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 الوكيل كلمة

 محمد بن صالح النميد. أ.
 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 
 

 

بس����م هللا والص����الة والس����الم عل����ى أش����رف المرس����لين والمبع����وث رحم����ة للع����المين س����يدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يس����رني أن أق����دم التقري����ر الس����نوي لوكال����ة الجامع����ة للش����ؤون التعليمي����ة واألكاديمي����ة ال����ذي ج����اء 

 تجسيداً للجهود الدؤوبة التي تبذل في جميع الوحدات المرتبطة بالوكالة.

ويتض������من ه������ذا التقري������ر نب������ذة ع������ن الوكال������ة ورؤيته������ا ورس������التها وقيمه������ا وأه������دافها 

حققته����ا ت المرتبط����ة به����ا، وعرض����اً لإلنج����ازات الت����ي ، وهيكله����ا التنظيم����ي والوح����دااالس����تراتيجية

ه����ـ، إض����افة إل����ى بي����ان الفعالي����ات الت����ي أقيم����ت عل����ى ۱٤۳۹/ ۱٤۳۸ الوكال����ة ف����ي الع����ام الدراس����ي

المتنامي����ة كان����ت تحظ����ى بال����دعم ص����عيد الجامع����ة داخلي����اً وخارجي����اً. وه����ذه اإلنج����ازات والفعالي����ات 

 ، ال��ذي م��ا فت��ئ يس��ير به��ذه الجامع��ة-يحفظ��ه هللا -والرعاي��ة الكريم��ة م��ن ل��دن مع��الي م��دير الجامع��ة

نح���و النم���و والتق���دم والرق���ي واإلنج���از بثق��ة واقت���دار وخط���وات وئي���دة مدروس���ة ملؤه���ا التف���اؤل حثيث��اً 

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

 

تعد وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية أحد أركان الجامعة الرئيسة التي تعنى بشكل مباشر بالعملية 

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

وعدد من  مساعدين ثالثةي للجامعة بمدير الجامعة مباشرة ويساعده للشؤون التعليمية واألكاديمية في الهيكل التنظيم

 المستشارين وإدارة لمكتبه تتكون من المشرف على المكتب ومجموعة من الموظفين لتنظيم وتسيير العمل فيها.

الوكالة في اهتماماتها وصالحياتها باالرتقاء بمدخالت ومخرجات العملية التعليمية انطالقاً من وتركز  

تسعى انسجاماً مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها إلى بناء كما أنها لبرامج األكاديمية وصوال بها إلى الريادة العالمية. ا

تطوير البرامج األكاديمية القائمة، وطرح برامج جديدة عالية الجودة تتناسب  عن طريقالطالب معرفياً ومهارياً 

 تطلبات سوق العمل. وخطط التنمية الوطنية وتخدم المجتمع وتواكب م

 ويرتبط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية كليات الجامعة وبعض العمادات المساندة والمراكز

 وعدد من اللجان الدائمة هي:  والبرامج

 كليات الجامعة.  )۱

 معهد اللغويات العربية. )۲

 عمادة شؤون القبول والتسجيل.  )۳

 عمادة شؤون الطالب.  )٤

 .األولى المشتركةعمادة السنة  )٥

 إدارة البرامج والخطط الدراسية.  )٦

 م. يوالتعلالتعلم التميز في مركز  )۷

 مركز الخريجين. )۸

 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.  )۹

 اللجنة الدائمة للمتعاونين.  )۱۰

 اللجنة الدائمة لطالب المنح.  )۱۱

 اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية.  )۱۲

 التعليم. وزارةادرات لجنة متابعة تنفيذ مب )۱۳

 لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية. )۱٤

 اللجنة الدائمة لتطبيق حوافز أعضاء هيئة التدريس. )۱٥
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 اللجنة الدائمة للنظر في تظلمات أعضاء هيئة التدريس بشأن تقاويم األداء الوظيفي. )۱٦

 برنامج االبتعاث الداخلي.  )۱۷

 .برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين )۱۸

 التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع.برنامج  )۱۹

 برنامج الوصول الشامل. )۲۰

 مهامها:
 

 وتتلخص مهام الوكالة الرئيسة فيما يلي: 

 متابعة معايير القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. )۱

 متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية. )۲

 ة وصندوق الطالب بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب.متابعة األنشطة الطالبي )۳

مساعدة الكليات واألقسام في إعداد البرامج األكاديمية بما يتناسب وعمليات التنمية واختيار الوسائل التي  )٤

 تحقق ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

 .اإلشراف على آليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية )٥

 إعداد األدلة والخطط والنماذج التي تحقق األداء المتميز والمتطور في إعداد الخطط الدراسية. )٦

 متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محلياً وخارجياً. )۷

التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في مجاالت  )۸

 اهتمامها. 

 شراف على مركز التميز في التعلم والتعليم.اإل )۹
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۹ 

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 
 

 إدارة الوكالة

وحدة 
الشؤون 
 المالية

وحدة 
االتصاالت 
والخدمات 

وحدة 
العالقات 

 العامة

وحدة تطبيق 
مهام إدارة 

 الجودة

وحدة 
 المتابعة

السنة عمادة 
 المشتركةاألولى 

عمادة شؤون 
 الطالب

 الكليات
 والمعاهد

عمادة شؤون 
 القبول والتسجيل
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۱۰ 

  

 ستراتيجية الوكالة:ا
  

 الرؤية:  
 بيئة تعليمية أكاديمية رائدة لبناء مجتمع المعرفة.

 
 الرسالة:

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

 محفزة وشراكة مجتمعية فاعلة.

 

 األهداف االستراتيجية:
 تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودة الشاملة. .۱

 تهيئة بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز. .۲

 األداء للكليات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالة.رفع كفاءة  .۳

 دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجها. .٤

 بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع. .٥

 اعتماد معايير لقبول طالب المرحلة الجامعية ترتكز على استقطاب الطالب المتميزين. .٦

 
 القيم: 
 الجودة والتميز: )۱

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

 أحدث  مقاييس األداء.

 الحرية األكاديمية: )۲

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

 جوانب األنشطة األكاديمية.    

 والمعاصرة:األصالة  )۳

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

 المعاصر.
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۱۱ 

 العمل بروح الفريق: )٤

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

 واقتدار.

 المسؤولية االجتماعية: )٥

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

 فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.

 الشفافية والمساءلة: )٦

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

 هيته.المجتمع ورفا

 
 

  



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

۱۲ 

 إنجازات الهدف األول في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:  ۱جدول 

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 الهدف االول
تقديم برامج 

أكاديمية 
رائدة وفق 

معايير 
الجودة 
 الشاملة.

 
 
۸٥% 

المبادرة 
 االولى

تطوير البرامج الدراسية لمواكبة 
المستجدات بما يتناسب مع 
احتياجات المجتمع الحالية 

 والمستقبلية.
 
۹۰% 

تم االنتهاء من وضع معايير للتأكد من تحقيق األهداف  -
 المتوقعة للبرامج األكاديمية .

% من مجالسها االستشارية بعضوية عدد ۹٥شكلت الكليات  -
 الخاص والعام .من مسئولي القطاع 

تم االنتهاء من وضع اآللية المناسبة لمعالجة التخصصات  -
 المتناظرة بالجامعة.

جية  األقسام المتناظرة ازدواتم وضع آلية لمعالجة   -
 .بالجامعة

المبادرة 
 الثانية

 
 
 

 
ضمان تطبيق معايير الجودة 
واالعتماد األكاديمي في جميع 

 البرامج األكاديمية.
 
 
۹٥% 

%  من برامج الجامعة على االعتماد األكاديمي ۲۹حصول  -
 .% على االعتماد االكاديمي الدولي۸۱الوطني و 

 تم  االنتهاء من وضع معايير تقييم أداء الكليات . -
(الجهات المستفيدة) عن  تم قياس نسبة رضا أصحاب العمل -

 أداء الخريجين سنوياً.
الجامعة سنويا % من برامج  ۱۰تمت مراجعة وتطوير  -

ويكون الهدف  لتتوافق واحتياجات المجتمع وسوق العمل.
 %.۱۰۰ محقق

% من برامج الجامعة سنويا للتأكد من ۱۰تمت مراجعة  -
 جودة المخرجات وطرق التدريس.

المبادرة 
 الثالثة

 

اقتراح برامج أكاديمية مبتكرة في 
 الجامعة.

 
 
۸۰% 

وضع آلية  لتطبيق البرامج البينية وإقرار الضوابط  تم -
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 
ام من خالل المناهج والمقررات (تشجيع ودعم شراكات األقس

ذات التخصصات البينية) على كليات الطب والهندسة 
 %. ۸۰متحقق  .والسياحة واآلثار

درجة الشرف   :امج  اإلبداعية % من البر۷۰وكما تم تنفيذ  -
برامج ال الموافقة على عدد من وتمتالرياضيات اإلكتوارية  -

المجتمع ( األمن الدراسات التطبيقية وخدمة كلية في 
 ).السيبراني والغرافيك وتصميم المواقع 
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 الهدف األول مبادرات نسبة إنجاز مشاريع: ۱شكل 

  

100 100 100 

85 

100 100 100 100 

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

تنفيذ مراجعة  
دورية للبرامج 

األكاديمية 
للتأكد من 

جودة 
المخرجات 

وطرق 
 .التدريس

التأكيد على 
كافة البرامج 
األكاديمية 
بااللتزام 
بمعايير 
االعتماد 
 .األكاديمي

وضع         ·
معايير لتقييم 
أداء الكليات 

 .سنويا

تحديد آلية 
لقياس مستوى 
أداء الطالب 
الخريجين 

ومستوى رضا 
أصحاب 

 .العمل

تطوير الخطط 
الدراسية 

لتناسب معايير 
االعتماد 
األكاديمي 
واحتياجات 
المجتمع 

 .وسوق العمل

اقتراح برامج 
 .بينية

طرح برامج 
أكاديمية 

 .إبداعية
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 إنجازات الهدف الثاني في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:۲جدول 

 االنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 
 الهدف الثاني

 
تهيئة بيئة 
تعليمية 

تعلمية جاذبة 
ومحفزة 
لإلبداع 
 والتميز.

 
 
۹۰% 
 

 
المبادرة 

 االولى

 
تنمية وتطوير كادر تدريسي 

لتلبية احتياجات البرامج 
 األكاديمية

 
٦۰% 

% من نظام الحوافز التشجيعية للتدريس واألداء ۲۰إنجاز -
 خالل السنة األولى.المتميز 

% من األقسام بأعضاء هيئة التدريس المتميزين ۱۰دعم -
 خالل السنة األولى من الخطة.

% من بناء نظام للتقييم والمساءلة بالجامعة خالل ۳۰إنجاز -
 (متوقف حالياً) السنة األولى

البدء بتطبيق المعايير ونظام المساءلة خالل السنة الثالثة من -
 (متوقف حالياً).موافقة مجلس الجامعة.الخطة بعد 

المبادرة 
 الثانية

 
تدريب أعضاء هيئة التدريس 
 على استخدام التقنيات الحديثة

 
۱۰۰% 

% من تركيب القاعات  الذكية في السنة األولى  ۱٥إنجاز   -
 من الخطة.

% من ۱۰التفاعلي على  LMSاستخدام نظام إدارة التعلم  -
 برامج الجامعة خالل السنة األولى من الخطة.

% من أعضاء هيئة التدريس على استخدام ۲۰تدريب   -
 التقنيات الحديثة في التدريس سنوياً.

وبلغ عدد مستخدمي إدارة التعلم  (للطالب الفعالين)   -
)  وذلك خالل عام للمدربين والمدرسين ٤٤٦۹) و (٤۸۷۹۳(

 هـ .۱٤۳۸-۱٤۳۹

المبادرة 
 الثالثة

 
 

تحسين مستوى الخدمات 
 الطالبية

 
۹۰% 

تتم معالجة حاالت الط�الب المتعث�رين دراس�ياً عل�ى مس�توى  -
عدد من المشاريع التابعة لمش�اريع وذلك من خالل  الجامعة.

تحدي��د أس��باب تط��وير العملي��ة التعليمي��ة والت��ي ته��دف إل��ى 
والت�دخل اإلرش�ادي لع�الج ه�ذا التعثر الدراسي لدى الطالب 

 ۱۷۰ م��ا يق��ارب وق��د  بل��غ ع��دد الط��الب المس��تفيدين التعث��ر،
طال����ب وطالب����ة ، وكم����ا  انخفض����ت نس����بة الحرم����ان ف����ي 

%  وانخفض��ت ۹٥م��ا يق��ارب  المق��ررات المس��جلة  بنس��بة 
 م�ا يق�ارب نسبة االعتذارات ع�ن المق�ررات الدراس�ية بنس�بة

۹٦.% 
ياجات الطالب ذوي االحتتم إصدار دليل لحقوق وواجبات  -

يتم تقييم برامج األنشطة والخدمات الطالبية على و .الخاصة
 مستوى الكليات.

 تم إنشاء وحدات التوجيه واإلرشاد على مستوى الكليات. -
تخرجت أول دفعة من برنامج الطلبة المتف�وقين والموه�وبين  -

المتف���وقين  ط���البالبرن���امج للمتابع���ة ورعاي���ة وذل���ك بع���د 
تكلي�ف منس�قين ف�ي ك�ل  هم م�ن خ�الل والمبدعين بع�د التح�اق

 كلية وقسم بحسب العدد لإلشراف عليهم. 

المبادرة 
 الرابعة

استكمال خطة التعلّم والتعليم 
 تم التنفيذ %۱۰۰بالجامعة.



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

۱٥ 

 

 الهدف الثاني مبادرات نسبة إنجاز مشاريع: ۲شكل
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۱٦ 

 

 إنجازات الهدف الثالث في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:  ۳جدول 

 

 

 الهدف الثالث مبادرات نسبة إنجاز مشاريع ۳شكل 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 .ISOالتأكيد على الحصول على شهادة الـ 

تدريب العاملين في الوحدات اإلدارية والكليات والعمادات المساندة 
 .المرتبطة بالوكالة

تطوير نظام فاعل لمراجعة أداء وإنجاز الوحدات والعمادات المرتبطة 
 .بالوكالة

 .رفع مستوى  التنسيق والتعاون بين الوكالة والعمادات المساندة

 .إعداد حقائب تدريبية للقيادات األكاديمية بالجامعة

ة أو تدريب القيادات األكاديمية لمن يكلفون بالعمل عميدا أو وكيال للكلي
 .رئيس قسم

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف
 
 
 
 
 

الهدف 
 الثالث

 
رفع كفاءة 

األداء 
للكليات 

والعمادات 
المساندة 
المرتبطة 
 بالوكالة

۹۰% 
 
 

 االولىالمبادرة 

 
رفع كفاءة الوحدات اإلدارية 
والكليات والعمادات المساندة 

 المرتبطة بالوكالة.
۱۰۰% 

% من الوحدات ٤۰تم حصول أكثر من   -
والكليات والعمادات المرتبطة بالوكالة على 

 .اآليزو 
% من العاملين في ۲۰ حوالي   يتم تدريب -

الوحدات والكليات والعمادات المرتبطة 
 بالوكالة سنوياً.

 المبادرة الثانية

 
تطوير قيم المشاركة 

 والمساءلة
۷۰% 

تم إعداد نظام لمراجعة أداء الوحدات  -
 والعمادات المرتبطة بالوكالة.

تم االنتهاء من بناء اآلليات المناسبة لرفع  -
بين الوحدات مستوى التعاون والتنسيق 

 والعمادات المساندة.
 

 المبادرة الثالثة

 
(رفع كفاءة القيادات األكاديمية 

بالجامعة (عمداء ووكالء 
 الكليات، ورؤساء األقسام

۱۰۰% 

تم إنجاز الحقائب التدريبية الخاصة بالقيادات  -
 .بشكل مستمر األكاديمية بالجامعة

يتم تدريب جميع المكلفين الجدد على برنامج  -
 القيادات األكاديمية.

% من القيادات األكاديمية لمن ۳۰تم  تدريب  -
 .سنوياً هم على رأس العمل 
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۱۷ 

 

 التعليمية واألكاديمية إنجازات الهدف الرابع في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون:  ٤جدول 

 

 

 الهدف الرابعمبادرات نسبة إنجاز مشاريع : ٤شكل 
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تشجيع الكليات على عقد 
شراكات مع مؤسسات 

 .  المجتمع

تقديم برامج أكاديمية قصيرة 
متميزة وخدمات استشارية 

وتثقيفية توعوية متنوعة تلبي 
 .  احتياجات أفراد المجتمع

إنشاء قاعدة بيانات للخريجين 
وتحديثها بشكل مستمر 

واالستفادة منها في متابعة 
 .  الخريجين والتواصل معهم

تنظيم لقاءات دورية مع 
 .الخريجين

تشجيع التواصل المستمر مع 
مؤسسات المجتمع بهدف 
 .إيجاد فرص عمل للخريجين

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف
 

الهدف 
 الرابع

 
دعم بناء 
جسور 

التواصل 
األكاديمي 

داخل 
الجامعة 
 وخارجها

 
۹۰% 

المبادرة 
 االولى

تشجيع الكليات على التواصل 
والتنسيق األكاديمي مع 
 مؤسسات التعليم العالي.

۷۰% 

لتنظيم فعاليات عقد ورش تم االنتهاء من إعداد خطة  -
العمل الخاصة بتشجيع التواصل األكاديمي مع 

 المؤسسات األكاديمية األخرى.
تم االنتهاء من إعداد الدليل اإلجرائي لوضع اآلليات  -

 المناسبة للتواصل والتنسيق األكاديمي .

المبادرة 
 الثانية

تعزيز برامج التوأمة مع 
المؤسسات األكاديمية العالمية 

 المتميزة.
۱۰۰% 

تم وضع الضوابط واإلجراءات الخاصة ببرامج التوأمة  -
في الكليات بالتنسيق مع وكالة الجامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي.

المبادرة 
 الثالثة

بناء شراكة مع وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي 

 فيما يخص برامج التوأمة.
۱۰۰% 

آليات التعاون والشراكة مع وكالة تم االنتهاء من وضع  -
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 :٥جدول 

 

 االنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 
 الهدف الخامس

 
بناء شراكات 

فاعلة مع 
مؤسسات 
 المجتمع.

 
٦٥% 
 

المبادرة 
 االولى

 
 

تطوير ودعم الخدمات التي 
 تقدمها الجامعة للمجتمع.

٥۰% 

تم وضع الضوابط واإلجراءات لتنظيم وتفعيل  -
الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع بكافة مؤسساته 

والذي كان  ، سابقاً من خالل مكتب العالقات المجتمعية 
تحت مظلة  وكالة التطوير واالعمال  والذي سيفعل 

وكالة دوره بعد موافقة معالي مدير الجامعة تحت مظلة 
 .والتطوير الجامعة للتخطيط

المبادرة 
 الثانية

 
 

تطوير وتقوية العالقة مع 
 الخريجين.

 
۷٥% 

قام المشرف على مركز الخريجين بالجامعة بتحديد خطة 
تنفيذية لمركز الخريجين تعتمد على عدد من المهام وهي على 

 النحو التالي:

 تصميم بوابة الكترونية للخريجين  .۱
حصر بيانات الخريجين منذ إنشائها حتى آخر دفعة  .۲

 هـ ۱٤۳۸
التواصل مع القطاع العام والخاص للحصول على  .۳

 إحصائيات عن خريجي الجامعة في مجال التوظيف
التواصل مع صندوق الموارد البشرية (هدف) لتنفيذ  .٤

 مسار توظيف)-تمهير-دروب-عدة برامج (سبل
 إيجاد مقر لمركز الخريجين في الجامعة .٥
 

 
 وقد تم انجاز :

إنشاء بوابة الكترونية للخريجين في الجامعة  .۱
)۸۰(% 

 بيانات الخريجين في ملف إكسل  .۲
إحصائيات رقمية ورسومية عن خريجي الجامعة  .۳

 في مجال التوظيف
توقيع االتفاقية بين مركز الخريجين و صندوق  .٤

 الموارد البشرية
الحصول على مقر لمركز الخريجين من قِبل لجنة  .٥

 توزيع االماكن في الجامعة
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 لهدف الخامسا مبادراتنسبة إنجاز مشاريع : ٥شكل 
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تشجيع الكليات على عقد 
شراكات مع مؤسسات 

 .  المجتمع

تقديم برامج أكاديمية 
قصيرة متميزة وخدمات 

استشارية وتثقيفية توعوية 
متنوعة تلبي احتياجات 

 .  أفراد المجتمع

إنشاء قاعدة بيانات 
للخريجين وتحديثها بشكل 
مستمر واالستفادة منها في 

متابعة الخريجين 
 .  والتواصل معهم

تنظيم لقاءات دورية مع 
 .الخريجين

تشجيع التواصل المستمر 
مع مؤسسات المجتمع 

بهدف إيجاد فرص عمل 
 .للخريجين
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۲۰ 

 إنجازات الهدف السادس في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:  ٦جدول 

 االنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف
 

 الهدف السادس
 

رفع معايير 
قبول طالب 
المرحلة 

الجامعية بحيث 
ترتكز على 

الكيف وليس 
 الكم.
 
۱۰۰% 

المبادرة 
 االولى

 
تحديد الطاقة االستيعابية 

المثلى للتخصصات في بداية 
كل عام وأعداد الطالب الذين 

 يمكن قبولهم.
۱۰۰% 

آلية مناسبة % من الدراسة الخاصة بإعداد ۲۰تم 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 ٥۰تم إنجاز    -

عام في المثلى لقبول الطالب على الكليات والجامعة بشكل 
 السنة الرابعة من الخطة.

المبادرة 
 الثانية

تبني سياسة قبول ترتكز على 
مبدأ التنافس لضمان مدخالت 

 عالية الجودة.
۱۰۰% 

 متحقق من خالل القبول االلكتروني

المبادرة 
 الثالثة

تعزيز سياسة الجامعة في 
 جذب الطالب المتميزين.

۱۰۰% 
 متحقق

 

 

 الهدف السادس مبادراتنسبة إنجاز مشاريع : ٦شكل 
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۲۱ 

متابع����ة ج����زء كبي����ر م����ن مب����ادرات الخط����ة اإلس����تراتيجية للجامع����ة ، وذل����ك  و تت����ولى الوكال����ة
ومنس����ق الخط����ة االس����تراتيجية لوكال����ة الجامع����ة  بالتنس����يق ب����ين م����دراء الب����رامج ف����ي عم����ادة التط����وير

التعليمي����ة واألكاديمي����ة، وذل����ك ب����إجراء ج����والت ميداني����ة وزي����ارات لمس����ؤولي المب����ادرات للش����ؤون 
لتق�����ديم المس�����اعدة االداري�����ة والفني�����ة المتعلق�����ة بالمب�����ادرة للجه�����ة المنف�����ذة،وعلى األخ�����ص المب�����ادرات 

 .المتعلقة بالتميز

 نسبة إنجاز مبادرات جامعة الملك سعود  التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية :۷جدول 

 االنجازنسبة  المبادرات

 %۹۰ التميز في البتروكيماويات

 %۳٥ التميز في التعليم

 %٥۰ التميز في االدارة

 %۲۰ التميز في التخطيط العمراني

 %۲۰ التميز في التمويل /التأمين

 %٥۰ التميز في تقنية المعلومات
 ۳في  األولى المشتركةتبني رؤية مختلفة إزاء السنة 

 %۱۰۰ مجاالت أكاديمية واسعة وتعزيزها لزيادة مردودها

توظيف طرق تدريس إبداعية في عموم البرامج 
 األكاديمية بالجامعة

۹۰% 
 ومستمر

 %۱۰۰ رفع معايير إجادة اللغة اإلنجليزية المطلوبة للتخرج
استحداث برنامج لدرجة الشرف لطالب الجامعة 

 المتفوقين
۸۰% 

 ومستمر
 %۹٥ استحداث مجلس استشاري لكل كلية

 %۱۰۰ استحداث منظومة أنشطة غير دراسية
 ومستمر

 %۱۰۰ استحداث هيئة تنظيم طالبية
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۲۲ 

 الدراسية والبرامج الخطط إدارة
 

 طبيعة اإلدارة:

 إدارة تنفيذية لإلشراف على الخطط والبرامج الدراسية والعمل على تطويرها.

 هيكل اإلدارة: 

ترتبط اإلدارة وفق هيكلها التنظيمي بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ولها ارتباط 

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

 وسبل تطويرها، وتنبثق عنها وحدات مساندة على النحو التالي:

 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

اللجان  سكرتارية
 االستشارية
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  رؤية:ال

 خطط وبرامج دراسية رائدة تتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.

  الرسالة: 

 تطبيق المواصفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط والبرامج الدراسية من خالل تقوي�ة الش�راكة

المجتمعية وترسيخ التعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمي�ة لالرتق�اء بمخرج�ات التعل�يم ف�ي 

 الجامعة سعياً للريادة  وتحقيقاً الحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية.

