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 الوكيل كلمة

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

 
 

 

 ه.وعلى آله وصحبه ومن واالالحمد �  والصالة والسالم على خير خلق هللا، نبينا محمد، 
 
تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية جاهدة في خدمة التعل�يم وتط�ويره، لالس�تثمار  

 في بناء االنسان، فكراً وعلماً، وتضاعف جهدها من أجل بيئة تعليمية أكاديمية رائدة، ومحفزة وجاذبة.
 
الب��رامج والمش��اريع التطويري��ة، وقيامه��ا أيض��اً  تنفي��ذها لع��دد م��ن: تب��ين ه��ذا الجه��د م��ن خ��الل يو 

بإطالق عدد من المبادرات والفعاليات وورش العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي كان�ت مح�ل 
 .-يحفظه هللا –عناية ورعاية، ودعم من لدن معالي مدير الجامعة 

 
تض�من أب�رز م�ا ت�م إنج�ازه م�ن ، وال�ذي يـه�۱٤٤۰يسرني تقديم التقرير السنوي للوكال�ة  للع�ام و 

الخطط والبرامج والمشاريع، وما تم عقده من لقاءات وورش عمل، وفعاليات؛ تس�تهدف البيئ�ة التعليمي�ة 
لتجعلها محفزة لإلبداع والتميز، وتبني نظاماً إدارياً داعم�اً للوكال�ة ينس�جم م�ع خط�ط التنمي�ة واحتياج�ات 

 .سوق العمل
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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 ثالثةة واألكاديمية في الهيكل التنظيمي للجامعة بمدير الجامعة مباشرة ويساعده للشؤون التعليمي

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

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

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

 ً ً ومهاريا تطوير البرامج األكاديمية القائمة، وطرح برامج جديدة عالية الجودة تتناسب  عن طريقالطالب معرفيا

 الوطنية وتخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل.  وخطط التنمية

 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

 ة. اللجنة الدائمة للرحالت التعليمي )۱۲

 لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية. )۱۳

 برنامج االبتعاث الداخلي.  )۱٤

 .برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين )۱٥
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 برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع. )۱٦

 برنامج الوصول الشامل. )۱۷

 مهامها:
 

 وتتلخص مهام الوكالة الرئيسة فيما يلي: 

 القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.متابعة معايير  )۱

 متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية. )۲

 متابعة األنشطة الطالبية وصندوق الطالب بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب. )۳

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

۷(  ً  وخارجياً. متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محليا

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

 اهتمامها. 

 اإلشراف على مركز التميز في التعلم والتعليم. )۹
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 ستراتيجية الوكالة:ا
  

 الرؤية:  
 مجتمع المعرفة. بيئة تعليمية أكاديمية رائدة لبناء

 
 الرسالة:

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

 محفزة وشراكة مجتمعية فاعلة.

 

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

 جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.تهيئة بيئة تعليمية تعلمية  .۲

 رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالة. .۳

 دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجها. .٤

 بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع. .٥

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

 
 القيم: 
 الجودة والتميز: )۱

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

 أحدث  مقاييس األداء.

 الحرية األكاديمية: )۲

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

 جوانب األنشطة األكاديمية.    

 األصالة والمعاصرة: )۳

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

 المعاصر.
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 العمل بروح الفريق: )٤

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

 واقتدار.

 المسؤولية االجتماعية: )٥

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

 وتثقيفية.فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية 

 الشفافية والمساءلة: )٦

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

 المجتمع ورفاهيته.
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 واألكاديميةإنجازات الهدف األول في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية :  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% 

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

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

تم 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.
فق واحتياجات تمت مراجعة وتطوير برامج الجامعة لتتوا -

 .المجتمع وسوق العمل
% من برامج الجامعة للتأكد من جودة ۱۰۰تمت مراجعة  -

 المخرجات وطرق التدريس.

المبادرة 
 الثالثة

 

أكاديمية مبتكرة في اقتراح برامج 
 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  -

خالل تطبيق مشروع والخطط الدراسية بدعم المشروع من 
(تشجيع ودعم شراكات األقسام من خالل المناهج والمقررات 

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

درجة الشرف   :امج  اإلبداعية % من البر۷۰وكما تم تنفيذ  -
برامج كلية المجتمع ( األمن  –الرياضيات اإلكتوارية  -
 ).لسيبراني والغرافيك وتصميم المواقع ا
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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 المبادرةاسم  المبادرات الهدف

 
 الهدف الثاني

 
تهيئة بيئة 
تعليمية 

تعلمية جاذبة 
ومحفزة 
لإلبداع 
 والتميز.

 
 
۹۰% 
 

 
المبادرة 

 االولى

 
تنمية وتطوير كادر تدريسي 

لتلبية احتياجات البرامج 
 األكاديمية

 
٦۰% 

نظام الحوافز التشجيعية للتدريس واألداء  تطبيقإنجاز - 
 المتميز.

 األقسام بأعضاء هيئة التدريس المتميزين.دعم تم - 
% من بناء نظام للتقييم والمساءلة بالجامعة ۳۰نجاز  إ-

 (متوقف حالياً)

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 والمدرسينللمدربين  ۳۹۲۳) و (٥۱۱۳۱(

 هـ .۱٤۳۹-۱٤٤۰

المبادرة 
 الثالثة

 
 

تحسين مستوى الخدمات 
 الطالبية

 
۹۰% 

تم معالجة حاالت الطالب المتعثرين دراسياً على مستوى  -
الجامعة من خالل عدد من المشاريع التابعة لمشاريع تطوير 
العملية التعليمية التي تهدف إلى الوقوف على أسباب التعثر 

 ۱۷۰ ما يقاربعدد الطالب المستفيدين الدراسي، وقد بلغ 
طالب وطالبة ، وكما  انخفضت نسبة الحرمان في 

%  ، وانخفضت نسبة ۹٥المقررات المسجلة  بنسبة تفوق 
 %.۹٦االعتذارات عن المقررات الدراسية بنسبة تفوق 

ياجات تم إصدار دليل لحقوق وواجبات الطالب ذوي االحت -
يتم تقييم برامج األنشطة والخدمات الطالبية على و .الخاصة

 مستوى الكليات.
 وى الكليات.تم إنشاء وحدات التوجيه واإلرشاد على مست -
بلغ عدد الطلبة الملتحقين في برنامج الطلبة المتفوقين  -

في مسارات الموهبة  طالباً وطالبة ۲۱۳۸والموهوبين 
 .والتفوق والتلمذة

تم البدء في تفعيل التعليم عن بعد حيث بلغ عدد المقررات  -
 ۱٥في الفصل الدراسي الثاني ( عن بعدالتي تم تدريسها 

و  مقررات) ۷وفي الفصل الصيفي ( شعبة) ۹٦و ( مقرر)
 شعبة) ۱٤( 

المبادرة 
 الرابعة

استكمال خطة التعلّم والتعليم 
 تم التنفيذ %۱۰۰بالجامعة.
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 الهدف الثاني مبادرات نسبة إنجاز مشاريع: ۲شكل
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 االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةإنجازات الهدف الثالث في الخطة :  ۳جدول 

 

 

 الهدف الثالث مبادرات إنجاز مشاريعنسبة  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% 
 
 

 المبادرة االولى

 
رفع كفاءة الوحدات اإلدارية 

المساندة والكليات والعمادات 
 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  -
مستوى التعاون والتنسيق بين الوحدات 

 والعمادات المساندة.

 المبادرة الثالثة

 
(رفع كفاءة القيادات األكاديمية 

بالجامعة (عمداء ووكالء 
 األقسامالكليات، ورؤساء 

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  -
ً هم على رأس العمل   .سنويا
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 إنجازات الهدف الرابع في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:  ٤جدول 

 

 

 الهدف الرابعمبادرات نسبة إنجاز مشاريع : ٤ شكل

  

0
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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% 

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

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

 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 

 العلمي.والبحث 

المبادرة 
 الثالثة

بناء شراكة مع وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي 

 فيما يخص برامج التوأمة.
۱۰۰% 

تم االنتهاء من وضع آليات التعاون والشراكة مع وكالة  -
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الخاصة بإبرام 

 الكليات.اتفاقيات برامج التوأمة األكاديمية في 
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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 

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

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

المبادرة 
 الثانية

 
 

تطوير وتقوية العالقة مع 
 الخريجين.

 
۷٥% 

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

 وقد تم انجاز :

 %)۹۰إنشاء بوابة الكترونية للخريجين في الجامعة ( .۱
حصر بيانات الخريجين منذ إنشائها حتى آخر دفعة  .۲

 %)۱۰۰هـ (۱٤۳۸
على  التواصل مع القطاع العام والخاص للحصول .۳

 إحصائيات عن خريجي الجامعة في مجال التوظيف:
اعتماد االتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات  -

االجتماعية لحصر خريجين الجامعة المتوظفين في 
 %)۹۰القطاع الخاص. (

التواصل مع األحوال المدنية لحصر خريجين  -
 %)۳۰الجامعة المتوظفين في القطاع الحكومي. (

الموارد البشرية(هدف) لتنفيذ التواصل مع صندوق  .٤
عدة برامج، وتم تجهيز االتفاقية بين المركز و (هدف). 

)۱۰۰(% 
مركز من قِبل لجنة توزيع االماكن في لمقر ل تم استالم .٥

 %)۱۰۰في معهد ريادة األعمال. ( الجامعة
وضع دليل لسياسات وإجراءات عمل وحدات  .٦

 %)۹۰الخريجين. (
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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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 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% 

% من الدراسة الخاصة بإعداد آلية مناسبة ۲۰تم إنجاز   -
لمرحلة لقبول الطالب بالعدد األمثل بحسب التخصصات 

 البكالوريوس خالل السنة األولى من الخطة.
تم  البدء بتطبيق األعداد المثلى بعد موافقة مجلس    -

 .الجامعة
% من تقويم تجربة تطبيق تلك األعداد ٥۰تم إنجاز    -

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

المبادرة 
 الثانية

ني سياسة قبول ترتكز على تب
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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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

لمس����ؤولي المب����ادرات للش����ؤون التعليمي����ة واألكاديمي����ة، وذل����ك ب����إجراء ج����والت ميداني����ة وزي����ارات 
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 مجلس استشاري لكل كلية استحداث

 %۱۰۰ استحداث منظومة أنشطة غير دراسية
 ومستمر

 %۱۰۰ استحداث هيئة تنظيم طالبية
 

 

انطالق����اً م����ن ح����رص وكال����ة الجامع����ة عل����ى تح����ديث خطته����ا االس����تراتيجية  وف����ق رؤي����ة و 
 ووفق متطلبات التنمية . ۲۰۳۰المملكة 

واألكاديمي������ة  بعق������د ورش������ة عم������ل بت������اريخ قام������ت وكال������ة الجامع������ة للش������ؤون التعليمي������ة 
ه����ـ ، دُع����ي اليه����ا جمي����ع األط����راف المعني����ة بالخط����ة االس����تراتيجية ( وك����الء الكلي����ات ۸/۱٤٤۰/۲٦

للش����ؤون التعليمي����ة واألكاديمي����ة ووك����يالت الكلي����ات ، رؤس����اء جمي����ع الكيان����ات اإلداري����ة المرتبط����ة 
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كال����ة ، وعم����ادة ش����ؤون الط����الب ، بالوكال����ة ، والمش����رفين عل����ى الب����رامج والمراك����ز المرتبط����ة بالو
 وعمادة القبول والتسجيل ، وعمادة التطوير والجودة بشطريهم الرجالي والنسائي).

وق���د ت���م خ���الل الورش���ة مناقش���ة تش���خيص الوض���ع ال���راهن ف���ي الوكال���ة ، م���ن خ���الل تحلي���ل 
 البيئة الداخلية ( نقاط القوة والضعف ) ، وتحليل البيئة الخارجية (الفرص والتحديات).

وت����م ك����ذلك تحدي����د القض����ايا األساس����ية ، وإع����ادة النظ����ر باأله����داف االس����تراتيجية ، ومناقش����ة 
 المبادرات والمشاريع الضرورية لتحقيق األهداف االستراتيجية.
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 الدراسية والبرامج الخطط إدارة
 

 طبيعة اإلدارة:

 الدراسية والعمل على تطويرها.إدارة تنفيذية لإلشراف على الخطط والبرامج 

 هيكل اإلدارة: 

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

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

 وحدات مساندة على النحو التالي: وسبل تطويرها، وتنبثق عنها

 هيكل اإلدارة

 

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 
 لشؤون الخطط الدراسية

 إدارة الخطط والبرامج الدراسية

وحدة الخطط 
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 

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

 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  •

 معايير االعتماد األكاديمي.

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  •

 سبيل تحقيق جودة بناء الخطط والبرامج األكاديمية.

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

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. 

 المهام الرئيسة:

 واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية.متابعة الكليات  •
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.
 اإلشراف على عمليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية. •
لخط��ط والنم��اذج والت��ي تحق��ق األداء المتمي��ز والمتط��ور ف��ي إع��داد الخط��ط إع��داد األدل��ة وا •

 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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 :هـ ٤۰۱٤-۹۱٤۳خالل العام الدراسي  اإلدارةأعمال أبرز 
 

 :۲۰۳۰ورشة عمل مواءمة مقررات متطلبات الجامعة مع سوق العمل في ظل مرتكزات التنمية ورؤية 

 
والق�يم  الوظيفي�ة المع�ارف والمه�ارات طالبها ، وذلك إلكساببمتطلبات الجامعةُعنيت جامعة الملك سعود 

 وكال��ة الجامع��ة للش��ؤون التعليمي��ة واألكاديمي��ة باإلش��راف والمتابع��ة عل��ى إع��دادوم��ن هن��ا ُعني��ت  الوطني��ة.
مقررات متطلبات الجامعة وعرضها على لجان متنوع�ة لض�مان تحقي�ق أعل�ى مس�تويت الض�بط والطف�اءة 

 والجودة على المستوى العلمي والفكري والمهني.

 ه��ـ،۱۹/۸/۱٤٤۰األكاديمي��ة ي��وم األربع��اء نظَّم��ت وكال��ة الجامع��ة للش��ؤون التعليمي��ة ووم��ن ه��ذا المنطل��ق 
ورشة عمل بعنوان: "مواءمة مقررات متطلبات الجامعة مع سوق العمل في ظل مرتكزات التنمية ورؤي�ة 

 " للنظر في مدى جدواها وأهميتها في تحقيق تطلعات الجامعة.۲۰۳۰

والخ�اص، وه�م ممثل�و:  شارك في اللقاء عدد من المختصين داخل الجامعة وخارجه�ا م�ن القط�اعين: الع�ام
وزارة التعل��يم، ووزارة الخدم��ة المدني��ة، وص��ندوق تنمي��ة الم��وارد البش��رية "ه��دف"، والهيئ��ة الس��عودية 
للتخصص��ات الص��حية، والمرك��ز ال��وطني للقي��اس والتق��ويم، ومرك��ز الح��وار ال��وطني، والجمعي��ة الوطني��ة 

العالق�ة ف�ي ه�ذه المق�ررات، وم�دى  لحقوق اإلنس�ان، وق�د ه�دفت الورش�ة إل�ى اس�تطالع آراء الجه�ات ذات
 ). ۲۰۳۰مواءمتها الحتياجات سوق العمل، ومدى انسجامها مع رؤية المملكة (

بدأت ورشة العمل بعرض لمتطلبات الجامعة وأهميتها وأهدافها التي تمثل إحدى جهود جامعة الملك سعود 
)  وبم��ا يخ��دم  ۲۰۳۰مملك��ة (ف��ي التط��وير المس��تمر للنه��وض بمس��توى مخرجاته��ا بم��ا يتواف��ق م��ع رؤي��ة ال

 الجانب الوظيفي بقطاعيه: العام، والخاص.

