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 قـــائمـــة املـحــتويــــات
 

 رقم الصفحة المـــــوضـــــوع م
  الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديميةوكيل كلمة  1
  الوكالة نبذة عن 2
  الهيكل التنظيمي للوكالة 3
  الرؤية والرسالة  والقيم - 
  األهداف االستراتيجية للوكالة - 
 

  إدارة الخطط والبرامج الدراسية ( أ
 

  مركز التميز في التعليم والتعلم ( ب
 

  الكليات التابعة للوكالة ( ت



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 4 

 
  الكليات اإلنسانية -

 
  الكليات العلمية -

 
  الكليات الصحية -

 
  دات المساندة:العما ( ث

 
  القبول والتسجيل شؤون عمادة -

 
  عمادة شؤون الطالب -

 
  اللجان الدائمة في الوكالة ( ج

 
  والنظام الدراسياللجنة الدائمة للخطط  -

 
  اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية -

 
  متعاونينلل الدائمةلجنة ال -
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  اللجنة الدائمة لطالب المنح -

 
  الداخلي االبتعاثبرنامج  ( د

4 
  المشاريع التطويرية: مشروع تطوير األقسام األكاديمية

5 
  اللقاءات وورش العمل

 
  .التعليمية واألكاديمية اللقاء الدوري الرابع لوكالء الجامعات السعودية للشؤون -

 
  (.محلية ودولية تجارب:الدراسية والخطط البرامج إقرار يةآل (عمل ورشة -

 
       (OBE النواتج على القائم التعليم)  عمل ورشة -

6  
  الخاتمة
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 كلمة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:

 بسم اهلل والصالة والسالم على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ااديمينة النج  جناس تجسنيدا للجلنود الداوبنة التني تبنج  لني جمين  الوحندا  أن أقدم التقرير السننو  لواالنة الجامعنة للشناون التعليمينة واأيسرني  

       .المرتبطة بالواالة

أبنر  وعنر  ة بلناه يتضمن هجا التقرير نبجة عن الواالة ورايتلا ورسالتلا وقيملنا وأهنداللا اتسنتراتيجيةه وهياللنا التن يمني والوحندا  المرتبطنو 

أهننم الاعاليننا  التنني أقيمنن  علننى صننعيد الجامعننة داوليننا ووارجيننا. وهننج   بيننانإضننالة إلننى هننن  1431/ 1430ي لنني العننام الدراسنن منن التنني تاإلنجننا ا  

ر عبند اهلل العدمنان اإلنجا ا  وتلك الاعاليا  منا اانن  لتنتم لنوت تولينأ اهلل أوت دنم الندعم النج  تح نى بنه الواالنة منن معنالي مندير الجامعنة اأسنتاج النداتو 

شننراأ عالميننة تنيننر درج التقنندم وتسننلم لنني بننناس مجتمنن  المعرلننةه الننج  مننا لتننل يواصنن   رعايتننه وعنايتننه ومتابعتننه لتاننون جامعننة الملننك سننعود منننارة علننم واد

 وترعى رأس الما  البشر  الج  هو المحرك الحقيقي والمورد العجج الج  يرو  شريان اأمة بعطائه ولار . 
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 :كاييميةالجامعة للشؤون التعليمية واأل ةنبذة عن وكال

لموجلة للطالجه تعد واالة الجامعة للشاون التعليمية واأااديمية أحد أراان الجامعة الرئيسية التي تعنى بشا  مباشر بالعملية التعليمية والتعلمية ا
يا  التن يمي للجامعة بمدير الجامعة مباشرة وبالجوانج اأااديمية المرتبطة بأعضاس هيئة التدريس. ويرتبط واي  الجامعة للشاون التعليمية واأااديمية لي الل

دارة لماتبه تتاون من مدير للماتج ومجموعة من المو اين لتن يم وتسيير العم  ليلا. ويساعد  دالدة مساعدين  وعدد من المستشارين واد

من البرامج اأااديمية وصوت بلا إلى الريادة العالمية.  والواالة ترا  لي اهتماماتلا وصالحياتلا باترتقاس بمدوال  ومورجا  العملية التعليمية انطالقا   
وطرح برامج جديدة عالية الجودة  وتسعى الواالة انسجاما  م  رايتلا ورسالتلا وأهداللا إلى بناس الطالج معرليا  وملاريا  من وال  تطوير البرامج اأااديمية القائمةه

 ااج متطلبا  سوأ العم . تتناسج ووطط التنمية الوطنية وتودم المجتم  وتو 

 ويرتبط بواالة الجامعة للشاون التعليمية واأااديمية اليا  الجامعة وبع  العمادا  المساندة والمراا  وعدد من اللجان الدائمة هي: 

 اليا  الجامعة.  (1

 عمادة شاون القبو  والتسجي .  (2

 عمادة شاون الطالج.  (3

 إدارة البرامج والوطط الدراسية.  (4

   لي التعليم والتعلم. مرا  التمي (5

 برامج اتبتعاث الداولي.  (6

 اللجنة الدائمة للوطط والن ام الدراسي.  (7
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 اللجنة الدائمة للمتعاونين.  (8

 اللجنة الدائمة لطالج المنح.  (9

 اللجنة الدائمة للرحال  التعليمية.  (10
 

 مهامها:

 وتتلوص ملام الواالة الرئيسة ليما يلي: 

 م  عمادة القبو  والتسجي . متابعة معايير القبو  بالتنسيأ (1

 متابعة الاليا  واأقسام لي تطوير الوطط والبرامج الدراسية. (2

 متابعة اأنشطة الطالبية وصندوأ الطالج بالتنسيأ م  عمادة شاون الطالج. (3

قأ جلكه واقتراح آليا  جديدة لتطوير الوطط مساعدة الاليا  واأقسام لي إعداد البرامج اأااديمية بما يتناسج وعمليا  التنمية واوتيار الوسائ  التي تح (4
 والبرامج الدراسية.

 اإلشراف على آليا  تطوير الوطط والبرامج الدراسية. (5

 إعداد اأدلة والوطط والنماجج التي تحقأ اأداس المتمي  والمتطور لي إعداد الوطط الدراسية. (6

 متابعة مستجدا  الوطط والبرامج الدراسية محليا  ووارجيا . (7

 نسيأ م  الجلا  جا  العالقة داو  الجامعة ووارجلا لتن يم ورش العم  والدورا  التدريبية لي مجات  اهتماملا. الت (8
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 :القيمو الرسالةو الرؤية

 الرؤية:  

 .المعرفة مجتمع لبناء رائدة أكاديمية تعليمية بيئة          

 الرسالة:

 تعلمية تعليمية بيئة خالل من العمل سوق واحتياجات التنمية خطط مع تنسجم متميزة كاديميةأ برامج تقديم
 .فاعلة مجتمعية شراكةو  محفزة

 القيم: 

 :والتميز الجودة .1

 مقاييس  أحدث وتطبيق االبتكار و والتعلم التعليم في الفكرية و التربوية والمقاييس األساليب بأرقى الوكالة تلتزم
 .األداء

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

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

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

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

 .وتثقيفية تدريبية وبرامج
 :ساءلةوالم الشفافية .6

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



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 11 

 االستراتيجية: األهياف

 

 .الشاملة الجودة معايير فقو  رائدة أكاديمية برامج تقديم .1

 .والتميز لإلبداع محفزةو  جاذبة تعلمية تعليمية بيئة تهيئة .2

 .بالوكالة المرتبطة المساندة والعمادات للكليات األداء ةكفاء رفع .3
 .وخارجها الجامعة داخل األكاديمي التواصل جسور بناء دعم .4
 .المجتمع مؤسسات مع فاعلة اتشراك بناء .5

 .المتميزين الطالب استقطاب على ترتكز الجامعية المرحلة طالب لقبول معايير اعتماد .6
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 إيارة الخطط والبرامج اليراسية:

ومعايري  العمل سوق احتياجات وتلبية التنمية خطط ملواكبة التعليمية باملخرجات االرتقاء يف منها ورغبة الريادة، حنو وتوجهها اجلامعة رؤية مع انسجامًا

وقد مت إستحداث هذه  مية واالكادمييةتابعة لوكالة اجلامعة للشؤون التعلي الدراسية والربامج اخلطط بشؤون تعنىُ جديدة إدارة استحداث مت األكادميي داالعتما

  :منها ،تحدياتال من مجلةاإلدارة بسبب 

 التقين الذي يواجه العملية التعليمية مبختلف فروعهاواملعريف  التوسع. 

 النمطية يف اخلطط الدراسية احلالية. 

 األكادميية اخلطط والربامج آلية إعداداحلاجة اىل مزيد من الوضوح يف معايري و. 

 القطاعني العام واخلاص يف رأي جهات التوظيفخذ بضعف األ. 

  ة احلاليةيف اخلطط الدراسي املعريف واملهاريضعف احملتوى.  

 .ضعف يف حتديد أهداف الربامج واخلطط الدراسية وربطها باملخرجات التعليمية 

 :منها ،الدراسية اخلطط إعداد إجناح يف تسهممنطلقة من عدة عوامل و

 رؤية القسم األكادميي ورسالته وأهدافه.ة بربط اخلطة الدراسي 
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  الدراسية اخلطط والربامجيف إعداد واضحة منهجية وجود. 

  والعاملية املماثلةواإلقليمية االطالع على التجارب احمللية. 

  صواخلام االع القطاعنيو ( ثوإنا ذككور، واخلرجيني ةبطلوال ستدريالة هيئ ءمن أعضا املعنينيل ِقَبن مة الفاعلة املشارك. 

 الدراسية اخلطط بواقع لالرتقاء وأهدافها ورسالتها رؤيتها فيها رمست خطة، اإلدارة وضعت األكادميية ورسالتها اجلامعة رؤية ووفق التحديات منطلق ومن

 .العمل سوق احتياجات وتليب التنمية خطط تتناسب مع جديدة برامج واقرتاح،حمتوياتها وتطوير

 

 

 :الفكرة

التقيويم والتطيوير واإلايراف     اتعمليي  تتيوىل و سيعود،  امللي   جامعية  يف الدراسيية  باخلطط تعنى ،(الدراسية والربامج اخلطط إدارةذ هي جديدة ةإدار نشاءإ

 .التنمية خطط مع يتوافق مبا وضعتها اليت وأهدافها ورسالتها اجلامعة رؤية وفق األكادميية باخلطط والربامج ءواملتابعة،لالرتقا

 :ارةطبيعة اإلد

 .عليها واإلاراف تطويرهاالعمل على و الدراسية والربامج اخلطط لتقويم تنفيذية إدارة
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 : اإلدارة هيكل

 األكادميية األقسام ورؤساء الكليات بعمداء مباار ارتباط وهلا واألكادميية التعليمية للشؤون اجلامعة بوكيل التنظيمي هيكلها وفق اإلدارة ترتبط

 التالي: النحو على مساندة وحدات عنها وتنبثق تطويرها، وسبل الدراسية باخلطط يتعلق ما كل عةمتاب يف معهم للتعاون
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 اإلدارة هيكل     

 

 

 

 

   

 

 

 

      :الرؤية

 .األكادميي االعتماد عايريمع م وافقتت رائدة دراسية وبرامج خطط

 وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

 إدارة اخلطط والربامج الدراسية 

 وحدة اخلطط والربامج الدراسية

 

 واألكادميية التعليمية للشؤون اجلامعة وكيل مساعد

  اخلطط لشؤون

 وحدة الدراسات األكادميية

 اللجان االستشارية

 .ية للكليات اإلنسانيةاللجنة االستشار

 .اللجنة االستشارية للكليات العلمية التطبيقية

 .اللجنة االستشارية للكليات الصحية

  

 سكرتارية 

 وحدة اجلودة
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  : الرسالة

 واملؤسسات اجلامعات خمتلف مع التعاون وترسيخ اجملتمعية الشراكة تقوية خالل من الدراسية والربامج اخلطط بناء يف الالزمة واملعايري املواصفات تطبيق

 .الوطنية التنمية ومتطلبات اجملتمع الحتياجات وحتقيقًا  للريادة سعيًا اجلامعة يف التعليم مبخرجات لالرتقاء العلمية

 :األهداف

 معايري االعتماد األكادميييتوافق مع مبا  مة يف بناء اخلطط والربامج الدراسيةإعداد املواصفات واملعايري الالز. 

  اجلامعةالدراسية يف  اخلطط والربامجمستوى  الرقي وحتسنيهدف بإقامة اراكة جمتمعية مع القطاعني العام واخلاص . 

 بناء اخلطط والربامج األكادمييةيف سبيل حتقيق جودة  مليًاوعا وإقليميًا حمليًامع خمتلف اجلامعات واملؤسسات العلمية  التعاون األكادميي. 

  األكادميية ربامجالبيئة مناسبة لتطوير خللق تقديم الدعم واملساندة لألقسام األكادميية. 

  مع عميادة اجليودة     بالتعاون أهداف اجلامعةرسالة وتقويم اخلطط والربامج الدراسية يف األقسام األكادميية والعمل على تطويرها مبا يتمااى مع

  .واجلهات املعنية باجلامعة

 

 :المهام الرئيسة
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 متابعة الكليات واألقسام يف تطوير اخلطط والربامج الدراسية. 

           طيط  مساعدة الكليات واألقسام يف وضع الربامج مبا يتناسب وعملييات التنميية واختييار الوسيائل الييت حتقيق كلي ،واقرتاح آلييات جدييدة لتطيوير اخل

 .ج الدراسيةوالربام

 اإلاراف على عمليات تطوير اخلطط والربامج الدراسية. 

 .إعداد األدلة واخلطط والنماكج واليت حتقق االداء املتميز واملتطور يف إعداد اخلطط الدراسية 

 واخلارجية ليةعلى مستوى اجلامعات احمل والربامج الدراسية متابعة مستجدات اخلطط. 

 يف جمال اخلطط والربامج الدراسية. ة لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبيةالتنسيق مع اجلهات كات العالق 
 

 :الدراسية والبرامج الخطط إقرار آلية

قيوة وتياليف جوانيب    بعد مراجعة آلية إقرار اخلطط والربامج الدراسية يف عدد من اجلامعات الرائدة خلصت اإلدارة إىل إقيرار الليية التاليية لتعزييز نقياط ال     

  .مبخرجات اخلطط الدراسية يف اجلامعة لالرتقاءالضعف 

 لألسباب التالية:، أو ما يعرف بالتعديالت اجلديدة إجراء مراجعة للخطة الدراسية أو اقرتاح برامج دراسية جديدة  عادة تكون املبادرة يف* 

 طلب مراجعة للخطة الدراسية من داخل اجلامعة أو خارجها. 

 تطورات جديدة يف التخصص. 
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 اج سوق العملاحتي. 

 احتياجات التنمية الوطنية. 

 متطلبات االعتماد األكادميي. 