 األهداف:

إعداد المواصفات والمعايير الالزمة ف�ي بن�اء الخط�ط والب�رامج الدراس�ية بم�ا يتواف�ق م�ع  •

 عايير االعتماد األكاديمي.م

إقامة شراكة مجتمعية مع القطاعين العام والخاص بهدف الرقي وتحسين مس�توى الخط�ط  •

 والبرامج الدراسية في الجامعة. 

التعاون األكاديمي مع مختلف الجامع�ات والمؤسس�ات العلمي�ة محلي�اً وإقليمي�اً وعالمي�اً ف�ي  •

 ديمية.سبيل تحقيق جودة بناء الخطط والبرامج األكا

 تقديم الدعم والمساندة لألقسام األكاديمية لخلق بيئة مناسبة لتطوير البرامج األكاديمية. •

تقويم الخطط والبرامج الدراسية في األقسام األكاديمية والعمل على تطويرها بم�ا يتماش�ى  •

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

 م الرئيسة:المها

 متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية. •
مساعدة الكليات واألقس�ام ف�ي وض�ع الب�رامج بم�ا يتناس�ب وعملي�ات التنمي�ة واختي�ار الوس�ائل  •

 التي تحقق ذلك،واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.
 الدراسية. اإلشراف على عمليات تطوير الخطط والبرامج •
إع��داد األدل��ة والخط��ط والنم��اذج والت��ي تحق��ق األداء المتمي��ز والمتط��ور ف��ي إع��داد الخط��ط  •

 الدراسية.
 متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعات المحلية والخارجية. •
 التنسيق مع الجه�ات ذات العالق�ة لتنظ�يم ورش العم�ل وال�دورات التدريبي�ة ف�ي مج�ال الخط�ط •

 والبرامج الدراسية.
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  والتعليم التعلم في التميز مركز
 
 

 :رؤية المركز 
تتجس��د رؤي��ة المرك��ز ب��أن يص��بح أنموذج��اً ريادي��اً ف��ي تط��وير التعل��يم الج��امعي، وص��والً 

 لمصاف المراكز الريادية عالمياً.

 :رسالة المركز
جامع�ة المل�ك س�عود، ع�ن تتمثل رسالة المرك�ز ف�ي تحقي�ق التمي�ز ف�ي ال�تعلم والتعل�يم ف�ي 

طريق إع�داد السياس�ات والخط�ط االس�تراتيجية ف�ي التعل�يم وال�تعلم واإلش�راف عل�ى تنفي�ذها ونق�ل 

وتوطين أفض�ل المب�ادرات العالمي�ة لتط�وير مس�توى الممارس�ات التعليمي�ة وتحس�ين تعل�م الط�الب 

 بالجامعة.

  :أهداف المركز
بالجامع�ة، وتعزي�ز التع�اون فيم�ا تتطلب�ه م�ن إج�راءات متابعة الخطة االستراتيجية للتعلم والتعل�يم  -۱

 تنفيذية وتطوير لكافة العمليات واإلجراءات .

نقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية في التعلم والتعليم ، وإدارتها وفق رؤي�ة مؤسس�ية ريادي�ة  -۲

 ومواصفات مهنية عالمية .

مس��توى الممارس��ات التعليمي��ة  إيج��اد مب��ادرات نوعي��ة ووض��ع االس��تراتيجيات الالزم��ة لتط��وير -۳

 بالجامعة وتحسين تعلم الطالب بالجامعة .

تقويم البرامج األكاديمية وتقويم مخرج�ات ال�تعلم والتعل�يم ، وإع�داد الدراس�ات و التق�ارير لتحلي�ل  -٤

 الواقع التعليمي الجامعي واستشراف مستقبله في ظل المتغيرات والمستجدات الحديثة .

التواص�ل م�ع المؤسس�ات المحلي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة ذات العالق�ة م�ن بناء شراكات ومد جس�ور  -٥

 أجل تطوير التعلم والتعليم بالجامعة .
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 :هـ فيما يلي۱٤۳۹-۱٤۳۸تلخصت أبرز أعمال المركز خالل العام الدراسي 

 برنامج منح التميز .۱

ت�دريس، حي�ث حض�ر عض�و هيئ�ة  ۱٦اختتم المركز أعمال ال�دورة الثالث�ة م�ن م�نح التمي�ز بمش�اركة 

مشروعاً ف�ي  ۱٦سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية اللقاء الختامي وشاهد عرضاً لملخص 

تخصصات متع�ددة وتج�ارب ف�ي مختل�ف الكلي�ات ك�ان له�ا أث�ر ف�ي التط�وير بحس�ب بع�ض االس�تطالعات 

 للطالب وكذلك النشر للتجارب في دوريات علمية.

  االستجابة الشخصية (كليكرز)مشروع أنظمة  .۲

عضو هيئ�ة ت�دريس،  ۱۲۷أكمل المركز الدورة الخامسة من مشروع كليكرز وشارك في هذه الدورة 

طالباً وطالبة من مختلف الكلي�ات. كم�ا ق�ام المرك�ز ف�ي ه�ذه المرحل�ة المرك�ز  ٥۷۰۲وبلغ عدد المستفيدين 

لمس�اعدة المس�تخدمين عل�ى رب�ط  LMSال�تعلم بتوفير دليل تحديث ودم�ج برن�امج كليك�رز م�ع نظ�ام إدارة 

استخدامهم ألجهزة كليكرز مع نظام إدارة التعلم المستخدم في الجامعة وال�ذي يس�هل عل�يهم رص�د درج�ات 

 الطالب.

    :تقرير الكفايات .۳

نشر المركز تقريراً علمياً عن التعل�يم الق�ائم عل�ى الكفاي�ات وحظ�ي بتأيي�د م�ن اليونس�كو حي�ث تض�من 

ودراس�ة أرب�ع تج�ارب دولي�ة وتحلي�ل عوام�ل النج�اح ومتطلبات�ه بم�ا يع�زز الخلفي�ة العربي�ة ف�ي ه�ذا تحليل 

 في التعليم القائم على الكفايات. ۲۰۳۰الموضوع الحديث والمتوافق مع توجهات 

  :برنامج الواعدين في التدريس الجامعي .٤

وه�و البرن�امج ال�ذي حظ�ي بقب�ول م�ن حيث تمت التهيئة والتحضير لتنفيذ الدورة الثانية م�ن البرن�امج 

المشاركين وحصل على جائزة خليفة كأحد المش�روعات التربوي�ة المبتك�رة عل�ى مس�توى ال�وطن العرب�ي، 

 هـ.۱٤٤۰-۱٤۳۹حيث تم تطوير النماذج والمتطلبات للبرنامج والذي سينفذ بإذن هللا خالل العام الدراسي 

 :تطوير ومتابعة الموقع االلكتروني للمركز .٥

 ص المركز على تطوير الموقع وتزويده بكل جديد عن أنشطة المركز لتوثيق أعماله ونشره.حر
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 للتدريب والتعلم التطبيقي مساعدية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
 

 هـ:۹۱٤۳هـ/۸۱٤۳نبذة مختصرة عن أهداف الوحدة لعام 

ب��رامج الت�دريب التع��اوني واختي�ار أح��د ه�دفت الوح��دة ف�ي ه��ذا الع�ام عل��ى تنظ�يم مش��روع تط�وير 

الكليات للبدء في تنفيذ البرنامج، كما هدفت إلى تنفيذ تدريب الدفعة السادسة من ط�الب الجامع�ة المتمي�زين 

ف��ي ش��ركات عالمي��ة مرموق��ة، إض��افة إلس��تمرار تنفي��ذ برن��امج ال��تعلم التطبيق��ي ليش��مل ال��رحالت التعليمي��ة 

ذات الطبيعة التطبيقي�ة م�ن أج�ل تحقي�ق التن�وع ف�ي وس�ائل التعل�يم وال�تعلم، والميدانية المرتبطة بالمقررات 

كما تمت مواصلة تقديم كافة الخدمات للكليات المستفيدة من برنامج خبير أك�اديمي م�ع المواص�لة ف�ي تقي�يم 

 مخرجات البرنامج من قبل كالً من الكليات المستفيدة والخبراء الذين شاركوا في تقديمه.

 هـ:۹۱٤۳هـ/۸۱٤۳الوحدة في العام الحالي إنجازات 

هـ وبتكليف من سعادة وكيل الجامعة للشؤون ۱٤۳۹هـ/ ۱٤۳۸قامت الوحدة مع بداية العام الحالي 

التعليمية واألكاديمية بوضع ضوابط وقواعد برنامج الرحالت التعليمية الطالبي�ة وك�ذلك مراجع�ة ض�وابط 

لط�الب مرحل�ة البك�الوريوس ف�ي الجامع�ة وعرض�ها عل�ى وقواعد حضور المؤتمرات والمعارض الدولية 

لجنة الرحالت التعليمية الطالبية والتدريب الخارجي من أجل اعتمادها وفقاً للصالحيات الممنوح�ة للجن�ة؛ 

كما تمت مواصلة اإلشراف على برنامج التعلم التطبيقي ومتابعة تنفيذ إجراءات�ه، وك�ذلك متابع�ة اإلش�راف 

الخارجي والعم�ل عل�ى تط�ويره؛ كم�ا قام�ت الوح�دة بإنه�اء ض�وابط وقواع�د برن�امج  على برنامج التدريب

التدريب التعاوني من أجل رفع�ه لمجل�س الجامع�ة العتم�اده؛ إض�افة ل�ذلك ت�م االس�تمرار ف�ي تنفي�ذ برن�امج 

 الخبير األكاديمي؛ وفيما يلي تفصيل هذه اإلنجازات:

 أوالً: التدريب الخارجي:

هـ تم إرسال دعوات الترشيح إل�ى الكلي�ات الت�ي ۱٤۳۹هـ/ ۱٤۳۸ني من العام مع بداية الفصل الثا

تتطلب خططها الدراس�ية ت�دريب الط�الب عل�ى المه�ارات التخصص�ية كج�زء م�ن متطلب�ات التخ�رج، وق�د 

ش��ارك ف��ي البرن��امج س��تة كلي��ات ه��ي كلي��ة عل��وم الحاس��ب والمعلوم��ات، كلي��ة الهندس��ة، كلي��ة العم��ارة 

وم، كلية اللغات والترجمة، وكلية الحقوق والعلوم السياس�ية؛ وبل�غ ع�دد الط�الب ال�ذين والتخطيط، كلية العل
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) برن��امج أكاديمي��ا؛ قض��وا فت��رة ت��دريبهم ف��ي ثالث��ة ۲۳) طالب��اً يمثل��ون (۹۹ت��م ت��دريبهم تس��عة وتس��عون  (

) دول عالمي��ة، وه��ذا الع��دد م��ن الط��الب ۱۲) ش��ركة ومؤسس��ة عالمي��ة ف��ي أثن��ي عش��ر (۲۳وعش��رون (

%)، كم��ا زادت ع��دد الش��ركات ۸٫۸الب��ات يف��وق ع��دد ال��ذين ت��م ت��دريبهم الع��ام الفائ��ت بم��ا نس��بته (والط

%)؛مم�ا ۹٫٥المشاركة في التدريب وكذلك عدد البرامج األكاديمية عن عددهم في العام الفائت بم�ا نس�بته (

الط�الب وه�ذه %) م�ن اله�دف االس�تراتيجي المتعل�ق بع�دد ٦۳٫۹يشير إل�ى أن البرن�امج حق�ق م�ا مق�داره (

%) م�ن الط�الب ٦۰النسبة تفوق النس�بة المخط�ط لتحقيقه�ا ف�ي ذات الم�دة والت�ي ح�ددت بس�تين ف�ي المئ�ة (

%) من الهدف االستراتيجي المتعلق ۷٤٫۲٥برنامج، كما أن البرنامج حقق ما مقداره ( ۳۱المستهدفين في 

دف له�ذا المعي�ار وال�ذي ح�دد بثماني��ة بع�دد الب�رامج األكاديمي�ة المش�اركة وه�ي نس�بة تف�وق المق�دار المس�ته

%) وهذه ۳۷٫۱%)؛ أما التطور في عدد المؤسسات المشاركة فقد ارتفع بما مقداره (٥۸وخمسون بالمئة (

النسبة أعلى عن ما هو مخطط له ف�ي اله�دف اإلس�تراتيجي المتعل�ق بجه�ات الت�دريب وتنوعه�ا بم�ا مق�داره 

 ) توضح تفاصيل هذه األرقام.۷البياني رقم () وكذلك الرسم ۸والجداول رقم (%)، ۷٫۱(
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 : أعداد الطالب الذين استفادوا من برنامج التدريب الخارجي ۸جدول 

 عدد الطالب البلد الجهة المدربة الكلية
علوم الحاسب 

 والمعلومات
SAP ۳ أمريكا 
EMC ۳ ماراتاال 

 الهندسة

 ٤ اسبانيا )Bombardierبامبردي (
 ٤ كندا )Bombardierبامبردي (
 ٥ امريكا )Bombardierبامبردي (

HAE― Z00M Solar Powerinc ۲ كوريا 

 العمارة والتخطيط

 ٤ امريكا جامعة كنساس
IDOM ٤ اسبانيا 

City OfSydney Council ۳ استراليا 
Tropman & Tropman ۲ استراليا 
universitet Stuttgart ٥ المانيا 

The Prince's School of Traditional Arts ٤ بريطانيا 
Studio Schiattarell ٦ ايطاليا 
Pomerov Studio ۱ ماليزيا 

 BEER ARCHITEKTURمكتب (
STADTEBAU( ۱۰ ايطاليا 

 العلوم

Cordoba University ۲ اسبانيا 
The max – Planck – institute of Quantum 

Optics ٥ المانيا 

 ۷ امريكا جامعة ويسترن ميتشيجان
Erciyes University ۸ تركيا 

University of Copenhagen ٤ الدنمارك 
 ۱۱ بريطانيا جامعة سالسفورد

 ۱ المانيا DAADالهيئة االلمانية للتبادل العلمي  اللغات والترجمة
الحقوق والعلوم 

 السياسية
 ۱ سويسرا اليونيسكو

 ۹۹ ۱۲ ۲۳ المجموع
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 نسب أعداد الطالب الذين تدربوا في جهات التدريب المختلفة: ۷شكل 

 

 ثانياً: برنامج التعلم التطبيقي:

ستفاد من البرنامج لهذا العام قسم الخدمات الطبية الطارئة وقسم الجيولوجي�ا (برن�امج الجيولوجي�ا ا

الطالب�ات، -وبرنامج الجيوفيزياء) وقسم علم الحيوان وقسم اآلثار إضافة ألقس�ام العل�وم والدراس�ات الطبي�ة

3% 3% 4% 
4% 5% 

2% 
4% 

4% 
3% 
2% 

5% 
4% 

6% 1% 10% 
2% 

5% 

7% 
8% 

4% 

11% 
1% 

1% 

نسبة أعداد الطالب الذين تدربوا خارجياً في جهات 
 تدريبية مختلفة

SAP - أمريكا 

EMC – األمارات 

 اسبانيا - (Bombardier(بامبردي 

 كندا - (Bombardier(بامبردي 

 امريكا - (Bombardier(بامبردي 

HAE― Z00M Solar Powerinc - كوريا 

 أمريكا –جامعة كنساس 

 IDOMأسبانيا - 

City OfSydney Council - استراليا 

Tropman & Tropman - استراليا 

Universitet Stuttgart - المانيا 

The Prince's School of Traditional 
Arts - بريطانيا 
Studio Schiattarell - ايطاليا 

Pomerov Studio - ماليزيا 

 BEER ARCHITEKTUR(مكتب 
STADTEBAU) - ايطاليا 

Cordoba University - اسبانيا 

The max – Planck – institute of 
Quantum Optics - المانيا 

 امريكا -جامعة ويسترن ميتشيجان 

Erciyes University - تركيا 

University of Copenhagen - الدنمارك 

 بريطانيا -جامعة سالسفورد 

 المانيا - DAADالهيئة االلمانية للتبادل العلمي 

 سويسرا -اليونسكو 
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مق�ررا؛ تعل�م فيه�ا ثالثمائ�ة ) ۱٥حيث بلغ عدد المقررات التي طبقت برنامج التعلم التطبيقي خمسة عش�ر (

) كليات هي كلية العلوم، كلي�ة ۸) طالباً وطالبة؛ كما أن البرنامج يطبق في ثمانية (۳٤٤وأربعة وأربعون (

الط��ب، كلي��ة الص��يدلة، كلي��ة ط��ب األس��نان، كلي��ة العل��وم الطبي��ة التطبيقي��ة، كلي��ة التم��ريض، كلي��ة الس��ياحة 

) ۸) والرس�م البي�اني (۹والج�دول (ز للخ�دمات الطبي�ة الطارئ�ة. واألثار، كلية األمير س�لطان ب�ن عب�دالعزي

 توضح هذه األرقام.

 أعداد المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي ۹جدول 

 عدد الطالب عدد المقررات البلد جهة التطبيق الكلية

قسم الخدمات 
 الطبية الطارئة

 العمرة
 –مكة المكرمة 
 السعودية

۱ ۹٤ 

 الحج
 –مكة المكرمة 
 السعودية

۱ ۹٤ 

 
 قسم الجيولوجيا

 مناطق جيولوجية
ابها وخميس 

 السعودية –مشيط
۲ ٥٤ 

 ۸ ۲ السعودية -عسير  مناطق بيئية قسم علم الحيوان

 قسم اآلثار
مناطق أثرية 

 ومتاحف
 -المدينة المنورة 

 العال
٤ ۲٥ 

اقسام العلوم 
 والدراسات الطبية

 مراكز ابحاث
 -الرياض 
 السعودية

٦ ٥۹ 

 ۳٤٤ ۱٥ المجموع
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 عدد المقررات التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي: ۸شكل 

 

 

 أكاديمي: خبيرثالثاً: برنامج 

دراس�ة الطلب�ات المقدم�ة هـ تابعت لجن�ة برن�امج الخبي�ر األك�اديمي ۱٤۳۹هـ/ ۱٤۳۸مع بداية العام الحالي 

) ب�رامج أكاديمي�ة وبل�غ ع�دد المق�ررات الت�ي ۳) وثالث�ة (۲من الكليات، حيث استفاد من البرن�امج كليت�ان (

) خب�راء أكاديمي�ا، وه�ذا الع�دد م�ن ۳) مقررات، وقد تمت االستعانة بثالثة (۸استفادت من البرنامج ثمان (

اس�تفادة م�ن البرن�امج الع��ام الفائ�ت، كم�ا أن ع�دد الب��رامج المق�ررات المس�تفيدة ممث�ل لع�دد المق��ررات الت�ي 

%)، أم��ا ع��دد الخب��راء ال��ذين تم��ت ۲٥األكاديمي��ة المس��تفيدة أق��ل م��ن ع��ددها ف��ي الع��ام الفائ��ت بم��ا نس��بته (

%)؛ ولك��ن ف��ي المجم��ل إرتف��ع ع��دد م��ن تم��ت االس��تعانة به��م من��ذ إنش��اء ۲٥اإلس��تعانة به��م ف��نقص بنس��بة (

 ) يوضح تفاصيل هذه األرقام.۱۰خبيرا أكاديمياً. والجدول ()٤٤البرنامج ليصل إلى (

 

 

 

13% 

13% 

13% 

27% 

34% 

 نسب عدد المقررات التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي

 قسم الخدمات الطبية الطارئة

 قسم الجيولوجيا

 قسم علم الحيوان

 قسم األثار

 اقسام العلوم والدراسات الطبية
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 : المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج أستاذ أكاديمي زائر۱۰جدول 

عدد  الكلية م
 عدد المقررات اسم االستاذ األساتذة

كلية العلوم الطبية  ۱
 التطبيقية

 ۲ ديفيد برادلي ۱

 ۳ شازاد نارو ۱

 ۳ الوك شوردي ۱ كلية الهندسة ۲

  ۳ مجموع األساتذه
مجموع 
 ۸ المقررات

 

 

 :والتوظيف التعاونيرابعاً: برنامج التدريب 

انته��ى العم��ل ف��ي مش��روع تط��وير الت��دريب التع��اوني حي��ث تم��ت إع��ادة ص��ياغة وترتي��ب الوثيق��ة 

التع�اوني والخط�ة الزمني�ة إلجراءات�ه وض�وابط تنفي�ذ لتتضمن في شكلها الجديد التعريف بمراحل التدريب 

ه��ذه اإلج��راءات؛ ه��ذا وس��وف تع��رض الوثيق��ة عل��ى اللجن��ة الدائم��ة للخط��ط الدراس��ية لتنقيحه��ا والتوص��ية 

بإقراره��ا، ليل��ي ذل��ك الرف��ع لمجل��س الجامع��ة العتماده��ا؛ إض��افة ل��ذلك ب��دأت أقس��ام ف��ي بع��ض الكلي��ات ف��ي 

ه�ـ؛ إال أن التجرب�ة تحت�اج ۱٤۳۹ه�ـ/۱٤۳۸برن�امج ص�يف الع�ام الج�امعي المشاركة بالمرحلة التجريبي�ة لل

 إلعادة تنفيذها وذلك لتغطية جميع جوانب البرنامج.
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 الوكالةوالبرامج في اللجان 
 

 
 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي -

 اللجنة الدائمة للمتعاونين -

 الطالبيةحالت في الررنظاللجنة الدائمة لل -

 العملية التعليمية والخطط الدراسية لجنة تطوير -

 لجنة متابعة تنفيذ مبادرات وزارة التعليم العالي -

 برنامج االبتعاث الداخلي -

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين -

برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف  -

 السمع

 برنامج الوصول الشامل -
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 الدراسياللجنة الدائمة للخطط والنظام 
 

تع�د ه�ذه اللجن�ة إح�دى اللج�ان الدائم�ة بالجامع�ة وم�ن أهمه�ا نظ�راً لم�ا تُعن�ى ب�ه م�ن مواض�يع ته�م 
العملية التعليمية بشكل خ�اص والنظ�ام الدراس�ي بش�كل ع�ام. ويمث�ل أعض�اؤها م�ن م�زيج م�ن أه�ل الخب�رة 

لجامع�ة مث�ل عم�ادة ش�ؤون والمعرفة العلمية بمختلف المج�االت الدراس�ية وك�ذلك تمثي�ل الجه�ات المعني�ة با
 القبول والتسجيل وعمادة الجودة.

 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹: أعمال لجنة الخطط خالل العام ۱۱جدول 

  اجتماعاً  ۳٤ عدد االجتماعات

 موضوعاً  ٥۷ عدد المواضيع التي نوقشت
برامج دراسية ، إضافة أو حذف مقررات، تغيير 

أكاديمية/شهادات، استحداث قسم مسميات أقسام 
 أو كلية، قبول شهادات خارجية

عدد البرامج الدراسية التي 
 برنامج ۷۲ نوقشت

 -إدارة األعمال  -برامج الكليات التالية: التربية 
 -علوم األغذية والزراعة  -السياحة واآلثار 

 -العمارة والتخطيط  -اآلداب  -العلوم  -الهندسة 
علوم  -لغات والترجمة ال -الطب -التمريض 

الدراسات التطبيقية وخدمة  -الحاسب والمعلومات 
 المجتمع.

عدد الشهادات الخارجية التي 
 شهادة ۱۲ قبلت

اليابان، سيرالنكا، الهند، استراليا، الكاميرون، 
جزر القمر، كوريا الجنوبية، نيبال، بوركينافاسو، 

 الفلبين، أوزبكستان

عدد الصفحات التي تم مسح 
من خالل نظام مجالس لالجتماعات تم االستغناء  ۱۷۲٦۸۷ ضوئي لها

 عن تصوير هذا العدد الضخم.

إجمالي عدد الساعات 
  ساعة۱۱۹ لالجتماعات

  لكل اجتماع ۳٫٥ متوسط عدد ساعات االجتماعات
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 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹عدد المواضيع التي تمت مناقشتها خالل العام : ۹ شكل

 

  بعض التوصيات لتطوير أعمال اللجنة

التواصل المستمر مع الكليات لمعالجة أية مشاكل قد تؤدي للتأخر في إقرار الخطط الدراسية . " من  .۱

 خالل كتاب للكليات".

 تفعيل االستفادة من مجلس المقيمين التابع لعمادة الجودة في تحديث البرامج الدراسية. .۲

شؤون القبول والتسجيل فيما يتعلق بتحديد صالحية اعتماد التعديل على البرامج التنسيق مع عمادة  .۳

الدراسية بعد إقرارها من مجلس الجامعة لألمور التي لم تحدد في النظام بشكل صريح أو خالل فترة 

الصيف من حيث تسهيل التعديل من قبل الكليات دون الحاجة للرجوع لوكالة الجامعة للشؤون 

 األكاديمية وكذلك النظر في ترقيم المقررات على النظام األكاديمي.التعليمية و

حث األعضاء على كتابة مالحظاتهم على المواضيع المطروحة قبل بدء االجتماع ليتسنى إرسالها  .٤

 للكلية المعنية.