كما اش�تمل الع�رض عل�ى توض�يح سياس�ة الجامع�ة ف�ي وض�ع ه�ذه المتطلب�ات ض�من أرب�ع مج�االت         
(س��الل) ته��تم بالمه��ارات األساس��ية، وه��ي: س��لة المتطلب��ات اإلنس��انية والعلمي��ة، وس��لة متطلب��ات المه��ارات 

متطلب��ات المه��ارات اللغوي��ة، وس��لة متطلب��ات الثقاف��ة اإلس��المية. وب��ين الع��رض أن ه��ذه  الحياتي��ة، وس��لة
المق��ررات وض��عت لتزوي��د الط��الب بالمع��ارف األساس��ية الالزم��ة للدراس��ة الجامعي��ة بحس��ب التخصص��ات 

تي، المختلفة، وتركز هذه المتطلبات على تنمية شخصية الطالب وتحسين مهاراته الحياتية، مثل: التعلم الذا
والتعاون، والتواصل، والعمل الجماعي، والتفاعل مع اآلخرين، والحوار، والمناقشة، وقبول ال�رأي اآلخ�ر 

 والوطن.  في إطار من القيم المشتركة، والمصالح العليا للمجتمع

ثم تلى ذلك عرضاً لمتطلبات المقدمة من كل من قسم الثقافة اإلسالمية وقسم اللغة العربي�ة وعم�ادة 
 األولى المشتركة، وخلصت الورشة لعدد من التوصيات لتطوير متطلبات الجامعة وهي: السنة 

 اقتراح مشاركة القطاع الخاص في تحكيم مقررات متطلبات الجامعة. •

التركيز على المهارات التي تتعلق بمسيرة الطالب داخ�ل الجامع�ة، وتوجي�ه الطال�ب إلتق�ان مه�ارة  •
الب جملة م�ن المه�ارات الحياتي�ة لإلف�ادة منه�ا بع�د التخ�رج، البحث العلمي، إضافة إلى إكساب الط

 مثل: كتابة التقرير، والسيرة الذاتية،



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    ۲٦ 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

إدراج موضوعات لها عالق�ة بس�وق العم�ل ض�من مق�ررات متطلب�ات الجامع�ة، وينبغ�ي أن تك�ون  •
 تلك الموضوعات منسجمة مع قطاعات العمل.

 لغة العربية.مراعاة االهتمام بكتابة البحوث، وبخاصة في مجال ال •

 التركيز على التعلم اإللكتروني بوصفه أكثر فاعلية في إكساب الطالب المهارات الالزمة. •

ض��رورة إكس��اب الطال��ب مه��ارات التعام��ل م��ع الفض��اء الس��يبراني، وزي��ادة الثقاف��ة القانوني��ة ل��دى  •
 الطالب.

إع�داده ليمتل�ك ه�ذه التركيز على مهارة النق�د والتواص�ل والتعام�ل م�ع اآلخ�رين لتربي�ة الم�واطن و •
 المهارة، والتركيز على الفهم أكثر من الجانب العلمي حتى يتقن الطالب مهارة التفكير الناقد.

 العم��ل س��وق إل��ى بالتوج��ه التط��ورات لمواكب��ة دوري بش��كل الجامع��ة متطلب��ات مق��ررات مراجع��ة •
 .العمل سوق لحاجات تلبية تنفيذها ثم ومن المطلوبة، المهارات لرصد

 .العمل وأنظمة العملية المهارات الطالب إكساب •
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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
ال�تعلم والتعل�يم ف�ي جامع�ة المل�ك س�عود، ع�ن تتمثل رسالة المرك�ز ف�ي تحقي�ق التمي�ز 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
ية للتعلم والتعل�يم بالجامع�ة، وتعزي�ز التع�اون فيم�ا تتطلب�ه م�ن إج�راءات متابعة الخطة االستراتيج -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 .

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

 ديثة .الواقع التعليمي الجامعي واستشراف مستقبله في ظل المتغيرات والمستجدات الح

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

 أجل تطوير التعلم والتعليم بالجامعة .
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 :هـ فيما يلي٤۰۱٤-۹۱٤۳تلخصت أبرز أعمال المركز خالل العام الدراسي 

  مشروع أنظمة االستجابة الشخصية (كليكرز) .۱

واص��ل المرك��ز ت��وفير أنظم��ة االس��تجابة الشخص��ية كليك��رز لل��راغبين ف��ي تفعي��ل التقني��ات لزي��ادة 
عضواً من أعضاء هيئة التدريس ف�ي الفص�ل  ٥٥دافعية الطالب ومشاركتهم. وقد شارك في هذه العام 

ول في الفص�ل الدراس�ي الث�اني. أم�ا الط�الب فق�د بل�غ ع�دد المس�تفيدين للفص�ل األ ٦٤الدراسي األول و
للفصل الدراسي الثاني.  في الفصل الدراسي الثاني ت�م حص�ر ع�دد االس�تخدامات م�ن  ۳۳۸٥و ۳٤٦٥

التي تستخلص من برن�امج كليك�رز. وه�ي تق�ارير ي�تم إنش�اؤها    Overall Summaryخالل تقارير 
ي�تم  تلقائيا بواسطة التطبيق المصاحب لجهاز كليكرز عند استخدامه. حيث يقوم التطبي�ق بإنش�اء جلس�ة

فيها حفظ التاريخ وعدد الطالب الذين استجابوا لألسئلة وعدد األسئلة في كل م�رة يس�تخدم فيه�ا عض�و 
 هيئة التدريس جهاز كليكرز.

ك��ان م��ن أب��رز م��ا ت��م تحقيق��ه خ��الل الع��ام توس��ع دائ��رة المس��تفيدين لتش��مل فئ��ة الص��م حي��ث س��اعد 
لص��م ومس��توى فهمه��م وطريق��ة تفكي��رهم اس��تخدامه عل��ى إيج��اد لغ��ة تواص��ل مباش��رة ل��تفهم الطالب��ات ا

والصعوبات التي تواجههن مع صياغة عبارات األسئلة المختلفة مما عزز الفهم الص�حيح له�ن وحس�ن 
تجربة التعلم. كما قام المركز بعمل جرد لألجهزة وحصر التالف منها والمفقود كما تم تغيير بطاري�ات 

هرت التقارير الدورية وتقرير رضا األعضاء عن كافة األجهزة المتوفرة في حوزة المركز. وحيث أظ
األجهزة رغبة أعضاء هيئة التدريس في أن تكون األجهزة عهدة لدى الطالب ول�يس ل�دى عض�و هيئ�ة 

 .بتشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح التدريس ،قام المركز

    :تفعيل التعليم عن بعد .۲

تمت موافقة مع�الي م�دير الجامع�ة عل�ى ط�رح المق�ررات ب�نمط التعل�يم اإللكترون�ي باالس�تفادة م�ن 
امكانيات نظام إدارة التعلم المستخدم في الجامعة ( البالك بورد) وبما يتوافق مع الئحة التعليم عن بع�د 

اني للع�ام الدراس�ي وقد تولى المركز االشراف األكاديمي على التعليم ع�ن بع�د ال�ذي ت�م ف�ي الفص�ل الث�
كليات من جميع المسارات في تقديم مقررات التعليم عن بعد والتي بل�غ  ۹بمشاركة   ۱٤٤۰/ ۱٤٤۳۹

م�ن الط�الب .  ۳٦٤٤عضواً من أعضاء هيئة التدريس واستفاد منه�ا  ٤۸مقررا ساهم فيها  ۱٥عددها 
ول االفتراض�ية والت�ي ت�م وقد كان من الصعوبات التي واجهها األعضاء مشاكل تقنية في تطبيق الفص�

 تجاوزها بالتنسيق مع عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت. 

 

bF� s� rOKF��« 

من اعضاء هيئة  ٤٨
 التدريس

طالبا وطالبة   ٣٦٤٤  

�ليات  ٩  
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لمزي�������د م�������ن المعلوم�������ات ح�������ول منج�������زات المرك�������ز يرج�������ى زي�������ارة الموق�������ع اإللكترون�������ي  
https://celt.ksu.edu.sa/ar 

  :في دورته الثانية الجامعيبرنامج الواعدين في التدريس  .۳

ت��م اإلع��الن ع��ن البرن��امج باس�تخدام جمي��ع وس��ائط التواص��ل المتاح��ة  ف�ي الفص��ل الدراس��ي األول
للوصول إلى أعضاء هيئة التدريس حيث تم إرسال تعميم إلى عمداء الكليات إلشعارهم بب�دء البرن�امج 
مرفقا بالنشرة التنظيمية التي تعرض تفصيال عن الشروط والمتطلبات. كم�ا ت�م اإلع�الن ع�ن البرن�امج 

لى حساب تويتر التابع للمركز وفي رسالة الجامعة وباس�تخدام البري�د اإللكترون�ي في موقع المركز وع
الذي يصل إلى جميع أعضاء هيئة التدريس من خالل خدمة تواصل الت�ي توفره�ا الجامع�ة. وبل�غ ع�دد 

م�ن  ٥م�ن الرج�ال و ٤م�نهم  ۹عضواً من أعضاء هيئة التدريس.  ت�م قب�ول  ٤۳المتقدمين لهذه الدورة 
 ن كليات مختلفة بناء على مراجعة وتحكيم طلبات االلتحاق. النساء م

بدأ البرنامج في دورته الثانية وانتهى في الفصل الدراس�ي الث�اني حي�ث كان�ت مدت�ه فص�الً دراس�ياً 
ساعة وقد توزعت هذه الساعات عل�ى لق�اءات دوري�ة جماعي�ة ومناقش�ات ثنائي�ة  ۳۰واحداً،  ما يعادل 

تطلبات البرنامج في محاوره الثالث وهي توظيف التقنية ف�ي التعل�يم، ال�ذي بين الزمالء والعمل على م
والفص���ول  Clickersتض���من اس���تخدام ث���الث تقني���ات: ال���بالك ب���ورد وأنظم���ة االس���تجابة الشخص���ية 

المقلوبة؛ وتقييم تعلم الطلبة، الذي تضمن سياسة التقييم والتغذية الراجعة وأدوات تقييم تعلم الطلب�ة ؛ و 
س��تراتيجيات التعل��يم ال��ذي تض��من تطبي��ق ن��وعي لمجموع��ة م��ن المب��ادئ واالس��تراتيجيات مب��ادئ وا

 المعتمدة على نتائج البحوث العلمية.

كانت نتائج البرن�امج المتعلق�ة بأعض�اء هيئ�ة الت�دريس مش�جعة وإيجابي�ة إذ اقت�رح معظمه�م زي�ادة 
ه، كم�ا أش�ارت البيان�ات النوعي�ة سعة البرنامج ليشمل عددا أكبر من أعضاء هيئ�ة الت�دريس ل�تعم فائدت�

التي قدمها المش�اركون م�ن أعض�اء هيئ�ة الت�دريس ف�ي تق�اريرهم النص�فية والنهائي�ة إل�ى آث�ار إيجابي�ة 
عديدة عليهم  وعلى طالبهم وعلى زمالئهم. كذلك رصد المشاركون عدداً من الفوائد المتحققة للطالب 

 ن تس�هيالت للط�الب حي�ث س�اعدهم عل�ى التواص�لومن أبرزها ما حققه استخدام نظام البالك بورد م
 وع�رض االلكترون�ي وعل�ى النق�اش البري�د خ�الل م�ن المقرر أستاذ ومع بعضهم البعض والتفاعل مع

 ف�ي التقني�ة اس�تخدام أهمية في الطالب المناقشات وأيضا زاد من وعي لوحة خالل بعض أفكارهم من
أعطاهم المرونة في تس�ليم الواجب�ات والمه�ام التدريس وسهل الوصول للمحتوى في أي وقت ومكان و

والحصول على التغذية الراجعة الفورية في االختبارات اإللكترونية. كما ساعد اس�تخدام كليك�رز عل�ى 
زي�ادة دافعي�تهم وحماس�هم للمش�اركة. أم�ا تطبي�ق الفص�ول المقلوب�ة فق�د س�اعدهم عل�ى زي�ادة ثق�تهم ف��ي 

ح�س بالمس�ؤولية وتغيي�ر النمطي�ة المتبع�ة ف�ي الت�دريس التقلي�دي قدرتهم عل�ى ال�تعلم ال�ذاتي وارتف�اع ال
 وتدريبهم على البحث عن المعلومة. 

 –كان من أهم توصيات البرنامج دراسة فك�رة س�فراء الواع�دين لتحقي�ق نق�ل األث�ر واالس�تمرارية 
ق مح�اور بحيث يتاح للمشاركين تقديم تقارير تسمى (تقارير س�فراء الواع�دين) تثب�ت اس�تمرارية تطبي�

البرن��امج خ��الل الفص��ل األول م��ن الع��ام الدراس��ي ووفق��ا ألداء المش��ارك وتحك��يم التقري��ر ي��تم تك��ريم 

https://celt.ksu.edu.sa/ar
https://celt.ksu.edu.sa/ar
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المجتاز من قبل المركز بشهادة سفراء الواعدين لمدة عامين دراسيين ويمكن تجديدها عند انتهاء الم�دة 
المش�ارك م�ع التقري�ر م�ا ت�م بتقرير الس�فراء. يح�دّد المرك�ز مه�ام الس�فراء الخاص�ة بنق�ل األث�ر ويرف�ع 

 إنجازه من مهام. 

  

  

٢ا�واعد�ين   

من اعضاء هيئة  ٩
 التدريس

طالبا وطالبة  ٩٧٥  

ساعة  ٣٠
 عمل 
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 مركز الخريجين
 

 : مقدمة

ً بأهمية الخريجين  باعتبارهم أحد أهم مخرجاتها التي تسهم في دفع عجلة التنمية وبناء إيمانا
، أولت جامعة الملك سعود المزيد االقتصاد الوطني والمشاركة في تعزيز التنمية المالية المستدامة للجامعة

 هـ. ۱٤۳۹في شهر جماد األخر من عام فتتاح مركز الخريجين من االهتمام بالخريجين من خالل ا

تواصل وبناء عالقة ارتباطية تفاعلية بين الجامعة اللفتح قنوات  لخريجينا مركزين تدش تم
تتوافق . حيث للمساهمة في تنمية معارفهم ومهاراتهم بالتعاون مع القطاَعْين العام والخاص وخرجيها

تكريس ة وذلك لأهداف مركز الخريجين االستراتيجية والتنفيذية مع أهداف الخطة االستراتيجية للجامع
انتماء الخريجين وتعزيز مشاركتهم من خالل فتح قنوات اتصال وتواصل مع الجامعة للمساهمة في تنمية 

عمل دعما لرسالة الجامعة ومتطلبات سوق ال يتالءممعارفهم ومهاراتهم وتطوير برامج الجامعة بما 
 وأهدافها ورؤيتها.

لمعنيون بالخطط ، واجامعة الملك سعود في مختلف الدرجات العلمية يخريجيستهدف المركز 
، إضافة إلى إدارة الجامعة. وذلك من القطاع العام والخاص، ووالبرامج األكاديمية بجامعة الملك سعود

 خالل تحقيق األهداف التالية:
الخريج وتهيئه لسوق العمل من خالل برامج نوعية بالشراكة مع القطاع العام  تأهيل وتدريب •

 والخاص.

 رصد وتيسير فرص العمل المتاحة لخريجي كليات الجامعة في القطاعين العام والخاص. •

 .بناء قاعدة بيانات للخريجين وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص •

 ن منهم بشكل خاص وإشراكهم في فعاليات الجامعة.توثيق الروابط مع الخريجين والقياديي •

 تعزيز العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع بما يعزز التنمية المستدامة للجامعة. •

بن��اء عل��ى ذل��ك، ق��ام المرك��ز بتدش��ين ع��دة ب��رامج ومب��ادرات تحق��ق أه��داف المرك��ز وعلي��ه يه��دف ه��ذا 
ي ق��ام مرك��ز الخ��ريجين بتنفي��ذها خ��الل الع��ام التقري��ر لع��رض ملخ��ص أله��م ه��ذه الب��رامج والمب��ادرات الت��

ه��ـ.  وذل��ك م��ن خ��الل تلخ��يص اإلحص��ائيات والنت��ائج ذات العالق��ة بأه��داف  ۱٤٤۰ – ۱٤۳۹الدراس��ي 
 المركز.

 التأهيل والتدريب:

تأهي�ل وت�دريب الخ�ريج وتهيئت�ه لس�وق العم�ل م�ن خ�الل ب�رامج نوعي�ة بأهمية ايماناً من مركز الخريجين 
المرك�ز "ه�ـ بالتع�اون م�ع  ۱٤٤۰في شهر رجب من عام ، قام المركز اع العام والخاصبالشراكة مع القط
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تهدف إلى التركيز عل�ى كيفي�ة إع�داد الس�يرة الذاتي�ة المستقبلية) والتي بإقامة دورة (اربح وظيفتك  "المثالي
االس��تعداد للمق��ابالت الشخص��ية وكيفي��ة اجتيازه��ا م��ن خ��الل وبش��كل احتراف��ي باس��تخدام أح��دث التطبيق��ات 

التعرف على أهم األسئلة التي يتم طرحها أثناء المقابالت وكيفية اإلجابة عنها، ومن ثم التخطيط الشخصي 
تم عقد ثالث ورش عمل في أوقات مختلفة حيث كان عدد الحضور وكيفية تحديد المسار المهني المناسب. 

