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 الوكيل كلمة

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

 
 

 

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

 في بناء االنسان، فكراً وعلماً، وتضاعف جهدها من أجل بيئة تعليمية أكاديمية رائدة، ومحفزة وجاذبة.
 
تنفي��ذها لع��دد م��ن الب��رامج والمش��اريع التطويري��ة، وقيامه��ا أيض��اً : تب��ين ه��ذا الجه��د م��ن خ��الل يو 
طالق عدد من المبادرات والفعاليات وورش العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي كان�ت مح�ل بإ

 .-يحفظه هللا – رئيس الجامعةعناية ورعاية، ودعم من لدن معالي 
 
، وال�ذي يتض�من أب�رز م�ا ت�م إنج�ازه م�ن ـه�۱٤٤۲يسرني تقديم التقرير السنوي للوكال�ة  للع�ام و 

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

 .سوق العمل
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 واألكاديمية: التعليمية للشؤون الجامعة وكالة عن نبذة

 

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

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

وعدد من  مساعدين أربعةمباشرة ويساعده  رئيس الجامعةبللشؤون التعليمية واألكاديمية في الهيكل التنظيمي للجامعة 

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

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

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

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

، وتتلخص مهام وكالة الجامعة للشؤون التعليمية العمل وخطط التنمية الوطنية وتخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق

 واألكاديمية في التالي:

 متابعة معايير القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. )۱

 متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية. )۲

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

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

 تحقق ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

 اإلشراف على آليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية. )٥

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

 متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محلياً وخارجياً. )۷

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

 اهتمامها. 

 اإلشراف على مركز التميز في التعلم والتعليم. )۹

 راف على مركز الخريجين.اإلش )۱۰

 

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

 وعدد من اللجان الدائمة هي:  والبرامج

 كليات الجامعة.  )۱
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 معهد اللغويات العربية. )۲

 عمادة شؤون القبول والتسجيل.  )۳

 عمادة شؤون الطالب.  )٤

 .األولى المشتركةعمادة السنة  )٥

 إدارة البرامج والخطط الدراسية.  )٦

 م. يوالتعلالتعلم التميز في مركز  )۷

 مركز الخريجين. )۸

 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.  )۹

 اللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعي. )۱۰

 لمتعاونين. للعبء التدريسي وااللجنة الدائمة  )۱۱

 اللجنة الدائمة لطالب المنح.  )۱۲

 اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية.  )۱۳

 اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية بالجامعة. )۱٤

 لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية. )۱٥

 برنامج االبتعاث الداخلي.  )۱٦

 برنامج الوصول الشامل. )۱۷

 وحدة التدريب التعاوني. )۱۸
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 ستراتيجية الوكالة:ا
  

 الرؤية:  
 لبناء مجتمع المعرفة.أن تكون الجامعة بيئة تعليمية أكاديمية رائدة 

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

 محفزة وشراكة مجتمعية فاعلة.

 
 األهداف االستراتيجية:

 .متميزة وفق متطلبات التنميةتقديم برامج أكاديمية  .۱

 جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.تهيئة بيئة تعليمية تعلمية  .۲

 .بناء تنظيم إداري داعم في الوكالة .۳

 .تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجين .٤

 .تطوير معايير استقطاب الطالب .٥

 
 القيم: 

 الجودة والتميز: )۱

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

 مقاييس األداء.أحدث  

 الحرية األكاديمية: )۲

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

 جوانب األنشطة األكاديمية.    

 األصالة والمعاصرة: )۳

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

 المعاصر.

 العمل بروح الفريق: )٤
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تلتزم الوكالة بمبدأ العمل بروح الفريق لتحقيق أهدافها بتعزيز األدوار المؤسسية والعمل باحترافية 

 واقتدار.

 المسؤولية االجتماعية: )٥

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

 تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.فرص 

 الشفافية والمساءلة: )٦

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

 المجتمع ورفاهيته.
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 الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةإنجازات الهدف األول في الخطة االستراتيجية في وكالة :  ۱جدول 

 المستهدف مؤشرات االداء المبادرة الهدف
 ( رقم او نسبة )

القيمة المتحققة 
 للمؤشرات

الهدف 
االستراتيجي 

 األول:
تقديم برامج 

أكاديمية رائدة 
وفق متطلبات 

 التنمية

 المبادرة األولى :
تطوير البرامج االكاديمية 
لمواكبة المستجدات بما 

يتناسب مع احتياجات سوق 
العمل ، ومتطلبات خطة 

 .التنموية  ۲۰۳۰المملكة 
 

نسبة البرامج الحاصلة على 
االعتماد األكاديمي الوطني 

 ً  والدولي سنويا
 %۱۰٫۸٥ % سنوياً ۱۰

 

نسبة البرامج التي يتم 
  سنوياً % ٥ مراجعتها وتطويرها سنوياً 

۱٦٫۳% 
 مدى مالءمة برامج الجامعة
لسوق العمل من وجهة نظر 

أرباب العمل والطالب 
الى  ۱(استبيان مدرج من 

٥( 

.  للسنة األولى   ۳
ويرتفع بمعدل 

 سنوياً ۰٫۳

 
٤٫۱ 

نسبة أعضاء هيئة التدريس 
الذين التحقوا بدورات 
تدريبية في مجال بناء 

 البرامج األكاديمية

 % سنوياً ۱
 
۱% 

 

 المبادرة الثانية :
استحداث برامج أكاديمية 
في تخصصات مالئمة 

 لسوق العمل

برامج الدبلوم عدد 
 برنامجان  سنوياَ  المستحدثة سنوياً 

 
 
۳ 
 

عدد البرامج البينية 
 المستحدثة سنوياً 

برنامج واحد 
 سنوياَ 

۰ 
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 الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةإنجازات الهدف الثاني في :۲جدول 

 مؤشرات االداء ةالمبادر الهدف
 المستهدف

 )رقم او نسبة ( 
القيمة المتحققة 

 للمؤشرات

الهدف 
االستراتيجي 

 :الثاني
تهيئة بيئة  

تعليمية تعلمية 
جاذبة ومحفزة 
 لإلبداع  والتميز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولى:المبادرة 
اء التعليمي تطوير األد

 ألعضاء هيئة التدريس

عدد أعضاء هيئة التدريس 
امج المهنية الملتحقين بالبر

المتقدمة(الواعدين،كليكرز، 
 وغيرها ) سنوياً المنح،

عضو هيئة  ۸۰
 تدريس سنوياً 

 
 

۲۷۰   

عدد أعضاء هيئة التدريس 
الملتحقين بالدورات التدريبية 

 عمادة تطوير( المهنية
 ً  المهارات) سنويا

 ٥۰۰أكثر من 
عضو هيئة  

 تدريس سنوياً 

 
 

۳۰۱۷ 

 المبادرة الثانية :
بما   التعلمتعزيز مصادر 

يتناسب مع احتياجات 
 البرامج األكاديمية

مدى مالءمة تقنيات التعلم 
بعد لمخرجات العملية عن 

استبيان أعضاء التعليمية (
 ۱هيئة التدريس  بمقياس من 

 )٥الى 

 للسنة األولى  ۳
 ۰٫۳ويرتفع 

 سنوياً 

 
 

۳٫۷۲ 

مدى مالءمة مصادر التعلم 
رجات العملية التعليمية لمخ

بمقياس من  (استبيان الطالب
 )٥الى  ۱

.  للسنة األولى  ۳
 ۰٫۳ ويرتفع 

 سنوياً 

 
۳٫۸۹ 

مدى مالءمة التجهيزات في 
المختبرات التعليمية 

 لمخرجات العملية التعليمية
للطالب وألعضاء ان استبي(

 ۱بمقياس من  هيئة التدريس
 )٥الى 

 للسنة األولى. ۳  
 سنوياً ۰٫۳ويرتفع

٤٫۱۲ 

 المبادرة الثالثة:
 تعزيز الدعم الطالبي

الطالب عن مدى رضا 
مستوى الدعم الطالبي 

بمقياس من  (استبيان الطالب
 )٥الى  ۱

للسنة  ۳٫٦
 ويرتفع. األولى
 سنوياً  ۰٫۳

 
 

 لم يتم التقييم

نسبة الزيادة في عدد الطالب 
المشاركين في الدورات 

 المهارية سنوياَ 
٥% ۰%  

نسبة الزيادة في عدد الطالب 
المشاركين في البرامج 

 اإلثرائية سنوياَ 
۱% 

 
۲٫٦۹% 
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 التعليمية واألكاديميةإنجازات الهدف الثالث في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون :  ۳جدول 

 المستهدف مؤشرات االداء المبادرة الهدف
 ( رقم او نسبة )

القيمة المتحققة 
 للمؤشرات

الهدف 
االستراتيجي 

 الثالث:
بناء تنظيم إداري  

 في الوكالة داعم

 المبادرة األولى:
رفع كفاءة األداء للقياديين 

 في الوكالة

عدد الدورات التي التحق بها  
الوكالة ( داخلية قياديو 

 وخارجية )
 %۰ دورات سنوياَ  ٥

 المبادرة الثانية:
رفع كفاءة األداء للموظفين 

 في الوكالة

 عدد الدورات التي التحق بها 
موظفو  الوكالة (داخلية 

 )وخارجية

دورات  ۱۰
 ۲۲ سنوياَ 

 المبادرة الثالثة
واحد كل عمل  عدد األعمال  المؤتمتة سنوياً  أتمتة أعمال الوكالة

 سنة

 
۰%  

 

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

 مؤشرات االداء المبادرة الهدف
 المستهدف

 ( رقم او نسبة )
القيمة المتحققة 

 للمؤشرات

الهدف 
االستراتيجي 

 الرابع:
وتعزيز تطوير 

العالقة مع 
 الخريجين

 

 :  المبادرة األولى
دعم الخدمات المقدمة 

 للخريجين

عدد الخدمات المقدمة 
 للخريجين

خدمات للسنة  ۳
 ٥ األولى

مدى رضا الخريجين عن 
الخدمات المقدمة لهم(استبيان 

 )٥الى  ۱من 

للسنة األولى   ۳
ويزيد بمعدل 

 سنويا ۰٫۳
٤٫٥ 

المسجلين في ين الخريج نسبة
ابة مقارنة بالعدد الكلي البو

 ن سنوياً للخريجي
٥۰% ۰% 

 

 إنجازات الهدف الخامس في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية :٥جدول 

 مؤشرات االداء ةالمبادر الهدف
 المستهدف

 )رقم او نسبة ( 
القيمة المتحققة 

 للمؤشرات

 الهدف
 االستراتيجي

 :الخامس
تطوير معايير 

 ستقطاب الطالبا

 : المبادرة األولى
  تعزيز استقطاب الطالب

 السعوديين  المتميزين

السعوديين  عدد الطالب
 طالب  ۲۰ المستقطبين سنوياَ  ينالمتميز

 : المبادرة الثانية ۰%
 تعزيز استقطاب الطالب

من  المتميزين الدوليين
  خارج المملكة 

 الدوليين الطالب عدد 
من خارج المملكة  المتميزين

  سنوياً 
 طالب  ۱۰
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 KSU2030: التوافق مع اهداف الخطة االستراتيجية ٦ جدول

 الوكالة االستراتيجية أهداف KSU2030أهداف الخطة االستراتيجية 

 محددة مجاالت في والتميز المجاالت، جميع في اإلجادة
 الجامعة تقوية طريق عن العالمية التصنيفات في تقدم تحقيق

 والتعليمي البحثي للتميّز أكاديمية مجاالت خالل من بأكملها،
 التنمية متطلبات متميزة وفق أكاديمية برامج تقديم

 هيئة وتطوير استقطاب: متميزون تدريس هيئة أعضاء
 متميزين تدريس

 والتميز  لإلبداع ومحفزة جاذبة تعلمية  تعليمية بيئة تهيئة

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

 بالجامعة االلتحاق شروط ورفع العليا
 ستقطاب الطالباتطوير معايير 

 اكتساب من الجامعة طلبة تمكين:  الخريجين قدرات تعزيز
 األكاديمية حياتهم أثناء في والمهنية الفكرية المهارات

 تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجين

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

 والتميز  لإلبداع ومحفزة جاذبة تعلمية  تعليمية بيئة تهيئة

 مصادر وتنويع الجامعة فاوقأ تطوير:  مستديم مالي مستقبل
 تمويلها

----- 

 ----- الحكومة مع أداء عقد إبرام:  والمساءلة المرونة

 للجامعة التنظيمي الهيكل بناء إعادة:  داعم إداري تنظيم بناء
 الجامعة رؤية يدعم  إداري نموذج وبناء

 تنظيم إداري  داعم في الوكالة
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 الدراسية والبرامج الخطط إدارة
 

 طبيعة اإلدارة:

 إدارة تنفيذية لإلشراف على الخطط والبرامج الدراسية والعمل على تطويرها.

 هيكل اإلدارة: 

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

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

 وسبل تطويرها، وتنبثق عنها وحدات مساندة على النحو التالي:

 هيكل اإلدارة

 

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 
 لشؤون الخطط الدراسية

 إدارة الخطط والبرامج الدراسية

وحدة الخطط 
والبرامج 
 الدراسية

وحدة ضمان 
 الجودة

وحدة الدراسات 
 األكاديمية

 سكرتارية
 اللجان االستشارية

 اللجان االستشارية للكليات اإلنسانية
 اللجان االستشارية للكليات العلمية التطبيقية

 اللجان االستشارية للكليات الصحية
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  رؤية:ال

 خطط وبرامج دراسية رائدة تتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.

  الرسالة: 

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

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

 الجامعة سعياً للريادة  وتحقيقاً الحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية.

 األهداف:

برامج الدراسية بما يتوافق مع معايير إعداد المواصفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط وال •

 االعتماد األكاديمي.

إقامة شراكة مجتمعي�ة م�ع القط�اعين الع�ام والخ�اص به�دف الرق�ي وتحس�ين مس�توى الخط�ط  •

 والبرامج الدراسية في الجامعة. 

التعاون األكاديمي مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية محلياً وإقليمياً وعالمياً في س�بيل  •

 جودة بناء الخطط والبرامج األكاديمية.تحقيق 

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

تقويم الخطط والبرامج الدراسية في األقسام األكاديمية والعمل على تطويرها بما يتماش�ى م�ع  •

 لجهات المعنية بالجامعة. رسالة وأهداف الجامعة بالتعاون مع عمادة الجودة  وا

 المهام الرئيسة:

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

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

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

 والبرامج الدراسية.
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 :مساهمات إدارة الخطط والبرامج الدراسية
 

 المساهمة في اللجنة المشرفة على مشروع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية. •
إجراءات إدارة الخطط والبرامج الدراسية والبدء في المرحلة  االنتهاء من مشروع أتمتة •

 هـ.۱٤٤۳التجريبية خالل هذا العام 
المساهمة في إعداد النسخة المحدثة من الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  •

 واألكاديمية.
 المساهمة في أمانة اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي. •
 في أمانة اللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعية.المساهمة  •
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  والتعليم التعلم في التميز مركز
 
 

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

 لمصاف المراكز الريادية عالمياً.