" تقديم الرأي والمشورة فيما من شأنه رفع أداء وحدات الجامعة تفعيل الفقرة (ج) من مهام اللجنة  .٥

وتذكير األعضاء بذلك، ويمكن تصميم نموذج إلكتروني يعمم على األعضاء من أجل  األكاديمية"

 تقديم أفكارهم ومقترحاتهم بحيث تعرض الحقاً على اللجنة بعد استكمال مسوغات عرضها.
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 اللجنة الدائمة للمتعاونين
 

 عقدت اللجنة الدائمة للمتعاونين عدة جلسات أنجزت خاللها ما يلي :

 دراسة جميع طلبات التعاون الواردة من كليات الجامعة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. .۱

مراجعة وتدقيق األعباء التدريسية الواردة م�ن األقس�ام األكاديمي�ة بكلي�ات الجامع�ة للع�ام الدراس�ي  .۲

 هـ.۱٤۳۸/۱٤۳۹

ية المع�د خصيص�اً الكتابة والتذكير لجميع كليات الجامعة بضرورة التقي�د بنم�وذج األعب�اء التدريس� .۳

ه��ـ ورف��ع تل��ك ۱٤/۳/۱٤۲۷بت��اريخ ۲۷۰٤۰۰۰٤٥۱م��ن اللجن��ة والمبل��غ للكلي��ات ب��التعميم رق��م 

 األعباء التدريسية في الوقت المحدد.

حكومي�ة وخاص�ة حت�ى  التدريس بالجامعة م�ع جه�ات  أخ�رى، دراسة طلبات تعاون  أعضاء هيئة .٤

 تاريخ إعداد هذا التقرير.

متضمناً عدد المتعاونين، هـ  ۱٤۳۷/۱٤۳۸للعام الدراسي عمال اللجنة إعداد التقرير اإلحصائي أل .٥

ونسبة السعوديين منهم، ومؤهالتهم العلمية، وعدد ساعات التعاون لجميع أقس�ام الكلي�ات بالجامع�ة 

 (طالباً وطالبات).

 . ۱٤۳۷/۱٤۳۸تدقيق األعباء التدريسية للفصل الصيفي  .٦

م��ن س��عادة ال��دكتور / وكي��ل الجامع��ة للش��ئون التعليم��ة  دراس��ة ع��دد م��ن المع��امالت المحال��ة إليه��ا .۷

 واألكاديمية .
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 ۹۱٤۳-۸۱٤۳الفصل الدراسي األول 

 يتضح منه : ، وفيما يلي ملخصاً لقرارات اللجنة الخاصة بطلبات التعاون 
 ) يبين ملخص لقرارات اللجنة:۱۲أوالً  ـ  الجدول رقم (

) متعاوناً  ومتعاونة،  عدد ۲٤۲) (ـه۱٤۳۸/۱٤۳۹عدد المتعاونين لهذا الفصل ( األول  - أ
 %).٦۷٫٤) متعاوناً ومتعاونة بنسبة (۱٦۳السعوديين منهم (

)  ۲٤۲من أصل  ( ۱٤۳ممن ال يعملون (سعوديين وغير سعوديين)  عدد المتعاونين والمتعاونات  - ب
 % ).٥۹متعاوناً ومتعاونة بنسبة ( 

 الثانيساعة) في الفصل  ۱۱۱۹ابل (ساعة ) مق ۲۰۲٤عدد ساعات التعاون لهذا الفصل (  - ج
 % ). ٤٤٫۷قدرها (  زيادةهـ بنسبة  ۱٤۳۷/۱٤۳۸

 
إجمالي عدد المتعاونين وساعات  انيوضح )۱۱) و (۱۰والشكل البياني رقم ( )۱۳رقم (ثانياً ـ الجدول 

 التعاون لكل كلية؛ ومنه يتبين أن الكليات األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:
 
 ) ساعة.۳٤۲متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۱۹            األولى المشتركةالسنة  –أ

 ) ساعة.۱٦۳متعاوناً بمجموع ( ۲۲           العلوم كلية  -ب 

 ) ساعة.۱٥۳متعاوناً بمجموع ( ۲٦                        فرع المزاحمية -ج

 
  حاجة للتعاون طالباً وطالبات.) يوضح أقسـام كليـات الجامعة األكثر ۱٤ثالثاًـ الجدول رقم (

 
م�ؤهالت المتع�اونين والمتعاون�ات  انيوض�ح) ۱٥) و (۱٤واألش�كال البياني�ة () ۱٥رقم (رابعاً ـ الجدول 

 مـع الجامـعة لهذا الفصل.
 

االحتي��اج للتع��اون له��ذا الفص��ل،  انيوض��ح) ۱۷)و(۱٦واألش��كال البياني��ة () ۱٦خامس��اً ـ الج��دول رق��م (
 هـ.۱٤۳۸/۱٤۳۹هـ), والفصل األول ۱٤۳٦ -۱٤۲۳مقارنة بالفصول الماضية لألعوام الدراسية (
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 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹: ملخص لقرارات التعاون للفصـل الدراسي األول من العام  ۱۲جدول 
 أوالً: الطالب

 عـدد المطلوب القســم الكليــة
 تعاونهم

 اجمالي الموافق على تعاونهم   
 الساعات

 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنســية
 غير سـعودي سعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب

 اآلداب

 - ۱ ۱ ۹ - ۱ - ۱ - - ۱ علم المعلومات

 - ۲ ۲ ۱۸ ۲ - - ۱ ۱ - ۲ االعالم

 ٤ ۲ ٦ ۳٤ ٤ ۲ - ٦ - - ٦ وآدابهااللغة العربية 

 - ۷ ۷ ٥۳ ٦ ۱ - ۲ ٥ - ۷ الدراسات االجتماعية

 - ۱ ۱ ۳ - ۱ - ۱ - - ۱ ادارة عامة إدارة األعمال
الحقوق والعلوم 

 - ۷ ۷ ٤۸ ۲ ٥ - ۷ - - ۷ القانون الخاص السياسية

 - ۱ ۱ ٦ - ۱ - - ۱ - ۱ مناهج وطرق تدريس التربية

 ۲ ۱ ۳ ۱۲ - ۳ - ۲ ۱ - ۳ العمارة وعلوم البناء العمارة والتخطيط
 ۱ ۲ ۳ ۱٦ ۱ ۲ - ۲ ۱ - ۳ التخطيط العمراني

 العلوم

 ۲ ٦ ۸ ٦۰ ٥ ۳ - ٤ ۲ ۲ ۸ الفيزياء والفلك
 ۳ ٦ ۹ ٦٤ ٥ ٤ - ۳ ٤ ۲ ۹ االحصاء وبحوث العمليات

 - ۱ ۱ ۱۰ ۱ - - - ۱ - ۱ االحياء الدقيقة
 ۱ - ۱ ٥ ۱ - - - ۱ - ۱ الرياضيات

 ۳ - ۳ ۲٤ ۳ - - - ۱ ۲ ۳ الكيمياء

 ٦ ۳ ۹ ۸۸ ٥ ٤ - ٤ - ٥ ۹ اللغة الحديثة والترجمة اللغات والترجمة
 ۱ - ۱ ۸ ۱ - - ۱ - - ۱ اللغة الفرنسية والترجمة

 - ۱ ۱ ۳ ۱ - - ۱ - - ۱ هندسة الحاسب علوم الحاسب
 - ۲۳ ۲۳ ۳۳۲ ۱۹ ٤ ۳ - ۳ ۱۷ ۲۳ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*

 ۲۳ ٦٤ ۸۷ ۷۹۳ ٥٦ ۳۱ ۳ ۳٥ ۲۱ ۲۸ ۸۷ المجمــوع
  * متعاون ومتعاونة     د: دكتوراه    م: ماجستير ب: بكالوريوس        
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 )۱۲تابع جدول (

 القســـم الكليـــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـــــم  
 اجمالي

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنسـية

غير  سـعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب
 سـعودي

العلوم الطبية 
 التطبيقية *

 - ۱ ۱ ۱ - ۱ - ۱ - - ۱ التأهيل الصحي

 - ٦ ٦ ٤٤ ۳ ۳ - ۱ ۳ ۲ ٦ علوم صحة المجتمع
 - ۱ ۱ ٦ ۱ - - - ۱ - ۱ صحة األسنان

 ۲ ۱۲ ۱٤ ٥۱ ۲ ۱۲ - ۹ ۲ ۳ ۱٤ البصريات
علوم المختبرات 

 ۱ ۱ ۲ ۱۳ ۱ ۱ - ۲ - - ۲ االكلينيكية

 ۱ ٤ ٥ ۲۰ ٥ - - ۳ ۱ ۱ ٥ العلوم االشعاعية

 الهندسة

 - ٤ ٤ ۲۱ ۱ ۳ - ٤ - - ٤ الهندسة المدنية
 - ۱ ۱ ٤ - ۱ - ۱ - - ۱ الهندسة الكهربائية
 - ۱ ۱ ۱۰ ۱ - - ۱ - - ۱ الهندسة الميكانيكية

 - ۲ ۲ ٦ - ۲ - ۲ - - ۲ البترول والغاز الطبيعي
عبدالعزيز للخدمات كلية االمير سلطان بن 

 ۲ ۱ ۳ ۲٤ - ۳ ۱ - ۱ ۱ ۳ الطبية الطارئة

 - ۱ ۱ ٦ ۱ - - - ۱ - ۱ معهد الملك عبدهللا لتقنية النانو

 - ۱ ۱ ۲ - ۱ - - ۱ - ۱ إدارة موارد التراث السياحة واألثار
 - ۱ ۱ ٦ -- ۱ - ۱ - - ۱ األثار

 ٦ ۳۷ ۳٤ ۲۱٤ ۱٥ ۲۸ ۱ ۲٥ ۱۰ ۷ ٤۳ المجموع
 ومتعاونةمتعاون * 
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٤۰ 

 )۱۲تابع جدول (

 القســـــم الكليــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونات

 الجنســية

غير  سـعودية ال تعمل تعمل أخرى د م ب
 سـعودية

 - ۱٤ ۱٤ ۷٥ ۱ ۱۳ ۷ ٤ ۳ - ۱٤ الوكالة األكاديمية طب األسنان *
 ۲ ۸ ۱۰ ۱۰۳ - ۱۰ - ۳ ۷ - ۱۰ الرياضة والنشاط البدنيعلوم 

 كليات فرع المزاحمية

 ۲ ۲ ٤ ۱۲ ۱ ۳ - ۲ ۲ - ٤ الهندسة التطبيقية
 ٤ ۲ ٦ ۱۸ ۳ ۳ - ٤ ۱ ۱ ٦ إدارة األعمال

 ۲ ۲ ٤ ۳٥ ۱ ۳ - ۱ ۲ ۱ ٤ السنة األولى المشتركة
علوم الحاسب 

 ۹ ۳ ۱۲ ۸۸ ۹ ۳ - ۱۰ ۱ ۱ ۱۲ والمعلومات

 ٦ ۱۳ ۱۹ ۳٤۲ ۱۹ - - ۹ ۱۰ - ۱۹ األولى المشتركةالسنة 
 ۲٥ ٤٤ ٦۹ ٦۷۳ ۳٤ ۳٥ ۷ ۳۳ ۲٦ ۳ ٦۹ المجمـــوع
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 )۱۲تابع جدول (
 ثانياً : الطالبات  ( أ ) العلوم اإلنسانية

 

 القســـــم الكليــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهن

 اجمالي الموافق على تعاونهـن   
 الساعات

 العدد الكلي
 للمتعاونات

 الجنســية

غير  سـعودية ال تعمل تعمل أخرى د م ب
 سـعودية

 ۳ - ۳ ۲۷ ۳ - - ۳ - - ۳ االعالم اآلداب
 ٥ - ٥ ۲۹ ٥ - - ۱ ۲ ۲ ٥ اللغة الفرنسية والترجمة اللغات والترجمة

 ۸ - ۸ ٥٦ ۸ - - ٤ ۲ ۲ ۸ المجمـــوع

      د :  دكتوراه              م : ماجستير  ب: بكالوريوس 

 العلمية (ب) األقسام

 القســــم الكليــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونات

 الجنســية

 غير سعودية سـعودية ال تعمل تعمل أخرى د م ب

 العلـــــوم

 ۱ - ۱ ۸ ۱ - - - - ۱ ۱ علم الحيوان
 ۲ - ۲ ۱٦ ۲ - - - ۲ - ۲ الفيزياء والفلك

 - ۳ ۳ ۲۳ ۲ ۱ - ۱ - ۲ ۳ الكيمياء
االحصاء وبحوث 

 ۷ ۸ ۱٥ ۱۱۳ ۱٥ - - ۱ ۱۱ ۳ ۱٥ العمليات

 ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۱ - - ۱ - ۱ ۲ الرياضيات
 ٦ ٦ ۱۲ ۱۱٦ ۸ ٤ - ٤ ۸ - ۱۲ التحليل الكمي إدارة األعمال

 ۱۷ ۱۸ ۳٥ ۲۸۸ ۳۰ ٥ - ۷ ۲۱ ۷ ۳٥ المجمـــــــــوع
 د : دكتوراه             م : ماجستير  ب : بكالوريوس

 ۷۹ ۱٦۳ ۲٤۲ ۲۰۲٤ ۱٤۳ ۹۹ ۱۱ ۱۰٤ ۸۰ ٤۷ ۲٤۲ المجمـــوع الكلي
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 : أعداد المتعاونين وساعات التعاون۱۳جدول 

 الطـــالب : -۱

عدد  الكلية
 المتعاونين

عدد المواطنين 
 منهم

ساعات 
 التعاون

 ۱۳٥ ۲٥ ۲۹ الطبية التطبيقية *العلوم 
 ۳ ۱ ۱ علوم الحاسب والمعلومات

 ۱۱٤ ۱۲ ۱٦ اآلداب
 ۷٥ ۱٤ ۱٤ طب األسنان *

 ۱٦۳ ۱۳ ۲۲ العلوم
 ۹٦ ۳ ۱۰ اللغات والترجمة
 ۲۸ ۳ ٦ العمارة والتخطيط

 ٤۸ ۷ ۷ الحقوق والعلوم السياسية
 ۸ ۲ ۲ السياحة واآلثار
 ۳ ۱ ۱ إدارة األعمال

 ٦ ۱ ۱ التربية
 ۱۰۳ ۸ ۱۰ علوم الرياضة والنشاط البدني

 ٤۱ ۸ ۸ الهندسة
 ۳۳۲ ۲۳ ۲۳ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع *

 ۱٥۳ ۹ ۲٦ فرع المزاحمية
كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

 الطبية الطارئة
۳ ۱ ۲٤ 

 ٦ ۱ ۱ معهد الملك عبدهللا لتقنية النانو
 ۳٤۲ ۱۳ ۱۹ السنة األولى المشتركة

 ۱٦۸۰ ۱٤٦ ۱۹۹ المجمـــــــــوع
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 )۱۳تابع جدول (

 الطالبات -۲

 األقسام العلمية -أ

عدد المواطنات  عدد المتعاونات الكلية
 ساعات التعاون منهن

 ۱۷۲ ۱۲ ۲۳ العـلــوم
 ۱۱٦ ٦ ۱۲ إدارة األعمال
 ۲۸۸ ۱۸ ۳٥ المجموع 

 
 العلوم اإلنسانية -ب

المواطنات عدد  عدد المتعاونات الكلية
 ساعات التعاون منهن

 ۲۹ - ٥ اللغات والترجمة 
 ۲۷ - ۳ اآلداب

 ٥٦ - ۸ المجمــــــــوع
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 : أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالب۱۰شكل 

 

  : أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالبات۱۱شكل 
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 : أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون۱٤جدول 

 (أ) الطالب :

عدد  الكليــــــــة القسم     / البرنامج     
 عدد الساعات المتعاونين

 ۳۳۲ ۲۳ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*  
 ۸۸ ۹ اللغات والترجمة اللغة الحديثة والترجمة

الكلية للشؤون  وكالة*
 ۷٥ ۱٤ طب األسنان األكاديمية األكاديمية

 ٦٤ ۹ العلوم االحصاء وبحوث العمليات
 ٦۰ ۸ العلوم الفيزياء والفلك

 ٥۱ ۱٤ العلوم الطبية التطبيقية *البصريات
 ٦۷۰ ۷۷ المجموع

 *متعاون ومتعاونة

 (ب) الطالبات :

عدد  الكليــــــــة القسم  /  البرنامج
 عدد الساعات المتعاونات

 ۱۱٦ ۱۲ إدارة األعمال الكميالتحليل 

 ۱۱۳ ۱٥ العلوم اإلحصاء وبحوث العمليات
 ۲۲۹ ۲۷ المجموع
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 : أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : (طالب)۱۲شكل 

 

 : أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : (الطالبات)۱۳شكل 
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 : مؤهالت المتعاونين والمتعاونات۱٥جدول 

 ( أ ) مؤهالت المتعاونين
 

 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 
 ۲۲ - ۷ ۹ ٦ العلوم 

 ۲۹ - ۱٦ ۷ ٦ *العلوم الطبية التطبيقية
 ۱٤ ۷ ٤ ۳ - *طب األسنان

 ۱ - - ۱ - التربية
 ۷ - ۷ - - الحقوق والعلوم السياسية

 ۱٦ - ۱۰ ٦ - اآلداب
 ۲ - ۱ ۱ - السياحة واآلثار

 ۱ - ۱ - - إدارة األعمال 
 ٦ - ٤ ۲ - العمارة والتخطيط

 ۸ - ۸ - - الهندسة
 ۱۰ - ۳ ۷ - علوم الرياضة والنشاط البدني
 ۲۳ ۳ - ۳ ۱۷ *برنامج الصم وضعاف السمع

 ۱۰ - ٥ - ٥ اللغات والترجمة
بن كلية األمير سلطان 

عبدالعزيز للخدمات الطبية 
 الطارئة

۱ ۱ - ۱ ۳ 

 ۱ - ۱ - - علوم الحاسب والمعلومات
 ۲٦ - ۱۷ ٦ ۳ فرع المزاحمية 

 ۱ - - ۱ - معهد الملك عبدهللا لتقنية النانو
 ۱۹ - ۹ ۱۰ - السنة األولى المشتركة

 ۱۹۹ ۱۱ ۹۳ ٥۷ ۳۸ المجموع 
 *متعاون ومتعاونة
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 )۱٥تابع جدول (
 مؤهالت المتعاونات(ب) 

 
 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة 

 ۲۳ ۳ ۱۳ ۷ العلوم 
 ۳ ۳ - - اآلداب

 ٥ ۱ ۲ ۲ اللغات والترجمة
 ۱۲ ٤ ۸ - إدارة األعمال

 ٤۳ ۱۱ ۲۳ ۹ المجموع 
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 رجال –: مؤهالت المتعاونين ۱٤شكل 

 

 نساء –: مؤهالت المتعاونين ۱٥شكل 
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 : مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة۱٦جدول 

 الفصل الثاني الفصل األول العام الدراسي

 عدد الساعات عدد المتعاونين  عدد الساعات عدد المتعاونين 
 ۱۳٦۳ ۱۹۹ ۱۸۲٤ ۲۳۲ هـ۲۳/۱٤۲٤
 ۱٤۱۷ ۱۹۸ ۱٤۳٤،٥ ۲۰۲ هـ۱٤۲٥/۲٤
 ۱٦۰۲ ۲۲۹ ۱۷٦٤ ۲٤٥ هـ۱٤۲٦/۲٥
 ۱۹۰۱ ۲۸۲ ۲۲٦۰،٥ ۳۰٦ هـ۱٤۲۷/۲٦
 ۲٤٥٦،٥ ۳٤٥ ۲٦۳۳،٥ ۳٦٦ هـ۲۷/۱٤۲۸
 ۲۱۰۳،٥ ۲۸۲ ۲۷۸۹ ۳٦۳ هـ۲۸/۱٤۲۹
 ۲۱۲۰،٥ ۳۰٦ ۲۲۰۸،٥ ۲۹۲ هـ۲۹/۱٤۳۰
 ۲۱۲٥،۲٥ ۳۱٤ ۲۲٤۰،٥ ۳۱۸ هـ۳۰/۱٤۳۱
 ۲٤۱٤،٥ ۳٥۰ ۲۰٥۰،٥ ۳۱٥ هـ۳۱/۱٤۳۲
 ۱۹٤٥٫۷٥ ۳۲۱ ۲۲۳۹٫۲٥ ۳٥۸ هـ۳۲/۱٤۳۳
 ۱٤۳٥ ۲٥٦ =        = هـ۳۳/۱٤۳٤
 ۱۹۹۸٫٥ ۳۲۳ ۱٥٦٦ ۲٥۰ ه۱٤۳٥/۳٤
 ۱۲۰۲ ۲۳۱ ۱٤۷۹٫۲٥ ۲۲۷ هـ۱٤۳٦/۳٥
 ۱٤۳۱٫٥ ۲۲٤ ۱۲۰٥ ۱٦٤ هـ۱٤۳۷/۳٦
 ۱۱۳۸ ۱۸٤ ۱۱۱۹ ۱۷٤ ـه۳۷/۱٤۳۸
 ۲۰۰۰ ۲٦۸ ۲۰۲٤ ۲٤۲ هـ۳۸/۱٤۳۹
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 الجامعة مع الجهات  األخرى: تعاون منسوبي ۱۷جدول 

عدد  القسم الكلية
 الجهة المستفيدة المتعاونين

 نوع التعاون
عدد 

ساعات 
 التدريس

 إشراف

 العلوم

  ۲ معهد الطرق العالي للتدريب ۱ الفيزياء والفلك
  دورة كلية الملك فيصل الجوية ۲ الفيزياء والفلك

جامعة اإلمام محمد بن سعود  ۳ الكيمياء
  ۱۳ االسالمية

 التربية
جامعة األمير سطام بن  ۱ التربية الخاصة

  ۲ عبدالعزيز

جامعة األميرة نورة بنت  ۱ الدراسات اإلسالمية
  ۲ عبدالرحمن

معهد األمير سعود الفيصل  ۱ اللغات الحديثة اللغات والترجمة
  دورة للدراسات الدبلوماسية
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 هـ ۱٤۳۹هـ وحتى الفصل األول من العام  ۱٤۲٤مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام : ۱٦شكل 

 

 
 هـ۱٤۳۹هـ وحتى الفصل األول من العام ۱٤۲٤: مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام ۱۷شكل 
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 عدد المتعاونين الفصل االول 

 عدد المتعاونين الفصل الثاني
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 هـ۹۱٤۳-۸۱٤۳الثاني الدراسي الفصل

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

   ) يبين ملخص لقرارات اللجنة:۱۸أوالً  ـ  الجدول رقم (

عدد ) متعاوناً ومتعاونة، ۲٦۸) (ـه۱٤۳۸/۱٤۳۸۹عدد المتعاونين لهذا الفصل ( الثاني   -أ
 %).۷۲٫۷متعاوناً ومتعاونة بنسبة () ۱۹٥السعوديين منهم (

من أصل   )۱٥۳(عدد المتعاونين والمتعاونات ممن ال يعملون (سعوديين وغير سعوديين)   -ب
 % ).٥۷٫۱)  متعاوناً ومتعاونة بنسبة ( ۲٦۸(

 الث��انيس��اعة) ف��ي الفص��ل  ۱۱۳۸س��اعة ) مقاب��ل ( ۲۰۰۰ع��دد س��اعات التع��اون له��ذا الفص��ل (  -ج
 % ).٤۳٫۱هـ بنسبة زيادة  قدرها (  ۱٤۳۷/۱٤۳۸

 

إجم�الي ع�دد المتع�اونين وس�اعات  انيوض�ح) ۱۹،  ۱۸واألش�كال البياني�ة رق�م () ۱۹رق�م ( ثاني�اً ـ الج�دول
 التعاون لكل كلية؛ ومنه يتبين أن الكليات الست األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:

 

 ) ساعة. ۲۲۷متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۲۱             السنة األولى المشتركة –*أ

 ) ساعة.۱۹۱متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۲٦      اآلداب*ب _ كلية *

 ) ساعة.۱٦۳متعاوناً بمجموع ( ۳٥     كلية العلوم الطبية التطبيقية              –*ج 

 
 *يشمل المتعاونين والمتعاونات 

ه�ـ إل�ى ۱/۷/۱٤۳۹هـ وتم التعاون معهم في الفترة م�ن ۱/۷/۱٤۳۹تدريس في ** تقاعد خمسة من أعضاء هيئة ال
 ساعة.  ٥۷نهاية الفصل الدراسي بمجموع 
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 ) يوضح أقسـام كليـات الجامعة األكثر حاجة للتعاون طالباً وطالبات.۲۰ثالثاًـ الجدول رقم (

 

مؤهالت المتعاونين والمتعاونات  انيوضح) ۲۳،  ۲۲واألشكال البيانية رقم () ۲۱( رقم رابعاً ـ الجدول

 مـع الجامـعة لهذا الفصل.

