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كلمة الوكيل

أ.د. محمد بن صالح النمي

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

الحمد هلل  والصالة والسالم على خير خلق اهلل، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن وااله.  

وتطويره،  التعليم  في خدمة  جاهدة  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكالة  تسعى   
لالستثمار في بناء االنسان، فكرًا وعلمًا، وتضاعف جهدها من أجل بيئة تعليمية أكاديمية رائدة، ومحفزة 

وجاذبة.

ويتبين هذا الجهد من خالل : تنفيذها لعدد من البرامج والمشاريع التطويرية، وقيامها أيضًا   
بإطالق عدد من المبادرات والفعاليات وورش العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي كانت محل 

عناية ورعاية، ودعم من لدن معالي مدير الجامعة – يحفظه اهلل-.

من  إنجازه  تم  ما  أبرز  يتضمن  والذي  1441هـ،  للعام  للوكالة   السنوي  التقرير  تقديم  ويسرني   
الخطط والبرامج والمشاريع، وما تم عقده من لقاءات وورش عمل، وفعاليات؛ تستهدف البيئة التعليمية 
لتجعلها محفزة لإلبداع والتميز، وتبني نظامًا إداريًا داعمًا للوكالة ينسجم مع خطط التنمية واحتياجات 

سوق العمل.
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نبذة عن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:

تعنى  التي  الرئيسة  الجامعة  أركان  أحد  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكالة  تعد   
بشكل مباشر بالعملية التعليمية والتعلمية الموجهة للطالب، وبالجوانب األكاديمية المرتبطة بأعضاء 
هيئة التدريس. ويرتبط وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية في الهيكل التنظيمي للجامعة 
تتكون من  لمكتبه  وإدارة  المستشارين  ثالثة مساعدين وعدد من  الجامعة مباشرة ويساعده  بمدير 

المشرف على المكتب ومجموعة من الموظفين لتنظيم وتسيير العمل فيها.

التعليمية  العملية  ومخرجات  بمدخالت  باالرتقاء  وصالحياتها  اهتماماتها  في  الوكالة  وتركز   
رؤيتها  مع  انسجامًا  تسعى  أنها  كما  العالمية.  الريادة  إلى  بها  وصوال  األكاديمية  البرامج  من  انطالقًا 
ورسالتها وأهدافها إلى بناء الطالب معرفيًا ومهاريًا عن طريق تطوير البرامج األكاديمية القائمة، وطرح 
برامج جديدة عالية الجودة تتناسب وخطط التنمية الوطنية وتخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق 

العمل، وتتلخص مهام وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية في التالي:

متابعة معايير القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.  .1

متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية.  .2

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

مساعدة الكليات واألقسام في إعداد البرامج األكاديمية بما يتناسب وعمليات التنمية واختيار   .4
الوسائل التي تحقق ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

اإلشراف على آليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية.  .5

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

متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محليًا وخارجيًا.  .7

التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية   .8
في مجاالت اهتمامها. 

اإلشراف على مركز التميز في التعلم والتعليم.  .9
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العمادات  وبعض  الجامعة  كليات  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  بوكالة  ويرتبط   
المساندة والمراكز والبرامج وعدد من اللجان الدائمة هي: 

كليات الجامعة.   .1

معهد اللغويات العربية.  .2

عمادة شؤون القبول والتسجيل.   .3

عمادة شؤون الطالب.   .4

عمادة السنة األولى المشتركة.  .5

إدارة البرامج والخطط الدراسية.   .6

مركز التميز في التعلم والتعليم.   .7

مركز الخريجين.  .8

اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.   .9

اللجنة الدائمة للعبء التدريسي والمتعاونين.   .10

اللجنة الدائمة لطالب المنح.   .11

اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية.   .12

لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية.  .13

برنامج االبتعاث الداخلي.   .14

برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين.  .15

برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع.  .16

برنامج الوصول الشامل.  .17

وحدة التعليم عن بعد واالختبارات المحوسبة.  .18
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استراتيجية الوكالة:

 

الرؤية

أن تكون الجامعة بيئة تعليمية أكاديمية رائدة لبناء مجتمع المعرفة.

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 متميزة وفق متطلبات التنمية.  .1

تهيئة بيئة تعليمية تعّلمية جاذبة ومحفزة لإلبداع  والتميز.  .2

بناء تنظيم إداري  داعم في الوكالة.  .3

تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجين.  .4

تطوير معايير استقطاب الطالب.  .5
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القيم

التعليم  في  الفكرية  و  التربوية  والمقاييس  األساليب  بأرقى  الوكالة  تلتزم  والتميز:  الجودة   .1
والتعلم واالبتكار وتطبيق أحدث  مقاييس األداء.

التقاليد  وترسيخ  المنضبط  الفكري  االستكشاف  بتشجيع  الوكالة  تلتزم  األكاديمية:  الحرية   .2
األكاديمية الرصينة في جميع جوانب األنشطة األكاديمية.    

األصالة والمعاصرة: تلتزم الوكالة  بثوابت الموروث الثقافي والحضاري لألمة مع االنفتاح العلمي   .3
والتقني الثقافي المعاصر.

األدوار  بتعزيز  أهدافها  لتحقيق  الفريق  بروح  العمل  بمبدأ  الوكالة  تلتزم  الفريق:  بروح  العمل   .4
المؤسسية والعمل باحترافية واقتدار.

المسؤولية االجتماعية: تلتزم الوكالة بتحقيق الشراكات المحلية والعالمية الفاعلة التي تسهم   .5
في بناء مجتمع المعرفة بتوفير فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.

المعني  المجتمع  على  وعرضها  إجراءاتها  جميع  بتوثيق  الوكالة  تلتزم  والمساءلة:  الشفافية   .6
لقياس مدى إسهامها في تقدم المجتمع ورفاهيته.
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 جدول 2: إنجازات الهدف الثاني في الخطة االستراتيجية 
في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

الهدف االستراتيجي الثاني:  تهيئة بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لإلبداع  والتميز

 المستهدفمؤشرات االداءالمبادرة
) رقم او نسبة (

القيمة المتحققة 
للمؤشرات

المبادرة األولى:

تطوير األداء التعليمي ألعضاء 
هيئة التدريس

عدد أعضاء هيئة التدريس 
الملتحقين بالبرامج المهنية 
المتقدمة )الواعدين،كليكرز، 

المنح،وغيرها( سنويًا

80 عضو هيئة تدريس 
352  سنويًا

عدد أعضاء هيئة التدريس 
الملتحقين بالدورات التدريبية 

المهنية )عمادة تطوير المهارات( 
سنويًا

أكثر من 500

 عضو هيئة تدريس 
سنويًا

859

المبادرة الثانية :

تعزيز مصادر التعلم  بما 
يتناسب مع احتياجات البرامج 

األكاديمية

مدى مالءمة تقنيات التعلم عن 
بعد لمخرجات العملية التعليمية 
)استبيان أعضاء هيئة التدريس  

بمقياس من 1 الى 5(

 3  للسنة األولى 
3.86ويرتفع 0.3 سنويًا

مدى مالءمة مصادر التعلم لمخرجات 
العملية التعليمية )استبيان الطالب 

بمقياس من 1 الى 5(
 3  للسنة األولى.  
3.9ويرتفع  0.3 سنويًا

مدى مالءمة التجهيزات في 
المختبرات التعليمية لمخرجات 

 العملية التعليمية
)استبيان للطالب وألعضاء هيئة 

التدريس بمقياس من 1 الى 5(

  3 للسنة األولى. 
3.83ويرتفع0.3سنويًا

المبادرة الثالثة:

تعزيز الدعم الطالبي

مدى رضا الطالب عن مستوى الدعم 
الطالبي )استبيان الطالب بمقياس 

من 1 إلى 5(
 3.6 للسنة األولى. 
3.95ويرتفع 0.3 سنويًا

نسبة الزيادة في عدد الطالب 
المشاركين في الدورات المهارية 

سنويَا
%5 %0

نسبة الزيادة في عدد الطالب 
المشاركين في البرامج اإلثرائية 

سنويَا
%1%0
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 جدول 3 : إنجازات الهدف الثالث في الخطة االستراتيجية 
في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

الهدف االستراتيجي الثالث: بناء تنظيم إداري  داعم في الوكالة

 المستهدفمؤشرات االداءالمبادرة
) رقم او نسبة (

القيمة المتحققة 
للمؤشرات

المبادرة األولى:

 رفع كفاءة األداء للقياديين 
في الوكالة

عدد الدورات التي التحق بها  قياديو 
0%5 دورات سنويَاالوكالة ) داخلية وخارجية (

المبادرة الثانية:

 رفع كفاءة األداء للموظفين 
في الوكالة

 عدد الدورات التي التحق بها
7 دورات فقط10 دورات سنويَاموظفو  الوكالة )داخلية وخارجية(

المبادرة الثالثة:

أتمتة أعمال الوكالة
0% عمل واحد كل سنةعدد األعمال  المؤتمتة سنويًا

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

الهدف االستراتيجي الرابع: تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجين

 المستهدفمؤشرات االداءالمبادرة
) رقم او نسبة (

القيمة المتحققة 
للمؤشرات

المبادرة األولى:

 دعم الخدمات المقدمة
 للخريجين

34 خدمات للسنة األولىعدد الخدمات المقدمة للخريجين

مدى رضا الخريجين عن الخدمات 
المقدمة لهم)استبيان من 1 الى 5(

3 للسنة األولى  ويزيد 
4بمعدل 0.3 سنويا

نسبة الخريجين المسجلين في 
البوابة مقارنة بالعدد الكلي 

للخريجين سنويًا
%50%0
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 جدول 5: إنجازات الهدف الخامس في الخطة االستراتيجية 
في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

الهدف االستراتيجي الخامس: تطوير معايير استقطاب الطالب

 المستهدفمؤشرات االداءالمبادرة
) رقم او نسبة (

القيمة المتحققة 
للمؤشرات

المبادرة األولى :

 تعزيز استقطاب الطالب
المتميزين السعوديين 

عدد الطالب السعوديين المتميزين 
0%20 طالب المستقطبين سنويَا

المبادرة الثانية :

تعزيز استقطاب الطالب 
الدوليين المتميزين من خارج 

المملكة  

 عدد  الطالب الدوليين المتميزين 
0%10 طالب من خارج المملكة سنويًا  

KSU2030 جدول 6: التوافق مع اهداف الخطة االستراتيجية

KSU2030 أهداف الوكالة االستراتيجيةأهداف الخطة االستراتيجية

اإلجادة في جميع المجاالت، والتميز في مجاالت محددة

 تحقيق تقدم في التصنيفات العالمية عن طريق تقوية الجامعة بأكملها، 
من خالل مجاالت أكاديمية للتمّيز البحثي والتعليمي

تقديم برامج أكاديمية متميزة وفق 
متطلبات التنمية

تهيئة بيئة تعليمية  تعلمية جاذبة أعضاء هيئة تدريس متميزون: استقطاب وتطوير هيئة تدريس متميزين
ومحفزة لإلبداع  والتميز

الكيف وليس الكم : تحقيق الجودة المطلوبة من خالل تقليل عدد طلبة 
جامعة الملك سعود وزيادة نسبة طلبة الدراسات العليا ورفع شروط االلتحاق 

بالجامعة
تطوير معايير استقطاب الطالب

تعزيز قدرات الخريجين : تمكين طلبة الجامعة من اكتساب المهارات الفكرية 
تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجينوالمهنية في أثناء حياتهم األكاديمية

 بيئة تعلمية داعمة : توفير بيئة محفزة ألعضاء هيئة التدريس 
والطلبة والموظفين في الجامعة

تهيئة بيئة تعليمية  تعلمية جاذبة 
ومحفزة لإلبداع  والتميز

-مستقبل مالي مستديم : تطوير أوقاف الجامعة وتنويع مصادر تمويلها

-المرونة والمساءلة : إبرام عقد أداء مع الحكومة

 بناء تنظيم إداري داعم : إعادة بناء الهيكل التنظيمي للجامعة 
تنظيم إداري  داعم في الوكالةوبناء نموذج إداري  يدعم رؤية الجامعة
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إدارة الخطط 
والبرامج الدراسية
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طبيعة اإلدارة:

إدارة تنفيذية لإلشراف على الخطط والبرامج الدراسية والعمل على تطويرها.  

هيكل اإلدارة: 

ولها  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  بوكيل  التنظيمي  اإلدارة وفق هيكلها  ترتبط   
للتعاون معهم في متابعة كل ما يتعلق  األكاديمية  الكليات ورؤساء األقسام  ارتباط مباشر بعمداء 

بالخطط الدراسية وسبل تطويرها، وتنبثق عنها وحدات مساندة على النحو التالي:

الرؤية: 

خطط وبرامج دراسية رائدة تتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.

الرسالة:  

تطبيق المواصفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط والبرامج الدراسية من خالل تقوية 
العلمية  والمؤسسات  الجامعات  مختلف  مع  التعاون  وترسيخ  المجتمعية  الشراكة 
المجتمع  الحتياجات  وتحقيقًا  للريادة   سعيًا  الجامعة  في  التعليم  بمخرجات  لالرتقاء 

ومتطلبات التنمية الوطنية.

وكالة الجامعة
للشؤون التعليمية وا�كاديمية

سكرتاريةاللجان االستشارية

وحدة
ضمان الجودة

وحدة
الدراسات ا�كاديمية

وحدة
الخطط والبرامج الدراسية

مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 
وا�كاديمية لشؤون الخطط الدراسية

إدارة الخطط والبرامج الدراسية
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األهداف:

إعداد المواصفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط والبرامج الدراسية بما يتوافق   •
مع معايير االعتماد األكاديمي.

إقامة شراكة مجتمعية مع القطاعين العام والخاص بهدف الرقي وتحسين مستوى   •
الخطط والبرامج الدراسية في الجامعة. 

وإقليميًا  محليًا  العلمية  والمؤسسات  الجامعات  مختلف  مع  األكاديمي  التعاون   •
وعالميًا في سبيل تحقيق جودة بناء الخطط والبرامج األكاديمية.

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

تقويم الخطط والبرامج الدراسية في األقسام األكاديمية والعمل على تطويرها بما   •
يتماشى مع رسالة وأهداف الجامعة بالتعاون مع عمادة الجودة  والجهات المعنية 

بالجامعة. 

المهام الرئيسة:

متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية.  •

مساعدة الكليات واألقسام في وضع البرامج بما يتناسب وعمليات التنمية واختيار الوسائل التي   •
تحقق ذلك،واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

اإلشراف على عمليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية.  •

إعداد األدلة والخطط والنماذج والتي تحقق األداء المتميز والمتطور في إعداد الخطط الدراسية.  •

متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعات المحلية والخارجية.  •

الخطط  مجال  في  التدريبية  والدورات  العمل  ورش  لتنظيم  العالقة  ذات  الجهات  مع  التنسيق   •
والبرامج الدراسية.
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مساهمات إدارة الخطط والبرامج الدراسية:

المساهمة في اللجنة المشرفة على مشروع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية.  •

المساهمة في إعداد وثيقة تحليل مشروع أتمتة إجراءات إدارة الخطط والبرامج الدراسية.  •

المساهمة في إعداد وتنفيذ جائزة التميز في التدريس.  •

المساهمة في إعداد النسخة المحدثة من الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية   •
واألكاديمية.

إصدار نسخة 1441هـ مطبوعة وإلكترونية لدليل إدارة الخطط والبرامج الدراسية.  •

المساهمة في أمانة اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.  •
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مركز التميز في 
التعلم والتعليم 
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رؤية المركز :

تتجسد رؤية المركز بأن يصبح أنموذجًا رياديًا في تطوير التعليم الجامعي، وصوالً   
لمصاف المراكز الريادية عالميًا.

رسالة المركز:

تتمثل رسالة المركز في تحقيق التميز في التعلم والتعليم في جامعة الملك سعود،   
واإلشراف  والتعلم  التعليم  في  االستراتيجية  والخطط  السياسات  إعداد  طريق  عن 
الممارسات  مستوى  لتطوير  العالمية  المبادرات  أفضل  وتوطين  ونقل  تنفيذها  على 

التعليمية وتحسين تعلم الطالب بالجامعة.

أهداف المركز: 

متابعة الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم بالجامعة، وتعزيز التعاون فيما تتطلبه   •
من إجراءات تنفيذية وتطوير لكافة العمليات واإلجراءات.

رؤية  وفق  وإدارتها   ، والتعليم  التعلم  في  العالمية  الممارسات  أفضل  وتوطين  نقل   •
مؤسسية ريادية ومواصفات مهنية عالمية.

إيجاد مبادرات نوعية ووضع االستراتيجيات الالزمة لتطوير مستوى الممارسات التعليمية   •
بالجامعة وتحسين تعلم الطالب بالجامعة.

و  الدراسات  وإعداد   ، والتعليم  التعلم  مخرجات  وتقويم  األكاديمية  البرامج  تقويم   •
الواقع التعليمي الجامعي واستشراف مستقبله في ظل المتغيرات  التقارير لتحليل 

والمستجدات الحديثة.

ذات  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المؤسسات  مع  التواصل  جسور  ومد  شراكات  بناء   •
العالقة من أجل تطوير التعلم والتعليم بالجامعة.
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تلخصت أبرز أعمال المركز خالل العام الدراسي1441هـ فيما يلي:

برنامج سفراء الواعدين

التدريس  في  الواعدين  لبرنامج  إلحاقي  الواعدين كبرنامج  سفراء  برنامَج  المركز  استحدث   
تطوير  رسالة  لحمل  الجامعي  التدريس  في  الواعدين  برنامج  تهيئة مجتازي  إلى  ويهدف  الجامعي. 
العملية التعليمية على مستوى الجامعة، ودعم أعضاء البرنامج لالستمرار في تحقيق أفضل الممارسات 
التعليمية ونقل األثر ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة. ويشمل البرنامج مرحلتين تمتد لمدة عامين 

دراسيين.

المرحلة األولى:

ويعتبر  واحد  دراسي  فصل  ومدتها  1441هـ  األول  الدراسي  الفصل  في  األولى  المرحلة  بدأت   
اجتيازها شرطًا لاللتحاق في المرحلة الثانية وتتضمن: 

تطبيق أدوات واستراتيجيات في التدريس وفق أسس علمية وتطبيقية.  •

تقديم تقرير اإلنجاز للمرحلة األولى.  •

في هذه المرحلة تم تنظيم ثالثة لقاءات في الفصل الدراسي األول وكانت اللقاءات عن بعد من   
خالل نظام إدارة التعلم وذلك لتسهيل الحضور والمشاركة. وقد ُخّصص اللقاء األول لشرح المتطلبات 
المشاركين لبعض  الثاني والثالث لعرض  اللقاء  البرنامج. وقد ُخّصص  الرئيس من  والنماذج والهدف 
األدوات والممارسات التي تمت خالل الفصل الدراسي ومناقشة تجاربهم مع األعضاء وتقديم التغذية 
الراجعة لتطوير األداء وتحقيق الهدف من الممارسات. كما تم بناء نموذج تقرير اإلنجاز للمرحلة األولى 

وفًقا للمتطلبات والتي تتكون من محورين:

المحور األول: توظيف التقنية ويشمل:  .1

تم  أدوات   4 عن  يقل  ال  ما  آلية  وصف  ويتضمن  التعليم  في  بورد  البالك  أدوات  توظيف   •
أثر االستخدام  أو تجارب ناجحة مع اإلشارة للمصادر، ووصف  توظيفها على أساس نظري 

على عضو هيئة التدريس والطالب.
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وصف  مع  تطبيقات.  من  يقابلها  ما  أو   Clickers الشخصية  االستجابة  أنظمة  استخدام   •
االستخدام واألنشطة المصاحبة.

تطبيق الصف المقلوب على أساس نظري أو تجارب ناجحة مع اإلشارة للمصادر وبيان األثر   •
على عضو هيئة التدريس والطالب.

المحور الثاني: استراتيجيات ومبادئ التعلم، ويشمل:  .2

وصف لتطبيق مبادئ التعلم الخمسة من خالل تحديد استراتيجية واحدة على األقل لكل   •
مبدأ ووصف كيفية استخدامه، ووصف أثر التطبيق على عضو هيئة التدريس والطالب.

تطبيق استشارة النظراء ووصف آلية تنفيذها وأثر تطبيقها والفوائد المتحققة منها.  •

نقل  بهدف  الدراسي  الفصل  خالل  الممارسات  وصف  ويتضمن  الخبرات:  نقل  ممارسات   •
الخبرات في البرنامج إلى الزمالء من أعضاء هيئة التدريس من غير المشاركين.

اإللكتروني  البريد  طريق  عن  وذلك  للمشاركين  وفنية  تعليمية   استشارات   البرنامج  قّدم   
والمقابالت واالتصاالت حسب الحاجة. كما تم تزويد المشاركين بمراجع علمية إثرائية لتطوير الممارسات 
إدارة  لنظام  الفنية  الخدمات  مقدمي  مع  التواصل  بوسائل  المشاركين  تزويد  تم  وكذلك  التعليمية. 
التعلم في التعامالت اإللكترونية. باإلضافة إلى ذلك فقد تم إعداد استبانة » آراء الطلبة عن الممارسات 
في  الطلبة  نظر  وجهة  على  التعرف  بهدف  وذلك  الواعدين«  سفراء  برنامج  ألعضاء  التعليمية 
االستراتيجيات واألدوات الفعالة المطبقة من ِقَبل األعضاء. وبعد تحكيم االستبانة وتجربتها مع عينة 
محددة من الطلبة، تم تزويد األعضاء المشاركين بروابط االستبيان لنشره على طالبهم. وبعد استيفاء 
الممارسات  تطوير  بها في  لالسترشاد  استطالع طلبته  بنتائج  تزويد كل عضو  تم  الطلبة  مشاركات 

التعليمية. 

لتقييم التقارير المقدمة من المشاركين فقد تم بناء نموذج »تقييم تقرير المرحلة األولى لبرنامج   
سفراء الواعدين في التدريس الجامعي«. ومن ثم تحكيم تقارير المشاركين من ِقبل مستشاَرين من 
مستشاري البرنامج ومراجعة النتائج من قبل مستشار ومدير البرنامج. وحيث أن من متطلبات اجتياز 
المرحلة األولى الحصول على تقدير ممتاز في التقييم العام للتقرير األول، فقد اتفقت نتائج التحكيم 
على اجتياز ثالثة أعضاء من المشاركين للمرحلة األولى من البرنامج وتأهلهم لعضوية سفراء الواعدين. 

سفراء  تكريم  لقاء  بإقامة  الثانية  للمرحلة  والتهيئة  البرنامج  من  األولى  المرحلة  اختتام  تم   
من  العضوية  وشارات  األولى  المرحلة  اجتياز  شهادات  وتسليمهم  األولى  المرحلة  مجتازي  الواعدين 
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قبل سعادة مدير المركز. كما تم خالل اللقاء استعراض مهام المرحلة الثانية. وكان من توصيات هذه 
المرحلة: 

يجتازوا  لم  لمن  المفاضلة  في  والدخول  الثانية  دورته  في  البرنامج  على  التقديم  فرصة  . إتاحة  1
المرحلة األولى في الدورة الحالية مع حجب الدعم المادي للمرحلة األولى.