 واخلرجيني والطلبة بالقسم التدريس هيئة أعضاء ومبشاركة الدراسية اخلطط يف املختصني من العمل ورش إلقامة اإلدارة مع بالتنسيق املعين القسم يقوم* 

 .بالتخصص واملهتمني التوظيف وجهات(  إناث ككور،ذ 

 .يتوىل القسم املعين إعداد اخلطة الدراسية وفق معايري االعتماد األكادميي* 

 .يتم إقرار اخلطة الدراسية من اجملالس املعنية* 

 : التالية لإلجراءات وفقا إلقرارها متهيدًا بدراستها تقوم اليت الدراسية والربامج اخلطط إدارة إىل الدراسية اخلطة ترفع* 

 .نيةأواًل: املراجعة الف

 : خالل من وكل  التحكيم:  ثانيًا

 .خارجي( ذداخلي، املختصني األكادمييني       (1

 .واخلاص العام القطاعني   (    2
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 .لإلدارة اإللكرتوني املوقع على عرضها خالل من العالقة وأصحاب (       املهتمني3

 .املقدمة املقرتحات دراسة القسم يتوىل حيث يناملع القسم على وعرضها احملكمني من واملقرتحات الراء مجع ثالثًا:

  :التي وفق باجلامعة الكليات من ممثلني عضويتها فى تضم واليت االستشارية اللجان:  رابعًا 

 .اإلنسانية للكليات االستشارية اللجنة ي 

 .التطبيقية العلمية للكليات االستشارية اللجنة ي 

  .الصحية للكليات االستشارية اللجنة ي 

 .اجلامعة جملس على لعرضها متهيدًا إلقرارها الدراسية والربامج للخطط الدائمة اللجنة على الدراسية اخلطة عرض يتم:  خامسًا  

 إقرار اخلطط الدراسية اجلديدة أو املتضمنة لتعديالت رئيسة يف الشكل التالي: وميكن تلخيص آلية
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آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية

الكلية/ القسم 

احتياج سوق العمل
احتياجات التنمية

احتياجات االعتماد األكاديمي

إدارة الخطط والبرامج الدراسية
(المراجعة األولية)

القسم المعني/ جمع آراء المحكمين واالقتراحات وعرضها على الكلية 

(ممثلي الكليات العلمية، الصحية واإلنسانية) اللجنة االستشارية 

اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي

مقترح خارجي/  طلب مراجعة داخلي

تطورات جديدة في التخصص

مـجـلـس الـجـامـعـة

العرض اإللكتروني على موقع اإلدارة المحكمين وجهات التوظيف

 

فتتم التوصية بإقرار التعديل من قبل جملسي القسم ،على اخلطة هلا أثر رئيسي عينها ودون أن يكونرات بحال إجراء تعديالت طفيفة ضمن مقرأما يف 

 قرارها من قبل اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.  التعليمية واالكادميية متهيدًا إلوالكلية ثم ترفع لوكيل اجلامعة للشؤون 

 :ةالدراسي والبرامج الخطط مراجعة معايير

 :الدراسينامج برال-1
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 الربنيامج  أن من التأكد القسم أعضاء على وجيب للقياس وقابلة ونوعية بسيطة تكون حبيث األهداف وجمموعة الربنامج رسالة حول فقرة هناك يكون أن جيب

 جيب كذل  واضحة، نقاط اكل على قدمتُ قد واالسرتاتيجيات األهداف وأن واجلامعة، والكلية للقسم التعليمية باألهداف رتبطتو املوضوعة، األهداف حيقق

 .والعاملية الوطنية املرجعيات وكذل  بالربنامج اخلاصة املرجعيات وبيان لألهداف، ومالءمتها هاملقصود التعلم خمرجات مناسبة من التأكد

 

 :يلي ما مراعاة الدراسي الربنامج توصيف عند وجيب

 العمل اجات سوقتيحاتوافق مع ت اليت املتوخاةرف واملهارات اد املعوجود هدف عام للربنامج األكادميي موثق ومعمم حيد. 

 وجود أهداف تفصيلية موثقة ومعممة تنبثق عن اهلدف العام للربنامج. 

 انسجام أهداف الربنامج األكادميي مع رسالة وأهداف القسم والكلية واجلامعة. 

 ليمية والعامليةاستناد األهداف إىل أسس مرجعية على املستويات احمللية واالق. 

 وجود خمرجات تعلم من معرفة ومهارة قابلة للقياس مبا ينسجم مع األهداف املعلنة للربنامج. 

 وجود آليات وأدوات لقياس خمرجات التعلم واالستفادة منها يف مراجعة وتقويم الربنامج. 

  هات توظيف يف عملية تصميم ومراجعة أهداف الربنامجوجمتمع حملي وج (ككور واناثذمشاركة اجلهات املعنية من أساتذة وطلبة وخرجيني. 
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 خطة الدراسية:الـ 2

 . املستهدفة التعلم خمرجات على احلصول من لطلبةا كنّمَيُ حبيث وخمرجاته وأهدافه الربنامج رسالة مع منسجمًا الدراسية اخلطة وتصميم حمتوى يكون أن جيب

 :يلي ما مراعاة الدراسية اخلطة إعداد عند وجيب

  توافق اخلطة الدراسية مع أهداف الربنامج وخمرجات التعلم. 

   توافق اخلطة الدراسية مع معايري االعتماد الوطنية والعاملية. 

   املؤسسات  استناد اخلطة إىل مرجعيات حملية وإقليمية وعاملية حبيث يتم االستفادة من التجارب احلسنة واملتميزة املعمول بها يف برامج مثيلة لدى

 . كادميية املختلفةاأل

   والفصل أو الفصول الدرسية وعدد الساعات الدراسية ومتطلباتها ،وتصنيفها وتسلسلها ،خطة تفصيلية للربنامج تبني املقررات الدراسيةوجود،

 .اليتُ تنفذ بها

   تعلم، وأسياليب التقيويم، ومصيادر    واألهيداف واسيرتاتيجيات الي    ، ولغة التيدريس، الوصف العام للمقرر: خطة تفصيلية لكل مقرر تتضمنوجود

 .التعلم

    كلية، قسم،جامعةذوتقسيمها  (،حرإجباري، اختياريذتوزيع مقررات اخلطة الدراسية وفق املتبع). 
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 الدراسية:معايير إعداد الخطط 

 باجلامعة الدراسية الوحدات من واألقصى األدنى باحلد الدراسية اخلطة التزام. 

 والكلية القسم داخل موحد لنظام وفقًا املقررات ترقيم. 

 اليت الكليات وعلى وحدتني دراسيتني للمقرر العملي، على يزيد وال دراسية، وحدة(  3ي2ذ  بنيلكل مقرر نظري  الدراسية الوحدات عدد يرتاوح 

   التجاوز. أسباب يربر ما تقديم كل  تتجاوز

 دراسية وحدة( 12ذ األدنى احلد عن منها بأي الدراسي العبء يقل وال مستويات، نيةمثا عن عددها يقل ال مستويات على الدراسية املقررات توزيع يتم 

 .فصليًا معتمدة ساعة 16 حدود يف املطلوبة الساعات جمموع كوني و مستوى لكل

 الكلية. داخل االزدواجية انعدام من التأكد 

 اجلامعة داخل العالقة كات املختلفة العلمية األقسام بني لتنسيقبا وكل  االزدواجية لتفادي باجلامعة، العلمية األقسام وحدة على التأكيد. 

 امليداني التدريب إىل إضافة قسم كل برنامج يف الصيفي أو التعاوني للتدريب برناجمًا الدراسية اخلطة تتضمن أن يراعى. 

 .يراعى عند إعداد اخلطة الدراسية العناية باجلانب العملي التطبيقي وتطوير املهارات 
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 والتعليم التعلم يف التميز مركز
 
 

 :املركز منطلقات

 .الجامعة في والتعليم التعلم بعملية االرتقاء على واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكالة حرص من المركز ينطلق -
 .وأقسامها وكلياتها وعماداتها الجامعة وكاالت جميع مع لتفاعلا -

 
 

 :المركزيتضمن 
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  التعليمية العملية بمستوى للنهوض وأقسامها وكلياتها وعماداتها الجامعة وكاالت جميع مع عاونالت -

 .والتدريب والتشاور الخبرة لتقديم والتعليم التعلم مجاالت في العالقة ذات مراكزال مع االتفاق -

 .عفالض ونقاط القوة نقاط ومناقشة العالقة، ذات المراكز مع التعليمية الزيارات تبادل -

 :المركزاستراتيجيات 

 :االستراتيجيات هذه ومن ووسائله، وبرامجه أنشطته وبناء أهدافه تحقيق في تساعد التي االستراتيجيات من مجموعة المركز يتبنى

 .الجامعة في التعليمية العملية في التميز تحقيق تضمن التي الخاصة البرامج إعداد -1
 .الوكالة وموقع اإللكتروني والبريد واإلنترنت الهاتف عبر مجانيةال التعلمية التعليمية االستشارات تقديم -2
 .المركز يقدمها التي البرامج حضور وتشجيع لتحفيز الالزمة اإلجراءات وضع -3
 .األكاديمي االعتماد معايير أحد والتعليم التعلم محور ضمن والتبادل التعاون مبدأ تبني -4
 .المركز هذا مثل يهاف يوجد التي الجامعات بعض لزيارة برنامج وضع -5

 

 يف الوكالة: اللجان الدائمة

 

 والنظام الدراسي:للخطط  الدائمةاللجنة  (1

ومعايري  العمل سوق احتياجات وتلبية التنمية خطط ملواكبة التعليمية باملخرجات االرتقاء يف منها ورغبة الريادة، حنو وتوجهها اجلامعة رؤية مع انسجامًا

وقد مت إستحداث هذه  تابعة لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واالكادميية الدراسية والربامج اخلطط بشؤون تعنىُ جديدة إدارة داثاستح مت األكادميي داالعتما

  :منها ،تحدياتال من مجلةاإلدارة بسبب 
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 التقين الذي يواجه العملية التعليمية مبختلف فروعهاواملعريف  التوسع. 

 ليةالنمطية يف اخلطط الدراسية احلا. 

 األكادميية اخلطط والربامج آلية إعداداحلاجة اىل مزيد من الوضوح يف معايري و. 

 القطاعني العام واخلاص يف رأي جهات التوظيفضعف األخذ ب. 

  ة احلاليةيف اخلطط الدراسي املعريف واملهاريضعف احملتوى.  

 يمية.ضعف يف حتديد أهداف الربامج واخلطط الدراسية وربطها باملخرجات التعل 

 :منها ،الدراسية اخلطط إعداد إجناح يف تسهممنطلقة من عدة عوامل و

 رؤية القسم األكادميي ورسالته وأهدافه.ربط اخلطة الدراسية ب 

  الدراسية اخلطط والربامجيف إعداد واضحة منهجية وجود. 

  والعاملية املماثلةواإلقليمية االطالع على التجارب احمللية. 

  صواخلام العا القطاعنيو ( ثوإنا ذككور، واخلرجيني ةبطلوال ستدريالة هيئ ءمن أعضا املعنينيل ِقَبن مة الفاعلة املشارك. 



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 27 

 الدراسية اخلطط بواقع لالرتقاء وأهدافها ورسالتها رؤيتها فيها رمست خطة، اإلدارة وضعت األكادميية ورسالتها اجلامعة رؤية ووفق التحديات منطلق ومن

 .العمل سوق احتياجات وتليب التنمية خطط تتناسب مع جديدة برامج قرتاحوا،حمتوياتها وتطوير

 

 مهامها: - أ

 .متابعة الكليات واألقسام يف تطوير اخلطط والربامج الدراسية .1

اخلطط والربامج مساعدة الكليات واألقسام يف وضع الربامج مبا يتناسب وعمليات التنمية واختيار الوسائل اليت حتقق كل ،واقرتاح آليات جديدة لتطوير  .2

 .الدراسية

 .اإلاراف على عمليات تطوير اخلطط والربامج الدراسية .3

 إعداد األدلة واخلطط والنماكج واليت حتقق األداء املتميز واملتطور يف إعداد اخلطط الدراسية. .4

 .واخلارجية ليةعلى مستوى اجلامعات احمل والربامج الدراسية متابعة مستجدات اخلطط .5

 يف جمال اخلطط والربامج الدراسية. ات كات العالقة لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبيةالتنسيق مع اجله .6
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 إنجازاتها: - ب

 

    

  تاريخهتاريخه  رقم االجتماعرقم االجتماع  الموضوعالموضوع  مم

11  

شَّكل ُُ شَّكلُت ُُ   الشقكاوىالشقكاوى  فقيفقي  للنظقرللنظقر  للتطبيققللتطبيقق  قابلةقابلة  محددةمحددة  وإجراءاتوإجراءات  معاييرمعايير  وضعوضع  مهمتهامهمتها  تكونتكون  لجنةلجنة  ُت

  تنظقيمتنظقيم  خقاللخقالل  مقنمقن  وذلق وذلق   المققررات،المققررات،  بعضبعض  نتائجنتائج  تجاهتجاه  ببالطالالطال  بعضبعض  منمن  الجامعةالجامعة  إلدارةإلدارة  الواردةالواردة

  تصققحيحتصققحيح  وآليققةوآليققة  بعققدهابعققدها  النتققائجالنتققائج  وإعققالنوإعققالن  وعققددهاوعققددها  انعقادهققاانعقادهققا  وزمققنوزمققن  الفصققليةالفصققلية  تتاالختبققارااالختبققارا  عمليققةعمليققة

  والعالميقةوالعالميقة  المحليقةالمحليقة  الجامعقاتالجامعقات  تجقاربتجقارب  فقيفقي  والنظقروالنظقر  والنهائيقة،والنهائيقة،  الفصقليةالفصقلية  االختبقاراالختبقار  ورقةورقة  ومراجعةومراجعة

  لشقؤونلشقؤون  واألكاديميقةواألكاديميقة  التعليميقةالتعليميقة  للشقؤونللشقؤون  امعةامعةالجالج  وكيلوكيل  مساعدمساعد  الدكتورالدكتور  سعادةسعادة  ويكونويكون  الشأن،الشأن،  بهذابهذا

  : : منمن  كال  كال    وعضويةوعضوية  اللجنةاللجنة  ألعمالألعمال  منسقا  منسقا    الدراسيةالدراسية  الخططالخطط

  عمقادةعمقادة  وكيقلوكيقل  --الحمقاليالحمقالي  محمقدمحمقد  بقنبقن  راشقدراشقد/ / القدكتورالقدكتور  وسعادةوسعادة  الطالب،الطالب،  شؤونشؤون  عميدعميد  الدكتورالدكتور  سعادةسعادة

  هـهـ14301430//1010//2121  األول األول 
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  ركقزركقزمم  وكيلةوكيلة  --  العيسىالعيسى  سليمانسليمان  بنتبنت  إيناسإيناس/ / الدكتورةالدكتورة  وسعادةوسعادة  ،،--  والجودةوالجودة  للتطويرللتطوير  العلميالعلمي  البحثالبحث