 

االحتي�اج للتع�اون له�ذا الفص�ل،  انيوض�ح) ۲٥، ۲٤واألشكال البيانية رقم  () ۲۲الجدول رقم (خامساً ـ 

), والفص����ل الث����اني ـه����۱٤۳٦ -۱٤۲۳مقارن����ة بالفص����ول الماض����ية لألع����وام الدراس����ية (

 .ـه۱٤۳۸/۱٤۳۹
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 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹من العام  الثانيملخص لقررات التعاون للفصـل الدراسي :  ۱۸جدول 

 أوالً: الطالب
 

 القســم الكليــة
عـدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهم   
 اجمالي

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنســية

غير  سعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب
 سـعودي

 اآلداب

 ۲ ٥ ۷ ٤۱ - ۷ - ۷ - - ۷ الجغرافيا
 - ۲ ۲ ۲٦ ۲ - - ۱ ۱ - ۲ االعالم
 - ۱ ۱ ۹ ۱ - - ۱ - - ۱ التاريخ

 ۳ ۳ ٦ ۲۹ ۳ ۳ - ٥ ۱ - ٦ اللغة العربية وآدابها
 - ۱۰ ۱۰ ۸٦ - ۱۰ - ۱۰ - - ۱۰ الدراسات االجتماعية

 - ۱ ۱ ٦ ۱ - - ۱ - - ۱ ادارة عامة األعمالإدارة 
 - ۱۲ ۱۲ ۷٥ ۳ ۹ - ۱۲ - - ۱۲ القانون الخاص الحقوق والعلوم السياسية

 التربيـــة
 - ٤ ٤ ۲۲ ٤ - - ٤ - - ٤ دراسات اسالمية

 - ۱ ۱ ٥ - ۱ - ۱ - - ۱ علم النفس
 - ۱ ۱ ٦ - ۱ - - ۱ - ۱ مناهج وطرق تدريس

 ۳ ۱ ٤ ۱۲ ٤ - - ۳ ۱ - ٤ العمارة وعلوم البناء العمارة والتخطيط
 ۱ ۲ ۳ ۱۹ ۱ ۲ - ۲ ۱ - ۳ التخطيط العمراني

 العلوم

 ۲ ۸ ۱۰ ۷٥ ۸ ۲ - ٤ ٥ ۱ ۱۰ الفيزياء والفلك
 ۱ ٥ ٦ ٤۰ ٤ ۲ - ۲ - ٤ ٦ االحصاء وبحوث العمليات

 - ۱ ۱ ٥ - ۱ - ۱ - - ۱ االحياء الدقيقة
 ۳ ۲ ٥ ۳٦ ٥ - - ۱ ۳ ۱ ٥ الرياضيات

 ۷ ۳ ۱۰ ۹٥ ٥ ٥ - ٤ ۱ ٥ ۱۰ اللغة الحديثة والترجمة اللغات والترجمة
 - ۲٤ ۲٤ ۳۲۸ ۲۲ ۲ ٥ - ۳ ۱٦ ۲٤ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*

 ۲۲ ۸٦ ۱۰۸ ۹۱٥ ٦۳ ٤٥ ٥ ٥۹ ۱۷ ۲۷ ۱۰۸ المجمــوع
 د: دكتوراه    م: ماجستير ب: بكالوريوس        
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 )۱۸تابع جدول (

 القســـم الكليـــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـــــم  
 اجمالي

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنسـية

غير  سـعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب
 سـعودي

العلوم الطبية 
 التطبيقية *

 ٦ ٤ ۱۰ ٤۰ - ۱۰ ۱ ۲ ۳ ٤ ۱۰ التأهيل الصحي
 - ۸ ۸ ٥۱ ۲ ٦ - ۱ ۳ ٤ ۸ علوم صحة المجتمع

 - ۱ ۱ ٦ ۱ - - - ۱ - ۱ صحة األسنان
 ٤ ۱۱ ۱٥ ٥۷ ۱ ۱٤ - ۱۲ ۱ ۲ ۱٥ البصريات

 ۱ - ۱ ۹ ۱ - - ۱ - - ۱ علوم المختبرات االكلينيكية

 الهندسة

 - ۳ ۳ ۲۰ ۲ ۱ - ۳ - - ۳ الهندسة المدنية
 - ۱ ۱ ٤ - ۱ - ۱ - - ۱ الهندسة الكهربائية
 - ۲ ۲ ۱۳ ۲ - - ۲ - - ۲ الهندسة الميكانيكية

 - ۲ ۲ ٦ - ۲ - ۲ - - ۲ البترول والغاز الطبيعي
 - ۱ ۱ ۲ - ۱ - ۱ - - ۱ الصيدالنيات الصيدلة*

 ۱ - ۱ ٦ ۱ - - ۱ - - ۱ إدارة موارد التراث السياحة واألثار
 - ۱ ۱ ۹ - ۱ - ۱ - - ۱ االثار

 ۱۲ ۳٤ ٤٦ ۲۲۳ ۱۰ ۳٦ ۱ ۲۷ ۸ ۱۰ ٤٦ المجموع
 

 - ۱۸ ۱۸ ۹٦ ۳ ۱٥ ۱۰ ٤ ٤ - ۱۸ األكاديميةالوكالة  طب األسنان *
 - ۱ ۱ ۲ ۹ ۱ - ۱ - - ۱ برنامج الدراسات العليا

 - ۱ ۱ ۱۲ - ۱ - ۱ - - ۱ علوم الرياضة والنشاط البدني

 فرع المزاحمية

 ۳ ۱ ٤ ۱۲ ۲ ۲ - ۲ ۲ - ٤ الهندسة التطبيقية
 ۳ ٥ ۸ ٤۰ ۲ ۱ - ۷ - ۱ ۸ إدارة األعمال

 ۱ ۲ ۳ ۱۲ ۱ ۲ - ۱ ۱ ۱ ۳ السنة األولى المشتركة
 ۸ ٤ ۱۲ ٦۹ ۸ ٤ - ۱۰ ۲ - ۱۲ علوم الحاسب والمعلومات

 ۸ ۱۳ ۲۱ ۲۲۷ ۱۱ ۱۰ - ٦ ۱٤ ۱ ۲۱ السنة األولى المشتركة
علوم األغذية 

 - ۱ ۱ ۹ ۱ - - ۱ - - ۱ علوم االغذية والتغذية والزراعة

 ۲۳ ٤٦ ٦۹ ٤۷۹ ۳۷ ۳٦ ۱۰ ۳۳ ۲۳ ۳ ٦۹ المجمـــوع
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 )۱۸تابع جدول (
 ( أ ) العلوم اإلنسانية ثانياً : الطالبات 

 

 القســـــم الكليــة

عدد 
 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 الجنســية

غير  سـعودية ال تعمل تعمل أخرى د م ب
 سـعودية

 ٤ - ٤ ٤۲ ٤ - - ٤ - - ٤ االعالم اآلداب

 اللغات والترجمة
اللغة الفرنسية 

 ٥ - ٥ ٥۹ ٥ - - - ٤ ۱ ٥ والترجمة

 ۹ - ۹ ۱۰۱ ۹ - - ٤ ٤ ۱ ۹ المجمـــوع

 

 د :  دكتوراه              م : ماجستير  ب: بكالوريوس      
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 )۱۸تابع جدول (

 (ب) األقسام العلمية

 القســــم الكليــة
عدد 

 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 الجنســية

ال  تعمل أخرى د م ب
غير  سـعودية تعمل

 سعودية

 العلـــــوم

 ۱ ٦ ۷ ۳۰ ۷ - - - ۳ ٤ ۷ علم الحيوان

 ٤ ٥ ۹ ۸۳ ۹ - - - ۷ ۲ ۹ الفيزياء والفلك

 - ۷ ۷ ٥٥ ٦ ۱ - ۱ - ٦ ۷ الكيمياء

 ۱ ٦ ۷ ٦۹ ۷ - - - ۷ - ۷ التحليل الكمي إدارة األعمال

 - ۳ ۳ ۲۷ ۳ - - - ۳ - ۳ اإلدارة 

 - ۱ ۱ ٦ - ۱ - ۱ - - ۱ اإلدارة الصحية 

 ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۲ - - ۱ ۱ - ۲ القانون الخاص الحقوق

 ۷ ۲۹ ۳٦ ۲۸۲ ۳٤ ۲ - ۳ ۲۱ ۱۲ ۳٦ المجمـــــــــوع

 د : دكتوراه             م : ماجستير  ب : بكالوريوس

 ۷۳ ۱۹٥ ۲٦۸ ۲۰۰۰ ۱٥۳ ۱۱۹ ۱٦ ۱۲٦ ۷۳ ٥۳ ۲٦۸ المجمـــوع الكلي
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 أعداد المتعاونين وساعات التعاون: ۱۹جدول 

 الطـــالب : -۱

عدد المواطنين  عدد المتعاونين الكلية
 منهم

 ساعات التعاون

 ۱٦۳ ۲٤ ۳٥ العلوم الطبية التطبيقية *
 ۲ ۱ ۱ الصيدلة *

 ۱۹۱ ۲۱ ۲٦ اآلداب
 ۹۸ ۱۹ ۱۹ طب األسنان *

 ۱٥٦ ۱٦ ۲۲ العلوم
 ۹٥ ۳ ۱۰ اللغات والترجمة
 ۳۱ ۳ ٤ العمارة والتخطيط

 ۷٥ ۱۲ ۱۲ الحقوق والعلوم السياسية
 ۱٥ ۱ ۲ السياحة واآلثار
 ٦ ۱ ۱ إدارة األعمال

 ۳۳ ٦ ٦ التربية
 ۱۲ ۱ ۱ علوم الرياضة والنشاط البدني

 ٤۳ ۸ ۸ الهندسة
 ۳۲۸ ۲٤ ۲٤ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع

 ۱۳۳ ۱۲ ۲۷ فرع المزاحمية
 ۹ ۱ ۱ علوم األغذية والزراعة
 ۲۲۷ ۱۳ ۲۱ السنة األولى المشتركة

 ۱٦۱۷ ۱٦٦ ۲۲۳ المجمـــــــــوع
 *متعاون ومتعاونة
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 )۱۹تابع جدول (

 الطالبات -۲

 األقسام العلمية -أ

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 ۱٦۸ ۱۸ ۲۳ العـلــوم

 ۱۰۲ ۱۰ ۱۱ إدارة األعمال

 ۱۲ ۱ ۲ الحقوق والعلوم السياسية

 ۲۸۲ ۲۹ ۳٦ المجموع

 
 العلوم اإلنسانية -ب

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 ٥۹ - ٥ اللغات والترجمة

 ٤۲ - ٤ اآلداب

 ۱۰۱ - ۹ المجموع
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 أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالب: ۱۸شكل 

 

   : أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالبات۱۹شكل 
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 كثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون أ: ۲۰جدول 

 (أ) الطالب :

عدد  الكليــــــــة القسم     / البرنامج     
 الساعاتعدد  المتعاونين

 ۳۲۸ ۲٤ *الصم وضعاف السمع
 ۹٦ ۱۸ طب األسنان *األكاديمية الكلية للشؤون وكالة

 ۹٥ ۱۰ اللغات والترجمة اللغات الحديثة 
 ۸٦ ۱۰ اآلداب الدراسات االجتماعية

 ۷٥ ۱۲ الحقوق القانون الخاص
 ۷٥ ۱۰ العلوم الفيزياء والفلك

 ٥۷ ۱٥ العلوم الطبية التطبيقية *البصريات
 ٦۹ ۱۲ فرع المزاحمية علوم الحاسب

 ۸۸۱ ۱۱۱ ـوعالمجمـ
 *متعاون ومتعاونة

 (ب) الطالبات :

عدد  الكليــــــــة  القسم  /  البرنامج       
 عدد الساعات المتعاونات

 ٥۰ ۱۰ اللغات والترجمة اللغة الفرنسية

 ۲۷ ۳ اآلداب اإلعالم

 ۸۳ ۹ العلوم الفيزياء والفلك

 ٥٥ ۷ العلوم الكيمياء

 ٦۹ ۷ إدارة االعمال التحليل الكمي
 ۳۰۸ ۳۲ المـجموع
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 أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : (طالب) :۲۰شكل 

 

 : أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : (الطالبات)۲۱شكل 
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 المتعاونين والمتعاونات مؤهالت: ۲۱جدول 

 ( أ ) مؤهالت المتعاونين
 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 

 ۲۲ - ۸ ۸ ٦ العلوم 
 ۳٥ ۱ ۱٦ ۸ ۱۰ العلوم الطبية التطبيقية*

 ۱۹ ۱۰ ٥ ٤ - طب األسنان*
 ٦ - ٥ ۱ - التربية

 ۱۲ - ۱۲ - - الحقوق والعلوم السياسية
 ۲٦ - ۲٤ ۲ - اآلداب

 ۲ - ۲ - - السياحة واآلثار
 ۱ - ۱ - - إدارة األعمال 

 ۷ - ٥ ۲ - العمارة والتخطيط
 ۸ - ۸ - - الهندسة

 ۱ - ۱ - - علوم الرياضة والنشاط البدني
 ۲٤ ٥ - ۳ ۱٦ برنامج الصم وضعاف السمع*

 ۱ - ۱ - - الصيدلة *
 ۱۰ - ٤ ۱ ٥ اللغات والترجمة

 ۱ - ۱ - - والزراعةعلوم األغذية 
 ۲۷  ۲۱ ٤ ۲ فرع المزاحمية 

 ۲۱ - ٦ ۱٤ ۱ السنة األولى المشتركة
 ۲۲۳ ۱٦ ۱۲۰ ٤۷ ٤۰ المجموع 

 *متعاون ومتعاونة
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 )۲۱تابع جدول (

 (ب) مؤهالت المتعاونات
 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة
 - ۱ ۱۰ ۱۲ العلوم
 - ٤ - - اآلداب

 - - ٤ ۱ اللغات والترجمة
 - ۱ ۱۰ - ادارة األعمال

 - ۱ ۱ - الحقوق والعلوم السياسية
 - ۷ ۲٥ ۱۳ المجموع
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 رجال –: مؤهالت المتعاونين ۲۲شكل 

 

 نساء –: مؤهالت المتعاونين ۲۳شكل 
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 مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة: ۲۲جدول 

 
 الفصل الثاني الفصل األول العام الدراسي

 عدد الساعات عدد المتعاونين  عدد الساعات عدد المتعاونين 
 ۱۳٦۳ ۱۹۹ ۱۸۲٤ ۲۳۲ هـ۲۳/۱٤۲٤
 ۱٤۱۷ ۱۹۸ ۱٤۳٤،٥ ۲۰۲ هـ۱٤۲٥/۲٤
 ۱٦۰۲ ۲۲۹ ۱۷٦٤ ۲٤٥ هـ۱٤۲٦/۲٥
 ۱۹۰۱ ۲۸۲ ۲۲٦۰،٥ ۳۰٦ هـ۱٤۲۷/۲٦
 ۲٤٥٦،٥ ۳٤٥ ۲٦۳۳،٥ ۳٦٦ هـ۲۷/۱٤۲۸
 ۲۱۰۳،٥ ۲۸۲ ۲۷۸۹ ۳٦۳ هـ۲۸/۱٤۲۹
 ۲۱۲۰،٥ ۳۰٦ ۲۲۰۸،٥ ۲۹۲ هـ۲۹/۱٤۳۰
 ۲۱۲٥،۲٥ ۳۱٤ ۲۲٤۰،٥ ۳۱۸ هـ۳۰/۱٤۳۱
 ۲٤۱٤،٥ ۳٥۰ ۲۰٥۰،٥ ۳۱٥ هـ۳۱/۱٤۳۲
 ۱۹٤٥٫۷٥ ۳۲۱ ۲۲۳۹٫۲٥ ۳٥۸ هـ۳۲/۱٤۳۳
 ۱٤۳٥ ۲٥٦ =        = هـ۳۳/۱٤۳٤
 ۱۹۹۸٫٥ ۳۲۳ ۱٥٦٦ ۲٥۰ ه۱٤۳٥/۳٤
 ۱۲۰۲ ۲۳۱ ۱٤۷۹٫۲٥ ۲۲۷ هـ۱٤۳٦/۳٥
 ۱٤۳۱٫٥ ۲۲٤ ۱۲۰٥ ۱٦٤ هـ ۱٤۳۷/۳٦
 ۱۱۳۸ ۱۸٤ ۱۱۱۹ ۱۷٤ ـه۳۷/۱٤۳۸
 ۲۰۰۰ ۲٦۸ ۲۰۲٤ ۲٤۲ هـ۳۸/۱٤۳۹
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٦۸ 

 

 
 هـ۱٤۳۹الثاني من العام هجرية وحتى الفصل  ۱٤۲٤: مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام ۲٤شكل 

 
 هـ۱٤۳۹هجرية وحتى الفصل الثاني من العام  ۱٤۲٤: مقارنة اإلحتياج ألعداد التعاون بين الفصل األول والثاني من العام ۲٥شكل 
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 : تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات األخرى ۲۳ جدول

 الجهة المستفيدة المتعاونينعدد  القسم الكلية
 نوع التعاون

عدد ساعات 
 إشراف التدريس

طب الفم وعلوم  طب األسنان
جامعة األميرة نوره  ۱ التشخيص

 تدريس ٤ بنت عبدالعزيز

اللغات 
معهد جوته لتعليم  ۱ اللغة الحديثة والترجمة

 تدريس ۱۰ اللغة االلمانية
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 المـــالحــظــات:
 :ما يلياللجنة  الحظت سبقعلى ضوء ما 

تكليف المتعاونين من قبل بعض األقسام قبل الحصول على موافقة اللجنة على ه�ذا التع�اون، وق�د ال تطل�ب  -۱

 الموافقة على تعاونهم إال بعد نهاية الفصل الدراسي.

 تجاوز بعض األقسام لعدد الساعات المعتمدة من اللجنة دون الموافقة المسبقة منها. -۲

العبء التدريسي لبعض المقررات مثل الت�دريب المي�داني، ومش�روع التخ�رج، ف�ي بع�ض الكلي�ات احتساب  -۳

بما ال يتفق مع الالئحة المنظمة لذلك، وقد سبق أن أشارت اللجنة لذلك في تقارير س�ابقة للفص�ول الدراس�ية 

 هـ.۱٤۳۷/۱٤۳۸هـ حتى ۱٤۲۳/۱٤۲٤في األعوام من 

 ات في إرسال األعباء التدريسية لبعض أقسام كلياتهم للقيام بمراجعته.عدم التزام (أو تأخر) بعض الكلي - ٤

عدم التزام بعض الكليات بالموعد المحدد بموجب التعميم الدوري الصادر من اللجنة لرفع طلب�ات التع�اون،  -٥

 وعدم التقَّيد بالنماذج المعتمدة لذلك.

 التوصيات:

 لسابقة فإنها ترى أنه من المناسب التذكير ببعض منها، مثل:امتداداً لتوصيات اللجنة في تقاريرها ا      

إعادة النظر في مكافأة األعباء التدريسية الزائدة ألعضاء هيئ�ة الت�دريس بالجامع�ة بم�ا يش�جعهم لت�دريس  -۱

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

توفير المزيد من وظائف أعض�اء هيئ�ة الت�دريس وم�ن ف�ي حكمه�م ف�ي األقس�ام األكث�ر احتياج�اً العمل على   -۲

 للتعاون لسد العجز الحاصل في تلك األقسام بالمؤهلين علمياً وأكاديمياً.

التأكيد على الكليات بتزويد اللجن�ة باألعب�اء التدريس�ية الفص�لية ف�ي الوق�ت المناس�ب، عل�ى أال يتج�اوز ذل�ك  -۳

 الفصل الدراسي نفسه.  منتصف

 ). ٥إلى  ۲التأكيد على الكليات بمراعاة مالحظات اللجنة الواردة أعاله (الفقرات  -٤
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  بالجامعة الطالبية رحالتال في نظرلل الدائمة اللجنة
 

الدائم�ة التابع�ة لوكال�ة  ديد لها كل س�نتين، وه�ي أح�د اللجن�انهـ ويتم التج۱٤۲۲شكلت اللجنة منذ عام 
الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، والتي تعن�ى بدراس�ة طلب�ات األقس�ام األكاديمي�ة لل�رحالت التعليمي�ة 

 وفق ضوابط محددة.

وتم إعادة تشكيل اللجنة الدائم�ة لل�رحالت التعليمي�ة. والمتض�من إض�افة مه�ام أخ�رى إل�ى ص�الحيات  
بية. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تم تشكيل لجنة دائمة تس�مى (اللجن�ة اللجنة الدائمة للرحالت الطال

وت����اريخ ۲۹۹۷۰۸/٤/۱الدائم����ة لل����رحالت التعليمي����ة الطالبي����ة والت����دريب الخ����ارجي) ب����القرار رق����م 
 -هـ. على أن تتولى اللجنة المهام اآلتية:۷/۱٤۳۸/۱٦

 مهام اللجنة: 

تعليمية ذات العالقة بمقررات مرحلة البكالوريوس مراجعة الضوابط المنظمة للقيام بالرحالت ال •
وتحديد المقررات التي لها صبغة علمية وتحتاج الدراسة فيها إلى رحالت تعليمية في جميع كليات 

 الجامعة. 
بها بعد   دراسة طلبات الرحالت التعليمية التي تقدم من الكليات وبيان مدى توفر الحاجة إلى القيام •

   استيفاء الضوابط المقررة حيالها. 
 لها عالقة بالرحالت التعليمية. أخرىدراسة أي موضوعات  •
 المالية.وضع الضوابط المنظمة للرحالت الطالبية الخارجية مع األخذ في االعتبار المخصصات  •
 اتخاذ القرارات المناسبة حيال الرحالت الطالبية الداخلية والخارجية.  •

 ضوابط الرحالت التعليمية: 

 توضيح أهداف الرحلة و ربطها بطبيعة المقرر ومفرداته مع تحديد سبب اختيار المكان. •
ن ثالثة حلة عتوضيح البرنامج الزمني للرحلة واألنشطة التي ستؤدى خاللها على أال تزيد مدة الر •

 ) إال في حالة الضرورة وبناء على مبررات مقبولة.، السبتالخميس، الجمعةأيام متتالية (
كما يمكنكم زيارة موقع الوكالة وضع ميزانية تفصيلية وفقاً لنموذج الرحالت الطالبية التعليمية ( •

 ).االلكتروني لالطالع على النماذج والضوابط
التدريس في كل رحلة تعليمية عن عضو هيئة تدريس واحد وهو أستاذ ال يزيد عدد أعضاء هيئة  •

 ) طالب.۱۰) مشرف لكل (۱المقرر ويمكن أن يرافقه معيد أو فني بحيث تكون النسبة (
 إرفاق قائمة بأسماء الطالب المسجلين أو المتوقع تسجيلهم في المقرر المطلوب له الرحلة التعليمية. •
 كان الرحلة وتحديد مكان اإلقامة.تحديد وسيلة النقل من وإلى م •
رئيس اللجنة –تقديم طلب الموافقة على الرحلة إلى سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  •

 بفترة ال تقل عن شهر قبل التاريخ الفعلي للرحلة. –الدائمة للنظر في الرحالت الطالبية بالجامعة 
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مية على المستويات المتقدمة (بدءاً من المستوى الرابع فما يفضل أن تقتصر الرحالت الطالبية التعلي •
 فوق).

 ضوابط الرحالت الخارجية:

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

العلمي�ة  الط�البرغبة من صندوق الطالب في المشاركة الفعالة في تنمية وتط�وير ق�درات ومه�ارات 
والعملية من خالل دعم الراغبين منهم في حضور المؤتمرات والندوات و ورش العم�ل المحلي�ة واإلقليمي�ة 

من ميزانية صندوق وذلك  ،أو من خالل تمثيل الجامعة ،والعالمية سواء بالمشاركة بأبحاث أو أوراق عمل
 الطالب وفق الضوابط التالية:

وتك�ون  ،أن يكون ترشيح الطالب أو الطالبة بناًء عل�ى توص�ية م�ن مجلس�ي القس�م والكلي�ة الت�ابع له�ا .۱
وأن ي�تم  ية أو من خالل مادة بحثية للمرشح،للطلبة الذين لديهم بحوث أو أوراق عمل في نفس الفعال

 إرفاق ما يثبت قبول الجهة لحضور المرشح.
 أن يتم حصول المرشح على الموافقات الرسمية من صاحب الصالحية عن طريق الكلية التابع لها. .۲
يتم الرفع من قبل الكليات للمرشحين قبل موعد الم�ؤتمر أو الن�دوة بم�دة ال تق�ل ع�ن س�تة أس�ابيع م�ن  .۳

اق موافقة صاحب الصالحية وموافق�ة الجه�ة المنظم�ة للم�ؤتمر, موعد عقد المؤتمر أو الندوة مع إرف
 على أن ال يكون الجهة المشرفة على الفعالية تتولى مصاريف المرشح لحضور الفعالية.