الواعدين من خالل  وبرنامج سفراء  الواعدين  برنامج  السابقين في  المشاركين  استثمار خبرات   .2
إقامة ورش عمل لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية في الجامعة.

إحصائية المرحلة األولى

المرحلة الثانية:

الدراسي  الفصل  نهاية  إلى  وتمتد  1441هـ  الثاني  الدراسي  الفصل  في  الثانية  المرحلة  بدأت   
الثاني 1442هـ. حيث إن مدتها 3 فصول دراسية وتهدف إلى االستمرارية في التطوير المهني لألعضاء 
استشارات  وكذلك  الجامعي  التدريس  في  واعدة  وممارسات  نقاش  حلقات  لتقديم  المجّود  واإلعداد 
تعليمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  وقد ُعقد لقاء تهيئة في بداية الفصل الدراسي تم خالله 
استعراض األهداف لهذه المرحلة والمهام والجدول الزمني. كما تم إنشاء مساحة خاصة للبرنامج في 
منتديات  خالل  من  متزامن  الغير  التواصل  ويتيح  والمصادر  النماذج  جميع  يتضمن  بورد  البالك  نظام 
النقاش وكذلك التواصل المتزامن من خالل الجلسات االفتراضية والتي استخدمت للقاءات الدورية كل 
أسبوعين خالل الفصل الدراسي.  وقد هدفت اللقاءات الدورية االفتراضية إلى مناقشة مهام البرنامج 
النقاش  ندوات  تقارير  وعرض  وتطويرها،  النقاش  حلقات  إعداد  في  الخبرات  وتبادل  األعضاء  وإنجازات 
عبر اإلنترنت، وسلسلة الممارسات التعليمية. كما حرص األعضاء على عقد لقاءين إضافيين في نهاية 
الفصل لمناقشة الخبرات واالقتراحات التطويرية للعملية التعليمية في ظل الظروف المستجدة لتحول 

التعليم عن بعد مع أزمة كورونا. وعليه فقد تم عقد ثمانية لقاءات دورية خالل الفصل الدراسي.
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تمثلت مهام المرحلة الثانية في أربع مهام: 

التطوير المهني المستمر  .1

وتتطلب المهمة حضور 2-3 دورات/ندوات عبر اإلنترنت خالل الفصل الدراسي، ورفع تقارير الندوات   
في النموذج المحدد، ومناقشتها في اللقاءات الدورية. وقد تم تزويد األعضاء بقائمة مقترحة من 
الدورات والندوات على نظام البالك بورد وذلك لالسترشاد بنوعية الدورات/الندوات التي تهدف 
إلى تطوير التعلم والتعليم. قّدم كل عضو تقريرين لندوات عبر اإلنترنت وتمت مناقشتها خالل 

اللقاءات الدورية.

حلقات النقاش  .2

اإلعداد والتقديم لحلقات نقاش في التعلم والتعليم المتميز على مستوى الكلية وعلى مستوى   
والمشاركة  نقاش  حلقة  البرنامج  أعضاء  من  عضو  كل  إعداد  المهمة  هذه  وتتطلب  الجامعة. 
في تطوير حلقة نقاش أحد األعضاء. ويتم التنسيق مع إدارة البرنامج بشأن موضوعات حلقات 
النقاش على أن تقّدم إحدى الحلقات على مستوى الجامعة واألخرى على مستوى الكلية. وقد تم 

إعداد حلقات النقاش وتطويرها ولكن تم تأجيل تقديمها للفصل القادم لظروف أزمة كورونا.

ممارسات واعدة في التدريس الجامعي  .3

التدريس  في  واعدة  ممارسات  »سلسلة  في  نشرها  يتم  واعدة  تعليمية  ممارسات   5-2 إعداد   
الجامعي« على موقع المركز ويستفاد منها في االستشارات التعليمية وحلقات النقاش. وقد تم 

تحديد ضوابط إلعداد هذه الممارسات وبناء نموذج محدد، وتشمل الضوابط ما يلي:

تتضمن الممارسات قضايا لتطوير التعلم والتعليم في التدريس الجامعي )مثل التحديات   •
التي تواجه تطبيق استراتيجيات تدريسية..(  وتعرض في سياق واقعي من البيئة الجامعية 

المحلية.

تقّدم حلوًلا مبنية على أساس علمي )االسترشاد بكتاب مبادئ التعلم  ومصادر أخرى(.  •

تقّدم حلوًلا قابلة للتطبيق في البيئة الجامعية.  •

تتضمن الحلول مصادر إثرائية رقمية.  •

وقد تم إعداد سبع ممارسات تعليمية من قبل األعضاء وتطوير خمس ممارسات لنشرها في   
الموقع اإللكتروني للمركز.
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االستشارات التعليمية  .4

الجامعة،  مستوى  وعلى  القسم  مستوى  على  التعليمية  االستشارات  تقديم  في  المشاركة   
وذلك وفق الضوابط التالية:

تستقبل االستشارات على إيميل خاص باالستشارات في المركز.  •

يتم إشعار المرسل باستالم طلب االستشارة والمدة المتوقعة للرد )حد أقصى 10 أيام(.  •

يتم رفع االستشارة على منتدى النقاش من ِقبل مسؤول المركز ويضيف عضو السفراء   •
في الكلية المعنية مقترحات للرد مدعمة بالمصادر.

يشارك األعضاء في إثراء االستشارة مع اإلشارة إلى المصادر.  •

يرفع عضو السفراء في الكلية المعنية الصيغة النهائية للرد في منتدى النقاش.  •

تتم مراجعة الرد على االستشارة واعتمادها من ِقبل المركز.  •

الكلية  في  البرنامج  عضو  باسم  ومذيًلا  المخصص  المركز  ايميل  من  الرد  إرسال  يتم   •
المعنية.

و في ظل الظروف المستجدة والتحول إلى التعليم عن بعد مع أزمة كورونا تم تأجيل تقديم   
القادم. بينما تم تقديم استشارات تعليمية  العام  إلى  له  التعليمية وفق ما هو مخطط  االستشارات 
أزمة  بعد خالل  عن  التعلم  إلى  التحول  مع  يتناسب  بما  الكلية  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  افتراضية 

كورونا.



26

                       مشروع أنظمة االستجابة الشخصية

الفصل الدراسي األول:

األعضاء(  الدورية وتقرير رضا  التقارير  )عبر  الماضي  العام  المشاركين نهاية  نظًرا إلفادة بعض   
بتكرر توقف األجهزة أثناء االستخدام؛ فقد عمل المركز على حصر األجهزة وتقييمها، والقيام بصيانتها 
وتجديد بطارياتها قبل بداية الفصل الدراسي األول. كما تم تحديث دليل االستخدام وإتاحته على موقع 
المركز. ومن ثم تم تهيئة ذاكرة الفالش Flash memory لكل حقيبة وإضافة الدليل المحّدث واإلصدار 

الحديث للبرنامج ]iClicker Classic 7[ إليها.

ومع بداية الفصل الدراسي تم تحديث اتفاقية وسند استالم أجهزة االستجابة الشخصية حيث   
تم تحديد التزامات وحقوق المشارك خاللها، ومن ذلك أن يعمل المشارك على استخدام األجهزة ماال 
يقل عن 6 مرات خالل الفصل للشعبة الواحدة وبما ال يقل عن 3  أسئلة لكل محاضرة، باإلضافة الستكمال 
التقرير الفصلي والنهائي وإرفاق التقارير المطلوبة، وحّث الطلبة على اإلجابة على استمارة رضا الطلبة 
ترسل  إفادة  االستخدام  اتفاقيات  ببنود  الملتزمين  المشاركين  لكافة  ويمنح  األجهزة.  استخدام  حول 

للقسم، كما تعلن أسماؤهم على موقع المركز. 

وألن أجهزة االستجابة الشخصية تتميز بإتاحة الفرصة لجميع الطلبة للمشاركة والتفاعل بالرغم   
من كثرة الطلبة المسجلين في الشعبة؛ فقد كان المركز يشترط أن يكون لدى المشارك في مشروع 
المشروع  بالمشاركة في  األعضاء  رغبة بعض  األقل. ولتكرر  20 طالًبا على  بها  كليكرز شعبة مسّجل 
واستخدام األجهزة بالرغم من قلة عدد الطلبة المسجلين في شعبهم باإلضافة لتوفر أجهزة متاحة 
لالستخدام؛ أتاح المركز -الحًقا- لهم الفرصة لالستفادة من األجهزة. كما كان من التغييرات التي أجريت 
في  المشارك  التزامات  من  التعلم  إدارة  بنظام  البرنامج  ربط  اشتراط  إلغاء  االستخدام  على سياسة 
سياسة االستخدام لهذا الفصل الدراسي حيث قد يستخدم بعض المشاركين األجهزة للحصول على 

تغذية راجعة عامة واالستفادة منها دون ربطها بتقييم ومتابعة الطلبة.

تم في بداية الفصل الدراسي التواصل عبر البريد اإللكتروني مع كافة العناوين البريدية التي   
المركز  أجراه  سعود  الملك  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  لرأي  استطالع  في  األعضاء  بعض  وضعها 
نهاية الصيف الماضي إلشعارهم بتوفر األجهزة وإتاحة الفرصة لهم لالستفادة منها، كما تم إرسال بريد 
إلكتروني لكافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتوضيح هدف المشروع وطريقة التواصل مع المركز. 
وقد بلغ عدد المشاركين في مشروع أجهزة االستجابة الشخصية Clickers المستخدمين لألجهزة من 
أعضاء هيئة التدريس 46 عضًوا، 19 منهم من الذكور و27 من اإلناث في الفصل الدراسي األول من العام 
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الجامعي 1441 هـ، وبلغت نسبة المستخدمين الجدد مع هذا الفصل الدراسي 52.17% منهم.  كما بلغ 
عدد أجهزة الطلبة المستلمة من المركز بداية الفصل الدراسي 1625 جهاًزا )754 جهاًزا في شطر الطالب، 
و871 جهاًزا في شطر الطالبات(. فيما بلغ عدد المستفيدين من الطلبة 2351 طالًبا وطالبة )1005 طالًبا، 

و1346 طالبة(. ويوضح الجدول )8( توزيع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية والجنس:

جدول 7:  توزيع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس

الكلية
عدد المشاركين

المجموع
أنثىذكر

3811التربية
167اآلداب

437العلوم الطبية التطبيقية
156العلوم

213إدارة األعمال
33التمريض
33الصيدلة

22األغذية والزراعة
11الحقوق والعلوم السياسية

11الطب
11العمارة والتخطيط

11علوم الحاسب التطبيقي
192746اإلجمالي

 13 آخرين  أعضاء  ِقبل  من  األجهزة  الستخدام  استقطابهم  تم  الذين  المشاركين  عدد  وبلغ    
منهم   %69.23 تمكن  فيما  اثنتان،  منهم  وانسحب  الطالبات(،  شطر  من   9 و  الطالب،  شطر  من   4(
بتقديم خدمات  المركز  استمّر موظفو  فيما  األجهزة نسبًيا.  لتفعيل  المطلوبة  بااللتزامات  اإليفاء  من 
الدعم الفني لكافة المستخدمين خالل الفصل الدراسي. كما تم مراجعة بنود التقارير المطلوبة من 
المستفيدين وتعديل بعضها بشكل بسيط ومن ثم تم إتاحة معظمها على موقع المركز، كما كان 
موظفو المركز يتواصلون مع المشاركين لتذكيرهم بتسليم التقارير وتزويدهم بالروابط الخاصة بها.

وبعد انتهاء الموعد المخصص لتسليم التقرير الدوري األول تم مراجعة استخدامات األعضاء   
اللتزامهم  وتقدير  )شكر  اإللكتروني  البريد  عبر  شخصية  راجعة  بتغذية  المشاركين  جميع  وتزويد 
بتفعيل األجهزة، أو لتقدير مقترحاتهم، أو لإلجابة عن بعض استفساراتهم، أو لمعرفة المشكالت التي 
واجهتهم في تفعيل األجهزة وتقديم الحلول، أو لتذكيرهم بأهمية استخدام األجهزة، أو لتنبيههم 
بضرورة اإلجابة على التقرير الدوري وقيمتها(. كما تم جمع مقترحات المشاركين لتقييمها واالستفادة 
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منها. لتقييم درجة استخدام المشاركين ألجهزة االستجابة الشخصية تم مراجعة استجابات المشاركين 
   Overall Summary تقارير  لطبيعة  -نظًرا  )الختامي(  الثاني  الدوري  التقرير  عبر  المرسلة  وتقاريرهم 
التراكمية-. كما تم متابعة استكمالهم الستمارة رضا األعضاء واستجابة الطلبة على االستمارة الخاصة 
بهم. وقد تم اعتماد نفس الطريقة المّتبعة في الفصل السابق وهي طريقة حصر عدد االستخدامات 
من خالل تقارير Overall Summary المرسلة من المشاركين عبر التقرير الدوري الختامي )يوفر البرنامج 

أداة إلنشاء التقرير المطلوب وحفظه(. 

يوضح هذا النوع من التقارير عدد الجلسات وعدد الطلبة وبيانات كل جلسة )تاريخها، وعدد   
التقارير  مراجعة  تم  حيث   ،)... جلسة  لكل  المستحقة  الدرجات  ومتوسط  االستجابات،  وعدد  األسئلة، 
المرفقة وتتبع عدد مرات االستخدام وإجمالي عدد األسئلة لكل شعبة. وقد تم إصدار وإرسال إفادات 
االستخدام إلى عمادة كليات المشتركين من األعضاء الذين حققوا الشروط الالزمة.  وأيًضا تم تزويد 
جميع المستخدمين في الفصل الماضي بالتغذية الراجعة حول نتائج استخدام المشروع لذلك الفصل 
عبر تقرير موجز لتلك الدورة، إضافة إلبالغهم بتعديل اتفاقية االستخدام ورفع نسخة منها على موقع 
على  المشروع  في  االستخدام  اتفاقية  لبنود  المحققين  المشاركين  ببيانات  ملف  رفع  وأيًضا  المركز. 

موقع المركز.

الفصل الدراسي الثاني 

مع بداية الفصل الدراسي تم تقليل متطلبات المشاركة في المشروع كما استمر إلغاء اشتراط   
ربط البرنامج بنظام إدارة التعلم من التزامات المشارك في سياسة االستخدام لهذا الفصل الدراسي؛ 
للتخفيف على المشتركين والترغيب بالمشاركة واالستفادة من األجهزة. وتم اإلبقاء على االشتراطات 
الرئيسية للمستخدمين الجدد، ولمن يستقطب أعضاء جدد ويقدم لهم المساندة بشرط التزام اثنين 
أعضاء هيئة  لكافة  إلكتروني  بريد  إرسال  االستخدام. تم بعد ذلك  اتفاقيات  ببنود  األقل  منهم على 

التدريس في الجامعة لتوضيح هدف المشروع وطريقة التواصل مع المركز. 

وقد استمر عدد من المشتركين السابقين من أعضاء هيئة التدريس في المشروع، فيما انضم   
بعض المشتركين الجدد )عدد 20 مشترك(، وبلغ إجمالي المشتركين في المشروع للفصل الدراسي 
الثاني 55 )19 من شطر الطالب، و 36 من شطر الطالبات(. ونظًرا لتبقي عدد من األجهزة في المركز فقد 
تم االستفادة منها في مشروع الطالب المساعد لعضو هيئة التدريس على نظام إدارة التعلم، عبر 
إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس الستخدام أجهزة االستجابة الشخصية من خالل الطالب المساعد 
أيًضا. كما أتاح المركز -الحًقا- لألعضاء فرصة المشاركة في المشروع واستخدام األجهزة بالرغم من قلة 

عدد الطلبة المسجلين في شعبهم )الحد األدنى 10 طالب مسجلين في الشعبة(.
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كما تم إعداد توزيع عمل اللجنة الخاصة بمشروع كليكرز للفصل الدراسي الثاني. ولتسهيل   
التواصل وتبادل الخبرات مع المشتركات في المشروع من عضوات هيئة التدريس تم إنشاء مجموعة 
واتس آب WhatsApp وإرسال رابط االنضمام للمجموعة لجميع المشاركات في استخدام أجهزة االستجابة 
الشخصية )clickers( للفصل الثاني. وقد بلغ عدد المشاركين في المشروع في الفصل الدراسي الثاني 
من العام الجامعي 1441 ه من أعضاء هيئة التدريس 55، وبلغت نسبة المستخدمين الجدد في هذا 
الفصل الدراسي 36.36% منهم.  وبلغ عدد أجهزة الطلبة المستلمة من المركز بداية الفصل الدراسي 

2066 )844 جهاًزا في شطر الطالب، و 1222 جهاًزا في شطر الطالبات(. 

جدول 8: توزيع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية والجنس

الكلية
عدد المشاركين

المجموع
أنثىذكر

11011التربية
1910العلوم

639العلوم الطبية التطبيقية
347الصيدلة
4-4التمريض

44-اآلداب
213إدارة األعمال

213الطب
2-2األغذية والزراعة

1-1العمارة والتخطيط
1-1كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

233255اإلجمالي

آخرين أعضاء  ِقبل  من  األجهزة  الستخدام  استقطابهم  تم  الذين  المشاركين  عدد  بلغ  وقد    
لم  للدراسة  الحضور  تعليق  لظروف  نظًرا  ولكن  الطالبات(؛  شطر  من  منهم   %77.78( مشتركين   9

يتمكن من تحقيق التزامات االستخدام سوى واحدة منهم فقط )11.11% من المستقَطبين(.

الفصل  المستخدمين خالل  لكافة  الفني  الدعم  بتقديم خدمات  المركز  استمّر موظفو  فيما   
الدراسي وحتى تعليق الحضور للدراسة. وبعد تعليق الحضور للدراسة بسبب جائحة كورونا تم التواصل 
تم  كما  األجهزة.  الستخدام  الختامي  التقرير  باستكمال  وتذكيرهم  وإبالغهم  الجدد  المشتركين  مع 
الجامعي  العام  من  الثاني  الفصل  في  الجدد  المشتركين  اعتبار  في  االستمرار  سيتم  بأنه  إشعارهم 
1441هـ الذين لم يتيسر لهم تحقيق التزامات استخدام األجهزة كمشتركين جدد حال انضمامهم لدورة 
الحقة للمشروع. ولتقييم درجة استخدام المشاركين ألجهزة االستجابة الشخصية تم مراجعة استجابات 

المشاركين وتقاريرهم المرسلة عبر التقرير األول )والختامي( -نظًرا لظروف تعليق الحضور للدراسة-. 
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وقد تم اعتماد نفس الطريقة المّتبعة في الفصل السابق وهي طريقة حصر عدد االستخدامات   
من خالل تقارير Overall Summary   المرسلة من المشاركين عبر التقرير الختامي )يوفر البرنامج أداة 
إلنشاء التقرير المطلوب وحفظه(، ويوضح هذا النوع من التقارير عدد الجلسات وعدد الطلبة وبيانات 
كل جلسة )تاريخها، وعدد األسئلة، وعدد االستجابات، ومتوسط الدرجات المستحقة لكل جلسة ...إلخ(، 
حيث تم مراجعة التقارير المرفقة وتتبع عدد مرات االستخدام وإجمالي عدد األسئلة لكل شعبة. ووفًقا 
الستجابات المشاركين من أعضاء هيئة التدريس على التقرير الختامي فقد بلغ مجموع عدد المحاضرات 
إجمالي  كان  96 محاضرة في 35 شعبة. كما  الدراسي  الفصل  فيها خالل  األجهزة  استخدام  تم  التي 
عدد األسئلة التي قّدمها المشاركون للمستفيدين باستخدام األجهزة 681 سؤاًلا. وقبل بداية الفصل 
الدراسي األول من العام الجامعي 1442هـ والستمرار تعليق الحضور للدراسة تم إشعار جميع المشتركين 

بضرورة إعادة األجهزة للمركز.
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         برنامج الطالب المساعد

تعتبر مبادرة الطالب المساعد إحدى مبادرات المركز التي تهدف إلى تعزيز استخدام التقنية   
في التعليم وإشراك طلبة الجامعة في العملية التعليمية. حيث يتيح مركز التميز في التعلم والتعليم 
المجال لعضو هيئة التدريس في الجامعة فرصة التعاقد مع طالب مساعد ليقوم بالمساعدة في بناء 

المقرر الدراسي ورفعه على نظام إدارة التعلم البالك بورد وإدارة الفصول االفتراضية.

حيث يقوم عضو هيئة التدريس باختيار أحد الطلبة المسجلين لديه في المقرر واالتفاق معه   
على ذلك ثم يقوم بطلب مساعد في التدريس من نظام العناية بالمستفيدين، ليقوم المركز بتدريب 
إدارة  التدريس في  أعضاء هيئة  تمكنه من مساعدة  التدريس(  في  )مساعد  ومنحه صالحية  الطالب 

المقرر ورفع المحاضرات والواجبات وإدارة حلقات النقاش وإدارة الفصول االفتراضية.

العام  التعليم  التوجه للتعليم الطارئ عن بعد في مؤسسات  وخالل جائحة كورونا حيث تم   
والعادي ضاعف المركز جهوده لتدريب عدد أكبر من الطالب والطالبات لتغطية الطلب المتزايد على 
خدمات الطالب المساعد. وقد بلغ عدد الطالب الذين تقدموا للمركز للمشاركة في المبادرة 3002 طالب 
وطالبة وقد تم تدريبهم من خالل ورش عمل عن بعد خالل األسبوع األول من تعليق الحضور لمقرات 

الدراسة. 

وتتلخص إجراءات المبادرة في النقاط التالية:

الجامعة،  داخل  المتاحة  اإلعالن  وسائل  من خالل  المساعد  الطالب  برنامج  إطالق  عن  اإلعالن  تم   .1
ومن ثم تم عمل لقاء تعريفي للبرنامج للطالب والطالبات في تاريخ 2019/11/28م موضًحا فيه آلية 
عمل الطالب المساعد والصالحيات التي يمكن لمدرس المقرر منحه إياها. حيث يستطيع أستاذ 
المقرر طلب منح صالحيات الطالب المساعد ألحد الطلبة عن طريق تعبئة النموذج الخاص بذلك، 
المساعد،  للطالب  متاحة  غير  التدريس  هيئة  لعضو  المتاحة  الصالحيات  بعض  أن  مالحظة  مع 
مثل إنشاء االمتحانات أو االطالع على مركز التقديرات، ويشمل ذلك التكليفات التي يقوم الطلبة 

بتسليمها، سواء تم أم لم يتم تقديرها. 

