

 عدد األخبار القناة

 50 رسالة الجامعة

 102 البوابة اإلخبارية للجامعة

 20 الصحافة المحلية

 500ما يزيد عن  قنوات التواصل اإلجتماعي

 4 القنوات التلفزيونية واإلذاعات  المحلية
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 السمع وضعاف الصم والطالبات للطالب العالي التعليم برنامج
 

المشاركات واالنجازات التي حققها برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف 

 السمع:
قام برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع ببعض الدورات في لغة اإلشارة       

 لخدمة  أفراد ومؤسسات المجتمع ، ومنها ما يلي:
 

 هـ1438-1437نامج لخدمة المجتمع الدورات المقدمة من البر :52 جدول

 قسم الطالب

 التاريخ الجهة المستفيدة نوع الخدمة المقدمة م

1 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة

األفراد ذات العالقة بتربية وتعليم 

 الصم
 هـ1438صفر 

2 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة
 هـ1438ربيع اآلخر  الطبية بالجامعة المدينة

3 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة
 هـ1438ربيع اآلخر  المدينة الطبية بالجامعة

4 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة
 هـ1438جمادى األولى  المدينة الطبية بالجامعة

5 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة
 هـ1438جمادى اآلخرة  كلية الطب

6 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة
 هـ1438رجب  كلية الطب

7 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة
 هـ1438شعبان  اإلدارة العامة لألمن والسالمة

8 
دورة أساسيات لغة 

 اإلشارة
 هـ1438شعبان  اإلدارة العامة لألمن والسالمة

 طالب برنامج التعليم العالي دورة "اللغة العربية" 9
الفصل األول 

 هـ1437/1438

 طالب برنامج التعليم العالي اللغة العربيةدورة  10
الفصل الثاني 

 هـ1437/1438

 للطالب الخريجين دورة اختبار الكفايات 11
الفصل الثاني 

 هـ1437/1438
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 قسم الطالبات:

 تاريخ الدورة اسم الدورة
مدة 

 الدورة
 الفئة المستفيدة مقر الدورة

عدد 

 المستفيدين

تدريب الطالبات 

 الجتياز اختبار

 الكفايات للمعلمين

14-

هـ15/3/1438  
 يومين

المدينة الجامعة 

 للطالبات

الطالبات الصم 

 وضعاف السمع
17 

دورة أساسيات لغة 

 االشارة

هـ29/7/1438  

هـ1/8/1438  
 يومين

المدينة الجامعة 

 للطالبات

موظفات جامعة 

 الملك سعود
20 

دورة أساسيات لغة 

 االشارة

هـ29/7/1438  

هـ1/8/1438  
 يومين

المدينة الجامعة 

 للطالبات

طالبات جامعة 

 الملك سعود
20 

دورة أساسيات لغة 

 االشارة

1-

هـ28/8/1438  
 السكن الجامعي شهر

موظفات السكن 

 الجامعي
19 

 

 إحصائية بإجمالي الدورات التي تم تقديمها لخدمة المجتمع: 53 جدول

 قسم الطالبات قسم الطالب

11 4 

 

 

 هـ1438/ 1437األنشطة والفعاليات التي تمت تغطيتها من قبل وحدة العالقات العامة للعام الجامعي : 54 جدول

 مقر الفعالية اسم الفعالية م

 المدنية الجامعة للطالبات فعالية سرطان الثدي 1

 المدنية الجامعة للطالبات المشاركة في لقاء انجاز الجامعة 2

 المدنية الجامعة للطالبات وحدة الترجمة االشارية 3

4 
فعالية المؤتمر السعودي االول لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة
 «ريتز كارلتون»بفندق 

 المدنية الجامعة للطالبات فعالية يوم اإلعاقة العالمي )جامعتي مستقبلي( 5

 مركز الدراسات الجامعية فعالية "الجنادرية 6

 42العربي اسبوع االصم  7
المدنية الجامعة للطالبات + مركز 

 الدراسات الجامعية
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 فعاليات لبرنامج السنة التأهيليةاألنشطة وال : 55 جدول