 إحصائيات التسجيل. )۷شكل (، كما يوضح المتدربة ۱۲۱الكلي 

 
  المستقبلية وظيفتك اربح ورشة حضور إحصائيات: ۷ شكل

 
 ل:العم فرص وتيسير رصد

في تيسير فرص العمل للخريجين وبناء مستقبل مالي دائم، ق�ام المرك�ز مركز الخريجين نظرا ألهمية دور 
برصد فرص العمل المتوفرة وتفعيل عدة مبادرات لت�دريب وتوظي�ف الخ�ريجين ف�ي نهاي�ة الع�ام الدراس�ي 

 هـ.  ۱٤٤۰ – ۱٤۳۹من عام 

 برنامج المتسوق الخفي في القطاع الصحي 

بدعوة مجموع�ة  (INVU)هـ قام مركز الخريجين بالتعاون مع شركة انفيو  ۱٤٤۰في شهر رجب من عام 
من خريجي كلية التمريض للجامعة، وذلك للتعري�ف ببرن�امج المتس�وق الخف�ي وإقام�ة المق�ابالت للمهتم�ين 

 وتوقيع عقود التدريب كمتسوق خفي.

ف��ي قي��اس أداء القط��اع  ۲۰۳۰اً م��ع رؤي��ة المملك��ة ه��دف البرن��امج لتحقي��ق تطلع��ات وزارة الص��حة تماش��يي
داء الص�حي ورف�ع ج�ودة الخ�دمات الص�حية المقدم�ة األالصحي وتحقيق مستهدفات الرؤية ف�ي رف�ع كف�اءة 
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تقي���يم دوري للخ���دمات وبحس���ب أح���دث التقني���ات العلمي���ة الحديث���ة  وذل���ك م���ن خ���اللللم���واطن والمق���يم. 
 والممارسات العالمية في المجال. 

برنامج تدريبي للخريجين وتقدم مكافئات للمرشحين خالل توفير بانفيو  هذا البرنامج، تقوم شركة من خالل
فترة البرن�امج. حي�ث ت�م توقي�ع عق�ود الت�دريب م�ع عش�ر م�ن خريج�ي جامع�ة المل�ك س�عود نتيج�ة لمب�ادرة 

 المركز.

      

 : توقيع العقود مع شركة انفيوا۸شكل 

 برنامج جدارة 

ب�دعوة  للسفرهـ قام مركز الخريجين بالتعاون مع مجموعة الطيار  ۱٤٤۰في شهر رجب من عام 
 لتنمية الكوادر الوطنية الشابة.لجامعة، وذلك للتعريف ببرنامج جدارة امجموعة من خريجي 

ه�ذا أطلقت مجموعة الطيار للسفر بالش�راكة م�ع غوغ�ل وت�وتير وفيس�بوك وأم�اديوس وأوداس�يتي 
. حيث يقام برن�امج المهنية في المجال الرقمي ملبدء حياتهالشاب والشابة  لتأهيلمكثف الدريبي الت البرنامج

. وينته�ي البرن�امج العم�ل واالحتك�اك م�ع خب�راء القط�اعالتدريب ف�ي دب�ي ولم�دة س�تة أش�هر ليت�يح فرص�ة 
 .عايير التوظيف لهملمتدربين المجتازين كافة مراحل البرنامج بتميز ومطابقة مبتوظيف ا

      
 : اجتماع برنامج جدارة۹شكل 
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 برنامج المقابالت الشخصية 

حي��ث  ه��ـ. ۱٤٤۰ش��هر ش��عبان م��ن ع��ام  " ب��دأ م��نالمق��ابالت الشخص��ية"ق��ام المرك��ز بتدش��ين برن��امج 
بالش���ركات وتس���هيل التواص���ل بي���نهم ل���دعم عملي���ات الت���دريب  ينيه���تم ه���ذا البرن���امج ب���ربط الخ���ريج

 بالخطوات التالية:والتوظيف. من خالل هذا البرنامج يقوم مركز الخريجين 

التواص���ل م���ع الش���ركات الراغب���ة ف���ي ت���دريب وتوظي���ف خريج���ي الجامع���ة ومناقش���ة طبيع���ة  .۱
أو الف����رص المتاح����ة ومع����ايير الش����ركات الخاص����ة ب����الخريجين س����واء كان����ت التخصص����ات 

 المعدل التراكمي أو معايير أخرى. 
التواص��ل م���ع الخ��ريجين ال���ذين حقق��وا المع���ايير المطلوب��ة وأخ���ذ موافق��اتهم للمنافس���ة عل��ى ه���ذه  .۲

 الفرص. 
التواص��ل م��ع الش��ركة وتحدي��د ي��وم ووق��ت للق��اء الخ��ريجين داخ��ل الجامع��ة (المرك��ز الترفيه��ي  .۳

 في بهو الجامعة). 
 يبلغ المركز الخريجين الُمختارين بموعد اللقاء مع الشركة.  .٤

طبيعته���ا وطبيع���ة الف���رص المتاح���ة ل���ديها ث���م ه���ا وع���ن تق���وم الش���ركة بع���رض نب���ذة عن ،خ���الل اللق���اء
 المدعوين. وبعد ذلك تقوم الشركة بالتالي:اإلجابة على أسئلة الخريجين 

 إجراء المقابالت الشخصية لجميع الخريجين.  .۱
بع���ض الخ���ريجين وترش���يح  باس���تبعادتق���وم الش���ركة  الشخص���يةنته���اء م���ن المق���ابالت بمج���رد اال .۲

ال�����بعض االخ�����ر للحض�����ور لمق�����ر الش�����ركة وإج�����راء مزي�����د م�����ن المق�����ابالت أو االختب�����ارات 
 للترشيح النهائي. 

التواص���ل م���ع الش���ركة ومعرف���ة م���ن  ف���ي دور المرك���ز بع���د ذل���ك بع���د االنته���اء م���ن اللق���اء، يتمح���ور
وحص����ر مؤش����رات األداء  للخ����ريجين تهنئت����ه وذل����ك إلرس����الخ����ريجين حص����ل عل����ى الف����رص م����ن ال

 . للبرنامج

ه����ـ ت����م تفعي����ل برن����امج المق����ابالت  ۱٤٤۰ب����دأ م����ن ش����هر ش����عبان حت����ى ش����هر ذو القع����دة م����ن ع����ام 
، وت���م التوظي���ف بن���اء عل���ى )۱۰( ش���كلالشخص���ية بالتع���اون م���ع ع���دة ش���ركات كم���ا ه���و موض���ح ف���ي ال

 .)۸جدول رقم (لهذه المقابالت كما هو موضح بإحصائيات ا
 لمركز الخريجين : إحصائيات المقابالت الشخصية۸ جدول

 على الفرصة الحاصلينعدد  عدد المرشحين الفرصةنوع  الشركة

 ۸ ۲۰ وظيفية منار سيجما

 ۳ ۲۰ وظيفية ماستر كارد

 وظائف ۳وتدريب  ۳ ۲٥ وظيفية وتدريبية تحكم
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 : برنامج المقابالت الشخصية۱۰شكل 

 

 :الخريجين مع الروابط توثيق
نظراً ألن القاعدة األساسية لنجاح مركز الخريجين تتمحور حول الخريجين والخريجات، اهتم المركز 
بتوثيق الروابط مع الخريجين بعدة أشكال وذلك من خالل تفعيل قنوات مختلفة للتواصل وطرح مبادرات 

 امعة.والقياديين منهم بشكل خاص وإشراكهم في فعاليات الجمتنوعة لتفعيل دور الخريجين 

 

 تدشين وسائل التواصل االجتماعية 

اهتماماً في توثيق الروابط مع الخريجين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة منهم إضافة إلى ارباب العمل، 
هـ بفتح حساب تويتر رسمي باالسم  ۱٤۳۹قام المركز في شهر جماد األخر من عام 

"@Alumniksu1متابع ومتابعة.  ۱۷٦۳ى ". حيث يصل عدد المتابعين حتى تاريخه إل 

 

 

 سيجمامنار مقابلة 

 
 ماستر كاردمقابلة 
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 مسابقة تصميم شعار المركز 

مركز الخريجين"، تصميم شعار "مسابقة  هـ قام المركز بأطالق ۱٤٤۰في شهر جماد األخر من عام 
جامعة الملك  ات/وخريجي ات/حيث اقتصر التقديم على طالب ن.خريجيالتنمية شعور الوالء لدى وذلك ل

 .طالب وطالبة ٤۲ يقارب تقدم للمسابقة ماولایر  ۳٥۰۰سعود بجائزة تحفيزية مقدارها 

 

 

 
 : مسابقة تصميم شعار مركز الخريجين۱۱ شكل

 
 استحداث دليل السياسات واإلجراءات لوحدات الخريجين بالجامعة 

التعليمي في الجامعات هو الطالب الذي تدور حوله جميع أدوار إن من أهم عناصر ومكونات النظام 
الجامعة االكاديمية والتعليمية واإلدارية. بناء على ذلك، برز أهمية وجود كيانات في الجامعة تتواصل مع 

ة بعد التخرج وتقدم له المساعدة في تدريبه وتهيئه لسوق العمل وتُبقه على تواصل مع الجامعة /الطالب
 لتعزيز والئه وخدمته للجامعة حتى بعد تخرجه. 

على الرغم من توفر مجموعة من وحدات الخرجين موزعة على كليات الجامعة إضافة إلى مركز 
عيل هذه الوحدات بالشكل الصحيح. حيث ال يوجد تواصل الخرجين على مستوى الجامعة، إال أنه لم يتم تف

بين الوحدات مع بعضها البعض أو مع مركز الخريجين، كما التزال اإلجراءات والسياسات غير واضحة 
 الستحداث الوحدات وتفعيل دورها ومرجعها.

يجين، قام بناء على ذلك، ولعدم وضوح ألية عمل الوحدات وعدم وجود سياسات للتعاون مع مركز الخر
المركز بأخذ المبادرة في طرح مشروع لتنسيق عمل الوحدات بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة. ومن 
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ستحداث سياسات وإجراءات لعمل وحدات الخريجين في الكليات لضمان نتائج أهم أهداف المشروع هو ا
 . عالية الكفاءة ومتساوية بين الكليات

هـ قام المركز بإنشاء فريق العمل والتواصل مع  ۱٤٤۰-۱٤۳۹عام خالل الفصل الدراسي الثاني من 
جميع الوحدات لتحليل عمل وحدات الخريجين بالكليات. بعد ذلك، قام الفريق بكتابة اإلجراءات الخاصة 

 بعمل الوحدات بالكليات وفي انتظار اعتمادها ليتم إكمال المشروع وتفعيل دور الوحدات في الجامعة.

 

 دات المهنية الشها مبادرة

ً من بأهمية الشهادات المهنة والتي تدعم الخريج في مستقبله  بجامعة الملك سعود مركز الخريجين إيمانا
خمس قسائم  هـ وبالتعاون مع شركة هواوي ۱٤٤۰الوظيفي، قدم المركز في شهر ذو القعدة من عام 

دوالر، كما  ۲۰۰والذي تقدر تكلفته بـ  HCIA-R&S Routing and Switching مجانية الختبار
 تفاصيل هذه الشهادة المهنية.  ) ۱۲الشكل (يوضح 

 
 عرض الشهادات المهنية من شركة هواوي: ۱۲ شكل
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 تجربة بوابة مركز الخريجين اإللكترونية 

. مرك�ز الخ�ريجين التجريبي�ةموق�ع بواب�ة هـ قام مركز الخ�ريجين بتدش�ين  ۱٤٤۰في شهر شعبان من عام 
وبن��اء قاع��دة بيان��ات الخ��ريجين وأرب��اب العم��ل  ته��دف البواب��ة لم��د جس��ور التواص��ل م��ع الخ��ريجينحي��ث 

 البرامج التعليمية.مساعدتهم في التوظيف واالستنارة برأيهم في تطوير ل

كلي�ة د، ب�دء المرك�ز التجرب�ة عل�ى ك�ل م�ن عل�ى جمي�ع كلي�ات جامع�ة المل�ك س�عو البواب�ة استعداداً إلطالق
 ن.خريجيبة البوابة وقياس أدائها وتأثيرها على التجروذلك ل الطب وكلية اآلداب

 

 
 : البوابة اإللكترونية التجريبية لمركز الخريجين۱۳ شكل
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  هـ ۱٤٤۰-۱٤۳۹الحفل الختامي لعام 

المركز الحفل الختامي ألنشطة مركز الخريجين برعاية وكيل  هـ أقام ۱٤٤۰في شهر شعبان من عام 
الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية. حيث تم تكريم الجهات التي تعاونت مع المركز خالل العام 
الدراسي، إضافة الى الخريجين والخريجات المتطوعين والمتفاعلين من المركز. وفي نهاية الحفل تم 

 .الخريجين وتكريم جميع المشاركين بالمسابقة مسابقة تصميم شعار مركزإعالن نتيجة الفائز ب

 

 
 : الحفل الختامي لمركز الخريجين۱٤ شكل
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 مركز الخريجينرابطة 

هـ قام المركز بالبدء في استقبال طلبات االنضمام الى رابطة مركز  ۱٤٤۰في شهر شوال من عام 
 متقدم ومتقدمة منهم ثالث شركات.  ۲۲۷الخريجين ليصل عدد المتقدمين حتى تاريخه إلى 

هم من واقع خبرتتهدف هذه الرابطة في إشراك األفراد والجهات في فعاليات المركز واالستطالع بآرائهم 
لبناء شراكة حقيقة بين المركز. في هذه الرابطة يتطلع المركز بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف العملية 

 وذلك من خالل: الخريجين والجامعة

 .تعزيز وتنمية الوالء واالنتماء عند الخريجين نحو الجامعة •
 استثمار قدرات الخريجين في تنفيذ برامج المركز.  •
 .التدريب واإلرشاد المهنيخبرات الخريجين لدعم برامج  تبادل •
    والمركز لتطوير برامجه من خالل التغذية الرجعية.التنسيق بين الخريجين  •

ويتم العمل حالياً على تنسيق لقاء دوري مع أعضاء هذه المبادرة وتنظيم ورش عمل لتفعيل دور الرابطة 
 في تطوير المركز وبرامجه المستقبلية.

 
 : رابطة مركز الخريجين۱٥ كلش
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 :استطالع آراء الخريجين

تطوير برامج الجامعة من خالل استطالع آراء الخريجين من واقع في راجعة التغذية نظراً ألهمية ال
، قام المركز باستطالع أراء خبرتهم العملية وجهات التوظيف بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة

 الخريجين عن برامج التوظيف والمقابالت الشخصية. 