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

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

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

 بالجامعة.

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

 تنفيذية وتطوير لكافة العمليات واإلجراءات .

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

 ومواصفات مهنية عالمية .

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

 بالجامعة وتحسين تعلم الطالب بالجامعة .

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

 والمستجدات الحديثة .الواقع التعليمي الجامعي واستشراف مستقبله في ظل المتغيرات 

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

 أجل تطوير التعلم والتعليم بالجامعة .
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 :هـ فيما يلي۲۱٤٤تلخصت أبرز أعمال المركز خالل العام الدراسي

 برنامج سفراء الواعدين
انطالقا من الهدف الثاني للخطة االستراتيجية للجامعة "أعضاء هيئة تدريس متميزين"، فقد سعى 

برنامج سفراء الواعدين في التدريس الجامعي إلى تحقيق رسالته التي تنص على "إعداد أعضاء هيئة 
 تدريس متميزين يحملون رسالة تطوير التدريس الجامعي". 

 مراحل المشروع:

لمدة عامين دراسيين بدأ بمرحلة أولى لمدة فصل دراسي ومرحلة ثانية لمدة ثالثة  امتد البرنامج
 فصول دراسية.

  المرحلة األولى

كان����ت المرحل����ة األول����ى خ����الل الفص����ل الدراس����ي األول وت����م ع����رض تفاص����يلها ف����ي التقري����ر 

 هـ. ۱٤٤۱السنوي للعام 

  المرحلة الثانية

ه�ـ.، وق�د ه�دفت ۱٤٤۲هـ�ـ إل�ى الفص�ل الث�اني ۱٤٤۱استمرت المرحلة الثاني�ة م�ن الفص�ل الث�اني 
المرحلة الثانية من البرنامج إلى االستمرارية في التطوير المهني لألعضاء واإلعداد المجّود لتق�ديم حلق�ات 
نق��اش وممارس��ات واع��دة ف��ي الت��دريس الج��امعي وك��ذلك استش��ارات تعليمي��ة ألعض��اء هيئ��ة الت��دريس ف��ي 

جتمعات الممارسة المهنية.  كما تم إنشاء مساحة خاصة للبرنامج في نظام الجامعة، ومشاركة في لقاءات م
البالك بورد يتضمن جمي�ع النم�اذج والمص�ادر ويت�يح التواص�ل الغي�ر مت�زامن م�ن خ�الل منت�ديات النق�اش 
وكذلك التواصل المتزامن من خالل الجلسات االفتراضية والتي اس�تخدمت للق�اءات الدوري�ة ك�ل أس�بوعين 

وق��د ه��دفت   ه��ـ.۱٤٤۲ص��ل األول والث��اني بينم��ا كان��ت اللق��اءات أس��بوعية خ��الل الفص��ل الث��اني خ��الل الف
اللقاءات الدورية االفتراضية إل�ى مناقش�ة مه�ام البرن�امج وإنج�ازات األعض�اء وتب�ادل الخب�رات ف�ي إع�داد 

 تعليمية. حلقات النقاش وتطويرها، وعرض تقارير ندوات النقاش عبر اإلنترنت، وسلسلة الممارسات ال

 

 إنجازات البرنامج 

 تنوعت إنجازات البرنامج فقد شملت: 

 سلسلة من الممارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي  .۱

ض�وابط إلع�داد ه�ذه الممارس�ات  تم إعداد سبع ممارسات تعليمية من قبل األعضاء وق�د ت�م تحدي�د

: أن تتض�من الممارس�ات قض�ايا لتط�وير ال�تعلم والتعل�يم ف�ي الت�دريس الج�امعي (مث�ل التح�ديات الت�ي وهي

تواجه تطبيق استراتيجيات تدريسية) وأن تعرض في سياق واقع�ي م�ن البيئ�ة الجامعي�ة المحلي�ة، وأن تق�دم 
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البيئ�ة الجامعي�ة،  الممارسات حلول تربوية مبنية عل�ى أس�اس علم�ي، ك�ذلك  تق�دم حل�ول قابل�ة للتطبي�ق ف�ي

 . باإلضافة إلى التزويد بمصادر اثرائية  رقمية 

نش��������رت الممارس��������ات التعليمي��������ة ف��������ي الموق��������ع االلكترون��������ي للمرك��������ز عل��������ى ال��������رابط 

)https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/۲۲بي . كم�����ا ت�����م إرس�����ال إع�����الن م�����ن المرك�����ز لمنس�����و)٥٥

 .الجامعة يتضمن رابط صفحة سلسلة الممارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي

 التعلم أقيمت على مستوى الجامعةعدد من حلقات نقاش التميز في التعليم و .۲

ه���ـ، وتق���ديم جمي���ع الحلق���ات خ���الل ۱٤٤۱ت���م إع���داد ث���الث حلق���ات نق���اش خ���الل الفص���ل الث���اني 
.  وت���م نش���رها ـه���۱٤٤۲تق���ديم اثنت���ين منه���ا خ���الل الفص���ل الث���اني ه���ـ. وإع���ادة ۱٤٤۲الفص���ل األول 

 : على قناة المركز على اليوتيوب على الرابط التالي
https://www.youtube.com/channel/UCpf٥٥۰cAeEfyW۹ixZ۷D۷nRQ/videos 

 

 .مجتمعات الممارسة المهنيةمشروع  .۳

ت����م اس����تحداث مش����روع مجتمع����ات الممارس����ة المهني����ة به����دف ت����وفير بيئ����ة محف����زة لتط����وير 

التعل���يم الج���امعي وذل���ك م���ن خ���الل عق���د لق���اءات دوري���ة خ���الل الفص���ل الدراس���ي لمجموع���ات مخت���ارة 

ع���دد  ) لق���اءات م���دة ك���ل لق���اء س���اعة وق���د بل���غ٤ومح���دودة الع���دد م���ن أعض���اء هيئ���ة الت���دريس بواق���ع (

عض���و هيئ���ة ت���دريس م���ن كاف���ة كلي���ات الجامع���ة. ي���تم خ���الل اللق���اءات مناقش���ة بع���ض  ۱۷المس���تفيدين 

المواق���ف التعليمي���ة والتح���ديات الت���ي تواج���ه العملي���ة التعليمي���ة وط���رح ومناقش���ة الحل���ول المناس���بة م���ن 

.  وكان����ت مواض����يع ه����ذه اللق����اءات (ممارس����ة أخ����ذ خ����الل اس����تعراض أفض����ل الممارس����ات التعليمي����ة

حظ���ات الط���الب لتط���وير الم���نهج، التغذي���ة الراجع���ة الفاعل���ة، تنظ���يم مع���ارف الطلب���ة، اس���تراتيجيات مال

 التعلم النشط).

 :مؤشرات انجاز سفراء الواعدين

تمثل��ت مؤش���رات األداء ف���ي البرن���امج ف���ي 

سبعة مؤشرات لمخرجات البرنامج، وهي موضحة 

ف��ي الش��كل الت��الي. ويلي��ه قيم��ة المؤش��رات لل��دورة 

وق��د ت��م التع��رف عل��ى رض��ا أعض��اء هيئ��ة األول��ى 

التدريس الذين حض�روا حلق�ات النق�اش ومجتمع�ات 

 . الممارسة المهنية من خالل استطالعات الرأي

 

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2255)
https://www.youtube.com/channel/UCpf550cAeEfyW9ixZ7D7nRQ/videos
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 : مؤشرات إنجاز سفراء الواعدين۷جدول 

 
  

 الناتج الفعلي المستهدف  المؤشر

 عدد حلقات النقاش التي تم تقديمها وإدارتها
  دراسيينبمعدل حلقتي نقاش في الفصل الدراسي لكل عضو خالل آخر فصلين 

٥ ٦* 

 عدد تقارير الندوات
 فصول ۳تقارير لكل مشارك خالل   ۳بمعدل 

۹ ۱۱ 

 عدد المستفيدين من حلقات النقاش
 عضو هيئة تدريس في كل حلقة نقاش ٥۰بمعدل 

۲٥۰ ۲٤۰ 

 عدد الممارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي
 بمعدل ممارستين  في الفصل الدراسي لكل عضو خالل  آخر فصلين دراسيين 

٦ ۷ 

 عدد لقاءات مجتمعات الممارسة المهنية
 بمعدل ثالثة لقاءات في الفصل الدراسي

۳ ٤** 

 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن حلقات النقاش
النقاش في مجال نسبة الرضا عن إمكانية تطبيق الممارسات التعليمية في حلقات 

 التخصص

۹۰% ۹۷٫۸% 

 %۱۰۰ %۹۰ مجتمعات الممارسة المهنية عننسبة رضا أعضاء هيئة التدريس 
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 منح التميز في التعلم والتعليم "الدورة الخامسة "

منح التميز في دورتها الخامسة إلى تشجيع سعى مركز التميز في التعلم والتعليم إلى أن تكون 

أعضاء هيئة التدريس على التميز في ممارساتهم التدريسية من خالل تطوير وتطبيق استراتيجيات تدريس 

أو وسائل تقييم مبتكرة أو من خالل تطبيق الممارسات عالية التأثير والقابلة للتطوير والتي من شأنها زيادة 

 دة اندماجهم في فرص التعلم المقدمة لهم.تحصيل الطالب العلمي وزيا

 الضوابط واجراءات التقديم

ق���ام المرك���ز بتحدي���د اج���راءات وض���وابط التق���ديم عل���ى م���نح التمي���ز ف���ي دورته���ا الخامس���ة كم���ا 

ق���ام المرك���ز بتط���وير نم���وذج التق���ديم عل���ى الم���نح وتم���ت مخاطب���ة الكلي���ات ب���ذلك، ونش���ر عل���ى جمي���ع 

الموق���ع اإللكترون���ي لوكال���ة الجامع���ة للش���ؤون  –رس���الة الجامع���ة  –وس���ائل التواص���ل المتاح���ة ت���وتير 

 واألكاديمية ومركز التميز. التعليمية 

 مجاالت المنحة 

تش���مل مج���االت المنح���ة تص���ميم المحاض���رات التفاعلي���ة المبني���ة عل���ى االنترن���ت، وال���رحالت 
)، أو البرمجي�����ات الحاس�����وبية simulationالميداني�����ة "االفتراض�����ية" م�����ن خ�����الل ب�����رامج المحاك�����اة (

ليمي���ة غي���ر المت���وفرة ل���دى أي مرف���ق م���ن ومق���اطع الفي���ديو التعليمي���ة، وتص���ميم أو ت���وفير التقني���ات التع
 مرافق الجامعة موضحه كالتالي:

 أنشطة تعلم الكترونية     •
 تقييم الكتروني وتقييم عن بعد  •
 مصادر تعلم الكترونية قابلة إلعادة االستخدام •

 

 إجراءات التحكيم 

 .م الطلبات عبر البريد اإللكترونياستال •

  .اخرى)-صحية –علمية  –(إنسانية ة حسب المسارات التالي الطلبات فرز •

 .ت التي ال تتوافق مع اهداف المنحاستبعاد الطلبا •

 . رفع الطلبات على المستودع السحابي ليتم تحكيمها من قبل  أعضاء لجنة التحكيم •
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 حصائيات إرقام وأ

تم���ت االس���تعانة بس���تة محكم���ين م���ن داخ���ل الجامع���ة ف���ي المس���ارات الثالث���ة (الكلي���ات اإلنس���انية 

طل���ب، حي���ث ت���م  ۳۸جم���الي ع���دد الطلب���ات المقدم���ة إالعلمي���ة والكلي���ات الص���حية). وك���ان والكلي���ات 

م���ن األعض���اء ليص���بح المش���اركين عش���رة مش���اركين  ۳واعت���ذر  ۱۳اختي���ار الم���نح الف���ائزة وع���ددها 

) ۱) كلي����ة ط����ب األس����نان (۲) الص����يدلة (۱الكلي����ات الت����الي: كلي����ة التم����ريض ( موزع����ة عل����ى حس����ب

) عل���وم الرياض���ة والنش���اط الب���دني ۱) كلي���ة عل���وم الحاس���ب والمعلوم���ات (۱العل���وم الطبي���ة التطبيقي���ة (

 ).۱) التربية (۱) اآلداب (۱) الهندسة (۱(
 

 إجراءات التنفيذ بعد الموافقة على المقترح 

مهي������دي عب������ر برن������امج زوم م������ع االعض������اء الف������ائزين بت������اريخ ُعق������د لق������اء افتراض������ي ت

ح��دى الف��ائزين م��ن م��نح التمي��ز ف��ي دورت��ه الرابع��ة إه��ـ، م��ع منس��وبي المرك��ز بحض��ور ۱٤٤۲/٦/۱۲

 عضاء لتوقيع العقود. نح التميز، كما تم التنسيق مع األللحديث عن تجربتها مع م

مواف����ق عليه����ا م����ن قب����ل طب����ق أعض����اء هيئ����ة الت����دريس المش����اركين المنح����ة حس����ب الخط����ة ال

المرك���ز، كم���ا ق���ام األعض���اء بتق���ديم تقري���ر نص���في حس���ب النم���وذج المتف���ق علي���ه وذل���ك ف���ي ت���اريخ 

ه���ـ، وت���م تقييم���ه وتق���ديم التغذي���ة الراجع���ة لعض���و هيئ���ة الت���دريس المش���ارك. وف���ي ت���اريخ ۱/۸/۱٤٤۲

ك��يم م��ع تق��ديم ه��ـ ُرف��ع التقري��ر النه��ائي ونم��وذج النش��ر وت��م تحكيم��ه م��ن قب��ل لجن��ة التح۱۱/۱۰/۱٤٤۲

التغذي���ة الراجع���ة لعض���و هيئ���ة الت���دريس وق���د ق���ام أعض���اء هيئ���ة الت���دريس ب���إجراء التع���ديالت النهائي���ة 

 بناًء على ذلك. ورفعت المنتجات النهائية للمشروع على موقع المركز اإللكتروني. 
 

 أثر المشاريع اإليجابية

الوصول لها باستخدام التطبيق عبر فيديو يسهل  مثل مقاطع رقمية أضاف عدد من المشاريع عناصر •

 األجهزة الذكية في أي وقت وفي أي مكان.