 م قسم الطالب قسم الطالبات

 1 زيارة معرض صحة الفم واألسنان التوعية بسرطان الثدي

 2 فعالية اليوم العالمي لإلعاقة  المشاركة في فعاليات الجنادرية

 3 حضور اللقاء المفتوح لعميد كلية التربية   42المشاركة في أسبوع األصم العربي 

 المشاركة في اليوم العالمي لإلعاقة 

 ) جامعتي مستقبلي(
 4 حضور اجتماع المشرف العام 

 5 إقامة فعالية مكافحة التدخين  قافلة لغة اإلشارة في كليات الجامعة

 6 اقامة زيارات من وقت آلخر لمكتبة الملك سلمان  المؤتمر السعودي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 7 المؤتمر السعودي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة   المشاركة في لقاء إنجاز الجامعة

 
توقيع اتفاقية عمل مشتركة مع الجمعية السعودية 

 للتربية الخاصة ) جستر( 
8 

 
تكريم سمو أمير منطقة الرياض لبرنامج التعليم العالي 

 للطالب الصم وضعاف السمع في منتدى الغد 
9 

 
مشاركة بعض الطالب الصم وضعاف السمع في فعالية 

 حلبة الريم
10 

 
زيارة الطالب الصم وضعاف السمع في البرنامج 

 لمعرض الكتاب الدولي بالرياض
11 

 
 لتفوقهم  األولى المشتركةتكريم طالبين من السنة 

 عبداإلله الصالح –) محمد الحلبي 
12 

 

 

 حصائيات األنشطة والفعالياتإ: 56 جدول

 قسم الطالب قسم الطالبات

7 12 
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 زيارات البرنامج:

 هـ1438/ 1437الجهات التي تمت استضافاتها لبرنامج التعليم العالي للعام الجامعي  

 الطالب :قسم 

قام وفد من جامعة طيبة بزيارة برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات  الصم وضعاف  الزيارة األولى : 

هـ ، وذلك لالطالع على الرؤية واألعمال ، وقام الوفد بزيارة السنة التأهيلية 16/7/1438السمع بتاريخ 

حاضرات والخدمات المقدمة للطالب الصم للطالب الصم داخل القاعات الدراسية للتعرف على ن ام الم

 وضعاف السمع وذلك لالستفادة من البرنامج ونقل تجربة البرنامج لجامعة طيبة .

هـ بزيارة البرنامج  برئاسة 19/8/1438قام وفد من جامعة نزوة بسلطنة عمان في يوم  الزيارة الثانية :

ة م التطبيقية للشؤون األكاديمية والبحث العلمي بجامعمساعد عميد كلية العلو –سعادة الدكتور / راشد الهنائي 

وذلك بالتنسيق مع وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ، وكان الهدف من الزيارة التعرف –نزوة بسلطنة عمان 

على الرؤية واألعمال ، وبداية فكرة تأسيس البرنامج وعلى الخدمات المقدمة من البرنامج للطالب الصم 

 وذلك لنقل تلك الخبرات واالستفادة منها في سلطنة عمان . وضعاف السمع ،

قام وفد من جامعة طيبة الممثل في سعادة الدكتور عبد ل الشنقيطي والدكتورة حصة  الزيارة الثالثة :

هـ وذلك للتعرف على فكرة تأسيس البرنامج والخدمات التي 1437/1438بزيارة البرنامج للعام الجامعي 

 ج للطالب الصم وضعاف السمع .يقمها البرنام

 زيارات البرنامج :57 جدول

 قسم الطالبات

 اسم الجهة المضافة تاريخ االستضافة مقر االستضافة

 جامعة طيبة هـ1438/  16/7 المدينة الجامعة للطالبات

 معهد االمل هـ1438/ 7/  27 مركز الدراسات الجامعية

 

 صائية بإجمالي الزيارات للبرنامجإح: 58 جدول

 قسم الطالب قسم الطالبات

2 3 
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 هـ1439-1438إحصائية بأعداد الطالب الصم وضعاف السمع : 59 جدول 

 السنة التأهيلية

 

 

 األولى المشتركةالسنة 

 الفئة الطالب الصم الطالب ضعاف السمع المجموع

 العدد 2 11 13

 ية خاصة ـ مسار اإلعاقة السمعية(كلية التربية )ترب

 الدفعة الطالب الصم الطالب ضعاف السمع المجموع

 األولى 0 0 0

 الثانية 5 6 11

 الثالثة 5 7 12

 الرابعة 8 6 14

 الخامسة 1 7 8

 المجموع 19 26 45

 اط البدني )قسم التربية البدنية(كلية علوم الرياضة والنش

 الفئة الطالب الصم الطالب ضعاف السمع المجموع

 العدد 0 1 1

 