 ع: تعزيز العالقة بين الجامعة والمجتم
ً لتحقيق اهداف المركز شارك مركز ، وتوثيق العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع تعزيزفي  سعيا

وزارة االعالم في الذي نظمته  طفلفي معرض كتاب ال بالتعاون مع خريجات كلية التربية الخريجين
 . مركز الملك فهد الثقافي

هـ، حيث تم إقامة خمس ورش فنية تهدف  ۱٤٤۰تم إقامة الفعالية لمدة ثالث أيام في شهر رجب من عام 
لتقديم محتوى يخدم المجتمع وذلك لبناء جسور التواصل مع الجهات المجتمعية وتوثيق عالقة المركز مع 

 ة من خالل خرجيها. المراكز الثقافي

   

       
 : مشاركة المركز في معرض كتاب الطفل۱٦شكل 
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 قبة:رتمشاريع م
يطمح مركز الخريجين إلى تفعيل دور المركز بشكل أكبر وذلك من خالل طرح مشاريع ذات تنوع أكبر 

المركز حاليا ثالث مبادرات فريدة من  وتفعيل الشراكات مع جهات خارجية. ومن ذلك المنطلق، ينظم
 هـ. ۱٤٤۱-۱٤٤۰نوعها ليتم إطالقها في مطلع العام الدراسي من عام 

 ورشة عمل رابطة مركز الخريجين

يسعى مركز الخريجين لتفعيل دور رابطة المركز من خالل إقامة ورشة العمل األولى مع المسجلين 
خبرات  وتبادلتعزيز وتنمية الوالء واالنتماء عند الخريجين نحو الجامعة بالرابطة. تهدف هذه الورشة في 

يوضح الجدول أدناه المحاور المقترحة في هذه الورشة  .التدريب واإلرشاد المهنيالخريجين لدعم برامج 
 هـ. ۱٤٤۱-۱٤٤۰حيث سيتم جدولتها لتقام في بداية الفصل الدراسي األول من عام 

 اإللكترونية تدشين بوابة الخريجين 

يساهم مركز الخريجين بجامعة الملك سعود في بناء عالقة ارتباطية تفاعلية دائمة بين الجامعة وخرجيها 
يعمل المركز حالياً على تدشين بوابة مركز الخريجين والخريجين مع بعضهم البعض. وانطالقا من ذلك 

الرسمي في بداية الفصل الدراسي الثاني  اإللكترونية على مستوى الجامعة. ويتم اإلعداد ليكون التدشين
 هـ. ۱٤٤۱-۱٤٤۰من عام 

وبناء قاعدة بيانات الخريجين  مد جسور التواصل مع الخريجينمن خالل هذه البوابة سيتمكن المركز من 
 البرامج التعليمية.مساعدتهم في التوظيف واالستنارة برأيهم في تطوير وأرباب العمل ل

 فعالية نحو خريج واع 

يقوم مركز الخريجين على تحقيق مجموعة من األهداف االستراتيجية التي تم اعتمادها في وثيقة إنشاء 
المركز. وأحد هذه األهداف هو دعم الخريجين في مجال اإلرشاد المهني بالتعاون مع القطاع الخاص 

ً على إطالق فعالية باسم (نحو خريج وا عي) حيث تهتم هذه والعام. ومن هذا المنطلق يتم العمل حاليا
ة السنة المشتركة علمياً ومهنياً وتهيئته كي يكون خريج واعي بقدراته وقراراته التي /الفعالية بتوعية طالب

 ترسم مستقبل حياته العلمية والمهنية. 

 الهدف العام 

 والمهني العلمي، المسار اختيار في توظيفها ومهاراته، ومعرفة كيفية بقراراته واعي إعداد خريج
 العمل. لسوق المناسب

 أهداف الفعالية الخاصة

 المناسب بحسب ميوله ومهاراته. التخصص مساعدة الطالب في تحديد •
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 المناسب بحسب اتجاهات العمل الجديدة. المهني المسار مساعدة الطالب في تحديد •
 .واالتجاهات العلمية والعملية تقيس مستوى الذكاء، والميول، اختبارات اجراء •
 .وهدف مسك العمل مثل برامج لسوق بالتأهيل الب على البرامج المرتبطةتعريف الط •
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 للتدريب والتعلم التطبيقي مساعدية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
 

 هـ:٤۰۱٤هـ/۹۱٤۳نبذة مختصرة عن أهداف الوحدة لعام 

ه��دفت الوح��دة ف��ي ه��ذا الع��ام عل��ى تنفي��ذ المرحل��ة الخامس��ة م��ن مش��روع تط��وير ب��رامج الت��دريب 

التعاوني والخاصة باإلعداد إلنشاء النظام اإلليكتروني للبرامج، كما هدفت إلى تنفيذ تدريب الدفعة الس�ابعة 

مج ال�تعلم التطبيق�ي من طالب الجامعة المتميزين في شركات عالمية مرموقة، إضافة إلستمرار تنفي�ذ برن�ا

ليشمل الرحالت التعليمية والميدانية المرتبطة بالمقررات ذات الطبيعة التطبيقية من أجل تحقيق التنوع ف�ي 

تمت مواصلة تقديم كافة الخدمات للكليات المس�تفيدة م�ن برن�امج خبي�ر أك�اديمي كما وسائل التعليم والتعلم، 

قبل ك�الً م�ن الكلي�ات المس�تفيدة والخب�راء ال�ذين ش�اركوا ف�ي مع المواصلة في تقييم مخرجات البرنامج من 

 تقديمه.

 

 هـ:٤۰۱٤هـ/۹۱٤۳إنجازات الوحدة في العام الحالي 

هـ وبتكليف من سعادة وكيل الجامعة للشؤون ۱٤٤۰هـ/ ۱٤۳۹قامت الوحدة مع بداية العام الحالي 

باالس��تمرار ف��ي مراجع��ة ض��وابط وقواع��د حض��ور الم��ؤتمرات والمع��ارض الدولي��ة التعليمي��ة واألكاديمي��ة 

لط��الب مرحل��ة البك��الوريوس ف��ي الجامع��ة وعرض��ها عل��ى لجن��ة ال��رحالت التعليمي��ة الطالبي��ة والت��دريب 

الخارجي من أجل اعتمادها وفقاً للصالحيات الممنوح�ة للجن�ة؛ كم�ا تم�ت مواص�لة اإلش�راف عل�ى برن�امج 

قي ومتابعة تنفيذ إجراءاته، وك�ذلك متابع�ة اإلش�راف عل�ى برن�امج الت�دريب الخ�ارجي والعم�ل التعلم التطبي

على تطويره؛ كما قامت الوحدة برفع وثيق�ة ب�رامج الت�دريب التع�اوني للجن�ة الدائم�ة للخط�ط الدراس�ية م�ن 

رار ف��ي تنفي��ذ أج�ل التوص��ية باعتماده�ا تمهي��دا لرفعه�ا لمجل��س الجامع��ة وإقراره�ا؛ إض��افة ل�ذلك ت��م االس�تم

 وفيما يلي تفصيل هذه اإلنجازات:برنامج الخبير األكاديمي؛ 

 أوالً: التدريب الخارجي:

هـ تم إرسال دعوات الترشيح إل�ى الكلي�ات الت�ي ۱٤٤۰هـ/ ۱٤۳۹مع بداية الفصل الثاني من العام 

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

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

كلي�ة العل�وم الطبي�ة التطبيقي�ة، وكلي�ة إدارة األعم�ال؛ وبل�غ  ،والتخطيط، كلية العلوم، كلية اللغات والترجمة
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) برنامج أكاديميا؛ قضوا فترة ۳٤) طالباً يمثلون (۱٥٦عدد الطالب الذين تم تدريبهم مئة وستة وخمسون (

) دول�ة عالمي�ة، وه�ذا الع�دد ۱۳) شركة ومؤسسة عالمية في ثالث عش�ر (۲۸تدريبهم في ثمان وعشرون (

%)، كم�ا زادت ع�دد ٥۷٫٦الب�ات يف�وق ع�دد ال�ذين ت�م ت�دريبهم الع�ام الفائ�ت بم�ا نس�بته (من الط�الب والط

الشركات المش�اركة ف�ي الت�دريب وك�ذلك ع�دد الب�رامج األكاديمي�ة ع�ن ع�ددهم ف�ي الع�ام الفائ�ت بم�ا نس�بته 

%) م�ن اله�دف ۷۲٫۹%) على التوالي؛ مما يشير إلى أن البرن�امج حق�ق م�ا مق�داره (٤۷٫۸%) و(۲۱٫۷(

الستراتيجي المتعلق بعدد الطالب وهذه النسبة تفوق النسبة المخطط لتحقيقها في ذات الم�دة والت�ي ح�ددت ا

برن��امج، كم��ا أن البرن��امج حق��ق م��ا مق��داره  ۳۲%) م��ن الط��الب المس��تهدفين ف��ي ٦۲٫٥بس��تين ف��ي المئ��ة (

نس�بة تف�وق المق�دار  %) من الهدف االستراتيجي المتعلق بع�دد الب�رامج األكاديمي�ة المش�اركة وه�ي۸۰٫٦(

%)؛ أما التطور في عدد المؤسسات المش�اركة ٦٦المستهدف لهذا المعيار والذي حدد بستة وستون بالمئة (

%) وهذه النسبة أعلى عن ما هو مخطط ل�ه ف�ي اله�دف اإلس�تراتيجي المتعل�ق ۲۱٫۷فقد ارتفع بما مقداره (

توض�ح ) ۱۷البياني رقم ( الشكل) وكذلك ۹( والجدول رقم%)، ۷٫۱بجهات التدريب وتنوعها بما مقداره (

 هذه األرقام.تفاصيل 
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 : أعداد الطالب الذين استفادوا من برنامج التدريب الخارجي ۹جدول 

 عدد الطالب البلد الجهة المدربة الكلية

علوم الحاسب 
 والمعلومات

SAP ۳ أمريكا 
EMC ۳ ماراتاال 

 الهندسة

الكورية للكهرباء كيبكوالشركة   ۹ كوريا 
IDOM ۱ اسبانيا 

 ۱ كوريا مكتب كوين هاو
JAPAN TECH INTERNATIONAL ۱۰ اليابان 

 العمارة والتخطيط

COEN+PARTNERS ۲ امريكا 
IDOM ۲ اسبانيا 

TROPMAN & TROPMAN ARCHITECTS ۲ استراليا 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ٤ ايطاليا 

STUDIO SCHIATTARELLA ٤ ايطاليا 
لندن -الجمعية المعمارية   ۲ بريطانيا 

POMEROY STUDIO ۲ سنغافورة 

 العلوم

Lord porter ultrafast laser spectroscopy laboratory ۹ بريطانيا 
 ۲٤ بريطانيا مركز ابحاث سالفورد

Stituto di ricovero e cura a carattere scientifico sm 
nascente. ٥ ايطاليا 

 ٥ بريطانيا جامعة ساوثمبتون
 ٥ ايطاليا جامعة فلورنس

 ٥ روسيا معهد علوم االرض
 ۱۱ ماليزيا جامعة تكنلوجي

 اللغات والترجمة

 ۸ فرنسا باريس -الملحقية السعودية الثقافية 
 ٦ لندن لندن -الملحقية السعودية الثقافية 

 ٦ اليابان طوكيو -الثقافية الملحقية السعودية 
 ۱۰ امريكا واشنطن -الملحقية السعودية الثقافية 

 ٦ اسبانيا مدريد -الملحقية السعودية الثقافية 
 ٤ روسيا موسكو -الملحقية السعودية الثقافية 

 ۱ النمسا فيينا–صندوق االوبك الدولية  إدارة األعمال
العلوم الطبية 

 ٦ بريطانيا جامعة اوستون التطبيقية

 ۱٥٦ ۱۲ ۲۸ المجموع
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 نسب أعداد الطالب الذين تدربوا في جهات التدريب المختلفة: ۱۷شكل 

 

 ثانياً: برنامج التعلم التطبيقي:

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

وقسم النبات وقسم القانون العام وقسم اآلثار وكلية الط�ب ون�ادي وبرنامج الجيوفيزياء) وقسم علم الحيوان 

۲% ۲% 

۷% 

۱% 

۱% 

۸% 
۲% 
۲% 
۲% 
۳% 

۳% 

۲% 
۲% 

۷% 

۱۹% 

٤% 
٤% 

٤% 
٤% 

۹% 

٦% 
٥% 

٥% 

نسبة أعداد الطالب الذين تدربوا خارجياً في جهات تدريبية 
 مختلفة

SAP

EMC

 الشركة الكورية للكهرباء كيبكو

IDOM

 مكتب كوين هاو

JAPAN TECH INTERNATIONAL

COEN+PARTNERS

IDOM

TROPMAN & TROPMAN ARCHITECTS

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

STUDIO SCHIATTARELLA

 لندن -الجمعية المعمارية 

POMEROY STUDIO

Lord porter ultrafast laser spectroscopy
laboratory
 مركز ابحاث سالفورد

Stituto di ricovero e cura a carattere
scientifico sm nascente.
 جامعة ساوثمبتون

 جامعة فلورنس

 معهد علوم االرض 

 جامعة تكنلوجي

 باريس -الملحقية السعودية الثقافية 

 لندن -الملحقية السعودية الثقافية 

 طوكيو -الملحقية السعودية الثقافية 
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الطالب��ات، حي��ث بل��غ ع��دد -ي��ةالطلب��ة الت��ابع لمكت��ب تحقي��ق الرؤي��ة إض��افة ألقس��ام العل��وم والدراس��ات الطب

) مق��ررا؛ تعل��م فيه��ا تس��عمائة وثم��ان ۲۷المق��ررات الت��ي طبق��ت برن��امج ال��تعلم التطبيق��ي س��بعة وعش��رون (

) كلي��ات ه��ي كلي��ة العل��وم، كلي��ة ۱۰) طالب��اً وطالب��ة؛ كم��ا أن البرن��امج يطب��ق ف��ي عش��رة (۹٥۸وخمس��ون (

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

واألث��ار، كلي��ة الحق��وق والعل��وم السياس��ية، كلي��ة األمي��ر س��لطان ب��ن عب��دالعزيز للخ��دمات الطبي��ة الطارئ��ة. 

 ) توضح هذه األرقام.۱۸) والرسم البياني (۱۰والجدول (

 أعداد المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي ۱۰جدول 

عدد  البلد جهة التطبيق الكلية
 عدد الطالب المقررات

قسم الخدمات الطبية 
 الطارئة

 ۷٥ ۱ السعودية –مكة المكرمة  العمرة

 ۷٥ ۱ السعودية –مكة المكرمة  الحج
 

 –ابها وخميس مشيط مناطق جيولوجية قسم الجيولوجيا
 ٥٦۱ ۲ السعودية

 ٦ ۱ السعودية -عسير  مناطق بيئية قسم علم الحيوان
 ۲۱ ٤ السعودية –أبها  مناطق زراعية النباتقسم 

 مكتب تحقيق الرؤية

مندوبية المملكة لدى 
 ٤ ۱ فرنسا اليونيسكو

ملحقية المملكة العربية 
 ۲ ۱ فرنسا السعودية الثقافية

 ۱ ۱ كوريا الهندسيةشركة كنهاوا 
Efficio consulting ۱ ۱ بريطانيا 

 ۳ ۱ السعودية –الرياض  صندوق التنمية الزراعي الحقوق (قانون)
اقسام العلوم 

 ۱۷۰ ۸ السعودية -الرياض  كراسي البحث والدراسات الطبية

المؤتمرات/المعارض  الطب
 ٥ - أمريكا الدولية

 ۳٤ ٥ العال مناطق أثرية السياحة واآلثار

 ۹٥۸ ۲۷ المجموع
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 عدد المقررات التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي: ۱۸شكل 

 

 

 أكاديمي: خبيرثالثاً: برنامج 

هـ تابعت لجن�ة برن�امج الخبي�ر األك�اديمي دراس�ة الطلب�ات المقدم�ة ۱٤٤۰هـ/ ۱٤۳۹مع بداية العام الحالي 

يتقدم أي من الكليات من االستفادة لهذا البرنامج؛ وكان العمل مرتكز على إنهاء إجراءات من الكليات، ولم 

 العقود السابقة.

 

 :والتوظيف التعاونيرابعاً: برنامج التدريب 

انتهى العم�ل ف�ي مش�روع تط�وير الت�دريب التع�اوني حي�ث ت�م إع�داد الوثيق�ة للع�رض عل�ى اللجن�ة 

والتوصية بإقرارها، ليلي ذلك الرف�ع لمجل�س الجامع�ة العتماده�ا؛ إض�افة الدائمة للخطط الدراسية لتنقيحها 

 .لذلك بدأت المرحلة الخامسة وهي اإلعداد للنظام اإلليكتروني لبرامج التدريب التعاوني

  

۲۰% 

۷٥% 

۱% ۳% ۱% 

 نسب عدد المقررات التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي

 قسم الخدمات الطبية الطارئة

 قسم الجيولوجيا

 قسم علم الحيوان

 قسم النبات
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 الوكالةوالبرامج في اللجان 
 

 
 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي -

 متعاونينعبء التدريسي والاللجنة الدائمة لل -

 لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية -

 برنامج االبتعاث الداخلي -

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين -

برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف  -

 السمع

 برنامج الوصول الشامل -
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 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي
 

اللج�ان الدائم�ة بالجامع�ة وم�ن أهمه�ا نظ�راً لم�ا تُعن�ى ب�ه م�ن مواض�يع ته�م تع�د ه�ذه اللجن�ة إح�دى 
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 
والمعرفة العلمية بمختلف المج�االت الدراس�ية وك�ذلك تمثي�ل الجه�ات المعني�ة بالجامع�ة مث�ل عم�ادة ش�ؤون 

 والتسجيل وعمادة الجودة.القبول 

 هـ۱٤۳۹/۱٤٤۰: أعمال لجنة الخطط خالل العام ۱۱جدول 

ً  ۱٦ عدد االجتماعات   اجتماعا

ً  ۲۲ عدد المواضيع التي نوقشت ات، تغيير برامج دراسية ، إضافة أو حذف مقرر موضوعا
 ، استحداث قسم أو كلية، مسميات أقسام أكاديمية

البرامج الدراسية التي عدد 
 برنامج ۱٥ نوقشت

علوم األغذية  -برامج الكليات التالية: السياحة واآلثار 
معهد اللغويات  –اللغات والترجمة  -اآلداب  -والزراعة 
كلية  -الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع -العربية

 المجتمع.