يقوم المركز بعد ذلك بالتأكد من حصول الطالب على التدريب الالزم.   .2

يرفع المركز من ثم طلب إعطاء الصالحيات من عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة. ويمكن   .3
إعطاء الطالب دور مساعد على مستويين: المستوى األول هو تدريب عضو هيئة التدريس الذي 
مساعدة  تم  وقد  الحاجة،  عند  الالزم  الفني  الدعم  وتقديم  عنده،  المسجل  المقرر  في  يدرسه 
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فهو  الثاني  المستوى  أما  والطالبات.  الطالب  إفادات  تدريس حسب  1239 عضو هيئة  أكثر من 
توكيل الطالب للقيام بجميع المهام مباشرة عبر طلب منحه الصالحيات المناسبة ليكون مطور 
الواجبات  البالك بورد، ورفع  المحتوى داخل نظام  )Course Builder(، والذي يمكنه من بناء  مقرر 
الطالب  يديرها  التي  الشعب  بلغ عدد  التدريس. وقد  بها عضو هيئة  يزوده  التي  والمحاضرات 
261 عضو هيئة  يديرها 252 طالب وطالبة، واستفاد منها  المساعد بشكل كامل 459 شعبة 

تدريس. ويمنحهم المركز إفادات بتقديمهم ساعات تطوعية حسب معايير محددة.  

يحصل الطالب المساعد في نهاية الفصل الدراسي على إفادة من المركز بعدد الساعات التي   .4
شارك فيها تمكنه من تسجيلها في السجل المهاري للطالب.  

 جدول 9: إحصائيات المشاركين من الطالب والطالبات وكذلك المستفيدين 
من أعضاء هيئة التدريس في المبادرة في دورتها األولى في الفصل الدراسي الثاني 1441هـ

الـــــبند
التوزيع حسب الجنس

اإلجمالي
إناثذكور

)Course Builder( 111150261أعضاء هيئة التدريس الذين استفادوا من مبادرة مطور مقرر

)Course Builder( 104148252الطالب الذين شاركوا في المبادرة بدور مطور مقرر

320382702الطالب الذين شاركوا في المبادرة بدور مساعد

6026371239أعضاء هيئة التدريس الذين استفادوا مرة واحدة على األقل من المبادرة

َعب التي ساعد الطالب المساعد في إدارتها   الشُّ
459من خالل إنشاء الفصول االفتراضية ورفع المحاضرات
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      منح التميز في التعلم والتعليم
                        »الدورة الرابعة«

سعى مركز التميز في التعلم والتعليم إلى أن تكون منح التميز في دورتها الرابعة متوافقة   
مع رؤية المملكة 2030 من خالل تركيزها على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعلم ومتطلبات التنمية 
سوق  يتطلبها  التي  المهارات  تحديد  تم  للمنح  العامة  الفكرة  تحديد  بعد  العمل.  سوق  واحتياجات 

العمل والتي يمكن أن تسهم المقررات الجامعية في تنميتها  وتم التوصل إلى 3 مجاالت:  

كل  حسب  بالمقررات  والمرتبطة  العمل  سوق  في  المطلوبة  المهنية  الطالب  مهارات  تطوير   .1
تخصص.   

تطوير مهارات الطالب الشخصية المطلوبة في سوق العمل وتتضمن المهارات المطلوبة في   .2
والتخطيط  المشكالت،  وحل  الذات،  وإدارة  فريق،  ضمن  والعمل  كالتواصل،  التخصصات  جميع 

والتنظيم، واالستعداد للتعلم، والمبادرة والريادة والقيادة وغيرها. 

تطوير مهارات المستقبل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب رفع مستوى المهارات   .3
الالزمة للتعامل مع كل من الذكاء االصطناعي والروبوتات وإنترنت األشياء. 

وتم  مقترحاتهم  في  المتقدمون  يسلكها  أن  يمكن  التي  للمسارات  تصور  وضع  تم  كما   
تصنيفها ضمن 3 فئات: 

والمواقع  التعليمية  والتطبيقات  المحاكاة  برامج  ويتضمن  تفاعلي:  تعليمي  منتج  تطوير   .1
اإللكترونية والحقائب التعليمية التفاعلية بحيث تساعد في تطوير أحد مجاالت المنح الثالث.

المجال  المنفذة حديثة في  االستراتيجيات  التفاعلي: بحيث تكون  التعليم  تنفيذ استراتيجيات   .2
وتتضمن تفعيل التقنية وأن يتم تقديم دراسات حديثة تدعم استخدامها وأثرها اإليجابي على 

تعلم الطلبة أو رفع مستوى اندماجهم في العملية التعليمية وتعزيز التعلم الذاتي للطالب، 

تطوير استراتيجيات التقييم من أجل التعلم: ويهدف إلى تطوير استراتيجيات تساعد الطالب   .3
على تقييم ومعرفة مستواهم في المهارات المحددة في مجاالت المنح الثالث.

أن  لألعضاء  يمكن  التي  والمجاالت  والضوابط  الهدف  توضح  نشرة  بتصميم  المركز  قام  كما   
يقدموا مقترحاتهم وفقها. كما تم تطوير نموذج الطلب بما يضمن جمع كافة المعلومات المطلوبة 
موضوعية  يضمن  للتحكيم  ونموذجا  والمعايير  للضوابط  واستيفائه  المقترح  جودة  على  وللحكم 

الحكم على المقترح باختالف المحكمين ويتوافق مع المعلومات المطلوبة في نموذج التقديم.
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لإلعالن عن المشروع فّعل المركز جميع وسائط التواصل المتاحة ليصل إعالن المنح إلى جميع   
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مثًلا مخاطبة الكليات عبر نظام ديوان بتعميم إطالق منح التميز 
كافة  إلى  إلكترونية  رسالة  وإرسال  التعريفية  النشرة  إرفاق  مع  الرابعة(  )الدروة  والتعليم  التعلم  في 
أعضاء هيئة التدريس لإلعالن عن المنح عبر نظام تواصل وتضمنت رابطًا لموقع المركز والذي يشمل 
التقديم  إرساله مرة أخرى في منتصف فترة  التقديم. كما تم  الالزمة وكذلك نموذج  المعلومات  كافة 
التعلم  التميز في  الجامعة ومركز  تويتر في كل من حساب  اإلعالن عن طريق  إلى  باإلضافة  للتذكير. 
والتعليم ورسالة الجامعة والموقع اإللكتروني للمركز وكذلك موقع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
واألكاديمية. أيًضا تم اإلعالن عبر الشاشات الرقمية في الجامعة وعن طريق رسالة قصيرة للهاتف الجوال 

لجميع أعضاء هيئة التدريس.

بلغ عدد المتقدمين 73 متقدًما وقد تم رفض 28 مقترًحا وذلك لعدم توافقها مع هدف منح   
الدورة الرابعة كأن تكون مقترًحا لتطوير مقرر إلكتروني أو شراء أجهزة أو إقامة ورش عمل أو ندوات أو 
اشتراك في جمعيات. بينما خضعت بقية الطلبات  لتحكيم المرحلة وتم اختيار المنح الفائزة وعددها 
20 منحة ثم اعتذر منهم 3 ليصبح العدد 17. وقد تم اإلعالن عنها في موقع المركز وكذلك تم التواصل 

معهم إلبالغهم بالنتيجة ودعوتهم لحضور اللقاء التعريفي األول والذي اشتمل على توقيع العقود.

توزيع المتقدمين والمقبولين على الكليات والعمادات

خالل الفصل الثاني للعام 1441هـ تم تسليم التقرير األول عن كل مشروع وتم تحكيمه وإبداء   
تم تسليم جميع  المركز. كما  وإدارة  المحكمين  ِقَبل  للمشاركين من  والتوجيهات  المالحظات  بعض 
األول. وبسبب جائحة كورونا  التقرير  إنجازه وتوثيقه في  ماتم  المالية نظير  المشاركين مستحقاتهم 
المشاريع  مدراء  مع  وبالتنسيق  تم  فقد  الطلبة  حضور  تعليق  ثم  أسبوعين  لمدة  الدراسة  وتعليق 
توقف بعض منها مما يستلزم حضور الطلبة. وبعد التشاور مع المشاركين أتاحت إدارة المركز الفرصة 
بادر 4 من  القادم ولهذا تم توقف 13 مشروًعا بينما  الفصل  المنحة حتى  للمشاركين بتعليق تنفيذ 
المشاركين باستكمال مشاريعهم وتسليم التقرير النهائي بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني. يجدر 

بالذكر أنه سيتم العمل على إتمام ما تبقى من إجراءات خالل الفصل الدراسي األول للعام 1442هـ .
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 مركز 
الخريجين
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مقدمة:

البناء  عمليات  لكافة  محركة  كثروة  البشرية  القوى  أهمية  مدى  سعود  الملك  جامعة  تدرك   
افتتاح  والخريجات من خالل  بالخريجين  االهتمام  المزيد من  الجامعة  أولت  لذا  المجتمع؛  والتطوير في 
وبناء  التواصل  قنوات  لفتح  تدشينه  تم  وقد  هـ،   1439 عام  من  األخر  جماد  شهر  في  الخريجين  مركز 
عالقة ارتباطية تفاعلية بين الجامعة وخرجيها للمساهمة في تنمية معارفهم ومهاراتهم بالتعاون مع 

القطاَعْين العام والخاص. 

الرؤية

بناء عالقة ارتباطية تفاعلية دائمة بين الجامعة وخريجيها.  

الرسالة 

تكريس انتماء الخريجين وتعزيز مشاركتهم من خالل فتح قنوات اتصال وتواصل مع   
يتالءم  بما  الجامعة  برامج  تنمية معارفهم ومهاراتهم، وتطوير  للمساهمة في  الجامعة 

ومتطلبات سوق العمل، دعمًا لرسالة الجامعة وأهدافها ورؤيتها.

األهداف 

.KSU2030 بناء شراكة حقيقية بين الجامعة وخريجيها لتحقيق رؤيتها  •

تعزيز االنتماء والوالء للجامعة.  •

دعم الخريجين في مجال التوظيف والتدريب واإلرشاد المهني.  •

والتأهيل  بالتدريب  المتعلقة  برامجه ومبادراته  تنفيذ  الخاص في  القطاع  التعاون مع   •
والتوظيف.

االستفادة من خبرات الخريجين بعد االنخراط في سوق العمل.  •

بناء قاعدة بيانات متكاملة من إحصائيات ودراسات متعلقة بالخريجين وسوق العمل.  •

توعية الخريجين بأهمية دورهم في تطوير خطط المناهج التعليمية.  •
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التواصل مع الخريجين من خالل األنشطة الثقافية واالجتماعية.  •

توفير منبر للخريجين لطرح قضاياهم وتطلعاتهم.  •

تشجيع الخريجين على تقديم مقترحاتهم ومرئياتهم بشأن تطوير خطط المركز وفق   •
ما يتماشى مع احتياجاتهم.

بناء على ذلك، قام المركز بتدشين عدة برامج ومبادرات تحقق رؤيته وأهدافه وعليه يعرض   
هذا التقرير ملخص ألهم هذه البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها خالل العام الدراسي 1440 – 1441 هـ.

الخريجين  مع  الروابط  وتوثق  المركز  أهداف  تحقق  ومبادرات  برامج  عدة  بتدشين  المركز  قام   
النوعية  البرامج  هذه  أهداف  تعددت  وقد   ،)10( رقم  بالجدول  موضح  هو  كما  مختلفة  خارجية  وجهات 

بالشراكة مع عدة قطاعات لتخدم شرائح مختلفة من المستفيدين.

جدول 10: البرامج والمبادرات التي تحقق أهداف المركز

الفئة الهدفالبرنامج
المستفيدة

عدد 
المستفيدين

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

 طالب
855وطالبات

رابطة مركز الخريجين
للجامعة،  االستراتيجية  األهداف  من  الخامس  الهدف  تعزيز 
إضافة  الخريجين،  مع  التواصل  جسور  بناء  في  والمتمثل 

لتفعيل التغذية الرجعية.
خريجين 
وخريجات

جميع 
الخريجين

توحيد سياسات 
وإجراءات عمل وحدات 

الخريجين

في  الخريجين  وحدات  لعمل  وإجراءات  سياسات  استحداث 
الكليات وتوحيدها وربط وحدات الخريجين بالكليات بعضها 

ببعض وبمركز الخريجين.

وحدات 
الخريجين 
بالكليات

جميع وحدات 
الخريجين

جهود مواجهة جائحة 
كرونا )كوفيد 19(

 )19 )كوفيد  كرونا  لجائحة  للتصدي  الوطني  الجهد  إطار  في 
قام مركز الخريجين بعدة حمالت وبرامج لدعم الخريجين ورفع 
والئهم والتخفيف من حدة الجائحة على خريجي وخريجات عام 

1441هـ.

طالب/ات 
5000+وخريجي/ات

وامتدادًا لسعي جامعة الملك سعود لتعزيز وتوثيق العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع،   
شارك مركز الخريجين بالتعاون مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص في عدة مبادرات وبرامج 
تدريبية وتأهيلية، وذلك لتأمين فرص تأهيلية وتدريب مهني في منظمات دولية وفي مجاالت مهنية 

مختلفة، كما هو موضح في الجدول رقم )11(. 
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جدول 11: المبادرات والبرامج التي شارك بها المركز بالتعاون مع القطاعين العام والخاص

الجهات الهدفالبرنامج
المشاركة

 تاريخ
 التنفيذ

عدد 
المستفيدين

رواد
من  العمل   لسوق  الخريجين/ات  تأهيل 
ميولهم  اكتشاف  في  مساعدتهم  خالل 
الوظيفية  المجاالت  وتحديد  وقدراتهم 

التي تناسبهم.

عمادة تطوير 
المهارات
 ومنصة

Everizone 
197-7-1441هـ 

طالب وطالبة

مهارات النجاح
للخريجين  الذاتية  القدرات  وتنمية  اعداد 
المهارات  على  والتدريب  والخريجات 
المهنية، والتوجيه المهني، ليتسنى لهم 

إيجاد وظيفة عمل مجدية.

 شركة
1738-5-1441هـ أمديست

خريج وخريجة

مسك لإلشراف على 
اإلعداد الجامعي

للطلبة  مختلفة  نوعية  فرص  تقديم 
ليكون  والخريجين  الجامعيين  والطالبات 
لإلعداد  مسك  برنامج  في  فعال  دور  لهم 

الجامعي خالل فترة اإلجازة الصيفية

 مؤسسة 
 مسك 
الخيرية

 شوال 
وذو القعدة

1441هـ
 تحت 

التطبيق

مسك طريق 
المستقبل

ميزة  والطالب/ات  الخريجين/ات  إكساب 
بوحدات  االلتحاق  خالل  من  تنافسية 
الذاتية  السيرة  بصياغة  تعنى  تعليمية 
والتواصل  الشخصية  المقابلة  ومهارات 

االجتماعي.

 مؤسسة 
 مسك 
الخيرية

94127-11-1441هـ

كيف تطور ذاتك 
لمستقبل سريع 

التغير

التي  السبع  المهارات  الطالب/ات  إكساب 
مستقبل  مع  للتكيف  الطالب  يحتاجها 

سريع التغير.

 مؤسسة 
 مسك 
الخيرية

1441-6-26400+

وألن التحاق الخريج والخريجة بفرص عمل رائدة وميسرة ذا أولوية في طموحهم المستقبلي،   
مع  مالي مستدام  لبناء مستقبل عملي  للخريجين  العمل  تيسير فرص  على  الخريجين  مركز  حرص 
قطاعات عامة وخاصة تهتم بالشراكة المجتمعية؛ لذا قام المركز برصد فرص العمل المتوفرة في سوق 

العمل وتفعيل عدة مبادرات لتدريب وتوظيف الخريجين كما هو ملخص بالجدول رقم )12(.

جدول 12: مبادرات لتدريب وتوظيف الخريجين

 جهات الهدفالبرنامج
تاريخ التنفيذذات عالقة

مسك للتدريب عن بعد
دعم الطالب/ات وحديثي التخرج بتأمين فرص تدريب 
مهنية  مجاالت  في  دولية  منظمات  في  بعد  عن 

مختلفة.
مؤسسة مسك 

1-11-1441الخيرية

برنامج شركة االتصاالت 
السعودية للتدريب 

الصيفي

عن  والخريجات  والخريجين  والطالبات  الطالب  دعم 
في  حقيقية  ومشاريع  تدريبية  دورات  تأمين  طريق 

ثالثة مسارات للتعلم.
شركة االتصاالت 

22-10-1441السعودية

تدريب الطالب والطالبات من تخصصات مختلفة لمدة التدريب التعاوني
ال تقل عن سبع أشهر.

شركة االتصاالت 
شهر محرم السعودية

وتسهيل المقابالت الشخصية العمل  بأرباب  والخريجات  الخريجين  ربط 
التواصل بينهم لدعم عمليات التدريب والتوظيف.

جهات مختلفة 
من القطاعين 
الخاص والعام

طوال العام
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بتوثيق  المركز  اهتم  الخريجين؛  مركز  لنجاح  األساسية  القاعدة  وألنه  الخريج  دور  بأهمية  وإيمانًا   
الروابط مع الخريجين بعدة أشكال والحرص على التواصل المستمر معه، سواء عن طريق منصات التواصل 
االجتماعي أو عمل لقاءات دورية أو عن طريق المشاركة في برامج ونشاطات مختلفة مثل برنامج مساري 
تحديد  في  والطالب  الطالبات  مساعدة  إلى  يهدف  والذي  المشتركة،  األولى  السنة  عمادة  طرحته  الذي 

التخصص المناسب لبناء مستقبل علمي طامح لضخ سوق العمل بالمهارات والكفاءات المنشودة.
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ا�طار العام

الجهة المنظمة

..
..
..
..
..
.

..
..
..
..
..
.

التاريخ المكانالفئة المستهدفة

وفيما يلي عرضًا مفصاًل لكل مجال والبرامج المنفذة فيه:

أواًل: التأهيل والتدريب      

من خالل التعاون المستمر لمركز الخريجين مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص، تم التعاون 
مع عدة جهات بهدف تفعيل عملية التأهيل والتدريب للخريجين والخريجات في برامج تأهيلية وتدريبية 
مختلفة، وذلك لسد الثغرات التي تم رصدها في دراسات احتياجات سوق العمل السابقة حيث تنوعت 
مواضيع الدورات والورش التي قدمها مركز الخريجين لتشمل القيم الشخصية والتسويق والتخطيط 

الشخصي لتحديد المسار المهني المناسب، وتهيئتهم لسوق العمل، كما هو موضح الحقًا. 

1.   برنامج مسك لإلشراف على اإلعداد الجامعي

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم فرص نوعية مختلفة للطلبة والطالبات الجامعيين والخريجين   
وذلك ليكون لهم دور فعال في برنامج مسك لإلعداد الجامعي من خالل تقديم الدعم واإلرشاد لطالب 

وطالبات المرحلة الثانوية خالل فترة اإلجازة الصيفية.

 الطلبة والطالبات الجامعيون والخريجون والخريجات
من عمر 22 حتى 35

شهري شوال وذو القعدة 
ولمدة أسبوعين إلى ثمانية 
أسابيع حسب مسار البرنامج

عن بعد
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الجهة المنظمة
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التاريخ المكانالفئة المستهدفة

2.   برنامج مسك طريق المستقبل

برنامج مسك »طريق المستقبل ألساسيات البحث المهني« هو برنامج -تدريب عن بعد- يهدف   
إلى تمكين الطالب والطالبة من اكتشاف أسرار النبذة الشخصية المثالية وكيفية كتابة سيرة ذاتية 
مؤثرة، إضافة إلى مهارات المقابلة الشخصية وبناء شبكة المعارف. كما ُيكسب الخريجين والخريجات 
السيرة  بصياغة  تعنى  تعليمية  بوحدات  االلتحاق  خالل  من  تنافسية  ميزة  والطالبات  الطالب  وكذلك 

الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتواصل االجتماعي، وتقديم أنفسهم لآلخرين بطريقة مثالية.

 الطلبة والطالبات الجامعيون 
عن بعد9-11-1441هـ ولمدة أسبوعوالخريجون والخريجات

من خالل هذا البرنامج يتضح تسجيل ماال يقل عن 4127 طالب وطالبة، لتتصدر جامعة الملك   
سعود المركز األول في عدد المنتظمين، ويتم حاليًا المتابعة مع الجهة المنظمة للحصول على التغذية 

الراجعة عن أداء المسجلين بشكل عام.
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الجهة المنظمة
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التاريخ المكانالفئة المستهدفة

3.   برنامج مسك للتدريب عن بعد

يهدف هذا البرنامج الى دعم الطالب والطالبات السعوديين وحديثي التخرج عن طريق تأمين   
فرص تدريب في منظمات دولية ورائدة في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة وتقوم هذه الجهات بتبني 

تدريبهم عن بعد في مجاالت مهنية مختلفة وفعّالة.

 الطلبة والطالبات الجامعيون 
والخريجون والخريجات

1-11-1441 هـ ولمدة من 8 
عن بعدأسابيع حتى 12 أسبوع

نود اإلشارة هنا أن هذا البرنامج قد نجح حقيقًة في توفير فرص تدريب لـ 147 طالب وطالبة من   
جامعة الملك سعود في 20 دولة حول العالم وذلك بحسب المجال المهني للطالب أو الطالبة، ويتم 
حاليًا المتابعة مع الجهة المنظمة للحصول على التغذية الراجعة عن تقدم المنتظمين والمنتظمات 

بالبرنامج ليتم توثيقها.
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4.  ورشة كيف تطور ذاتك لمستقبل سريع التغير

تطور  »كيف  عمل  ورشة  بتنظيم  الخريجين  مركز  قام  الخيرية؛  مسك  مؤسسة  مع  بالتعاون   
ذاتك لمستقبل سريع التغير« والتي تهدف الى عقد لقاء ُملهم مع الطالب والطالبات وحديثي التخرج 
-مع المدرب المختص ستيف برازيل- والغرض من الورشة المقامة اكساب الطالب والطالبات المهارات 

السبع التي يحتاجها الطالب للتكيف مع مستقبل سريع التغير.

 الطلبة والطالبات الجامعيون 
26-6-1441هـ.والخريجون والخريجات

قاعة حمد الجاسر ببهو 
المدينة الجامعية للطالب 

بالدرعية

اتضح لنا من خالل هذه الورشة تمكن الطالب والطالبات من تطبيق عدة تمارين لفهم المهارات   
السبع التي تحدث عنها المدرب المختص ستيف برازيل، حيث تم رصد الحضور لهذه الورشة أكثر من 
400 طالب وطالبة وتفاعلهم في هذا اللقاء الُملهم وُأختتم بتوزيع شهادات الحضور من قبل مؤسسة 

مسك الخيرية.
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التاريخ المكانالفئة المستهدفة

5.   برنامج شركة االتصاالت السعودية للتدريب الصيفي

حرص مركز الخريجين على عقد شراكة هادفة مع شركة االتصاالت السعودية، من خالل دعم   
البرنامج التدريبي المقدم من قبل شركة االتصاالت السعودية بالشراكة مع يوداستي )Udacity(. حيث 
يخدم هذا البرنامج الطالب والطالبات والخريجين والخريجات عن طريق تأمين دورات عن بعد تتضمن 
 ،)Predictive Analytics( تطبيق عملي على مشاريع حقيقة في ثالثة مسارات للتعلم: التحليالت التنبئية

.)User Experience Designer( ومصمم خبرة المستخدم ،)Digital Marketing( التسويق الرقمي

 الطلبة والطالبات الجامعيون 
والخريجون والخريجات

 22-10-1441 هـ 
عن بعدولمدة 7 أسابيع

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يحتوي على جلستان افتراضيتان في كل أسبوع مدة   
كل جلسة 4 ساعات وُتقام عن بعد، حيث يحتاج الطالب أو الطالبة أن يلتزم بمدة 30 - 35 ساعة في 
كل أسبوع على األقل ليحصل في نهاية البرنامج على شهادة تمكنه من الدخول إلنهاء درجة النانو 
Udacity((. واليزال البرنامج تحت التنفيذ وتتم المتابعة حاليًا مع الجهة المنظمة  )Nanodegree( من 

وذلك لحصر المشاركين من طالب وطالبات جامعة الملك سعود.
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6.   برنامج شركة االتصاالت السعودية للتدريب التعاوني

امتدادًا لحرص مركز الخريجين على استمرارية الشراكة الهادفة مع شركة االتصاالت السعودية   
والطالبات  الطالب  ترشيح  خالل  من  التعاوني  للتدريب  السعودية  االتصاالت  شركة  برنامج  دعم  تم 
المؤهلين للتدريب التعاوني. حيث تم الترشيح بعد التواصل مع الكليات المعنية في كل من كلية 
الهندسة، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الحقوق والعلوم السياسية، وكلية إدارة األعمال 

وذلك لالستفادة المثمرة من البرنامج المطروح. 