  الققانونيالققانوني  الباحقثالباحقث––  معتصقممعتصقم  حمقدحمقد  بقنبقن  فيصقلفيصقل/ / األسقتاذاألسقتاذ  وسعادةوسعادة  ،،--  الطبيةالطبية  والدراساتوالدراسات  العلومالعلوم  أقسامأقسام

  ..تاريخهتاريخه  منمن  شهرشهر  خاللخالل  بتقريرهابتقريرها  اللجنةاللجنة  وترفعوترفع  ،،  --القانونيةالقانونية  باإلدارةباإلدارة

22  

  كليققاتكليققاتبب  التأهيليققةالتأهيليققة  اإلداريققةاإلداريققة  الققدبلوماتالققدبلومات  فققيفققي  البريققدالبريققد  معهقدمعهقد  ثانويققةثانويققة  شققهادةشققهادة  حملققةحملققة  قبققولقبققول  علققىعلققى  الموافققةالموافققة

  شقؤونشقؤون  عمقادةعمقادة  وإبقال وإبقال   ،،تتالقدبلوماالقدبلوما  هقذههقذه  إطقارإطقار  خقارجخقارج  التحويقلالتحويقل  فقرصفقرص  لهقملهقم  تتاحتتاح  أنأن  دوندون  المجتمعالمجتمع

  ..بذل بذل   والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول

  هـهـ14301430//1010//2121  األول األول 

33  
  توصقيفتوصقيف  وإعقادةوإعقادة  فيهافيها  للنظرللنظر  اآلداباآلداب  بكليةبكلية  التاريخالتاريخ  قسمقسم  إلىإلى  ززالعزيالعزي  عبدعبد  المل المل   دارةدارة  مرئياتمرئيات  تُحالتُحال

  وكالقةوكالقة  إلقىإلقى  أخقرىأخقرى  مقرةمقرة  ويُعقادويُعقاد  القدارة،القدارة،  مقنمقن  لمقدمقةلمقدمقةاا  المالحظاتالمالحظات  ضوءضوء  فيفي  الوطنيالوطني  التاريخالتاريخ  مقررمقرر

  ..الدراسيالدراسي  والنظاموالنظام  للخططللخطط  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  علىعلى  لعرضهلعرضه  واألكاديميةواألكاديمية  التعليميةالتعليمية  للشؤونللشؤون  الجامعةالجامعة
  هـهـ14301430//1010//2121  األول األول 

44  

  تطققويرتطققوير  فققيفققي  مبققادرتهممبققادرتهم  علققىعلققى  وآدابهققاوآدابهققا  العربيققةالعربيققة  اللغققةاللغققة  ولقسققمولقسققم  اآلداباآلداب  لكليققةلكليققة  والتقققديروالتقققدير  الشققكرالشققكر  ..11

  التطققويريالتطققويري  الجهققدالجهققد  هققذاهققذا  مواصققلةمواصققلة  علققىعلققى  وحققثهموحققثهم  عققرب،عققرب،  103103  وو  عققربعققرب  101101  مقققرريمقققرري  محتققوىمحتققوى

  ..المقرراتالمقررات  ولبقيةولبقية  المقررينالمقررين  لهذينلهذين

  المعققاييرالمعققايير  وفققوفقق  الجديقدةالجديقدة  بصقورتهابصقورتها  عقربعقرب  103103  وو  عقربعقرب  101101  مققرريمققرري  تقدري تقدري   نتقائجنتقائج  تقيقيمتقيقيم  ..22

  الجامعقةالجامعقة  لوكالقةلوكالقة  التقيقيمالتقيقيم  بنتقائجبنتقائج  والرفقعوالرفقع  القادمينالقادمين  الدراسيينالدراسيين  الفصلينالفصلين  خاللخالل  المعتمدةالمعتمدة  األكاديميةاألكاديمية

  ..ديميةديميةواألكاواألكا  التعليميةالتعليمية  للشؤونللشؤون

  فققيفققي  فعققالفعققال  بشققكلبشققكل  العربيققةالعربيققة  اللغققةاللغققة  اسققتخداماسققتخدام  مهققاراتمهققارات  بممارسققةبممارسققة  الجامعققةالجامعققة  كليققاتكليققات  علققىعلققى  التأكيققدالتأكيققد  ..33

  ..العربيةالعربية  باللغةباللغة  تُّدرستُّدرس  التيالتي  المقرراتالمقررات

  هـهـ14311431//1111//0505  الثانيالثاني

  هـهـ14311431//1111//0505  الثانيالثاني  إسققماعيلإسققماعيل  بققنبققن  محمققدمحمققد  اإلمققاماإلمققام  لجامعققةلجامعققة  التققابعالتققابع  الشققرعيالشققرعي  المعهققدالمعهققد  شققهادةشققهادة  حملققةحملققة  قبققولقبققول  علققىعلققى  الموافقققةالموافقققة  55
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  . . المقررةالمقررة  القبولالقبول  لشروطلشروط  وفقا  وفقا    التربيةالتربية  بكليةبكلية  سالميةسالميةاإلاإل  الثقافةالثقافة  بقسمبقسم  بباكستانبباكستان  البخاريالبخاري

66  
  اللغقةاللغقة  معهقدمعهقد  ودعقمودعقم، ، اإلنقاثاإلنقاث  مقنمقن  العربيقةالعربيقة  باللغقةباللغقة  النقاطقينالنقاطقين  لغيقرلغيقر  دوراتدورات  تققديمتققديم  إعادةإعادة  علىعلى  الموافقةالموافقة

  ..لذل لذل   المطلوبةالمطلوبة  البشريةالبشرية  بالكوادربالكوادر  العربيةالعربية
  هـهـ14301430//1111//1919  الثالثالثالث

77  

  المقذكورينالمقذكورين  المتقدربينالمتقدربين  إعطقاءإعطقاء  علقىعلقى  الشقأنالشقأن  بهقذابهقذا  بيقةبيقةالترالتر  كليقةكليقة  مجلق مجلق   توصقيةتوصقية  علقىعلقى  الموافقةالموافقة  ..11

  ..بديلبديل  اختباراختبار  وليستوليست  ثانيثاني  دوردور  اختباراختبار  فرصةفرصة

  التربويقةالتربويقة  القيقاداتالقيقادات  تقدريبتقدريب  لمركقزلمركقز  تنظيميقةتنظيميقة  الئحقةالئحقة  إعقدادإعقداد  مقنمقن  االنتهاءاالنتهاء  علىعلى  التربيةالتربية  كليةكلية  حثحث  ..22

  ..األخرىاألخرى  والقضاياوالقضايا  القضيةالقضية  هذههذه  مثلمثل  تعالجتعالج  التربيةالتربية  بكليةبكلية

  هـهـ14301430//1111//1919  الثالثالثالث

88  

  والدوليقةوالدوليقة  المحليقةالمحليقة  السياسقاتالسياسقات  فقيفقي  اإلنسقاناإلنسقان  حققوقحققوقوو  اإلسالم،اإلسالم،  فيفي  اإلنساناإلنسان  حقوقحقوق  مقرريمقرري  دمجدمج  ..11

  الدوليقةالدوليقة  والمواثيققوالمواثيقق  اإلسقالماإلسقالم  فقيفقي  اإلنسقاناإلنسقان  حققوقحققوق: " : "   مسماهمسماه  يكونيكون  أنأن  ويقترحويقترح  واحدواحد  مقررمقرر  فيفي

  ".".سلمسلم""  رمزرمز  ويأخذويأخذ" " اإلنساناإلنسان  لحقوقلحقوق  مدخلمدخل" "   أوأو" " المحليةالمحلية  ةةواألنظمواألنظم

  واألكاديميقةواألكاديميقة  التعليميقةالتعليميقة  للشقؤونللشقؤون  الجامعقةالجامعقة  لوكالقةلوكالقة  التابعقةالتابعقة  االستشاريةاالستشارية  للجانللجان  الموضوعالموضوع  يحاليحال  ..22

  ..مرئياتهممرئياتهم  ألخذألخذ

  مقققرراتمقققررات  مققنمققن  الجامعققةالجامعققة  لمتطلبققاتلمتطلبققات  والجققودةوالجققودة  التطققويرالتطققوير  لجنققةلجنققة  إلققىإلققى  ذلقق ذلقق   بعققدبعققد  الموضققوعالموضققوع  يحققاليحققال  ..33

  ..الدراسيالدراسي  والنظاموالنظام  للخططللخطط  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  علىعلى  عرضهعرضه  يعاديعاد  ثَّمثَّم  ومنومن  اإلسالمية،اإلسالمية،  الثقافةالثقافة

  هـهـ14301430//1111//1919  الثالثالثالث

99  
  الحاسقبالحاسقب  علومعلوم  بكليةبكلية" " التطبيقيةالتطبيقية  الحوسبةالحوسبة  قسمقسم" "   بمسمىبمسمى  جديدجديد  أكاديميأكاديمي  قسمقسم  إنشاءإنشاء  موضوعموضوع  إعادةإعادة

  الجامعقةالجامعقة  كليقاتكليقات  بعضبعض  ردودردود  االعتباراالعتبار  بعينبعين  األخذاألخذ  معمع  الدراسة،الدراسة،  منمن  لمزيدلمزيد  الكليةالكلية  إلىإلى  والمعلوماتوالمعلومات

  ..الشأنالشأن  بهذابهذا  االجتماعاالجتماع  خاللخالل  اللجنةاللجنة  أعضاءأعضاء  ومرئياتومرئيات  مالحظاتمالحظات  وكذل وكذل   العالقةالعالقة  ذاتذات  والجهاتوالجهات
  هـهـ14311431//0101//0202  الرابعالرابع

1010  

      والسقققموموالسقققموم  األدويقققةاألدويقققة  علقققمعلقققم  قسقققمقسقققم  إلقققىإلقققى  األدويقققةاألدويقققة  علققمعلققم  قسقققمقسقققم  مسقققمىمسقققمى  تعقققديلتعقققديل  علقققىعلقققى  ةةبالموافققققبالموافقققق  التوصققيةالتوصققية

((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoollooggyy  aanndd  TTooxxiiccoollooggyy))  والرفقعوالرفقع  المقذكورة،المقذكورة،  للمبقرراتللمبقررات  

  ..الجامعةالجامعة  لمجل لمجل   بذل بذل 

  هـهـ14311431//0101//0202  الرابعالرابع

1111  
  والتاسقعةوالتاسقعة  والعشقرونوالعشقرون  الثالثقةالثالثقة  للمقادتينللمقادتين  التنفيذيقةالتنفيذيقة  الالئحقةالالئحقة  علقىعلقى  التعقديالتالتعقديالت  علىعلى  بالموافقةبالموافقة  التوصيةالتوصية

  ..الجامعةالجامعة  لمجل لمجل   بذل بذل   ويرفعويرفع  المرفقة،المرفقة،  الصيغةالصيغة  وفقوفق  واالختباراتواالختبارات  الدراسةالدراسة  الئحةالئحة  منمن  والثالثونوالثالثون
  هـهـ14311431//0101//0202  الرابعالرابع
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1212  

  الئحةالئحة  منمن  العشرونالعشرون  والمادةوالمادة  عشرةعشرة  التاسعةالتاسعة  المادةالمادة  تعديلتعديل  علىعلى  بالموافقةبالموافقة  التوصيةالتوصية        ::أوالا أوالا 

  ::لتاليلتالياا  النحوالنحو  علىعلى  لتصبحلتصبح  الجامعيةالجامعية  للمرحلةللمرحلة  واالختباراتواالختبارات  الدراسةالدراسة

  : :   عشرةعشرة  التاسعةالتاسعة  المادةالمادة

  معدلهمعدله  يقليقل  أالأال  علىعلى  الدراسية،الدراسية،  الخطةالخطة  حسبحسب  بنجاحبنجاح  التخرجالتخرج  متطلباتمتطلبات  إنهاءإنهاء  بعدبعد  الطالبالطالب    يتخرجيتخرج  

  علىعلى  بناء  بناء    الكليةالكلية  ولمجل ولمجل . . الجامعةالجامعة  مجلسمجلس  يحددهيحدده  الذيالذي  للتخرجللتخرج  المطلوبالمطلوب  المعدلالمعدل  عنعن  التراكميالتراكمي

  التراكميالتراكمي  معدلهمعدله  رفعرفعلل  الطالبالطالب  يدرسهايدرسها  مناسبةمناسبة  مقرراتمقررات  تحديدتحديد  المختصالمختص  القسمالقسم  مجل مجل   توصيةتوصية

  ..المعدلالمعدل  فيفي  ورسوبهورسوبه  المقرراتالمقررات  فيفي  نجاحهنجاحه  حالحال  فيفي  وذل وذل 

  : :   العشرونالعشرون  المادةالمادة

  ::اآلتيةاآلتية  الحاالتالحاالت  فيفي  الجامعةالجامعة  منمن  الطالبالطالب  يفصليفصل

  المعدلالمعدل  عنعن  التراكميالتراكمي  معدلهمعدله  النخفاضالنخفاض  األكثراألكثر  علىعلى  متتاليةمتتالية  إنذاراتإنذارات  ثالثةثالثة  علىعلى  حصلحصل  إذاإذا  --  أأ

  إعطاءإعطاء  الكليةالكلية  مجل مجل   توصيةتوصية  لىلىعع  بناء  بناء    الجامعةالجامعة  ولمجل ولمجل   ،،كليتهكليته  فيفي  للتخرجللتخرج  المطلوبالمطلوب

  . . المتاحةالمتاحة  للمقرراتللمقررات  بدراستهبدراسته  لتراكميلتراكمياا  معدلهمعدله  رفعرفع  يُْمكنهيُْمكنه  لمنلمن  رابعةرابعة  فرصةفرصة

  علىعلى  عالوةعالوة  لتخرجهلتخرجه  المقررةالمقررة  المدةالمدة  نصفنصف  أقصاهاأقصاها  مدةمدة  خاللخالل  التخرجالتخرج  متطلباتمتطلبات  ينهينه  لملم  إذاإذا    --  بب

  التخرجالتخرج  متطلباتمتطلبات  إلنهاءإلنهاء  للطالبللطالب  استثنائيةاستثنائية  فرصةفرصة  إعطاءإعطاء  الجامعةالجامعة  ولمجل ولمجل   البرنامج،البرنامج،  مدةمدة

  هـهـ09/01/143109/01/1431  الخام الخام 
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  . . للتخرجللتخرج  المحددةالمحددة  األصليةاألصلية  المدةالمدة  عفعفضض  يتجاوزيتجاوز  الال  أقصىأقصى  بحدبحد

  تنطبقتنطبق  الذينالذين  الطالبالطالب  أوضاعأوضاع  معالجةمعالجة  االستثنائيةاالستثنائية  الحاالتالحاالت  فيفي  الجامعةالجامعة  لمجل لمجل   يجوزيجوز    --  جج

  دراسييندراسيين  فصلينفصلين  تتجاوزتتجاوز  الال  استثنائيةاستثنائية  فرصةفرصة  بإعطائهمبإعطائهم  السابقتينالسابقتين  الفقرتينالفقرتين  أحكامأحكام  عليهمعليهم