 تم تطوير محاضرات إلكترونية تفاعلية معززة بالوسائل البصرية والصوتية كنموذج للتعلم المقلوب •

 تم استخدام التعليم عبر المحاكاة االلكترونية كبديل للمعامل. •

 موارد تعلم للطالب.تم تطوير مواقع الكترونية لتكون مصادر و •

 تم تطوير آليات للتقييم النوعي وتقديم التغذية الراجعة الفورية. •

  تم تفعيل عدد من االستراتيجيات التي دعمت التعلم الذاتي وعززت دور الطالب في التعلم. •
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 برنامج الطالب المساعد
 

 DLX21مقرر الطالب المساعد  –الطالب المساعد بدورته الثالثة 

ه����ـ ، اس����تقبل البرن����امج العدي����د م����ن الط����الب ۱٤٤۲الع����ام الدراس����ي األول للع����ام م����ع بداي����ة 

طالبً���ا  ٦٥۲ال���راغبين بااللتح���اق بالبرن���امج للمس���اهمة بتفعيل���ه وتحقي���ق أهداف���ه، وق���د تج���اوز ع���ددهم 

وطالب���ة م���ن مختل���ف األقس���ام والتخصص���ات ف���ي الجامع���ة؛ بع���د أن ق���ام فري���ق البرن���امج عل���ى تجهي���ز 

ب المس���اعد، وإع���داد ك���ل م���ا يتطل���ب م���ن تنس���يق وإع���الن ع���ن التس���جيل ب���ه، وتنظ���يم برن���امج الطال���

وذل��ك به��دف توظي��ف منص��ة ال��تعلم الخاص��ة ب��البالك ب��ورد وتعزي��ز الجان��ب التقن��ي ف��ي جامع��ة المل��ك 

 سعود.

بع����د حص����ر ع����دد المش����اركين، ت����م تنس����يق مواعي����د اللق����اءات التعريفي����ة األول����ى الخاص����ة 

نظ���ام ال���بالك ب���ورد، وال���ذي  عب���ر DLX21الطال���ب المس���اعد  أدرج مق���ررب���الطالب المس���اعدين، و 

ك���ان بمثاب���ة قاع���دة للت���دريب والتواص���ل م���ع المش���اركين ف���ي برن���امج الطال���ب المس���اعد، حت���ى يكون���وا 

عل��ى اط��الع دائ��م بك���ل م��ا ه��و متعل��ق بالبرن���امج وآلي��ة عمل��ه، وق��د ت���م م��نح األعض��اء المتف��اعلين ف���ي 

 ٥۰ل المه���اري الخ���اص به���م، وتض���يف له���م م���ا يبل���غ البرن���امج ش���هادات مش���اركة تحتس���ب ف���ي الس���ج

س��اعة تطوعي��ة. وعن��د بداي��ة الفص��ل الدراس��ي الث��اني، اتخ��ذ البرن��امج مس��اراً مش��ابهاً ف��ي عملي��ة إع��داد 

ال����ورش التعريفي����ة والتدريبي����ة للط����الب المش����اركين، م����ع إض����افة خاص����ية تس����جيل اللق����اءات، إلتاح����ة 

ع���دم ق���درة الط���الب المس���اعدين المت���دربين عل���ى  الفرص���ة للط���الب ب���االطالع عل���ى محتواه���ا ف���ي ح���ال

 حضور اللقاءات المباشرة.

 آلية البرنامج خالل الدورة الثالثة

 فيما يخص مساعدة أعضاء هيئة التدريس تم اتباع الخطوات التالية:*

  تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام البالك بورد -أوال 

مس���بقًا خ���الل دورات البرن���امج الس���ابقة لت���دريب أعض���اء  مس���جلةت���م ت���وفير ع���دة ورش عم���ل 
هيئ����ة الت����دريس عل����ى اس����تخدام منص����ة ال����تعلم االلكترون����ي (ال����بالك ب����ورد) تش����تمل عل����ى (أساس����يات 

إنش���اء  –طريق���ة رف���ع الملف���ات والمحاض���رات  –كيفي���ة إع���داد االختب���ارات وخواص���ها  –ال���بالك ب���ورد 
 منصة وخواصها.كيفية رفع الواجبات عبر ال –جلسات افتراضية 
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 مساعدة الطالب المساعد لعضو هيئة التدريس من خالل إدارة المقرر الدراسي على البالك بورد -ثانيا 

 )Course Builderتزويد أعضاء هيئة التدريس بقوالب جاهزة من قبل الطالب المساعد ( -ثالثا 

أتاح مركز التميز في التعلم والتعليم المجال لعض�و هيئ�ة الت�دريس  

ف��ي الجامع��ة فرص��ة التعاق��د م��ع طال��ب مس��اعد ليق��وم بالمس��اعدة ف��ي بن��اء 

 المقرر الدراسي ورفعه على نظام إدارة التعلم البالك بورد.

 آلية االستفادة من هذه التجربة:

يقوم عضو هيئة التدريس بإبالغ الطلبة المسجلين لديه في المقرر  .۱

 رغبته في التعاقد مع أحدهم ليكون طالب مساعد.

بالمستفيدين (معين) بإتباع  م عضو هيئة التدريس بطلب مساعد في التدريس من نظام العنايةيقو .۲

 الخطوات الموجودة بنموذج طلب إضافة كورس بلدر الموجود على صفحة المركز.

 يقوم المركز بتدريب الطالب وإعطائه الصالحية الالزمة.  .۳

يقوم عضو هيئة التدريس على مدار الفصل بإعطاء الطالب المساعد ملفات  .٤

المقرر التي يجب رفعها كل أسبوع وكذلك اإلعالنات وكل ما يرغب بعرضه 

 على الطلبة المسجلين في الشعبة.

 وقد تم ارفاق نماذج طلب إضافة الكورس بلدر على الرابط صفحة البرنامج:

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2142 

  

 صورة توضيحية للقالب الجاهز بالواجهة العربية

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2142
https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2142
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 تضمنت صالحيات الطالب المساعد ما يلي:و

 إمكانية رفع وحذف اإلعالنات الخاصة بالمقرر. •

 رفع وحذف الواجبات. •

 رفع وحذف المحاضرات. •

 صالحياته التالي:تتضمن لم و

 رفع وحذف االمتحانات. •

 وضع وتعديل الدرجات. •

التصحيح واالطالع على درجات  •

 . الطالب

 

 

ت����م تزوي����د الط����الب المش����اركين بالبرن����امج بحقيب����ة الطال����ب المس����اعد، والت����ي كان����ت م����زودة 

م����ن قب����ل المرك����ز لك����ي تُس����هل عملي����ة بن����اء المق����رر بش����كل مبس����ط. وك����ذلك  أُع����دتبقوال����ب ج����اهزة 

الحقيب���ة ع���دد م���ن المق���اطع المرئي���ة التوض���يحية لطريق���ة رف���ع ه���ذه القوال���ب، لي���تمكن الطال���ب تض���منت 

المس����اعد م����ن تس����ليمها ألعض����اء هيئ����ة الت����دريس ال����ذين يقوم����ون بتدريس����هم، باإلض����افة لمدرس����ي 

 المقررات من األقسام األخرى.

ماذج متعلقة ببرنامج ومن الجدير بالذكر أن حقيبة الطالب كانت تحتوي على عدة ملفات مهمة أخرى ون

 الطالب المساعد:

 قوالب ترحيبية ألعضاء هيئة التدريس باللغتين العربية واإلنجليزية.  .۱

 ملفات فيديو لشرح طريقة رفع القالب على النظام. .۲

 نموذج طلب الكورس بكال اللغتين العربية واإلنجليزية. .۳

 بورد.المحفزات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس حال استخدامهم للبالك  .٤

 صورة توضيحية لصالحيات الطالب المساعد بجامعة الملك سعود



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    ۲٦ 

 هـ١٤٤٢الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعامالتقرير السنوي لوكالة 

بعض التقارير المطلوبة من الطلبة المشاركين في أوقات محددة تحتوي على بيانات يجمعها الطالب  .٥

 من قسمه ويزود المركز بها وكذلك تقرير ألعضاء هيئة التدريس.المساعد 

تقرير أنشطة الطالب المساعد لتوثيق األنشطة التي يؤديها حتى يرسلها للمركز بنهاية الفصل   .٦

 الدراسي.

ت����م التعاق����د م����ع ع����دد م����ن الط����الب المتمي����زين  وس����عيًا لتط����وير ورف����ع جاهزي����ة البرن����امج

والمتقن���ين للبرن���امج وتك���وين فري���ق م���ن الطلب���ة الم���دربين الق���ادرين عل���ى المس���اهمة ف���ي إدارة البرن���امج 

طال��ب مس���اعد  ۱٥تح��ت اش��راف مباش��ر م��ن قب��ل مرك��ز التمي��ز ف��ي ال��تعلم والتعل��يم حي��ث ت��م ترش��يح 

العم���ل واعتم���ادهم م���ن قب���ل المرك���ز بع���د م���ا تم���ت مالحظ���ة تمي���زهم ومه���اراتهم ف���ي اتق���ان للقي���ام به���ذا 

نظ���ام إدارة ال���تعلم االلكترون���ي وك���ذلك ام���تالكهم المعلوم���ات الالزم���ة وحرص���هم عل���ى نقله���ا للطلب���ة 

 االخرين.

إقام����ة ال����ورش التدريبي����ة، وتص����وير المق����اطع التوض����يحية  وتض����من عم����ل فري����ق الم����دربين

وتنقيحه����ا ومنتجته����ا، وتجهي����ز منش����ورات توض����يحية، وإنش����اء مل����ف يحت����وي إجاب����ات عل����ى األس����ئلة 

األكث���ر ش���يوعاً، واس���تقبال استفس���ارات الطلب���ة الُمس���اعدين وأعض���اء هيئ���ة الت���دريس ف���ي ع���دة منص���ات 

تيليق�����رام)، وتجهي�����ز  -د، تطبيق�����ات واتس�����اب (بري�����د الكترون�����ي، حلق�����ة النقاش�����ات ف�����ي ال�����بالك ب�����ور

 استبيانات خاصة بالبرنامج وتحليلها، والعمل على توثيق مخرجات البرنامج.

 فيما يخص تدريب الطالب المساعد على استخدام نظام البالك بورد، فقد تم اتباع اآللية التالية:*

 إقامة الورش والجلسات التدريبة -أوالً 

م���ل مخصص���ة لت���دريب وإع���داد الطلب���ة المس���اعدين للعم���ل ب���إدارة عق���د المرك���ز بض���عة ورش ع

ورش باإلض���افة ال���ى جلس���ة تعريفي���ة بالبرن���امج، فيم���ا يل���ي  ٤المق���ررات الدراس���ية، وق���د بل���غ ع���ددها 

 :لما تضمنتهسنلقي الضوء على نبذة 

والتي كانت عبر مقرر البرنامج على نظام إدارة التعلم االلكتروني الجلسة التعريفية للبرنامج  .۱

LMS وهدفت لتوضيح الفكرة العامة من البرنامج للطلبة المساعدين، وتدريبهم على المهارات ،

 . األساسية لالستفادة منها لصالح أعضاء هيئة التدريس وتقديم العون لهم

 سي وإدارة الفصول االفتراضية : بناء المقرر الدراالورشة التدريبية األولى .۲

 : اختصارات إنشاء المقرر والواجبات ونظرة على األدوات  الورشة التدريبية الثانية .۳

 االختبارات ومركز الدرجات  : الورشة التدريبية الثالثة .٤
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 : إعداد المجموعات وحلقات النقاش الورشة التدريبية الرابعة .٥

 

 ً  إنتاج مقاطع ومنشورات تدريبية للطالب المساعد  - ثانيا

ق���ام مرك���ز التمي���ز ف���ي ال���تعلم والتعل���يم م���ن خ���الل فري���ق الم���دربين بإنت���اج ع���دداً م���ن مق���اطع 

مقط���ع ت���دريبي) بغ���رض جع���ل عملي���ة تجهي���ز وت���دريب الط���الب المس���اعدين  ۲٥الفي���ديو التدريبي���ة (

اة البرن���امج ب���اليوتيوب ال���ذي بل���غ ع���دد أكث���ر مرون���ة وسالس���ة م���ن حي���ث اتاح���ة ه���ذه المق���اطع عل���ى قن���

مش�����ترك) وك�����ذلك رفعه�����ا عل�����ى المق�����رر الت�����دريبي لك�����ي يتس�����نى للطلب�����ة  ۱٥٤المش�����تركين فيه�����ا (

المس���اعدين الوص���ول له���ا مت���ى م���ا أرادوا وبس���هولة تام���ة. وق���د ش���ملت معظ���م المق���اطع عل���ى توض���يح 

كتص���حيح الواجب���ات، ورف���ع المه���ام واألدوار الرئيس���ية والفرعي���ة المطلوب���ة م���ن الطلب���ة المس���اعدين، 

ملف���ات المحاض���رات وإنش���اء مجموع���ات عب���ر ال���بالك ب���ورد باإلض���افة للعدي���د م���ن المق���اطع الت���ي ت���م 

أن���تج فري���ق الم���دربين ع���ددا م���ن مق���اطع وق���د  .انتاجه���ا بن���اء عل���ى استفس���ارات الط���الب المس���اعدين

 دين ومنها:الفيديو التدريبية، والتي توضح المهام األدوار المطلوبة من الطلبة المساع

 االختبارات والواجبات •

 إنشاء اختبار قصير •

 ضبط اعدادات االختبار •

 اعداد واجب بمؤقت زمني •

 اعداد واجب لمجموعات •

 طريقة عمل اختبار في البالك بورد بواسطة برمجية مسبقة في برنامج االكسل  •

 محتويات الفصل االفتراضي •

 طريقة إنشاء فصل افتراضي على جميع المنصات •

 الفصل االفتراضيخصائص  •

 رصد الدرجات  •

 تصحيح البحوث •
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  YouTubeصورة توضيحية من قناة برنامج الطالب المساعد على 

 

 

 

 

 

 

 ً  الدعم الفني للطالب المساعد من خالل التجاوب الدائم معهم  - ثالثا

الطلبة والرد على قدم المركز كامل الدعم الفني والخدمات للطالب المساعد من خالل تواصله المستمر مع 

 :استفساراتهم من خالل عدة منصات. ومن ضمنها

 .حلقة النقاش بالبالك بورد۱

لك���ي تش���كل حلق���ة وص���ل ب���ين المرك���ز  DLX21أض���يفت حلق���ة نق���اش لمق���رر الطال���ب المس���اعد  حي���ث
 والطلبة المساعدين والرد على استفساراتهم بشكل سريع.

 .البريد االلكتروني الخاص بالمركز ۲

س���اهم بري���د المرك���ز االلكترون���ي بتس���هيل عملي���ة اس���تقبال االستفس���ارات وطلب���ات الك���ورس بل���در عل���ى 
 مدار الساعة، ونجح المركز باإلجابة على جميع تلك الطلبات واالستفسارات خالل وقت قياسي.