 الطالب والطالبات 
من هم على وشك التخرج

 شهر محرم 
ولمدة 7 أشهر

 شركة 
االتصاالت السعودية

ونشير هنا أن البرنامج اليزال في مرحلة الترشيح والفرز، وتتم المتابعة حاليًا من مركز الخريجين   
الراجعة  التغذية  وجمع  سعود  الملك  جامعة  من  المشاركين  لحصر  السعودية  االتصاالت  شركة  مع 

لمتابعتها وتوثيقها. 
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7.   برنامج مساري لمستقبل أفضل

الفّعال  دوره  إلبراز  الداخلية  والمشاركة  المساهمة  على  الخريجين  مركز  حرص  منطلق  من   
وعرض خدماته للفئة المستفيدة منها، شارك مركز الخريجين في المعرض المصاحب لبرنامج )مساري 
لمستقبل أفضل( والذي أقامته عمادة السنة األولى المشتركة في جامعة الملك سعود ويهدف الى 

مساعدة الطالب والطالبات في تحديد التخصصات المناسبة وفقًا لميولهم العلمية والمهنية.

 طالب وطالبات 
السنة األولى المشتركة

 8 - 3-1441هـ 
ولمدة ثالثة أيام

مقر السنة األولى المشتركة 
للطالب وللطالبات
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8.   تجمع ابتكار أكسنتشر للشباب 

العالمية  وبالتعاون مع شركة أكستشر  الخيرية  المثمر مع مؤسسة مسك  التعاون  في ظل   
الرائدة في االستشارات اإلدارية والخدمات المهنية والمهتمة في تقديم الخدمات االستراتيجية والرقمية 
والتقنية، تم التسويق لمعرض تجمع ابتكار أكسنتشر للشباب وهو حدث هام يجمع الشباب من جميع 

انحاء العالم للتعرف على أحدث مفاهيم االبتكار وكيفية تحسين طريقة عمل العالم.

 حديثي التخرج ومن هم 
عن بعد7-9-1441هـ.على وشك على التخرج
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        ثانيًا: اإلرشاد المهني

1.   مبادرة نحو خريج واٍع

تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، وامتدادًا لمبادرة »نحو خريج   
بقراراته ومهاراته  واع  إعداد خريج  الى  تهدف  والتي  واٍع؛  نحو خريج  فعالية  الخريجين  مركز  واٍع« نظم 
ومعرفة كيفية توظيفها في اختيار المسار العلمي والمهني المناسب لسوق العمل لتشمل كل من 

الطالب والطالبات وأولياء األمور والمهتمين بمجال اإلرشاد والتخصيص.

 أهداف الفعالية الخاصة

مساعدة الطالب في تحديد التخصص المناسب بحسب ميوله ومهاراته.  •
مساعدة الطالب في تحديد المسار المهني المناسب بحسب اتجاهات العمل الجديدة.  •
استخدام مقاييس عالمية لتقييم ميول الطالب، وقدراته واالتجاهات العلمية والعملية.  •

بالتأهيل  المرتبطة  البرامج  وأحدث  الجديدة  العمل  سوق  توجهات  على  الطالب  تعريف   • 
   لسوق العمل.

 طالب وطالبات السنة المشتركة 
والمرحلة الثانوية

 29-30 جمادى األول 
لعام 1441هـ.

البهو الرئيس للمدينة 
الجامعية للطالبات

 الجهات المشاركة
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   تابع 
  الجهات المشاركة

بلغ عدد المسجلين في فعالية “نحو خريج واٍع” 855 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الحضور 742   
390 طالب  والقدرات عدد  الميول  تقييم  أنهو  الذين  الطالب  بلغ عدد  ذلك،  إلى  إضافة  طالب وطالبة. 
وطالبة، حضر منهم للجلسات االستشارية عدد 317 طالب وطالبة. وبعد االنتهاء من الفعالية تم إعداد 
أكبر  بأن  االستنتاج  ليتم  الفعالية  التي تم حصرها قبل وبعد  المبادرة واإلحصائيات  تقرير شامل عن 
عاملين في سبب التخصص بمجاالت غير مرغوبة هو قلة وعي الطالب بمهاراته وعدم فهمه لقدراته؛ 
حيث أوضحت النتائج بأن هناك ثغرة في عملية التخصيص وفهم الطالب لمهاراته وقدراته، وهذه الثغرة 
تسببت في تخرج طالب وطالبات غير واعين بسوق العمل ومتطلباته، وغير مستعدين للتحديات التي 

ستواجههم عند التخرج من مجال ال يتوافق مع تطلعاتهم.

إضافة إلى ذلك فإن زيادة نسبة التحويل واالنسحاب تقلل من نسبة التخرج مما يؤثر بشكل   
وتحسين  المبادرة  هذه  الستمرارية  ماسة  حاجة  هناك  لذلك  الطالب،  على  اإلنفاق  كفاءة  على  سلبي 
عملية اإلرشاد األكاديمي والمهني، وربط الطالب والطالبة بتوجهات سوق العمل لفهم المجال األنسب 

له قبل اختيار التخصص في نهاية مرحلة السنة المشتركة. 
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 لمزيد 
من التفاصيل

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2426
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2.   برنامج مهارات النجاح - مهارات تأهيلية لسوق العمل

ٌيشكل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب تحديًا رئيسيًا للتنمية في جميع أنحاء الشرق األوسط،   
وفي الغالب تفتقر هذه الفئة العمرية إلى المهارات التي يحتاجها أصحاب األعمال وأدوات اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالوظائف؛ لذلك اقترحت شركة أمديست ومؤسسة سيتي برنامجًا تدريبيًا لعالج هذه الفجوة 
في المهارات من خالل التعاون مع مركز الخريجين إلعداد مجموعة من الخريجين والخريجات للبرنامج 
التدريبات  الى  باإلضافة  البرنامج،  إنهاء  بعد  لهم  المناسبة  الوظيفية  الفرص  على  للحصول  وذلك 
الداخلية التي تؤهلهم لمكان العمل، وستقوم أمديست بإعداد المشاركين لتقديم ورش عمل في 
مجتمعاتهم الخاصة، وتركز على التطوير الشخصي وصناعة القرار المهني الذي اكتسبوه بأنفسهم. 

         الهدف العام

والتدريب  والخريجات  للخريجين  الذاتية  للقدرات  المكثفة  التنمية  الى  البرنامج  يهدف هذا   
وظيفة  إيجاد  لهم  ليتسنى  المهني؛  والتوجيه  العمل  مكان  وتجارب  المهنية  المهارات  على 
عمل مجدية للمبتدئين، كما يهدف إلعداد المشاركين لبحث وإيجاد وظائف مجدية بالشركات 

والمنظمات المحلية مدعومة بخبرتهم التدريبية.

 الخريجين والخريجات السعوديين 
حتى عمر 28 سنة

 17-5-1441هـ 
لمدة 6 أشهر

 مقر شركة 
أميديست

   الجهة المنظمة

نوضح هنا أنه قد تخلل البرنامج عدة مراحل بدايًة بورش عمل ُأقيمت عن مهارات النجاح وتشتمل   
العمل وتكنلوجيا  ثم طرح دورات عن مهارات مكان  الشخصية، ومن  والمهارات  اإلنجليزية  اللغة  على 
المعلومات يليها تطبيق في جهات عمل مختلفة؛ وذلك إلكساب الطالب والطالبة مهارات فترة التدريب 
البرنامج بعرض إنجازاته للوفاء بالعطاء والمتابعة، وقد نجح  وكذلك مهارات البحث عن عمل، ويختتم 
هذا البرنامج في توفير فرص تدريب لـ 38 طالب وطالبة من جامعة الملك سعود منهم 28 إناث و10 ذكور. 
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3.   مبادرة رواد

أطلق مركز الخريجين بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود وشركة إفيرزون   
مبادرة رواد والتي تهدف إلى تأهيل الخريجين والخريجات للقطاعين العام والخاص، عبر مساعدتهم في 
اكتشاف ميولهم وقدراتهم وتحديد المجاالت المناسبة لهم وتطوير ذواتهم بمتطلبات تلك المجاالت.

         الهدف العام

تهدف مبادرة رواد إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل،   
الالزمة وتعزيز الحماسة للعمل،  القدرات  وتطوير الطالب مهنيًا وغرس تحمل المسؤولية وبناء 
قوته  نقاط  لمعرفة  الخريج  مساعدة  وكذلك  المناسبة،  الوظيفية  الخيارات  نحو  وتوجيههم 

وتميزه ونقاط ضعفه، لمساعدته في بناء سيرته الذاتية وإعداده لسوق العمل.

 الخريجين والخريجات
والمتوقع تخرجهم

 1-7-1441هـ  
عن بعدولمدة ثالث أشهر

الجهات المشاركة

      

من خالل مبادرة رواد تم رصد عدد المستهدفين من جامعة الملك سعود من فئة الطالب بـ 124   
طالب بينما عدد المستهدفات من فئة الطالبات بلغ 106 طالبة، حيث ابتدأ البرنامج بتحليل شخصية 
المتقدم والمتقدمة لمعرفة ميولهم واهتماماتهم، وعليه تم ترشيح 97 طالب وطالبة من المتقدمين 
المجاالت  ارشادية نحو  االرشاد والتوجيه، وهي عبارة عن مرحلة تتضمن جلسات  االبتداء بمرحلة  ليتم 
تقدمها  برامج عدة  ذلك من خالل  بعد  المهني  التدريب  وذلك الستكمال  تناسبهم،  التي  الوظيفية 

عمادة تطوير المهارات.  

وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير
عمادة تطوير المهارات
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                 ثالثًا: رصد وتيسر فرص التدريب والتوظيف

نظرًا ألهمية دور مركز الخريجين في تيسير فرص العمل للخريجين والخريجات وبناء مستقبل   
مالي مستدام؛ يقوم المركز برصد فرص التدريب والتطوير المتوفرة في القطاع العام والخاص وتفعيل 
خالل  من  وذلك  والخريجات،  للخريجين  التخرج  بعد  التوظيف  نسبة  لرفع  مختلفة  جهات  مع  شراكات 
وسائل  خالل  من  المرصودة  والوظائف  الفرص  عن  اإلعالن  طريق  عن  أو  الوظيفية،  المقابالت  برنامج 

التواصل االجتماعي. 

         الهدف العام

تسهيل عملية التواصل مع الشركات الراغبة في تدريب وتوظيف خريجي الجامعة، وربط   
مناسبة  بيئة  توفير  وكذلك  المطلوبة،  المعايير  حققوا  الذين  والخريجات  بالخريجين  الشركات 
العملية  لتطوير  التوظيف  عملية  وتوثيق  ومتابعة  معهم  األولية  الوظيفية  المقابالت  لعمل 

المستدامة.

 القطاعات العامة والخاصة، 
إضافة إلى خريجي وخريجات جامعة الملك سعود

 من خدمات
 المركز المستدامة

  جهات مستفيدة

 

 

  

من خالل هذا البرنامج وحرصًا من مركز الخريجين على استدامة األعمال والمنافع المشتركة التي   
تخدم الخريجين وسوق العمل، يتم توثيق عملية التوظيف مع الجهات المعنية للحصول على معلومات 

من اجتاز مراحل التوظيف من الخريجين والخريجات وتم تعيينه وذلك لتهنئته بشكل خاص. 



53

          رابعًا: توثيق الروابط

1.   مشروع توحيد عمل وإجراءات وحدات الخريجين

يدرك مركز الخريجين أهمية تحقيق أعلى معايير التجويد في سياسات وإجراءات عمل وحدات   
الخريجين بالكليات مع توثيق ممارسات الجودة متضمنًة تبسيط أكثر إلجراءات العمل لتقديم خدمة 
أفضل للشرائح المستفيدة بالكلية، فمن هنا أطلق المركز »مشروع توحيد سياسات عمل وإجراءات 
الخريجين  إلى استحداث سياسات وإجراءات للعمل وتوحيدها في وحدات  الخريجين« ويهدف  وحدات 

في الكليات لضمان نتائج عالية الكفاءة ومتساوية بين الكليات. 

وقد ُأطلق المشروع نهاية عام 1439 هـ، وتم العمل عليه لُيختتم بطرح نتائجه في اللقاء األول   
مع وحدات الخريجين والخريجات بالكليات والذي تم عقده في صباح يوم األحد الموافق 13-7-1441 هـ.

                                                  

واإلجراءات  السياسات  دليل  إنشاء  تم  المشروع  هذا  خالل  ومن   
لعمل وحدات الخريجين في الكليات لتفعيل دور وحدات الخريجين في 
كليات جامعة الملك سعود، ولبناء عالقة مستدامة بين مركز الخريجين 
التي  والفرص  المعوقات  أهم  وتحديد  الكليات،  في  الخريجين  ووحدات 

تعزز التعاون في العمل بين المركز ووحدات الخريجين.

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2381 :لمزيد من التفاصيل عن الدليل

 لمزيد من التفاصيل
 عن الدليل

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2381
https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2381
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2.   لقاء مركز الخريجين مع األندية الطالبية 

جسور  ومد  والطالبات  الطالب  مع  مستدامة  شراكة  تفعيل  على  الخريجين  مركز  من  حرصًا   
لمناقشة  الطالبية  األندية  لقاء مع رؤساء ورئيسات  الجامعة، تم عقد  الطالبية في  األندية  التعاون مع 

أوجه التعاون الممكنة لخدمة خريجي وخريجات الجامعة.

 طالب وطالبات 
جامعة الملك سعود

الطالب )29 جماد اآلخر 1441 هـ( 
الحرم الجامعيوالطالبات )8 رجب 1441 هـ(

من خالل هذا االجتماع، حضر ما يقارب 40 طالب وطالبة لمناقشة أوجه التعاون الممكنة بين   
المركز واألندية الطالبية. حيث تم تسليط الضوء على الخدمات التي يوفرها المركز للخريجين والطالب 
الذين على وشك التخرج، ورصد مرئيات رؤساء األندية عن حلول ممكنة للتحديات التي يواجهها الطالب 

عند التخرج.
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                              خامسًا: جهود مركز الخريجين في مواجهة 
                      جائحة كورونا )كوفيد-19(

خالل فترة جائحة كورونا )كوفيد-19( من الفصل الدراسي الثاني لعام 1440-1441هـ، واجه الطالب   
والطالبات من هم على وشك التخرج عدة صعوبات فيما يتعلق بتدريبهم وحفل تخرجهم، اضافة إلى 
قام  الخريجين  مركز  لدى  المجتمعية  المسؤولية  منطلق  ومن  لها؛  يطمحون  التي  الوظيفية  الفرص 
المركز بعدة حمالت وبرامج لمواجهة هذه الجائحة وتخفيف وقعها على خريجين وخريجات عام 1441 هـ.

1.   إعداد احصائيات التوظيف

وإحصائيات  دراسة  عمل  على  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة  فترة  خالل  الخريجين  مركز  حرص   
متعلقة بالكفاءة المهنية لخريجي وخريجات جامعة الملك سعود في مختلف التخصصات والتعاون مع 

المرصد الوطني للحصول على نتائج دقيقة وتوثيقها.

2.   تيسير عملية التواصل مع جهات التوظيف 

تخدم  والمنافع المشتركة التي  األعمال  استدامة  على  الخريجين  مركز  حرص  منطلق  من   
بناء  تم  كما  بالوظائف،  الخاصة  للطلبات  خاص  بريد  بإنشاء  المركز  قام  العمل؛  وسوق  الخريجين 
قاعدة بيانات خاصة بأرباب العمل الذين يتواصلون مع المركز ليتم تحديثها ببيانات التوظيف حسب 
التخصصات المطروحة وذلك لمتابعة عملية التوظيف وتسهيل التعاون المشترك مع الكليات بشكل 

عام لخدمة الخريجين والخريجات ومن هم على وشك التخرج.

3.   حمالت توعوية عن فيروس كورونا 

سعود  الملك  وجامعة  التعليم  وزارة  جهود  إطار  في 
وبهدف  )كوفيد-19(،  كورونا  فايروس  انتشار  لمكافحة 
واإلرشادات  بالمعلومات  الجامعة  وطالبات  طالب  تزويد 
حملة  بإطالق  الخريجين  مركز  قام  منه،  للوقاية  الالزمة 
على  للتشجيع  المختلفة  التواصل  قنوات  عبر  توعوية 

اتباع العادات الصحية السليمة والوقائية.
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4.   حملة تهنئة خريجي وخريجات عام 1441هـ

العام؛  هذا  وخريجات  خريجي  لمشاعر  ومؤازرًة  )كوفيد-19(،  كورونا  فايروس  جائحة  ظل  في   
قنوات  جميع  خالل  من  تهنئة  حملة  عمل  خالل  من  الخريجين  والء  رفع  على  الخريجين  مركز  حرص 
التواصل االجتماعي والتقليدي، حيث أطلق المركز في تاريخ 25-8-1441 هـ ثالث فالتر بعدسة السناب 
شات لدفعة 56-59 من عام 2020 م وذلك بغرض الدعم المعنوي لخريجي وخريجات جامعة الملك سعود 

ومشاركتهم فرحة تخرجهم.

تم  التي  تخرجهم  لشهادات  مصاحبة  تهنئة  بطاقات  بإرسال  الخريجين  مركز  قام  ذلك  بعد   
توصيلها لمنازلهم بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل وذلك بتاريخ 3-10-1441 هـ. 
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كما تم التعاون مع كلية الهندسة لتوزيع كتيب مسيرة الخريجين بالكلية تخليدًا لذكرياتهم وحرصًا 
على مواساتهم في هذه الفترة.

معنويًا  لدعمهم  اضافة  لفرحتهم،  والخريجات  الخريجين  تعبير  المبادرات  هذه  عن  نتج  وقد   
مركز  التواصل مع  قنوات  عبر جميع  استفساراتهم  والرد على  االجتماعي معهم،  التواصل  واستمرار 

الخريجين.

مركز  على  المشرف  الدكتور  مقابلة  على  االطالع  يمكن  الحملة،  عن  التفاصيل  من  ولمزيد   
كورونا  جائحة  على  التغلب  في  خاصة  والمركز  عامًة  الجامعة  جهود  عن  اإلخبارية  قناة  في  الخريجين 

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/125261333114-565-52 :)19كوفيد(

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1252613331149565952
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ختامًا فإن مركز الخريجين يطمح في االستمرار في هذه المبادرات وتفعيل دوره بشكل أكبر؛   
وذلك من خالل طرح مشاريع هادفة وذات تنوع أكبر وتفعيل الشراكات المجتمعية مع جهات خارجية 
حلقة  كما ستستمر   .)13( رقم  بالجدول  كما هو موضح  حاليًا،  إعداده  في  البدء  تم  ما  حقيقًة  ومنها 
للبرامج  التطويرية  العملية  في  العمل  وأرباب  وإشراكهم  والخريجات  للخريجين  والتطوير  التدريب 

المطروحة بشكل أكبر.

جدول 13: مبادرات تفعيل الشراكات المجتمعية مع جهات خارجية

الهدفالمبادرة المترّقبة

برنامج التطوير الوظيفي 
والمهني

يهدف إلى تطوير الخريجين لالنخراط بسوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية من خالل 
استشارية  جلسات  طريق  عن  المناسب؛  الدعم  وتقديم  مكثف  بشكل  تدريبهم 
وتدريبية مقدمة من أبرز المختصين بالموارد البشرية والمستشارين في القطاعين 

الخاص والعام.

يهدف إلى تأهيل وتدريب الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل.مبادرة نحو خريج واٍع

يهدف إلى مد جسور التواصل مع الخريجين وأرباب العمل وبناء بيئة تفاعلية محفزة بوابة مركز الخريجين اإللكترونية
للخريجين.

يهدف إلى المساهمة في رفع الوعي بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، التدريب العقاري - فرٌص مثمرة
ومساعدة الباحثين عن عمل على إيجاد فرٍص وظيفيٍة جديدة.
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مساعدية وكالة الجامعة 
للشؤون التعليمية واألكاديمية 
للتدريب والتعلم التطبيقي
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نبذة مختصرة عن أهداف الوحدة لعام 1441هـ:

هدفت الوحدة في هذا العام إلى تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تطوير برامج التدريب   
الدفعة  اإلليكتروني للبرامج، كما هدفت إلى تنفيذ تدريب  النظام  التعاوني والخاصة باإلعداد إلنشاء 
الثامنة من طالب الجامعة المتميزين في شركات عالمية مرموقة، إضافة الستمرار تنفيذ برنامج التعلم 
التطبيقي ليشمل الرحالت التعليمية والميدانية المرتبطة بالمقررات ذات الطبيعة التطبيقية من أجل 
تحقيق التنوع في وسائل التعليم والتعلم، كما تمت مواصلة تقديم كافة الخدمات للكليات المستفيدة 
من برنامج خبير أكاديمي مع المواصلة في تقييم مخرجات البرنامج من قبل كاًل من الكليات المستفيدة 

والخبراء الذين شاركوا في تقديمه.