 أن تكون هناك عالقة بين موضوع الفعالية وتخصص الطالب أو الطالبة. .٤
 إذا كان البحث المقدم مشتركاً بين أكثر من طالب أو طالبة. .٥
 ساعة بنجاح. ۸۰ كون المرشح قد أكمل ما مجموعهأن ي .٦
 ).٥من أصل  ٤أن ال يقل المعدل التراكمي للمرشح عن (  .۷
أن ال يك��ون المرش��ح ق��د ارتك��ب مخالف��ة تس��توجب توقي��ع الج��زاء علي��ه م��ن قب��ل لج��ان التأدي��ب عل��ى  .۸

 مستوى الكلية أو الجامعة خالل فترة دراسته.
مواعيد االختبارات النهائية ألي فصل دراسي أو يخل بس�ير عدم تزامن موعد المؤتمر أو الندوة مع  .۹

 الدراسة للمرشح.
 .مشاركتها في مؤتمرات أو ندوات سابقة يجوز المشاركة ببحوث سبق أن ال .۱۰
يستثنى من كافة الشروط والضوابط الواردة في هذا البرنامج من كان حض�وره عل�ى نفقت�ه الخاص�ة  .۱۱

 أو على نفقة الجهة المنظمة.
 على الفرص المتاحة من صندوق الطالب. ضلة بين المتقدمين بناءً يتم المفا .۱۲
يقدم المشارك للقسم التابع له بعد عودت�ه بم�دة ال تتج�اوز أس�بوعين ش�هادة حض�ور للفعالي�ة وتقري�راً  .۱۳

شامالً عن الفعالية يتضمن عناوين األبح�اث الت�ي ق�دمت, التوص�يات الص�ادرة موض�حاً الفائ�دة الت�ي 
لمشاركة وكيفية توظيفها لصالح الكلية التابع له�ا, م�ع ذك�ر المقترح�ات واآلراء عادت عليه من تلك ا

التطبيقية والعلمية في كيفية االستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر, ( مع إرفاق ص�ورة م�ن التقري�ر 
 لصندوق الطالب).
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  هـ:۸۱٤۳/۹۱٤۳ملخص إحصائية العام 

طالباً من مختل�ف األقس�ام األكاديمي�ة بالجامع�ة لع�دد م�ن من�اطق  ٤۸۸تمت الموافقة في هذا العام على قيام 
م�ا ب�ين فن�ي  ۱۳عض�و هيئ�ة ت�دريس، وع�دد  ٤۷داخل المملكة وخارجها، وقد تمت الموافق�ة عل�ى انت�داب 

 يوماً.  ۲۷٦ومعيد ومحاضر، بإجمالي 
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 لرحالت التعليمية: ملخص إحصائي ل ۲٤جدول 

 القسم الكلية
عدد  المقرر المستفيد نوع الرحلة

 الطالب

عدد أعضاء هيئة التدريس 
 المرافقين

مدة 
 وجهة الرحلة الرحلة

عضو هيئة  (إن وجد) خارجية داخلية
 باأليام فني/معيد/محاضر تدريس

 اسبانيا 4 0 1 6 برنامج خارجي 1 0 هندسة كهربائية الهندسة

 كندا 4 0 1 3 برنامج خارجي 1 0 هندسة صناعية الهندسة

 امريكا 4 0 1 1 برنامج خارجي 1 0 هندسة مدنية الهندسة
 كوريا 4 0 1 5 برنامج خارجي 1 0 هندسة ميكانيكية الهندسة

 امريكا / اسبانيا / استراليا / ايطاليا 4 0 7 29 برنامج خارجي 1 0 العمارة وعلوم البناء العمارة والتخطيط
 المانيا / بريطانيا / سنغافورة 4 0 1 2 برنامج خارجي 1 0 التصميم العمراني العمارة والتخطيط

 االمارات 4 0 1 3 برنامج خارجي 1 0 نظم معلومات الحاسب
 المانيا 4 0 1 1 برنامج خارجي 1 0 علوم الحاسب الحاسب
 0 2 برنامج خارجي 1 0 هندسة برمجيات الحاسب
 بريطانيا 4 0 1 2 برنامج خارجي 1 0 احصاء العلوم
 تركيا 4 0 1 8 برنامج خارجي 1 0 كيمياء العلوم
 المانيا 4 0 1 5 برنامج خارجي 1 0 فيزياء العلوم
 اسبانيا 4 0 1 2 برنامج خارجي 1 0 كيمياء حيوية العلوم
 بريطانيا 4 0 1 4 برنامج خارجي 1 0 رياضيات العلوم
 بريطانيا 4 0 1 5 برنامج خارجي 1 0 االكتواريةرياضيات  العلوم
 امريكا 4 0 1 7 برنامج خارجي 1 0 الجيوفيزياء العلوم
 الدنمارك 4 0 1 4 برنامج خارجي 1 0 احياء دقيقة العلوم

 فرنسا 4 0 1 1 برنامج خارجي 1 0 العلوم السياسية الحقوق والعلوم السياسية
 عسير / نجران 30 1 2 8 حين٤٦٥مقرر  0 1 علم الحيوان العلوم
 محافظة الرويضة /ظلم/ عفيف 1 2 2 42 ۳۸۱مقرر جيو  0 1 الجيولوجيا العلوم
 نجران 1 1 1 5 ٤٥٤مقرر جيو  0 1 الجيولوجيا العلوم
 الرياض 1 1 1 36 ٤٥٥مقرري جيو  0 1 الجيولوجيا العلوم
 حوطة بني تميممحافظة  1 1 1 17 ۱۰٥مقرري جيو  0 1 الجيولوجيا العلوم
 محافظة الغاط 1 1 1 19 ۳۰۱مقرر جيو  0 1 الجيولوجيا العلوم
 الرياض 1 1 1 16 ۲۳۱مقررجاف  0 1 الجيولوجيا العلوم
 الرياض 1 1 1 17 ۳۰۱مقرر جاف  0 1 الجيولوجيا العلوم
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 منطقتي القصيم وحائل 3 3 2 37 جيو۳۳٤جيو،٤۸۲مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم
 أماكن مختلفة بالمملكة 3 1 1 36 جاف٤۹٦جيو،٤۹۷مقرري  0 1 الجيولوجيا العلوم
 امريكا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب
 لندن 3 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 اسنان الطب
 امريكا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحة الطب
 فرنسا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب نفسي الطب
 امريكا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب اسنان الطب
 امريكا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب نفسي الطب
 النمسا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب
 دبي 3 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب
 لندن 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب
 لندن 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب اسنان الطب
 سويسرا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب
 سويسرا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب وجراحه الطب
 سويسرا 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 وجراحهطب  الطب
 دبي 3 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
 لندن 4 0 0 1 حضور مؤتمر وندوة خارجية 1 0 طب بشري الطب
 اليابان 2 0 0 1 خارجيةحضور مؤتمر وندوة  1 0 طب بشري الطب
 مكة المكرمة 4 3 11 128 خطط ٤۲٦مقرر  0 1 الخدمات الطبية الطارئة الطب
 الرياض 98 0 0 20 خطط ۳۱۲مقرر  0 1 الخدمات الطبية الطارئة الطب

  276 13 47 488  35 12 المجموع
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للعام  تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية اللجنة اإلشرافية لمشروع
 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹

هـ، خمس�ة عش�ر اجتماع�اً حي�ث اس�تمرت اللجن�ة ۱٤۳۸/۱٤۳۹عقدت اللجنة خالل العام الدراسي 
 في متابعة مشاريع المرحلة األولى الموضحة في الجدول التالي:

 التعليمية والخطط الدراسيةمشاريع تطوير العملية : ۲٥جدول 

نسبة  المشروع م
 اإلنجاز

 حالة المشروع
 منتهِ  مستمر متوقف

۱ 
دعم سياسات توظيف قوى بشرية مساندة 

ألعضاء هيئة التدريس وتعيين وتدريب مساعدي 
 التدريس

٤۰%  
    

۲ 
تحديد أفضل الممارسات في دعم ومساندة طلبة 

المعرضين للتعثر، ونشرها  الطالبالسنة األولى و
 في الجامعة

٦۹%     

دعم وتطوير برامج التلمذة واإلرشاد والدعم  ۳
تم إحالة المشروع لبرنامج    %٦۰ األكاديمي للطلبة

 الطلبة المتفوقين

تطوير برامج تدريب تطبيقية غير صفية، وبرامج  ٤
     %۷۹ تعاونية للطلبة لزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج

إنشاء ودعم مركز لخدمات التوظيف والتخطيط  ٥
     %٤٥ المهني

تعزيز إجراءات اختيار واستقطاب أعضاء هيئة  ٦
      التدريس ذوي مهارات متميزه في التعلم والتعليم

تشجيع ودعم شراكات األقسام من خالل المناهج  ۷
     %۱۰۰ والمقررات ذات التخصصات البينية

۸ 
الشخصية والمهنية التي  الطالبتحسين مهارات 

تساعدهم على النجاح المستدام في مجالي التعلم 
 والعمل

۱۰۰%     

۹ 

إنشاء وتطوير مركز للخريجين، لتوثيق الروابط 
معهم واالستفادة من آراءهم من واقع خبرتهم 

العملية ومقترحاتهم لتحسين عملية التعلم 
 المرحلة  الثانية -والتعليم

٤٥%     

إجراءات تقييم نواتج التعلم، وفعالية تطوير  ۱۰
     %۷۰ التدريس

توفير الدعم ألعضاء هيئة التدريس المتميزين  ۱۱
     %۱۰۰ والواعدين في التعلم والتعليم.

   Clickers ۱۰۰%  مشروع أنظمة االستجابة الشخصية  ۱۲

تطوير نظام لمتابعة معدالت التحسن األكاديمي  ۱۳
     %٥۰ للطالب

     %٥ نيتشر مع كلية العلوم مشروع ۱٤
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 ثانيا: مشاريع تطوير العملية التعليمية المدعومة من بند الفورات: ۲٦جدول 

نسبة  اسم المشروع الكلية م
 اإلنجاز

 حالة المشروع
 منتهِ  مستمر متوقف

۱ 
 كلية اآلداب

 وحدة التطوير والجودة
 (القسم النسائي)

 الكتابةمركز 
Writing Center ۹۷%   √ 

۲ 
 كلية اآلداب

 وحدة الجودة
 قسم اللغة العربية وآدابها

 √   %۱۰۰ مركز التدريب اللغوي

مشروع بناء حاضنات أعمال لدعم  كلية السياحة واآلثار ۳
   √ %٦۰ ورعاية مشاريع طالب الكلية

 الرياضة علوم كلية ٤
    %۱۰۰ وحدة التأخر الدراسي والدعم النفسي البدني والنشاط

√ 

 األغذية علوم كلية ٥
  √  %۱۰۰ برنامج التعليم التعاوني والزراعة

 

عل���ى مش���روعين لعم���ادة القب���ول ه���ـ، الموافق���ة ۱٤۳۸/۱٤۳۹كم���ا ت���م خ���الل الع���ام الدراس���ي  -
 والتسجيل هي:

 ترميز وبناء  خطط السنة األولى المشتركة. •

 بناء خطط البرامج الدراسية المشتركة للبكالوريوس والدبلوم. •

كم��ا تم��ت الموافق��ة عل��ى مش��روع تط��وير الخط��ط الدراس��ية للكلي��ات بع��د إق��رار الس��نة األول��ى  -

 المشتركة.

ال����دورة الثاني����ة لمش����روع تط����وير العملي����ة التعليمي����ة أيض����اً قام����ت اللجن����ة ب����اإلعالن ع����ن   -

) مش�����روعاً م�����ن مختل�����ف وح�����دات ٦۸والخط�����ط الدراس�����ية وق�����د ورد إل�����ى اللجن�����ة  ع�����دد  (

الجامع��ة، وت��م تش��كيل اللج���ان الفرعي��ة لتقي��يم المش��اريع ووض���ع مع��ايير وش��روط عل��ى أن ي���تم 

ة والخط�����ط ع�����رض النت�����ائج عل�����ى اللجن�����ة اإلش�����رافية لمش�����روع تط�����وير العملي�����ة التعليمي�����

الدراس���ية. إض���افة إل���ى إع���داد وثيق���ة المش���روع للمرحل���ة الثاني���ة. وس���يتم الب���دء بتنفي���ذ المش���اريع 

 التي وافقت عليها اللجنة مطلع العام الدراسي القادم.
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 الداخلي االبتعاث برنامج
 

 مقدمة عن البرنامج:

الري�ادة، ورغب�ة منه�ا نح�و إيج�اد ف�رص متمي�زة لطالبه�ا م�ن تحقيقاً لرؤي�ة الجامع�ة وس�عيها نح�و 
خالل توجيه المخرجات التعليمية لتكون مواكبة لسوق العمل، تم استحداث برنامجاً جديداً يعمل على إث�ارة 
جو من التنافس البناء يعنى بشؤون االبتعاث الداخلي تابع�اً لوكال�ة الجامع�ة للش�ؤون التعليمي�ة واألكاديمي�ة. 

لبرنامج لتوفير شراكة ب�ين الجامع�ة والمؤسس�ات أو الش�ركات المحلي�ة لتق�ديم م�نح دراس�ية لط�الب يسعى ا
وطالبات الجامعة المتميزين. ويعمل البرنامج على ترش�يح الط�الب والطالب�ات وتش�جيعهم عل�ى المش�اركة 

اق به�ا، وذل�ك في هذه المنح من خ�الل تق�ديم محاض�رات تعريفي�ة ع�ن المنح�ة وأه�م أه�دافها وكيفي�ة االلتح�
بتنس��يق زي��ارات ومحاض��رات ينف��ذها ممثل��ين للمؤسس��ات أو الش��ركات المانح��ة لإلجاب��ة عل��ى تس��اؤالت 
الط�الب والطالب��ات. ويق�دم البرن��امج ورش عم�ل لتط��وير المه��ارات األساس�ية وت��ذليل الص�عوبات الت��ي ق��د 

الطالب�ة عل�ى ه�ذه المنح�ة  تواجه الطالب والطالبات قبل التس�جيل ف�ي تل�ك الب�رامج. إن حص�ول الطال�ب أو
سيكون له دور كبير في بناء مستقبل مشرق بإذن هللا تعالى، وذلك من خالل إتاح�ة الفرص�ة إلكم�ال درج�ة 
البكالوريوس في الجامعة بالدعم المالي الكامل والمشاركة في ب�رامج لتط�وير مهارات�ه، وم�ن ث�م الحص�ول 

 مستوى عالمي. على وظائف متميزة أو مواصلة الدراسات العليا على

 الرؤية: 

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

 الرسالة:

توفير شراكة بين الجامعة والمؤسسات أو الشركات المحلية لتقديم منح دراسية لطالب وطالبات 
 العمل.الجامعة المتميزين تتناسب مع خطط التنمية وتواكب سوق 

 األهداف:

إثارة جو من التنافس البناء بين الطالب والطالبات لمواصلة دراساتهم بتفوق من خالل توفير  •
 .فرص عمل متميزة

 المتميزين لمواصلة الدراسات العليا. الطالبرعاية  •
 مشاركة الجامعة في تلبية احتياجات سوق العمل. •
 ة من الطالب.التعاون مع الجهات المانحة في إعداد مخرجات متميز •
 .االستفادة من عائدات البرنامج في تنمية وتطوير األقسام األكاديمية •
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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 ۹۱٤۳-۸۱٤۳االنجازات لعام 

) من الطالب المتميزين من الداخل والحصول على منح داخلية من قبل شركة  ۲۰قبول عدد (  -
 برنامج االبتعاث الداخلي. -سابك 

برنامج االبتعاث  - مبتعثين من قبل القوات الجوية ) من الطالب المتميزين  وال ۳۰قبول عدد (  -
 الداخلي.

برنامج  -قوة الصواريخ االستراتيجيةالمتميزين والمبتعثين من قبل  طالبالمن ) ۲۰قبول عدد ( -
 .االبتعاث الداخلي

 
 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹أعداد الطالب المسجلين بالبرنامج لعام  : ۲۷جدول 

 عدد الطالب البرنامجاسم  م

 ۱۳۳ طالب القوات الجوية الملكية السعودية ۱

 ۷۸ )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية طالب ۲

 ۳۸ طالب قوة الصواريخ االستراتيجية ۳
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 والموهوبين المتفوقين الطلبة برنامج
 

 نبذة مختصرة عن البرنامج:

الريادة، ورغبة منها نحو إيجاد فرص متميزة لطالبها من تحقيقاً لرؤية الجامعة وسعيها نحو  

خالل توجيه المخرجات التعليمية لتكون مواكبة لسوق العمل، تم استحداث برنامجاً جديداً يعمل على إثارة 

جو من التنافس البناء يعنى بشؤون االبتعاث الداخلي تابعاً لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية. 

لبرنامج لتوفير شراكة بين الجامعة والمؤسسات أو الشركات المحلية لتقديم منح دراسية لطالب يسعى ا

وطالبات الجامعة المتميزين. ويعمل البرنامج على ترشيح الطالب والطالبات وتشجيعهم على المشاركة 

اق بها، وذلك في هذه المنح من خالل تقديم محاضرات تعريفية عن المنحة وأهم أهدافها وكيفية االلتح

بتنسيق زيارات ومحاضرات ينفذها ممثلين للمؤسسات أو الشركات المانحة لإلجابة على تساؤالت 

الطالب والطالبات. ويقدم البرنامج ورش عمل لتطوير المهارات األساسية وتذليل الصعوبات التي قد 

الطالبة على هذه المنحة  تواجه الطالب والطالبات قبل التسجيل في تلك البرامج. إن حصول الطالب أو

سيكون له دور كبير في بناء مستقبل مشرق بإذن هللا تعالى، وذلك من خالل إتاحة الفرصة إلكمال درجة 

البكالوريوس في الجامعة بالدعم المالي الكامل والمشاركة في برامج لتطوير مهاراته، ومن ثم الحصول 

 مستوى عالمي. على وظائف متميزة أو مواصلة الدراسات العليا على

  رؤية البرنامج:

الريادة والتميز في مجال رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين في المجتمع السعودي للمساهمة في 
 التحول نحو مجتمع وإقتصاديات المعرفة.

 رسالة البرنامج:

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.
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وفي ضوء رؤية البرنامج فقد تم إعداد البرنامج على شكل مسارين رئيسين أحدهما يتناول تقديم 

، لفئة الطلبة الموهوبينواآلخر يتناول تقديم عناية خاصة  لفئة الطلبة المتفوقينائية ثالرعاية االستن

  باإلضافة إلى مسار مساند تحت مسمى "مسار التلمذة". 

 أهداف البرنامج:

اإلسهام في إعداد طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية  .۱

 .لمتعددة والمتميزة على مستوى الجامعة والمجتمعومجاالت الموهبة ا

تطوير وإبراز القدرات والمهارات لطلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين للمساهمة في جهود  .۲

  .التنمية والتطوير على مستوى الجامعة والمجتمع

لبات التنمية فاق التفكير للطلبة المتفوقين والموهوبين، وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطتنمية آ .۳

 .ةالمعاصر

تمكين طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين من االستفادة القصوى من البرامج والشراكات الداخلية  .٤

والخارجية للجامعة والمتعلقة باألبعاد التعليمية واألكاديمية والبحثية وكذلك المتعلقة بالموهبة 

 .واإلبداع واالبتكار

في جميع  الطلبةهبة في الجامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بين نشر وترسيخ ثقافة التفوق والمو .٥

 .كليات الجامعة
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 هـ:۸۱٤۳/۹۱٤۳انجازات البرنامج للعام 

تكريم الطلبة المتفوقين المجتازين للبرامج اإلثرائية والتدريبية الصيفية والجهات المشاركة أوالً: 
 :والداعمة

ال��دكتور ب��دران ب��ن عب��دالرحمن العم��ر حف��ل تك��ريم الطلب��ة رع��ى مع��الي م��دير الجامع��ة األس��تاذ 

المتفوقين ال�ذين إجت�ازوا الب�رامج اإلثرائي�ة والتدريبي�ة الص�يفية ف�ي برن�امج الطلب�ة المتف�وقين والموه�وبين 

ه��ـ، وبحض��ور ۱٥/۱/۱٤۳۹والجه��ات المش��اركة والداعم��ة له��ذه الب��رامج وذل��ك ي��وم الخم��يس المواف��ق 

ع��ة للش��ؤون التعليمي��ة واألكاديمي��ة ال��دكتور عب��دالعزيز ب��ن عب��دهللا العثم��ان أص��حاب الس��عادة وكي��ل الجام

وأعض��اء اللجن��ة التنفيذي��ة الدائم��ة للبرن��امج، وعمي��د البح��ث العلم��ي ال��دكتور خال��د الحمي��زي، وع��دد م��ن 

أصحاب السعادة العمداء ووكالء الكليات، ورؤساء األقسام من مختلف كليات الجامع�ة، وجم�ع م�ن منس�قي 

ي البرن��امج بالكلي��ات ومنس��وبي إدارة البرن��امج، كم��ا حض��ره من��دوبين ع��ن الجه��ات المش��اركة ومرش��د

 والداعمة للبرامج اإلثرائية والتدريبية الصيفية.

 

 منحة بحثية لطلبة البرنامج من عمادة البحث العلمي ۱۰۰الحصول على ثانياً: 

دمة لطلبة البرنامج وذلك منحة بحثية مق ۱۰۰حصل البرنامج من عمادة البحث العلمي على 

لتعزيز اإلمكانيات البحثية لطلبة البرنامج وتقديم مخرجاتها كداعم مهم لمسيرة الجامعة وتطلعاتها. وقد 

حظيت هذه المنح بتدشين من معالي مدير الجامعة وسعادة عميد عمادة البحث العلمي. ولقد حقق ما يزيد 

 .الفوز بهذه المنح في الدورات الثالث األولى لهاطالباً وطالبة من طلبة البرنامج شروط  ٤۲عن 
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 ترشيح طلبة الجامعة المتفوقين للبعد الكمي والبعد النوعي للبرنامجثالثاً: 

 ۸۷۷هـ عدداً من طلبة الجامعة المتفوقين بلغ ۱٤۳۸/۱٤۳۹رشح البرنامج خالل العام الجامعي 

طالباً وطالبة  ۲٦۰للبعد النوعي فيه. وانتقل ما يزيد عن طالباً وطالبة  ۱۹٦طالباً وطالباً للبعد الكمي  و

 لمرحلة مستمري التفوق لمزيد من الرعاية واالهتمام.

 
 

 تدشين المرحلة التأهيلية للبرنامج بعمادة السنة األولى المشتركة رابعاً:

وذلك ي�وم الخم�يس أقام البرنامج حفالً لتدشين المرحلة التأهيلية منه بعمادة السنة األولى المشتركة   

ه�ـ للطالب�ات. كم�ا ق�ام البرن�امج ۲۹/۱/۱٤۳۹هـ للط�الب وي�وم الخم�يس المواف�ق ۱۸/۱/۱٤۳۹الموافق 

تحت رعاية سعادة وكيل الجامعة للش�ؤون التعليمي�ة واألكاديمي�ة  بعقد لقاًء بعمادة السنة األولى المشتركة

هـ، وحضر الحفل واللقاء كالً م�ن ۱۱/۳/۱٤۳۹الدكتور عبد العزيز العثمان وذلك يوم األربعاء الموافق 
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الدكتور نامي الجهني عميد السنة ااألولى المشتركة والدكتور علي الدلبحي م�دير برن�امج الطلب�ة  سعادة 

المتف�وقين والموه��وبين بالجامع��ة وال��دكتور عب�د المجي��د الجري��وي منس��ق البرن�امج بعم��ادة الس��نة األول��ى 

 ألقسام باإلضافة إلى طلبة البرنامج في مرحلته التأهيلية.المشتركة ووكالء العمادة ورؤساء ا

 

 
 

 تدشين مسار التلمذة في البرنامج وتفعيل خطة عملهخامساً: 

دشن سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمي�ة واألكاديمي�ة األس�تاذ ال�دكتور محم�د ب�ن ص�الح النم�ي 

هـ مسار التلمذة المساند في برنامج الطلبة المتف�وقين والموه�وبين. ويه�دف ه�ذا ۱٤/٥/۱٤۳۹يوم األربعاء 

يس المتمي��زين أو المس��ار بش��كل ع��ام إل��ى تس��هيل نق��ل الخب��رة م��ن الطلب��ة المتف��وقين وأعض��اء هيئ��ة الت��در

الموه��وبين (الخبي��ر) إل��ى الطلب��ة ال��ذين ل��ديهم اس��تعداد ورغب��ة ف��ي تط��وير مه��اراتهم المعرفي��ة والشخص��ية 

 والمهنية أو المواهب التي يمتلكونها. 

 
قام مشرفي هذا المسار بالبرنامج الدكتور تركي وخالل الخمس األشهر األولى من تدشين المسار، 

لرشود بتصميم خطة للهيكلة التنظيمية لمسار التلمذة بدايةً من أهداف المسار عسيري والدكتورة سارة ا
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وصوًال آللية التنفيذ ومميزات االلتحاق بالمسار. كما تم االعالن عن مسار التلمذة عبر اإليميل الجامعي 

ا لجميع طلبة ومنسوبي جامعة الملك سعود من أعضاء هيئة التدريس، وتم إقامة لقاء تعريفي عن هذ

 المسار في كلية العلوم الطبية التطبيقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۱۹وفي نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي، استطاع هذا المسار جذب ما يزيد عن 

 طالب وطالبة من مختلف التخصصات بالجامعة. 