 STA@ksu.edu.saالبريد االلكتروني للبرنامج: 

 .مجموعة في تطبيق التليقرام۳

طالب  ٦۷٥تحتوي مجموعة في تطبيق التيلقرام تحتوي على حوالي 
 ٤۰۰۰علماً بأن مجموعة جامعة الملك سعود الرسمية تحتوي على 

طالب مما يظهر حجم التفاعل والعمل المقدم. حيث تم الرد من قبل 
ت المقدمة من الطالب المدربين على االف االستفسارات والتساؤال

 .المشاركين بالبرنامج

صورة توضيحية من تفاعل طالب البرنامج في 
 مجموعة التيليقرام
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 حساب البرنامج على تويتر.٤
تم إنشاء حساب على موقع التواصل االجتماعي تويتر لتكوين حلقة اتصال مع الطالب، وكذلك سعيًا لنقل 

حداث البرنامج وتوسيع انتشاره. حيث يتم نشر اإلعالنات من خالله وبث الورش التدريبية والجلسات إ
 متابع)  ۲۹٥التعريفية. وقد بلغ عدد متابعين الحساب (

 

 

 

 

 

 
 

 النتائج

ت���م الحص���ول عل���ى بع���ض النت���ائج م���ن خ���الل االس���تبيانات الت���ي وزع���ت عل���ى أعض���اء هيئ���ة 

الت���دريس أو م���ن خ���الل التواص���ل المباش���ر معه���م س���واء ف���ي مك���اتبهم أو أثن���اء عق���د ورش العم���ل. كم���ا 

. إض���افة إل���ى ذل���ك فق���د ت���م الحص���ول عل���ى بع���ض م���ن الط���البت���م الحص���ول عل���ى بع���ض النت���ائج الت���ي 

 الت وتقنية المعلومات من خالل قياس استخدام الطلبة للنظام.النتائج من عمادة االتصا

 وكانت هذه أهم النتائج:

 ٥۹عدد أعضاء هيئة التدريس الذي تم التواصل معهم عبر المشروع:  •

 ٥٦عدد المقررات التي تم استخدام النظام فيها خالل العام الدراسي:  •

 ٥۹ :)Course Builderدراسية (عدد الطلبة المساعدين الذين عملوا في إدارة مقررات  •

 طالب مساعد ٦۷٤عدد الطلبة الذين استفادوا من المشروع خالل العام الدراسي:  •

 ٦٥۲: DLX21عدد الطالب المساعدين المسجلين في مقرر الطالب المساعد  •

 ۳۱عدد إفادات المشاركة بالبرنامج التي تم إصدارها للطالب خالل الدورة الثالثة:  •

 صورة توضيحية لحساب البرنامج على تويتر
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 التحديات

تب���رز أه���م التح���ديات بع���دم تج���اوب أعض���اء هيئ���ة الت���دريس م���ع ال���دعوات الت���ي تص���لهم س���واء 

م���ن البرن���امج أو الطلب���ة، وللتغل���ب عليه���ا الب���د م���ن إظه���ار االس���تجابة اإليجابي���ة م���ن ال���زمالء اآلخ���رين 

 كي تكون محفزاً لتجاوب الزمالء. الكلياتومن رؤساء األقسام وقيادات 

 الخالصة

فك���رة إش���راك الطال���ب ف���ي دع���م العملي���ة التدريس���ية ف���ي الجامع���ة ودع���م ق���ام المش���روع عل���ى 

الثق��ة بين��ه وب��ين عض��و هيئ��ة الت��دريس لزي��ادة اس��تخدام وتفعي��ل التقني��ة ف��ي التعل��يم وتحدي��داً نظ��ام إدارة 

تش��ير النت��ائج و ال��تعلم كم��ا ه��دف المش��روع لتس��هيل ذل��ك ع��ن طري��ق عم��ل قوال��ب ج��اهزة لالس��تخدام.

حت��ى اآلن إل��ى أن المش��روع يس��ير ف��ي االتج��اه الص��حيح بن��اًء عل��ى األه��داف  عليه��ا ت��م الحص��ول الت��ي

 التي تم رسمها منذ البدء فيه. 
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 المساهمة بتقديم مصادر حول التقييم عن بعد
 

كمس���اهمة م���ن المرك���ز ف���ي دف���ع عجل���ة التعل���يم والتقي���يم ع���ن بع���د الت���ي م���رت به���ا الجامع���ة 

خ���الل الجائح���ة، ق���دم المرك���ز ع���ددًا م���ن المص���ادر االثرائي���ة للمهتم���ين بتط���وير آلي���ات واس���تراتيجيات 

التقي���يم باإلض���افة إل���ى النم���اذج التطبيقي���ة الت���ي يمك���ن االس���تعانة به���ا حي���ث يعتب���ر التقي���يم عنص���ًرا مهًم���ا 

ف��ي العملي��ة التعليمي��ة إذ يس��اعد عل��ى قي��اس مس��توي التق��دم ف��ي تحقي��ق أه��داف ال��تعلم. وكان��ت مس��اهمة 

المرك���ز م���ن خ���الل ترجم���ة ع���دد م���ن المص���ادر التابع���ة لمرك���ز التعل���يم وال���تعلم ف���ي جامع���ة نيوكاس���ل 

د ذن بترجمته���ا ونش���رها عل���ى موق���ع المرك���ز االلكترون���ي وق���اليا إذ ت���م التواص���ل معه���م لطل���ب اإلبأس���تر

  :شملت تلك المصادر المواضيع التالية

 التقييم والتغذية الراجعة وساللم التقدير .۱

 اختبارات الكتاب المفتوح .۲

 تعليمات مهمة التقييم .۳

  https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/5032يمكن الوصول إلى هذه المصادر من خالل الرابط 

  

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/5032
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 تحديث الموقع اإللكتروني لمركز التميز في التعلم والتعليم

االنته��اء م���ن كتي���ب المرك���ز اإللكترون���ي وال���ذي ش��مل عل���ى أب���رز منج���زات ومش���اريع المرك���ز  •

خ��الل األع��وام الس��ابقة وذل��ك به��دف التوعي��ة ب��دور المرك��ز وخطوات��ه الت��ي س��عى به��ا لتحقي��ق 

المرك���ز االلكترون���ي ويمك���ن الوص���ول ل���ه عل���ى رؤيت���ه ورس���الته.  كم���ا ت���م نش���ره عل���ى موق���ع 

 الرابط التالي:
https://celt.ksu.edu    

 .sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/lmjl_llktrwny_blrwbt_۱_۱.pdf 

 تطوير قاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع مركز التميز في التعلم والتعليم والتي تمكن االستعالم •

 عن أسماء أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من مشاريع المركز.

تطوير قاعدة بيانات مشاريع منح التميز في التعلم والتعليم تضم أسماء أعضاء هيئة التدريس  •

وعناوين منح التميز في التعلم والتعليم لتسهيل البحث عن المشاريع التي تم تنفيذها وعدم تكرار 

 مستقبالً.اختيار المواضيع 

موقع تطبيقات الحاسب اآللي في التعليم على الموقع اإللكتروني للمركز حيث يحتوي على  تحديث •

عدد من التطبيقات واألدوات التعليمية والتربوية التي تم تصنيفها وفقاً للغرض من استخدامها على 

 :الرابط

://celteduapp.ksu.edu.sa/node/https۱۰۸٤ 

ه ۱٤٤۲رفع فيديوهات سلسلة حلقات نقاش التميز في التعلم والتعليم للفصل الدراسي األول لعام  •

 .على قناة المركز على اليوتيوب والموقع االلكتروني

تغذية الموقع بمصادر تساعد في التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس فمثال تم تزويد صفحة  •

فراء الواعدين بالممارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي والتي تساعد على تطوير س

 التوجهات لتعزيز المهارات المهمة للتدريس الجامعي.

 

  

https://celteduapp.ksu.edu.sa/node/1084
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 مركز الخريجين
 

والتنفيذي�ة لتتواف�ق االس�تراتيجية  هأهداف�على تحقيق  مركز الخريجين بجامعة الملك سعود يحرص
وبن��اء عالق��ة  تهماكس��ب انتم��اء الخ��ريجين وتعزي��ز مش��اركبه��دف ه��داف االس��تراتيجية للجامع��ة؛ األم��ع 

للمس�اهمة ف�ي تنمي�ة مع�ارفهم ومه�اراتهم بالتع�اون م�ع القط�اعين ؛ ارتباطية تفاعلية بين الجامعة وخرجيها
ً تطوير برامج الجامعة بما يتواكب ويتالءم مع متطلبات سوق العم�اضافةً لالعام والخاص  لرس�الة  ل تحقيق�ا

 .الجامعة وأهدافها ورؤيتها

ع��دد م��ن بالش��راكة م��ع ن ع��دة مب��ادرات بتدش��يه��ـ ۱٤٤۲خ��الل الع��ام الج��امعي ق��ام المرك��ز  ال��ذ
ونس�تعرض  ،جه�اتم�ع ه�ذه اليجين رواب�ط الخ�رق ي�وتوثشرائح مختلفة من المستفيدين  لخدمة ،قطاعاتال

  أبرزها فيما يلي:

 : البرامج والمبادرات التي تحقق أهداف المركز۸ جدول

الفئة  الهدف البرنامج
 المستفيدة

عدد 
 المستفيدين

 نحو خريج واعٍ 
إعداد خريج واع بقراراته ومهاراته، ومعرفة كيفية 

والمهني المناسب  توظيفها في اختيار المسار العلمي
 لسوق العمل.

 طالب
 ۱۷٦٤ وطالبات

برنامج التطوير 
 المهني

تطوير الخريجين لالنخراط بسوق العمل ورفع كفاءتهم 
عن طريق  ،المهنية من خالل تقديم الدعم المناسب

مقدمة من أبرز فردية، جلسات استشارية وتدريبية 
 لبشرية والمستشارين في القطاعينالمختصين بالموارد ا

 .لخاصو العام

طالب 
وطالبات 
خريجين 
 وخريجات

٤۱۱۰ 

 

شارك ، وتوثيق العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع تعزيزلامتداداً لسعي جامعة الملك سعود و
دولية في محلية و في منظمات ةمهني لتأمين فرص ؛في عدة مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيليةمركز ال

 . )۹كما هو موضح في الجدول رقم (مجاالت مختلفة، 
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 : المبادرات والبرامج التي شارك بها المركز بالتعاون مع القطاعين العام والخاص۹ جدول

عدد  تاريخ التنفيذ المنفذةالجهات  الهدف البرنامج
 المستفيدين

 مهارات المستقبل
تأهيل كوادر وطنية متميزة قادرة 
على الوفاء بمتطلبات سوق العمل 

 الحالية والمستقبلية.

وزارة 
االتصاالت 

 وتقنية
 المعلومات

ذو الحجة من 
 ۱٦۳ هـ ۱٤٤۱عام 

التدريب للتأهيل 
للتوظيف في األمن 

 السيبراني

تأهيل خريجي وخريجات الجامعات 
والكليات لوظائف األمن السيبراني 

 لدى الجهات الوطنية.

الهيئة الوطنية 
لألمن 

السيبراني 
بالتعاون مع 
هدف وشركة 

 سايت

 –ربيع األول 
 التنفيذتحت  هـ ۱٤٤۲شعبان 

مسك طريق 
المستقبل لإلعداد 

 الوظيفي

سد الثغرة بين التعليم األكاديمي 
وسوق العمل عبر توفير األدوات 

التي تساعد الطلبة والخريجين 
للوصول إلى فرص العمل التي 

 يطمحون لها.

مؤسسة مسك 
 ٤۹۹۱ طوال العام الخيرية

 مهارات النجاح

اعداد وتنمية القدرات الذاتية 
والخريجات والتدريب  للخريجين

على المهارات المهنية، والتوجيه 
المهني، ليتسنى لهم إيجاد وظيفة 

 عمل مجدية.

 -جمادى األول  شركة أمديست
 ۲۲ هـ ۱٤٤۲شوال 

 منصة 
Universum 
 للتقييم المهني

مساعدة الطلبة في الحصول على 
توصيات حول جهات العمل 
 مراجعةالمناسبة كما يتيح للمتقدم 

الرتقاء إلى أعلى لسيرته الذاتية 
 معايير سوق العمل.

 شركة 
Universum 

جمادى األول من 
 ۳۲٤۲ هـ ۱٤٤۲عام 

 مسك قادة الغد

تمكين قادة الغد لشّق طريق 
وذلك من خالل  ،طموحاتهم بنفسهم

خوض مغامرٍة فريدة تسمح لهم 
باكتشاف أنفسهم خارج جدران 

الصفوف التقليديّة بهدف إخراج 
 .قواهم الكامنة

مؤسسة مسك 
 الخيرية

ذو الحجة من 
 هـ ۱٤٤۲عام 

۱٤۹٤  

 نخب
جذب وتطوير الكفاءات الوطنية 

وحديثي التخرج لتلبية احتياجات 
 السوق الحالية.

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
 السعودي

صيف عام 
 ۱۰ هـ۱٤٤۲
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؛ في طموحهم المستقبلي أولوية وذوألن التحاق الخريج والخريجة بفرص عمل رائدة وميسرة 
حرص مركز الخريجين على تيسير فرص العمل للخريجين والخريجات، بالتعاون مع قطاعات عامة 

تم التعاون لرصد فرص العمل لبناء مستقبل عملي مالي مستدام، وذلك ، وخاصة تهتم بالشراكة المجتمعية
كما هو ملخص المتوفرة في سوق العمل، وتفعيل عدة مبادرات لتدريب وتوظيف الخريجين والخريجات 

 ).۱۰رقم (بالجدول 

 : مبادرات لتدريب وتوظيف الخريجين۱۰ جدول

مشاريع هادفة ذات وذلك من خالل طرح  ؛في االستمرار في هذه المبادراتكما يطمح المركز 
خارجية، ومنها حقيقةً ما تم البدء في إعداده، كما الجهات الشراكات المجتمعية مع أكبر تفعيالً لدور ال تنوع

 .)۱۱رقم ( هو موضح بالجدول 

 : المبادرات المرتقبة۱۱ جدول

 الهدف المبادرة المترقّبة

برنامج التطوير الوظيفي 
 (الدورة الثانية)والمهني 

المهنية  كفاءة الخريجينرفع سيستمر المركز في برنامج التطوير المهني ل
وتدريبية مقدمة من فردية  وتقديم الدعم المناسب؛ عن طريق جلسات استشارية

 والمستشارين في القطاعين الخاص والعام. ،أبرز المختصين بالموارد البشرية

بوابة مركز الخريجين 
 اإللكترونية

ين الخريجين و ببين الجامعة وخريجيها عزيز االنتماء والتواصل تتيح البوابة ت
من البحث عن  همالستفادة من خبراتهم في تطوير جامعتهم وتمكينل ،أنفسهم

 فرص وظيفية مقدمة من قبل الشركات الكترونيا.

 تاريخ التنفيذ جهات ذات عالقة الهدف البرنامج

دعم ومساندة 
 الخريجين

خدمة مستدامة من مركز الخريجين تهدف الى 
تسريع وتحقيق األهداف االستراتيجية المتمثلة 
 ،في زيادة مرونة االقتصاد ودعم النمو المستدام
من خالل توطين سوق العمل بكفاءات لكوادر 
وطنية من خريجي وخريجات الجامعة، ممن 

   للجهة. المعايير المطلوبة حقق واجتاز

 هـ۱٤٤۲ مركز الخريجين

برامج مسك للتدريب 
 والتوظيف

برامج للتدريب المهني والتأهيل الوظيفي 
بالشراكة مع عدة جهات محلية وعالمية تسعى 

من خاللها مؤسسة مسك لتأهيل الخريجين 
 وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

مؤسسة مسك 
 هـ۱٤٤۲ الخيرية

 مكين

القيادات السعودية الشابة في قطاع تطوير 
التجزئة من خالل التدرب في شركة السدحان 

وإتاحة الفرصة  ،لمدة عام مقابل راتب شهري
للمتميزين بالحصول على وظيفة مدير فرع بعد 

 إنهاء البرنامج.