 المجموع الكلي لطالب البرنامج: 60 جدول

 الفئة الصم ضعاف السمع المجموع الكلي

 العدد 30 52 82

 

 الفئة الطالب الصم الطالب ضعاف السمع المجموع

 العدد 9 14 23
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 هـ1439-1438احصائية بأعداد الطالبات الصم وضعاف السمع :61 جدول 

 االجمالي ضعاف سمع صم المسار م

 27 13 14 السنة التأهيلية 1

 8 6 2 السنة األولى المشتركة 2

 52 25 2 تربية خاصة 3

 8 8 0 تربية فنية 4

 1 1 0 فيزياء 5

 5 1 4 الخاصة()التدريب الميداني قسم التربية  6

 2 1 1 )التدريب الميداني قسم التربية الفنية( 7

 1 0 1 ماجستير تربية فنية 8

 104 55 49 المجموع

 

 هـ1437/1438قائمة البحوث المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي : 62 جدول

 عنوان البحث م

 مجال البحث

) التخصص 

 العلمي(

تاريخ 

 النشر
 جهة النشر

اسم الباحث  الرئيسي 

 وأسماء المشاركين

1 
فعالية السنة التأهيلية في تنمية القدرات 

اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع 

 بجامعة الملك سعود

 2014 إعاقة سمعية
مجلة كلية التربية 

 مصر -جامعة بنها
 أ.د. طارق الريس

2 
للطالب الصم القدرات اللغوية والكتابية 

وضعاف السمع ببرنامج السنة التأهيلية 

 بجامعة الملك سعود

 2015 إعاقة سمعية
مجلة التربية الخاصة 

 والتأهيل
 أ.د. علي الزهراني

3 
اتجاهات طالب جامعة الملك سعود نحو 

قدرات الطالب الصم وضعاف السمع  

 وعالقتها ببعض المتغيرات.

 2009 إعاقة سمعية
التربية مجلة كلية 

 جامعة بني سويف
 أ.د. علي الزهراني

4 
واقع استخدام الطالب ذوي اإلعاقة السمعية 

للتقنيات التعليمية في ضوء بعض 

 المتغيرات في مرحلة التعليم العالي.

 2017 إعاقة سمعية

مجلة التربية الخاصة 

 والتأهيل

 

 أ.د. سري رشدي

5 

الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالصمود 

األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات لدى 

الطالب الصم وضعاف السمع في مرحلة 

 التعليم العالي

 2017 إعاقة سمعية

مجلة التربية الخاصة 

،كلية التربية جامعة 

 الزقازيق

 أ.د. سري رشدي

6 

استقصاء آراء األكاديميين نحو حقوق 

الطالب الصم وضعاف السمع والخدمات 

لتعليم العالي المقدمة لهم في برنامج ا

 بجامعة الملك سعود

 2015 إعاقة سمعية
المجلة الدولية لألبحاث 

 التربوية، االمارات
 أ.د. علي الزهراني

7 

Exploring Metacognitive 

Strategies Utilizing Digital 

BooksJournal of Educational 

Computing Research 

 

 2017 إعاقة سمعية

Journal of 

Educational 

Computing 

Research 

 د. ماجد السالم
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 قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة وخارجها: 63 جدول

 عنوان المؤتمر والندوة م
المشاركين من منسوبي 

 البرنامج
 تاريخ االنعقاد نوع المشاركة

الجهة المنظمة ومكان 

 االنعقاد

1 

المؤتمر الدولي الثاني للقياس 

والتقويم تحت عنوان " قياس 

 نواتج التعلم

 أ.د. علي الزهراني

 أ.د. طارق الريس

 أ.د. سري رشدي

 هـ1437 حضور
 -مركز القياس والتقويم

 الرياض

2 
مؤتمر " التكامل التربوي بين 

 التعليم العام والعالي

 أ.د.علي الزهراني

 د. ماجد السالم
 هـ1437 حضور

الجمعية السعودية للعلوم 

 التربوية والنفسية

3 

الملتقى السنوي الثالث للتدريس 

الجامعي " التعلم النشط لتحسين 

 مخرجات التعلم "