 
 التلمذة بالبرنامجملخص حاالت وأعداد الطالب والطالبات بمسار : ۲٦ شكل

 

كما قام فريق العمل بالمسار بالتعاون مع منسقي المسار في جميع الكليات للمساهمة في مساعدة 

طالبة)،  ۱۰۱طالب /  ۱۸طالب/ طالبة (۱۱۹الطلبة عند اللجوء إليهم، وكذلك تكوين قاعدة بيانات من 

لجميع المستفسرين  صورتين ارفقت وأيضاً قام الفريق بحصر االسئلة المتكررة على ايميل المسار في

طالب/ ۱۱۸لتحاق في المسار من طالب وطالبات عبر االيميل، باإلضافة إلى المتابعة مع والراغبين باإل

 طالبة عبر االيميل بالرد على االستفسارات وحل بعض مشاكل ايجاد الخبراء من خالل قاعدة البيانات.
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 وزيارات علمية ولقاءات الخبراء والعلماء لطلبة البرنامجعقد دورات تدريبية وورش عمل سادساً: 

هـ عدداً من األنشطة العلمية والعملية تضمنت ۱٤۳۸/۱٤۳۹عقد البرنامج خالل العام الجامعي 

الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج اإلثرائية التخصصية والزيارات العلمية ولقاءات الخبراء 

 امج األربعة. والعلماء ولجميع مراحل البرن
 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹احصائية األنشطة العلمية والعملية للبرنامج خالل العام الجامعي : ۲۸جدول 

 عدد المستفيدين العدد المجال المسار

 الطلبة المتفوقين

 ۱٥۱۷ ۳۹ الدورات التدريبية وورش العمل
 ٦۷۸ ٥ البرامج اإلثرائية التخصصية

 ٦۱ ۳ العلميةالزيارات 
 ۲٤۹ ۸ لقاءات الخبراء والعلماء

 ۲٥۰٥ ٥٥ المجموع 
 ٥۲٤ ۱٥ الدورات التدريبية وورش العمل الطلبة الموهوبين

 ۳۰٦۹ ۷۰ المجموع 
 

 وفيما يلي ملخصاً ألبرز إنجازات البرنامج في هذا السياق:

 

 األولى المشتركةتنفيذ برامج وأنشطة المرحلة التأهيلية للبرنامج بعمادة السنة  -أ
 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول-البرامج واألنشطة لطلبة المرحلة التأهيلية: ۲۹جدول 

 عدد المشاركين عدد الساعات التاريخ اسم الدورة المجال

 الحاسب اآللي
PACKET TREACER ۲٦/۱/۱٤۳۹۲٥ ۱٥ هـ 

BOOTSTRAP ۲۸/۱/۱٤۳۹ ۲٥ ۱٥ هـ 

 الرياضيات
MAPELS 

MATHEMATICA 
 ٦۰ ۸ هـ۱/۳/۱٤۳۹

المهارات 

الشخصية 

 والعامة

 ۲۰ ۲ هـ۳/۳/۱٤۳۹ الحماية الفكرية

 ۷٦ ٤ هـ۲۹/۳/۱٤۳۹ قوة االنضباط الذاتي

 ۲٥ ٤ هـ۳۰/۳/۱٤۳۹ فن اإللقاء والتأثير

 ۳۸ ٤ هـ۳/٤/۱٤۳۹ أساسيات اإلسعافات األولية
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 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹العام الجامعي  -الفصل الدراسي الثاني-:البرامج واألنشطة لطلبة المرحلة التأهيلية ۳۰جدول 

 عدد المشاركين عدد الساعات التاريخ اسم الدورة المجال

 الحاسب اآللي
PACKET TREACER ۱۷/٦/۱٤۳۹۱٥ ۱٥ هـ 

BOOTSTRAP ۳۰/۷/۱٤۳۹ ۱۰ ۱٥ هـ 
 ۳۰ ٤ هـ۸/۷/۱٤۳۹ الرسم الهندسي الرياضيات

المهارات 
الشخصية 

 والعامة

 ٥۲ ٤ هـ۳/۳/۱٤۳۹ التخطيط الشخصي
 ۷٥ ٤ هـ۱۲/٦/۱٤۳۹ تحديد مسار التخصص
 ٥٥ ٤ هـ۱٥/۷/۱٤۳۹ قوة التغيير اإليجابي

 ۳٥ ٤ هـ۱/۸/۱٤۳۹ الوعي المالي وثقافة اإلدخار
 ۳٤ ٤ هـ۷/۸/۱٤۳۹ قصص ملهمة
 ٤۰ ٤ هـ۱۳/۸/۱٤۳۹ القيادة والتأثير

 

 تنفيذ برامج وأنشطة مرحلة اإلعداد العام للبرنامج -ب

قامت إدارة البرنامج بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة بتنفيذ أنشطة مرحلة اإلعداد العام 

لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين. وقد تضمنت هذه األنشطة مجموعة من المحاضرات والدورات 

التدريبية وورش العمل إلثراء مجاالت التفوق والتفكير والذكاء وعادات العقل للطلبة في هذه المرحلة 

 والتي أهلتهم لالنتقال إلى مرحلة اإلعداد التخصصي من البرنامج الحقاً.
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 هـ ۱٤۳۸/۱٤۳۹:أعداد الطلبة المستفيدين من أنشطة مرحلة اإلعداد العام خالل العام  ۲۷شكل 

 
 

 تنفيذ البرنامج اإلثرائي التخصصي لطلبة مرحلة اإلعداد التخصصي -ج

) منسقاً وبالتعاون مع مرشدي ۳٥قام منسقو البرنامج في جميع كليات الجامعة والبالغ عددهم (

ديمية بإعداد برنامج تخصصي إثرائي لطالب وطالبات البرنامج في مرحلة البرنامج في األقسام األكا

متضمناً أنشطة الزيارات الميدانية، والقراءة الفردية والتلخيص والتلمذة والتدريب  اإلعداد التخصصي

 العملي وغيرها كالً بحسب استعدادات الطالب(ة) وميوله(ـا). وفيما يلي ملخصاً إلعداد هذه البرامج ونسبة

 اإلنجاز فيها.

 
 : ملخصاً ألعداد البرامج ونسبة اإلنجاز فيها۲۸شكل 

 

كما نظم البرنامج دورة تخصصية تحت عنوان "مبادىء قانون اإلثبات" لطالبات البرنامج في كلية 

هـ وبحضور ما يزيد عن ۲٤/۳/۱٤۳۹-۲۳الحقوق والعلوم السياسية يومي االثنين والثالثاء الموافق 

 ) طالبة. ٥۰(

 تنفيذ برامج وأنشطة مرحلة اإلعداد المتقدم -هـ

) طالب�ة م�ن مرحل�ة اإلع�داد المتق�دم ف�ي مس�ار الطلب�ة المتف�وقين ۷۰الباً و() ط۸۷قّدم البرنامج لـ (

مجموعة من الدورات وورش العمل بهدف تهيئتهم إلعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البحثية من جهة 
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ومس��اعدتهم لتحدي��د وجه��تهم القادم��ة س��واء ف��ي مواص��لة الدراس��ات العلي��ا أو االس��تعداد للتوج��ه نح��و س��وق 

 وفي هذا اإلطار، نفذ البرنامج الدورات وورش العمل التالية:    العمل.

 التاريخ اسم الدورة/ورشة العمل
عدد 

 الساعات
 عدد المشاركين

 ٥۳ ٤ هـ۲٥/۱/۱٤۳۹ إعداد البحوث العلمية

 ٦۲ ٤ هـ۱۳/۲/۱٤۳۹ إعداد البحوث العلمية

 ٥۰ ٤ هـ۲/۳/۱٤۳۹ دورة "سّوق نفسك"

استخدام أدوات حوار في اإلبداع وكيفية 

 برنامج سكامبر في توليد األفكار اإلبداعية
 ٤۷ ۳ هـ۱۷/۳/۱٤۳۹

 ۳۷ ٤ هـ۳۹ ۲٥/۷/۱٤ تقديم البحوث والملصقات في المؤتمرات

 ۲۰ ٥ هـ۲۷/٥/۱٤۳۹ االستعداد الوظيفي والتوجه لسوق العمل

 ۳۱ ٥ هـ۲۰/۸/۱٤۳۹ مقدمة للغة البرمجة بايثون

 ۲٤ ٥ هـ٦/۱٤۳۹/ ٥ في حل المشكالت  STEMتطبيقات 

إجراءات القبول في الجامعات البريطانية 

 وإعداد المقترح البحثي
 ۳٦ ۱ هـ۸/۱٤۳۹/٦

 

 

 

 تنفيذ لقاءات الخبراء والعلماء -و

برنامج الشراكة العلمية الدولية  هـ وبالتعاون مع۱٤۳۸/۱٤۳۹نفذ البرنامج خالل العام الجامعي 

ثمانية لقاءات مع الخبراء والعلماء خصصت لطلبة البرنامج في مسار  وبرنامج زمالة عالم بالجامعة

الطلبة المتفوقين لمرحلتي اإلعداد التخصصي والمتقدم. وتضمنت هذه اللقاءات العديد من الموضوعات 

 بالتركيز على المهارات البحثية والقيادية والريادية والدراسية. 
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 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹برز اللقاءات العلمية التي نفذها البرنامج خالل العام :ملخص أل ۳۱جدول 

 عدد المشاركين التاريخ الجامعة-العالم/الخبير
 من جامعة  RAINER HEDRICH سعادة البرفسور

WURZBURG  وسعادة البرفسور LUDOVIC 
ORLANDO  من جامعة COPENHAGEN بهولندا 

 ۲٥ هـ۲/۱٤۳۹/٦

وسعادة   Katsuyoshi Kondoh  الدكتوراألستاذ  سعادة 
 Joining andمن معهد   Hiroshi Nishikawa الدكتور

Weldging Research 
 ٥۰ هـ۳/۱٤۳۹/۲٥

 ٥۰ هـ۲/۳/۱٤۳۹ من جامعة الملك سعود  األستاذة الدكتورة هند سليمان

 ۲٤ هـ۳/۷/۱٤۳۹ جامعة نانجنغ الصينية -WEI-YIN SUNسعادة البرفسور 

جامعة جنوب فلوريدا  -MA SHENGQIANسعادة البرفسور 
 ۲۲ هـ۱۱/۷/۱٤۳۹ بالواليات المتحدة األمريكية

 ۲٥ هـ۱۲/٦/۱٤۳۹ جامعة سالفورد -PHILIP SCARFسعادة البرفسور 

 ۳۲ هـ۱۹/۷/۱٤۳۹ من جامعة ابردين البريطانية Janet Gayleسعادة البرفسور 

جنوب الصين جامعة  -MA DONGGEسعادة البرفسور 
 ۲۱ هـ۱۰/۷/۱٤۳۹ للتكنولوجيا
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 تنفيذ واستقبال الزيارات العلمية  -ح

 هـ ۱٤۳۸/۱٤۳۹فيما يلي ملخص محطات الزيارة للبرنامج خالل الفصل الثاني من العام الجامعي 
 الهدف الوصف التاريخ

 هـ۲۸/٦/۱٤۳۹يوم الخميس 
 

زيارة علمية لطالبات البرنامج لـمدينة 
 اإلثراء المعرفي التخصصي للطالبات عبدالعزيز للعلوم والتقنيةالملك 

 هـ٥/۷/۱٤۳۹يوم الخميس 
زيارة مجموعة من الطلبة المتفوقين 

والمتميزين والمشرفين من جامعة الباحة 
 وتعليم الباحة في برنامج بناء التربوي

للتعرف على طبيعة رعاية التفوق 
واالبداع بجامعة الملك سعود من خالل 

نامجها النوعي برنامج الطلبة بر
 المتفوقين والموهوبين

زيارة منسوبي مركز الموهبة واإلبداع  هـ۱۲/۷/۱٤۳۹يوم الخميس 
 وريادة األعمال بجامعة الملك خالد

االطالع على طبيعة البرنامج والخدمات 
التي يقدمها لرعاية الطلبة المتفوقين 

 والموهوبين

طالبات البرنامج لمركز الملك زيارة  هـ۱۰/۸/۱٤۳۹يوم الخميس 
 عبدالعزيز للحوار الوطني

التعرف على طبيعة وأدوار المركز، 
وطرق تواصله مع المجتمع من لقاءات 
 وندوات، والتعرف على أبرز إنجازاته.

 هـ۹/۸/۱٤۳۹يوم األربعاء 
 

زيارة علمية لطالب البرنامج بكلية علوم 
الرياضة للجنة األولمبية العربية 

 واإلتحادات الرياضية السعودية

اإلثراء المعرفي والمهاري التخصصي 
 للطالب

 

    

 

 تنفيذ برنامج المجلس الثقافي البريطاني لمهارات اللغة اإلنجليزية المكثف -ط

بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، قام البرنامج بتنفيذ برنامج مخصص لتنمية مهارات اللغة 

طالباً  ۱۰۰هـ انضم إلى المستفيدين من البرنامج ۱٤۳۸/۱٤۳۹العام الجامعي اإلنجليزية لطلبته، وفي 

 ) طالباً وطالبة منذ بدء تنفيذه قبل سنتين.۲۱٥وطالبة ليبلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين من هذا البرنامج (
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 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹تنفيذ البرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي للعام الجامعي  -ي

لجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية قائمة أسماء الطالب والطالبات دشن سعادة وكيل ا

هـ. وعقد هذا البرنامج ۱٤۳۸/۱٤۳۹المرشحين للبرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي للعام الجامعي 

م وعلى شكل ۲۰/۷/۲۰۱۸لغاية  ۲۳/٦/۲۰۱۸اإلثرائي في مدينة مانشيستر البريطانية خالل الفترة من 

مهارات اللغة اإلنجليزية العامة واألكاديمية باإلضافة إلى المهارات البحثية والقيادية دورات مكثفة في 

ومهارات االبتكار وزيارات علمية إلى بعض الجامعات البريطاينة العريقة لالطالع على أبرز مراكز 

كليات الجامعة  ) طالبات من مختلف۱۰) طالباً و(۱٥المعرفة واالبتكار فيها. وبلغ عدد الطلبة المشاركين (

 وتخصصاتها.

 
 أوال: عدد الطالب المشاركين بالبرنامج اإلثرائي الصيفي ونسبتهم

) طالبات ۱۰) طالباً و(۱٥بلغ عدد الطالب المشاركين بالبرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي (

مرحة اإلعداد -والموهوبين%) تقريباً من العدد الكلي لطالب برنامج الطلبة المتفوقين ۱۳وبنسبة بلغت (

 ) طالباً وطالبة.۱۹٦التخصصي والبالغ عددهم (

 ثانياً: عدد الساعات للدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية

) ساعة، حيث ۱۲۰بلغ عدد ساعات التدريب وورش العمل والزيارات الميدانية ما يزيد عن (  

%) من عدد ساعات البرنامج الكلية، أما ورش العمل ۸۰بلغت نسبة ساعات التدريب ما يزيد عن (

 %) من العدد الكلي لساعات البرنامج.۲۰والزيارات الميدانية فقد استحوذت على ما نسبته (
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كما تضمن البرنامج زيارة إلى جامعة مانشستر العريقة، حيث قامت الجامعة بإعداد برنامج 

والمعامل ومراكز البحث واالبتكار والتقنية في الجامعة.  كما متكامل لالطالع على البرامج الدراسية 

عدة جهات  قبل من والترفيهية والتي نظمت والعملية العلمية االنشطة من حضر الطلبة المشاركون عدداً 

  Defense Medical Welfare Serviceميتروبولتان، ومنظمة  مانشستر ، جامعةNCGمنها 

 في تدريبية دورة حضور تم وجامعة سالفورد، حيث النفسية للصحة األولية لالسعافات البريطانية المنظمة

 التدريب هذه الدورة إلى يومين وهدفت وذلك لمدة المسلحة للقوات النفسية للصحة األولية االسعافات

 والخدمة انفس وعلم الصحة كلية النفسية. كما نظمت الخدمات تقديم تصريح على للحصول العملي

. High Summer Conference – FRIHSC 2018مؤتمر ميتروبولتان مانشستر جامعةب االجتماعية

 والبحثية فيها.  التعليمية االمكانات كما تم زيارة جامعة سالفورد لإلطالع على أبرز
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 ثانياً: نسبة رضا الطلبة عن البرنامج اإلثرائي الصيفي الخارجي

بالبرنامج بتقييم البرنامج في ضوء مجموعة من المعايير قام جميع الطالب والطالبات المشاركين 

 وكانت نتائج التقييم على النحو التالي:

 التقييم المعيار

 %۹۹ الدورات التدريبية ۱

 %۹٥ ورش العمل ۲

 %۹٤ الزيارات العلمية ۳

 %۹۷ التجهيز والتنظيم ٤

 

 عقد اللقاءات والحمالت التعريفية للبرنامجسابعاً: 

سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، أقام البرنامج مجموعة من اللقاءات والحم�الت برعاية 

التعريفي���ة. ويب���ين الج���دول الت���الي ملخص���اً له���ذه اللق���اءات والحم���الت التعريفي���ة خ���الل الع���ام الج���امعي 

 هـ والتي هدفت إلى التعريف بمنطلقات البرنامج وأهدافه ومساراته.۱٤۳۸/۱٤۳۹

 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹: اللقاءات والحمالت التعريفية لبرنامج الطلبة المتفوقين خالل العام ۳۲ جدول

 المحاور التاريخ الفعالية
حملة تعريفية وركن تعريفي 
لطالبات البرنامج في السنة 

 األولى المشتركة

هـ إلى ۲۷/۱/۱٤۳۹
 هـ۲۹/۱/۱٤۳۹

 التعريفية للبرنامج والنشرات ذات العالقةتوزيع األدلة والمطويات  -
 اإلجابة على استفسارات الطالبات وعضوات هيئة التدريس -

لقاء مفتوح مع المتفوقين 
والموهوبين بعمادة السنة 

 األولى المشتركة
 هـ۱۱/۳/۱٤۳۹

 وآليات القبول والعمل شرح موجز عن المرحلة التأهيلية للبرنامج  -
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية كلمة توجيهية لسعادة  -

 وسعادة عميد السنة األولى المشتركة وسعادة مدير البرنامج
اللقاء التعريفي للطلبة 

المتفوقين لمرحلة اإلعداد 
 العام
 

 هـ۲۹/۳/۱٤۳۹

 تقديم عرضاً تفصيلياً لجميع ما يتعلق بالبرنامج. -
 كلمة تشجيعية من سعادة مدير البرنامج -
 شين الدورات وورش العمل الخاصة بمرحلة اإلعداد العامتد -
 اإلجابة على استفسارات الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس. -

 

 عقد ورشة عمل لمنسقي البرنامج في الكلياتثامناً: 

هـ ورشة عمل لمنسقي البرنامج في جميع كليات الجامعة ۱٤/٥/۱٤۳۹عقد البرنامج يوم األربعاء 

خصصت لبلورة جوانب "إعداد البرنامج اإلثرائي التخصصي". ولقد قام سعادة وكيل الجامعة للشؤون 

 ور هذه الورشة. التعليمية واألكاديمية األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي برعاية وحض
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كما أقام البرنامج ورشة عمل تعريفية لمنسقات البرنامج بالكليات في المدينة الجامعية للطالبات 

هـ، وارتكزت الورشة على محاور عدة من أبرزها أهم المستجدات ۱۲/٦/۱٤۳۹يوم األربعاء الموافق 

ت البرنامج، وتوضيح كيفية إعداد للبرنامج هذا العام، ودور الكلية ومنسقاتها في دعم وتوجيه طالبا

 للطالبات في مرحلة اإلعداد التخصصي.   البرامج اإلثرائية المقدمة

 تاسعاً: التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

هم بين عقدت إدارة البرنامج عدة لقاءات مع ممثلي موهبة لغايات التجهيز لتوقيع مذكرة تفا

الجامعة وبين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع في مجال رعاية الموهبة واإلبداع، 

وذلك بغرض دعم التحول إلى مجتمع معرفي مبدع من خالل تنسيق وتكامل الجهود والبرامج واألنشطة 

ترشيح الطلبة، وبرامج  الخاصة بالموهبة واإلبداع. وستتضمن هذه المذكرة مجاالت التعاون التالية:

الرعاية، وتبادل المعلومات والخبرات، والمسابقات والمعارض والفعاليات، ونشر ثقافة الموهبة واإلبداع 

 واالبتكار، والبحث العلمي وبرامج التلمذة وريادة األعمال.

 عاشراً: تنفيذ فعاليات وأنشطة مسار الموهوبين بالبرنامج

كريمة من معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن منذ إطالق هذا المسار برعاية 

) ۳٤۳هـ، استطاع البرنامج استقطاب ما يزيد عن (۱۳/۳/۱٤۳۸يوم االثنين الموافق عبدالرحمن العمر 

الموهبة األدبية والموهبة الفنية. ) طالبة من مختلف المواهب الطالبية، كان أبرزها في مجال ٥۲۲طالباً و(

الحالي، قام مسؤولي مسار الموهبة بالبرنامج في قسم الطالب وقسم الطالبات بعقد المقابالت وفي العام 

الشخصية وانتقاء أفضل المواهب المتاحة على مستوى الجامعة، كما تم تقديم عدداً من الدورات التدريبية 

 دول التالي:وورش العمل للموهوبين والموهوبات بالجامعة يمكن إجمالها على النحو الوارد بالج
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 : الدورات التدريبية وورش العمل للموهوبين والموهوبات بالجامعة۳۳جدول 

 الفئة المستهدفة عدد المشاركين عدد الساعات التاريخ اسم الفعالية

 طالبات ۳٥ ۲ هـ٥/۲/۱٤۳۹-٤ التمثيل واإلخراج المسرحي

 طالبات ٥۱ ۳ هـ۲۰/۲/۱٤۳۹-۱۹ الثقة بالنفس

 طالبات ٤٦ ۲ هـ۲/۳/۱٤۳۹ سّوق نفسك

 طالبات ۳۳ ٤ هـ۱٤/۳/۱٤۳۹-۱۲ التصوير الفوتوغرافي

 طالبات ۲۷ ٤ هـ۱۸/۳/۱٤۳۹-۱۷ فن اإللقاء

 ۳۳ ۳ هـ۲٦/۳/۱٤۳۹-۲٥ التفكير الناقد لدى الموهوبين
 طالب

 وطالبات

 طالب ۳٤ ٤ هـ۲/٤/۱٤۳۹ برنامج المهني السعودي

 طالبات ٤۲ ٤ هـ۲٦/۷/۱٤۳۹ السيراميكدورة فن الرسم على 

 طالبات ٤٦ ٤ هـ۱۷/۷/۱٤۳۹-۱٦ دورة تصميم الشعارات
 طالبات ۳٥ ٤ هـ۸/۷/۱٤۳۹ دورة كتابة النص المسرحي

  ۲٦ ٤ هـ۲/۷/۱٤۳۹-۱ دورة الرسم بالزيت
ورشة عمل بعنوان الموهبة 

 طاقة
 طالب ۲٥ ٥ هـ۱٤۳۹/۲٥/٦

دورة بعنوان مهارات التفكير 
 اإلبداعي

 طالب ۲۸ ۳ هـ۱٤۳۹/۲٥/٦

دورة في أساسيات الفيديو 
 والمونتاج

 طالبات ۲۹ ٤ هـ۱٤۳۹/٦/۱۷-۱٦

 طالبات ۳٤ ٥ هـ٤/٦/۱٤۳۹-۳ دورة في فن البوب آرت
 - ٥۲٤ - - المجموع
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 تنفيذ عدداً من المشاركات الداخلية والخارجية للبرنامجحادي عشر: 

هـ  مجموعة من المشاركات الداخلية والخارجية ۱٤۳۸/۱٤۳۹نفذ البرنامج خالل العام الجامعي 

للمساهمة في خدمة الجامعة والمجتمع والتعريف بالبرنامج، باإلضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية 

 لدى طلبة البرنامج ومنها: 

 المشاركة في المعرض المصاحب لملتقى البحث العلمي.  -۱

 المشاركة في معرض العلوم المصاحب لإلجتماع األول لعمداء كليات العلوم في الجامعات السعودية. -۲

 المشاركة في فعالية "خطى في اإلتجاه الصحيح" التي نظمتها كلية اللغات والترجمة بالجامعة. -۳

 مضات تجارب دولية في رعاية الموهبة" الذي أقيم في رحاب مؤسسة موهبة.المشاركة في ملتقى "و -٤

 المشاركة بمعرض تعريفي بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع في المدينة الجامعية للطالبات -٥

المشاركة بركن تعريفي في برنامج استقبال طالبات الثانوية المتميزات والتي اقامته عمادة السنة  -٦

 األولى المشتركة للطالبات.