عدد الصفحات التي تم مسح 
مجالس لالجتماعات تم االستغناء عن من خالل نظام  ۱۳٥٤۷ ضوئي لها

 تصوير هذا العدد الضخم.

إجمالي عدد الساعات 
  ساعة ٤٥ لالجتماعات

لكل  ساعة ۲٫۸ متوسط عدد ساعات االجتماعات
  اجتماع
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 :برامج دراسية تمت مناقشتها 
 . والزراعة األغذية علوم كلية برامج•
 .المجتمع كلية - االنترنت ومواقع الجرافيكي التصميم دبلوم برنامج•
 معهد من المقدمة والثقافة اللغة بقسم العربية اللغة في الكفاية دبلوم خطة•

 .العربية اللغة
 .العربية اللغة معهد من المقدمة القصيرة التدريبية الدورة خطة تطوير•
 .اإلكلينيكية المختبرات علوم لبرنامج المطورة الدراسية الخطة•
 التاريخ لبرنامج المحدثة الدراسية الخطة•
 القرآنية، والقراءات اإلسالمية، الدراسات لبرامج المحدثة الدراسية الخطط•

 .القرآنية والدراسات
 وخدمة التطبيقية الدراسات كلية في اإلشارة لغة في الترجمة دبلوم استحداث•

 .المجتمع
 .والفندقية السياحية اإلدارة برنامج في السياحية الفعاليات إدارة مسار افتتاح•

 :استحداث أقسام اكاديمية/ تغيير مسمى قسم أكاديمي 
 .والفندقية السياحية اإلدارة برنامج في السياحية الفعاليات إدارة مسار افتتاح•
 .)الترجمة ودراسات اللسانيات( قسم اسم من )الترجمة دراسات( حذف•
 .الجغرافيا قسم اسم تغيير•
 .والترجمة اللغات كلية في والترجمة الصينية اللغة قسم استحداث•

 :نظام دراسي    
مالحظات اللجنة الدائمة لوحدة حماية الحق�وق الطالبي�ة عل�ى تطبي�ق الل�وائح •

 .الدراسية في الجامعة
اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بش�ؤون الطالب�ات األكاديمي�ة فيم�ا يتعل�ق بإج�ازة •

 .الوضع والزواج
ف��ي ب��رامج كلي��ة العل��وم ) برن��امج الت��دريب اإلكلينيك��ي(إدراج س��نة االمتي��از •

 .الطبية التطبيقية كمقرر دراسي بدون ساعات معتمدة
تعديل القاعدة التنفيذية الخاص�ة باحتس�اب االختب�ار النه�ائي لمق�ررات التعل�يم •

 .عن بعد
 ).التفوق(ضوابط صرف مكافآت االمتياز •
 .مراجعة دليل إدارة الخطط والبرامج الدراسية المحدث•
انتق���ال قس���م عل���م المعلوم���ات م���ن كلي���ة اآلداب إل���ى كلي���ة عل���وم الحاس���ب •

 .والمعلومات
الممارس��ات المعتم��دة ل��دى عم��ادة القب��ول والتس��جيل ف��ي احتس��اب الفص��ول •

الدراسية التي انقطع الطال�ب فيه�ا ع�ن الدراس�ة بع�د إع�ادة قي�ده ض�من الم�دة 
 .النظامية لحصول الطالب على درجة علمية
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  بعض التوصيات لتطوير أعمال اللجنة

محددة لمناقشة بعض األمور التطويرية التي يراها سعادة الوكيل أو إدارة  تتخصيص اجتماعا .۱
 الخطط والبرامج الدراسية أو األعضاء.

اللجنة بالمواضيع المطروحة للنقاش من خالل شبكة داخلية  تربط المدعوين لحضور اجتماعا   .۲
 .تفي قاعة االجتماعا
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 متعاونينعبء التدريسي والاللجنة الدائمة لل
 

 هـ٤۰۱٤-۹۱٤۳الفصل الدراسي األول 

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

إجمالي عدد المتعاونين وساعات  انيوضح )۲۰) و (۱۹والشكل البياني رقم ( )۱۲رقم (ـ الجدول  أوالً 
 التعاون لكل كلية؛ ومنه يتبين أن الكليات األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:

 
 ) ساعة.۳۱۲متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۲٤           برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع –أ

ً ۲٤          السنة األولى المشتركة –ب   ) ساعة.۲۲٥بمجموع ( ومتعاونة متعاونا

 ) ساعة.۱۹۷متعاوناً بمجموع ( ۳۲                         كلية اآلداب -ج

 
 ً   ) يوضح أقسـام كليـات الجامعة األكثر حاجة للتعاون طالباً وطالبات.۱۳الجدول رقم ( -ثانيا

 
 ً م�ؤهالت المتع�اونين والمتعاون�ات  انيوض�ح) ۲٤) و (۲۳واألش�كال البياني�ة () ۱٤رق�م (ـ الج�دول  ثالثا

 مـع الجامـعة لهذا الفصل.
 

 ً االحتي�اج للتع�اون له�ذا الفص�ل،  انيوض�ح) ۲٦) و (۲٥واألش�كال البياني�ة ( ) ۱٥ـ الج�دول رق�م ( رابع�ا
 هـ.۱٤۳۹/۱٤٤۰هـ)، والفصل األول ۱٤۳۸ -۱٤۲۳مقارنة بالفصول الماضية لألعوام الدراسية (

  



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    ٥٥ 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

 

 أعداد المتعاونين وساعات التعاون :۱۲ جدول

 الطـــالب : -۱

عدد  الكلية
 المتعاونين

عدد المواطنين 
 منهم

ساعات 
 التعاون

 ۱٥۲٫٥ ۲٦ ۳۰ التطبيقية الطبية العلوم

 ٦ ۱ ۱ والزراعة األغذية علوم
 ۱۹۷ ۲۳ ۳۲ اآلداب

 ۷۲ ۱٦ ۱٦ * األسنان طب

 ۱۱۸ ۱٦ ۱۹ العلوم

 ۱۰۱ ٤ ۱۱ والترجمة اللغات

 ٤۲ ۸ ۱۰ والتخطيط العمارة

 ۹۳ ۱۳ ۱٥ السياسية والعلوم الحقوق

 ۳٦ ٤ ٦ واآلثار السياحة

 ۱۱۱ ۱۸ ۱۸ األعمال إدارة

 ۱۱ ۲ ۲ التربية

 ۷ ۱ ۲ البدني والنشاط الرياضة علوم

 ۱۳ ۳ ۳ الهندسة

 ۳۱۲ ۲٤ ۲٤ * السمع وضعاف الصم تأهيل برنامج

 ٥۲ ۲ ۹ المزاحمية فرع

 ۲۲٥ ۲۲ ۲۲ المشتركة األولى السنة

 ۱٥٤۸٫٥ ۱۸۳ ۲۲۰ المجمـــــــــوع
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 )۱۲تابع جدول (

 الطالبات -۲

 األقسام العلمية -أ

عدد المواطنات  عدد المتعاونات الكلية
 ساعات التعاون منهن

 ۲۷ ٦ ٦ العلوم الطبية
 ۸٤ ۷ ۱۱ العـلــوم

 ۱۸٤ ۱٤ ۱٦ إدارة األعمال
 ۲۹٥ ۲۷ ۳۳ المجموع 

 
 العلوم اإلنسانية -ب

عدد المواطنات  عدد المتعاونات الكلية
 ساعات التعاون منهن

 ۹ - ۱ اللغات والترجمة 
 ٥٤ ٤ ۷ اآلداب

 ٦۳ ٤ ۸ المجمــــــــوع
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 التعاون * الطالب: أعداد المتعاونين وساعات ۱۹شكل 

 

  : أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالبات۲۰شكل 
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 : أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون۱۳جدول 

 (أ) الطالب :

عدد  الكليــــــــة القسم     / البرنامج     
 عدد الساعات المتعاونين

 ۳۱۲ ۲٤ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*  
 ۲۲٥ ۲۲ السنة األولى المشتركة

 ۹۳ ۱۰ اللغات والترجمة اللغة الحديثة والترجمة
 ٥۱ ۱٤ الحقوق والعلوم السياسية القانون الخاص

 ۷۱۷ ۷۰ المجموع
 *متعاون ومتعاونة

 (ب) الطالبات :

عدد  الكليــــــــة القسم  /  البرنامج
 عدد الساعات المتعاونات

 ۱۱۲ ۱۰ إدارة األعمال اإلدارة

 ٤٤ ٥ العلوم اإلحصاء وبحوث العمليات
 ۱٥٦ ۱٥ المجموع
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 : أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : (طالب)۲۱شكل 

 

 (الطالبات): أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : ۲۲شكل 
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 : مؤهالت المتعاونين والمتعاونات۱٤جدول 

 ( أ ) مؤهالت المتعاونين
 

 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 
 ۱۹ - ٦ ۱۰ ۳ العلوم

 ۳۰ - ۱۳ ٥ ۱۲ التطبيقية الطبية العلوم
 ۱٦ ۹ ۱ ٦ - *األسنان طب

 ۲ - ۱ ۱ - التربية
 ۱٥ - ۱۳ ۲ - السياسية والعلوم الحقوق

 ۳۲ - ۲۱ ۱۱ - اآلداب
 ٦ - ۳ ۳ - واآلثار السياحة

 ۱۸ - ۹ ۹ - األعمال إدارة
 ۱۰ - ۹ ۱ - والتخطيط العمارة

 ۳ - ۳ - - الهندسة
 ۲ - ۱ ۱ - البدني والنشاط الرياضة علوم

 ۲٤ ٥ - ۳ ۱٦ *السمع وضعاف الصم برنامج
 ۱۱ - ٤ ۱ ٦ والترجمة اللغات
 ۹ - ٥ ٤ - المزاحمية فرع

 ۱ - - ۱ - والزراعة األغذية علوم
 ۲۲ - ۱۰ ۱۲ - المشتركة األولى السنة

 ۲۲۰ ۱٤ ۹۹ ۷۰ ۳۷ المجموع 
 *متعاون ومتعاونة
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 )۱٤تابع جدول (
 (ب) مؤهالت المتعاونات

 
 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة
 ۱۱ ۲ ٤ ٥ العلوم
 ۷ ٦ ۱ - اآلداب

 ۱ - ۱ - اللغات والترجمة
 ۱٦ ۱ ۱٥ - إدارة األعمال

 ٦ ۱ ٤ ۱ العلوم الطبية التطبيقية
 ٤۱ ۱۰ ۲٥ ٦ المجموع
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 رجال –: مؤهالت المتعاونين ۲۳شكل 

 

 نساء –: مؤهالت المتعاونين ۲٤شكل 
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 : مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة۱٥جدول 

 العام الدراسي
 الفصل الثاني الفصل األول

 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
   ۱۹۰٦٫٥ ۲٦۱ هـ۳۹/۱٤٤۰
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 : تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات  األخرى۱٦جدول 

عدد  القسم الكلية
 الجهة المستفيدة المتعاونين

 نوع التعاون
عدد 

ساعات 
 التدريس

 إشراف

 العلوم
 تدريس ۲ كلية الملك فيصل الجوية ۱ الفيزياء والفلك

اإلحصاء وبحوث 
 تدريس ٤ كلية الملك فيصل الجوية ۱ العمليات

 تدريس ۳ كلية الملك فهد األمنية ۱ الهندسة المدنية الهندسة

معهد معلمات القرآن الكريم  ۱ الدراسات اإلسالمية التربية
 تدريس ۲ بشمال الرياض

جامعة األميرة نورة بنت  ۱ الكيمياء الصيدلية الصيدلة
 تدريس ۳ عبدالرحمن

اللغة اإلنجليزية  اللغات والترجمة
 تدريس ۳ معهد جوتة لتعليم اللغة األلمانية ۱ والترجمة
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 هـ ۱٤٤۰هـ وحتى الفصل األول من العام  ۱٤۲٤: مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام ۲٥شكل 

 

 
 هـ۱٤٤۰هـ وحتى الفصل األول من العام ۱٤۲٤: مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام ۲٦شكل 
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 هـ٤۰۱٤-۹۱٤۳الثاني الدراسي الفصل

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

إجم��الي ع��دد المتع��اونين وس��اعات  انيوض��ح) ۲۸،  ۲۷واألش��كال البياني��ة رق��م () ۱۷رق��م ( ـ الج��دول أوالً 
 التعاون لكل كلية؛ ومنه يتبين أن الكليات الست األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:

 .  ) ساعة۲۷٤متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۲۱   برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع -أ

 . ) ساعة۱۳٦بمجموع (اً متعاون ۲۱     إدارة األعمال - ب

 . ةع) سا۱۳۲بمجموع (اً متعاون ۳۰      اآلدابكلية  - ج

 ) ساعة .۱۱٤متعاوناً بمجموع ( ۱۲   السنة األولى المشتركة  -د

 

 ً  ثر حاجة للتعاون طالباً وطالبات.) يوضح أقسـام كليـات الجامعة األك۱۸ـ الجدول رقم (ثانيا

 ً عاونات مؤهالت المتعاونين والمت انيوضح) ۳۲،  ۳۱واألشكال البيانية رقم () ۱۹( رقم ـ الجدول ثالثا

 مـع الجامـعة لهذا الفصل.

 ً  االحتي�اج للتع�اون له�ذا الفص�ل، انيوض�ح) ۳٤، ۳۳واألش�كال البياني�ة رق�م  () ۲۰الجدول رق�م (ـ  رابعا

 .)ـه۱٤٤۰ -۱٤۲۳مقارنة بالفصول الماضية لألعوام الدراسية (

 ً تعاون ستة من أعضاء هيئة التدريس في تدريس بعض المقررات مع جامعتي األميرة نورة ب�ن  ـ خامسا

 ومعهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية . المجمعة،عبدالرحمن و
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 أعداد المتعاونين وساعات التعاون: ۱۷جدول 

 الطـــالب : -۱

 عدد المتعاونين الكلية
عدد المواطنين 

 ساعات التعاون منهم

 ۸۱٫٥ ۱۸ ۲۰ العلوم الطبية التطبيقية
 ۳ ۱ ۱ علوم الحاسب والمعلومات

 ۱۳۲ ۲٥ ۳۰ اآلداب
 ۸٤ ۱۹ ۱۹ طب األسنان *

 ٤۳ ۹ ۱۱ العلوم
 ۷٥ ٤ ۹ اللغات والترجمة
 ٥۳ ۱۰ ۱۲ العمارة والتخطيط

 ۹٦ ۱٤ ۱٥ السياسية الحقوق والعلوم
 ۱۱ ۱ ۲ السياحة واآلثار
 ۱۳٦ ۱٦ ۲۱ إدارة األعمال

 ۷ ۲ ۲ التربية
 ٦۰ ۲ ٦ علوم الرياضة والنشاط البدني

 ۳۱ ٥ ۷ الهندسة
 ۲۷٤ ۲۱ ۲۱ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع *

 ۳۸ ۲ ۷ فرع المزاحمية
 ۱۱٤ ۱۲ ۱۲ السنة األولى المشتركة

عبدالعزيز للخدمات األمير سلطان بن 
 ۱۳٫۷٥ ٤ ۸ الطبية الطارئة

 ۱۲٥۲٫۲٥ ۱٦٥ ۳۰۲ المجمـــــــــوع
 *متعاون ومتعاونة
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 )۱۷تابع جدول (

 الطالبات -۲

 األقسام العلمية -أ

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 ۳۱٫٥ ۱۰ ۱۱ العلوم الطبية التطبيقية

 ۱۸٦ ۱۹ ۲٥ العـلــوم

 ۱٥٦ ۱۲ ۱٦ إدارة األعمال

 ۳۷۳٫٥ ٤۱ ٥۲ المجموع

 
 العلوم اإلنسانية -ب

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 ٤۸ ۲ ٦ اللغات والترجمة

 ۳۷ ۰ ۳ اآلداب

 ۸٥ ۲ ۹ المجموع
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 : أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالب۲۷شكل 

 