 أ.د. طارق الريس

 أ.د.علي الزهراني 
 عمادة تطوير المهارات  هـ1437 حضور

4 
المؤتمر السعودي األول 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة

جميع منسوبي برنامج 

 التعليم العالي للصم
 هـ1438 حضور

برنامج التعليم العالي 

للطالب الصم وضعاف 

 السمع 

5 
مؤتمر مجلس االطفال غير 

 cecالعادين  
 2015 حضور أ.د.علي الزهراني

الواليات المتحدة االمريكية 

 سان ديييجو -

7 
International Expo for 

Deaf Blind 
 2016 حضور أ.د. علي الزهراني

الواليات المتحدة االمريكية 

 والية نفادا -

 

 تكريم البرنامج للطالب المتفوقين:

قام البرنامج بتكريم الطالب الصم وضعاف السمع المتفوقين خريجي الدفعة األولى للبرنامج للفصل   

 هـ ، وتم توزيع الجوائز عليهم تقديرا  لجهودهم وتفوقهم األكاديمي.1437/1438الدراسي الثاني 

 

  رؤية تطويرية مستقبلية في تعليم الصم وضعاف السمع:

 8/2/36هممممـ  ، بقممممرار رقممممم  25/1/1436وافممممق مجلممممس الجامعممممة فممممي جلسممممته  المنعقممممدة  بتمممماريخ   

 على انشاء ) مركز لغة اإلشارة ودراسات الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود(.

 رؤية المركز:

أن يكون المركز مرجعا  إقليميا  في برامج تأهيل وإعداد وتدريب األشخاص الصم وضعاف السمع والمهنيين  

 العاملين معهم ، وذوي العالقة في المجتمع .

 رسالة المركز:

توفير البيئة التعليمية المحفزة من خالل تقديم برامج تعليمية وتدريبية رائدة في مجال تربية وتعليم وتأهيل   

 الصم وضعاف السمع والعاملين معهم وذوي العالقة وإقامة شراكة مع المجتمع المحلي  واإلقليمي والدولي.

 أهداف المركز:
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 إعداد من ومة تعليمية تضمن تهيئة الطالب الصم وضعاف السمع لاللتحاق ببرامج التعليم العالي . -1

خدمات ذات العالقة لألشخاص الصم وضعاف إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في تقديم ال -2

 السمع في بيئة التعلم والعمل.

 إعداد وتبني المشاريع والدراسات الوطنية المتعلقة باألشخاص الصم وضعاف السمع . -3

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتقديم دورات للعاملين فيها أثناء الخدمة على لغة اإلشارة والخدمات  -4

 التقييم.ذات العالقة و

 منح ترخيص مترجمي لغة اإلشارة ومقدمي الخدمات ذات العالقة . -5

تأهيل المركز ليكون مرجعية علمية واستشارية لبرامج إعداد وتدريب العاملين مع األشخاص الصم  -6

 وضعاف السمع وذوو العالقة في المجتمع.

 وكيفية التعامل معهم.تنمية الوعي المجتمعي باألشخاص الصم وضعاف السمع وخصائصهم  -7

تشخيص واقع توظيف الصم وضعاف السمع ووضع الحلول خالل التوصيف المهني لمجاالت عمل  -8

 الصم وضعاف السمع.

  



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

138 

 

 الشامل الوصول برنامج
 

يمثل هذا البرنامج مشروعا  نوعيا  بالجامعة لتهيئة البيئة الداعمة لذوي اإلعاقة، من خالل االلتزام 

الدولية في تذليل أية عوائق معمارية أو تقنية لضمان المشاركة ودعم التحول نحو جامعة بالمعايير 

للجميع، ولتوطين مفهوم الوصول الشامل كأولوية لتقديم الخدمات، باإلضافة إلى تزويد أعضاء هيئة 

باالستقاللية.  االتدريس بالخبرة الكافية لتدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة للتعليم والتعلم في بيئة يتمتعون فيه

وعلى مستوى اإلنجاز العملي فقد قام البرنامج بإصدار ثالثة ادلة ريادية في مجال تقديم الخدمات 

التعليمية والتقنية والهندسية لألفراد ذوي اإلعاقة فضال عن الشراكة مع عدد من الجهات الداخلية 

 والخارجية لنشر مفهوم الوصول الشامل.