  . . األكثراألكثر  علىعلى

  كقاديميكقاديمياألاأل  االعتمقاداالعتمقاد  متطلبقاتمتطلبقات  مقعمقع  يتوافقيتوافق  بمابما  المادتينالمادتين  لهاتينلهاتين  لتنفيذيةلتنفيذيةاا  القواعدالقواعد  تعديلتعديل  يتميتم        ::ثانياا ثانياا 

  ..الجامعةالجامعة  لمجل لمجل   بذل بذل   والرفعوالرفع  الحق،الحق،  وقتوقت  فيفي

1313  
  السققلفيةالسققلفية  المققدارسالمققدارس  لوفققاقلوفققاق  التابعققةالتابعققة  السققلفيةالسققلفية  الخيريققةالخيريققة  العلققومالعلققوم  داردار  شققهادةشققهادة  حملققةحملققة  قبققولقبققول  علققىعلققى  الموافقققةالموافقققة

  .  .  المقررةالمقررة  القبولالقبول  لشروطلشروط  وفقا  وفقا    التربيةالتربية  بكليةبكلية  اإلسالميةاإلسالمية  الثقافةالثقافة  قسمقسم  فيفي  ننبباكستابباكستا
  هـهـ09/01/143109/01/1431  الخام الخام 

1414  

  للطققالبللطققالب  التكققامليالتكققاملي  المسققارالمسققار  موضققوعموضققوع  عققنعققن  متكامققلمتكامققل  تصققورتصققور  لتقققديملتقققديم  التربيققةالتربيققة  لكليققةلكليققة  الموضققوعالموضققوع  يُعققاديُعققاد

  مقعمقع  البرنقامجالبرنقامج  هقذاهقذا  فقتحفقتح  إلعقادةإلعقادة  المبقرراتالمبقررات  وذكقروذكقر  العالققةالعالققة  ذاتذات  التخصصقاتالتخصصقات  جميعجميع  فيفي  والطالباتوالطالبات

  ::التاليةالتالية  النقاطالنقاط  االعتباراالعتبار  بعينبعين  األخذاألخذ

  عملققهعملققه  مجققالمجققال  وأنوأن  دراسققيدراسققي  فصققلفصققل  أولأول  مققنمققن  التربققويالتربققوي  للمجققالللمجققال  بانتمائققهبانتمائققه  الطالققبالطالققب  معرفققةمعرفققة  ..11

  ..التدري التدري   سيكونسيكون  المستقبليالمستقبلي

  علققومعلققوم  اآلداب،اآلداب،  العلقوم،العلقوم،) )   العالققةالعالققة  ذاتذات  الكليقاتالكليقات  مققعمققع  مشقتر مشقتر   بشقكلبشقكل  المققرراتالمققررات  تقدري تقدري   ..22

  (.(.والمعلوماتوالمعلومات  الحاسبالحاسب

  ربيقةربيقةالتالت  كليقةكليقة  طقالبطقالب  يدرسقهايدرسقها  التقيالتقي  المشقتركةالمشقتركة  المققرراتالمققررات  بقينبقين  ماما  تمييزتمييز  هنا هنا   يكونيكون  أالأال  ..33

  ..العالقةالعالقة  ذاتذات  األخرىاألخرى  والكلياتوالكليات

  ..العملالعمل  سوقسوق  وحاجةوحاجة  األكاديمياألكاديمي  واالعتمادواالعتماد  الجودةالجودة  بمعاييربمعايير  االلتزامااللتزام  ..44

  ..التنفيذالتنفيذ  آليةآلية  صياغةصياغة  فيفي  العالقةالعالقة  ذاتذات  الجهاتالجهات  جميعجميع  تشتر تشتر   أنأن  ..55

  هـهـ16/01/143116/01/1431  السادسالسادس
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1515  
  ميمياإلسقالاإلسقال  القدينالقدين  محقيمحقي  لجمعيقةلجمعيقة  التقابعالتقابع  اإلسقالمياإلسقالمي  العربقيالعربقي  المعهدالمعهد  شهادةشهادة  حملةحملة  قبولقبول  علىعلى  الموافقةالموافقة

  وفققا  وفققا    اإلنجليزيقةاإلنجليزيقة  اللغقةاللغقة  برنقامجبرنقامج  عقداعقدا  البقرامجالبقرامج  كافقةكافقة  فيفي  والترجمةوالترجمة  اللغاتاللغات  بكليةبكلية  نيجيريانيجيريا  بجمهوريةبجمهورية

  .  .  المقررةالمقررة  القبولالقبول  لشروطلشروط
  هـهـ16/01/143116/01/1431  السادسالسادس

1616  
  السقادسالسقادس  المسقتوىالمسقتوى  مقنمقن( ( 11--واالحتمقالواالحتمقال  اإلحصاءاإلحصاء  مبادئمبادئ) )   احصاحص  101101  مقررمقرر  تغييرتغيير  علىعلى  الموافقةالموافقة

  االحتمقققاالتاالحتمقققاالت) )   احصصصصاحصصصص  324324  بقققالمقرربقققالمقرر  واسقققتبدالهواسقققتبداله  ططوالتخطقققيوالتخطقققي  العمقققارةالعمقققارة  لكليقققةلكليقققة  الدراسقققيةالدراسقققية  للخطقققةللخطقققة

  ..العتمادهالعتماده  والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول  شؤونشؤون  عمادةعمادة  إلىإلى  بذل بذل   والرفعوالرفع  ((الهندسيالهندسي  واإلحصاءواإلحصاء
  هـهـ23/01/143123/01/1431  السابعالسابع

1717  
  اإلسقالمياإلسقالمي  القدينالقدين  محقيمحقي  لجمعيقةلجمعيقة  التقابعالتقابع  اإلسقالمياإلسقالمي  العربقيالعربقي  المعهدالمعهد  شهادةشهادة  حملةحملة  قبولقبول  علىعلى  الموافقةالموافقة

  وفققا  وفققا    اإلنجليزيقةاإلنجليزيقة  اللغقةاللغقة  برنقامجبرنقامج  عقداعقدا  البقرامجالبقرامج  كافقةكافقة  فيفي  جمةجمةوالتروالتر  اللغاتاللغات  بكليةبكلية  نيجيريانيجيريا  بجمهوريةبجمهورية

  .  .  المقررةالمقررة  القبولالقبول  لشروطلشروط
  هـهـ23/01/143123/01/1431  السابعالسابع

1818  

  مهقاراتمهقارات  تطقويرتطقوير  سقبيلسقبيل  فقيفقي  المبذولقةالمبذولقة  الجهقودالجهقود  علىعلى  المهاراتالمهارات  تطويرتطوير  لعمادةلعمادة  والتقديروالتقدير  الشكرالشكر  ..11

  ..الجامعةالجامعة  مخرجاتمخرجات  جودةجودة  علىعلى  ينعك ينعك   ممامما  التدري التدري   هيئةهيئة  أعضاءأعضاء

  ..التدريبيةالتدريبية  الدوراتالدورات  يحضريحضر  لمنلمن  تدريسيتدريسي  عبءعبء  أيأي  بباحتسااحتسا  علىعلى  الموافقةالموافقة  عدمعدم  ..22

  ربطققهربطققه  خققاللخققالل  مققنمققن  مققثال  مققثال    يكققونيكققون  الققدوراتالققدورات  هققذههققذه  مثققلمثققل  لحضققورلحضققور  التققدري التققدري   هيئققةهيئققة  أعضققاءأعضققاء  تحفيققزتحفيققز  ..33

  متطلبقاتمتطلبقات  أحقدأحقد  يكونيكون  أوأو  فأكثرفأكثر  ثالثةثالثة  دورةدورة  يحضريحضر  لمنلمن  ماليةمالية  بمكافأةبمكافأة  أوأو  الخارجيةالخارجية  بالدوراتبالدورات

  ..الترقيةالترقية

  هـهـ08/02/143108/02/1431  الثامنالثامن

1919  

  والمقق والمقق   والسققحروالسققحر  العققينالعققين  عققنعققن  بمعلومققاتبمعلومققات  والشققرعيةوالشققرعية  الطبيققةالطبيققة  اتاتالكليققالكليقق  منققاهجمنققاهج  دعققمدعققم  موضققوعموضققوع  يُحققاليُحققال

  مققنمققن  الجامعقةالجامعقة  لمتطلبقاتلمتطلبقات  والجقودةوالجقودة  التطققويرالتطققوير  لجنقةلجنقة  إلقىإلقى  النفسقيالنفسقي  والطققبوالطققب  وآثارهقاوآثارهقا  الشقرعيةالشقرعية  والرقيقةوالرقيقة

  ضققمنضققمن  مققنمققن  إدراجققهإدراجققه  إمكانيققةإمكانيققة  فققيفققي  والنظققروالنظققر  مستفيضققةمستفيضققة  دراسققةدراسققة  لدراسققتهلدراسققته  اإلسققالميةاإلسققالمية  الثقافققةالثقافققة  مقققرراتمقققررات

      ..اإلسالميةاإلسالمية  الثقافةالثقافة  مقرراتمقررات

  هـهـ08/02/143108/02/1431  الثامنالثامن

2020  

  بمقابمقا  ةةالالزمقالالزمق  اآللقياآللقي  الحاسقبالحاسقب  بمهقاراتبمهقارات  الجامعقةالجامعقة  وطالبقاتوطالبقات  طقالبطقالب  تأهيقلتأهيقل  أهميةأهمية  علىعلى  التأكيدالتأكيد  ..11

  ..اآللياآللي  الحاسبالحاسب  لقيادةلقيادة  الدوليةالدولية  الرخصةالرخصة  علىعلى  الحصولالحصول  ضرورةضرورة  فيهافيها

  للكليةللكلية  الدراسيةالدراسية  بالخطةبالخطة  المقرراتالمقررات  أحدأحد  تحددتحدد  أنأن  ذل ذل   ضرورةضرورة  ترىترى  التيالتي  الكلياتالكليات  منمن  يُطلبيُطلب  ..22

  ..الكليةالكلية  مجل مجل   قِبَلقِبَل  منمن  إقرارهإقراره  يتميتم  أنأن  علىعلى  تقنتقن  140140  لمقررلمقرر  مكافئمكافئ  ليكونليكون

  هـهـ08/02/143108/02/1431  الثامنالثامن
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  السقنةالسقنة  عمقادةعمقادة  وتلتقزموتلتقزم  بكليقاتهمبكليقاتهم  تققنتققن  140140  مققررمققرر  ودراسقةودراسقة  التسقجيلالتسقجيل  والطالباتوالطالبات  للطالبللطالب  يتاحيتاح  ..33

      ..المقررالمقرر  علىعلى  واإلشرافواإلشراف  بالتدري بالتدري   التحضيريةالتحضيرية

2121  

  لألخققذلألخققذ  المجتمققعالمجتمققع  وخدمققةوخدمققة  التطبيقيققةالتطبيقيققة  الدراسققاتالدراسققات  لكليققةلكليققة  التمققريضالتمققريض  تجسققيرتجسققير  برنققامجبرنققامج  موضققوعموضققوع  يعققاديعققاد

  ::ومنهاومنها  اللجنةاللجنة  الحظاتالحظاتبمبم

  ..البرنامجالبرنامج  ومبرراتومبررات  الموضوعالموضوع  خلفياتخلفيات  توضحتوضح  بحيثبحيث  المقدمةالمقدمة  صياغةصياغة  إعادةإعادة  ..11

  ..عليهاعليها  بُنيبُني  التيالتي  والمعاييروالمعايير  البرنامجالبرنامج  فيفي  النظرالنظر  ..22

  ..الصحةالصحة  وزارةوزارة  أهمهاأهمها  ومنومن  المستفيدةالمستفيدة  الجهاتالجهات  مرئياتمرئيات  أخذأخذ  ..33

  ..التمريضالتمريض  كليةكلية  مجل مجل   علىعلى  البرنامجالبرنامج  عرضعرض  ..44

  التققدري التققدري   اإلشققراف،اإلشققراف،  ،،  القبققولالقبققول  ::حيققثحيققث  مققنمققن  البرنققامجالبرنققامج  عققنعققن  المسققؤولةالمسققؤولة  الجهققةالجهققة  تحديققدتحديققد  ..55

  (.(.وخالفهوخالفه

  حيقققثحيقققث  مقققنمقققن  األكقققاديمياألكقققاديمي  واالعتمقققادواالعتمقققاد  للتققققويمللتققققويم  الوطنيقققةالوطنيقققة  الهيئقققةالهيئقققة  بنمقققاذجبنمقققاذج  البرنقققامجالبرنقققامج  تضقققمينتضقققمين  ..66

  ..والمقرراتوالمقررات  البرنامجالبرنامج  توصيفتوصيف

  ..البرنامجالبرنامج  فيفي  القبولالقبول  شروطشروط  إدراجإدراج  ..77

  هـهـ22/02/143122/02/1431  التاسعالتاسع

2222  

  لققدورلققدوراا  اختبققاراختبققار  حيققثحيققث  مقنمقن  األسققناناألسققنان  وطققبوطققب  الطققبالطققب  كليقةكليقة  فققيفققي  متبققعمتبققع  هققوهققو  مقامقا  حسققبحسققب  النظققامالنظققام  يبققىيبققى..11

  ..الثانيالثاني

      ..األسناناألسنان  وطبوطب  الطبالطب  لكليتيلكليتي  الدراسةالدراسة  نظامنظام  حولحول  العالميةالعالمية  التوجهاتالتوجهات  دراسةدراسة..22

  هـهـ22/02/143122/02/1431  التاسعالتاسع

2323  

  مقنمقن  ابتقداء  ابتقداء    شقعبتينشقعبتين  أقصقىأقصقى  بحقدبحقد( ( سلمسلم  106106) )   الرمزالرمز  تحتتحت  الطبيالطبي  الفقهالفقه  مقررمقرر  طرحطرح  علىعلى  ةةالموافقالموافق

  علقىعلقى  والصقيدلةوالصقيدلة  طبيقيقةطبيقيقةالتالت  الطبيةالطبية  العلومالعلوم  لكليتيلكليتي  والطالباتوالطالبات  للطالبللطالب  القادمالقادم  ييالثانالثان  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل

  والنظاموالنظام  للخططللخطط  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  إلىإلى  بذل بذل   تقريرتقرير  ويرفعويرفع  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  نهايةنهاية  معمع  التجربةالتجربة  تُقَّومتُقَّوم  أنأن

  ..الدراسيالدراسي

  هـهـ22/02/143122/02/1431  التاسعالتاسع

  هـهـ13/03/143113/03/1431  العاشرالعاشر  ::الخاصةالخاصة  االحتياجاتاالحتياجات  لذويلذوي  الحركيةالحركية  التدريباتالتدريبات  دبلومدبلوم  ..11  2424



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 35 

  ههومتطلباتقومتطلباتق  القدبلوم،القدبلوم،  حتقوىحتقوىمم  حقولحقول  التربيقةالتربيقة  بكليقةبكليقة  الحركقةالحركقة  وعلوموعلوم  البدينةالبدينة  التربيةالتربية  قسمقسم  معمع  التنسيقالتنسيق