إنجازات الوحدة في العام الحالي 1441هـ:

للشؤون  الجامعة  وكيل  سعادة  من  وبتكليف  1441هـ  الحالي  العام  بداية  مع  الوحدة  قامت   
التعليمية واألكاديمية بوضع ضوابط وقواعد برنامج الرحالت التعليمية الطالبية وكذلك مراجعة ضوابط 
وقواعد حضور المؤتمرات والمعارض الدولية لطالب مرحلة البكالوريوس في الجامعة وعرضها على لجنة 
الرحالت التعليمية الطالبية والتدريب الخارجي من أجل اعتمادها وفقًا للصالحيات الممنوحة للجنة؛ كما 
تمت مواصلة اإلشراف على برنامج التعلم التطبيقي ومتابعة تنفيذ إجراءاته، وكذلك متابعة اإلشراف 
التدريب  برنامج  وثيقة  الوحدة بعرض  قامت  والعمل على تطويره؛ كما  الخارجي  التدريب  برنامج  على 
التعاوني على اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي وآخذ الموافقة على الوثيقة. وتم إنشاء لجنة 
إجراءات  ومراجعة  لمتابعة  واإلنسانية  والهندسية  العلمية  للكليات  التعاوني  التدريب  لبرنامج  دائمة 
التدريب التعاوني والنظر في الطلبات الواردة من الكليات فيما يخص التدريب التعاوني.  باإلضافة لذلك 
تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات إلنشاء بوابة التدريب التعاوني، والتنسيق مع الجهة المختصة 
لطرحها منافسة عامة. إضافة لذلك تم االستمرار في تنفيذ برنامج الخبير األكاديمي؛ وفيما يلي تفصيل 

هذه اإلنجازات:

أوالً: التدريب الخارجي:

مع بداية الفصل الثاني من العام 1441هـ تم إرسال دعوات الترشيح إلى الكليات التي تتطلب   
تقدم  وقد  التخرج،  متطلبات  من  كجزء  التخصصية  المهارات  على  الطالب  تدريب  الدراسية  خططها 
لذلك عدد من الكليات هي كلية الهندسة، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية العلوم. ونظرًا لإلجراءات 
االحترازية المعمول بها وتعليق السفر للرحالت الخارجية خالل هذه الفترة بسب جائحة كورونا فقد تم 

إلغاء البرنامج لهذه السنة .
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ثانيًا: برنامج التعلم التطبيقي:

الجيوفيزياء(  وبرنامج  الجيولوجيا  )برنامج  الجيولوجيا  قسم  العام  لهذا  البرنامج  من  استفاد   
األول.  الدراسي  الفصل  الطارئة في  الطبية  للخدمات  األمير سلطان  اآلداب وكلية  الطب وكلية  وكلية 
للرحالت  السفر  تعليق  واستمرار  االحترازية  االجراءات  على  بالعمل  المعنية  الجهات  تأكيد  وبسبب 
الداخلية  الخارجية بسبب جائحة فيروس كورونا خالل الفصل الدراسي الثاني فقد تم العمل بموجب 
التعليمات الصادرة وإيقاف جميع الرحالت التعليمية للعام الجامعي 1441هـ واستبدالها ببرامج المحاكاة 

والتعليم عن بعد. 

جدول 14 أعداد المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي

عدد البلدجهة التطبيقالكلية
عدد الطالبالمقررات

كلية األمير سلطان 
للخدمات الطبية الطارئة

مكة المكرمة – العمرة
0السعودية

لم يقام التدريب 
بسبب جائحة 

كورونا

مكة المكرمة – الحج
1السعودية

لم يقام التدريب 
بسبب جائحة 

كورونا

كلية العلوم- قسم 
الجيولوجيا

مناطق جيولوجية
القصيم – القويعية- 

حائل الدوادمي/ 
السعودية

18468

123الرياض – السعوديةجبال طويقكلية اآلداب

المؤتمرات/المعارض كلية الطب
2-إسبانيا- استرالياالدولية

19493المجموع

ثالثًا: برنامج خبير أكاديمي:

مع بداية العام الدراسي  1441هـ تابعت لجنة برنامج الخبير األكاديمي دراسة الطلبات المقدمة   
الكليات  قبل  تعبئتها من  تتم  والتي  البرنامج  تقييم  نماذج  وتطوير  مراجعة  تمت  الكليات، كما  من 
المستفيدة والخبراء األكاديميين، ، واألخر لتقييم البرنامج األكاديمي والمقررات الدراسية يعبئ من قبل 
الخبير األكاديمي؛ وقد تم تعميم النماذج المطورة على كليات الجامعة وكذلك تم وضعها في موقع 

الوكالة اإلليكتروني.
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هذا وقد استمرت عملية تنفيذ البرنامج، حيث استفاد من البرنامج أربعة )4( كليات وأربعة )4(   
برامج أكاديمية وبلغ عدد المقررات التي استفادت من البرنامج أثنا عشر )12( مقررا، وقد تمت الموافقة 
على االستعانة بخمسة )5( خبراء أكاديميين. وتم تأجيل موعد الزيارة المحددة لعدد من الخبراء بسبب 
)8( يوضحان  رقم  الشكل  )15( وكذلك  رقم  الخارجية. والجدول  الرحالت  لتعليق  جائحة فيروس كورونا 

تفاصيل هذه األرقام.

جدول 15: المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج خبير أكاديمي

عدد المقرراتاسم األستاذعدد األساتذةالكليةم

كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 1
2الطبية الطارئة

3اتيال هيرتلندي

مورالي 
2شيمسوندر

3دنكن جون وود1كلية العلوم الطبية التطبيقية2

ليون 1كلية الهندسة التطبيقية بالمزاحمية3
1مشنفسكي جر

محيي محمد 1كلية علوم الحاسب التطبيقي بالمزاحمية4
2هدهود

12مجموع المقررات5مجموع األساتذة

عدد المقررات التي استفادت منها الكليات في برنامج خبير أكاديمي

20%

20%

20%

 كلية الأمري �شلطان بن عبدالعزيز40%
للخدمات الطبية الطارئة

كلية العل�م الطبية التطبيقية

  كلية عل�م احلا�شب
التطبيقية باملزاحمية

 كلية الهند�شة التطبيقية
باملزاحمية
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رابعًا: برنامج التدريب التعاوني:

اكتسابه  تم  ما  ممارسة  أجل  من  حقيقية  عمل  بيئة  في  الطالب  تدريب  إلى  البرنامج  يهدف   
من مهارات على أعلى مستوى وبالتالي إعداد كوادر بشرية متخصصة تساهم في التنمية الوطنية؛ 
كما أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في توطين الوظائف في الشركات العالمية العاملة بالمملكة. 
ويتم التدريب لطالب الكليات التي تتضمن خطة برامجها الدراسية على التدريب في بيئة العمل كأحد 
متطلبات التخرج. ويسعى البرنامج لتوفير فرص التدريب من خالل زيادة جهات التدريب من الشركات 
والمعاهد والمؤسسات التي تتصف بيئة العمل لديها بتوفر المهنية المتقدمة في أداء العمل وجميع 
وسائل التعلم التطبيقي المساعدة إضافة إلى ما لديها من خبرة في تدريب طالب الجامعات. وقد تم 
الدراسي  والنظام  للخطط  الدائمة  اللجنة  على  وعرضها  التعاوني  بالتدريب  الخاصة  الوثيقة  مراجعة 
وتمت موافقة اللجنة عليها. وتم العمل على إعداد النظام اإلليكتروني لبرامج التدريب التعاوني وإعداد 
البرامج  وثيقة  وفق  واالتصاالت  اإللكترونية  التعامالت  عمادة  مع  بالتعاون  للبوابة  المواصفات  كراسة 
التدريبية من حيث مراحل التدريب التعاوني والخطة الزمنية إلجراءاته وضوابط تنفيذ هذه اإلجراءات. 
ذلك.   على  العمل  وجاري  للمنافسة.  التعاوني  للتدريب  اإللكترونية  البوابة  إنشاء  مشروع  طرح  وتم 
وستساهم البوابة في ضبط عملية التدريب التعاوني ورفع مستوى التدريب وزيادة فاعلية التواصل مع 
جهات التدريب وزيادة فرص التدريب. وتم إنشاء لجنة دائمة لبرنامج التدريب التعاوني للكليات العلمية 
والهندسة واإلنسانية يتم من خاللها مراجعة ومتابعة إجراءات التدريب التعاوني والنظر بما يتم رفعه 

من الكليات فيما يخص التدريب التعاوني ورفع التوصيات الالزمة.
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مساعدية وكالة الجامعة 
للشؤون التعليمية واألكاديمية 
للشؤون الطالبية
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تعامل المكتب حتى تاريخ 1441/12/19هـ باستقبال إحاالت الكترونية يقدر عددها بأكثر من 1400 إحالة. 

اللجان: 

عضوية اللجنة الدائمة للقبول   •

عضوية اللجنة الدائمة لوحدة التوعية الفكرية.   •

عضوية اللجنة الدائمة لطالب المنح الدراسية.   •

عضوية فريق العمل المشكلة لدراسة إجراءات وهيكلة المنح الدراسية.  •

عضوية فريق العمل بالوكالة.   •

سكرتارية اللجنة الدائمة لوحدة التوعية الفكرية.   •

سكرتارية اللجنة الدائمة للمختبرات والمعامل بالجامعة.   •

سكرتارية اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير مقررات الثقافة اإلسالمية.   •

سكرتارية فريق العمل المشكل لدراسة إجراءات وهيكلة المنتح الدراسية.   •

الحاالت الطالبية: 

أواًل: التعامل مع حاالت طالبية مباشرة تقدر بـ 700 حالة وتشمل: 

1.   طلبات قبول. 

2.  طلبات إعادة قيد. 

3.  طلبات منح فرصة الستكمال الدراسة. 

4.  طلبات تحويل بين كليات الجامعة.

5.  طلبات تحويل من خارج الجامعة. 

6.  طلبات تخصيص من طالب لم يحققوا رغباتهم وفق المعايير التنافسية المتاحة.

7.  طلبات حذف مقررات لطالب انتهت فرص الحذف لديهم أو بعد انتهاء فترة الحذف المحدد في 
التقويم الجامعي لعمادة شؤون القبول والتسجيل. 
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8.  طلبات حذف فصول دراسية، لطالب انتهت فرص الحذف لديهم أو بعد انتهاء فترة الحذف 
المحددة في التقويم الجامعة لعمادة شؤون القبول والتسجيل. 

9.  استقبال شكاوى طالبية مثل: شكاوي تتعلق بالسكن الجامعي، شكاوي على عضو هيئة 
التدريس لمقرر. 

ثانيًا: التعامل مع حاالت طالبية من ذوي المنح الدراسية تقدر بـ 20 حالة .

ثالثًا: دراسة حاالت محالة من سعادة الوكيل طالبية وعرضها على الوكيل تقدر بـ 15 حالة طالبية. 

مساهمات ومهام تنسيقية من أبرزها: 

الراجحي لألوقاف  الراجحي ورفعه عبر نظام  الجامعة وأوقاف صالح  1.  إعداد مشروع تعاون بين 
والتواصل لضمان تجهيز متطلبات المشروع. 

2.  التنسيق بشأن تشكيل مجلس االرشاد والتوجيه بالجامعة.

3.  تشكيل اللجنة الدائمة لوحدة التوعية الفكرية بالجامعة والتنسيق مع المشرف على الوحدة 
والقيام باألعباء اإلدارية لتشكيل اللجنة وتفعيلها. 

ورد  ما  ودراسة  الطالب  شؤون  عمادة  مع  والتنسيق  بالجامعة  الطالب  تأديب  الئحة  تحديث    .4
وتدقيقها وإعداد مذكرتها لمجلس الجامعة. 

واالبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  الملك  ومؤسسة  الوكالة  بين  التعاون  اجتماع  تنسيق    .5
“موهبة” لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة معهم. 

6.  المساهمة في حل مشكلة الفرق اإلسعافية للمناسبات الرياضية وتقريب وجهات النظر بين 
المدينة الطبية وعمادة شؤون الطالب من خالل عقد اجتماع والنظر في المعوقات واقتراح 

الحلول المناسبة وعرضها على سعادة الوكيل. 

7.  تحديث ضوابط التحويل بين الكليات التي تتبع مسارات مختلفة.

8.  تنسيق اجتماع بشأن اختبارات القبول المعيارية في كليات الهندسة والحاسب والعمارة. 

9.  متابعة مقترح اإلعفاء لبعض مقررات اللغة اإلنجليزية لبعض مقررات السنة األولى المشتركة، 
وتنسيق اجتماع بين الجهات ذات العالقة وإعداد التوصية الالزمة والعمل على تنفيذها. 

البدني بتدقيق  الرياضة والنشاط  10.  قبول الطالب المميزين رياضيًا والتنسيق مع كلية علوم 
ومتابعة المعايير الالزمة لقبول هؤالء الطلبة.
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 اللجان والبرامج 
في الوكالة
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اللجان

اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي

اللجنة الدائمة للعبء التدريسي والمتعاونين

لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية

البرامج

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

تعد هذه اللجنة إحدى اللجان الدائمة بالجامعة ومن أهمها نظرًا لما ُتعنى به من مواضيع تهم   
أهل  مزيج من  أعضاؤها من  ويمثل  عام.  الدراسي بشكل  والنظام  التعليمية بشكل خاص  العملية 
مثل  بالجامعة  المعنية  الجهات  تمثيل  وكذلك  الدراسية  المجاالت  بمختلف  العلمية  والمعرفة  الخبرة 

عمادة شؤون القبول والتسجيل وعمادة الجودة.

جدول 16: أعمال لجنة الخطط خالل العام 1441هـ

 22 عدد االجتماعات
اجتماعًا

 28 عدد المواضيع التي نوقشت
موضوعًا

تغيير  مقررات،  حذف  أو  إضافة  دراسية،  وبرامج  خطط  تحديث 
مسميات أقسام أكاديمية 

 23 عدد البرامج الدراسية التي نوقشت
برنامج

والنشاط  الرياضة  كلية   - التمريض  كلية  التالية:  الكليات  برامج 
العلوم  كلية   - التربية  كلية   – والترجمة  اللغات  كلية   – البدني 
كلية  والمعلومات-  الحاسب  علوم  كلية  التطبيقية-  الطبية 

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع- كلية المجتمع.

 44 إجمالي عدد الساعات لالجتماعات
ساعة

  ساعتان متوسط عدد ساعات االجتماعات
لكل اجتماع

أبرز ما نوقش في اجتماعات اللجنة لهذا العام يتلخص بالتالي:

استحداث برامج أكاديمية:

استحداث برنامج بكالوريوس في القبالة في كلية التمريض.  •

استحداث برنامج الدبلوم في العمل الخيري.  •

استحداث برنامج الدبلوم في الوسائط المتعددة.  •

استحداث برنامجي الدبلوم في إدارة العقار وإدارة األزمات.  •

استحداث برنامج جيولوجيا المياه في كلية العلوم.  •
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استحداث دبلوم اللغة الصينية.  •

استحداث برنامج التصاميم والفنون بقسم التربية الفنية.   •

استحداث برنامج دبلوم األمن السيبراني في كلية الدارسات التطبيقية وخدمة المجتمع.  •

برنامج دبلوم علم البيئية التطبيقي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.  •

استحداث برنامج الشريعة.  •

خطط دراسية:

الرياضة والنشاط  البدني والرياضة المجتمعية لكلية علوم  الدراسية لمسار النشاط  الخطة   •
البدني.

الخطط الدراسية لبرامج دبلوم المحاسبة والتسويق واألعمال المصرفية واألنظمة إلى كلية   •
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.

الخطط الدراسية لبرنامجي دبلوم السكرتارية الطبية ودبلوم البرمجة وقواعد البيانات.  •

الخطة الدراسية المحدثة لبرنامج العلوم اإلشعاعية في كلية العلوم الطبية التطبيقية.  •

الموافقة على إضافة تخصص فرعي لبرنامج التاريخ باسم/ مسار إدارة موارد التراث واإلرشاد   •
السياحي يقدم من كلية السياحة واآلثار.

الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الطفولة المبكرة لكلية التربية.  •

الموافقة على تعديالت الخطة الدراسية لبرنامج اللغة التركية.  •

الموافقة على الخطة الدراسية المحدثة لبرنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية.  •

نظام دراسي:

التعليم عن  بتدريس مقررات  التدريس ومن في حكمهم ممن يقوم  أعضاء هيئة  مكافأة   •
ُبعد في الجامعة. 

وثيقة البرامج التدريبية للتخصصات العلمية واإلنسانية.  •
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السعة المثالية للشعب لطلبة كلية التربية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.  •

التعليمية واألكاديمية بشأن ضوابط  الجامعة للشؤون  الموافقة على مقترح سعادة وكيل   •
تقويم الطلبة للفصل الدراسي الثاني 1441هـ .

تعديل مسار / تغير مسمى:

للعلوم  التطبيقية  كلية  إلى  المجتمع  وخدمة  التطبيقية  الدراسات  كلية  اسم  تغيير   •
والتكنولوجيا.

البيانات  علم  إلى  للطالبات  المعلومات  تقنية  برنامج  في  البيانات  علم  مسار  اسم  تغيير   •
والذكاء االصطناعي.

تعديل اسم كلية المجتمع إلى كلية األعمال والعلوم التطبيقية.  •
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      اللجنة الدائمة للعبء التدريسي والمتعاونين

الفصل الدراسي األول 1441هـ

عدد المتعاونين لهذا الفصل )315( متعاونًا ومتعاونة، عدد السعوديين منهم )254( متعاونًا   .1
ومتعاونة بنسبة )%80.63(.

أصل  من   1441 سعوديين(  وغير  )سعوديين  يعملون  ال  ممن  والمتعاونات  المتعاونين  عدد   .2
)315( متعاونًا ومتعاونة بنسبة )%44.76(.

األول  الفصل  في  ساعة(   1906.5( مقابل   ) ساعة   2059  ( الفصل  لهذا  التعاون  ساعات  عدد   .3
1439/1438 هـ بنسبة زيادة  قدرها ) %7.41 (.

وقد كان ترتيب الكليات األكثر احتياجًا للتعاون كالتالي:

56 متعاونًا بمجموع )372( ساعة. كلية اآلداب       .1

18 متعاونًا بمجموع )256( ساعة. برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع    .2

24 متعاونًا بمجموع )165( ساعة.  السنة األولى المشتركة     .3

فرع المزاحمية      23 متعاونًا بمجموع )143( ساعة.  .4

17 متعاونًا بمجموع )99( ساعة. إدارة األعمال       .5

الفصل الدراسي الثاني 1441هـ

عدد المتعاونين لهذا الفصل ) األول 1441/1440ه( )195( متعاونًا  ومتعاونة،  عدد السعوديين   .1
منهم )154( متعاونًا ومتعاونة بنسبة )%79(.

عدد المتعاونين والمتعاونات ممن ال يعملون )سعوديين وغير سعوديين( 93 من أصل  )195(    .2
متعاونًا ومتعاونة بنسبة ) %47.71 (.

عدد ساعات التعاون لهذا الفصل ) 1273.5 ساعة ( مقابل )1710.75 ساعة( في الفصل الثاني   .3
1440/1439هـ بنسبة نقص  قدرها ) %25.6 (.
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وقد كان ترتيب الكليات األكثر احتياجًا للتعاون كالتالي:

17 متعاونًا بمجموع )241( ساعة. برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع    .1

20 متعاونًا بمجموع )110( ساعة. كلية اآلداب       .2

18 متعاونًا بمجموع )94( ساعة. فرع المزاحمية       .3

10 متعاونًا بمجموع )75( ساعة. إدارة األعمال       .4

12 متعاونًا بمجموع )69( ساعة. الحقوق والعلوم السياسية     .5

والجداول التالية توضح اإلحصاءات الرئيسية للفصلين األول والثاني:

جدول 17: أعداد المتعاونين وساعات التعاون للفصلين األول والثاني

الكلية
ساعات التعاونعدد المواطنين منهمعدد المتعاونين

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

19917974.536العلوم الطبية التطبيقية

-12-2-2معهد اللغويات العربية

56204916372110اآلداب

75*75*16*16*16*16*طب األسنان *

123927213العلوم

84526734اللغات والترجمة

13101175032العمارة والتخطيط

126969*1211*11الحقوق والعلوم السياسية

17*35*31*1السياحة واآلثار

17101399975إدارة األعمال

17*465*417*17التربية

52*630*72*4علوم الرياضة والنشاط البدني

44332114الهندسة

241*17256*1718*18*برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع *

23187614394فرع المزاحمية

52*8165*922*24السنة األولى المشتركة

28*322*101*4التمريض
 األمير سلطان بن عبدالعزيز 

6333910.5للخدمات الطبية الطارئة

2551592071261606.5969.5المجمـــــــــوع
*متعاون ومتعاونة
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جدول 18: أعداد المتعاونات وساعات التعاون لشطر الطالبات في الفصلين األول والثاني

الكلية
ساعات التعاونعدد المواطنات منهنعدد المتعاونات

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

16716755.524العلوم الطبية

131491285127العـلــوم

2211198224102إدارة األعمال

13951-34اللغات والترجمة

-48-3-6اآلداب

60364728451.5304المجموع

جدول 19: أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون لشطر الطالب للفصلين األول والثاني

الكليــــــــةالقسم     / البرنامج
عدد الساعاتعدد المتعاونين

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

241*256*17*18*برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*

52*9165*24السنة األولى المشتركة

-56-6اللغات والترجمةاللغة الحديثة والترجمة

321023060اآلدابالدراسات االجتماعية

52-7-علوم الرياضة والنشاط البدنيالتربية البدنية

75-16-طب األسنان

9659782480المجموع

*متعاون ومتعاونة

جدول 20: أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون لشطر الطالبات للفصلين األول والثاني

الكليــــــــةالقسم  /  البرنامج
عدد الساعاتعدد المتعاونات

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

171018993إدارة األعمالاإلدارة

اإلعالم
اآلداب

6-48-

-39-3اللغة الفرنسية

الكيمياء
العلوم

-6-45

75-7-الفيزياء والفلك

2623276213المجموع
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جدول 21: مؤهالت المتعاونين لشطر الطالب للفصلين األول والثاني

الكليــــــة
المجمــوعاخرىالدكتوراهالماجستيرالبكالوريوس

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

123--42-216العلوم

العلوم الطبية 
199--119-1-7التطبيقية

*1616*10*7*2*1*4*8*--طب األسنان*

4*17--4*6-8-3التربية

الحقوق والعلوم 
12*11--12*11----السياسية

5620--1464214--اآلداب

3*1----3*1--السياحة واآلثار

1710--61119--إدارة األعمال

10*13--9*19*3-1العمارة والتخطيط

44--44----الهندسة

 علوم الرياضة 
7*24*1--1*-4*3والنشاط البدني

 برنامج الصم 
17**218*2*--1*2*14*14*وضعاف السمع*

184-2132-3اللغات والترجمة

2318--871511--فرع المزاحمية

-2---2----معهد اللغويات العربية

9*24--4*511*13--السنة األولى المشتركة

410--43412-التمريض

األمير سلطان للخدمات 
63-1--2231الطبية الطارئة

35257835131841115255159المجموع

*متعاون ومتعاونة
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جدول 22: مؤهالت المتعاونات لشطر الطالبات في الفصلين األول والثاني

الكليــــة
المجمـــوعالدكتوراهالماجستيرالبكالوريوس

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

1314-69552العلوم

1311-210-1اللغات والترجمة

1219421227إدارة األعمال

العلوم الطبية 
314291164التطبيقية

-6-2-4--اآلداب

61225211034136المجموع

جدول 23: مقارنة احتياج التعاون للفصل الدراسي األول

العام الدراسي
الفصل الثانيالفصل األول

عدد الساعاتعدد المتعاونينعدد الساعاتعدد المتعاونين

1424/2323218241991363هـ
1425/242021434,51981417هـ
1426/2524517642291602هـ
1427/263062260,52821901هـ
1428/273662633,53452456,5هـ
1429/2836327892822103,5هـ
1430/292922208,53062120,5هـ
1431/303182240,53142125,25هـ
1432/313152050,53502414,5هـ
1433/323582239.253211945.75هـ
2561435--1434/33هـ
1435/3425015663231998.5ه
1436/352271479.252311202هـ
1437/3616412052241431.5هـ
1438/3717411191841138هـ
1439/3824220242682000هـ
1440/392611906.52641710.75هـ
1441/14403152059هـ
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جدول 24: مقارنة احتياج التعاون للفصل الدراسي الثاني