وحداته المختلفة على تحقيق اهداف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ويعمل البرنامج من خالل 

واألكاديمية فيما يختص بدعم الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بالجامعة من خالل العمل بوحداته 

المختلفة لتحقيق رؤية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية حيث تم تحقيق مجموعة من اهداف 

للبرنامج والتي تم اعداها بما يتوافق مع اهداف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  الخطة السنوية

 واألكاديمية وتم اعتماده من سعادة الوكيل.

 

هـ ( بوحدة التصميم الشامل لتسهيل الوصول 1438-1437األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها ): 64 جدول

 لجامعةلمباني ا

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م

 االنجاز

النسبة المتبقية إلتمام 

 العمل

مشروع تأهيل المسارات الخارجية  1

الرئيسية بالجامعة وربطها مع سكن 

 الطالب .

 .تم وضع الخطة التنفيذية لتأهيل المسار 

  تم تجهيز آلية لتدقيق الرسومات الهندسية

ومدى مطابقتها لالشتراطات العالمية 

للوصول الشامل  )تطبيق قائمة التدقيق 

Chick List. ) 

  تم تصميم مسار خاص بالطالب ذوى

( 3اإلعاقة البصرية من بوابة رقم )

وحتى المسار الرئيسي للكليات بالجامعة 

. 

  من اعمال يتم حاليا  مراجعة ما تم تنفيذه

واستالم المشروع بالتعاون مع فريق 

 اإلشراف

للمتابعة والصيانة  30% 70%

ووضع الخرائط 

 ومراجعة المسارات.

أعمال مشروع إعادة التأهيل بمبانى   2

الجامعة   )عمادة القبول والتسجيل و 

  للمتابعة والصيانة %25 % 75 وضع الخطة التنفيذية لتأهيل المباني.تم 
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البهو الرئيسي والمكتبة و كلية 

االداب وكلية التربية وكلية العلوم 

 السياسية(

  تم تجهيز آلية لتدقيق الرسومات الهندسية

ومدى مطابقتها لالشتراطات العالمية 

للوصول الشامل  )تطبيق قائمة التدقيق 

Chick List. ) 

  مراجعة التصميمات مع تحديد وسائل

الوصول الشامل من خرائط متعددة 

الحواس ولوحات ذكية و تأهيل المصاعد 

وعالمات الساللم ومسارات داخلية 

 وخارجية.

  متابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة

 الصيانة بوكالة الجامعة للمشاريع.

تأهيل مكتبة الملك سلمان للوصول  3

 لذوي اإلعاقة.

  تم االنتهاء من المشروع وجارى

 مراجعة ما تم في اطار دراسة المشروع.

التنسيق مع إدارة  10% 90%

الصيانة لمتابعة اعمال 

التأهيل والصيانة 

 والتدريب

مشروع المقر الجديد لمركز الطالب  4

 ذوي اإلعاقة.

  تم االنتهاء وافتتاح المشروع وجارى

 دراسة نتائج العمل عليه.

صيانة وسائل  10% 90%

الوصول الشامل ورط 

المركز بالمسار الداخلي 

 الخرائطبالبهو وصيانة 

 

5 

وضع دليل اجرائي للوصول الشامل 

خاص بإجراءات االخالء لذوي 

 اإلعاقة بجامعة الملك سعود.

  تم وضع مقترح دليل لالخالء لذوي

اإلعاقة في حاالت الطوارئ  ووضع 

 ملخص للدليل

   تم جمع المادة العلمية واالطالع على

األدلة المشابهة كمصادر للدليل ووضع 

 المستهدف للدليلالمحتوى العلمي 

 . مراجعة الدليل في صورته المبدئية 

 .تحت اجراء تحكيم الدليل 

 

العمل على تحكيم  10% 90%

الدليل وتعديل 

المالح ات وإعداده 

 للنشر .

التدريب على إجراءات االخالء  6

 لذوي االعاقة

  تم التدريب على إجراءات االخالء لذوي

االعاقة في حاالت الطوارئ حيث تم 

عدد من منسوبات وطالبات  تدريب

الجامعة على خطط االخالء في حاالت 

 الطوارئ.