  ..الدبلومالدبلوم  مسمىمسمى  فيفي  ررالنظالنظ  إعادةإعادة  وكذل وكذل   والبشريةوالبشرية  الماديةالمادية

  ::والتخاطبوالتخاطب  والكالموالكالم  اللغةاللغة  عيوبعيوب  وتقويموتقويم  تصحيحتصحيح  دبلومدبلوم  ..22

  الققدبلومالققدبلوم  محتققوىمحتققوى  حققولحققول  التطبيقيققةالتطبيقيققة  الطبيققةالطبيققة  العلققومالعلققوم  بكليققةبكليققة  الصققحيالصققحي  التأهيققلالتأهيققل  علققومعلققوم  قسققمقسققم  مققعمققع  التنسققيقالتنسققيق

  فقيفقي  ررالنظقالنظق  إعقادةإعقادة  وكقذل وكقذل   والبشقريةوالبشقرية  الماديقةالماديقة  ههومتطلباتومتطلبات  ،،ومخرجاتهومخرجاته( ( صحيصحي  أمأم  تربويتربوي))  وتوجههوتوجهه

  ..الدبلومالدبلوم  مسمىمسمى

  ::الخاصةالخاصة  التربيةالتربية  فيفي  العاليالعالي  الدبلومالدبلوم  ..33

  االعتبققاراالعتبققار  بعققينبعققين  األخققذاألخققذ  مققعمققع  الخاصققةالخاصققة  التربيققةالتربيققة  فققيفققي  العققاليالعققالي  الققدبلومالققدبلوم  طققرحطققرح  علققىعلققى  بالموافقققةبالموافقققة  التوصققيةالتوصققية

  ..الجامعةالجامعة  لمجل لمجل   ذل ذل   بعدبعد  والرفعوالرفع  اللجنةاللجنة  أعضاءأعضاء  مالحظاتمالحظات

  علقىعلقى--  مسقتقبال  مسقتقبال    سقتطرحسقتطرح  دبلومقاتدبلومقات  أيقةأيقة  أوأو  القدبلوماتالقدبلومات  هقذههقذه  ربقطربقط  دراسقةدراسقة  ضقرورةضقرورة  علىعلى  التأكيدالتأكيد  معمع

  الهيئققةالهيئققة  نمققاذجنمققاذج  اسققتكمالاسققتكمال  وكققذل وكققذل   الجامعققة،الجامعققة،  بكليققاتبكليققات  المعنيققةالمعنيققة  باألقسققامباألقسققام  --الجققامعيالجققامعي  بعققدبعققد  مققامققا  المسققتوىالمسققتوى

  ..المقرراتالمقررات  توصيفتوصيف  وكذل وكذل   الدبلومالدبلوم  بتوصيفبتوصيف  يتعلقيتعلق  فيمافيما  األكاديمياألكاديمي  واالعتمادواالعتماد  للتقويمللتقويم  الوطنيةالوطنية

2525  

  الدراسقيالدراسقي  الفصقلالفصقل  منمن  ابتداء  ابتداء    شعبتينشعبتين  أقصىأقصى  بحدبحد  الوطنيالوطني  التاريخالتاريخ  مقررمقرر  طرحطرح  علىعلى  ةةالموافقالموافق  ..11

  مقعمقع  التجربقةالتجربقة  تُقَّومتُقَّوم  أنأن  علىعلى  والطالباتوالطالبات  للطالبللطالب  هـهـ1431/14321431/1432  القادمالقادم  الجامعيالجامعي  للعامللعام  األولاألول

  ..الدراسيالدراسي  والنظاموالنظام  للخططللخطط  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  إلىإلى  بذل بذل   تقريرتقرير  ويرفعويرفع  الدراسيالدراسي  الفصلالفصل  نهايةنهاية

  ::ومنهاومنها  المقررالمقرر  توصيفتوصيف  حولحول  اللجنةاللجنة  بمالحظاتبمالحظات  األخذاألخذ  ..22

  يتعلقققيتعلققق  فيمققافيمققا  وخاصققةوخاصققة  الدراسققيالدراسققي  للمقققررللمقققرر  التعليميققةالتعليميققة  المخرجققاتالمخرجققات  توصققيفتوصققيف  فققيفققي  النظققرالنظققر  إعققادةإعققادة  ..  أأ

  هـهـ13/03/143113/03/1431  العاشرالعاشر
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  ..االتصالاالتصال  ومهاراتومهارات  والتحليلوالتحليل  الذهنيةالذهنية  بالمهاراتبالمهارات

  ..المسؤوليةالمسؤولية  وتحملوتحمل  المشتر المشتر   للعملللعمل  المقررالمقرر  تقويمتقويم  طرقطرق  منمن  الثانيةالثانية  الفقرةالفقرة  حذفحذف  فيفي  النظرالنظر  ..  بب

2626  

  المنعققدةالمنعققدة  هقـهقـ1429/14301429/1430  الجقامعيالجقامعي  للعقامللعقام  عشرةعشرة  الثانيةالثانية  اابجلستهبجلسته  السابقالسابق  اللجنةاللجنة  قرارقرار  علىعلى  ددالتأكيالتأكي

  األنظمقةاألنظمقة  كليقةكليقة  هيكلقةهيكلقة  عقادةعقادةإإ  علقىعلقى  بالموافققةبالموافققة  التوصقيةالتوصقية  وهقووهقو  الشقأنالشقأن  بهقذابهقذا  هـهـ08/04/143008/04/1430  بتاريخبتاريخ

  كليققةكليققة  هيكلققةهيكلققة  إلعققادةإلعققادة  التحضققيريةالتحضققيرية  اللجنققةاللجنققة  الجتماعققاتالجتماعققات  النهققائيالنهققائي  المحضققرالمحضققر  وفقققوفققق  سياسققيةسياسققيةالال  والعلققوموالعلققوم

  ::وهيوهي  توصياتتوصيات  منمن  ههتضمنتضمن  وماوما  مناهجهامناهجها  وإعدادوإعداد  سياسيةسياسيةالال  والعلوموالعلوم  األنظمةاألنظمة

  والعلققوموالعلققوم  الحقققوقالحقققوق  كليققةكليققة""  إلققىإلققى" " السياسققيةالسياسققية  والعلققوموالعلققوم  األنظمققةاألنظمققة  كليققةكليققة""  مققنمققن  الكليققةالكليققة  مسققمىمسققمى  تعققديلتعققديل:  :  أوالا أوالا 

  ".".السياسيةالسياسية

  ::هماهما  قسمينقسمين  لتصبحلتصبح  القانونالقانون  أقسامأقسام  تشكيلتشكيل  إعادةإعادة:  :  ُ  ُ  ثانياثانيا

  ..الحاليينالحاليين  الجنائيالجنائي  القانونالقانون  وو  العام،العام،  القانونالقانون  قسميقسمي  ويشملويشمل: :   العامالعام  القانونالقانون  قسمقسم  ..11

  ..الحاليةالحالية  ،والفقه،والفقه  التجاريالتجاري  والقانونوالقانون  المدني،المدني،  القانونالقانون  أقسامأقسام  ويشملويشمل: : الخاصالخاص  القانونالقانون  قسمقسم  ..22

  ..الجامعةالجامعة  لمجل لمجل   بذل بذل   والرفعوالرفع  السياسية،السياسية،  العلومالعلوم  لقسملقسم  باإلضافةباإلضافة

  ".".الحقوقالحقوق  بكالوريوسبكالوريوس" "   بمسمىبمسمى  موحدةموحدة  علميةعلمية  درجةدرجة  منحمنح  فيفي  القانونالقانون  قسماقسما  يشتر يشتر :  :  ثالثاا ثالثاا 

  هـهـ27/03/143127/03/1431  الحادي عشرالحادي عشر
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  العمققلالعمققل  وسققوقوسققوق  يققتالءميققتالءم  بمققابمققا  لكليققةلكليققةاا  لتخصصققاتلتخصصققات  الدراسققيةالدراسققية  الخطققطالخطققط  تطققويرتطققوير  فققيفققي  البققدءالبققدء:  :  رابعصصاا ا رابعصصاا ا 

  ..األقساماألقسام  منهجياتمنهجيات  إلعدادإلعداد  الكليةالكلية  فيفي  برنامجبرنامج  لكللكل  لجنةلجنة  وتشكيلوتشكيل  األكاديمي،األكاديمي،  واالعتمادواالعتماد

  ..الوكيلالوكيل  صالحصالح  بنبن  ساميسامي/ / الدكتورالدكتور  سعادةسعادة  القرارالقرار  هذاهذا  علىعلى  تحفظتحفظ  وقدوقد  

  المزمققعالمزمققع  المركققزينالمركققزين  بشققأنبشققأن  الجامعققةالجامعققة  مجلقق مجلقق   إلققىإلققى  مسققتقلةمسققتقلة  مققذكرةمققذكرة  الكليققةالكليققة  عمققادةعمققادة  ترفققعترفققع:  :  خامسصصاا خامسصصاا 

مركقققز للدراسقققات مركقققز للدراسقققات   --22.  .  الجنقققائيالجنقققائي  الققققانونالققققانون  لدراسقققاتلدراسقققات  مركقققزمركقققز  --11: : وهمقققاوهمقققا  الكليقققةالكليقققة  فقققيفقققي  إنشقققاؤهماإنشقققاؤهما

  االستشارية والتدريب.االستشارية والتدريب.

2727  
  الثقافقةالثقافقة  بقسقمبقسقم  لاللتحاقلاللتحاق  بالهندبالهند  العربيةالعربية  العاليةالعالية  الجامعةالجامعة  شهادةشهادة  شهادةشهادة  حملةحملة  قبــولقبــول  علــىعلــى  الموافقــةالموافقــة

  ..قررةقررةالمالم  القبولالقبول  لشروطلشروط  وفقا  وفقا    التربيةالتربية  كليةكلية  فيفي  اإلسالميةاإلسالمية
  هـهـ27/03/143127/03/1431  الحادي عشرالحادي عشر



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 38 

 

2828  

  علققىعلققى  لتكققونلتكققون  والترجمققةوالترجمققة  اللغققاتاللغققات  كليققةكليققة  أقسققامأقسققام  هيكلققةهيكلققة  إعققادةإعققادة  علققىعلققى  بالموافقققةبالموافقققة  التوصققيةالتوصققية: : أوالا أوالا 

  ::التاليالتالي  النحوالنحو

  ..واللسانياتواللسانيات  الترجمةالترجمة  دراساتدراسات  قسمقسم  ..11

  ..الفرنسيةالفرنسية  اللغةاللغة  قسمقسم  ..22

  ..الحديثةالحديثة  اللغاتاللغات  قسمقسم  ..33

  ..""اإلنجليزيةاإلنجليزية  اللغةاللغة  ليمليمتعتع  وحدةوحدة" " : :   ليصبحليصبح  اللغاتاللغات  وحدةوحدة  مسمىمسمى  تعديلتعديل: : ُ  ُ  ثانياثانيا

  والرفع بذل  لمجل  الجامعة.والرفع بذل  لمجل  الجامعة.

  هـهـ11/04/143111/04/1431  الثاني عشرالثاني عشر

2929  
  فقيفقي  المسقلمينالمسقلمين  مماأليتقااأليتقا  داردار  الدينيقةالدينيقة  العلقومالعلقوم  أنقوارأنقوار  كليةكلية  شهادةشهادة  حملةحملة  قبــولقبــول  علــىعلــى  الموافقــةالموافقــة

  ..المقررةالمقررة  القبولالقبول  لشروطلشروط  وفقا  وفقا    التربيةالتربية  كليةكلية  فيفي  اإلسالميةاإلسالمية  الثقافةالثقافة  بقسمبقسم  لاللتحاقلاللتحاق  سريالنكاسريالنكا
  هـهـ11/04/143111/04/1431  شرشرالثاني عالثاني ع

3030  

  الحاليققةالحاليققة  الخطققةالخطققة  مققنمققن( ( للصققيدلةللصققيدلة  رياضققياترياضققيات) )   ريققضريققض  109109  مقققررمقققرر  إلغققاءإلغققاء  علققىعلققى  الموافقققةالموافقققة  ..11

  الققذيالققذي  ريققضريققض  140140  بمقققرربمقققرر  واالكتفققاءواالكتفققاء  صققيدلةصققيدلة  دكتققوردكتققور  ودرجققةودرجققة  البكققالوريوسالبكققالوريوس  لدرجققةلدرجققة

  ..التحضيريةالتحضيرية  السنةالسنة  فيفي  يطرحيطرح

  مقنمقن  ابتقداء  ابتقداء    بالكليقةبالكليقة  المقبقولينالمقبقولين  للطلبقةللطلبقة  ريقضريقض  109109  بمققرربمققرر  ريقضريقض  140140  مققررمققرر  معادلةمعادلة    ..22

  (.(.311311))  هـهـ1431/14321431/1432  الجامعيالجامعي  للعامللعام  األولاألول  لدراسيلدراسياا  الفصلالفصل

  ريقضريقض  109109  بمققرربمققرر  بنجقاحبنجقاح  ريقضريقض  140140  مققررمققرر  اجتقازوااجتقازوا  القذينالقذين  الطلبقةالطلبقة  جميقعجميقع  معادلةمعادلة    ..33

  ..فيهفيه  تعثرواتعثروا  أوأو  ريضريض  109109  مقررمقرر  يدرسوايدرسوا  لملم  الذينالذين  الطلبةالطلبة  سواءسواء

  ..الالزمالالزم  لعمللعمل  والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول  شؤونشؤون  عمادةعمادة  وإبال وإبال   

  هـهـ25/04/143125/04/1431  الثالث عشرالثالث عشر

  هـهـ25/04/143125/04/1431  الثالث عشرالثالث عشر  لقسقملقسقم  الدراسقيةالدراسقية  الخطقةالخطقة  فقيفقي  حسصبحسصب  201201  بمقرربمقرر  حسبحسب  101101  مقررمقرر  استبدالاستبدال  ىىعلعل  الموافقةالموافقة  3131
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  101101  مققررمققرر  دراسقةدراسقة  لهملهم  سبقسبق  الذينالذين  الطالبالطالب  إعفاءإعفاء  أوأو  معادلةمعادلة  يتميتم  أنأن  علىعلى  المعلوماتالمعلومات  نظمنظم

  ..الالزمالالزم  لعمللعمل  والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول  شؤونشؤون  عمادةعمادة  وإبال وإبال   حسب،حسب،  201201  بالمقرربالمقرر  حسبحسب

3232  

  حسصبحسصب  231231  مققررمققرر))  وو( ( حسصبحسصب  201201  بمققرربمققرر  حسصبحسصب  101101  ققررققررمم))  اسقتبدالاسقتبدال  علقىعلقى  الموافقةالموافقة