 المشاركة بتدريب طالب مقرر التدريب الميداني من كلية المجتمع. -۷

م والتي ترعاها وزارة  ۲۰۱۸المشاركة بتدشين مسابقة هواوي لالتصاالت وتقنية المعلومات لعام  -۸

االتصاالت م بحضور نائب وزير ٥/۸/۲۰۱۸االتصاالت وتقنية المعلومات، والتي إنطلقت يوم األحد 

وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي 

هوا شين، وقد شارك وفد من الجامعة برئاسة الدكتور علي الدلبحي مدير برنامج الطلبة المتفوقين 

 .والموهوبين في حفل تدشين المسابقة
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 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين في المدينة الجامعية للطالباتثاني عشر: تدشين مقر 

تم تدشين المقر الجديد لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بالمدينة الجامعية للطالبات يوم 

في موقع  ۲٥هـ. ويقع مقر البرنامج الجديد في الطابق الثاني من المبنى ۲۸/۸/۱٤۳۹االثنين الموافق 

الكليات العلمية واإلنسانية والصحية وقربه من مقر األندية الطالبية والمكتبة المركزية وأماكن وسيط بين 

 .الخدمات الطالبية والمسرح الكبير وبهو الجامعة

 

 ثالث عشر: إعداد وتنفيذ أنشطة وفعاليات هادفة لنادي الطلبة المتفوقين والموهوبين

فوقين والموهوبين في تطوير معارف ومهارات طلبة للدور المحوري لنادي الطلبة المت اً استناد

البرنامج وربطهم بالواقع، إضافةً إلى تقديم خدمات مجتمعية فاعلة، فقد نفذ هذا النادي خالل العام الجامعي 

 هـ عدداً من الفعاليات الهادفة كان من أبرزها:۱٤۳۸/۱٤۳۹

 األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة.  دورة اإلسعافات األولية: قدمها الطالب المتفوقون من كلية-۱

أقامة فعالية (صحتك صح) للتوعية عن مرض السكري مزامنة مع اليوم العالمي للسكري وذلك يوم -۲

 -۳هـ، وبمشاركة األكاديمية الطبية السعودية في بهو الجامعة الرئيسي. ٥/۳/۱٤۳۹الخميس الموافق 

ية العامة والذي أقامته كلية التربية في يوم االثنين الموافق بالمعرض التعريفي لألندية الطالبالمشاركة 

 هـ بركن خاص تم التعريف فيه عن النادي وأهدافه ورؤيته وفعالياته القادمة.۹/۳/۱٤۳۹

إقامة معرض "أعمق مما تظن": وتقوم فكرة المعرض على تجسيد كتاب (الحكمة من مخلوقات هللا)  -٤

 استثنائي مميز، بتغذية بصرية من انتاج النادي.لإلمام الغزالي وعرضه في قالب 

) طالبة من طالبات البرنامج ۳٤بمشاركة ( ۲۰۳۰عقد محاضرة بعنوان تخطيط األهداف برؤية  -٥

 بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة واالبداع.

 إقامة دورة أساسيات الرياضة والتغذية ونمط الحياة الصحي. -٦
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" بالمدينة الجامعية للطالبات، احتوت على قصص ملهمة ألشخاص عقد دورة بعنوان "أنا طموحة -۷

 ملهمين محلياً وعالمياً.

 إقامة دورة بعنوان "فن الرسم على السيراميك" للطالبات الموهوبات. -۸

 تنظيم رحلة تعريفية لطالب وطالبات البرنامج إلى مجلس الشورى. -۹

المعرض على تجسيد كتاب (الحكمة من مخلوقات هللا) إقامة معرض "أعمق مما تظن": وتقوم فكرة  -۱۰

 لإلمام الغزالي وعرضه في قالب استثنائي مميز، بتغذية بصرية من انتاج النادي.

) طالبة من طالبات البرنامج ۳٤بمشاركة ( ۲۰۳۰عقد محاضرة بعنوان تخطيط األهداف برؤية  -۱۱

 بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة واالبداع.

 دورة أساسيات الرياضة والتغذية ونمط الحياة الصحي.إقامة  -۱۲

عقد دورة بعنوان "أنا طموحة" بالمدينة الجامعية للطالبات، احتوت على قصص ملهمة ألشخاص  -۱۳

 ملهمين محلياً وعالمياً.

 إقامة دورة بعنوان "فن الرسم على السيراميك" للطالبات الموهوبات. -۱٤

 وطالبات البرنامج إلى مجلس الشورى.تنظيم رحلة تعريفية لطالب  -۱٥

    

 رابع عشر: الحصول على فرص بحثية وتدريبية ومشاركات لطلبة البرنامج 

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

 الفرص البحثية والتدريبية لطلبة البرنامج وعلى النحو التالي: 

أحد البرامج العالمية التنافسية  Globalinkيعتبر برنامج  تدريب بحثي في برنامج قلوبال لينك: -۱

اسبوعاً إلجراء  ۱۲وموجه للطلبة في المراحل النهائية من درجة البكالوريوس من خارج كندا ومدته 

س مقاعد في هذا البحوث العلمية الهادفة خالل فترة الصيف. وقد استطاع عدد من طلبة البرنامج حصد خم
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سعادة وكيل  البرنامج العالمي بالتنافس مع الطلبة من جميع دول العالم. وتقديراً لهذا اإلنجاز النوعي، قام

الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بتكريم طالب وطالبات البرنامج الحاصلين على مقاعد في برنامج 

Globalink :وهم 

 الهندسةكلية -عمر السريع -۱

 كلية طب األسنان-نواف الفوزان-۲

 كلية الصيدلة-زكية الخرب-۳

 كلية إدارة األعمال-عبدالرحمن الصويان-٤

 كلية الهندسة -يزيد النفيعي-٥

 

 منح برنامج الزمالة الخيري السعودي "شغف"-۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين.-۳

استطاع البرنامج وبالتعاون مع جهات داخلية وخارجية توفير عدداً من فرص تدريبية صيفية فردية:  -٤

هـ لمجموعة من طالبه ۱٤۳۸/۱٤۳۹الفرص التدريبية الصيفية التخصصية خالل العام الجامعي 

لتخصصي وطالباته في برنامج شركة أرامكو السعودية، وبرنامج الرازي الصيفي بمستشفى الملك فيصل ا

رنامج تأهيل ومركز األبحاث، وجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وب

للتدريب البحثي  (Saudi Summer Internship Program)القيادات الشابة للحوار العالمي، وبرنامج 

 .للطلبة المتميزين
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 تكّريم الدفعة األولى من خريجي البرنامج خامس عشر: 

رعى معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران العمر حفل تكريم الدفعة األولى من طلبة 

هـ، حيث قام سعادة وكيل الجامعة ۲۸/۸/۱٤۳۹برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين يوم االثنين الموافق 

) طالباً وطالبة من ۹٤لدكتور محمد بن صالح النمي بتكريم (للشؤون التعليمية واألكاديمية األستاذ ا

خريجي مسار الطلبة المتفوقين بالبرنامج نيابةً عن معاليه. ولقد حضر الحفل أصحاب السعادة عميد السنة 

وسعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات،  األولى المشتركة وعميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطالب

حاب السعادة العمداء ووكالء ووكيالت الكليات، ورؤساء األقسام من مختلف كليات وعدداً من أص

الجامعة، وجمع من منسقي ومنسقات البرنامج بالكليات ومنسوبي إدارة البرنامج، كما حضره عدداً من 

إيناس  كما قامت سعادة وكلية الجامعة لشؤون الطالبات األستاذة الدكتورةأولياء أمور الطالب والطالبات. 

 بتكريم الطالبات في هذا الحفل الكريم. لشؤون الطالباتوكيلة الجامعة  العيسى
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 :إحصائية عدد الطالب والطالبات خريجي البرنامج من الدفعة األولى حسب الكليات ۳٤جدول 

 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب الكلية

 ۱۱ ٦ ٥ التربية

 ۱۲ ٦ ٦ العلوم

 ۱۰ ٤ ٦ إدارة األعمال

 ۲ ۰ ۲ علوم الرياضة والنشاط البدني

 ۷ ٤ ۳ علوم الحاسب والمعلومات

 ٦ ٥ ۱ التمريض

 ۱۳ ۸ ٥ العلوم الطبية التطبيقية

 ٥ ۰ ٥ األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

 ۲ ۰ ۲ المزاحمية -علوم الحاسب والمعلومات 

 ۳ ۰ ۳ المزاحمية -ادارة األعمال 

 ۱۰ ٦ ٤ اآلداب

 ٥ ۳ ۲ اللغات والترجمة

 ٦ ۳ ۳ الحقوق والعلوم السياسية

 ۲ ۲ ۰ كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 ۹٤ ٤۷ ٤۷ المجموع

 

 سادس عشر: إعداد النشرة الفصلية للبرنامج

السادس من النشرة الفصلية الخاصة بالبرنامج قامت إدارة البرنامج بإصدار العدد الخامس والعدد 

 ونشرهما على الموقع اإللكتروني للبرنامج.
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 هـ۱٤۳۸/۱٤۳۹سابع عشر: تكريم وتهنئة إنجازات طلبة البرنامج خالل العام 

تكريم معالي مدير الجامعة موهوبا الجامعة الطالب ياسر عبدهللا الذيابي والطالب إبراهيم بن عبدهللا  -۱

 الحضيف لحصولهما على الميدالية الذهبية بالمسابقة الوطنية الثانية للمهارات.

ب وطالبات سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية األستاذ الدكتور محمد النمي طال تكريم -۲

 .Globalinkالبرنامج الحاصلين على مقاعد في برنامج 

سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية األستاذ الدكتور محمد النمي خريج البرنامج  تكريم -۳

األول الطالب تركي السبيعي الذي استطاع أن ينهي متطلبات تخرجه من كلية االداب في ثالث سنوات مع 

 الشرف.مرتبة 

بدعم من برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بالجامعة، قام الطالب الموهوب فيصل بن معيقل بتوقيع  -٤

كتابه الرابع وديوان شعره األول "اليوم يكتمل القمر" في معرض الرياض الدولي للكتاب يوم األربعاء 

 هـ.۷/۱٤۳۹/٤

مد الغامدي إلنهائها متطلبات برنامج تأهيل القيادات تهنئة إدارة البرنامج الطالبة الموهوبة ليان أح -٥

 الشابة للحوار العالمي وهو إحدى البرامج التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

قبوله في  كلية الهندسة-تهنئة إدارة البرنامج الطالب المتفوق ابراهيم بن عبدالرحمن بن سعد المقبل -٦

للتدريب البحثي للطلبة المتميزين في قسم الهندسه  (Saudi Summer Internship Program)برنامج 

 الكهربائيه في جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا (كاوست).

تهنئة إدارة البرنامج الطالبة المتفوقة آية الشرفي من كلية الصيدلة لحصولها على المركز األول في  -۷

 صيفية لألبحاث" بمركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية.البحث الذي شاركت فيه في "المدرسة ال

تهنئة إدارة البرنامج المتفوقان ياسر الذيابي وموسى الكلثم من كلية الهندسة إلنهائهما التدريب العملي 

 الصيفي في شركة بومباردييه في كندا.

وندى القحطاني والطالب المتفوق  تهنئة إدارة البرنامج للطالبات المتفوقات لين الضويحي وهبة عبيد -۸

برنامج الرازي الصيفي بمستشفى الملك فيصل المطيري على اجتيازهم للبرنامج التدريبي البحثي في 

 فيصل التخصصي ومركز األبحاث.

تهنئة إدارة البرنامج للطالبة سارة خضر عبدالحميد حصولها على الميدالية البرونزية من معرض  -۹

 ولها على جائزة خاصة من اتحاد المخترعين التايواني.وحص ۱۸كيوي الدولي 

تهنئة إدارة البرنامج للطالب فيصل بن معيقل إنهائه وبتميز البرنامج التدريبي بسفارة المملكة بالمانيا -۱۰

بعد إكماله أيضاً البرنامج التدريبي لدى قطاع الشؤون السياسية بمجلس التعاون لدول الخليخ العربي مع 

 اد الدخيل.الطالب زي
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تهنئة إدارة البرنامج للطالب علي مدخلي لحصوله على إشادة وثناء سعادة أمين عام االتحاد السعودي  -۱۱

 للجودو على تميزه في التدريب العملي.

 
 إحصائيات الملف الصحفي وقنوات التواصل للبرنامج -مرفق

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

) متابعاً. كما تواصلت مع ٤۰۰۰والفيسبوك، والسنابتشات، واالسنتقرام، واليوتيوب، وبما يزيد عن (

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

 هـ.۱٤۳۸/۱٤۳۹العالقة خالل العام الجامعي 

 عدد األخبار اةالقن

 ٦۳ رسالة الجامعة

 ۱۰٥ البوابة اإلخبارية للجامعة

 ٥ الصحافة المحلية

 ٦۰۰ما يزيد عن  قنوات التواصل اإلجتماعي

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

هائالً في مجال االهتمام بذوي اإلعاق�ة  بص�فة عام�ة واألش�خاص الص�م لقد شهدت المملكة تطوراً   
فق�د  وضعاف السمع بصفة خاصة ،  وتعتبر المملكة العربية السعودية  من الدول الس�باقة ف�ي ه�ذا المج�ال،

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة هذه الفئة العناية الفائقة في شتى المجاالت مراعية هذه الفئ�ة 
باعتبارها إحدى مكونات نسيج المجتمع السعودي  ، لها حقوق وعليها واجبات ، األمر ال�ذي يتطل�ب تهيئ�ة 

 .ناجحة كافة الوسائل والسبل واإلعداد لضمان حياة كريمة آمنة لهم

في ظل الطفرة التي تعيشها جامعة الملك سعود عل�ى كاف�ة األص�عدة وبحك�م ريادته�ا ف�ي المنطق�ة و  
الفئات المختلفة ، ودورها الفاعل في القضايا الوطنية وخدمة المجتمع ، كان من الضروري  واهتمامها بكل

أن تمتد مظلة الجامعة لتش�مل األش�خاص الص�م وض�عاف الس�مع وتق�دم له�م خ�دماتها ف�ي كاف�ة المج�االت ، 
التعليم ، الت�ي ) المتعلق�ة ب�۲٤وذلك تمشياً مع اتفاقية حق�وق اإلنس�ان لألش�خاص ذوي اإلعاق�ة وفق�اً للم�ادة (

 .انضمت إليها المملكة لتضمن لألشخاص الصم حقوقهم بما فيها حقهم في مواصلة تعليمهم العالي 

يعتب��ر برن��امج التعل��يم الع��الي للط��الب الص��م وض��عاف الس��مع  م��ن الب��رامج الريادي��ة عل��ى مس��توى        
العربي��ة ، حي��ث أن التح��اق األش��خاص الص��م وض��عاف الس��مع ف��ي التعل��يم الع��الي ك��ان أم��راً ي��راه  المنطق��ة

البعض صعب التحقيق ، واآلن أصبح واقع ملموس ،ويعد نقلة نوعية ف�ي حي�اتهم بفض�ل ال�دعم المق�دم م�ن 
همية حق�وق ذوي ويرجع ذلك من استشعار الدولة بأ  الجامعة وتقديم كافة الخدمات التي تحتاجها تلك الفئة،

اإلعاقة النابعة من الق�يم اإلس�المية الس�محة الت�ي حث�ت عل�ى المس�اواة وع�دم التميي�ز، وتماش�ياً  م�ع اتفاقي�ة 
حق�وق األش�خاص ذوي اإلعاق��ة الص�ادرة م�ن األم��م المتح�دة والت��ي وقع�ت عليه�ا حكومتن��ا الرش�يدة، وتل��ك 

 . ۲۰۳۰ة المملكة المسؤولية تبنتها الدولة رعاها هللا والتي تتماشى مع رؤي

ويعتبر برنامج التعليم العالي للط�الب الص�م وض�عاف الس�مع  م�ن الب�رامج الريادي�ة عل�ى مس�توى 
العربي��ة ، حي��ث أن التح��اق األش��خاص الص��م وض��عاف الس��مع ف��ي التعل��يم الع��الي ك��ان أم��راً ي��راه  المنطق��ة

البعض صعب التحقيق ، واآلن أصبح واقع ملموس ،ويعد نقلة نوعية ف�ي حي�اتهم بفض�ل ال�دعم المق�دم م�ن 
 الجامعة وتقديم كافة الخدمات التي تحتاجها تلك الفئة 

مج هو تخ�ريج أول دفع�ة م�ن األش�خاص الص�م وض�عاف الس�مع ومن االنجازات التي حققها البرنا
ه��ـ ، والت��ي يمك��ن ۱٤۳۹/ ۱٤۳۸ الث��انيوالت��ي حص��لت عل��ى درج��ة البك��الوريوس  ف��ي الفص��ل الدراس��ي 

االستفادة من خبراتهم األكاديمية في الوظائف المهنية المناسبة لهم ، األم�ر ال�ذي يحق�ق بش�كل كبي�ر عملي�ة 
، وامت�داداً للجه�ود الت�ي يب�ذلها البرن�امج لتحقي�ق ف�ي المجتم�ع بش�كل س�ليم  مالتواصل مع تل�ك الفئ�ة ودمجه�

أهداف��ه الطموح��ة ف��ي تق��ديم كاف��ة الخ��دمات لألش��خاص الص��م وض��عاف الس��مع س��واء كان��ت أكاديمي��ة أو 
اجتماعية أو نفسية ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تل�ك الفئ�ة ف�ي مس�يرتهم التعليمي�ة ، ويس�عى البرن�امج  

ى بذل المزيد من الجهد من أجل تقديم كافة الخدمات على أعلى مس�توى ممك�ن لتمك�ين األش�خاص الص�م إل
 وضعاف السمع بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم .
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 الرؤية :

التمي�ز والري��ادة المحلي��ة واإلقليمي��ة ف��ي تعل��يم وتأهي��ل وت��دريب األش��خاص الص��م وض��عاف الس��مع  
 المجتمع .والعاملين معهم وذوي العالقة في 

 الرسالة :

أن يكون البرنامج بمثابة بيت خبرة ومرجعية علمية ف�ي مج�ال تعل�يم وت�دريب وتأهي�ل األش�خاص  
مجتم�ع المحل�ي و اإلقليم�ي الصم وضعاف السمع والعاملين معه�م، وذوي العالق�ة ، وإقام�ة ش�راكات م�ع ال

 .والدولي

 أهداف البرنامج :
 الصم و ضعاف السمع.تنمية المهارات اللغوية لألشخاص   -۱
 إعداد كوادر بشرية قادرة على الترجمة من وإلى لغة اإلشارة باحترافية عالية.  -۲
 إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات المساندة المالئمة لألشخاص الصم وضعاف السمع.  -۳
 إداريين) قادرة على التعامل مع األشخاص الصم وضعاف السمع. -إعداد كوادر بشرية (مهنيين -٤
تدريب وتأهيل العاملين مع األشخاص الصم وضعاف السمع أثناء الخدمة وفق أحدث التوجهات  -٥

 العلمية في المجال.
دار رخصة مزاولة مهنة تنظيم مجال الترجمة بلغة اإلشارة، من حيث اعتماد أهلية المترجمين (إص -٦

 الترجمة من وإلى لغة اإلشارة).
القيام بالمشاريع والدراسات الوطنية المتعلقة بتعليم و تدريب و تأهيل األشخاص الصم وضعاف السمع  -۷

 والعاملين معهم.
 التعاون مع الجهات اإلقليمية والدولية المهتمة باألشخاص الصم و ضعاف السمع. -۸
مرجعية علمية واستشارية متخصصة في مجال العمل مع األشخاص الصم وضعاف  أن يكون البرنامج-۹

 السمع وذوي العالقة في المجتمع.
توعية المجتمع باألشخاص الصم وضعاف السمع وقدراتهم،وخصائصهم، واحتياجاتهم، وكيفية  -۱۰

 التعامل معهم.
 

 وحدات البرنامج :

 وحدة الشؤون التعليمية . .۱
 األكاديمي.وحدة اإلرشاد  .۲
 وحدة دعم التعليم التقني. .۳
 وحدة الخدمات ذات العالقة ( الخدمات المساندة). .٤
 وحدة الدراسات واألبحاث. .٥
 وحدة البرامج التدريبية. .٦
 وحدة األنشطة والفعاليات. .۷
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 وحدة الشؤون اإلدارية. .۸
 وحدة الشؤون المالية. .۹

 وحدة العالقات العامة واإلعالم .۱۰

 ه ما يلي:ومن انجازات البرنامج  وأنشطت

 علي بن حسن الزهرانياجتماع المشرف العام  بطالب السنة التأهيلية  سعادة األستاذ الدكتور /  :أوالً 
المشرف العام على برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع مع الطالب والطالبات   –

الصم وضعاف السمع وبعض منسوبي البرنامج  بمدرج الكلية ، ويعد هذا اللقاء هو األول للعام 
، وقام سعادة المشرف  العام على البرنامج بتوضيح أهداف السنة  ۱٤۳۸/۱٤۳۹الجامعي 

 ية وطبيعة العملية التعليمية فيها، مستعرضاً تلك األهداف وهي على النحو التالي:التأهيل

 تدريب الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة. -

 تأهيل الطالب الصم وضعاف السمع لاللتحاق بالسنة  المشتركة . -

النتقال من بيئة التعليم الثانوي إلى البيئة الجامعية تهيئة الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع ل -

 ودمجهم فيها.

وقد استعرض سعادته الخدمات التي يقدمها البرنامج لطالب السنة التأهيلية داخل قاعات المحاضرات 
وخارجها ، وحث الطالب والطالبات على االستفادة من تلك الخدمات سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية أو 

 نفسية .

اجتمع��ت اللجن��ة التنفيذي��ة لبرن��امج التعل��يم الع��الي للط��الب الص��م وض��عاف الس��مع ي��وم األربع��اء  :ثانياً 
 –هـ بمقر البرنامج برئاسة سعادة األستاذ الدكتور / علي بن حسن الزهران�ي ٥/٦/۱٤۳۹الموافق 

 شارة، المشرف العام على البرنامج وتضمن االجتماع آلية العمل في إقامة دورات في لغة اإل
إقام��ة ورش عم��ل ، وعم��ل إحص��ائية بع��دد ال��دورات الت��ي ت��م انجازه��ا ، وإقام��ة دورات ف��ي لغ��ة 
اإلشارة من خالل عمادة تط�وير المه�ارات بالجامع�ة ،وق�د ت�م تكلي�ف ه�ذا العم�ل لس�عادة األس�تاذ / 

ري المشرف اإلداري للبرنامج ، واألستاذ /منصور القحطاني نائب المشرف اإلدا –حبيب الحبيب 
 ، وبالتنسيق مع القسم النسائي.

 وتم تكليف أعضاء اللجنة  بالمهام التالية : 

 وضع خطة دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة .  -۱
 حصر مترجمي لغة اإلشارة من وزارة الخدمة المدنية . -۲
حصر البرامج المماثلة في بعض الجامعات العريقة أو المراكز ذات عالقة بالبرنامج والتي تطرح  -۳

 الترجمة .دبلوم 

هـ الساعة الثانية عشرة ۱۸/۷/۱٤۳۹اجتمعت اللجنة التنفيذية بالبرنامج يوم األربعاء الموافق  :ثالثاً 
 ونصف ظهراً، تم مناقشة الموضوعات التالية :
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 هـ .۱٤٤۰/  ۱٤۳۹مناقشة تحديد تخصصات الطالب الصم وضعاف السمع للعام الدراسي القادم  -۱
 المالئمة للطالب الصم وضعاف السمع.االطالع على التخصصات  -۲
 هـ .۱٤٤۰/ ۱٤۳۹مناقشة إجراءات القبول للعام القادم  -۳
 

اجتمعت اللجنة التنفيذية لبرنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع يوم األربعاء بتاريخ  رابعاً:
 هـ وبناًء على هذا االجتماع قررت اللجنة  التنفيذية ما يلي:۲۳/۸/۱٤۳۹

لجنة برئاسة سعاد الدكتور ماجد السالم ، وذلك للعمل على إعداد خطة الدبلوم ، وتعبئة  تشكيل -
 الخ….النماذج الخاصة بوصف البرنامج 

 العمل على إعداد مقررات برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة . -
 تعبئة النموذج الخاص بوصف البرنامج واالستعانة. -
 ج على موقع الجامعة  وتعبئة كل ما هو متعلق بالبرنامج .االطالع على النماذج الخاصة بالبرام -
 العمل على توصيف مقررات دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة في نموذج هيئة االعتماد األكاديمي. -

 مشاركات البرنامج :

 مشاركة البرنامج في اليوم العالمي للمعلم : -۱

المل�ك س�عود األس�تاذ ال�دكتور ب�دران ب�ن  تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وبرعاية معالي م�دير جامع�ة
محرم  ۱٥احتفت كلية التربية بهذا اليوم تحت شعار" تمكين المعلم" وذلك يوم الخميس  العمر عبدالرحمن 

هـ، ، وقد دشن مع�الي م�دير الجامع�ة للمع�رض المص�احب له�ذه الفعالي�ة وال�ذي تض�من ف�ي أركان�ه ۱٤۳۹
ق��ام س��عادة األس��تاذ ال��دكتور عل��ي  حي��ث ،لص��م وض��عاف الس��معمش��اركة برن��امج التعل��يم الع��الي للط��الب ا

والخ�دمات الت�ي  ،انج�ازات البرن�امجآلية قبول الط�الب، وتوضيح الزهراني المشرف العام على البرنامج ب
 يقدمها للطالب الصم وضعاف السمع .