 . التنسيق مع إدارة االمن والسالمة 

جارى التنسيق  80% 20%

مع إدارة االمن 

والسالمة لمراجعة 

خطط االخالء للطالب 

والطالبات وعقد 

تدريبات للطالب 

 والطالبات
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 الطالب ذوي االعاقةتم تهيئة المواقف الخارجية لسيارات 

 

 تم تهيئة المسارات الداخلية والخارجية للطالب ذوي اإلعاقة البصرية
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 ة التقنية المساعدة لذوي االعاقةهـ ( بوحد1438-1437األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها ): 65 جدول

 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م

 االنجاز

النسبة المتبقية 

 إلتمام العمل

العمل ضمن اللجنة العليا لتهيئة  1

 المحتوى االلكترونية لذوي االعاقة

  تم تشكيل اللجنة العليا لوضع معايير

 سهولة الوصول للمحتوي االلكتروني.

  تم تشكيل لجان فرعية لوضع متطلبات

 العمل على المعايير.

  يتم العمل على وضع معايير إنتاج

المقررات االلكترونية لذوى اإلعاقة 

 بالجامعة.

 

للعمل على  40% 60%

وضع المعايير 

 بشكل اجرائي.

تفعيل) المرحلة الثانية ( من مشروع  2

 سهولة الوصول للمواقع االلكترونية.

  العمل على اقرار السياسة العامة

لسهولة الوصول للمواقع االلكترونية 

 بجامعة الملك سعود.

  عمل وندوات ومحاضرات إقامة ورش

تعريفية وتوعويه في مجال سهولة 

 الوصول للويب.

للعمل على  20% 80%

اإلقرار النهائي 

 للسياسة بشكل ملزم

متابعة صيانة وتأهيل معامل ذوي  3

اإلعاقة بالجامعة باألجهزة والبرامج 

 المتوافقة .

تم متابعة صيانة وتأهيل معمل ذوي 

وجارى  المشتركةاألولى االعاقة بالسنة 

 مراجعة االعمال.

للمتابعة  20% % 80

 والصيانة والتدريب.

المشاركة بفعاليات داخل الجامعة  4

 وخارجها .

تمت المشاركة بفعاليات من معارض 

 وندوات موجهة الى ذوي اإلعاقة منها.

 .اليوم العالمي لإلعاقة 

  الملتقى الخامس للجمعية الخليجية لذوي

 اإلعاقة

  التقنيات المساعدة في تعليم ندوة دور

 ذوي اإلعاقة .

التنسيق مع  10% 90%

الجهات ذات 

 العالقة.

وضع المواصفات الفنية لألجهزة  5

والتقنيات المساعدة للطالب والطالبات 

 ذوي اإلعاقة.

 

  تم وضع المواصفات الفنية لألجهزة

والتقنيات المساعدة للطالب والطالبات 

إدارة ذوي االعاقة لطرحها من قبل 

 المشتريات بالجامعة.

 للمتابعة 10% % 90

متابعة تشغيل وسائل التهيئة التقنية  6

لمكتبة الملك سلمان المركزية لذوي 

 اإلعاقة

  تم متابعة تشغيل وسائل التهيئة التقنية

لمكتبة الملك سلمان المركزية لذوي 

اإلعاقة ومخاطبة عمادة شؤون 

المكتبات بإحتياجات تشغيل المشروع 

 الكوادر البشرية. من

صيانة  10% 90%

األجهزة وتحديث 

البرمجيات 

 بالمشروع

 

7 

إعادة التدقيق و اصدار النسخة الثانية 

من دليل اإلجراءات التنفيذية لسهولة 

الوصول للمواقع والخدمات 

 اإللكترونية بجامعة الملك سعود .

  تمت مراجعة وتدقيق لنسخة الثانية من

التنفيذية لسهولة دليل اإلجراءات 

الوصول للمواقع والخدمات اإللكترونية 

 بجامعة الملك سعود .

 

تعديل  5% 95%

المالح ات وإعادة 

ارساله للمطابع 

للنشر و التدريب 

 عليه.
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التواصل من خالل أدوات التواصل  8

االجتماعية االلكترونية مع طالب 

 جامعة الملك سعود من ذوي اإلعاقة .

  وصول( على تمت متابعة )خدمة

الموقع الرئيسي للجامعة وكذلك عمل 

حساب للبرنامج على شبكتي تويتر 

وفيسبوك لتسهيل التواصل والتفاعل مع 

 البرنامج.

جارى متابعة  10% 90%

استجابات الطالب 

 ذوي اإلعاقة .