 هـ۱٤٤۲ مجموعة السدحان
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ً بأهمية دور الخريج وألنه القاعدة األساسية لنجاح مركز الخريجين اهتم المركز بتوثيق  ؛وإيمانا
سواء عن طريق منصات  ،والحرص على التواصل المستمر معهالروابط مع الخريجين بعدة أشكال 

التواصل االجتماعي أو عمل لقاءات دورية أو عن طريق المشاركة في برامج ونشاطات مختلفة مثل 
الطالبات والطالب  مساعدةالذي يهدف إلى و ،برنامج مساري الذي طرحته عمادة السنة األولى المشتركة

 لبناء مستقبل علمي طامح لضخ سوق العمل بالمهارات والكفاءات المنشودة. في تحديد التخصص المناسب

 وفيما يلي عرضاً مفصالً لكل مجال والبرامج المنفذة فيه:
 

 اإلرشاد المهني

 اإلصدار الثاني –مبادرة نحو خريج واعٍ  .۱

؛ والتي تهدف اإلصدار الثاني من المبادرةامتداداً لمبادرة "نحو خريج واعٍ" نظم مركز الخريجين 
الى إعداد خريج واع بقراراته ومهاراته ومعرفة كيفية توظيفها في اختيار المسار العلمي والمهني 

جال اإلرشاد المهتمين بمولتشمل كل من الطالب والطالبات وأولياء األمور  ،المناسب لسوق العمل
 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. -
 عريف الطالب على توجهات سوق العمل الجديدة وأحدث البرامج المرتبطة بالتأهيل لسوق العمل.ت -

 اإلطار العام
 الفئة المستهدفة: طالب وطالبات السنة المشتركة والمرحلة الثانوية.  -
 هـ.۱٤٤۲جمادى االخر لعام ۲۲-۱۸التاريخ:  -
 المكان: عن بعد  -
 

  الجهات المشاركة
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طال�ب وطالبــ��ـة، وبع��د 1764 "ع�دد  المســ��ـتفيدين م��ن فعالي�ة "نح��و خ��ريج واعبلــ�ـغ إجم��الي ع�دد 
رضا الحضور والمشاركين عن التنظيم من خالل توزيع اس�تبيان اس�تطالعي  تم قياساالنتهاء من الفعالية 

 .  على الحضور

 

تمثيل التقييم في معدل رضا الطالب والطالبات من الفعالية وتنظيمها بشكل عام؛ حيث تم  ۳يوضح الشكل 
ومن النتائج يتبين بأن التقييم  ،من نجمة واحدة حتى خمس نجوم )             (  االستبيان بشكل النجوم

 .٪أي أن الرضا بشكل عام كان ممتاز≈،( ۹٥٪حتى ≈ ۸۰نجمات ( ٥نجمات إلى  ۲٬٤يتراوح ما بين 

 
 

 https://shortest.link/HsN :يمكنك االطالع على الرابط التالي لمزيد من التفاصيلو
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 التطوير المهنيبرنامج  .۲

ه��و برن��امج مق��دم م��ن مرك��ز الخ��ريجين ف��ي جامع��ة المل��ك س��عود لتط��وير مه��ارات طلب��ة الجامع��ة 
وخريجيها، وتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل، ورفع كفاءتهم المهنية، وت�دريبهم عل�ى المه�ارات الالزم�ة 

ال��دعم المناس��ب له��م بجلس��ات استش��ارية وتدريبي��ة مقدم��ة م��ن أب��رز لس��وق العم��ل ومه��ن المس��تقبل، وتق��ديم 
 المختصين والمستشارين في القطاعين العام والخاص.

  ةالرؤي

التميز المهني في خدمة الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتحقيق رؤية المملكة محليًا وإقليميًا 
 .وعالميًا

 الرسالة 

السعي في بناء نموذج مهني رائد قادر على مواكبة سوق العمل، وتعزيز وتلبية متطلباته بما يتوافق 
نهم للخريجين، ويمكّ  واالنتماء الوالء، ويعزز ۲۰۳۰مع رؤية جامعة الملك سعود، ويحقق رؤية المملكة 

ً من تطوير مهاراتهم وقدراتهم للوصول إلى خريج متميز    .مهنيا

  أهداف البرنامج

  ة.التقييم الوظيفي بتقديم استشارات مهنية من مختصين بالموارد البشري .۱
  .بعقد ورش عمل عن مهارات سوق العمل المطلوبة ؛رفع كفاءة الطالب والخريجين .۲
ورش عمل تُعقد عن استراتيجيات  خاللمن  ؛رفع نسبة التوظيف لخريجي جامعة الملك سعود  .۳

  .البحث عن الوظائف وفن التواصل
  .التعاون معهم ومشاركة خبراتهم خاللمن  ؛الخريجين للجامعة والءرفع  .٤
التسويق لحديثي التخرج في الجامعة بمساعدتهم في تطوير سيرهم الذاتية، وتدريبهم على عمل  .٥

  .على أيدي مختصين في مجال التوظيف المقابالت
خبراتهم  ل عرضالالتعريف بأصحاب الخبرة من خريجي الجامعة كنموذج يحتذى به من خ .٦

 .والتعريف بها
 

 خدمات البرنامج 
  .تطوير السيرة الذاتية .۱
  .المقابالتالتدريب على اجتياز  .۲
  .استراتيجيات البحث عن الوظائف وفن التواصل .۳
  البوصلة المهنية وتقييم الباحثين عن العمل .٤
 .التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل  .٥
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 اإلطار العام

 وخريجات وطالب وطالبات جامعة الملك سعود.خريجي الفئة المستهدفة:  -
 هـ.۱٤٤۲شعبان  -۲٥رجب حتى  -۱۷التاريخ:  -
 .المكان: عن بعد -

 الراعي الرسمي: 
 شركة سابك 
 

 المشاركة: الجهات
   .iHRمؤسسة مسك الخيرية، شركة االتصاالت السعودية، مجموعة ليدر، المنصة السعودية 

 
 

  https://shortest.link/HsZالتفاصيل يمكنك كاالطالع على الرابط التالي لمزيد من و

بع��د االنته��اء م��ن اطالق��ه ف��ي دورت��ه األول��ى اتض��ح ب��أن مع��دل  وم��ن خ��الل قي��اس مؤش��رات البرن��امج
حي��ث يمك��ن تلخ��يص %۹۹٫٦۳الرض��ا الع��ام لك��ل م��ن المس��تفيدين والخب��راء ع��ن البرن��امج ع��اٍل وه��و 

 .المؤشرات الرئيسية للبرنامج كما هو موضح بالرسم أدناه

 

وكم��ا ه��و موض��ح بالرس��م أدن��اه، ف��إن الرض��ا الع��ام ل��ـلبرنامج بالنس��بة للخب��راء والمتح��دثين يص��ل 
% وه�ذا يعن�ي أن النس�بة الفارق�ة ب�ين المس�تهدف والقيم�ة ۹۰حيث تم وض�ع المس�تهدف تقريباً % ۱۰۰إلى

 ود.للهدف المنش مما يدل على نجاح البرنامج وتحقيقه ، %۱۰الحقيقية هو بزيادة 

https://shortest.link/HsZ
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 رصد وتيسر فرص التدريب والتوظيف

بهدف تسريع وتحقيق األهداف االستراتيجية ، وحدة دعم ومساندة الخريجين بتفعيلقام المركز 
بكفاءات لكوادر  من خالل توطين سوق العمل ،المتمثلة في زيادة مرونة االقتصاد ودعم النمو المستدام

   للجهة. المعايير المطلوبة ممن حقق واجتازوطنية من خريجي وخريجات الجامعة، 

 الهدف العام

من خالل  ة في تدريب وتوظيف خريجي الجامعةتسهيل عملية التواصل مع الشركات الراغب
 ،توظيف أو تدريب خريجي وخريجات جامعة الملك سعودفي رغبة الفي حال ف ،الخاص بالتوظيفالبريد 

تطوير العملية توثيقها والتوظيف، ل اتعمليومتابعة وتسهيل عمليات ترشيحهم الشركات ب همربطيتم 
 .للوحدة المستدامة

 اإلطار العام

 الفئة المستهدفة: القطاعات العامة والخاصة، إضافة إلى خريجي وخريجات جامعة الملك سعود. -
 التاريخ: من خدمات المركز المستدامة. -
  alumnijobs@ksu.edu.sa ايميل التواصل: -

 من خدمات الوحدة مستفيدةالجهات ال

    

    

        

mailto:alumnijobs@ksu.edu.sa
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 إحصائيات دعم ومساندة الخريجين

مطابق�ة توثيق عملية التوظيف مع الجهات المعنية للحصول على معلومات م�ن اجت�از متابعة ويتم 
 تاجتي��از المق��ابال تمك��ن م��نم��ن الخ��ريجين والخريج��ات، وم��ن  اش��تراطات الترش��يح للش��واغر الوظيفي��ة

 حال عدم الترشيح يجب تقديم أسباب عدم الترشيح وتوثيقها لدراستها. يلتتم تهنئته، وف تعيينهو

وبناء على تعاون الجه�ات المعني�ة وتوثيق�اً لجه�ود المرك�ز، ت�م حص�ر الجه�ات الت�ي ق�دمت ف�رص 
% والقطاع��ات ۳۳وظيفي��ة حقيقي��ة، وتم��ت مباش��رة خريجين��ا وخريجاتن��ا ل��ديهم لتمث��ل القطاع��ات العام��ة 

بينما بلغ�ت القطاع�ات الخاص�ة  ،جهة ۲۹جهة حيث شكلت القطاعات العامة  ۸۸% من أصل ٦۷الخاصة 
  .كما هو موضح بالشكل التاليجهة  ٥۹

 

 

فق�د ت�م حص�ر م�ا ال  ،٥أما فيما يخص الخريجين والخريجات المستفيدين، كما هو موضح بالشكل 
% بينم�ا مث�ل الخ�ريجين ۳٦خريج وخريجة ممن تم توظيفهم، حيث مثل�ت الخريج�ات نس�بة  ۱۳۸يقل عن 

عيل البرن�امج حي�ث يعم�ل المرك�ز حالي�اً م�ع % من المجموع الكلي. ومازال المركز مستمر في تف٦٤نسبة 
 .جهة جديدة لتوفير فرص وظيفية متنوعة ۱٦
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ولتعزيز التنافسية المحلية واالقليمية بين الجهات اختار مركز الخ�ريجين أن تك�ون الجه�ة ص�احبة 
التفاعل في توظيف الخريجين والخريجات بعد تحقيق معايير االشتراطات شريكاً للنجاح في دعم وتوظيف 

 .، كما هو موضح في الشكل التاليم ۲۰۲۰/۲۰۲۱خريجي وخريجات 
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 للتقييم المهني Universumبرنامج منصة 

يعتمد عل�ى مجموع�ة متنوع�ة م�ن األس�ئلة  والذياالختبار المهني  Universumمجموعة أطلقت 
كم��ا ت��وفر معلوم��ات ع��ن المواص��فات أو التوقع��ات المطل��وب  ،ح��ول تفض��يالت وتوقع��ات الطال��ب المهني��ة

الش�ركات المحلي�ة والعالمي�ة توفرها في الموظف من قبل جهات العمل، عن طريق ترشيح عينة منتقاة م�ن 
والتي قد ال  ،مساعدة الطالب في الحصول على توصيات حول جهات العمل المناسبةليهدف هذا االختبار و

كم�ا أن إنه�اء االختب�ار يت�يح للطال�ب رف�ع س�يرته الذاتي�ة للمراجع�ة مل�ة، يعتبرها الطال�ب جه�ات عم�ل محت
 ً  .Universumمن قبل  مجانا

 اإلطار العام

  .خريجون وخريجات وطلبة وطالبات جامعة الملك سعودلمستهدفة: الفئة ا -
 هـ.۱٤٤۲جماد األول من العام  :التاريخ -
  عن بعد.المكان:  -

من إنهاء  ٪)٥٤إناث  -٪ ٤٦(ذكور طالب وطالبة  ۳۲٤۲من خالل هذه المنصة، تمكن أكثر من 
المناسبة، إضافة الى مراجعة سيرهم الذاتية، حيث تنوعت الشريحة المستفيدة جهات العمل التقييم ومعرفة 

، وعلوم الحاسب والمعلومات عدد ۳۲۱، والهندسة عدد ٥۲٦من البرنامج لتمثل كلية إدارة االعمال عدد 
، ۳٦٦، والقانون عدد ۷۸٥، وبلغت التخصصات اإلنسانية عدد ٤۰٥، وكلية العلوم عدد ٤۷۱

 طالب وطالبة.  ۳٦٥ة عدد والتخصصات الصحي
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 إحصائيات البرنامج:
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 للشؤون الطالبيةمساعدية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 
 

   ه�ي (اس�تقبال م�راجعين) الح�االت ن�وعين م�ن م�عه�ـ ۱۳/۰۲/۱٤٤۳تعامل المكتب حتى تاريخ 
 نية).إلكترو و (إحاالت

 : استقبال المراجعين

 تعام������������ل المكت������������ب م������������ع م������������راجعين ب������������اختالف حاج������������اتهم م������������ن م������������واطنين،  أوالً:
 بع����������دٍد تق����������ديري  ۱٤٤۲وأولي����������اء أم����������ور، ومنس����������وبين، وطلب����������ة، خ����������الل الع����������ام 

   مراجع. ٦٦۸يصل إلى 

  طلباً وفقاً لآلتي: ٥۱٤عددها بـ  يقدرتم التعامل مع طلبات إلكترونية في نظام مدار  ثانياً:
 طلب قبول إلكتروني في نظام مدار.  ۳۲۷استقبال ما يقارب  .۱
 حالة من طلبات التخصيص.  ۳۱عدد  .۲
حال���ة م���ن طلب���ات  التحوي���ل (تحوي���ل داخلي/تحوي���ل خ���ارجي/ تحوي���ل مس���ار ف���ي  ۹۰ع��دد  .۳

 السنة المشتركة) 
 حالة من طلبات التجسير.  ۱۱عدد  .٤
 حالة من طلبات (منح فرصة/إعادة قيد).   ۱۹عدد  .٥
 حاالت من طلبات االعتذار عن مقرر.  ۱۰عدد  .٦
 حالة من طلبات االعتذار عن فصل دراسي .  ۲٥عدد  .۷

 تعميماً.  ٥٤باإلضافة إلى التعامل مع عدد 

 وق�د انته��ى تكلي��ف مس��اعد وكي��ل الجامع��ة للش�ؤون التعليمي��ة واألكاديمي��ة لش��ؤون الطالبي��ة بت��اريخ
كاديمي�ة للش�ؤون الطالبي�ة لجامع�ة للش�ؤون التعليمي�ة واألهـ ، وتم تكليف مستشاراً بوكال�ة ا۲۲/۰۷/۱٤٤۲

 هـ.۲۳/۰۹/۱٤٤۲بتاريخ 
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 الوكالةوالبرامج في اللجان 
 

 
 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي -

 اللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعية -

 متعاونينعبء التدريسي والاللجنة الدائمة لل -

 بالجامعة النفسية الصحةالدائمة لتعزيز لجنة ال -

 برنامج االبتعاث الداخلي -

 برنامج الوصول الشامل -

 وحدة التدريب التعاوني المركزية -
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 واللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعية اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي
 

 هـ۱٤٤۲خالل العام الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعية  وواللجنةلخطط الدائمة للجنة ال: أعمال ۱۲جدول 

اللجنة الدائمة للخطط والنظام  
 الدراسي

اللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم 
 الجامعية

 اجتماع ۱۳ اجتماع ۱٤ عدد االجتماعات

 عدد المواضيع التي نوقشت
تحديث خطط عن:  موضوع ۲۳

ت، وبرامج دراسية، إضافة أو حذف مقررا
 مسميات أقسام أكاديميةتغيير 

تحديث خطط : عن موضوع ۲۱
ت، وبرامج دراسية، إضافة أو حذف مقررا

 تغيير مسميات أقسام أكاديمية

عدد البرامج الدراسية التي 
 نوقشت

) برنامج وهي كالتالي: كلية ۱۸(
كلية  –كلية التربية  -التمريض

 -كلية السياحة واآلثار  –الصيدلة 
كلية  -التطبيقيةكلية العلوم الطبية 

كلية األمير سلطان للخدمات  -العلوم
 الطبية الطارئة.