 مشاركة البرنامج في معرض ضياء في المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل : -۲

 ۲۰۱۸لبرنامج في مع�رض ض�ياء والمت�زامن م�ع الم�ؤتمر ال�دولي الخ�امس لإلعاق�ة والتأهي�ل شارك ا
وذلك من خالل جناح تعريفي يوض�ح الخ�دمات الت�ي يق�دمها البرن�امج للط�الب والطالب�ات الص�م وض�عاف 

 إلى عرض القصص بلغة اإلشارة وهي من ثقافة مجتمع األشخاص الصم . باإلضافةالسمع، 

 ج في مبادرة اسمعني :مشاركة البرنام -۳

شارك البرنامج في مبادرة "اسمعني" والتي نظمتها الجمعية السعودية للتربية الخاصة ضمن فعالياته�ا 
وقد شرف جناح البرنامج عضو مجلس الشورى السابق أ. عبدالعزيز اله�دلق  ٤۳في أسبوع األصم العربى

 . أ. محمد العلياني، أ. عبدهللا الحربي ،أ. سعيد القحطاني  ، رئيس االتحاد السعودي لرياضة الصم

 :برنامج السنة التأهيلية لمعرض  صحة الفم واألسنان مشاركة -٤

ش�ارك ط��الب الس��نة التأهيلي��ة ببرن��امج التعل��يم الع�الي للط��الب والطالب��ات الص��م وض��عاف الس��مع ف��ي 
الحضور للمعرض المقام ببهو الجامعة تح�ت عن�وان " ص�حة الف�م واألس�نان" بن�اًء عل�ى دع�وة م�ن مرك�ز 
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الطالب في هـ ، وقد صاحب ۱٤۳۹/ ٤/٦ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة ، وذلك يوم الثالثاء الموافق 
هذه الزيارة مدرسي برنامج السنة التأهيلية واألخصائي النفس�ي ، حي�ث ت�م اس�تقبالهم وتع�ريفهم ب�المعرض 
 بمشاركة طالب كلية طب األسنان. ، وتم تكريم البرنامج من قبل سعادة وكيل الجامعة د. عبدهللا السلمان .

 ات البرنامج :زيار

برن��امج دم��ج ص��م" بزي��ارة الس��نة التأهيلي��ة للط��الب الص��م  مدرس��ة ثمام��ة ب��ن أث��ال الثانوي��ة "زي��ارة  -۱
الطالب الصم ب�إجراءات القب�ول  ، وذلك لتعريفهـ ۱٤۳۹/ ۳/٦وضعاف السمع يوم االثنين الموافق 

وتع�ريفهم أيض�اً  في السنة التأهيلية ، ونظام المقررات التي ي�تم تدريس�ها األص�م ف�ي الس�نة التأهيلي�ة ،
 بشروط االنتقال من السنة التأهيلية إلى الجامعة لاللتحاق بالسنة المشتركة.

برنامج دم�ج ص�م" بزي�ارة الس�نة التأهيلي�ة للط�الب " بمدينة الرياض الثانويةالماوردي مدرسة  زيارة -۲
ب�إجراءات ص�م الالط�الب ، وذلك لتعريف  هـ۱٤۳۹/ ۱٦/٦الموافق  األحدالصم وضعاف السمع يوم 

 .القبول في السنة التأهيلية ، ونظام المقررات التي يتم تدريسها األصم في السنة التأهيلية

زيارة السنة التأهيلية لبن�ك ال�دم بمستش�فى المل�ك خال�د الج�امعي للتب�رع بال�دم كخدم�ة مجتمعي�ة، وذل�ك  -۳
 مريض . إلنقاذلغرض بث الوعي لديهم بأهمية التبرع بالدم 

 ون البرنامج مع الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية:مشروع مذكرة تعا -٤

اجتمعت اللجنة التنفيذية لبرنامج التعليم العالي للط�الب الص�م وض�عاف الس�مع ي�وم األربع�اء المواف�ق 
المش�رف الع�ام عل�ى  – األس�تاذ ال�دكتور / عل�ي ب�ن حس�ن الزهران�يهـ برئاس�ة س�عادة ۱٤۳۹/٦/۱۹

م�ذكرة التع�اون ب�ين برن�امج التعل�يم الع�الي للط�الب  ش�ة مش�روعالبرنامج ، وت�م خ�الل االجتم�اع مناق
وه�ذا المش�روع بن�اء عل�ى طل�ب الجمعي�ة  ،الصم وضعاف السمع والجمعية السعودية لإلعاقة السمعية

 .السعودية لإلعاقة السمعية

زي��ارة  مع��الي وكي��ل الجامع��ة للش��ؤون التعليمي��ة واألكاديمي��ة للبرن��امج حي��ث التق��ى بالمش��رف الع��ام  -٥

 .هـ۲٦/٦/۱٤۳۹وأعضاء ومنسوبي البرنامج والتقى بطالب السنة التأهيلية وذلك يوم األربعاء 

زيارة وفد من هيئة االتصاالت للبرنامج برفقة  د. إبراهيم الحربي مدير عام الخدمات وأ. عبدالرحمن  -٦

الموض�وعات الزيد مدير إدارة التوعية  من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لمناقشة مجموع�ة م�ن 

الت��ي تخ��ص الص��م وض��عاف الس��مع والمتعلق��ة بتق��ديم الخ��دمات الخاص��ة بتس��هيل توص��يل المعلوم��ات 

 .المتاحة في هيئة االتصاالت 

 

 تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين البرنامج ومبادرة سعي : -۷

تم توقيع م�ذكرة تف�اهم م�ا ب�ين البرن�امج ومب�ادرة س�عي الت�ي ته�دف إل�ى توظي�ف خريج�ي وخريج�ات 

برنامج وقام بتوقيع المذكرة سعادة وكيل الجامعة للش�ؤون التعليمي�ة واألكاديمي�ة األس�تاذ ال�دكتور / محم�د ال
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هـ وقام بتنسيق المبادرة األس�تاذ منص�ور ۲۹/۷/۱٤٤۰النمي وبحضور منسوبي البرنامج وذلك يوم األحد 

 القحطاني نائب المشرف اإلداري واألكاديمي على البرنامج .

 األمريكي للبرنامج :زيارة الوفد  -۸

اس���تقبل البرن���امج وف���د م���ن جامع���ة أمريكي���ة وق���د اطل���ع الوف���د عل���ى البرن���امج وذل���ك ي���وم الثالث���اء 

ه��ـ ، وذل��ك للتع��رف عل��ى البرن��امج وطبيع��ة الخ��دمات الت��ي يق��دمها للط��الب والطالب��ات الص��م ۸/۸/۱٤۳۹

 وضعاف السمع .
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 الشامل الوصول برنامج
 

نوعياً بالجامعة لتهيئة البيئة الداعمة لذوي اإلعاقة، من خالل االلتزام يمثل هذا البرنامج مشروعاً 

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

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

س بالخبرة الكافية لتدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة للتعليم والتعلم في بيئة يتمتعون فيها باالستقاللية. التدري

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

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

 والخارجية لنشر مفهوم الوصول الشامل.

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

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

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

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

 واألكاديمية وتم اعتماده من سعادة الوكيل.

هـ ) بوحدة التصميم الشامل لتسهيل الوصول ۱٤۳۹-۱٤۳۸التي تم إنجازها (األهداف و مؤشرات األداء : ۳٥جدول 
 لجامعةلمباني ا

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة المتبقية إلتمام 
 العمل

۱ 
مشروع تأهيل المسارات 

الخارجية الرئيسية بالجامعة 
 وربطها مع سكن الطالب .

 المسار.تم وضع الخطة التنفيذية لتأهيل  •
تم تجهيز آلية لتدقيق الرسومات الهندسية  •

ومدى مطابقتها لالشتراطات العالمية 
للوصول الشامل  (تطبيق قائمة التدقيق 

Chick List. ( 
قة تم تصميم مسار خاص بالطالب ذوى اإلعا •

وحتى المسار )۳البصرية من بوابة رقم (
 الرئيسي للكليات بالجامعة .

 ائي للمشروع.االستالم النهيتم حالياً  •

۹۰% 

% للمتابعة ۱۰
ومراجعة والصيانة 

األعمال الستالم 
 المشروع بشكل نهائي.

۲ 

إعادة التأهيل أعمال مشروع 
(عمادة القبول بمبانى  الجامعة 

والتسجيل و البهو الرئيسي 
والمكتبة و كلية االداب وكلية 
 التربية وكلية العلوم السياسية)

 المباني. تم وضع الخطة التنفيذية لتأهيل •
تم تجهيز آلية لتدقيق الرسومات الهندسية  •

ومدى مطابقتها لالشتراطات العالمية 
للوصول الشامل  (تطبيق قائمة التدقيق 

Chick List. ( 
مراجعة التصميمات مع تحديد وسائل  •

۸٥ % 
% للمتابعة ۱٥

واالستالم  والصيانة
 النهائي
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الوصول الشامل من خرائط متعددة الحواس 
ولوحات ذكية و تأهيل المصاعد وعالمات 

 خلية وخارجية.الساللم ومسارات دا
متابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة  •

 الصيانة بوكالة الجامعة للمشاريع.
يتم حالياً االستالم النهائي للمشروع من لجنة  •

االستالم المكونة من وكالة الجامعة 
 للمشاريع.

 
۳ 

مراجعة وتحديث قائمة تدقيق 
لرصد العوائق القابلة  المباني

 لإلزالة بسهولة.

تمت مراجعة المادة العلمية واالطالع  •
على األدلة المشابهة كمصادر للدليل 
ووضع المحتوى العلمي المستهدف 

 للدليل
 مراجعة الدليل في صورته المبدئية. •

۱۰۰%  

التدريب على إجراءات  ٤
 االخالء لذوي االعاقة

لذوي  تم التدريب على إجراءات االخالء •
االعاقة في حاالت الطوارئ حيث تم تدريب 

عدد من منسوبات وطالبات الجامعة على 
 خطط االخالء في حاالت الطوارئ.

 التنسيق مع إدارة االمن والسالمة . •

٦۰% 

% جارى التنسيق ٤۰
مع إدارة االمن 

والسالمة لمراجعة 
خطط االخالء للطالب 

والطالبات وعقد 
تدريبات للطالب 

 والطالبات

٥ 
تدريب الطالب ذوي اإلعاقة 

البصرية على استخدام 
 المسارات األرضية.

تم التدريب على إجراءات استخدام المسارات  •
الداخلية والخارجية لذوي االعاقة حيث تم 

 تدريب عدد الطالب بشكل مبدئي.
التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لعمل  •

 تدريب شامل للطالب.

٦۰% 
% جاري التنسيق ٤۰

ركة ابصار مع ش
 لتدريب الطالب.

٦ 

وضع مسار محدد لسيارات 
الكهربائية لتأمين  الجولف

الطالب عند استخدام 
 المسارات األرضية.

تم وضع مسار لسيارات الجولف وفقاً لكود  •
 البناء لحماية مستخدمي المسار االرضي.

التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لعمل  •
للعربات أسهم ارشادية للمسار المخصص 

 الكهربائية.

٦۰% 
% جاري التنسيق ٤۰

مع شركة ابصار 
 لتدريب الطالب.

العمل بمشروع تأهيل مصاعد  ۷
 سكن الطالب.

 تم االشتراك بلجنة التسليم النهائي. •
تم الرفع بتقرير حول مالحظات البرنامج  •

على تطبيق اشتراطات الوصول الشامل 
 بمصاعد سكن الطالب.

المالحظات من  جارى العمل على استكمال •
 قبل المقاول.

۸۰% 

% جارى العمل ۲۰
على استكمال 

المالحظات من قبل 
 المقاول.

۸ 
العمل بمشروع إعادة التأهيل 

للمدينة الجامعية للطالبات 
 بالدرعية.

جارى حصر المالحظات المتعلقة بمتطلبات  •
 %٤۰ الوصول الشامل بالمشروع

% جارى حصر ٦۰
المالحظات المتعلقة 

الوصول بمتطلبات 
 الشامل بالمشروع
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 تم االنتهاء من قائمة تدقيق المباني وتحديث محتواها ليتوافق مع طبيعة مباني الجامعة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 تقديم ورش عمل لإلخالء والطوارئ لذوي االعاقة
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 ة التقنية المساعدة لذوي االعاقةهـ ) بوحد۱٤۳۹-۱٤۳۸إنجازها (األهداف و مؤشرات األداء التي تم : ۳٦جدول 

 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة المتبقية 
 إلتمام العمل

۱ 

متابعة اعتماد واستالم وسائل التقنية 
المساعدة بمشروع إعادة التأهيل 
بمباني الجامعة (عمادة القبول 

والمكتبة والتسجيل والبهو الرئيسي 
وكلية اآلداب وكلية التربية وكلية 

 العلوم السياسية)

مراجعة وسائل الوصول الشامل  •
 والمحتوي الرقمي الخاص بها.

التنسيق مع عمادة التعامالت  •
اإللكترونية الستالم وصيانة الوسائل 

 وأنظمة التشغيل الخاصة بالمشروع

لالستالم  ٤۰% ٦۰%
 والصيانة والتدريب.

۲ 
صيانة وتأهيل معامل ذوي متابعة 

اإلعاقة بالجامعة باألجهزة والبرامج 
 المتوافقة.

تم متابعة صيانة وتأهيل معمل ذوي 
االعاقة بالسنة التحضيرية وجارى 

 مراجعة االعمال.
% للمتابعة ۲۰ % ۸۰

 والصيانة والتدريب.

وضع معايير سهولة الوصول لتهيئة  ۳
 المحتوى االلكترونية لذوي االعاقة

تشكيل اللجنة العليا لوضع معايير تم  •
 سهولة الوصول للمحتوي االلكتروني.

تم تشكيل لجان فرعية لوضع متطلبات  •
 العمل على المعايير.

يتم العمل على وضع معايير إنتاج  •
المقررات االلكترونية لذوي اإلعاقة 

 بالجامعة.
 

۸۰% 
% للعمل على ۲۰

وضع المعايير 
 بشكل اجرائي.

٤ 
القارئ البصري باالكواد تفعيل خدمة 

الذكية بالنسخة المطبوعة لرسالة 
 الجامعة

تم مراجعة وتجربة أكثر من شكل  •
وطريقة للكود الذكي لخدمة الطالب 

 ذوي اإلعاقة
تم التنسيق مع رسالة الجامعة وتدريب  •

المختصين لوضع الكود الذكي على 
 الصفحات المطبوعة بها.

من رسالة  ۱۳۰٦تم طباعة العدد رقم  •
الجامعة متضمناً الكود بشكل تجريبي 

 لتقييم التجربة
أوضحت النتائج نجاح التجربة مع  •

مجموعة من المالحظات لتحسين 
 الخدمة

۸۰% 
% للعمل على ۲۰

وضع الكود بشكل 
 دائم ونهائي.

المشاركة بفعاليات داخل الجامعة  ٥
 وخارجها.

تمت المشاركة بفعاليات من معارض 
 اإلعاقة منها.وندوات موجهة الى ذوي 

 اليوم العالمي لإلعاقة. •
االشتراك بدراسة بمؤتمر (تكنو ال  •

 إعاقة) بمملكة البحرين.
الملتقى السادس للجمعية الخليجية لذوي  •

 اإلعاقة بعنيزة.
االشتراك بورشة عمل باليوم العالمي  •

 للمعلم بكلية التربية.

۹۰% 
% التنسيق مع ۱۰

الجهات ذات 
 العالقة.

 % للمتابعة۱۰ % ۹۰تم وضع المواصفات الفنية لألجهزة  •وضع المواصفات الفنية لألجهزة  ٦
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والتقنيات المساعدة للطالب والطالبات 
 ذوي اإلعاقة.

 

والتقنيات المساعدة للطالب والطالبات 
ذوي االعاقة لطرحها من قبل إدارة 

 المشتريات بالجامعة.

 
۷ 

 إعادة التدقيق واصدار النسخة الثانية
من دليل اإلجراءات التنفيذية لسهولة 

الوصول للمواقع والخدمات 
 اإللكترونية بجامعة الملك سعود.

تمت مراجعة وتدقيق النسخة الثانية من  •
دليل اإلجراءات التنفيذية لسهولة 

الوصول للمواقع والخدمات اإللكترونية 
 بجامعة الملك سعود.

 

۹٥% 

% تعديل ٥
المالحظات وإعادة 

للمطابع ارساله 
للنشر والتدريب 

 عليه.

۸ 
التواصل من خالل أدوات التواصل 
االجتماعية االلكترونية مع طالب 

 جامعة الملك سعود من ذوي اإلعاقة.

تمت متابعة (خدمة وصول) على  •
الموقع الرئيسي للجامعة وكذلك عمل 

حساب للبرنامج على شبكتي تويتر 
وفيسبوك لتسهيل التواصل والتفاعل مع 

 البرنامج.

۹۰% 
% جارى متابعة ۱۰

استجابات الطالب 
 ذوي اإلعاقة .

۹ 
إجراء الدراسات الميدانية والتتبعيه 
لتطوير البيئة االلكترونية بالجامعة 

 لذوي اإلعاقة.
 

تم اجراء دراسة حول توظيف االكواد  •
الذكية برسالة الجامعة وجارى العمل 
على دراسة حول استخدام التطبيقات 

على الجوال لمساعدة ذوي الذكية 
االعاقة وجارى العمل على دراسة 

حول مدى رضا الطالب ذوي اإلعاقة 
 من الخدمات االلكترونية بالجامعة.

۸۰% 
% لالنتهاء من ۲۰

دراسة التطبيقات 
 الذكية

۱۰ 
تطوير مواقع الكليات بمتطلبات سهولة 

الوصول لذوي اإلعاقة للمحتوي 
 االلكتروني

المسؤولين لرفع تم االجتماع مع  •
المحتوي على موقع كلية التربية 
وصحيفة رسالة الجامعة لتعزيز 

المحتوي بمتطلبات سهولة الوصول 
 لذوي االعاقة

۷۰% 

% لالنتهاء من ۳۰
تطبيق متطلبات 
سهولة الوصول 
لمحتوي المواقع 

 االلكترونية.

۱۱ 
تطوير الموقع االلكتروني الخاص 

 بالبرنامج باللغة االنجليزية.
 

تم العمل على تطوير الموقع  •
االلكتروني الخاص بالبرنامج والبدء 

 في النسخة اإلنجليزية للموقع.
۹۰% 

% للعمل على ۱۰
النسخة باللغة 

 اإلنجليزية
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 الخدمات التعليمية واألكاديمية هـ ) بوحدة تطوير۱٤۳۹-۱٤۳۸األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها (: ۳۷جدول 

 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة المتبقية 
 إلتمام العمل

۱ 
عمل خطة للتوعية بالوصول الشامل 

وحقوق الطالب ذوي اإلعاقة وواجبات 
 أعضاء هيئة التدريس تجاههم .

تم عقد اللقاء السنوي بالطالب الجدد من  •
 األولى المشتركة.ذوي اإلعاقة بالسنة 

تم التعاون مع عمادة السنة األولى  •
المشتركة لتوعية الطالب ذوي اإلعاقة 

 بحقوقهم وواجباتهم.
تم التعاون مع عمادة تطوير المهارات  •

لتوعية أعضاء هيئة التدريس بحقوق 
 الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة.

 

۹۰% 
% للمتابعة من ۱۰

الجهات ذات العالقة 
 لتسهيل الخدمات.

۲ 
متابعة اعمال اللجنة الدائمة العليا 

لخدمات ذوي اإلعاقة لتسهيل الخدمات 
 الالزمة لذوي اإلعاقة بالجامعة

تم العمل مع اللجنة الدائمة العليا لذوي  •
اإلعاقة لتسهيل الخدمات الالزمة لذوي 

 اإلعاقة بالجامعة.
۸۰ % 

% للمتابعة ۲۰
والعمل فيما يستجد 
 من أعمال اللجنة.

۳ 
مراجعة وتنقيح دليل القواعد 

واإلجراءات التنظيمية ونشره وتوزيعه 
 على القطاعات الجامعية المختلفة

تمت مراجعة دليل القواعد واإلجراءات  •
التنظيمية ونشره وتوزيعه على 

القطاعات الجامعية المختلفة بالنسخ 
االلكترونية ومخاطبة عمادة شؤون 

الطالب والقبول والتسجيل والدراسات 
لعليا لنشر النسخة االلكترونية على ا

 الموقع الرسمي لهم.

۱۰۰%  
 

٤ 
تقديم المحاضرات والندوات التوعوية 
للطالب ذوي اإلعاقة للتعريف بحقوقهم 

 وواجباتهم.
 

التعاون مع عمادة السنة االولي المشتركة 
لتوعية الطالب ذوي اإلعاقة بحقوقهم 

 وواجباتهم حيث تم
 الموضوعتقديم محاضرة بهذا  -۱
زيارة الطالب ذوي اإلعاقة  -۲

للبرنامج للتعرف على مهامه 
 واهدافه

۹۰% 
% جارى متابعة ۱۰

خطة نشر الوعي 
 بهذا الشأن.

٥ 
إعداد دراسة حول القبول الموحد 

 للطالب ذوي اإلعاقة.
 

جارى اعداد دراسة حول القبول الموحد 
للطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة والخدمات 

 المرتبطة به.
۸۰% 

% جارى ۲۰
استكمال إجراءات 

 الدراسة.

٦ 

 المشاركة بفعاليات
 اليوم العالمي للعصا البيضاء •
 اليوم العالمي للمعلم بكلية التربية •
المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة  •

 والتأهيل

تمت المشاركة بمحاضرة حول حقوق  •
وواجبات الطالب ذوي اإلعاقة في التعليم 

للعصا العالي بفعاليات اليوم العالمي 
 البيضاء

تمت المشاركة بورشة عمل حول (البرنامج  •
 التربوي الفردي في التعليم العالي).

تمت المشاركة بورشة عمل حول (تجربة  •
 طالب كفيف في التعليم العالي).

تمت المشاركة بورشة عمل حول (التقنيات  •
 المساعدة في التعليم)

تمت المشاركة بالمعرض التعريفي باليوم  •

۱۰۰%  
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 علم بكلية التربية.العالمي للم
تمت المشاركة بورقتي عمل حول إنجازات  •

برنامج الوصول الشامل بجلسات المؤتمر 
 الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل.

تمت المشاركة بالمعرض المصاحب  •
 للمؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل.

 
والسياسات الالزمة لتقديم الخدمات لذوي  كما قام البرنامج باالشتراك والتنسيق لوضع القواعد المنظمة

 اإلعاقة بالجامعة.
تم اصدار دليل القواعد واإلجراءات التنفيذية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة وجاري  •

 العمل على اجراء بعض التعديالت للخروج بنسخة منقحة .
ادها تم العمل على سياسة سهولة الوصول للمواقع االلكترونية وجارى في إجراءات اعتم •

 بالجامعة.
جارى العمل على سياسة سهولة الوصول للمحتوى االلكتروني للطالب ذوي اإلعاقة  •

 بالجامعة.
جارى العمل على سياسة إجراءات االخالء والطوارئ لذوي اإلعاقة بجامعة الملك  •

 سعود.
جارى العمل على سياسة الموائمات والتكيفات التعليمية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة  •

 جامعة الملك سعود.ب
 

 ويشمل المحتوى العلمي للبرنامج ما يلي:
 

: كدليل القواعد واإلجراءات التنظيمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة، األدلة اإلرشادية العلمية .۱
 والدليل اإلرشادي لسهولة الوصول للمواقع اإللكترونية، ودليل قائمة تدقيق المباني لرصد العوائق.

 اتفاقات علمية خاصة بتقديم حلول تعليمية، وحلول تقنية، وحلول هندسية.وهي  :االتفاقات .۲
 

 وقد استفاد من هذا البرنامج الفئات التالية:
يقدم برنامج الوصول الشامل خدماته للطالب والطالبات لجميع فئات اإلعاقة المشمولة بدليل القواعد  -

 الملك سعود. واإلجراءات التنظيمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة
 منسوبى الجامعة من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس. -
 المواقع اإللكترونية للكليات المختلفة. -
مرك�ز -ش�ركة تط�وير القابض�ة  -جامعات أخرى حيث تمت االستفادة من البرن�امج كبي�ت خب�رة ف�ى : -

 -س�عود اإلس�المية  جامعة االم�ام محم�د ب�ن -جمعية االطفال المعاقين  -الملك سلمان ألبحاث االعاقة 
الجمعي��ة –جامع��ة فلس��طين -جامع��ة االمي��رة ن��ورة  –جامع��ة طيب��ة  –الجامع��ة الس��عودية اإللكتروني��ة 

بن�ك  –االتص�االت الس�عودية   -جمعية اإلعاقة الحركية للكبار (حركي�ة)   -السعودية للتربية الخاصة 
وزارة العم�ل والش�ؤون  –يم الرياض قسم التربية الخاصة بإدارة تعل –معهد اإلدارة العامة  -الرياض 

  شبكة قادرون للتمكين الوظيفي. -االجتماعية
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