عقد دورة تدريبية بالتعاون مع عمادة  9

تطوير المهارات حول سهولة الوصول 

 عة .للويب بمواقع الجام

  تم عقد دورة تدريبية بعنوان )تهيئة

المحتوى الرقمي بمواقع أعضاء هيئة 

التدريس( بالتعاون مع عمادة تطوير 

 المهارات.

 تمت 100%

إجراء الدراسات الميدانية والتبعية  10

لتطوير البيئة االلكترونية بالجامعة 

 لذوي اإلعاقة.

 

  تم اجراء دراسة حول توظيف االكواد

برسالة الجامعة وجارى العمل الذكية 

على دراسة حول استخدام التطبيقات 

الذكية على الجوال لمساعدة ذوي 

االعاقة وجارى العمل على دراسة 

حول مدى رضا الطالب ذوي اإلعاقة 

 من الخدمات االلكترونية بالجامعة.

لالنتهاء من  20% 80%

دراسة التطبيقات 

 الذكية

خاص تطوير الموقع االلكتروني ال 11

 بالبرنامج باللغة االنجليزية.

 

  تم العمل على تطوير الموقع

االلكتروني الخاص بالبرنامج والبدء 

 في النسخة اإلنجليزية للموقع .

للعمل على  10% 90%

النسخة باللغة 

 اإلنجليزية

 

 

 

 

 معالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية االكاديمية 

 لخدمات ذوي االعاقةومتابعة عن قرب 
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 الخدمات التعليمية واألكاديمية هـ ( بوحدة تطوير1438-1437األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها ): 66 جدول

 

 المؤشرات المرحلية االهداف م
نسبة 

 االنجاز

النسبة المتبقية 

 إلتمام العمل

1 

 اجراء مجموعة من الحمالت التوعوية

للطالب وأعضاء هيئة التدريس لنشر 

الوعي حول الوصول الشامل 

 وتطبيقاته.

  األولى تم التعاون مع عمادة السنة

لتوعية الطالب ذوي اإلعاقة  المشتركة

 بحقوقهم وواجباتهم.

  تم التعاون مع عمادة تطوير المهارات

لتوعية أعضاء هيئة التدريس  بحقوق 

 الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة.

  التعاون مع عمادة تطوير المهارات تم

لتوعية أعضاء هيئة التدريس 

باإلرشادات والخطوات اإلجرائية 

لتهيئة محتوى المواقع االلكترونية 

الخاصة بهم لتكون سهلة الوصول 

 لذوي االعاقة.

90% 

للمتابعة من  10%

الجهات ذات العالقة 

 لتسهيل الخدمات.

2 

دعم مراكز الطالب والطالبات ذوي 

االعاقة إلجراء خطط تطويرية 

 للخدمات المقدمة.

  تم دعم مراكز الطالب والطالبات ذوي

االعاقة وتم الرفع بخطة تطويرية لعميد 

شؤون الطالب لتطوير الخدمات 

المقدمة بمركز الطالب ذوي اإلعاقة 

 وفقا للممارسات العالمية في المجال .

 

60 % 
للمتابعة  40%

 والدعم

3 

اللجنة الدائمة العليا متابعة اعمال 

لخدمات ذوي اإلعاقة لتسهيل الخدمات 

 الالزمة لذوي اإلعاقة بالجامعة

  تم العمل مع اللجنة الدائمة العليا لذوي

اإلعاقة لتسهيل الخدمات الالزمة لذوي 

 اإلعاقة بالجامعة.

70 % 

للمتابعة  30%

والعمل فيما يستجد 

 من أعمال اللجنة.

4 
تقديم  اعداد دراسات حول واقع

 الخدمات للطالب ذوي االعاقة.

  تم اعداد دراسة حول واقع تقديم

الخدمات للطالب ذوي االعاقة تناولت 

الدراسة بالرصد  والتحليل الواقع 

الفعلي للخدمات التي تقدمها جامعة 

 الملك سعود إلى طالبها ذوي اإلعاقة .

90% 

التنسيق مع  10%

الجهات ذات العالقة 

بالدراسة لتطبيق 

 التوصيات.