   : أعداد المتعاونين وساعات التعاون * الطالبات۲۸شكل 
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 كثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون أ: ۱۸جدول 

 (أ) الطالب :

عدد  الكليــــــــة القسم     / البرنامج     
 عدد الساعات المتعاونين

 ۲۷٤ ۲۱ الصم وضعاف السمعبرنامج تأهيل *
 ۱۱٤ ۱۲ *السنة األولى المشتركة

 ۹٦ ۱٥ *الحقوق والعلوم السياسية القانون الخاص
 ٦۷ ۸ اللغات والترجمة اللغات الحديثة والترجمة

 ۸٤ ۱۹ طب األسنان *
 ٦۳٥ ۷٥ ـوعالمجمـ

 *متعاون ومتعاونة

 (ب) الطالبات :

عدد  الكليــــــــة  القسم  /  البرنامج       
 عدد الساعات المتعاونات

 ٥۹ ۷ إدارة األعمال التحليل الكمي

 الفيزياء والفلك

 العلوم

۷ ٥۸ 

 ٥٥ ۸ الكيمياء
اإلحصاء وبحوث 

 ٤٤ ٥ العمليات

 ۲۱٦ ۲۷ المـجموع
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 أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون : (طالب) :۲۹شكل 

 

 الجامعة حاجة للتعاون : (الطالبات) : أكثر أقسام۳۰شكل 

  

0

50

100

150

200

250

300

برنامج تأهيل الصم 
 وضعاف السمع 

اللغات الحديثة  السنة األولى المشتركة
 والترجمة

 القانون الخاص طب األسنان

 عدد الساعات عدد المتعاونين

0

10

20

30

40

50

60

70

 اإلحصاء وبحوث العمليات الكيمياء الفيزياء والفلك التحليل الكمي

 عدد الساعات عدد المتعاونين



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    ۷۲ 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعام 

 مؤهالت المتعاونين والمتعاونات: ۱۹جدول 

 ( أ ) مؤهالت المتعاونين
 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 

 ۱۱ - ۳ ٦ ۲ العلوم
التطبيقية الطبية العلوم  ۲ ٥ ۱۳ - ۲۰ 

*األسنان طب  - ۷ ۲ ۱۰ ۱۹ 
 ۲ - ۱ ۱ - التربية

*السياسية والعلوم الحقوق  - ۱ ۱٤ - ۱٥ 
 ۳۰ - ۱۷ ۱۳ - اآلداب

واآلثار السياحة  - ۱ ۱ - ۲ 
األعمال إدارة  - ۲ ۱۹ - ۲۱ 
والتخطيط العمارة  - ۲ ۱۰ - ۱۲ 

 ۷ - ۷ - - الهندسة
 والنشاط الرياضة علوم

*البدني  ۱ ٦ - - ٥ 

 وضعاف الصم برنامج
*السمع  ۱۸ ۲ - ۱ ۲۱ 

والترجمة اللغات  ٥ ۱ ۳ - ۹ 
المزاحمية فرع  - ۲ ٥ - ۷ 

والمعلومات الحاسب علوم  - - ۱ - ۱ 
المشتركة األولى السنة  - ۹ ۳ - ۱۲ 

 بن سلطان األمير
 الطبية للخدمات عبدالعزيز

 الطارئة
۳ ۳ - ۲ ۸ 

 ۲۰۳ ۱۳ ۹۹ ٦۰ ۳۱ المجموع 
 *متعاون ومتعاونة
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 )۱۹تابع جدول (

 (ب) مؤهالت المتعاونات
 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة
 ۲٥ ۳ ۱٤ ۸ العلوم

 ۱٦ ۲ ۱٤ - ادارة األعمال
 ۱۱ ٤ ٤ ۳ العلوم الطبية التطبيقية

 ٦ ٤ ۲ - اآلداب
 ۳ ۱ ۲ - اللغات والترجمة

 ٦۱ ۱٤ ۳٦ ۱۱ المجموع
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 رجال –مؤهالت المتعاونين : ۳۱شكل 

 

 نساء –: مؤهالت المتعاونين ۳۲شكل 
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 مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة: ۲۰جدول 

 
 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
 ۱۷۱۰٫۷٥ ۲٦٤ ۱۹۰٦٫٥ ۲٦۱ هـ۳۹/۱٤٤۰
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 هـ۱٤٤۰هجرية وحتى الفصل الثاني من العام  ۱٤۲٤: مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام ۳۳شكل 

 
 هـ۱٤٤۰هجرية وحتى الفصل الثاني من العام  ۱٤۲٤األول والثاني من العام : مقارنة اإلحتياج ألعداد التعاون بين الفصل ۳٤شكل 
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 : تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات األخرى ۲۱ جدول

 الجهة المستفيدة عدد المتعاونين القسم الكلية
 نوع التعاون

عدد ساعات 
 إشراف التدريس

اللغات 
 والترجمة

االنجليزية اللغة 
جامعة األميرة نورة  ۱ والترجمة

 تدريس ٦ بنت عبدالرحمن

اللغات الحديثة  
 ۲ والترجمة

معهد األمير سعود 
الفيصل للدراسات 

 الدبلوماسية
 تدريس ۱۲

الدراسات  التربية
 تدريس ٤ جامعة المجمعة ۱ القرآنية

المناهج وطرق  
جامعة األميرة نورة  ۲ التدريس

 تدريس ٤ بنت عبدالرحمن
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للعام  تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية اللجنة اإلشرافية لمشروع
 هـ۱٤۳۹/۱٤٤۰

 

حي�ث اس�تمرت اللجن�ة ف�ي  تاجتماع�ا ثماني�ةهـ، ۱٤۳۹/۱٤٤۰عقدت اللجنة خالل العام الدراسي 
 متابعة مشاريع المرحلة األولى الموضحة في الجدول التالي:

 المرحلة األولى مشاريع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية: ۲۲جدول 

نسبة  المشروع م
 اإلنجاز

 حالة المشروع
 منتهِ  مستمر متوقف

۱ 
تحديد أفضل الممارسات في دعم ومساندة طلبة 

المعرضين للتعثر، ونشرها  الطالبالسنة األولى و
 في الجامعة

٦۹%     

تطبيقية غير صفية، وبرامج تطوير برامج تدريب  ۲
     %۷۹ تعاونية للطلبة لزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج

إنشاء ودعم مركز لخدمات التوظيف والتخطيط  ۳
     %٤٥ المهني

٤ 

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

التعلم العملية ومقترحاتهم لتحسين عملية 
 المرحلة  الثانية -والتعليم

٤٥%     

تطوير إجراءات تقييم نواتج التعلم، وفعالية  ٥
     %۷۰ التدريس

توفير الدعم ألعضاء هيئة التدريس المتميزين  ٦
     %۱۰۰ والواعدين في التعلم والتعليم.

   Clickers ۱۰۰%  مشروع أنظمة االستجابة الشخصية  ۷

 

 المرحلة األولى -ثانيا: مشاريع تطوير العملية التعليمية المدعومة من بند الفورات: ۲۳جدول 

نسبة  اسم المشروع الكلية م
 اإلنجاز

 حالة المشروع
 منتهِ  مستمر متوقف

 األغذية علوم كلية ۱
     %۱۰۰ برنامج التعليم التعاوني والزراعة
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مش���اريع المرحل���ة الثاني���ة الموض���حة بالج���دول الب���دء بتنفي���ذ الع���ام الدراس���ي  ه���ذا كم���ا ت���م خ���الل
 التالي:

 المرحلة الثانية –: مشاريع تطوير العملية التعليمية ۲٤ جدول

نسبة  اسم المشروع الكلية م
 اإلنجاز

 حالة المشروع
 منتهِ  مستمر متوقف

   %۳۰ ةإنشاء عيادة صيدلي كلية الصيدلة ۱
√  

وضعاف  برنامج الصم ۲
  √  %٦٥ التأهيليةتطوير مناهج السنة  السمع

 √   %۱۰۰ تفعيل التعليم عن بعد مركز التميز ۳

  √  %۳۰ تأسيس مركز القياس والتقويم كلية طب االسنان ٤

  √  %۸٥ تحديث برنامح التمريض كلية التمريض ٥

  √  %۳۰ تطوير الخطة الدراسية لقسم الثقافة معهد اللغويات العربية ٦

نقل وتوطين الخبرات في التقنيات  معهد الملك عبدهللا ۷
 √   %۱۰۰ المتقدمة

قسم  -كلية العلوم  ۸
 الفيزياء والفلك

انشاء مركز دعم الطالب بقسم 
 √   %۱۰۰ الفيزياء والفلك

كلية العلوم الطبية  ۹
 التطبيقية

ادارة  التعلم عن طريق برنامج 
 √   %۱۰۰ الطالب المساعد

دارة االعمالإكلية  ۱۰     لم يبدا حاالت دراسية في ادارة االعمال 
 

  √  %٦۰ الوقاية من اللحن الخفي والجلي كلية التربية ۱۱
۱۲ 
انتاج الكتب الجامعية اإللكترونية  كلية التربية 

 √   %۱۰۰ عرب ۱۰۰التفاعلية 

ترميز وبناء  خطط السنة األولى  عمادة القبول والتسجيل ۱۳
 √   %۱۰۰ .المشتركة

بناء خطط البرامج الدراسية  عمادة القبول والتسجيل ۱٤
 √   %۱۰۰ المشتركة للبكالوريوس والدبلوم

 الكليات ۱٥
مشروع تطوير الخطط الدراسية 
للكليات بعد إقرار السنة األولى 

 .المشتركة
۱۰۰%   √ 

 

إجراءات التقديم على المشروع وسيكون التقديم بأذن هللا على  فة الى ذلك عملت اللجنة على أتمتةضاإ
 هـ.۱٤٤۱لياً والتي ستنطلق العام الدراسي لمشروع آالمرحلة الثالثة من ا
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 الداخلي االبتعاث برنامج
 

 مقدمة:

 ً  م�ن لطالبه�ا متمي�زة ف�رص إيج�اد نح�و منه�ا ورغب�ة الري�ادة، نح�و وس�عيها الجامع�ة لرؤي�ة تحقيقا
ً  استحداث تم العمل، لسوق مواكبة لتكون التعليمية المخرجات توجيه خالل  إث�ارة على يعمل جديداً  برنامجا

ً  الداخلي االبتعاث بشؤون يعنى البناء التنافس من جو . واألكاديمي�ة التعليمي�ة للش�ؤون الجامع�ة لوكال�ة تابع�ا
 لط�الب دراس�ية م�نح لتق�ديم المحلي�ة الش�ركات أو والمؤسس�ات الجامع�ة ب�ين شراكة لتوفير البرنامج يسعى

 المش�اركة عل�ى وتش�جيعهم والطالب�ات الط�الب ترش�يح على البرنامج ويعمل. المتميزين الجامعة وطالبات
 وذل�ك به�ا، االلتح�اق وكيفي�ة أه�دافها وأه�م المنح�ة ع�ن تعريفي�ة محاض�رات تق�ديم خ�الل من المنح هذه في

 تس��اؤالت عل��ى لإلجاب��ة المانح��ة الش��ركات أو للمؤسس��ات ممثل��ين ينف��ذها ومحاض��رات زي��ارات بتنس��يق
 ق��د الت��ي الص�عوبات وت��ذليل األساس�ية المه��ارات لتط��وير عم�ل ورش البرن��امج ويق�دم. والطالب��ات الط�الب

 المنح�ة ه�ذه عل�ى الطالب�ة أو الطال�ب حص�ول إن. الب�رامج تل�ك ف�ي التس�جيل قبل والطالبات الطالب تواجه
 درج�ة إلكم�ال الفرص�ة إتاح�ة خالل من وذلك تعالى، هللا بإذن مشرق مستقبل بناء في كبير دور له سيكون

 الحص�ول ث�م وم�ن مهارات�ه، لتط�وير ب�رامج في والمشاركة الكامل المالي بالدعم الجامعة في البكالوريوس
 .عالمي مستوى على العليا الدراسات مواصلة أو متميزة وظائف 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 
 الجامعة المتميزين تتناسب مع خطط التنمية وتواكب سوق العمل.

 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. •
 التعاون مع الجهات المانحة في إعداد مخرجات متميزة من الطالب. •
 .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. •
 االجتماعات وورش العمل بين الجهات المانحة والطالب.  التنسيق لعقد •
  .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 •
 المشاكل األكاديمية التي قد تواجه الطالب الحاصلين على المنح أثناء الدراسة.المساهمة في حل  •
 التنسيق مع الجهات المانحة لتدريب الحاصلين على المنح خالل فترة الفصل الدراسي الصيفي. •

 
 البرامج الحالية: 

 طالب القوات الجوية الملكية السعودية. -
 .)بكسا( السعودية للصناعات األساسية شركةالطالب  -
 .طالب قوة الصواريخ االستراتيجية -

 

 :هـ ٤۰۱٤-۹۱٤۳االنجازات 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 ۲۰قبول عدد (  -
 الداخلي.

برنامج  -قوة الصواريخ االستراتيجيةالمتميزين والمبتعثين من قبل  طالبالمن ) ۱٥قبول عدد ( -
 .االبتعاث الداخلي

 
 هـ۱٤۳۹/۱٤٤۰أعداد الطالب المسجلين بالبرنامج لعام  : ۲٥جدول 

 عدد الطالب اسم البرنامج م

 ۹٦ الجوية الملكية السعوديةطالب القوات  ۱

 ٦۱ )سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية طالب ۲

 ۳٦ طالب قوة الصواريخ االستراتيجية ۳
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 والموهوبين المتفوقين الطلبة برنامج
 

  رؤية ا:ال

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

 رسالة:ال

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 

  ى المستوى العلمي والعملي.األكاديمي ومجاالت الموهبة لديهم عل

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

 .ومجاالت الموهبة المتعددة والمتميزة على مستوى الجامعة والمجتمع
للمساهمة في جهود تطوير وإبراز القدرات والمهارات لطلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين  .۲

  .التنمية والتطوير على مستوى الجامعة والمجتمع
فاق التفكير للطلبة المتفوقين والموهوبين، وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات التنمية تنمية آ .۳

 .ةالمعاصر
ة تمكين طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين من االستفادة القصوى من البرامج والشراكات الداخلي .٤

والخارجية للجامعة والمتعلقة باألبعاد التعليمية واألكاديمية والبحثية وكذلك المتعلقة بالموهبة 
 .واإلبداع واالبتكار

في جميع  الطلبةنشر وترسيخ ثقافة التفوق والموهبة في الجامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بين  .٥
 .كليات الجامعة

 
 :مخرجاتال

المتميزة والمتفوقة في مجاالت العلم والمعرفة والموهبة واإلبداع قادرة على جيل من الكفاءات  .۱
 .المساهمة الفاعلة في مجتمع المعرفة وتنميته

 .أعمال وانتاجات في مجاالت المعرفة والعلوم والموهبة للطلبة المتفوقين والموهوبين بالجامعة .۲
 .عبرامج إثرائية متخصصة في رعاية التفوق والموهبة واإلبدا .۳
 .نشرات ومطويات متعلقة برعاية التفوق والموهبة في الجامعة .٤
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 البرنامج: مسارات
 

 مسارات رئيسة:
 مسار الطلبة المتفوقين. .۱
 مسار الطلبة الموهوبين. .۲

 
 مسارات مساندة:

 مسار التلمذة .۱
 

 إدارات الجامعة المساندة:

 كليات الجامعة. •
 عمادة السنة األولى المشتركة. •
 المهارات.عمادة تطوير  •
 عمادة شؤون الطالب. •
 عمادة القبول والتسجيل. •
 عمادة شؤون المكتبات. •
 عمادة البحث العلمي. •

 
 منسوبي البرنامج:

 اللجنة التنفيذية الدائمة. •
 إدارة البرنامج. •
 منسقي ومنسقات الكليات. •
 الطالب والطالبات المتفوقين والموهوبين. •
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 هـ:۹۱٤۳/٤۰۱٤انجازات البرنامج للعام 

 التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعود ومؤسسة موهبة. .۱
 تكريم الطلبة مجتازي البرامج اإلثرائية الصيفية. .۲
ساعة تدريبية لطالب وطالبات مسار الطلبة  ۲٥۰ورشة عمل ودورة تدريبية بواقع  ٥۳تنفيذ  .۳

 المتفوقين.
لطالب وطالبات مسار الطلبة ساعة تدريبية  ۱۹۲ورشة عمل ودورة تدريبية بواقع  ٤٤تنفيذ  .٤