) برنامج وهي كالتالي: كلية ۱٦(
 -الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 كلية المجتمع
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 لهذا العام يتلخص بالتالي: تينأبرز ما نوقش في اجتماعات اللجن

 

 :للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي استحداث برامج أكاديمية  
 استحداث برنامج علوم الفضاء والفلك من قسم الفيزياء والفلك.•
 استحداث برنامج بكالوريوس بيني في العلوم البيئية.•

 :لبرامج الدبلوم الجامعيةللجنة الدائمة  استحداث برامج أكاديمية
 استحداث دبلوم المشارك في األمن السيبراني.•
استحداث برامج دبلومات في كليات الهندسة التطبيقية وإدارة األعمال التطبيقية •

 وعلوم الحاسب التطبيقي.
 استحداث برنامج دبلوم المحاسبة الضريبية.•
استحداث ثالثة برامج دبلوم وهي: الدبلوم المتوسط في األمن السيبراني، الدبلوم •

 الحوسبة السحابية.المتوسط في علم البيانات، الدبلوم المتوسط في 
 استحداث برنامج دبلوم تأهيل مقدمات الرعاية بالحضانات.•
 .استحداث برنامج دبلوم اإلرشاد السياحي•
 استحداث برنامج دبلوم الترميز الطبي.•
 استحداث برنامج دبلوم علم الفضاء والفلك.•
 تحديث برنامج دبلوم الترجمة بلغة اإلشارة.•
 ة التطبيقي.استحداث برنامج دبلوم علم البيئ•
 استحداث برنامج دبلوم البرمجة الربوتية.•
 استحداث برنامج دبلوم تطوير التطبيقات الذكية.•
 استحداث برنامج دبلوم تطوير الويب والتطبيقات الذكية.•

 

 :للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي خطط دراسية
 .الحيوية الطبية التكنولوجيا لبرنامج الدراسية الخطة•
 .صيدلة دكتور لبرنامج الدراسية الخطة•
 .اإلحصاء لبرنامج الدراسية الخطة•
 إلى السياحي واإلرشاد التراث موارد إدارة قسم من السياحي اإلرشاد مسار نقل على الموافقة•

 .والفندقية السياحية اإلدارة قسم
 .والزراعة األغذية علوم كلية هيكلة إعادة بشأن•
 .التربية كلية في الشريعة لبرنامج الدراسية الخطة•
 على المباشر للقبول تمهيداً ) القرآنية والقراءات القرآنية، الدراسات( لبرنامجي الدراسية الخطة•

 .البرنامجين هذين
 :للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي خطط دراسية

 ٦۲ إلى ساعة ۸۱ من ساعاته عدد بتخفيض اإلشارة بلغة الترجمة دبلوم برنامج على تعديل•
 .ساعة

 .الضريبية المحاسبة دبلوم لبرنامج الدراسية الخطة•
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 :للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي نظام دراسي
 س�عود، المل�ك لجامع�ة الع�الي التعل�يم مؤسس�ات ف�ي بُع�د ع�ن التعل�يم لالئح�ة التنفيذي�ة القواع�د مسودة•

 .الجامعة وبرامج مقررات في بعد عن التعليم وتنظيم
 .  طالب) ۱٥( لتكون والثقافة اللغة قسم مقررات في المثلى السعة•
 .الحيوية الطبية التكنولوجيا برنامج خطة من مقررات سبعة تبعية نقل على الموافقة•
 .أخرى جامعة من المحول أو الزائر للطالب المقررات معادلة في المتبعة اإلجراءات على التعديل•
 بالواجب��ات عنه��ا واالستعاض��ة بُع��د ع��ن الدراس��ة بنظ��ام ال��دبلوم لب��رامج فص��لية اختب��ارات عق��د ع��دم•

 .والمشاركات والمشاريع واألبحاث
 النظري�ة الطارئ�ة الطبي�ة للخ�دمات العزي�ز عب�د ب�ن سلطان األمير كلية مقررات في المثلى السعة تعديل•

 والعملية
 :للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي نظام دراسي

 لتحويل الكلية إلى كلية تطبيقية.الخطة التنفيذية •
 أسماء الدرجات العلمية لبرامج الدبلوم في الجامعة.•
 مقترح خطة تطوير التعليم عن بُعد لبرامج الدبلومات.•

 

 :للجنة الخطط والنظام الدراسي تعديل مسار / تغير مسمى

 والعناية البالغين صحة تمريض قسم إلى الجراحي الباطني التمريض قسم اسم تغيير•
 .المركزة
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 متعاونينعبء التدريسي والاللجنة الدائمة لل
 

 هـ۲٤۱٤الفصل الدراسي األول 

ً ومتعاونة، عدد السعوديين منهم (۲۱۳(عدد المتعاونين لهذا الفصل  - أ ) متعاوناً ۱٥۹) متعاونا
 %).۷٤٫٦٥ومتعاونة بنسبة (

) ۲۱۳من أصل ( ۱۱۲عدد المتعاونين والمتعاونات ممن ال يعملون (سعوديين وغير سعوديين)  - ب
 %).٥۲٫٥۸متعاوناً ومتعاونة بنسبة (

 األولساعة) في الفصل  ۲۰٥۹) مقابل ( ساعة ۱٤٤٦عدد ساعات التعاون لهذا الفصل (  - ت
 % ).۲۹٫۷۷(  اقدره  انخفاضهـ بنسبة ۱٤٤۱

 
 كثر احتياجاً للتعاون كالتالي:وقد كان ترتيب الكليات األ

ً  ۱٥   برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع - أ  . ساعة) ۲۲۱( بمجموع متعاونا
ً  ۱۲     كلية العمارة والتخطيط - ب  . ساعة) ۱۰۰( بمجموع متعاونا
 .  ساعة) ٦۳( بمجموع ينمتعاون ۷    علوم الرياضة والنشاط البدني - ت
 . ساعة) ٥٦( بمجموع متعاونين ٥      اللغة الفرنسية والترجمة - ث
 . ساعة) ٦۲( بمجموع ينمتعاون ۹     الحقوق والعلوم السياسية - ج

 
 هـ۲٤۱٤ الثانيالفصل الدراسي 

ً ) ۲۰۰( الفصل لهذا المتعاونين عدد - أ ً ) ۱٤۹( منهم السعوديين عدد  ومتعاونة،  متعاونا  متعاونا
 %).۷٤٫٥( بنسبة ومتعاونة

)  ۲۰۰(  أصل من ۱۰۲) سعوديين وغير سعوديين( يعملون ال ممن والمتعاونات المتعاونين عدد - ب
 ً  % ).٥۱(  بنسبة ومتعاونة متعاونا

 األول الفص��ل ف��ي) س��اعة ۱٤٤٦( مقاب��ل)  س��اعة ۱۲۹٦٫٥(  الفص��ل له��ذا التع��اون س��اعات ع��دد - ت
 % ).۱۰٫۳٤(  قدرها انخفاض بنسبة هـ۱٤٤۲

ً  األكثر الكليات ترتيب كان وقد  :كالتالي للتعاون احتياجا

ً  ۱۳  السمع وضعاف الصم تأهيل برنامج - أ  . ساعة) ۱۸۸( بمجموع متعاونا
ً  ۱۸  علوم الرياضة والنشاط البدني* كلية - ب  . ساعة) ۱٦۱( بمجموع متعاونا
ً  ۲۷   كلية العلوم الطبية التطبيقية* - ت  . ساعة) ۱۳۲( بمجموع متعاونا
ً  ۱۷    كلية العمارة والتخطيط - ث  . ساعة) ۱۰٦( بمجموع متعاونا
ً  ۱۲    اللغات والترجمة*كلية  - ج  . ساعة) ۱۰٤( بمجموع متعاونا

 *متعاون ومتعاونة.
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 والجداول التالية توضح اإلحصاءات الرئيسية للفصلين األول والثاني:

 

 للفصلين األول والثاني أعداد المتعاونين وساعات التعاون :۱۳ جدول

 الكلية
 ساعات التعاون منهم عدد المواطنين عدد المتعاونين

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 ٦٦ ٥۱ ۱٥ ۱۲ ۱۹ ۱٤ العلوم الطبية التطبيقية

 - ٦ - ۱ - ۱ معهد اللغويات العربية

 ٤۹ ۱٥٤ ۷ ۲۱ ۷ ۲٤ اآلداب

 ۱۰ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ *علوم الحاسب والمعلومات

 ۳۸ ۸۲ ۳ ٤ ٦ ۱۱ العلوم

 ۳٦ ٤۸ ۲ ٤ ٤ ٥ اللغات والترجمة

 ۱۰٦ ۱۲۲ ۱۲ ۱٥ ۱۷ ۱۷ *العمارة والتخطيط

 ٥۱ ۹۲ ۷ ۱٤ ۷ ۱٤ *الحقوق والعلوم السياسية

 - ۸ - ۱ - ۱ السياحة واآلثار

 ۲٤ ۹۳ ٥ ۱٥ ٥ ۱٥ إدارة األعمال

 ۸ ۳٥ ۲ ۷ ۲ ۷ *التربية

 ۱٦۱ ۹۲ ۱۰ ٦ ۱۸ ۱۱ *علوم الرياضة والنشاط البدني

 - ۲۱ - ٥ - ٦ الهندسة

 ۱۸۸ ۲۲۱ ۱۳ ۱٥ ۱۳ ۱٥ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع *

 ۹۱ ۱۰۲ ۱۱ ۸ ۱۷ ۱۷ فرع المزاحمية

 - ٤ - ۰ - ۱ المجتمع

 ٤۰ ٤۰ ٤ ٤ ۸ ۸ *التمريض
األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

 ۱۹٫٥ ۱۲ ۷ ٤ ۸ ٦ الطبية الطارئة

 ۸۸۷٫٥ ۱۱۸٦ ۹۸ ۱۳۷ ۱۳۳ ۱۷٤ المجمـــــــــوع
 *متعاون ومتعاونة
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 طالبات في الفصلين األول والثاني: أعداد المتعاونات وساعات التعاون لشطر ال۱٤ جدول

 الكلية
عدد المواطنات  عدد المتعاونات

 ساعات التعاون منهن

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 ٦٦ ٦۹ ۷ ۳ ۸ ٤ العلوم الطبية
 ۱۷۱ ٥۱ ۱۹ ۱۰ ۲٤ ۱۲ العـلــوم

 ٦۸ ٦۹ ۲۰ ٦ ۲۲ ۹ إدارة األعمال
 ٤ - ۰ - ۱ - الهندسة

 ٦۸ ۷۳ ۱ ۱ ۸ ۸ اللغات والترجمة
 ۳۲ ٤۱ ۲ ۲ ٤ ٦ اآلداب

 ٤۰۹ ۲٦۰ ٤۹ ۲۲ ٦۷ ۳۹ المجموع
 

 لشطر الطالب للفصلين األول والثاني حاجة للتعاون: أكثر أقسام الجامعة ۱٥جدول 

 الكليــــــــة القسم     / البرنامج
 عدد الساعات عدد المتعاونين

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 *۱۸۸ *۲٥٦ *۱۳ *۱۸ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*
 - ٦۰ - ۹ اآلداب الدراسات االجتماعية

 - ٤٦ - ٦ العلوم الفيزياء والفلك
 ۸٤ ۱۰۰ ۱۳ ۱۲ العمارة والتخطيط العمارة وعلوم البناء

الحقوق والعلوم  القانون الخاص
 ٥۱ ٦۲ ۷ ۹ السياسية

علوم الرياضة  التربية البدنية
 ۸٥ - ۹ - والنشاط البدني

 ٤۸۰ ۷۸۲ ٥۹ ۹٦ المجموع
 *متعاون ومتعاونة

 الطالبات للفصلين األول والثاني: أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون لشطر ۱٦ جدول

 الكليــــــــة القسم  /  البرنامج
 عدد الساعات عدد المتعاونات

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 ٤٥ ٤٥ ٤ ٤ إدارة األعمال اإلدارة

 ۳۸ ٥٦ ٤ ٥ اللغات والترجمة اللغة الفرنسية

 الفيزياء والفلك
 العلوم

- ۱۰ - ۷٤ 

 ۳۹ - ۷ - علم الحيوان

 ۱۹٦ ۱۰۱ ۲٥ ۹ المجموع
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 لشطر الطالب للفصلين األول والثاني: مؤهالت المتعاونين ۱۷جدول 

 

 الكليــــــة
 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 ٦ ۱۱ - - ٥ ٥ ۱ ٤ - ۲ العلوم
 ۱۹ ۱٤ ۱ - ۸ ٥ ٤ ٦ ٦ ۳ التطبيقية الطبية العلوم

علوم الحاسب 
 ۲ ۱ - - ۱ ۱ ۱ - - - والمعلومات

 ۲ ۷ - - ۱ ٤ ۱ ۳ - - *التربية
 والعلوم الحقوق

 ۷ ۱٤ - - ۷ ۱۳ - ۱ - - *السياسية
 ۷ ۲٤ - - ۷ ۲۱ - ۳ - - اآلداب

 - ۱ - - - ۱ - - - - واآلثار السياحة
 ٥ ۱٥ - - ٥ ۱٤ - ۱ - - األعمال إدارة
 ۱۷ ۱۷ - - ۱۲ ۱۰ ٤ ٦ ۱ ۱ *والتخطيط العمارة