  أوأو  معادلقةمعادلقة  يقتميقتم  أنأن  علقىعلقى  المعلومقاتالمعلومقات  تقنيقةتقنيقة  لقسقملقسقم  الدراسقيةالدراسقية  الخطةالخطة  فيفي( ( حسبحسب  202202  بمقرربمقرر

  وكقذل وكقذل   حسب،حسب،  201201  بالمقرربالمقرر  حسبحسب  101101  مقررمقرر  دراسةدراسة  لهنلهن  سبقسبق  الالتيالالتي  الطالباتالطالبات  إعفاءإعفاء

  وإبققال وإبققال   حسققب،حسققب،  202202  بققالمقرربققالمقرر  حسققبحسققب  231231  مقققررمقققرر  دراسققةدراسققة  لهققنلهققن  سققبقسققبق  الالتققيالالتققي  الطالبققاتالطالبققات

  ..الالزمالالزم  لعمللعمل  والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول  شؤونشؤون  عمادةعمادة

  هـهـ25/04/143125/04/1431  الثالث عشرالثالث عشر

3333  

  لقسقملقسقم  الدراسقيةالدراسقية  الخطقةالخطقة  فقيفقي    علصمعلصم  101101  بمققرربمققرر  تصرفتصرف  412412  مققررمققرر  اسقتبدالاسقتبدال  علقىعلقى  الموافقةالموافقة

  مققررمققرر  دراسقةدراسقة  لهقملهقم  سقبقسقبق  الالتقيالالتقي  الطالبقاتالطالبقات  إعفقاءإعفقاء  أوأو  معادلقةمعادلقة  يقتميقتم  أنأن  علىعلى  المعلوماتالمعلومات  تقنيةتقنية

  وفقققوفققق  يدرسققنيدرسققن  الالتققيالالتققي  بالطالبققاتبالطالبققات  خققاصخققاص  القققرارالقققرار  وهققذاوهققذا  علققم،علققم،  101101  بققالمقرربققالمقرر    تققرفتققرف  412412

  الخطققةالخطققة  بتطبيقققبتطبيققق  المعلومققاتالمعلومققات  تقنيققةتقنيققة  قسققمقسققم  يسققعىيسققعى  أنأن  علققىعلققى  للقسققمللقسققم  القديمققةالقديمققة  الدراسققيةالدراسققية  الخطققةالخطققة

  عمقادةعمقادة  وإبقال وإبقال   ذلق ،ذلق ،  مقنمقن  الطالبقاتالطالبقات  تضقررتضقرر  عقدمعقدم  نحقونحقو  يلقزميلقزم  مقامقا  وعمقلوعمقل  الجديقدةالجديقدة  الدراسيةالدراسية

  ..الالزمالالزم  لعمللعمل  والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول  شؤونشؤون

  هـهـ25/04/143125/04/1431  الثالث عشرالثالث عشر

3434  

  لقسقملقسقم  الدراسقيةالدراسقية  الخطقةالخطقة  فقيفقي  التاليقةالتاليقة  االختياريقةاالختياريقة  المققرراتالمققررات  افةافةإضقإضق  علقىعلقى  الموافقةالموافقة

  ::المعلوماتالمعلومات  نظمنظم

  ""وأخالقياتوأخالقيات  والمجتمعوالمجتمع  الحاسبالحاسب" "   عالعال  304304  مقررمقرر* *   

  ""الويبالويب  وقواعدوقواعد  المعلوماتالمعلومات  استخراجاستخراج" "   عالعال  483483  مقررمقرر* *           

  هـهـ25/04/143125/04/1431  الثالث عشرالثالث عشر
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  ""الرقميةالرقمية  الصورالصور  وتحليلوتحليل  معالجةمعالجة" "   عالعال  478478  مقررمقرر* *           

  " " برمجياتبرمجياتالال  وبنيةوبنية  تصميمتصميم" "   هابهاب  341341  مقررمقرر* *           

  ""االصطناعياالصطناعي  الذكاءالذكاء" "   عالعال  361361  مقررمقرر* *             

  ""المنطقيالمنطقي  التصميمالتصميم" "   هالهال  214214  مقررمقرر* *           

  ""البرمجياتالبرمجيات  متطلباتمتطلبات  هندسةهندسة" "   هالهال  241241  مقررمقرر* *           

  ..الالزمالالزم  لعمللعمل  والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول  شؤونشؤون  عمادةعمادة  وإبال وإبال 

3535  

  علققومعلققوم  لقسققملقسققم  الدراسققيةالدراسققية  الخطققةالخطققة  فققيفققي  يققةيققةالتالالتال  االختياريققةاالختياريققة  المقققرراتالمقققررات  إضققافةإضققافة  علققىعلققى  الموافقققةالموافقققة

  ::الحاسبالحاسب

  ""الشبكاتالشبكات  وخوارزمياتوخوارزميات  بروتوكوالتبروتوكوالت" "   هالهال  445445  مقررمقرر* *           

  ""الشبكاتالشبكات  معملمعمل" "   هالهال  447447  مقررمقرر* *           

  ""البياناتالبيانات  قواعدقواعد  إدارةإدارة  نظامنظام  معملمعمل" "   نالنال  337337  مقررمقرر* *           

  ""المهيكلةالمهيكلة  شبهشبه  البياناتالبيانات" "   نالنال  432432  مقررمقرر* *           

  ""المتكاملةالمتكاملة  علوماتعلوماتالمالم  نظمنظم" "   نالنال  450450  مقررمقرر* *           

  ""المعلوماتالمعلومات  نظمنظم  ومحاكاةومحاكاة  نمذجةنمذجة" "   نالنال  462462  مقررمقرر* *             

  ""البياناتالبيانات  فيفي  التنقيبالتنقيب  فيفي  مقدمةمقدمة" "   نالنال  463463  مقررمقرر* *           

  ""القرارالقرار  اتخاذاتخاذ  دعمدعم  نظمنظم" "   نالنال  466466  مقررمقرر* *           

  ""البرمجياتالبرمجيات  جودةجودة  ضمانضمان" "   هابهاب  342342  مقررمقرر* *           

  ..الالزمالالزم  لعمللعمل  والتسجيلوالتسجيل  القبولالقبول  شؤونشؤون  عمادةعمادة  وإبال وإبال 

  هـهـ25/04/143125/04/1431  الثالث عشرالثالث عشر

3636  

  فقيفقي  والماليقةوالماليقة  اإلكتواريقةاإلكتواريقة  الرياضقياتالرياضقيات  فقيفقي  البكقالوريوسالبكقالوريوس  برنقامجبرنقامج  اسقتحداثاسقتحداث  علىعلى  الموافقةالموافقة

  العلقومالعلقوم  كليقةكليقة  توافيتوافي  حتىحتى  البرنامجالبرنامج  فيفي  البدءالبدء  يتميتم  أالأال  علىعلى  العلوم،العلوم،  كليةكلية  فيفي  الرياضياتالرياضيات  قسمقسم

  فيفي  الموجودةالموجودة  األكاديمياألكاديمي  االعتماداالعتماد  متطلباتمتطلبات  بكافةبكافة  الدراسيالدراسي  والنظاموالنظام  للخططللخطط  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة

  واالعتمققادواالعتمققاد  للتقققويمللتقققويم  الوطنيققةالوطنيققة  الهيئققةالهيئققة  نمققاذجنمققاذج  مققنمققن  الدراسققيةالدراسققية  والبققرامجوالبققرامج  الخطققطالخطققط  إدارةإدارة  دليققلدليققل

  ..الخصوصالخصوص  بهذابهذا  التطبيقيةالتطبيقية  العلميةالعلمية  للكلياتللكليات  االستشاريةاالستشارية  اللجنةاللجنة  ومالحظاتومالحظات  األكاديمياألكاديمي

  هـهـ24/05/143124/05/1431  الرابع عشرالرابع عشر
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3737  

  السقققنةالسقققنة  فقققيفقققي  الصقققحيةالصقققحية  الكليقققاتالكليقققات  لطقققالبلطقققالب  فيقققزفيقققز  145145  لمققققررلمققققرر  العملقققيالعملقققي  الجانقققبالجانقققب  إعقققادةإعقققادة  ..11

  ..التحضيريةالتحضيرية

+ +   نظققرينظققري  سققاعتانسققاعتان( "( "11++22))  لتصققبحلتصققبح  فيققزفيققز  145145  مقققررمقققرر  سققاعاتسققاعات  عققددعققدد  توزيققعتوزيققع  يعققاديعققاد  ..22

  توزيققعتوزيققع  بإعققادةبإعققادة  والفلقق والفلقق   الفيزيققاءالفيزيققاء  قسققمقسققم  فققيفققي  ممثلققة  ممثلققة    العلققومالعلققوم  كليققةكليققة  وتقققوموتقققوم" " عملققيعملققي  سققاعةسققاعة

  علقىعلقى  المفقرداتالمفقردات  هقذههقذه  تعقرضتعقرض  ثقمثقم  ومقنومقن  التوزيعالتوزيع  لهذالهذا  مالئمةمالئمة  لتكونلتكون  المقررالمقرر  مفرداتمفردات

  ..العتمادهالعتماده  الصحيةالصحية  للكلياتللكليات  االستشاريةاالستشارية  اللجنةاللجنة

  الجقودة،الجقودة،  عمقادةعمقادة  ،،  والتسقجيلوالتسقجيل  القبقولالقبقول  شقؤونشقؤون  عمادةعمادة: : منمن  كلكل  منمن  مكونةمكونة  لجنةلجنة  تشكيلتشكيل  ..33

  السققنةالسققنة  لعمققادةلعمققادة  باإلضققافةباإلضققافة  العلققومالعلققوم  كليققةكليققة  فققيفققي  الرياضققياتالرياضققيات  وقسققموقسققم  والفلقق والفلقق   ءءالفيزيققاالفيزيققا  قسققمقسققم

  أحقققدأحقققد  وهقققووهقققو  ريقققضريقققض  140140بمققققرربمققققرر  ومقارنتهقققاومقارنتهقققا  المشقققكلةالمشقققكلة  هقققذههقققذه  لدراسقققةلدراسقققة  التحضقققيريةالتحضقققيرية

  الجامعققةالجامعققة  لوكيققللوكيققل  تقريرهققاتقريرهققا  وترفققعوترفققع  التحضققيرية،التحضققيرية،  السققنةالسققنة  فققيفققي  يطققرحيطققرح  الققذيالققذي  المقققرراتالمقققررات

  ..واألكاديميةواألكاديمية  التعليميةالتعليمية  للشؤونللشؤون

  هـهـ24/05/143124/05/1431  الرابع عشرالرابع عشر

3838  
  لاللتحقاقلاللتحقاق  نيبقالنيبقال  فقيفقي  السقلفيةالسقلفية  العلقومالعلقوم  سقراجسقراج  جامعقةجامعقة  شقهادةشقهادة  حملقةحملقة  قبـقـولقبـقـول  علـقـىعلـقـى  الموافقـقـةالموافقـقـة

  ..المقررةالمقررة  القبولالقبول  لشروطلشروط  وفقا  وفقا    التربيةالتربية  كليةكلية  فيفي  اإلسالميةاإلسالمية  الثقافةالثقافة  بقسمبقسم
  هـهـ24/05/143124/05/1431  الرابع عشرالرابع عشر

3939  

  القدكتورالقدكتور  سقعادةسقعادة  ويفقّوضويفقّوض  الهندسقة،الهندسقة،  كليقةكليقة  لبقرامجلبقرامج  الدراسقيةالدراسقية  الخطقةالخطقة  اعتمقاداعتمقاد  لقىلقىعع  الموافقةالموافقة

  أعضققاءأعضققاء  مالحظققاتمالحظققات  اسققتكمالاسققتكمال  مققنمققن  بالتأكققدبالتأكققد  واألكاديميققةواألكاديميققة  التعليميققةالتعليميققة  للشققؤونللشققؤون  الجامعققةالجامعققة  وكيققلوكيققل

  ..الكليةالكلية  قِبَلقِبَل  منمن  اللجنةاللجنة

  هـهـ08/06/143108/06/1431  الخام  عشرالخام  عشر

4040  

  المزايقاالمزايقا  حيقثحيقث  مقنمقن  الطالقبالطالقب  معاملقةمعاملقة  االمتيازاالمتياز  سنةسنة  فيفي  الصحيةالصحية  الكلياتالكليات  منمن  المتدربالمتدرب  يعامليعامل

  تققذاكرتققذاكر  تخفققيضتخفققيض  وطلققبوطلققب  التعريققفالتعريققف  شققهادةشققهادة))  الطالبيققةالطالبيققة  اإلصققداراتاإلصققدارات: : حيققثحيققث  مققنمققن  والواجبققاتوالواجبققات

  الطقالبالطقالب  تأديبتأديب  للجنةللجنة  إحالتهمإحالتهم  أوأو  الطالبيةالطالبية  الحقوقالحقوق  وحدةوحدة  لدىلدى  قضاياهمقضاياهم  عرضعرض  أوأو( ( السفرالسفر

  هـهـ06/143106/1431//0808  الخام  عشرالخام  عشر
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  القبققولالقبققول  شققؤونشققؤون  وعمققادةوعمققادة  الطققالبالطققالب  شققؤونشققؤون  عمققادةعمققادة  وإبققال وإبققال   مققنهم،مققنهم،  مخالفققاتمخالفققات  حققدوثحققدوث  حققالحققال

  ..بذل بذل   والتسجيلوالتسجيل

4141  

  بكليقةبكليقة  المتميقزينالمتميقزين  والقدبلوماتوالقدبلومات  التأهيليقةالتأهيليقة  البرامجالبرامج  لخريجيلخريجي  الفرصةالفرصة  إتاحةإتاحة  علــىعلــى  الموافقــةالموافقــة

  لمواصققلةلمواصققلة  سققعودسققعود  الملقق الملقق   بجامعققةبجامعققة  المجتمققعالمجتمققع  وخدمققةوخدمققة  التطبيقيققةالتطبيقيققة  الدراسققاتالدراسققات  وكليققةوكليققة    المجتمققعالمجتمققع

  تخصقصتخصقص  لكقللكقل% % 55  نسقبةنسقبة  تتجاوزتتجاوز  أالأال  علىعلى  الجامعةالجامعة  كلياتكليات  فيفي  المناظرةالمناظرة  باألقسامباألقسام  تعليمهمتعليمهم

  لهققؤالءلهققؤالء  الكليققاتالكليققات  مجققال مجققال   تضققعهاتضققعها  التققيالتققي  التحويققلالتحويققل  وشققروطوشققروط  ضققوابطضققوابط  حقيقققحقيقققتت  ضققرورةضققرورة  مققعمققع

  مققذكرةمققذكرة  بققذل بققذل   ويُعققدويُعققد  تاريخققه،تاريخققه،  مققنمققن  سققنتينسققنتين  بعققدبعققد  القققرارالقققرار  هققذاهققذا  يراجققعيراجققع  أنأن  علققىعلققى  الخققريجين،الخققريجين،