5 

اعداد دليل القواعد واإلجراءات 

التن يمية  ونشره وتوزيعه على 

 القطاعات الجامعية المختلفة

  تم اعداد دليل القواعد واإلجراءات

التن يمية  ونشره تم توزيعه على 

القطاعات الجامعية المختلفة بالنسخ 

االلكترونية ومخاطبة عمادة شؤون 

والدراسات الطالب والقبول والتسجيل 

العليا لنشر النسخة االلكترونية على 

 الموقع الرسمي لهم.

90% 

 10% 

متابعة نشر الدليل 

والتدريب ونشر 

 الوعي.

  جارى

العمل على التحديث 

والمراجعة لمحتوى 

 الدليل

 

6 

العمل على خطة نشر الوعي لتطبيقات 

الوصول الشامل وحقوق الطالب ذوي 

 اإلعاقة.

 

  تم العمل ضمن خطة نشر الوعي وتم

اعداد المقاالت الصحفية حول أهمية 

القواعد واإلجراءات التن يمية وكيفية 

 تطبيقها واهمية الوصول الشامل للجميع 

80% 

متابعة العمل  20%

على خطة نشر 

 الوعي
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 المؤشرات المرحلية االهداف م
نسبة 

 االنجاز

النسبة المتبقية 

 إلتمام العمل

7 

تقديم المحاضرات والندوات التوعوية 

للطالب ذوي اإلعاقة للتعريف بحقوقهم 

 وواجباتهم.

 األولى المشتركةالتعاون مع عمادة السنة 

لتوعية الطالب ذوي اإلعاقة بحقوقهم 

 وواجباتهم حيث تم

 تقديم محاضرة بهذا الموضوع -1

زيارة الطالب ذوي اإلعاقة  -2

للبرنامج للتعرف على مهامه 

 واهدافه

80% 

جارى متابعة  20%

خطة نشر الوعي 

 بهذا الشأن .

8 

القبول الموحد إعداد دراسة حول 

 للطالب ذوي اإلعاقة .

 

جارى اعداد دراسة حول القبول الموحد 

للطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة والخدمات 

 المرتبطة به.

60% 

جارى  40%

استكمال إجراءات 

 الدراسة .

 

 

 يكما قام البرنامج باالشتراك والتنسيق لوضع القواعد المن مة والسياسات الالزمة لتقديم الخدمات لذو

 اإلعاقة بالجامعة.

  تم اصدار دليل القواعد واإلجراءات التنفيذية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة وجاري العمل

 على اجراء بعض التعديالت للخروج بنسخة منقحة .

  تم العمل على سياسة سهولة الوصول للمواقع االلكترونية وجارى في إجراءات اعتمادها

 بالجامعة.

  سهولة الوصول للمحتوى االلكتروني للطالب ذوي اإلعاقة جارى العمل على سياسة

 بالجامعة.

 .جارى العمل على سياسة إجراءات االخالء والطوارئ لذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود 

  جارى العمل على سياسة الموائمات والتكيفات التعليمية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة

 بجامعة الملك سعود.

 

 العلمي للبرنامج ما يلي:ويشمل المحتوى 

 

األدلة اإلرشادية العلمية: كدليل القواعد واإلجراءات التن يمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة،  .1

والدليل اإلرشادي لسهولة الوصول للمواقع اإللكترونية، ودليل قائمة تدقيق المباني لرصد 

 العوائق.

 االتفاقات: .2

 ية، وحلول تقنية، وحلول هندسية.وهي اتفاقات علمية خاصة بتقديم حلول تعليم

 

 وقد استفاد من هذا البرنامج الفئات التالية:

 

يقدم برنامج الوصول الشامل خدماته للطالب والطالبات لجميع فئات اإلعاقة المشمولة بدليل  -

 القواعد واإلجراءات التن يمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود.

 الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.منسوبى الجامعة من  -

 المواقع اإللكترونية للكليات المختلفة. -



 

 

 

  

  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ1437/1438التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

145 

الجامعة السعودية  -جامعات أخرى حيث تمت االستفادة من البرنامج كبيت خبرة فى : -

 الجمعية السعودية للتربية–جامعة فلسطين -جامعة االميرة نورة  –جامعة طيبة  –اإللكترونية 

 -بنك الرياض  –االتصاالت السعودية   -ركية للكبار )حركية( جمعية اإلعاقة الح  -الخاصة 

شبكة قادرون  -وزارة العمل والشؤون االجتماعية –إدارة تعليم الرياض  –معهد اإلدارة العامة 

  للتمكين الوظيفي.
 