 - ٦ - - - ٦ - - - - الهندسة
 والنشاط الرياضة علوم

 ۱۸ ۱۱ ۲ ۱ ۱ - ٥ - ۱۰ ۱۰ *البدني

 وضعاف الصم برنامج
 ۱۳ ۱٥ ۲ ۲ - - ۱ ۱ ۱۰ ۱۲ *السمع

 ٤ ٥ - - ۳ ۲ ۱ ۱ - ۲ والترجمة اللغات
 ۱۷ ۱۷ - - ۱۳ ۱۱ ٤ ٦ - - المزاحمية فرع

 - ۱ - - - ۱ - - - - معهد اللغويات العربية
 - ۱ - - - - - ۱ - - المجتمع*
 ۸ ۸ - - ۲ ۲ ٦ ٥ - ۱ *التمريض

األمير سلطان للخدمات 
 ۸ ٦ - - ۲ ۱ ۲ ۲ ٤ ۳ الطبية الطارئة

 ۱۳۳ ۱۷٤ ٥ ۳ ٦۷ ۹۷ ۳۰ ٤۰ ۳۱ ۳٤ المجموع
 *متعاون ومتعاونة

 :مؤهالت المتعاونات لشطر الطالبات في الفصلين األول والثاني۱۸ جدول

 الكليــــة
 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 ۲٤ ۱۲ ۳ ۱ ۹ ۲ ۱۲ ۹ العلوم
 ۸ ۸ ۱ - ٥ ٥ ۲ ۳ اللغات والترجمة
 ۸ ۹ ٤ ٥ ٤ ٤ - - إدارة األعمال

 ۲۲ ٤ ۸ ۱ ۳ ۲ ۱۱ ۱ العلوم الطبية التطبيقية
 ٤ ٦ ٤ ۳ - ۳ - - اآلداب

 ٦۷ ۳۹ ۲۰ ۱۰ ۲۱ ۱٦ ۲٦ ۱۳ المجموع
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 والثاني األول ينالدراسي ينالتعاون للفصل: مقارنة احتياج ۱۹جدول 

 العام الدراسي
 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الساعات عدد المتعاونين عدد الساعات عدد المتعاونين
 ۱۳٦۳ ۱۹۹ ۱۸۲٤ ۲۳۲ هـ۲۳/۱٤۲٤
 ۱٤۱۷ ۱۹۸ ۱٤۳٤٬٥ ۲۰۲ هـ۱٤۲٥/۲٤
 ۱٦۰۲ ۲۲۹ ۱۷٦٤ ۲٤٥ هـ۱٤۲٦/۲٥
 ۱۹۰۱ ۲۸۲ ۲۲٦۰٬٥ ۳۰٦ هـ۱٤۲۷/۲٦
 ۲٤٥٦٬٥ ۳٤٥ ۲٦۳۳٬٥ ۳٦٦ هـ۲۷/۱٤۲۸
 ۲۱۰۳٬٥ ۲۸۲ ۲۷۸۹ ۳٦۳ هـ۲۸/۱٤۲۹
 ۲۱۲۰٬٥ ۳۰٦ ۲۲۰۸٬٥ ۲۹۲ هـ۲۹/۱٤۳۰
 ۲۱۲٥٬۲٥ ۳۱٤ ۲۲٤۰٬٥ ۳۱۸ هـ۳۰/۱٤۳۱
 ۲٤۱٤٬٥ ۳٥۰ ۲۰٥۰٬٥ ۳۱٥ هـ۳۱/۱٤۳۲
 ۱۹٤٥٫۷٥ ۳۲۱ ۲۲۳۹٫۲٥ ۳٥۸ هـ۳۲/۱٤۳۳
 ۱٤۳٥ ۲٥٦ = = هـ۳۳/۱٤۳٤
 ۱۹۹۸٫٥ ۳۲۳ ۱٥٦٦ ۲٥۰ ه۱٤۳٥/۳٤
 ۱۲۰۲ ۲۳۱ ۱٤۷۹٫۲٥ ۲۲۷ هـ۱٤۳٦/۳٥
 ۱٤۳۱٫٥ ۲۲٤ ۱۲۰٥ ۱٦٤ هـ۱٤۳۷/۳٦
 ۱۱۳۸ ۱۸٤ ۱۱۱۹ ۱۷٤ ـه۳۷/۱٤۳۸
 ۲۰۰۰ ۲٦۸ ۲۰۲٤ ۲٤۲ هـ۳۸/۱٤۳۹
 ۱۷۱۰٫۷٥ ۲٦٤ ۱۹۰٦٫٥ ۲٦۱ هـ۳۹/۱٤٤۰

 ۱۲۷۳٫٥ ۱۹٥ ۲۰٥۹ ۳۱٥ هـ۱٤٤۱
 ۱۲۹٦٫٥ ۲۰۰ ۱٤٤٦ ۲۱۳ هـ۱٤٤۲

 

 



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    ٥۸ 

 هـ١٤٤٢الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعامالتقرير السنوي لوكالة 

 هـ۱٤٤۲في الفصل الدراسي األول  : تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات  األخرى۲۰جدول 

عدد  القسم الكلية
 الجهة المستفيدة المتعاونين

 نوع التعاون
عدد ساعات 

 إشراف التدريس

 تدريس ۳ كلية الملك فهد األمنية ۱ المدنيةالهندسة  الهندسة

 التربية

 القرآنيةالدراسات 
 

جامعة اإلمام محمد بن سعود  ۲
 تدريس ۸ اإلسالمية

 تدريس ۲ أكاديمية البرهان ۱

معهد مكة إلعداد معلمات القرآن  ۱ الطفولة المبكرة
 تدريس ۲ الكريم

 المجتمع
 

 تدريس ٦ األمنيةكلية الملك فهد  ۲ اآلداب والتربية

علوم الحاسب 
 تدريس ٦ كلية الملك فهد األمنية ۱ والمعلومات

الحقوق والعلوم 
 تدريس ٦ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ۲ القانون الخاص السياسية

اللغة اإلنجليزية  اللغات والترجمة
جامعة اإلمام محمد بن سعود  ۸ والترجمة

 تدريس ٤۸ اإلسالمية

التطبيقية  الدراسات
 وخدمة المجتمع

العلوم اإلدارية 
 تدريس ٤ جامعة األميرة نورة ۱ واإلنسانية

 

 هـ۱٤٤۲: تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات األخرى في الفصل الدراسي الثاني ۲۱ جدول

عدد  القسم الكلية
 الجهة المستفيدة المتعاونين

 نوع التعاون
عدد ساعات 

 إشراف التدريس

الحقوق والعلوم 
 تدريس ۱۱ جامعة األمير سلطان ۲ القانون الخاص السياسية

 

  



 
 
 

  
  

  

vrea.ksu.edu.sa                                    ٥۹ 

 هـ١٤٤٢الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للعامالتقرير السنوي لوكالة 

 بالجامعة اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية
 أهم المنجزات

J (تجربتي) مبادرة. 

J تشكيل فريق سفراء تعزيز. 

J الصحة النفسية كحق إنساني. ندوة 

J  طرق تخفيف التوتر والضغوط.محاضرة 

J  مهارات التفكير األساسية.دورة 

J ككيان مستقل ضمن هيكلة كلية التربية.وحدة الخدمات النفسية  ظهور دعم 

J  التي تقدم الخدمات النفسية في الجامعة.جهات التوجيه الطلبة لمراجعة 

J فعاليات التكيف مع الفصول االفتراضية وقلق االختبارات والتعثر الدراسي. 

J  النفسية.دراسة مستوى الشعور بالوحدة 

J  العمل على حصر األبحاث المتعلقة بالصحة النفسية التي يتم اجراؤها على منسوبي
 الجامعة.

J .العمل على دراسة مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الجامعة 

J  اليوم العالمي للوقاية من االنتحار، عقدت اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية
 لنهتم بلغتنا: اللغة واالنتحار).  (تعزيز) بجامعة الملك سعود محاضرة (

J .العمل على مبادرة مواجهة الشعور بالوحدة لدى الطالب الوافدين 

=

=

=

=
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 :للطالب الجامعي الشخصية المتوازنة المحور األول: بناء

  مبادرة (تجربتي) -
لقاءات عرض  بناء المهارات األكاديمية والشخصية للطالب والطالباتوتهدف هذه المبادرة إلى 

من خالل تفعيل دور تجارب الطالب والطالبات في التميز األكاديمي وتجارب العمل التطوعي 
 .ألندية الطالبية في هذا الجانب

 تشكيل فريق سفراء تعزيز -
بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة النفسية لدى منسوبي الجامعة؛ حيث تم التواصل مع 

الجامعة لعقد شراكة من اجل ادراج أنشطة تتعلق بتعزيز الصحة عدد من األندية الطالبية في 
النفسية ضمن أنشطة هذه األندية ومن ضمن هذه األندية (نادي المختبرات اإلكلينيكية، ونادي 

 سةالهندسة الكيميائية، ونادي الخدمات الطبية الطارئة، ونادي تقنية المستقبل، ونادي الهند
 .الكهربائية، ونادي التمريض)

 
 

 الصحة النفسية تعزيز مفاهيمالمحور الثاني: 

 لدى منسوبي الجامعة: مفاهيم الصحة النفسيةعقد لقاءات وندوات لتعزيز 

الصحة النفسية كحق انساني  موتهدف إلى التعريف بمفهو :الصحة النفسية كحق إنسانيندوة  -
 .فقاً مع ذاته متكيّفاً مع مجتمعهجعل الفرد متواأصيل، ي

وخاصة في بيئة  مفاهيم التوتر والضغوط وتهدف إلى التعريف التوتر والضغوط:طرق تخفيف  -
 .وطرق تخفيفهاالعمل 

التفكير األساسية التي مهارات للتعرف على  الطالبمساعدة  دورة مهارات التفكير األساسية: -
 .تسهم في فاعلية التعلم

 

 المحور الثالث: العناية بالطالب

تأخذ ة لوالجامعكلية التربية هيكلة في قسم علم النفس في  ةالنفسيوحدة الخدمات  استقاللتعزيز  -
وأنظمة لوائح  وتكون لهاعلى مستوى التنظيم االداري والمالي واللوجستي  أكبرثقال وحجما 

وقد صدر  .ةقبل منسوبي الجامع ومطلوب منوحدة متكاملة وكيان خدمي ضروري  لتصبح
وحدة الخدمات النفسية بشكل مستقل عن قسم علم  قرار رئيس الجامعة بالموافقة على هيكلة

أنشطة الجهات المساهمة في تقديم الخدمات  هـ. مما يعزز توسيع۲٦/۷/۱٤٤۲النفس بتاريخ 
 .النفسية لمنسوبي الجامعة

نساء) ووحدة الطب وبقسم علم النفس (رجال  النفسيةلمراجعة وحدتي الخدمات  الطلبةتوجيه  -
مركز التوجيه واالرشاد ووحدة التوجيه واالرشاد النفسي بعمادة شؤون الطالب للتعامل و النفسي
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التخصصات والمسارات وكذلك بالمشكالت  باختيارتتعلق  والصعوبات التيمع المتغيرات 
 .الجامعيةمع البيئة  واالجتماعية والتكيفية النفسية

من خالل لقاءات عن  والتعثر الدراسيت االختبارا االفتراضية وقلقفعاليات التكيف مع الفصول  -
والطب بعمادة شؤون الطالب وعلم النفس  واالرشاد النفسيبعد مع المختصين في وحدة التوجيه 

 .على مدار العام الدراسي مع ظروف التعليم عن بعد النفسي.

 بمهارات التعامل مع ضغوط االختبارات أثناء جائحة كورونا. الطلبةتعريف لقاءات  -

 

 مجال الصحة النفسيةالمجتمعية في  ر الرابع: المبادراتالمحو

تحت شعار (الصحة  ۲۰۲۰االحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يحمل هذا العام  -
 .وصول أكبر)-النفسية للجميع: استثمار أكبر 

تثقيفي حول دور االخصائي النفسي مع مرضى تكوين فريق للعمل على مقترح إعداد دليل  -
 .بداية الفصل الدراسي الثاني والزال العمل جار عليه   تاريخ التنفيذالسيلياك. 

طوال العام . متابع االن )۳۳۰۰من  أكثر(تويتر على  ةوالتثقيف من خالل موقع اللجن ةلتوعيا -
 .عزيز)ت( ةوتعليقات عبر موقع اللجن بأخبار

ما مواد أ ،عضاء هيئة تدريسأو داريينإمن طالب و ةلجميع منسوبي الجامع والتثقيف ةالتوعي -
وسائل التواصل االجتماعي فهي لعموم فئات المجتمع وشرائحه داخل الحرم الجامعي وخارجه 

 وخاصة مع ظروف الجائحة. ةفي عموم المملك
 

 الصحة النفسيةب المتعلقالنشاط العلمي والبحثي المحور الخامس: 

التعرف على مستوى الشعور بالوحدة لدى الطالب  دراسة مستوى الشعور بالوحدة النفسية: -
أحد طالب الماجستير لدراسة مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب  هاألجانب. توجي

 األجانب في السكن الجامعي والمتابعة معه في مرحلة تطبيق األدوات.

منسوبي الجامعة التي يتم اجراؤها على  العمل على حصر األبحاث المتعلقة بالصحة النفسية  -
وخاصة الطالب والطالبات. بالتعاون مع قسم علم النفس والطب النفسي التعرف الخصائص 
النفسية التي تمت دراستها على منسوبي الجامعة من خالل األبحاث التي تمت خالل العام 

 الدراسي

ي سابك دراسة بالتعاون مع كرسالعمل على دراسة مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الجامعة:  -
 .ألبحاث الصحة النفسية
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 االهتمام بعوامل الخطورة داخل البيئة الجامعية المحور السادس:

اليوم العالمي للوقاية من االنتحار، عقدت  ةبمناسب :محاضرة (لنهتم بلغتنا: اللغة واالنتحار)عقد  -
اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية (تعزيز) بجامعة الملك سعود محاضرة (لنهتم بلغتنا: اللغة 

 مساء. ۱۰-۸:۳۰، الساعة ۲۷/۱/۱٤٤۲يوم الثالثاء  واالنتحار).  تقديم د. منى الشدي. وذلك
المرتبطة ببعض الظواهر  الخطورةبعوامل التوعية والتثقيف  هذا النشاط منوكان الهدف 

 .كاالنتحار النفسية

في السكن بجامعة الملك  :الشعور بالوحدة لدى الطالب الوافدينالعمل على مبادرة مواجهة  -
من  سعود، كمقترح لتفعيل االهتمام بعوامل الخطورة على الصحة النفسية داخل البيئة الجامعية.