العام الدراسي
الفصل الثانيالفصل األول

عدد الساعاتعدد المتعاونين عدد الساعاتعدد المتعاونين 

1424/2323218241991363هـ

1425/242021434,51981417هـ

1426/2524517642291602هـ

1427/263062260,52821901هـ

1428/273662633,53452456,5هـ

1429/2836327892822103,5هـ

1430/292922208,53062120,5هـ

1431/303182240,53142125,25هـ

1432/313152050,53502414,5هـ

1433/323582239.253211945.75هـ

2561435--1434/33هـ

1435/3425015663231998.5ه

1436/352271479.252311202هـ

1437/3616412052241431.5 هـ

1438/3717411191841138هـ

1439/3824220242682000هـ

1440/392611906.52641710.75هـ

1441/4031520591951273.5هـ
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جدول 25: تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات  األخرى في الفصل الدراسي األول 1441هـ

عدد القسمالكلية
الجهة المستفيدةالمتعاونين

نوع التعاون

عدد 
ساعات 
التدريس

إشراف

تدريس3كلية الملك فهد األمنية1الهندسة المدنيةالهندسة

التربية
تدريس4مركز البيان1الدراسات القرآنية

معهد مكة إلعداد معلمات 2الطفولة المبكرة
تدريس6القرآن الكريم

 جامعة األميرة 1الكيمياء الصيدليةالصيدلة
تدريس3نورة بنت عبدالرحمن

تدريس3كلية الملك فهد األمنية1اآلداب والتربيةالمجتمع

الحقوق والعلوم 
 جامعة نايف العربية 2القانون الخاصالسياسية

تدريس6للعلوم األمنية

 اللغات 
والترجمة

 جامعة األميرة 3اللغة اإلنجليزية والترجمة
تدريس15نورة بنت عبدالرحمن

معهد األمير سعود الفيصل 1اللغة الفرنسية والترجمة
تدريس4للدراسات الدبلوماسية

اللسانيات ودراسات 
معهد األمير سعود الفيصل 1الترجمة

تدريس4للدراسات الدبلوماسية

جدول 26: تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات األخرى في الفصل الدراسي الثاني 1441هـ

عدد القسمالكلية
الجهة المستفيدةالمتعاونين

نوع التعاون
عدد 

ساعات 
التدريس

إشراف

العلوم
جامعة اإلمام محمد بن سعود 2النبات واألحياء الدقيقة

تدريس10اإلسالمية

 جامعة نايف العربية 1الفيزياء والفلك
تدريس2للعلوم األمنية

معهد بصائر العلوم للقرآن 2الدراسات اإلسالميةالتربية
تدريس14والسنة النبوية

تدريس2كلية الملك فهد األمنية1اآلداب والتربيةالمجتمع

تدريس20كلية الملك فهد األمنية2الهندسة الصناعيةالهندسة
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 اللجنة اإلشرافية لمشروع تطوير العملية التعليمية 
والخطط الدراسية للعام 1441هـ

اللجنة في متابعة  1441هـ، تسعة اجتماعات حيث استمرت  الدراسي  العام  اللجنة خالل  عقدت   
مشاريع المرحلة األولى والثانية الموضحة في الجدول التالي:

جدول 27: مشاريع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية المرحلة األولى

نسبة المشروعم
اإلنجاز

حالة المشروع

منتِهمستمرمتوقف

تحديد أفضل الممارسات في دعم ومساندة طلبة السنة األولى 1
69%والطالب المعرضين للتعثر، ونشرها في الجامعة

تطوير برامج تدريب تطبيقية غير صفية، وبرامج تعاونية للطلبة 2
79%لزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج

45%إنشاء ودعم مركز لخدمات التوظيف والتخطيط المهني3

4
إنشاء وتطوير مركز للخريجين، لتوثيق الروابط معهم واالستفادة 
لتحسين  ومقترحاتهم  العملية  خبرتهم  واقع  من  آراءهم  من 

عملية التعلم والتعليم- المرحلة  الثانية
%45

70%تطوير إجراءات تقييم نواتج التعلم، وفعالية التدريس5

في 6 والواعدين  المتميزين  التدريس  هيئة  ألعضاء  الدعم  توفير 
100%التعلم والتعليم.

7Clickers 100%مشروع أنظمة االستجابة الشخصية

جدول 28: ثانيا: مشاريع تطوير العملية التعليمية المدعومة من بند الفورات- المرحلة األولى

نسبة اسم المشروعالكليةم
اإلنجاز

حالة المشروع

منتِهمستمرمتوقف

100%برنامج التعليم التعاونيكلية علوم األغذية والزراعة1
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كما تم خالل هذا العام الدراسي متابعة مشاريع المرحلة الثانية الموضحة بالجدول التالي:

جدول 29: مشاريع تطوير العملية التعليمية – المرحلة الثانية

نسبة اسم المشروعالكليةم
اإلنجاز

حالة المشروع

منتِهمستمرمتوقف

تفعيل التعلم البيني بين كلية الصيدلة1
30%الكليات الصحية

65%تطوير مناهج السنة التأهيليةبرنامج الصم وضعاف السمع2

100%تفعيل التعليم عن بعدمركز التميز3

30%تأسيس مركز القياس والتقويمكلية طب االسنان4

100%تحديث برنامح التمريضكلية التمريض5

تطوير الخطة الدراسية لقسم معهد اللغويات العربية6
30%اللغة و الثقافة

معهد الملك عبداهلل7
نقل وتوطين الخبرات في 

التقنيات المتقدمة لطلبة الكليات 
العلمية والهندسية والصحية

%100

كلية العلوم - قسم الفيزياء 8
والفلك

انشاء مركز دعم الطالب بقسم 
100%الفيزياء والفلك

مركز التميز في التعلم 9
والتعليم

ادارة  التعلم عن طريق برنامج 
100%الطالب المساعد

لم يبدأحاالت دراسية في ادارة االعمالكلية إدارة االعمال10

60%الوقاية من اللحن الخفي والجليكلية التربية11
12

انتاج الكتب الجامعية اإللكترونية كلية التربية
100%التفاعلية 100 عرب

ترميز وبناء  خطط السنة األولى عمادة القبول والتسجيل13
100%المشتركة.

بناء خطط البرامج الدراسية عمادة القبول والتسجيل14
100%المشتركة للبكالوريوس والدبلوم

الكليات15
مشروع تطوير الخطط الدراسية 
للكليات بعد إقرار السنة األولى 

المشتركة.
%100
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كما تم خالل هذا العام إقرار التقديم االلكتروني للمرحلة الثالثة من المشروع والتي من خاللها   
قدمت وحدات الجامعة المختلفة )39( مشروعًا

حيث تم خالل هذه المرحلة إقرار عددًا من المشاريع التي سيتم البدء في تنفيذها في حال   
توفر االرتباط المالي للمشروع، وهذه المشاريع كالتالي:

مشروع إنشاء حقيبة تعليمية لمقررات حساب التكامل.  .1

رفع كفاءة اإلنفاق في الجامعة من خالل رفع نسبة إشغال أعضاء هيئة التدريس.  .2

مشروع صياغة القواعد التنفيذية لضوابط المنح الدراسية 1441هـ.  .3

مشروع هيكلة إجراءات وضوابط المنح الدراسية لغير السعوديين بالجامعة.  .4

استحداث خدمة لمعالجة طلبات التعديل على الجدول الدراسي.  .5

دعم اإلبداع واالبتكار لطالب كلية الهندسة والحاسب اآللي.  .6

نقل و توطين الخبرات في التقنيات المتقدمة.  .7

برنامج تدريبي وحقيبة تدريبية لتعليم تشغيل أجهزة المختبرات.  .8

رفع كفاءة اإلنفاق في الجامعة من خالل رفع نسبة إشغال أعضاء هيئة التدريس.  .9

برنامج تدريبي وحقيبة تدريبية لتعليم تشغيل أجهزة المختبرات.  .10

مشروع الخدمات االرشادية – البند )11( تطوير وتفعيل دور اإلرشاد اإللكتروني )الهاتف الموحد/   .11
مستشارك/ وسائل التواصل االجتماعي(.
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                 برنامج االبتعاث الداخلي

مقدمة:

تحقيقًا لرؤية الجامعة وسعيها نحو الريادة، ورغبة منها نحو إيجاد فرص متميزة لطالبها من   
خالل توجيه المخرجات التعليمية لتكون مواكبة لسوق العمل، تم استحداث برنامجًا جديدًا يعمل على 
إثارة جو من التنافس البناء يعنى بشؤون االبتعاث الداخلي تابعًا لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
لتقديم  المحلية  الشركات  أو  والمؤسسات  الجامعة  بين  شراكة  لتوفير  البرنامج  يسعى  واألكاديمية. 
والطالبات  الطالب  ترشيح  على  البرنامج  ويعمل  المتميزين.  الجامعة  وطالبات  لطالب  دراسية  منح 
وأهم  المنحة  عن  تعريفية  محاضرات  تقديم  خالل  من  المنح  هذه  في  المشاركة  على  وتشجيعهم 
أهدافها وكيفية االلتحاق بها، وذلك بتنسيق زيارات ومحاضرات ينفذها ممثلين للمؤسسات أو الشركات 
المانحة لإلجابة على تساؤالت الطالب والطالبات. ويقدم البرنامج ورش عمل لتطوير المهارات األساسية 
وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطالب والطالبات قبل التسجيل في تلك البرامج. إن حصول الطالب 
أو الطالبة على هذه المنحة سيكون له دور كبير في بناء مستقبل مشرق بإذن اهلل تعالى، وذلك من 
خالل إتاحة الفرصة إلكمال درجة البكالوريوس في الجامعة بالدعم المالي الكامل والمشاركة في برامج 
لتطوير مهاراته، ومن ثم الحصول على وظائف متميزة أو مواصلة الدراسات العليا على مستوى عالمي.

الرؤية: 

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

الرسالة:

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

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

رعاية الطالب المتميزين لمواصلة الدراسات العليا.  •

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.  •

المهام:

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

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

التنسيق لعقد االجتماعات وورش العمل بين الجهات المانحة والطالب.   •

التنسيق مع الجهة المانحة في متابعة الطالب.   •

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

التأكد من االلتزام ببنود االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة.  •

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

الدراسي  الفصل  فترة  خالل  المنح  على  الحاصلين  لتدريب  المانحة  الجهات  مع  التنسيق   •
الصيفي.
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البرامج الحالية: 

طالب القوات الجوية الملكية السعودية.  •

طالب الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(.  •

طالب قوة الصواريخ االستراتيجية.  •

االنجازات لعام 1441هـ :

قبول عدد ) 14 ( من الطالب المتميزين من الداخل والحصول على منح داخلية من قبل شركة   •
سابك - برنامج االبتعاث الداخلي.

قبول عدد ) 23 ( من الطالب المتميزين والمبتعثين من قبل القوات الجوية  - برنامج االبتعاث   •
الداخلي.

 – االستراتيجية  الصواريخ  المتميزين والمبتعثين من قبل قوة  الطالب  ( من   8 ( قبول عدد   •
برنامج االبتعاث الداخلي.

جدول 30:  أعداد الطالب المسجلين بالبرنامج لعام 1441هـ

عدد الطالباسم البرنامجم

98طالب القوات الجوية الملكية السعودية1

57طالب الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(2

38طالب قوة الصواريخ االستراتيجية3



87

                            برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

مقدمة:

المجاالت  والتميز في جميع  اإلجادة  نحو  االستراتيجية  الملك سعود  جامعة  تطلعات  إطار  في   
وخارجها،  الجامعة  داخل  التواصل  جسور  وبناء  الخريجين،  قدرات  وتعزيز  محددة،  مجاالت  في  والتميز 
وانسجامًا مع برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، تم العمل على استحداث وتطوير برنامج 
نوعي من ِقبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تحت مسمى »برنامج الطلبة المتفوقين 
والموهوبين« خالل العام 1436 هـ؛ وذلك إلحداث نقلة نوعية في المستوى العلمي والعملي والبحثي 
والمجتمعي لطالب وطالبات الجامعة المتفوقين ومن كافة التخصصات، واالستثمار األمثل في قدرات 
وطاقات طالب وطالبات الجامعة الموهوبين والموهوبات، على اعتبارهم ثروة وطنية للنهوض بالوطن 
وتحقيق متطلبات مجتمع المعرفة ومنطلقاته. وتقوم رسالة البرنامج على تقديم رعاية وعناية استثنائية 
الموهبة  التخصصات وكافة مجاالت  الملك سعود في كافة  بجامعة  والموهوبين  المتفوقين  للطلبة 
الموهبة  األكاديمي ومجاالت  تفوقهم  تدعم  وإثرائية ومساندة  نوعية  برامج  تقديم  المتاحة من خالل 
لديهم على المستوى العلمي والعملي. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى اإلسهام في إعداد طلبة 
الجامعة المتفوقين والموهوبين ليكونوا نواة للكفاءات والقيادات العلمية ومجاالت الموهبة المتعددة 
الجامعة  والمهارات لطلبة  القدرات  وإبراز  والمجتمع من خالل تطوير  الجامعة  والمتميزة على مستوى 

المتفوقين والموهوبين للمساهمة في جهود التنمية والتطوير على مستوى الجامعة والمجتمع.

الرؤية : 

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

الرسالة:

تقديم رعاية وعناية استثنائية للطلبة المتفوقين والموهوبين بجامعة الملك سعود   
في كافة التخصصات وكافة مجاالت الموهبة المتاحة من خالل تقديم برامج نوعية وإثرائية 
العلمي  المستوى  على  لديهم  الموهبة  ومجاالت  األكاديمي  تفوقهم  تدعم  ومساندة 

والعملي. 
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األهداف:

للكفاءات  نواة  ليكونوا  والموهوبين  المتفوقين  الجامعة  طلبة  إعداد  في  اإلسهام   •
الجامعة  مستوى  على  والمتميزة  المتعددة  الموهبة  ومجاالت  العلمية  والقيادات 

والمجتمع.

للمساهمة  والموهوبين  المتفوقين  الجامعة  لطلبة  والمهارات  القدرات  وإبراز  تطوير   •
في جهود التنمية والتطوير على مستوى الجامعة والمجتمع.  

تنمية آفاق التفكير للطلبة المتفوقين والموهوبين، وزيادة قدراتهم على التكيف مع   •
متطلبات التنمية المعاصر ة.

البرامج  من  القصوى  االستفادة  من  والموهوبين  المتفوقين  الجامعة  طلبة  تمكين   •
واألكاديمية  التعليمية  باألبعاد  والمتعلقة  للجامعة  والخارجية  الداخلية  والشراكات 

والبحثية وكذلك المتعلقة بالموهبة واإلبداع واالبتكار. 

اإليجابية بين  التنافسية  الجامعة لبث روح  التفوق والموهبة في  نشر وترسيخ ثقافة   •
الطلبة في جميع كليات الجامعة .

المخرجات:

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

والموهوبين  المتفوقين  للطلبة  والموهبة  والعلوم  المعرفة  مجاالت  في  وانتاجات  أعمال   •
بالجامعة.

برامج إثرائية متخصصة في رعاية التفوق والموهبة واإلبداع.  •

نشرات ومطويات متعلقة برعاية التفوق والموهبة في الجامعة.  •



89

مسارات البرنامج:

مسارات رئيسة:

•   مسار الطلبة الموهوبين. مسار الطلبة المتفوقين.    •

مسارات مساندة:

•   مسار مستمري التفوق. مسار التلمذة.      •

إدارات الجامعة المساندة:

•   عمادة السنة األولى المشتركة. كليات الجامعة.     •

•   عمادة شؤون الطالب. عمادة تطوير المهارات.     •

•   عمادة شؤون المكتبات. عمادة القبول والتسجيل.    •

عمادة البحث العلمي.  •

منسوبي البرنامج:

•   إدارة البرنامج. اللجنة التنفيذية الدائمة.    •

•   الطالب والطالبات المتفوقين والموهوبين. منسقي ومنسقات الكليات.    •

انجازات البرنامج للعام 1441هـ:

قدم برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين خالل العام 1441هـ  أربع وأربعون فعالية )حضوري،   
وتسعة  مائة  وبمجموع  والموهوبين،  المتفوقين  من  وطالبة  طالب   2752 لـعدد  خصصت  بعد(  عن 
وتسعون ساعة تنوعت ما بين ورش عمل،  ودورات تدريبية، وزيارات علمية واطالعية، ولقاءات مع علماء 
تطوير  وعمادة  الجامعة  كليات  وهم  البرنامج  شركاء  مع  بالتعاون  بعضها  قدمت  وخريجين  وخبراء، 
المهارات وبرنامج الشراكة العلمية الدولية بعمادة البحث العلمي وبرنامج زمالة عالم والجدير بالذكر 
اللغة  أن برامج الصيف كانت جميعها عن بعد بسبب جائحة كورونا. كما نشير إلى تقديم دورة في 
لعدد  اسابيع  خمسة  لمدة   )E.F.( االنجليزية  اللغة  مدرسة  مع  بالتعاون  الصيف  فترة  خالل  االنجليزية 

)500طالب وطالبة(.
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فعاليات الطالب

لقاء مع عالم متعدد المواهب

لقاء علمي مع عالم 17

المضادات الحيوية: التاريخ والحاضر والمستقبل

أساسيات األمن السيبراني

لقاء علمي مع عالم 16

تهيئة الطالب لسوق العمل

PMP إدارة المشاريع اإلحترافية

التخطيط المستقبلي للمهنة

لقاء مع خبير 20

لقاء مع خبير 19

دورة التصميم والتصوير التشكيلي

دورة اكتشف شغفك

لقاء أدبي

أمسية شعرية

دورة التصميم

أساسيات البحث العلمي

لقاء مع خبير 18

أسرار التفوق الدراسي

ورشة عمل خدمات جيل اإلتصاالت الخامس

فعاليات الطالبات

منصة الموهوبين

مفاهيم اإلبداع والذكاء 2

زيارة معهد الملك عبداهلل لتقنية النانو

زيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

مهارات إعداد السيرة الذاتية

مفاهيم اإلبداع والذكاء

حلقة نقاش للطالبات في مسار مستمري التفوق

مبادئ اللغة الصينية

تقديم البحوث والملصقات في المؤتمرات

فعاليات اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

المجلس الحواري التاسع 

التوثيق العلمي بنظام جمعية علم النفس األمريكية

تقديم البحوث والملصقات في المؤتمرات

أساسيات تعلم اللغة الصينية

زيارة معهد الملك عبداهلل لتقنية النانو

المجلس الحواري الثامن

فن الكونكريت

أساسيات الرسم بالفحم

أساسيات التحدث باللغة اإلنجليزية

المجلس الحواري السابع

فن الرسم على القهوة

عادات العقل وتنمية الفكر

المجلس الحواري السادس

المجلس الحواري الخامس

ورشة عمل خدمات جيل اإلتصاالت الخامس

 التفوق الدراسي
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فعاليات البرنامج:

لقاءات مداد ضمن مبادرة الكتابة اإلبداعية– ثالث مجموعات  في ثالث أيام متفرقة  طوال فترة   .1
الصيف يتخللها استضافة ضيوف في هذا المجال من داخل الجامعة وخارجها تحت اشراف 

ومتابعه ا. عبير الجربوع والمجموعات كالتالي:

المجموعة األولى – كل يوم احد خالل فترة الصيف)الطالبات( الملتحقات حديثا بالمبادرة  •

المجموعة الثانية – كل يوم اثنين خالل فترة الصيف )الطالبات( لفئة المتقدمات بالمبادرة  •

حديثا  الملتحقين  لفئة  )طالب(  الصيف  فترة  خالل  ثالثاء  يوم  كل   – الثالثة  المجموعة   •
بالمبادرة.

لقاء تكوين رأي الكاتب - أ. د. راشد العبد الكريم – ضمن سلسلة مداد للكتابة اإلبداعية –   .2
الضيف األول )من داخل الجامعة(.

محاضرة  الموهوبون في األزمات – أ. د. سعد العامر.  .3

دورة فنيات إعداد السيرة الذاتية – أ. د. محمد فجال.  .4

محاضرة الطاقة اإليجابية ومواجهة األخطار الجارية )جائحة كورونا( – د. ايمن نفادي.  .5

دورة التخطيط الشخصي – د. صالح الشمراني.  .6

دورة أسس البحث العلمي – د. عادل باريان  على مدى يومين )4 ساعات(.  .7

محاضرة اساسيات ريادة االعمال – ا. فاتن العتيبي.  .8

دورة االمن السيبراني – م . احمد فلوس.  .9

لقاء حكايتي مع الشعر – د. هند المطيري ضمن سلسلة مداد للكتابة اإلبداعية – الضيف   .10
الثاني  )من داخل الجامعه (. 

دورة تنمية الملكة اللغوية بالقراءة – ا. د. محمد فجال.    .11

لقاء عن النجاح /التميز االول د. حال الهديب.    .12

دورة تنمية الفنون البصرية – د. عبداهلل الحبي.   .13

في  والتعليم  والدراسة  االبتعاث  في  محطات  على  للوقوف  التاريخ  عبر  السفر  محاضرة   .14
المؤسسات التعليمية زمن الحضارة اإلسالمية حاضنة العلم- د. خالد العديم.

لقاء عن النجاح /التميز الثاني د. عبداهلل حمد الزير   .15
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دورة انترنت األشياء - الدكتورة نورة الحقباني   .16

ورشة عمل على مدى يومين )5 ساعات( أساسيات برنامج الفوتوشوب  .17

المجلس الحواري الطالبي العاشر.. )الطريق نحو االبداع والموهبة( الخريج سالم العتيبي   .18

المجلس الحواري الطالبي الحادي عشر ..)ورشة عمل بعنوان استخدام االند نوت( الخريجة أية   .19
الشرفي 

المجلس الحواري الطالبي الثاني عشر.. )ورشة عمل بعنوان لماذا لنكدان( الطالبة المتفوقة   .20
لما أبو راس 

لمدة    ).E.F( االنجليزية  اللغة  مدرسة  مع  بالتعاون  الصيف  فترة  خالل  االنجليزية  اللغة  دورة   .21
خمسة اسابيع لعدد )500طالب وطالبة( 

22.   ورشة عمل خدمات جيل االتصاالت الخامس لطالب وطالبات الجامعة

23.  دورة مبادئ التصميم للطالب الموهوبين

24.   أمسية شعرية للطالب الموهوبين في كتابة الشعر

25.   ورشة عمل فن الرسم على القهوة

26.  دورة في مبادئ الرسم بالفحم للطالبات الموهوبات

27.  ورشة عمل فن الكونكريت للموهوبات

28.  دورة “التصميم والتصوير التشكيلي” للطالب الموهوبين

29.  مبادرة الكتابة اإلبداعية

30.  دورة تدريبية عن المضادات الحيوية لطلبة الكليات الصحية والعلمية

31.  خمس لقاءات للمتفوقين مع علماء وخبراء من جامعات دولية

32.  خمس مجالس حوارية للطالبات

الكليات  في  والموهوبين  المتفوقين  لبرنامج  التعريفية  اللقاءات  من  عدد  في  المشاركة    .33 
   المختلفة.