 الموهوبين.
 لقاء علمي مع عالم وخبير لطلبة البرنامج. ۱٥تنفيذ  .٥
زيارات علمية وإطالعية لطلبة البرنامج شملت: مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال،  ۸تنفيذ  .٦

ية النانو، مجلس الشورى، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معهد الملك عبدهللا لتقن
وكالة األنباء السعودية (واس)، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، معرض الرياض الدولي 

 للكتاب.
 طالباً وطالبة البرامج اإلثرائية (التلمذة مع خبير) في مسار التلمذة. ۲۷إنهاء  .۷
 لت:برامج بحثية وتدريبية لطلبة البرنامج خالل فترة اإلجازة الصيفية شم ۷توفير  .۸

 برنامج إثرائي خارجي في إكسفورد ببريطانيا -
 برنامج الرازي اإلثرائي البحثي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث. -
 .بمركز األبحاث بمركز الملك فهد الوطني لألورامالتدريب  -
 برنامج الواحة اإلثرائية الصيفية بالمدينة الجامعية للطالبات. -
 ر المهارات.برنامج جاهز بعمادة تطوي -
 برنامج إعداد القيادات الشابة بعمادة تطوير المهارات. -
 التدريب في أرامكو السعودية. -

 سبع مشاركات في معارض ومؤتمرات. .۹
 معرض اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع. -
 معرض اسبوع المهنة والخريج. -
 المشاركة في المؤتمر الثالث عشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين بالقاهرة. -
 المشاركة بمبادرة مستقبلي مسؤوليتي بمدارس األبناء بالكلية الحربية بالعيينة. -
 المشاركة في المعرض المصاحب للقاء إنجاز بجودة. -
 في مدارس التربية النموذجية. ۲۰۱۹المشاركة بملتقى اختيار التخصص الجامعي الثامن  -
 .۸۸معرض بمناسبة اليوم الوطني  -

 في المسابقات. دعوة طلبة البرنامج للمشاركة .۱۰
 جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين -
 مسابقة المهارات بمنطقة الرياض -

 إصدارات البرنامج .۱۱
 النشرة الفصلية السابعة -
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 دليل البحث عن وظيفة -
خبر في  ۷۰خبر في البوابة اإلخبارية للجامعة و  ۱۱٤خبر عن البرنامج شملت  ۱۸٤نشر  .۱۲

 واإللكترونية.الصحافة الورقية 
 عدد الطلبة في البرنامج: .۱۳

 طالباً وطالبة من طلبة الجامعة في مساراته األربعة موزعين كتالي: ۲۱۳۸يرعى البرنامج 

 

 

 : توزيع طالب وطالبات البرنامج على مساراته األربعة۲٥شكل 

 
إنجازاً خالل العام  ۲۰إنجازات خاصة بطلبة البرنامج، حقق طلبة البرنامج المتفوقين والموهوبين  .۱٤

 هـ، وهي: ۱٤٤۰-۱٤۳۹الدراسي 
  موهوبات جامعة الملك سعود يحصدن مراكز متقدمة في مسابقة التطوير واإلبداع من أجل

 التحول الرقمي.
  من جامعة هارفرد بعد نشر بحثه الطالب الموهوب وليد صدّيق يحصل على منحة بحثية

 Biomedical األول في مجلة

 طالب
٥۸% 

 طالبات
٤۲% 

مسار الطلبة المتفوقين 
 طالب وطالبة ۱۱٥٤

 طالب
٥۲% 

 طالبات
٤۸% 

مسار مستمري التفوق 
 طالب وطالبة ٥۹۷

 طالب
۳۲% 

 طالبات
٦۸% 

طالب  ٦٥مسار التلمذة 
 وطالبة

 طالب
۲۸% 

 طالبات
۷۲% 

مسار الطلبة الموهوبين 
 طالب وطالبة  ۳۲۲
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 الموهوبة عائشة الريّس تصدر كتابها األول في معرض الرياض الدولي للكتاب 
  بحث للطالبة الموهوبة سارة سيد يفوز بالمركز الثالث في مؤتمر دبي الدولي للصيدلة

 ۲۰۱۹والتكنولوجيا
 لمركز الثاني في بطولة المملكة األولى للسيداتالطالبة الموهوبة ابتهال األسمري تحصد ا 
 الموهوبة عذاري الشمري تشارك بموهبتها في يوم التمريض الخليجي 
  مشروع طالبات جامعة الملك سعود "ماي الب" يفوز بالمركز الثاني في هاكاثون التعلم

 اإللكتروني
 مسابقة تحدي فوز مشروع الصيدلية الذكية لطالبات الجامعة الموهوبات بأحد جوائز 
  طموح ۱۰۱الطالب الموهوب عبدالعزيز الشمري يفوز بالمركز األول لجائزة الشباب 
  الطالبة الموهوبة عفراء الزعبي تحصد جائزة أبحاث العلوم الصيدالنية في مؤتمر سيفا

 الدولي
  الطالبة الموهوبة الهنوف العبيشي تفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين

 والموهوبين عن فئة الموهوبين
  طلبة جامعة الملك سعود يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات

 ۲۰۱۸واالتصاالت 
 الطالبة الموهوبة العنود الحقباني تحقق المركز األول في هاكثون االبتكار الصحي 
  المتفوقين والموهوبينتعيين أول معيد من الدفعة األولى من خريجي برنامج الطلبة 
 الطالبة الموهوبة مها البراك تحصد الميدالية الفضية بمعرض وارسو الدولي 
  حصول الطالب سعود البشير على أول ميدالية فضية عالمية في تاريخ اإلتحاد الرياضي

 في بطولة الجامعات العالمية في اليابان. ٦۰للجامعات السعودية في وزن تحت 
 ناشري على ميدالية برونزية في بطولة الجامعات العالمية في اليابانحصول الطالب فرج ال. 
  تحصل على الميدالية البرونزية من معرض كيوي الدولي  المخترعة سارة خضر عبدالحميد

 وجائزة خاصة من اتحاد المخترعين التايواني ۱۸
 به في  حصلت الطالبة المتفوقة آية الشرقي على المركز األول في البحث الذي شاركت

فعاليات "المدرسة الصيفية لألبحاث" والتي نظمها مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث 
 ).الطبية (كيمارك

  مشروع الطالب عبدالمجيد الشهري يحصل على المركز الثاني بمسابقة تصميم المباني
 .التعليمية والتي نظمتها وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني
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 السمع وضعاف الصم والطالبات للطالب العالي التعليم برنامج
 

إيماناً من جامعة الملك سعود بدورها الرائد في قضية تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد حرص�ت   
على إتاحة الفرصة ألبنائنا وبناتنا الصم وضعاف السمع لاللتحاق بالجامعة وذلك من خالل التسجيل بالسنة 

ألول�ى م�ن نوعه�ا عل�ى مس�توى الع�الم العرب�ي حي�ث ب�دأ العم�ل من�ذ أكث�ر م�ن ث�الث التأهيلية وهي تعتب�ر ا
سنوات ، وذلك من خالل تشكيل عدة لجان تخصصية لها عالق�ة بتعل�يم األش�خاص الص�م وض�عاف الس�مع 
مث��ل اللجن��ة العلمي��ة، ولجن��ة المن��اهج، ولجن��ة الخ��دمات المس��اندة...إلخ، وك��ان م��ن نتائجه��ا  ب��دء القب��ول ف��ي 

ج الس���نة التأهيلي���ة للط���الب والطالب���ات الص���م وض���عاف الس���مع بالجامع���ة خ���الل الع���ام الج���امعي برن���ام
  هـ حيث تم ترشيح المقبولين في ضوء المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة العلمية.۱٤۳۲/۱٤۳۳

 الرؤية :

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

 الرسالة :

أن يكون البرنامج بمثابة بيت خبرة ومرجعية علمية ف�ي مج�ال تعل�يم وت�دريب وتأهي�ل األش�خاص  
 العربي.مجتمع المحلي و الصم وضعاف السمع والعاملين معهم، وذوي العالقة ، وإقامة شراكات مع ال

 البرنامج:القيم التي يقوم عليها 
 اإلتقان. .۱

 التعاون والعمل الجماعي. .۲

 تعزيز الهوية. .۳

 المسؤولية االجتماعية. .٤

 العدالة وتكافؤ الفرص. .٥

 هداف :األ
 تنمية المهارات اللغوية لألشخاص الصم و ضعاف السمع.  -۱
 .بإتقانلغة اإلشارة  بواسطةإعداد كوادر بشرية قادرة على الترجمة   -۲
 قادرة على تقديم الخدمات المساندة المالئمة لألشخاص الصم وضعاف السمع.إعداد كوادر بشرية   -۳
 إداريين) قادرة على التعامل مع األشخاص الصم وضعاف السمع. -إعداد كوادر بشرية (مهنيين -٤
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تدريب وتأهيل العاملين مع األشخاص الصم وضعاف السمع أثناء الخدمة وفق أحدث التوجهات  -٥
 العلمية في المجال.

إصدار رخصة مزاولة مهنة وتنظيم مجال الترجمة بلغة اإلشارة، من حيث اعتماد أهلية المترجمين  -٦
 ترجمة لغة اإلشارة.

القيام بالمشاريع والدراسات الوطنية المتعلقة بتعليم و تدريب و تأهيل األشخاص الصم وضعاف السمع  -۷
 والعاملين معهم.

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

 السمع وذوي العالقة في المجتمع.
وكيفية التعامل  واحتياجاتهم وخصائصهم قدراتهمبتوعية المجتمع باألشخاص الصم وضعاف السمع  -۱۰

 معهم.
 

 وحدات البرنامج :

 وحدة الشؤون التعليمية . .۱
 وحدة اإلرشاد األكاديمي. .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
 وحدة الشؤون اإلدارية. .۸
 وحدة الشؤون المالية. .۹

 واإلعالم وحدة العالقات العامة .۱۰

 السمع (قسم الطالب) إحصائية بأعداد الطالب والطالبات الصم وضعاف: ۲٦جدول 

 المجموع ضعاف سمع صم المرحلة م
 ۲۷ ۲۰ ۷ السنة التأهيلية ۱
 ۸ ٦ ۲ السنة األولى المشتركة الفصل األول ۲
 ۱ ۱ - السنة األولى المشتركة الفصل الثاني ۳
 ۳۳ ۲۳ ۱۰ التربيةكلية  ٤
 ٥ ۳ ۲ كلية السياحة واآلثار ٥
 ۳ ۳ - كلية علوم الرياضة والنشاط البدني ٦
 ۱ ۱ - كلية اآلداب ۷
 ۱ ۱ - كلية الحقوق والعلوم السياسية ۸

 ۷۱ ٥۲ ۱۹ المجموع
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 الطالبات): إحصائية بأعداد الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع (قسم ۲۷ جدول

 

 المجموع ضعاف سمع صم المرحلة م
 ۲٦ ۱۷ ۹ السنة التأهيلية ۱
 ۱۸ ۱۲ ٦ السنة األولى المشتركة الفصل األول ۲
 ٤ ۳ ۱ السنة األولى المشتركة الفصل الثاني ۳
 ٥٦ ۳۳ ۲۳ كلية التربية ٤
 -- -- -- كلية السياحة واآلثار ٥
 ۱ ۱ -- كلية علوم الرياضة والنشاط البدني ٦
 ٤ ٤ -- كلية اآلداب ۷
 -- -- -- كلية الحقوق والعلوم السياسية ۸

 ۱۰۹ ۷۰ ۳۹ المجموع
 

 : مقررات السنة التأهيلية۲۸جدول 

 الــرمز اسم المــقرر م
 ۱۰۰ ۱القراءة المنهجية  ۱
 ۱۱۱ ۱القراءة الحرة ۲
 ۱۰۲ ۱الكتابة المنهجية  ۳
 ۱۰۳ ۱الكتابة الحرة  ٤
 ۱۰٤ ۱النشاط اللغوي المنهجي  ٥
 ۱۰٥ ۱هالنشاط اللغوي الحر ٦
 ۱۰٦ ۱قواعد اللغة العربية  ۷
 ۱۱۰ ۲القراءة المنهجية  ۸
 ۱۱۱ ۲القراءة الحرة  ۹

 ۱۱۲ ۲الكتابة المنهجية  ۱۰
 ۱۱۳ ۲الكتابة الحرة  ۱۱
 ۱۱٤ ۲النشاط اللغوي المنهجي  ۱۲
 ۱۱٥ ۲هالنشاط اللغوي الحر ۱۳
 ۱۱٦ ۲قواعد اللغة العربية  ۱٤
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 هـ قسم الطالب۱٤۳۹/۱٤٤۰اإلحصائية األكاديمية للعام الجامعي : ۲۹ جدول

 

 ۲۷ لدخول السنة التأهيلية عدد الطالب المقبولين
 ۱۲ غير المجتازين في السنة التأهيلية
 ۱۱ المنتقلين للسنة األولى المشتركة

 ٤ المنسحبين من السنة التأهيليةعدد الطالب 
 - الطالب المحرومينعدد 

 ۳ عدد الطالب المعتذرين عن المقررات
 ۲ عدد الطالب المعتذرين عن فصل دراسي

 - عدد غرف المصادر
 ۹۳ عضاء هيئة التدريسأ التواصل مع

 ۹۹ عدد الجداول الدراسية للطالب
 ۲۸ الميدانية عدد الفعاليات / الزيارات

 ۱٤ طالب التدريب الميداني عدد
 ساعة ۱۸۷۹ للمتعاونين عدد الساعات الدراسية

 

 قسم الطالبات هـ۱٤۳۹/۱٤٤۰اإلحصائية األكاديمية للعام الجامعي : ۳۰ جدول

 ۲۷ لدخول السنة التأهيلية عدد الطالبات المقبوالت
 ۱٦ غير المجتازات من السنة التأهيلية
 ۱۰ المنتقالت للسنة األولى المشتركة

 ۱ عدد الطالبات المنسحبات من السنة التأهيلية
 ۲ الطالبات المحروماتعدد 

 ۱ عدد الطالبات المعتذرات عن المقررات
 ۲ عدد الطالبات المعتذرات عن فصل دراسي

 ۱٦ عدد غرف المصادر
 ۱۰۷ عضاء هيئة التدريسأ التواصل مع

 ۳۰ الدراسية للطالباتعدد الجداول 
 ۱٤ الميدانية عدد الفعاليات / الزيارات

 ۹ التدريب الميداني عدد طالبات
 ۳۳۸٦ للمتعاونات عدد الساعات الدراسية
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 قسم الطالب -هـ ۱٤٤۰-۱٤۳۹: إحصائية الفعاليات والزيارات للعام الجامعي ۳۱ جدول

 العدد الفعالية م
 ۱۰ الزيارات ۱
 ۳ الدورات التدريبية ۲
 ۲ الملتقى ۳
 ۲ ورشة عمل ٤
 ۲ احتفالية ٥

 

 قسم الطالبات -هـ ۱٤٤۰-۱٤۳۹: إحصائية الفعاليات والزيارات للعام الجامعي ۳۲ جدول

 العدد الفعالية م
 ۱۰ الزيارات ۱
 ۱۰ الدورات التدريبية ۲
 ۲ الملتقى ۳
 ۱ عملورشة  ٤
 ۸ احتفالية ٥

 

 )۸۸( اليوم الوطنياحتفالية  مشاركة البرنامج في

 

  

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%A8%D9%A8?src=hash
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  المشرف العامب الطالب لقاء

=
 إدارة جمعية إرادةاستقبال رئيس مجلس 

  
  مشاركة البرنامج في اليوم العالمي للمعلم بإقامة دورة في أساسيات لغة اإلشارة
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توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع بالجامعة والجمعية السعودية 

   لإلعاقة السمعية
 

 
 البرنامج لركن االتصاالت هيئة محافظ زيارة
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 الشامل الوصول برنامج
 

يمثل برنامج الوصول الشامل مشروعاً نوعياً بالجامعة لتهيئة البيئة الداعمة لذوي اإلعاقة، من خالل 

أو تعليمية لضمان المشاركة ودعم التحول  االلتزام بالمعايير الدولية في تذليل أية عوائق معمارية أو تقنية

إن الوصول الشامل يعمل على توطين التطبيقات والمواءمات الخاصة بما نحو جامعة للجميع، حيث 

هـ  بتعميم الوصول الشامل بالمملكة، ۲۲/۹/۱٤۳٤وتاريخ  ۳٥۳٦۳يتوافق مع القرار السامي رقم : 

باإلضافة إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس بالخبرة الكافية لتدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة للتعليم والتعلم في 

تمتعون فيها باالستقاللية، وعلى مستوى اإلنجاز العملي فقد قام البرنامج بإصدار خمس ادلة إرشادية بيئة ي

ريادية في مجال تقديم الخدمات التعليمية والتقنية والهندسية لألفراد ذوي اإلعاقة، فضال" عن الشراكة مع 

 عدد من الجهات الداخلية والخارجية لنشر مفهوم الوصول الشامل.