ية الطالبية: تخفيف أثر الشعور بالوحدة وعدم التكيف خالل السعي إلى إدماجهم في األند
 .االجتماعي لدى الطالب غير العرب
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 الداخلي االبتعاث برنامج
 

 مقدمة:

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

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

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

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

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

 الحص�ول ث�م وم�ن مهارات�ه، لتط�وير ب�رامج في والمشاركة الكامل المالي بالدعم الجامعة في البكالوريوس
 .عالمي مستوى على العليا الدراسات مواصلة أو متميزة وظائف على

 الرؤية: 

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

 الرسالة:

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

 األهداف:

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

 المتميزين لمواصلة الدراسات العليا. الطالبرعاية  •
 مشاركة الجامعة في تلبية احتياجات سوق العمل. •
 التعاون مع الجهات المانحة في إعداد مخرجات متميزة من الطالب. •
 .االستفادة من عائدات البرنامج في تنمية وتطوير األقسام األكاديمية •

 :المهام

 اإلعالن عن المنح وتقديم محاضرات تعريفية عن مزاياها وتشجيعهم بااللتحاق بها. •
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 التنسيق مع الكليات المعنية وعمادة القبول والتسجيل إلنجاح الترشيح للمنح الداخلية إلى الجامعة. •
 التنسيق لعقد االجتماعات وورش العمل بين الجهات المانحة والطالب.  •
  .الجهة المانحة في متابعة الطالبالتنسيق مع  •
 .تزويد الجهات المانحة نهاية كل فصل دراسي بتقرير عن المستوى األكاديمي للطالب •
 .التأكد من االلتزام ببنود االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة •
 اسة.المساهمة في حل المشاكل األكاديمية التي قد تواجه الطالب الحاصلين على المنح أثناء الدر •
 التنسيق مع الجهات المانحة لتدريب الحاصلين على المنح خالل فترة الفصل الدراسي الصيفي. •

 
 البرامج الحالية: 

 طالب الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك). -
 طالب القوات الجوية الملكية السعودية. -
 .طالب قوة الصواريخ االستراتيجية -

 
 هـ۱٤٤۲أعداد الطالب المسجلين بالبرنامج لعام  : ۲۲جدول 

 عدد الطالب اسم البرنامج م
 ٤٥ طالب الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ۱
 ۱۰۰ طالب القوات الجوية الملكية السعودية ۲
 ٤٥ طالب قوة الصواريخ االستراتيجية ۳
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 الشامل الوصول برنامج
 

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

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

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

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

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

م البرنامج بإصدار خمس ادلة إرشادية بيئة يتمتعون فيها باالستقاللية، وعلى مستوى اإلنجاز العملي فقد قا

عن الشراكة مع  ندسية لألفراد ذوي اإلعاقة، فضالً ريادية في مجال تقديم الخدمات التعليمية والتقنية واله

 عدد من الجهات الداخلية والخارجية لنشر مفهوم الوصول الشامل.

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

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

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

 ادها من قبل سعادة الوكيل.للشؤون التعليمية واألكاديمية والتي تم اعتم

 الرؤية :

 .الريادة في توفير بيئة جامعية داعمه لذوي اإلعاقة 

 الرسالة :

 ية زام بالمعايير الدولية في تذليل أرفع كفاءة الجامعة في دعم األفراد ذوي اإلعاقة من خالل االلت 

 .للجميععوائق معمارية أو تقنية لضمان المشاركة ودعم التحول نحو جامعة متاحة 
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 األهمية :
تنبع أهمية برنامج "الوصول الشامل " من توجه أهداف الجامعة وخطتها االستراتيجية نحو خدمة 
الطالب ذوي اإلعاقة وتوفير بنية تحتية سواًء تقنية أو هندسية داعمة لألفراد ذوي اإلعاقة بجامعة الملك 

 سعود تتمتع باالستدامة.

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

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

  .األخرى في هذا المجال
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 :رعيةاألهداف الف

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

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

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

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

 البرنامج.
 اإلسهام في تحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية المتعلقة بقضايا تهيئة الجامعة لذوي اإلعاقة. .٦
أو ادارات أو (الجهات ذات العالقة  جهاتالتعرف على معوقات الوصول الشامل التي تواجه  .۷

 .معة واقتراح الحلول المناسبة لهاالجا بالجامعة)
العمل الالزمة لدراسة القضايا المرتبطة بالوصول والتصميم الشامل ووضع تكوين اللجان وفرق  .۸

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

يم في أدائها لالستفادة من خبرات تلك المؤسسات في جميع ما له عالقة بفلسفة وممارسات التصم
 الشامل.
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 هـ۱٤٤۲إنجازات برنامج الوصول الشامل لعام 
 

 ملتقى في اليوم العالمي لألشخاص من ذوي اإلعاقة : •

بالتع��اون م��ع عم��ادة تط��وير المه��ارات ت��م تنظ��يم ملتق��ى افتراض��ي عب��ر منص��ة ال��زوم بعن��وان 
 .هـ  ۱۸/۰٤/۱٤٤۲(يوم للجميع) وذلك يوم الخميس 

 : الدورات التدريبية و ورش العمل •

التقني���ة  -) دورة تدريبي���ة ف���ي مج���ال الوص���ول الش���امل (خ���دمات ذوي اإلعاق���ة۱٥ت���م تنظ���يم (
موج����ه إل����ى أعض����اء هيئ����ة  تالجوان����ب الهندس����ية) بالتع����اون م����ع عم����ادة تط����وير المه����ارا -المس����اعدة

الت����دريس والم����وظفين م����ن مهندس����ين وتقني����ين ومش����رفين عل����ى المواق����ع اإللكتروني����ة بجامع����ة المل����ك 
 سعود .

 

 المحاضرات الموجهة للطالب ذوي اإلعاقة: •

) محاض����رة عب����ر منص����ة زوم مجدول����ة حس����ب تص����نيفات ذوي اإلعاق����ة ف����ي الجامع����ة ۱۲( 
تس���تهدف الط���الب والطالب���ات ف���ي جامع���ة المل���ك س���عود وذل���ك للتعري���ف بالتكييف���ات التعليمي���ة والتقني���ة 

 و الوصول الشامل بالجامعة.

 

 زيارات ميدانية: •

لعم���ل دراس���ة ت���وفير وس���ائل الوص���ول الش���امل داخ���ل ح���رم الجامع���ة إج���راء زي���ارة ميداني���ة 
مكتب���ة المل���ك س���لمان) والتنس���يق م���ع  -س���كن الط���الب  -(المدين���ة الجامعي���ة للطالب���ات و س���كن الطالب���ات 

 الجهات ذات العالقة.

 

 وي اإلعاقة:ذأمانة اللجنة العليا الدائمة لوضع معايير المحتوى اإللكتروني ل •

ة عب����ر ال����زوم وج����اري العم����ل للخ����روج بمنتج����ات اللجن����ة (تح����ديث تنظ����يم اجتماع����ات اللجن����
ج����ائزة رئ����يس الجامع����ة  –ب����رامج تدريبي����ة  -دلي����ل سياس����ات محت����وى الجامع����ة لتس����هيل الوص����ول 

 للمحتوى اإللكتروني).
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 أمانة اللجنة العليا الدائمة اإلشرافية لذوي اإلعاقة: •

منتج����ات اللجن����ة (تح����ديث تنظ����يم اجتماع����ات اللجن����ة عب����ر ال����زوم وج����اري العم����ل للخ����روج ب
 تفعيل برامج تدريبية). -دليل التكييفات والقواعد اإلجرائية 

 

 دورة تدريبية في مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة: •

) دورات تخصص������ية استض������اف مرك������ز المل������ك س������لمان ألبح������اث اإلعاق������ة مستش������اري ٤(
ولة الوص���ول التقن���ي برن���امج الوص���ول الش���امل لعم���ل دورة تدريبي���ة ألعض���اء المرك���ز ف���ي مج���ال س���ه

 هـ.٦/٥/۱٤٤۲ –هـ ۱/٥/۱٤٤۲واألخالء والطوارئ لذوي اإلعاقة بتاريخ 

 

 دورة تدريبية بالتعاون مع جمعية ألجلهم •

أج����رى البرن����امج دورة تدريبي����ة بعن����وان مراح����ل وإج����راءات اإلخ����الء والط����وارئ  برعاي����ة 
ألجله�����م وذل�����ك بت�����اريخ األميرة/ن�����وف بن�����ت عب�����دالرحمن آل س�����عود ، رئ�����يس مجل�����س إدارة جمعي�����ة 

 .هـ في مركز فريق التأهيل الدولي۱۱/۷/۱٤٤۲

 

 تقديم استشارات متخصصة: •

) استش���ارات متخصص���ة ع���ن طري���ق ه���اتف البرن���امج و المستش���ارين ف���ي المج���ال ۳۸عم���ل (
 الهندسي)-التقني  -(األكاديمي 

 

 خطط اإلخالء والطوارئ •

 قادم تنسيقا إدارة األمن والسالمة.) خطط أخالء وطوارئ لتنفيذها العام ال۸إعادة تقييم (

 

 لقاء تعريفي: •

) لق����اء تعريف����ي عب����ر منص����ة ال����زوم لطلب����ة م����ن ذوي اإلعاق����ة المس����تجدين ۲تنفي����ذ ع����دد (
 بالجامعة.
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 جوالت الصيانة: •

) جول�����ة تفقدي�����ة ف�����ي الح�����رم الج�����امعي عل�����ى اعم�����ال ص�����يانة المس�����ارات ذوي ٦۰أج�����راء (
 اإلعاقة البصرية و األبواب اإللكترونية و الخرائط التفاعلية. 

 

 التعاون مع كلية علوم الحاسب والمعلومات: •

اإلش���راف عل���ى مش���روع تخ���رج ط���الب م���ن الكلي���ة لتطبي���ق مع���ايير س���هولة الوص���ول عل���ى 
 تطبيقهم.

 

 المشترك مع عمادة القبول والتسجيل: التعاون •

لتش���غيل المل���ف اإللكترون���ي للط���الب م���ن ذوي اإلعاق���ة وال���ذي يع���د أول مل���ف تخصص���ي ف���ي 
 الجامعات العربية لبناء الخدمات حول الطلبة وتفعيل الخطة التربوية الفردية في التعليم العالي.

 

 زيارة جمعية تواصل: •

المس���اعد ل���ذوي اإلعاق���ة لبح���ث س���بل التع���اون إج���راء اجتم���اع م���ع جمعي���ة تواص���ل للتقني���ات 
 .لدعم ذوي اإلعاقة وبرامج التدريب
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 المركزية التعاوني التدريب وحدة
 

تعتبر وحدة التدريب التعاوني المركزية من الوحدات اإلدارية الحديثة والتي تم إنش�ائها بق�رار م�ن 

حي�ث ج�اري اس�تكمال جهازه�ا اإلداري معالي رئيس الجامعة ه�ذا الع�ام، وم�ا ت�زال الوح�دة تح�ت اإلنش�اء 

والتنظيمي.  تعنى الوحدة باإلشراف على برامج التدريب التعاوني في الكليات المختلفة في الجامعة والعمل 

 على تطويرها وتقديم الدعم اإلداري والتنظيمي الذي تحتاجه لتحقيق األهداف المرجوة.

 أوال: تأسيس الوحدة

ت�م التركي�ز ف�ي . تح�ت اإلنش�اءوحدة التدريب التعاوني المركزية من الوح�دات اإلداري�ة الحديث�ة  تعتبر

 هذه المرحلة على الجوانب التأسيسية التالية:

 توفير وتجهيز المقر المناسب. .۱

 تصميم الهيكل التنظيمي. .۲

 تشكيل فريق العمل. .۳

 وثيقة التدريب التعاوني.ثانيا:  

وني من األعمال التي قامت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمي�ة تعتبر وثيقة التدريب التعا

بالعمل على صياغتها لتنظيم عمل برامج التدريب التعاوني المختلفة في الجامعة بما يحقق أهداف الجامع�ة 

 ويسهم في تأهيل خريجيها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

عم�يم الوثيق�ة عل�ى كاف�ة الكلي�ات المعني�ة والعم�ل عل�ى تذه المرحل�ة عل�ى وقد عمل�ت الوح�دة ف�ي ه�

تفعيلها من خالل التواصل مع القائمين على برامج التدريب التعاوني في الكليات وتقديم الدعم الالزم.  وما 

زال العم��ل جاري��اً الس��تكمال متطلب��ات تفعي��ل الوثيق��ة وبالتنس��يق م��ع الكلي��ات المعني��ة م��ن حي��ث مراجع��ة 

ت��دريب التع��اوني، إنش��اء وح��دات الت��دريب الفرعي��ة عل��ى مس��توى الكلي��ات واس��تكمال وتط��وير مق��ررات ال

 الهيكل التنظيمي الالزم.

 لكترونيةمنصة التدريب التعاوني اإلثالثا:  

تمثل منصة الت�دريب التع�اوني اإللكتروني�ة أح�د المش�اريع المهم�ة الت�ي يج�ري العم�ل عليه�ا ل�دعم 

إدارته�ا بم�ا يس�اهم ف�ي رب�ط كاف�ة المعني�ين به�ا داخ�ل الجامع�ة وخارجه�ا عملية التدريب التعاوني وتسهيل 

 تدريب بجودة عالية.وبما يساهم في تحقيق أهداف ال
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عل�ى أح�د الش�ركات منص�ة الت�دريب التع�اوني اإللكتروني�ة تم اإلنتهاء من ترسية مش�روع تص�ميم 

تع�اوني ف�ي الكلي�ة م�ن خ�الل رب�ط أداة مهم�ة لتس�هيل تنفي�ذ أعم�ال الت�دريب الالوطنية المتخصصة.  وه�ي 

من خالل العمل والتنسيق مع عمادة التعامالت اإللكتروني�ة واإلتص�االت والمق�اول المنف�ذ، الجهات المعنية 

وتم اإلنتهاء من المرحلة األولى من مشروع المنصة والمتمثلة في استكمال عملية تحليل البيانات والنم�اذج 

روع.  وما زال العمل مستمرا في تطوير البوابة من خ�الل اس�تكمال ووضع خطة العمل وإعداد وثيقة المش

عملي��ات التص��ميم والبرمج��ة والت��ي م��ن المتوق��ع أن ي��تم اإلنته��اء منه��ا تمهي��داً الختب��ار البواب��ة وإطالقه��ا 

 م.   ۲۰۲۲للمستفيدين في شهر يناير 

 نظرة مستقبلية:

وانب والمتطلبات التأسيسية واكتمال بناء تتطلع وحدة التدريب التعاوني المركزية بعد استكمال الج

الوحدة للعمل م�ع كاف�ة األط�راف المعني�ة داخ�ل الجامع�ة وخارجه�ا عل�ى تط�وير عملي�ة الت�دريب التع�اوني 

 بما يحقق أهداف الجامعة ويسهم في تأهيل خريجيها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.وتجويدها بما 
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