34.  المشاركة في يوم الموهبة الخليجي واللقاء المتماثل لقادة الموهوبين بالمدينة المنورة.

35.  المشاركة في عدد من الفعاليات المختلفة داخل الجامعة.
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رعى البرنامج 2752 طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة في مساراته األربعة موزعين كاتالي:

مسار الطلبة المتفوقين- األولى المشتركة

المجموعطالباتطالبالمسار

381755المسار الصحي

603090المسار العلمي

161531المسار اإلنساني

11920مسار إدارة األعمال

549مســار التمريض

13075205المجموع

مسار الطلبة الموهوبين- األولى المشتركة

المجموعطالباتطالبالمسار

141933المجال األدبي

122234المجال الفني

71017المجال العلمي

819طلبة موهبة

415293المجموع

مسار الطلبة المتفوقين

الكلية
 المرحلة المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

المجموعمابعد الرابعة
طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

67863133303056288الكليات اإلنسانية
9276333030283739365الكليات الصحية
1207045294125220352الكليات العلمية

279232109921018364451005المجموع
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مسار مستمري التفوق

الكلية
دفعة 36دفعة 37دفعة 38

المجموع
طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

374541502951253الكليات اإلنسانية

494660425644297الكليات الصحية

874465556050361الكليات العلمية

173135166147145145911المجموع

مسار التلمذة

المجموعطالباتطالبالفصل الدراسي

273259الفصل الدراسي األول

82230الفصل الدراسي الثاني

355489المجموع

مسار الطلبة الموهوبين

المجموعطالباتطالب

129320449

إنجازات خاصة:

نجم  لقب  الحاسب على  علوم  البراك من كلية  ناصر  البرنامج مها  الموهوبة طالبة  حصول   .1
شركة  نظمتها  والتي  الرقمي  التحول  أجل  من  التطويرواإلبداع  مسابقة  ضمن  المستقبل 

هواوي بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.

أن  الموهوب وليد صديق يحصل على منحة بحثية من جامعة هارفرد بعد  الطالب  حصول   .2
.Biomedical نشربحثه األول في مجلة

فوز مشروع الصيدلية الذكية لطالبات الجامعة الموهوبات بأحد جوائز مسابقة تحدي.  .3
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الحصول على المركز الثالث في مؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا2019 لبحث للطالبة   .4
الموهوبة سارة سيد.

الحصول على المركز الثاني في بطولة المملكة األولى للسيدات للطالبة الموهوبة ابتهال   .5
األسمري.

المشاركة في يوم التمريض الخليجي من الطالبة الموهوبة عذاري الشمري.  .6

الفوز بالمركز الثاني في هاكثون التعلم اإللكتروني بمشروع طالبات الجامعة )ماي الب(.  .7

الحصول على جائزة أبحاث العلوم الصيدالنية في مؤتمر سيفا الدولي من الطالبة الموهوبة   .8
عفراء الزعبي.

الفوز بالمركز األول لجائزة الشباب 101 طموح من الطالب الموهوب عبدالعزيز الشمري.  .9

تحقيق المركز األول في هاكثون االبتكار الصحي الطالبة الموهوبة العنود الحقباني.  .10

حصول الطالب الموهوب فرج الناشري على ميدالية برونزية في بطولة الجامعات العالمية في   .11
اليابان.

حصول الطالبة الموهوبة سارة خضر عبدالحميد   على الميدالية البرونزية من معرض كيوي   .12
الدولي 18 وجائزة خاصة من اتحاد المخترعين التايواني.

في  به  شاركت  الذي  البحث  في  األول  المركز  على  الشرقي  آية  المتفوقة  الطالبة  حصول   .13
لألبحاث  العالمي  عبداهلل  الملك  مركز  نظمها  والتي  لألبحاث”  الصيفية  “المدرسة  فعاليات 

الطبية )كيمارك(.

تعيين أول معيد من الدفعة األولى من خريجي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين.  .14

حصول الطالبة الموهوبة مها البراك على الميدالية الفضية بمعرض وارسو الدولي.  .15
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برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات    
الصم وضعاف السمع   

فقد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  تعليم  قضية  في  الرائد  بدورها  سعود  الملك  جامعة  من  إيمانًا    
خالل  من  وذلك  بالجامعة  لاللتحاق  السمع  وضعاف  الصم  وبناتنا  ألبنائنا  الفرصة  إتاحة  على  حرصت 
التسجيل بالسنة التأهيلية وهي تعتبر األولى من نوعها على مستوى العالم العربي حيث بدأ العمل 
منذ أكثر من ثالث سنوات ، وذلك من خالل تشكيل عدة لجان تخصصية لها عالقة بتعليم األشخاص 
المساندة...إلخ، وكان من  الخدمات  المناهج، ولجنة  العلمية، ولجنة  اللجنة  السمع مثل  الصم وضعاف 
نتائجها  بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع بالجامعة خالل 
التي وضعتها  والشروط  المعايير  المقبولين في ضوء  ترشيح  تم  1433/1432هـ حيث  الجامعي  العام 

اللجنة العلمية. 

الرؤية :

التميز والريادة المحلية واإلقليمية في تعليم وتأهيل وتدريب األشخاص الصم وضعاف 
السمع والعاملين معهم وذوي العالقة في المجتمع .

الرسالة :

أن يكون البرنامج بمثابة بيت خبرة ومرجعية علمية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل   
األشخاص الصم وضعاف السمع والعاملين معهم، وذوي العالقة ، وإقامة شراكات مع 

المجتمع المحلي و اإلقليمي والدولي.

القيم التي يقوم عليها البرنامج:

اإلتقان.  •

التعاون والعمل الجماعي.  •

تعزيز الهوية.  •
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المسؤولية االجتماعية.  •

العدالة وتكافؤ الفرص.  •

األهداف :

تنمية المهارات اللغوية لألشخاص الصم و ضعاف السمع.  .1

إعداد كوادر بشرية قادرة على الترجمة بواسطة لغة اإلشارة بإتقان.  .2

الصم  لألشخاص  المالئمة  المساندة  الخدمات  تقديم  على  قادرة  بشرية  كوادر  إعداد   .3
وضعاف السمع.

إعداد كوادر بشرية )مهنيين- إداريين( قادرة على التعامل مع األشخاص الصم وضعاف   .4
السمع.

تدريب وتأهيل العاملين مع األشخاص الصم وضعاف السمع أثناء الخدمة وفق أحدث   .5
التوجهات العلمية في المجال.

تنظيم مجال الترجمة بلغة اإلشارة، من حيث اعتماد أهلية المترجمين وإصدار رخصة   .6
مزاولة مهنة ترجمة لغة اإلشارة.

األشخاص  تأهيل  و  تدريب  و  بتعليم  المتعلقة  الوطنية  والدراسات  بالمشاريع  القيام   .7
الصم وضعاف السمع والعاملين معهم.

التعاون مع الجهات المهتمة باألشخاص الصم و ضعاف السمع.  .8

أن يكون البرنامج مرجعية علمية واستشارية متخصصة في مجال العمل مع األشخاص   .9
الصم وضعاف السمع وذوي العالقة في المجتمع.

توعية المجتمع باألشخاص الصم وضعاف السمع بقدراتهم وخصائصهم واحتياجاتهم   .10
وكيفية التعامل معهم.
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جدول 31: إحصائية بأعداد الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع 

السنة التأهيلية 

253 الطالبات المتقدمات عبر البوابة اإللكترونية180 الطالب المتقدمين عبر البوابة اإللكترونية

45الطالبات المقبوالت لدخول السنة التأهيلية28الطالب المقبولين لدخول السنة التأهيلية

22الغير مجتازات للسنة التأهيلية16الغير مجتازين للسنة التأهيلية

22المجتازات لدخول السنة األولى المشتركة11المجتازين لدخول السنة األولى المشتركة

جميع المراحل 

1 الحرمان0الحرمان

3االعتذار0االعتذار

0االنسحاب من الجامعة1 االنسحاب من الجامعة

8غرف المصادر0عدد غرف المصادر

158لقاءات التعريفية ألعضاء هيئة التدريس3لقاءات التعريفية ألعضاء هيئة التدريس

350الشعب  الدراسية للطالبات14الشعب الدراسية للطالب

4الزيارات الميدانية5الزيارات الميدانية

26طالبات التدريب الميداني18طالب التدريب الميداني

17طالبات السكن 25طالب السكن

جدول 32: إحصائية بأعداد طالب وطالبات السنة التأهيلية

المجــموععدد ضعاف السمععدد  الصمالدفعةالفــئة

91827التاسعة طالب

192645التاسعةطالبات

جدول 33: السنة األولى المشتركة

المجــموععدد ضعاف السمععدد  الصمالدفعةالفــئة

01111الثامنةطالب

3710الثامنةطالبات
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جدول 34: مرحلة التخصصات

المجــموع عدد ضعاف السمععدد الصـــمالفــئة

123244طالب 

224062طالبات

جدول 35: إحصائيات دفعات البرنامج )طالب(

المجــموععدد الطالب ضعاف السمععدد الطالب الصمالدفعةالفــئة

طالب

7512األولى

4812الثــانية

61117الثــالثة

6410الرابعة

268الخامسة

11112السادسة

268السابعة

01111الثامنة

2911التاسعة

3071101المجموع

جدول 36: إحصائيات دفعات البرنامج )طالبات(

المجــموععدد الطالبات ضعاف السمععدد الطالبات الصمالدفعةالفــئة

طالبات

91221األولى

11617الثــانية

9817الثــالثة

51116الرابعة

121426الخامسة

156السادسة

61117السابعة

3710الثامنة

41822التاسعة

6092152المجموع
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جدول 37: التخصصات التي يخدمها البرنامج

قسم الطالب  

الفئةالتخصصالكلياتم

صم وضعاف سمعالتربية الخاصةكلية التربية1

صم وضعاف سمعإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيكلية السياحة واآلثار2

ضعاف سمعتربية فنيةكلية التربية3

ضعاف سمعالدراسات القرانيةكلية التربية4

ضعاف سمعادارة سياحية وفندقيةكلية السياحة واآلثار5

ضعاف سمعاالثاركلية السياحة واآلثار6

ضعاف سمعالحقوقكلية الحقوق7

ضعاف سمعادارة رياضة وترويحيةكلية علوم الرياضة والنشاط البدني8

ضعاف سمععلم المعلوماتكلية االداب9

ضعاف السمععلم النفسكلية التربية10

ضعاف السمععلوم الرياضة والنشاط البدنيكلية علوم الرياضة والنشاط البدني11

قسم الطالبات 

الفئةالتخصصالكلياتم

صمدراسات إسالميةكلية التربية 1

ضعاف سمعلغة عربيةكلية اآلداب2

ضعاف سمعتعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةكلية التربية3

ضعاف سمعجغرافياكلية اآلداب4

ضعاف سمعتاريخكلية اآلداب5

ضعاف سمعاعالم كلية اآلداب6

ضعاف سمعتربية بدنيةكلية النشاط البدني 7

صم وضعاف سمعإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيكلية السياحة واآلثار 8
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جدول 38: إحصائيات خدمة الترجمة اإلشارية

العددقسم الطالباتالعددقسم الطالب

1,616 ساعةساعات الترجمة اإلشارية79ساعات الترجمة اإلشارية

2الدورات التدريبية4الدورات التدريبية

5موظفات الجامعة3موظفين الجامعة

ال يوجد بسبب جائحة كوروناحفالت التخرج0حفالت التخرج

4المؤتمرات1المؤتمرات

جدول 39: إحصائيات الخدمات االجتماعية والنفسية

العددقسم الطالباتالعددقسم الطالب

31الحاالت30الحاالت

6التشغيل الطالبي1التشغيل الطالبي

7بدل اإلعاقة7بدل اإلعاقة

2ورش العمل التثقيفية للطالبات1ورش العمل التثقيفية للطالب

4أولياء األمور4أولياء األمور

اإلنجازات:

نقل مقر الطالبات الصم وضعاف السمع للسنة التأهيلية من مركز الدراسات الجامعية للبنات   •
بعليشة إلى المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية. 

الموافقة على برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارةفي الجلسة الخامسة من مجلس الجامعة لعام   •
1441هـ، وفي ضوء القرار قام البرنامج بالتنسيق مع كلية الدراسات التطبيقية على إطالق البرنامج.

العمل على تطوير مناهج السنة التأهيلية بعقد عدد 26 اجتماع.  •
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    برنامج الوصول الشامل

يمثل برنامج الوصول الشامل مشروعًا نوعيًا بالجامعة لتهيئة البيئة الداعمة لذوي اإلعاقة، من   
خالل االلتزام بالمعايير الدولية في تذليل أية عوائق معمارية أو تقنية أو تعليمية لضمان المشاركة ودعم 
التحول نحو جامعة للجميع، حيث إن الوصول الشامل يعمل على توطين التطبيقات والمواءمات الخاصة 
بالمملكة،  الشامل  الوصول  : 35363 وتاريخ 1434/9/22هـ  بتعميم  السامي رقم  القرار  بما يتوافق مع 
باإلضافة إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس بالخبرة الكافية لتدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة للتعليم والتعلم 
في بيئة يتمتعون فيها باالستقاللية، وعلى مستوى اإلنجاز العملي فقد قام البرنامج بإصدار خمس ادلة 
إرشادية ريادية في مجال تقديم الخدمات التعليمية والتقنية والهندسية لألفراد ذوي اإلعاقة، فضاًل عن 

الشراكة مع عدد من الجهات الداخلية والخارجية لنشر مفهوم الوصول الشامل.

للشؤون  الجامعة  وكالة  اهداف  تحقيق  على  المختلفة  وحداته  خالل  من  البرنامج  ويعمل   
بالجامعة من خالل  اإلعاقة  ذوي  والطالبات  الطالب  بدعم  يختص  فيما  ورؤيتها  واألكاديمية  التعليمية 
العمل بوحداته المختلفة، حيث تم تحقيق مجموعة من أهداف الخطة السنوية للبرنامج والمتوافقة مع 

أهداف وكالة الجامعة 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 أية عوائق معمارية أو تقنية لضمان المشاركة ودعم التحول نحو جامعة متاحة 

للجميع.
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األهمية :

نحو  االستراتيجية  الجامعة وخطتها  أهداف  توجه  » من  الشامل  »الوصول  برنامج  أهمية  تنبع   
خدمة الطالب ذوي اإلعاقة وتوفير بنية تحتية سواًء تقنية أو هندسية داعمة لألفراد ذوي اإلعاقة بجامعة 

الملك سعود تتمتع باالستدامة.

اإلعاقة  الداعمة لذوي  البيئة  لتهيئة  بالجامعة  البرنامج مشروعًا نوعيًا  اإلطار يمثل    وفي هذا 
ويقوم على توجهات عالمية معاصرة، كما يتيح البرنامج الفرصة لدعم فريق من األفراد المؤهلين علميًا 
وتدريبيًا على توطين مفهوم الوصول الشامل كأولوية لتقديم الخدمات للجميع، باإلضافة إلى تزويد 
أعضاء هيئة 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. 

األهداف الفرعية:

نشر ثقافة التصميم الشامل بالجامعة، والعمل على أن تكون جزءًا من ثقافة وهوية الجامعة.  .1

والتقنية  المعمارية  الجامعة  لبيئة  المستمر  والتقويم  التطوير  لتحقيق  واآلليات  النظم  تطوير   .2
لتتناسب مع احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة.

تقديم االستشارات العلمية، وتطوير الحلول العملية، وإجراء الدراسات البحثية التي تساعد على   .3
تعزيز ممارسات التصميم الشامل بالجامعة.

تقديم الدعم والمشورة لوحدات الجامعة المختلفة في كل ما يتعلق بقضايا التصميم والوصول   .4
الشامل.

دراسة وإبداء الرأي في كل ما يحال للبرنامج من مكاتبات أو دراسات ذات عالقة بمهام وأهداف   .5
البرنامج.

اإلسهام في تحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية المتعلقة بقضايا تهيئة الجامعة لذوي اإلعاقة.  .6

العالقة  ذات  )الجهات  أو  ادارات  أو  جهات  تواجه  التي  الشامل  الوصول  معوقات  على  التعرف   .7
بالجامعة( الجامعة واقتراح الحلول المناسبة لها.

تكوين اللجان وفرق العمل الالزمة لدراسة القضايا المرتبطة بالوصول والتصميم الشامل ووضع   .8
الخطط المناسبة.
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األخرى  التعليمية  والمؤسسات  الجامعة  بين  بناءه  ومهنية  علمية  عالقات  إقامة  على  العمل   .8
بفلسفة  عالقة  له  ما  جميع  في  المؤسسات  تلك  خبرات  من  لالستفادة  أدائها  في  المتميزة 

وممارسات التصميم الشامل.

إنجازات برنامج الوصول الشامل لعام 1441هـ

أواًل: السياسات واألدلة االرشادية

جدول 40: األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها عن األدلة االرشادية )1441هـ ( 

نسبة اإلجراءات والمؤشرات المرحليةالهدفم
االنجاز

 النسبة 
المتبقية للعمل

1

دليل  وطباعة  تأليف 
التعليمية  التكييفات 
اإلعاقة: دليل  للطالب ذوي 
التدريس  هيئة  أعضاء 

بجامعة الملك سعود

• البحث عن المراجع و االدلة ذات العالقة والمصادر 	
العلمية.

• ترجمة المصادر المساعدة فى موضوع الدليل.	
• اللغوية 	 والمراجعة  المبدئية  المسودة  وضع 

لنص الدليل.
• تحكيم الدليل من الخبراء والمختصين.	
• التحكيم 	 بعد  للدليل  االولى  المسودة  وضع 

والمراجعة.
• طباعة الدليل.	
• وضعه ضمن خطة نشر الوعي وخطة التدريب.	

% 85

15% تعديل 
المالحظات و ارساله 
للمطابع للنشر و 

تضمينه ضمن خطة 
نشر الوعي للعام 

القادم

2
إلخالء  االرشادي  الدليل 
في  اإلعاقة  ذوي  االفراد 

حاالت الطوارئ.

• جمع المصادر وترجمتها .	
• اللغوية 	 والمراجعة  المبدئية  المسودة  وضع 

لنص الدليل.
• وارشادات 	 دليل  مع  الدليل  توجيهات  مطابقة 

الدفاع المدني السعودي لألخالء والطوارئ.
• تحكيم الدليل من الخبراء والمختصين.	
• التحكيم 	 بعد  للدليل  االولى  المسودة  وضع 

والمراجعة.
• طباعة الدليل.	
• وضعه ضمن خطة نشر الوعي وخطة التدريب.	

% 90

5% ضمن خطة نشر 
الوعي والتدريب
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3

الوصول  سهولة  معايير 
للمحتوى اإللكتروني لذوي 
الملك  بجامعة  اإلعاقة 

سعود.

• ذات 	 المرجعية  والتجارب  الممارسات  على  االطالع 
العالقة بمعايير المحتوي االلكتروني.

• الخبراء 	 جانب  من  اعاقة  كل  متطلبات  حصر 
والمتخصصين.

• على 	 وعرضها  للمعايير  المبدئية  الصورة  وضع 
لذوي  االلكتروني  المحتوى  لمعايير  العليا  اللجنة 

االعاقة.

• وتحكيمها 	 للتحكيم  قوائم  فى  المعايير  وضع 
من الخبراء والمتخصصين فى المحتوي الرقمي و 

مجال التربية الخاصة.

• عمل ورش تحكيم للمعايير من الطالب والطالبات 	
واالعاقة  السمعية  واالعاقة  البصرية  االعاقة  ذوي 

الحركية.

• االداء 	 ومؤشرات  النهائية  المعايير  قائمة  وضع 
للشؤون  الجامعة  وكيل  لسعادة  بها  والرفع 

التعليمية واالكاديمية.

• تطبيق المعايير على المقررات االلكترونية بنظام 	
الدافعية  فى  اثره  وقياس  االلكتروني  التعلم 

والتحصيل للطالب والطالبات ذوي االعاقة.

• بجامعة 	 االلكتروني  المحتوي  اتاحة  سياسة  وضع 
الملك سعود.

• وضع خطة لتدريب اعضاء هيئة التدريس والطالب 	
الطالبات.

% 80

20% ضمن خطة 
تطبيق المعايير على 
المحتوي االلكتروني 

ووضع السياسة 
وتدريب الطالب 

والطالبات.
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ثانيُا : متابعة أعمال التأهيل والصيانة للوصول الشامل بالمباني والمرافق.

جدول 41: جدول اإلجراءات والمؤشرات التي تم إنجازها في متابعة أعمال التأهيل والصيانة للمباني

نسبة اإلجراءات ومؤشرات اإلنجازالهدفم
االنجاز

 النسبة 
المتبقية للعمل

خطة الصيانة والمتابعة1

• متابعة عمل وصيانة عدد )35( خريطة من 	
خرائط التوجيه واالرشاد لذوي االعاقة )متعددة 

الحواس رئيسي وفرعي(.
• متابعة 17 كم من المسارات األرضية خارجية 	

وداخلية.
• مراجعة اشتراطات العمل ب )70( موقف خارجي 	

للسيارات لذوي اإلعاقة
• متابعة عمل عدد )60( مصعد بنظام برايل 	

واالرشادات الصوتية.
• متابعة التعديالت على )4000( لوحة خارجية 	

للمكاتب بنظام برايل.
• التنسيق مع ادارة الصيانة لتنفيذ المالحظات 	

والصيانة على البنود السابقة حيث تم رفع 
ومتابعة عدد )78( مالحظة للصيانة على مدار 

العام 1440-1441 هـ

% 95

5% من المالحظات 
جاري العمل عليها 

وهذا العمل مستمر 
للعام القادم 

للمحافظة على 
مكتسبات الجامعة 
في الوصول الشامل.

2
مراجعة مخططات 
التعديالت الداخلية 

للمكاتب وفق اشتراطات 
الوصول الشامل.

• التوجيه بتشكيل لجنة للفحص لكل مخطط 	
للتعديل .

• مراجعة المخطط وفق اشتراطات الوصول 	
الشامل.

• مطابقة المخطط للواقع ومدي تأثيرة على 	
مشروع تأهيل الجامعة للوصول الشامل.

• التوجيه بالتقرير النهائي لوكالة الجامعة 	
للمشاريع لعمل الالزم.

• مراجعة التعديالت بعد االنهاء من التنفيذ.	

% 95

5% ضمن خطة 
المراجعة للمخططات 

المعتمدة بعد 
التنفيذ.

3

وضع اشتراطات سهولة 
الوصول بمشروع أعادة 
تأهيل مباني الجامعة 

للطالبات بالدرعية .