  ..الجامعةالجامعة  مجل مجل   علىعلى  للعرضللعرض

  هـهـ08/06/143108/06/1431  الخام  عشرالخام  عشر

4242  

  الطالبقاتالطالبقات  لشقطرلشقطر  القبقولالقبقول  فقتحفقتح  فقيفقي  والمعلومقاتوالمعلومقات  الحاسبالحاسب  علومعلوم  كليةكلية  توجهتوجه  اللجنةاللجنة  تؤيدتؤيد  ..11

  الجامعيقةالجامعيقة  للمدينقةللمدينقة  االنتققالاالنتققال  حقالحقال  ذلق ذلق   فقيفقي  البقدءالبقدء  يقتميقتم  أنأن  علقىعلقى  الكليقةالكليقة  أقسقامأقسقام  بعقضبعقض  فيفي

  ..  الالزمةالالزمة  المواردالموارد  وتوفروتوفر  الدرعيةالدرعية  فيفي  الجديدةالجديدة  للبناتللبنات

  ..واألكاديميةواألكاديمية  التعليميةالتعليمية  للشؤونللشؤون  الجامعةالجامعة  وكيلوكيل  سعادةسعادة  معمع  بالتنسيقبالتنسيق  ذل ذل   يتميتم  ..22

  ..المعلوماتالمعلومات  نظمنظم  بقسمبقسم  المعلوماتالمعلومات  تقنيةتقنية  قسمقسم  دمجدمج  فيفي  الحقا  الحقا    يُنظريُنظر  ..33

  هـهـ22/06/143122/06/1431  س عشرس عشرالسادالساد

  

  الثقافةالثقافة  مقرراتمقررات  منمن  الجامعةالجامعة  لمتطلباتلمتطلبات  والجودةوالجودة  التطويرالتطوير  لجنةلجنة  توصياتتوصيات  علــىعلــى  الموافقــةالموافقــة

  والسقحروالسقحر  العقينالعقين  عقنعقن  بمعلومقاتبمعلومقات  والشقرعيةوالشقرعية  الطبيقةالطبيقة  الكليقاتالكليقات  منقاهجمنقاهج  دعقمدعقم  حيقالحيقال  اإلسالميةاإلسالمية

  ::كالتاليكالتالي  وهيوهي  النفسيالنفسي  والطبوالطب  وآثارهاوآثارها  الشرعيةالشرعية  والرقيةوالرقية  والم والم 

  هـهـ22/06/143122/06/1431  السادس عشرالسادس عشر
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  وذلق وذلق " " اإلسقالميةاإلسقالمية  الثقافقةالثقافقة  إلىإلى  المدخلالمدخل""  سلمسلم  101101  ررمقرمقر  إلىإلى  الموضوعالموضوع  هذاهذا  إضافةإضافة  ..11

  ..الجامعةالجامعة  وطالباتوطالبات  طالبطالب  لجميعلجميع  تدريسهتدريسه  يتميتم  حتىحتى

  الوحقدةالوحقدة  بتعقديلبتعقديل  وذلق وذلق " " الطبقيالطبقي  الفققهالفققه" "   سقلمسقلم  106106  مققررمققرر  إلىإلى  الموضوعالموضوع  هذاهذا  إضافةإضافة  ..22

  ..الموضوعالموضوع  هذاهذا  لتشمللتشمل  منهمنه  الثالثةالثالثة

  وقسقموقسقم  ةةاإلسقالمياإلسقالمي  الثقافقةالثقافقة  قسقمقسقم) )   المعنيقةالمعنيقة  األقسقاماألقسقام  بقينبقين  التعقاونالتعقاون  ضرورةضرورة  اللجنةاللجنة  ترىترى  ..33

  مقنمقن  مقامقا  كقلكقل  فقيفقي( ( الطقبالطقب  بكليقةبكليقة  النفسقيالنفسقي  الطقبالطقب  وقسقموقسقم  التربيةالتربية  بكليةبكلية  النف النف   النف النف   علمعلم

  إقامققةإقامققة  ذلقق ذلقق   ومققنومققن  المسققتفيدالمسققتفيد  للمجتمققعللمجتمققع  بشققأنهبشققأنه  والتوعيققةوالتوعيققة  الموضققوعالموضققوع  هققذاهققذا  دراسققةدراسققة  شققأنهشققأنه

  ..الموضوعالموضوع  هذاهذا  فيفي  متخصصةمتخصصة  دوراتدورات

4343  

  تصققورتصققور  وتقققديموتقققديم  الدراسققةالدراسققة  مققنمققن  لمزيققدلمزيققد  التربيققةالتربيققة  كليققةكليققة  إلققىإلققى  الميققدانيالميققداني  التققدريبالتققدريب  موضققوعموضققوع  يُعققاديُعققاد

  أبقداهاأبقداها  التقيالتقي  المالحظقاتالمالحظقات  ضقوءضقوء  فقيفقي  ةةالتربيقالتربيق  كليقةكليقة  فقيفقي  الميقدانيالميقداني  التدريبالتدريب  آليةآلية  عنعن  متكاملمتكامل

  ..اللجنةاللجنة  أعضاءأعضاء

  هـهـ29/06/143129/06/1431  السابع عشرالسابع عشر

4444  
  التحضيريةالتحضيرية  السنةالسنة  برنامجبرنامج  ضمنضمن  اإلنسانيةاإلنسانية  الكلياتالكليات  مسارمسار  منهجيةمنهجية  اعتماداعتماد  علــىعلــى  الموافقــةالموافقــة

  ..ضيريةضيريةالتحالتح  السنةالسنة  عمادةعمادة  مجل مجل   رفعهرفعه  ماما  وفقوفق

  هـهـ29/06/143129/06/1431  السابع عشرالسابع عشر
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 اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية:

 مهامها: - أ

 مراجعة الضوابط المنظمة للقيام بالرحالت التعليمية ذات العالقة بمقررات مرحلة البكالوريوس وتحديد المقررات التي لها  -1
 

 لجامعة. صبغة علمية وتحتاج الدراسة فيها إلى رحالت تعليمية في جميع كليات ا
   

 بها بعد استيفاء الضوابط المقررة حيالها.   دراسة طلبات الرحالت التعليمية التي تقدم من الكليات وبيان مدى توفر الحاجة إلى القيام -2
   

 دراسة أي موضوعات أخرى لها عالقة بالرحالت التعليمية. -3

 ضوابطالرحالت: -ب

 ته مع تحديد سبب اختيار المكان.توضيح أهداف الرحلة و ربطها بطبيعة المقرر ومفردا1 -1

حالةة  الخميس، الجمعةة  إال فةي ثالثة أيام متتالية )األربعاء، توضيح البرنامج الزمني للرحلة واألنشطة التي ستؤدى خاللها على أال تزيد مدة الرحلة عن -2
 لضرورة وبناء على مبررات مقبولة.ا

 يمية )انظر النموذج المرفق .لتعلوضع ميزانية تفصيلية وفقاً لنموذج الرحالت الطالبية ا -3
فنةي بحيةت تكةون  معيةد أو   يرافقةهكةن أن ال يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس في كل رحلة تعليمية عن عضو هيئة تدريس واحد وهو أسةتاذ المقةرر ويم -4

 .  طالب10  مشرف لكل )1النسبة )

 المطلوب له الرحلة التعليمية. إرفاق قائمة بأسماء الطالب المسجلين أو المتوقع تسجيلهم في المقرر -5

 تحديد وسيلة النقل من وإلى مكان الرحلة وتحديد مكان اإلقامة. -6

بفترة ال تقل  –الطالبية التعليمية  للرحالترئيس اللجنة الدائمة –ديمية تقديم طلب الموافقة على الرحلة إلى سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكا   -7
 فعلي للرحلة.عن شهر قبل التاريخ ال
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 يفضل أن تقتصر الرحالت الطالبية التعليمية على المستويات المتقدمة )بدءاً من المستوى الرابع فما فوق . -8

 

 

 إنجازاتها: - ت

  : : يلييلي  كماكما  لتصبحلتصبح  التعليميةالتعليمية  للرحالتللرحالت  املنظمةاملنظمة  ضوابطضوابطالال  علىعلى  الطفيفةالطفيفة  التعديالتالتعديالت  بعضبعض  إجراءإجراء  علىعلى  املوافقةاملوافقة  ((11

 .املكان اختيار سبب حتديد مع ومفرداته قررامل بطبيعة ربطها و الرحلة أهداف توضيح -

 اخلميس، األربعاء،ذ متتالية أيام ثالثة عن الرحلة مدة تزيد أال على خالهلا ستؤدى اليت واألنشطة للرحلة الزمين الربنامج توضيح -

 .مقبولة مربرات على وبناء ةالضرور حالة يف إال( عةاجلم

 (.املرفق النموكج انظرذ التعليمية الطالبية الرحالت لنموكج وفقًا تفصيلية ميزانية وضع -

 أو معيد يرافقه أن وميكن املقرر أستاك وهو واحد تدريس هيئة عضو عن تعليمية رحلة كل يف التدريس هيئة أعضاء عدد يزيد ال -

 .طالب( 10ذ لكل مشرف( 1ذ النسبة تكون حبيث فين

 .التعليمية الرحلة له املطلوب املقرر يف تسجيلهم املتوقع أو املسجلني الطالب بأمساء قائمة إرفاق -

 .اإلقامة مكان وحتديد الرحلة مكان وإىل من النقل وسيلة حتديد -

 الطالبية للرحالت الدائمة اللجنة رئيس– واألكادميية التعليمية للشؤون اجلامعة وكيل سعادة إىل الرحلة على املوافقة طلب تقديم -

 .للرحلة الفعلي تاريخال قبل اهر عن تقل ال بفرتة – التعليمية
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 (.فوق فما الرابع املستوى من بدءًاذ املتقدمة املستويات على التعليمية الطالبية الرحالت تقتصر أن يفضل -

 . تعليمية طالبية رحلة طلب منوكج منوج إقرار (2

 . صيمالق منطقة إىل تعليمية برحلة العلوم بكلية احليوان علم بقسم حني 324 مقرر طالب قيام على املوافقة (3

 . الزلفي حمافظة إىل تعليمية برحلة العلوم بكلية احليوان علم بقسم( الربية البيئة علمذ حني 353 مقرر طالب قيام على املوافقة (4

 . الشرقية املنطقة إىل تعليمية برحلة العلوم بكلية احليوان علم بقسم حني 323 مقرر طالب قيام على املوافقة (5

 . الشرقية املنطقة إىل تعليمية برحلة العلوم بكلية احليوان علم بقسم( املائية البيئةذ حني 353 مقرر طالب قيام على املوافقة (6

 مدينيت إىل تعليمية برحلة والثار السياحة بكلية السياحي واإلرااد الرتاث موارد إدارة بقسم ترث 252 مقرر طالب قيام على املوافقة (7

 . واهلفوف املربز

 . اجلوف منطقة إىل تعليمية برحلة والتخطيط العمارة بكلية العمراني التخطيط بقسم ختط 350 قررم طالب قيام على املوافقة (8

 حوطة حمافظة إىل تعليمية برحلة والثار السياحة بكلية والفندقية السياحية اإلدارة بقسم سيح 357 مقرر طالب قيام على املوافقة (9

 . متيم بين

 منطقة إىل تعليمية برحلة والثار السياحة بكلية السياحي واإلرااد الرتاث موارد إدارة بقسم ترث 252 مقرر طالب قيام على املوافقة (10

 . القصيم

 . اخلرج حمافظة إىل تعليمية برحلة والثار السياحة بكلية الثار بقسم أثر 215 مقرر طالب قيام على املوافقة (11

 . اخلرج حمافظة إىل تعليمية برحلة والثار ياحةالس بكلية الثار بقسم أثر 101 مقرر طالب قيام على املوافقة (12
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 الدراسي الفصل خالل لذل  الربنامج وفق تعليمية برحالت العلوم بكلية اجليولوجيا بقسم احلقلية الرحالت برنامج على املوافقة (13

 . هي1431/1432 للعام األول الدراسي للفصل احلقلية الرحالت على وكذل  هي1430/1431 اجلامعي للعام والصيفي الثاني

 . وصياد فين 14 وانتداب  العلوم بكلية احليوان علم بقسم العينات مجع برنامج على املوافقة (14

 . الشرقية املنطقة إىل تعليمية برحلة العلوم بكلية بقسم( حني 353 حني، 324ذ مقرري طالب قيام على املوافقة (15

 . الشرقية املنطقة إىل تعليمية برحلة اهلندسة بكلية يائيةالكيم اهلندسة بقسم هكم 421 مقرر طالب قيام على املوافقة (16

 . الشرقية املنطقة إىل تعليمية برحلة العلوم بكلية احليوان علم بقسم حني 323 مقرر طالب قيام على املوافقة (17

 . املنورة املدينة إىل تعليمية برحلة والتخطيط العمارة بكلية البناء وعلوم العمارة بقسم عمر 470 مقرر طالب قيام على املوافقة (18

 . عسري منطقة إىل تعليمية برحلة العلوم بكلية احليوان علم بقسم حني 454 مقرر طالب قيام على املوافقة (19

 

 

 

 

 هـ1431/1430 العام خالل التعليمية للرحالت الدائمة اللجنة إحصائيات

 القسم الكلية

 الطالب عدد المستفيد المقرر
 التدريس هيئة أعضاء عدد

 رافقينالم
 الرحلة مدة

 وجهة

 الرحلة
 السلفة

 (وجد إن) (وجد إن)
 هيئة عضو

 تدريس
 باأليام معيد/فني

 2000 محافظة 1 1 1  أثر101 اآلثار واآلثار السياحة



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 48 

 الخرج

 1 1 1  أثر215 اآلثار واآلثار السياحة
 محافظة

 الخرج
1000 

 واآلثار السياحة
 التراث موارد إدارة

 السياحي واإلرشاد
 3 1 1 40 ترث252

 مدينتي

 المبرز

 والهفوف

40000 

 واآلثار السياحة
 التراث موارد إدارة

 السياحي واإلرشاد
 3 3 1 40 ترث252

 منطقة

 القصيم
32600 

 وآلثار السياحة
 السياحية اإلدارة

 والفندقية
 1 2 1 20 سيح357

 بني حوطة

 تميم
2000 

 3 1 1 18 حين323 الحيوان علم العلوم
 المنطقة

 لشرقيةا
18500 

 3 2 1 14 حين323 الحيوان علم العلوم
 المنطقة

 الشرقية
15500 

 3 2 1 10 حين324 الحيوان علم العلوم
 منطقة

 القصيم
11000 

 3 2 1 19 حين353/حين324 الحيوان علم العلوم
 منطقة

 القصيم
19000 

 3 2 1 12 حين353 الحيوان علم العلوم
 محافظة

 الزلفي
12000 

 3 2 1 12 حين353 الحيوان علم العلوم
 المنطقة

 الشرقية
12000 

 60 6 8 27 حين454 الحيوان علم العلوم
 منطقة

 عسير
170000 

  2 0 0 عينات جمع الحيوان علم العلوم
 المنطقة

 الشرقية
7000 

 10000 برنامج  13 0 0 عينات جمع الحيوان علم العلوم
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       الحقلية رحالت الجيولوجيا العلوم