 

ل البرن��امج م��ن خ��الل وحدات��ه المختلف��ة عل��ى تحقي��ق اه��داف وكال��ة الجامع��ة للش��ؤون التعليمي��ة ويعم��

واألكاديمية ورؤيتها فيما يختص بدعم الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بالجامعة من خالل العم�ل بوحدات�ه 

اف وكالة الجامعة المختلفة، حيث تم تحقيق مجموعة من أهداف الخطة السنوية للبرنامج والمتوافقة مع أهد

 للشؤون التعليمية واألكاديمية والتي تم اعتمادها من قبل سعادة الوكيل.

 

 الرؤية :

 .الريادة في توفير بيئة جامعية داعمه لذوي اإلعاقة 

 الرسالة :

 رفع كفاءة الجامعة في دعم األفراد ذوي اإلعاقة من خالل االلتزام بالمعايير الدولية في تذليل اية  

 .معمارية أو تقنية لضمان المشاركة ودعم التحول نحو جامعة متاحة للجميععوائق 
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 األهمية :
تنبع أهمية برنامج "الوصول الشامل " من توجه أهداف الجامعة وخطتها االستراتيجية نحو خدمة 

بجامعة الملك الطالب ذوي اإلعاقة وتوفير بنية تحتية سواًء تقنية أو هندسية داعمة لألفراد ذوي اإلعاقة 
 سعود تتمتع باالستدامة.

وفي هذا اإلطار يمثل البرنامج مشروعاً نوعياً بالجامعة لتهيئة البيئة الداعمة لذوي اإلعاقة ويقوم  
على توجهات عالمية معاصرة، كما يتيح البرنامج الفرصة لدعم فريق من األفراد المؤهلين علمياً وتدريبياً 

مل كأولوية لتقديم الخدمات للجميع، باإلضافة إلى تزويد أعضاء هيئة على توطين مفهوم الوصول الشا
التدريس ومعاونيهم بالخبرة الكافية لتدريب وتأهيل الطالب ذوي اإلعاقة للتعلم في بيئة يتمتعون فيها 
باالستقاللية إلى جانب دوره كبيت خبرة لتقديم أفضل الممارسات العالمية للجامعات والمؤسسات التعليمية 

  .األخرى في هذا المجال
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 متابعة معالي مدير الجامعة لمشروعات الوصول الشامل على ارض الواقع

 

 :الهدف العام

 توفير بيئة جامعية داعمة لمنسوبي جامعة الملك سعود من ذوي اإلعاقة.
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 :األهداف الفرعية

 ثقافة وهوية الجامعة.نشر ثقافة التصميم الشامل بالجامعة، والعمل على أن تكون جزءاً من  .۱
تطوير النظم واآلليات لتحقيق التطوير والتقويم المستمر لبيئة الجامعة المعمارية والتقنية لتتناسب  .۲

 مع احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة.
تقديم االستشارات العلمية، وتطوير الحلول العملية، وإجراء الدراسات البحثية التي تساعد على  .۳

 م الشامل بالجامعة.تعزيز ممارسات التصمي
تقديم الدعم والمشورة لوحدات الجامعة المختلفة في كل ما يتعلق بقضايا التصميم والوصول  .٤

 الشامل.
دراسة وإبداء الرأي في كل ما يحال للبرنامج من مكاتبات أو دراسات ذات عالقة بمهام وأهداف  .٥

 البرنامج.
 قة بقضايا تهيئة الجامعة لذوي اإلعاقة.اإلسهام في تحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية المتعل .٦
 التعرف على معوقات الوصول الشامل التي تواجه جهات الجامعة واقتراح الحلول المناسبة لها. .۷
تكوين اللجان وفرق العمل الالزمة لدراسة القضايا المرتبطة بالوصول والتصميم الشامل ووضع  .۸

 الخطط المناسبة.
نية بناءه بين الجامعة والمؤسسات التعليمية األخرى المتميزة العمل على إقامة عالقات علمية ومه .۹

في أدائها لالستفادة من خبرات تلك المؤسسات في جميع ما له عالقة بفلسفة وممارسات التصميم 
 الشامل.

 
 االجتماع مع الطالب ذوي االعاقة للوقوف على مدى كفاية الخدمات المقدمة لتمكينهم أكاديمياً 
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هـ ) بوحدة التصميم الشامل لتسهيل الوصول ۱٤٤۰-۱٤۳۹األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها (: ۳۳جدول 

 لجامعةلمباني ا

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة المتبقية إلتمام 
 العمل

۱ 
مشروع تأهيل المسارات 

الخارجية الرئيسية بالجامعة 
 مع سكن الطالب .وربطها 

 تم وضع الخطة التنفيذية لتأهيل المسار. •
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 .

 االستالم النهائي للمشروع.يتم حالياً  •

۹۰% 

% للمتابعة ۱۰
ومراجعة والصيانة 

األعمال الستالم 
 المشروع بشكل نهائي.

۲ 

إعادة التأهيل بمبانى  مشروع 
(عمادة القبول الجامعة 

لبهو الرئيسي والتسجيل و ا
داب وكلية والمكتبة و كلية اآل

 العلوم السياسية)التربية وكلية 

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

ومدى مطابقتها لالشتراطات العالمية 
للوصول الشامل  (تطبيق قائمة التدقيق 

Chick List. ( 
مراجعة التصميمات مع تحديد وسائل  •

الوصول الشامل من خرائط متعددة الحواس 
كية و تأهيل المصاعد وعالمات ولوحات ذ

 الساللم ومسارات داخلية وخارجية.
متابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة  •

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

االستالم المكونة من وكالة الجامعة 
 للمشاريع.

۸٥ % 
% للمتابعة ۱٥

واالستالم  والصيانة
 النهائي

 
۳ 

مراجعة وتحديث قائمة تدقيق 
المباني لرصد العوائق القابلة 

 لإلزالة بسهولة.

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

 للدليل
 مراجعة الدليل في صورته المبدئية. •

۱۰۰%  

إجراءات ريب على التد ٤
 عاقةاالخالء لذوي اإل

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

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 

من ذوي  والطالبات
 اإلعاقة

تدريب الطالب ذوي اإلعاقة  ٥
البصرية على استخدام 

تم التدريب على إجراءات استخدام المسارات  •
% جاري التنسيق ٤۰ %٦۰الداخلية والخارجية لذوي االعاقة حيث تم 

مع شركة ابصار 
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 تدريب عدد الطالب بشكل مبدئي. المسارات األرضية.
مع الشركة المنفذة للمشروع لعمل التنسيق  •

 تدريب شامل للطالب.

 لتدريب الطالب.

٦ 

وضع مسار محدد لسيارات 
الكهربائية لتأمين  الجولف

الطالب عند استخدام 
 المسارات األرضية.

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

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

 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.

جارى العمل على استكمال المالحظات من  •
 قبل المقاول.

۸۰% 

% جارى العمل ۲۰
على استكمال 

المالحظات من قبل 
 المقاول.

۸ 
العمل بمشروع إعادة التأهيل 

للمدينة الجامعية للطالبات 
 بالدرعية.

بمتطلبات جارى حصر المالحظات المتعلقة  •
 %٤۰ الوصول الشامل بالمشروع

% جارى حصر ٦۰
المالحظات المتعلقة 
بمتطلبات الوصول 
 الشامل بالمشروع

 
 

 
 تم االنتهاء من قائمة تدقيق المباني وتحديث محتواها ليتوافق مع طبيعة مباني الجامعة 
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 تقديم ورش عمل لإلخالء والطوارئ لذوي االعاقة

 

 
 المكتب الهندسي االستشاري لتأهيل مدينة الشارقة لذوي االعاقةاالجتماع مع 
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 ة التقنية المساعدة لذوي االعاقةهـ ) بوحد۱٤٤۰-۱٤۳۹األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها (: ۳٤جدول 

 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة المتبقية 
 العملإلتمام 

متابعة اعتماد واستالم وسائل التقنية  ۱
المساعدة بمشروع إعادة التأهيل 

بمباني الجامعة (عمادة القبول 
والتسجيل والبهو الرئيسي والمكتبة 

وكلية اآلداب وكلية التربية وكلية 
 العلوم السياسية)

مراجعة وسائل الوصول الشامل  •
 والمحتوي الرقمي الخاص بها.

عمادة التعامالت التنسيق مع  •
اإللكترونية الستالم وصيانة الوسائل 

 وأنظمة التشغيل الخاصة بالمشروع

لالستالم  ٤۰% ٦۰%
 والصيانة والتدريب.

متابعة صيانة وتأهيل معامل ذوي  ۲
اإلعاقة بالجامعة باألجهزة والبرامج 

 المتوافقة.

تم متابعة صيانة وتأهيل معمل ذوي 
وجارى االعاقة بالسنة التحضيرية 

 مراجعة االعمال.
% للمتابعة ۲۰ % ۸۰

 والصيانة والتدريب.

۳ 

وضع معايير سهولة الوصول لتهيئة 
 المحتوى االلكترونية لذوي االعاقة

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

تم تشكيل لجان فرعية لوضع متطلبات  •
 العمل على المعايير.

على وضع معايير إنتاج  يتم العمل •
المقررات االلكترونية لذوي اإلعاقة 

 بالجامعة.

۸۰% 
% للعمل على ۲۰

وضع المعايير 
 بشكل اجرائي.

٤ 

تفعيل خدمة القارئ البصري باالكواد 
الذكية بالنسخة المطبوعة لرسالة 

 الجامعة

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

 اإلعاقةذوي 
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% 
لى % للعمل ع۲۰

وضع الكود بشكل 
 دائم ونهائي.

٥ 

المشاركة بفعاليات داخل الجامعة 
 وخارجها.

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

 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.
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وضع المواصفات الفنية لألجهزة  ٦
ة للطالب والطالبات والتقنيات المساعد

 ذوي اإلعاقة.

تم وضع المواصفات الفنية لألجهزة  •
والطالبات والتقنيات المساعدة للطالب 

ذوي االعاقة لطرحها من قبل إدارة 
 المشتريات بالجامعة.

 % للمتابعة۱۰ % ۹۰

 
۷ 

إعادة التدقيق واصدار النسخة الثانية 
من دليل اإلجراءات التنفيذية لسهولة 

الوصول للمواقع والخدمات 
 اإللكترونية بجامعة الملك سعود.

تمت مراجعة وتدقيق النسخة الثانية من  •
اإلجراءات التنفيذية لسهولة دليل 

الوصول للمواقع والخدمات اإللكترونية 
 بجامعة الملك سعود.

۹٥% 

% تعديل ٥
المالحظات وإعادة 

ارساله للمطابع 
للنشر والتدريب 

 عليه.
۸ 

التواصل من خالل أدوات التواصل 
االجتماعية االلكترونية مع طالب 

 جامعة الملك سعود من ذوي اإلعاقة.

(خدمة وصول) على تمت متابعة  •
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 

 ةراء الدراسات الميدانية والتتبعيإج
ة لتطوير البيئة االلكترونية بالجامع

 اإلعاقة.لذوي 

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

الذكية على الجوال لمساعدة ذوي 
االعاقة وجارى العمل على دراسة 

حول مدى رضا الطالب ذوي اإلعاقة 
 من الخدمات االلكترونية بالجامعة.

۸۰% 
% لالنتهاء من ۲۰

دراسة التطبيقات 
 الذكية

۱۰ 
تطوير مواقع الكليات بمتطلبات سهولة 

الوصول لذوي اإلعاقة للمحتوي 
 االلكتروني

تم االجتماع مع المسؤولين لرفع  •
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 

اص تطوير الموقع االلكتروني الخ
 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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 تقديم ورش العمل المتخصصة بالتقنية المساعدة
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 الخدمات التعليمية واألكاديمية هـ ) بوحدة تطوير۱٤٤۰-۱٤۳۹األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها (: ۳٥جدول 

 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة 
المتبقية 

 إلتمام العمل

۱ 

للتوعية  عمل خطة
بالوصول الشامل وحقوق 

الطالب ذوي اإلعاقة 
وواجبات أعضاء هيئة 

 التدريس تجاههم .

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

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

مع عمادة تطوير المهارات لتوعية أعضاء  تم التعاون •
 هيئة التدريس بحقوق الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة.

۹۰% 

% للمتابعة ۱۰
من الجهات ذات 
العالقة لتسهيل 

 الخدمات.

۲ 
متابعة اعمال اللجنة الدائمة 
العليا لخدمات ذوي اإلعاقة 

لتسهيل الخدمات الالزمة 
 لذوي اإلعاقة بالجامعة

اللجنة الدائمة العليا لذوي اإلعاقة لتسهيل تم العمل مع  •
 % ۸۰ الخدمات الالزمة لذوي اإلعاقة بالجامعة.

% للمتابعة ۲۰
والعمل فيما 
يستجد من 

 أعمال اللجنة.

۳ 

مراجعة وتنقيح دليل القواعد 
واإلجراءات التنظيمية 
ونشره وتوزيعه على 

 القطاعات الجامعية المختلفة
من إدارات وكليات 

 وعمادات

تمت مراجعة دليل القواعد واإلجراءات التنظيمية ونشره  •
وتوزيعه على القطاعات الجامعية المختلفة بالنسخ 

االلكترونية ومخاطبة عمادة شؤون الطالب والقبول 
والتسجيل والدراسات العليا لنشر النسخة االلكترونية على 

 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

 تقديم محاضرة بهذا الموضوع -۱
زيارة الطالب ذوي اإلعاقة للبرنامج للتعرف على  -۲

 مهامه واهدافه

۹۰% 

% جارى ۱۰
متابعة خطة 

شر الوعي بهذا ن
 الشأن.

٥ 
إعداد دراسة حول القبول 

الموحد للطالب ذوي 
 اإلعاقة.

 

عداد دراسة حول القبول الموحد للطالب ذوي إجارى 
 %۸۰ اإلعاقة بالجامعة والخدمات المرتبطة به.

% جارى ۲۰
استكمال 
إجراءات 
 الدراسة.

٦ 

 المشاركة بفعاليات
اليوم العالمي للعصا  •

 البيضاء
العالمي للمعلم بكلية اليوم  •

 التربية
المؤتمر الدولي الخامس  •

 لإلعاقة والتأهيل

تمت المشاركة بمحاضرة حول حقوق وواجبات الطالب ذوي  •
 اإلعاقة في التعليم العالي بفعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء

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

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

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

تمت المشاركة بالمعرض التعريفي باليوم العالمي للمعلم بكلية  •
 التربية.

تمت المشاركة بورقتي عمل حول إنجازات برنامج الوصول  •
 الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل. الشامل بجلسات المؤتمر

تمت المشاركة بالمعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الخامس  •
 لإلعاقة والتأهيل.

۱۰۰%  
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كما قام البرنامج باالشتراك والتنسيق لوضع القواعد المنظمة والسياسات الالزمة لتقديم الخدمات لذوي 

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

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

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

 جامعة.بال
 جامعة.الجارى العمل على سياسة إجراءات االخالء والطوارئ لذوي اإلعاقة ب •
جارى العمل على سياسة الموائمات والتكيفات التعليمية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة  •

 .بالجامعة
 

 ويشمل المحتوى العلمي للبرنامج ما يلي:
 

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

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

 وقد استفاد من هذا البرنامج الفئات التالية:
فئات اإلعاقة المشمولة بدليل القواعد واإلجراءات التنظيمية لخدمات من  لطالب والطالباتا جميع -

 الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود.
 منسوبى الجامعة من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس. -
 المواقع اإللكترونية للكليات المختلفة. -
 تعليم العالي.عقد اتفاقية تعاون مع برنامج الطالب الصم بال -
مرك�ز -ش�ركة تط�وير القابض�ة  -جامعات أخرى حيث تمت االستفادة من البرن�امج كبي�ت خب�رة ف�ى : -

 -جامعة االم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المية  -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  –قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم الرياض  –معهد اإلدارة العامة  -الرياض 

  شبكة قادرون للتمكين الوظيفي. -االجتماعية
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