• وضع الخطة التنفيذية لتأهيل المبانى 	
• تجهيز آلية لتدقيق الرسومات الهندسية 	

ومدى مطابقتها لالشتراطات العالمية للوصول 
 . )Chick List الشامل  )تطبيق قائمة التدقيق

• مراجعة التصميمات مع تحديد اماكن توقيع 	
مسارات وتجهيزات الوصول الشامل   

• رفع المشروع عن طريق إدارة الصيانة 	
• إدارة المشاريع تقوم برفع المشروع إلدارة 	

المشتريات للترسية  
• متابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع إدارة 	

الصيانة بوكالة الجامعة للمشاريع 
• التسليم اإلبتدائى للمشروع 	
• التسليم النهائى للمشروع	

% 60

40% النسبة المتبقية 
لمتابعة اعمال 

االستالم للمشروع 
بعد التنفيذ حيث 
تم رفع المشروع 
لوكالة الجامعة 

للمشاريع لوضعه 
ضمن مشروعات 

1441- 1442هـ.
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ثالثًا : التدريب وتأهيل الكوادر البشرية )لقاءات ودورات(

جدول 42: التدريب وتأهيل الكوادر البشرية

نسبة اإلجراءات ومؤشرات اإلنجازالهدفم
االنجاز

 النسبة
المتبقية للعمل

التدريب على إجراءات االخالء لذوي 1
اإلعاقة

• على 	 للتدريب  دورات    )8( عدد  عقد  تم 
حاالت  في  اإلعاقة  لذوي  االخالء  إجراءات 
الطوارئ حيث تم تدريب عدد من منسوبات 
على  والسالمة  واالمن  الطالبات  سكن 

خطط االخالء في حاالت الطوارئ.

تم أنجاز النسبة 100 %
المستهدفة والعام 
القادم سيتم اعتماد 

خطته التشغيليه 
من سعادة وكيل 
الجامعة للشؤون 

التعلمية واالكاديمية.

2
التدريب على تنظيف وصيانة 

الخرائط متعددة الحواس ولوحات 
االبواب

• تم عقد 3 دورات لتدريب مشرفي النظافة 	
ولوحات  الخرائط  مع  للتعامل  والعمال 

االبواب عند التنظيف.

% 100

تم إنجاز الدورات

3
عقد دورة تدريبية بالتعاون مع 

عمادة تطوير المهارات حول 
سهولة الوصول للويب بمواقع 

الجامعة .

• المواقع 	 لمطوري  تدريبية  دورة  عقد  تم 
الوصول  لتسهيل  بالجامعة  الرسمية 
للمحتوي لذوي االعاقة بالتعاون مع عمادة 

تطوير المهارات.

% 100

تم إنجاز الهدف من 
الدورة.

4

تقديم المحاضرات والندوات 
التوعوية للطالب ذوي اإلعاقة 

للتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

• التعاون مع عمادة السنة االولى المشتركة 	
بحقوقهم  اإلعاقة  ذوي  الطالب  لتوعية 

وواجباتهم حيث تم

• التوعية 	 برنامج  ضمن  محاضرة   2 تقديم 
للطالب الجدد بالسنة االولى المشتركة.

• للتعرف 	 للبرنامج  اإلعاقة  ذوي  الطالب  زيارة 
على مهامه واهدافه

% 100

تم إنجاز االهداف وفق 
الخطة التنفيذية.

التوعية والنشر في رسالة 5
الجامعة

• الجامعة 	 رسالة  بزاوية  مقالة   )11( عدد  نشر 
)همم أكاديمية( 

• اخبار لجنة المحتوى اإللكتروني	

•  اخبار اللجنة الدائمة لذوي االعاقة	

• اخبار اللجنة الدائمة لخدمات ذوي اإلعاقة	

% 90

تم انجاز معظم 
أهداف التوعية ونشر 

الوعي .
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رابعًا: تطوير خدمات التقنية المساعدة لذوي االعاقة.

جدول 43: تطوير خدمات التقنية المساعدة لذوي اإلعاقة التي تم إنجازها )1441هـ ( 

نسبة اإلجراءات ومؤشرات اإلنجازالهدفم
االنجاز

 النسبة
المتبقية للعمل

تطبيقات سهولة 1
الوصول

• تطبيق )وصول( لتسهيل الوصول بجامعة 	
الملك سعود )عمل مشترك مع كلية علوم 

الحاسب( جاري العمل مع الطالب.
• تم تفعيل تطبيق )My Medeo ksu( لتسهيل 	

التعرف على الخرائط متعددة الحواس ولوحات 
األبواب الذكية حيث حققت نسبة التفعيل %100 

حسب المستهدف من التطبيق.
• استقبال ومعالجة عدد )63( مالحظة و طلب 	

عبر خدمة وصول اإللكترونية للتعرف على 
المشكالت التي تواجه منسوبي الجامعة واالبالغ 
عنها سواء كانت هندسية أو تقنية أو تعليمية

% 85

15% لمتابعة الطلبات 
والمالحظات عبر 

خدمة وصول 
االلكترونية ومتابعة 
العمل على تطبيق 

وصول مع الطالب.

2
تسهيل الوصول الى 
المواقع االلكترونية 
الرسمية بالجامعة.

• وضع خطة تأهيل المواقع وفق االولويات لزيارة 	
االفراد ذوي االعاقة.

• التواصل مع الجهات المستهدفة لتطبيق 	
معايير سهولة الوصول للمحتوي مع المواقع 

الخاصة بهم.
• عمل تقييم مبدئي للموقع للتعرف على نسبة 	

سهولة الوصول به.
• متابعة العمل مع مشرفي رفع المحتوي بالمواقع 	

وعمادة االتصاالت والتعامالت االلكترونية.
• عمل تقييم نهائي للموقع ومدى تحقيقة 	

لمعايير سهولة الوصول االلكتروني.
• تم تأهيل عدد 18 موقع رسمي بنطاق جامعة 	

الملك سعود وفق االجراءات السابقة

% 90

10% ضمن خطة 
المتابعة للمواقع 
المستهدفة لعام 

1441/1440هـ

3

العمل على ورش تحكيم 
معايير سهولة الوصول 

للمحتوى اإللكتروني 
لذوي اإلعاقة بجامعة 

الملك سعود.

• المشاركة فى وضع المعايير فى قوائم للتحكيم 	
وتحكيمها من الخبراء والمتخصصين فى 

المحتوي الرقمي و مجال التربية الخاصة.
• المشاركة فى ورش تحكيم للمعايير من الطالب 	

والطالبات ذوي االعاقة البصرية واالعاقة السمعية 
واالعاقة الحركية.

• وضع قائمة المعايير النهائية ومؤشرات االداء 	
والرفع بها لسعادة وكيل الجامعة للشؤون 

التعليمية واالكاديمية.

% 100

تم انجاز المهمة وفق 
المستهدف منها



110

نسبة اإلجراءات ومؤشرات اإلنجازالهدفم
االنجاز

 النسبة
المتبقية للعمل

4
وضع المواصفات الفنية 

لألجهزة والتقنيات 
المساعدة للطالب 

والطالبات ذوي اإلعاقة.

• تم وضع المواصفات الفنية لألجهزة والتقنيات 	
المساعدة للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة 

لطرحها من قبل إدارة المشتريات بالجامعة.

% 90

10% للمتابعة

5

العمل على إنشاء 
قاعدة بيانات للطالب 
ذوي االعاقة لتنظيم 
وتسهيل الحصول 

على الخدمات )الملف 
االلكتروني للطالب(

• تم التواصل مع عمادة القبول والتسجيل 	
للتنسيق بهذا الخصوص.

• تم عقد عدد 5 اجتماعات مع وكيل تقنية 	
المعلومات والفنيين بعمادة القبول والتسجيل 

بهذا الخصوص .
• تم وضع خطة عمل وجاري العمل على ربط 	

الجهات ذات العالقة والصالحيات الخاصة بكل 
جهة والحقول المتاحة لتحديث المعلومات.

% 60

40% لوضع واجهة 
المستخدم 
والصالحيات 

والواجبات الخاصة 
بالجهات ذات العالقة 
بذوي االعاقة وربط 

المستفيدين بقاعدة 
البيانات.
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خامسًا: الحوكمة والدراسات التتبعية لتطوير الخدمات التعليمية واالكاديمية لذوي االعاقة.

نسبة اإلجراءات ومؤشرات االنجازالهدفم
االنجاز

 النسبة 
المتبقية للعمل

1
الجودة والحوكمة

)مراكز، مواقع ، خطط، 
عمليات، اعمال .. الخ(

تم العمل على )10( مسارات لحوكمة العمل ووضع اطار 
تنظيمي لتقديم الخدمات حيث تم العمل على :-

• في 	 اإلعاقة  ذوي  الطالب  مراكز  عمل  حوكمة 
الجامعة

• في 	 اإلعاقة  ذوات  الطالبات  مراكز  عمل  حوكمة 
الجامعة

• حوكمة اعمال برنامج الوصول الشامل	
• حوكمة االجراءات التعليمية	
• حوكمة خطط االخالء والطوارئ	
• حوكمة المواقع اإللكترونية	
• حوكمة المحتوى اإللكتروني	
• حوكمة االعمال الهندسية في المباني والمواقف	
• لسهولة 	 والمواصفات  الشراء  عمليات  حوكمة 

الوصول لذوي اإلعاقة
• حوكمة عمل الجهات ذات العالقة وربطها بملف 	

والخدمات  الصالحية  حسب  اإللكتروني  الطالب 
المقدمة

% 95

5% من المالحظات 
جاري العمل عليها 

وهذا العمل مستمر 
للعام القادم 

للتنسيق.

2
الدراسات

• لتتبع 	 الدراسات  من  مجموعة  اجراء  تم 
مخدمات  والمستفيدين  الطالب  واستطالعاراء 

ذوي االعاقة بالجامعة:-
• دراسة لتهيئة البيئة اإللكترونية )خدمات المواقع 	

ونظام التعليم اإللكتروني لذوي اإلعاقة(.
• والخدمات 	 بالحوكمة  االلتزام  اثر  حول  دراسة 

المقدمة لمركزي الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة.
• دراسة حول رضا الطالب حول الخدمات التعليمية 	

المقدمة.
• على 	 الجامعة  منسوبي  رضا  مدي  حول  دراسة 

الخدمات اإللكترونية بمواقع الجامعة الرسمية.

% 100
تم عمل الدراسات 

واالستفادة من 
النتائج والتوصيات 
فى اعمال اللجنة 

العليا لذوي االعاقة 
واللجنة العليا 

للمحتوي االلكتروني 
والخطة التنفيذية 
للعام القادم 1441-

1442هــ

 االستشارات 3
المجتمعية

• تفعيل خدمة الهاتف االستشاري لبرنامج الوصول 	
استشارة   )86( حوالى   تلقي  تم  حيث  الشامل 

خالل 1441-1440.
• 	 )29( بتقديم  قات  اإللكترونية  وصول  خدمة 

خدمات استشارية خالل العام 1441-1440 .

% 90

10% من الخدمات 
الهندسية والتقنية 

التى ال يمكن 
تقديمها اال بعد 
دراسة الواقع او 

التواصل المباشر 
لحل المشكلة.
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وحدة التعليم عن بعد 
واالختبارات المحوسبة
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في إطار التوجهات االستراتيجية لجامعة الملك سعود نحو الريادة العالمية، ورغبًة في تفعيل   
التعليم عن بعد  الموافقة على مشروع  بالجامعة فقد تمت  المحوسبة  التعليم عن بعد واالختبارات 
والذي   هـ   1440/7/5 بتاريخ   1/4  /284865 رقم  الجامعة  رئيس  معالي  من  بقرار  المحوسبة   واالختبارات 
يسعى إلى تقديم تعليم مرن ومتفرد وشخصي للطالب بما يتالءم مع احتياجاته ونمط تعلمه ويراعي 
زيادة  إلى  المتاحة كما يسعى  والموارد  التقنيات  االستفادة من  الطالب من خالل  بين  الفردية  الفروق 
فرص الطالب للوصول إلى المحتوى التعليمي الغني وفرص التفاعل معه عبر التقنيات المختلفة داخل 
وخارج حدود حرم الجامعة ولهذا فقد حدد المشروع أربعة أهداف فرعية باإلضافة إلى الهدف الرئيسي 
للوحدة وهو التوسع في طرح مقررات التعليم عن بعد وفيما يلي استعراض جهود الوحدة لتحقيق 

تلك األهداف.

الهدف الرئيسي: التوسع في طرح مقررات التعليم عن بعد :

 )26( 1441هـ  الدراسي  للعام  األول  الدراسي  للفصل  بعد  التي تم طرحها عن  المقررات  بلغ عدد   •
مقررا فيما ارتفع خالل الفصل الدراسي الثاني ليصل إلى )42( مقرر

ورغم مقاومة عدد من الكليات في طرح بعض مقرراتها عن بعد إال أن الوحدة بجهودها المستمرة   •
تمكنت من التوسع في اشراك الكليات في التعليم عن بعد حيث بلغ عدد الكليات المشاركة 
في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1441هـ )12( كلية في حين وصل في الفصل الدراسي 

الثاني إلى )18( كلية والذي قد بدأ ب 9 كليات فقط للعام الماضي.

تثبيت مقررات كلية التربية 106 سلم و109 سلم ليتم طرحها عن بعد بشكل مستمر   •

المستهدفة  والنسب  األعداد  التالي  الجدول  فيوضح  المشروع  أداء  مؤشرات  يخص  فيما   
والمتحققة خالل الفصلين األول والثاني للعام 1441هـ

جدول 44: األعداد والنسب المستهدفة والمتحققة خالل الفصلين األول والثاني للعام 1441هـ

المستهدفالمؤشر
المتحقق 

في الفصل 
األول

المتحقق 
في الفصل 

األول

202642عدد المقررات التي تطرح عن بعد في الجامعة

5061145عدد أعضاء هيئة تدريس المدربين على التعليم عن بعد

جاري العمل عليها10عدد المقررات التي تم إنشاء اختبارات محوسبة لها

69%68%80%نسبة رضا الطالب المستفيدين عن المقررات التي تطرح عن بعد

85%-80%نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس المستفيدين عن المقررات التي تطرح عن بعد
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األهداف الفرعية: 

الهدف األول: وضع السياسات واإلجراءات المنظمة للتعلم عن بعد في جامعة الملك سعود:

وقد تحقق ما يلي: 

تم تحديد مواصفات الحد األدنى من العناصر المطلوب توفرها في المقررات على نظام بالك بورد   •
لضمان جودة التعليم عن بعد 

مع  ومناقشته  مراجعته  وتمت  الملك سعود  جامعة  داخل  بعد  التعليم عن  تنظيم  اعداد  تم   •
الكليات واألقسام وكذلك مع فريق وكالة الشؤون التعليمية واألكاديمية

تم اعداد مسودة الالئحة التنفيذية للمكافآت المالية المنظمة للتعليم عن بعد  •

الهدف الثاني: تفعيل توظيف تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بعد:

ويتفرع الهدف الثاني إلى هدفين: 

اإلشراف على مهام التصميم التعليمي في تطوير مقرر إلكتروني واحد على األقل في كل كلية   .1
من كليات الجامعة على نظام إدارة التعلم المطبق في جامعة الملك سعود. وقد بذلت الوحدة 

الجهود التالية من أجل تحقيقه: 

التواصل واالشتراك مع Quality Matters لضمان تصميم المقررات عن بعد وفق معايير الجودة   •
العالمية 

تحديد مهام المصمم التعليمي وضم 4 مصممي تعليم إلى الوحدة   •

تقديم االستشارات لألعضاء والرد على استفسارات أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالتصميم   •
التعليمي وتقنيات التعليم.

تم العمل على تصميم ثالث مقررات إلكترونية في كلية التربية واآلداب والحاسب اآللي،)106   •
سلم،  من كلية التربية – 115 عال و304 عال من كلية الحاسب اآللي( وهي في مرحلة المراجعة  

QM لمطابقتها لمعايير

المواصفات  اعداد  من  االنتهاء  وتم  التكّيفي  التعّلم  منهجية  إلى  احص(   101( مادة  تحويل   •
والشروط الخاصة بالمشروع والتواصل مع الشركات المقدمة للخدمة، باإلضافة إلى التعديل 
ارسال  تم  وقد  االلكترونية.  التعامالت  عمادة  توجيهات  على  بناء  المواصفات  بعض  على 

الكراسة مع الخطابات الالزمة إلدارة المشتريات وطرح المشروع على منصة اعتماد. 
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االتفاق مع التعامالت االلكترونية واالتصاالت لتطوير عدد من المقررات )تطوير مقررات 101 فجب   •
و101 تقن و102 تقن بالتنسيق مع عمادة السنة المشتركة(

تطبيق االختبارات المحوسبة على مقرر واحد على األقل في كل كلية علمية وانسانية .والزالت   .2
الجهود مستمرة لتحقيق هذا الهدف ومنها: 

االنتهاء من وثيقة االختبارات المحوسبة.  •

أنظمة  استخدام  في  سابقة  تجارب  لديهم  ممن  األقسام  في  األعضاء  بعض  مع  التواصل   •
تحديد  أجل  من  خبراتهم  من  واالستفادة  تصوراتهم  على  للتعرف  االلكترونية  لالختبارات 

شروط ومواصفات االختبارات.  

وحدة  منسوبي  بحضور  اجتماعات  وعقد  للخدمة  المزودة  الشركات  بعض  مع  التواصل   •
التعليم عن بعد وبعض األعضاء المهتمين بالمشروع من الكليات وذلك بهدف التعرف على 

االحتياجات الخاصة باألقسام والنظر في كيفية تحقيقها. 

MKCL ونظام  األعضاء، ومنها نظام  المحوسبة مع بعض  االختبارات  أنظمة  تجربة عدد من   •
 .Quality Assessment

منصة  على  للطرح  والمستخدمة  بالمشروع  الخاصة  والشروط  المواصفات  كراسة  تجهيز   •
اعتماد.

قبل  من  المقدمة  العروض  واستالم  محوسب  اختبارات  نظام  رخصة  شراء  مشروع  طرح   •
الشركات. 

التواصل مع إدارة المشتريات للتأكد من طرح المنافسة والتواصل مع الشركات لحثهم على   •
تقديم عروضهم.

استالم استفسارات الشركات المتقدمة للمنافسة والرد عليها.  •

اقتراح خطة تنفيذية لتطبيق نظام االختبارات المحوسبة في جامعة الملك سعود.  •

في  يستخدم  ما  على  بناء  سعود  الملك  جامعة  في  االلكترونية  لالختبارات  مقترح  تقديم   •
بعض الجامعات السعودية عند االختبارات أثناء تعليق الحضور بسبب جائحة كورونا.

تطوير ميثاق للمشروع.   •



117

التعليم وتطوير  تقنية  التدريس في مجال  تنمية مهارات أعضاء هيئة  الثالث: تفعيل  الهدف 
المقررات االلكترونية مع توفير الدعم الفني واالستشاري لهم:

التدريس  هيئة  أعضاء  إعداد  تستهدف  بعد  عن  للتعليم  تأهيلية  دورة  وتطوير  تصميم  تم   •
للتعليم عن بعد وهي في مراحلها النهائية وبعدها سيتم مراجعتها واطالقها.

الدعم االستشاري ألعضاء هيئة التدريس من خالل فريق التصميم التعليمي والذي قام بإنشاء   •
العديد من األدلة االرشادية التي تنمية مهارات األعضاء في مجال التدريس عن بعد. 

التنسيق مع عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت لتوفير الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس.  •

التحق  للطالب  إلكترونية  تدريبية  دورات   3 لتطوير  االلكترونية  التعامالت  عمادة  مع  التنسيق   •
 25 من  أكثر  بها  التحق  لألعضاء  إلكترونية  تدريبية  دورات   3 وتطوير  متدرب   1500 من  أكثر  بها 
عضو هيئة تدريس باإلضافة إلى عقد ورشتين تدريبيتين في مقر العمادة تدريب 36 عضو هيئة 

تدريس.

التنسيق مع عمادة تطوير المهارات لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التدريس   •
عن بعد والتي قامت بعقد ورش عمل قدمها أعضاء شعبة التصميم التعليمي بالوحدة ألعضاء 
هيئة التدريس المشاركين في التعليم عن بعد حول استخدام نظام إدارة التعلم واالختبارات 

المحوسبة واستخدام الفصول االفتراضية. 

الهدف الرابع: التنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما 
يختص بنظم وحلول التعليم عن بعد:

العملية  أداء  لقياس  تقارير  لتصميم  واالتصاالت  االلكترونية  التعامالت  عمادة  مع  التنسيق   •
التعليمية لمقررات التعليم عن بعد. وكذلك لدعم البنية التحتية الالزمة للتعليم عن بعد في 

الجامعة. وسيتم توفير نظام تحليل بيانات بالك بورد قريبا.

بالجامعة باستخدام نظام تحليل بيانات بالك  آلية تقييم للتعليم عن بعد  العمل على إنشاء   •
تلك  استخراج  يمكن  كيف  لتوضيح  بورد  بالك  شركة  قبل  من  عمل  ورش  عقد  وسيتم  بورد، 

المؤشرات من التقارير المتاحة

تم االنتهاء من بناء معايير لتقييم الكتب اإللكترونية.   •

التنسيق مع دار نشر جامعة الملك سعود لتوفير المقررات الرقمية التي من نشر جامعة الملك   •
سعود في نظام إدارة التعلم بالجامعة. 
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المقررة  التي كتبها  للمقررات  اإللكتروني  الكتاب  لتوفير  المكتبات  مع عمادة شؤون  التنسيق   •
ليست من منشورات دار نشر الجامعة

كما قامت الوحدة باإلجراءات التالية لمتابعة سير العملية على الوجه المطلوب:  

تمت اجراء استطالع لدراسة مدى رضا الطالب عن تجربة التعليم عن بعد وقد شارك في الفصل   •
األول 253 طالبا وطالبة من   أصل 4437 درسوا المقررات للفصل األول للعام 1441هـ أي بنسبة %6   
وفي الفصل الثاني 189 طالبا وطالبة من   أصل 12508 درسوا المقررات للفصل الثاني للعام 1441هـ 
أي بنسبة 2% وقد كانت نسبة الرضا متقاربة في الفصلين حيث بلغت 68% وهي نسبة أقل من 

المستهدفة. 

تم اجراء استطالع لدراسة مدى دراسة رضا األعضاء عن تجربة التعليم عن بعد وقد شارك في   •
الثاني  للفصل  بعد  مقرراتهم عن  دّرسوا   145 أصل  من    تدريس  الثاني12 عضو هيئة  الفصل 

للعام 1441هـ وبهذا تكون نسبة المستجيبين 8% وقد كانت نسبة الرضا %85.

متابعة المقررات من خالل تقارير أسبوعية من عمادة التعامالت لمتابعة تفعيل التعليم عن بعد   •
في المقررات التي رشحتها الكليات .

دراسة البيانات والعمل على حل ومعالجة المشاكل مثال أشارت البيانات إلى وجود مشكلة تحتاج   •
المالية ودراسة وضع  اجتماع مع قسم  200 مال، ولهذا تم عقد  الدراسة في مقرر  إلى مزيد من 

المقرر وتقديم تفسير لهذه النتائج واآللية التي سيتبعها القسم لحل هذه المشكلة.

تم عمل Organization على نظام إدارة التعلم تجمع الطالب وأعضاء هيئة التدريس.  •

بعد بهدف  التعليم عن  المشاركين في  التدريس  اب ألعضاء هيئة  واتس  انشاء مجموعة  تم   •
أعضاء  المجوعة  ضمت  حيث  الخبرات  وتبادل  العقبات  تذليل  على  والتعاون  المباشر  التواصل 

الوحدة وممثل من عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت .
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