 3 0 3 14 تخط350 العمراني التخطيط والتخطيط ةالعمار
 منطقة

 الجوف
16700 

 3 0 1 11 عمر470 البناء وعلوم العمارة والتخطيط العمارة
 المدينة

 المنورة
14000 

 3 0 2 25 هكم421 الكيميائية الهندسة الهندسة
 المنطقة

 الشرقية
15000 

 398300  96 40 25 262   المجموع
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 عاث الداخلي:د( برنامج االبت

 :البرنامج عن مقدمة

 العم ه لسوأ مواابة لتاون التعليمية المورجا  توجيه وال  من لطالبلا متمي ة لرص إيجاد نحو منلا ورغبة الريادةه نحو وسعيلا الجامعة لراية تحقيقا  

 يسعى. واأااديمية التعليمية للشاون الجامعة لواالة تابعا   لداوليا اتبتعاث بشاون يعنى البناس التنالس من جو إدارة على يعم  جديدا   برنامجا   استحداث تم

 الطالج ترشيح على البرنامج ويعم . المتمي ين الجامعة وطالبا  لطالج دراسية منح لتقديم المحلية الشراا  أو والماسسا  الجامعة بين شرااة لتولير البرنامج

  يارا  بتنسيأ وجلك بلاه اتلتحاأ واياية أهداللا وأهم المنحة عن تعرياية محاضرا  تقديم وال  نم المنح هج  لي المشاراة على وتشجيعلم والطالبا 

 وتجلي  اأساسية الملارا  لتطوير عم  ورش البرنامج ويقدم. والطالبا  الطالج تساات  على لإلجابة المانحة الشراا  أو للماسسا  ممدلين يناجها ومحاضرا 

 مستقب  بناس لي ابير دور له سياون المنحة هج  على الطالبة أو الطالج حصو  إن. البرامج تلك لي التسجي  قب  والطالبا  الطالج جهتوا قد التي الصعوبا 

 دم ومن اتههملار  لتطوير برامج لي والمشاراة الاام  المالي بالدعم الجامعة لي الباالوريوس درجة إلاما  الارصة إتاحة وال  من وجلك تعالىه اهلل بإجن مشرأ

 .عالمي مستوى على العليا الدراسا  مواصلة أو متمي ة و ائف على الحصو 

 



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 51 

: الرؤية  

 .العم  لسوأ مواابة لتاون التعليمية المورجا  توجيه وال  من لطالبلا متمي ة لرص إيجاد 

:الرسالة  

 .العم  سوأ وتوااج التنمية وطط م  جتتناس المتمي ين الجامعة وطالبا  جلطال دراسية منح لتقديم المحلية الشراا  أو والماسسا  الجامعة بين شرااة تولير

:األهداف  

 متمي ة عم  لرص تولير وال  من بتاوأ دراساتلم لمواصلة والطالبا  الطالج بين البناس التنالس من جو إدارة. 

 العليا الدراسا  لمواصلة المتمي ين الطلبة رعاية. 

 العم  سوأ جا احتيا تلبية لي الجامعة مشاراة. 

 الطالج من متمي ة مورجا  إعداد لي المانحة الجلا  م  التعاون. 

 اأااديمية اأقسام وتطوير تنمية لي البرنامج عائدا  من اتستاادة  

 

:المهام  

 بلا باتلتحاأ وتشجيعلم م اياها عن تعرياية محاضرا  وتقديم المنح عن اإلعالن. 
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 الجامعة إلى الداولية للمنح الترشيح إلنجاح والتسجي  القبو  ةوعماد المعنية الاليا  م  التنسيأ. 
 والطالج المانحة الجلا  بين العم  وورش اتجتماعا  لعقد التنسيأ.  
 الطالج متابعة لي المانحة الجلة م  التنسيأ.  
 للطالج اأااديمي المستوى عن بتقرير دراسي لص  ا  نلاية المانحة الجلا  ت ويد. 
 المانحة الجلا  م  المبرمة اتتااقيا  ببنود تلت اما من التأاد. 

 الدراسة أدناس المنح على الحاصلين الطالج تواجه قد التي اأااديمية المشاا  ح  لي المساهمة. 

 يتكون برنامج االبتعاث الداخلي من البرامج التالية:

    والتقنية للعلوم عبداهلل الملك جامعة منحة طالج .1
    جوية الملاية السعوديةطالج القوا  ال   .2
 طالج شراة سابك   .3

 .واإلحصاس والاي ياس الرياضيا  لي المتاوقين الطالج رعاية  .4

 

برنامجاالبتعاثالداخلي

:طالب منحة جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية -1

 المسجلين للطالج البرنامج هجا صمم وقد للجامعةه العام دراسيةال المنح برنامج وهو والطالبا  للطالج نوعه من لريدا   برنامجا   عبداهلل الملك جامعة تقدم
 الطالج تلقي ضمان هو المنحة وهدف. م2011 أو م2010 عام لي عبداهلل الملك بجامعة اتلتحاأ لي ويرغبون الباالوريوس درجة برنامج لي حاليا  
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 للمعيشةه ورواتج التعليمه تااليف ليه بما الاام ه المالي الدعم عبداهلل الملك عةبجام اتلتحاأ شروط ليلم تتولر الجين والماهلين العالية المواهج أصحاج
 درجة طالج بصاتلم عبداهلل الملك بجامعة الطالج هاتس يلتحأ سوف التورج وعند. الملني والتطوير الصياية اإلدراس أنشطة برنامج من واتستاادة
 .بالاام  مصاريالا الجامعة تتحم  دراسية بمنحة العليا دراساتلم تستاما  ه م2011 أو م2010 سبتمبر لي الماجستير

 :والمحاضرات العمل ورش

 .هن1430-3-11 الموالأ اأحد يوم وجلك(  statement of purpose) اتابة اياية عن للطالج عم  ورشة إقامة تم -
 .هن1430-3-12 الموالأ اتدنين ومي وجلك(  statement of purpose) اتابة اياية عن للطالبا  عم  ورشة إقامة تم -
 والتقنية للعلوم عبداهلل الملك جامعة من ولد بواسطة بالمنحة المتعلقة اأسئلة أهم عن واتجابة به اتلتحاأ واياية البرنامج عن تعرياية محاضرا  تن يم -

 .المل  لي الطالبا  قسم لي للطالبا   لرا   2-12 من هن1430-3-20 الموالأ الدالداس يوم وجلك

 والتقنية للعلوم عبداهلل الملك جامعة من ولد بواسطة بالمنحة المتعلقة اأسئلة أهم عن واتجابة به اتلتحاأ واياية البرنامج عن تعرياية محاضرا  تن يم -
 .  للطالج عصرا   4-2 من هن1430-3-20 الموالأ الدالداس يوم وجلك

 : عبدهللا الملك جامعة من االستكشاف منحة على الحاصلين الطالب أعداد

 :هـ1429/1430  الدراسي العام نهاية حتى

 .طالبا   14 اأو  الدراسي الاص  لي الطالج عدد -

 .طالج 3 الاص  بنلاية وتورج 14 الداني الدراسي الاص  لي الطالج عدد -
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 :هـ1430/1431  الدراسي العام من األول الدراسي الفصل

 .واحد طالج تورجلم والمتوق  طالبا ه 10 اأو  الدراسي الاص  لي الطالج عدد -



طالب القوات الجوية المبتعثين: -2

 وتقديم المشترك البحدي التعاون والللا من يتم سعود الملك جامعة و السعودية الملاية الجوية القوا  بين هنه1428-12-2 بتاريخ اتااقية توقي  تم
 مجا  لي التعاون اجلك. عاليا   تأهيال   ماهلة عالية ووبرا  متمي ة اااسا  من الجامعة دىل يتولر لما وجلك والبحوث والدراسا  اتستشارية الودما 
 اتهتماما  لتحقيأ تلدف متعددة مجات  لي الجامعة لي الباالوريوس لدراسة الجوية القوا  طالج من لعدد ابتعاث برامج تقديم ومنلا التدريج

 .المشتراة

 من العديد عقد تم حيث البرنامج من المرجوة اأهداف لتحقيأ الال مة الودما  وتقديم المبتعدين الطالج متابعة ىعل الداولي اتبتعاث برنامج ويحرص
 .الطالبية الحات  بع  ومناقشة التوصصا  على الطالج لتو ي  المتبعة اآللية تحديد تضمن  اتجتماعا 

 :تنفيذها تم التي المحاضرات

 

 هن.19/4/1430قائد القوا  الجوية الملاية السعودية يوم اأربعاس  ا  الجوية لمقابلة سمو الاريأ رانالتنسيأ لمقابلة م  طالج القو  -

 هن لي السنة التحضيرية.15/5/1430الترتيج م  طالج القوا  الجوية لمقابلة ولد من ضباط القوا  الجوية بتاريخ   -
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بتعدين لي الية اللندسة والية علوم الحاسج اآللي والمعلوما  لمساعدتلم لي اوتيار إقامة محاضرة للدلعة اأولى عن التوصصا  المتاحة للطالج الم -
 .هـ1430/ 11/ 21 االثنين يوم وذلكتوصصاتلم. 

 هن.22/12/1430الترتيج الجلا  المعنية لي إدارة تدريج القوا  الجوية لمقابلة طالج القوا  الجوية الدلعة اأولى وجلك يوم اأربعاس  -

 .هن12/5/1431رة للدلعة الدانية للتعريف بالبرنامج بحضور ممد  إلدارة التدريج من القوا  الجوية لي يوم اتدنين إقامة محاض -

 :ببرنامج الحاليين الطالب أعداد

 .طالبا   33( اأولى الدلعة)  هن1429/1430 الدراسي للعام الداني الدراسي الاص  بداية من المسجلين الطالج عدد -

 .طالبا   30 هن1430/1431 الدراسي للعام الداني الدراسي الاص  بداية من مسجلينال الطالج عدد  -

 
 

طالب شركة سابك: -3

 :واإلجراءات المهام

جراس للبرنامج الطالج ترشيح بوصوص سابك شراة م  التنسيأ -1  .اتبتعاث ببرنامج لقبوللم تمليدا   الشوصية المقابال  واد

 .سابك شراة لي الصياي بالتدريج للقيام اللندسة بالية التدريج وطلشر  والستولين المبتعدين الطالج متابعة -2

 . سابك شراة لمنسأ واص ماتج تجلي  -3

 .اأنية واتحتياجا  المستودمة الواما  وتولير اتتااقية لي المحددة التوصصا  لي التورج مشاري  دعم -4
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برا  العالمية ديا المنت لي للمشاراة وتشجيعلم المتوصصة العلمية الطالبية الجمعيا  دعم -5 اسابلم نشاطلم واد  .الال مة الملارا  واد

 .الطالبية والحوارا  العلمية للقاسا  قاعا  تجلي  -6

 .واتستجاار بالمطالعة الواصة القاعا  وتجلي  الحاسوبية البرامج تولير وال  من للطالج الاني الدعم تحسين -7

 .اتتااقية بنود لتطبيأ الشراة م  التواص  -8

 : سابك شركة قبل من المبتعثين بالطال أعداد

 .طالبا   21 هن1429/1430 الدراسي للعام الداني الدراسي الاص  لي الطالج عدد -

 .طالبا   15 هن1430/1431 الدراسي للعام اأو  الدراسي الاص  لي الطالج عدد -

 
 
 
 

 عاية الطالب المتفوقين في الرياضيات والفيزياء واإلحصاء:ر -4

-7-8 بتاريخ الجامعة مدير معالي والأ لقد ه واإلحصاس والاي ياس الرياضيا  مد  العلمية التوصصا  لي التعليم مورجا  طويرت على الجامعة من حرصا  
 لي متمي ين طالج استقطاج إلى المشروع هجا ويلدف. العلوم الية من والمقدم واإلحصاس والاي ياس الرياضيا  لي المتاوقين الطالج رعاية مشروع على هن1431

 علوم دراسة إلى الرياضية المواهج جو  الطالج اتجا  لمالح  وجلك. التوصصا  هج  لي الطالج مستوى رل  لي للمساهمة واإلحصاس والاي ياس الرياضيا 
 عن لينالماه الطالج ع وف أسباج لعالج ومحاولة. الواص أو الحاومي القطاع لي سواس التوصصا  تلك لي المتاحة العم  لرص إلى بالن ر أورى
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 هج  لطالج ماالآ  منه يصرف وارجية جلا  من أو الجامعة من يمو  منح برنامج اعتماد اقتراح تم لقد اإلحصاس أو الاي ياس أو الرياضيا  لي التوصص
 . محددة وشروط ضوابط ولأ( 4) التراامي للمعد  أدنى حد على يحال ون ممن اأقسام

 :واإلجراءات المهام

 الوارجية الجلة من للطالج اإلضالية الماالآ  وصرف والمتابعة الترشيح معايير لتحديد واإلحصاس والاي ياس الرياضيا  أقسام نم لجنة تشاي  متابعة -
 .الجامعة مدير معالي توجيه ولأ التاصيلية الدراسة مشروع سير ومتابعة الداعمة

 الشيخ أسرة صندوأ من مقدما   والتموي  هن1431/1432 الدراسي العام وال  ا الرياضي بقسم لاللتحاأ التحضيرية السنة من طالج ومسة باستقطاج البدس -
 .عليلا المتاأ الالئحة ولأ القادمة الدالدة اأعوام وال  المستحقين الطالج ماالآ  لصرف وجلك القوي  عبدالرحمن
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 األكاديمية األقسام تطوير مشاريع

 :قدمة للمنافسةالمشاريع الم (1

 

 توصية اللجنة المشروع القسم اسم الكلية م
  

 1 ضمن برامج المنافسة, يعاد الستكمل اوجه النقص خطة تطوير قسم علم النفس علم النفس التربية 1
 

2 
التربية/مركز 

الدراسات الجامعية 
 للبنات

 1 نقصضمن برامج المنافسة, يعاد الستكمل اوجه ال مقترح لتطوير برامج قسم الثقافة االسالمية الثقافة االسالمية
 

3 
ادارة االعمال/مركز 
الدراسات الجامعية 

 للطالبات
 1 ضمن برامج المنافسة, يعاد الستكمل اوجه النقص تطوير التدريب الميداني لطالبات كلية ادارة االعمال ادارة االعمال

 

 تطوير البرنامج التعليمي لدرجة البكالوريوس العلوم االشعاعية العلوم الطبية التطبيقية 4
المشاريع المقترحة, يعاد الستكمال اوجه  ضمن

 النقص
1 

 

 العلوم الطبية التطبيقية 5
التكنولوجيا الطبية 

 الحيوية
 1 ضمن المشاريع المقترحة, مراجعة الميزانية تطوير قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية

 

 وحدة اللغات اللغات والترجمة 6
حدة اللغات: إنشاء بنك أسئلة لمقررات اللغة االنجليزيه بو

نظام معلوماتي لتصميم االمتحانات وتصحيحها آلياً 
 باستخدام االنترنت

 1 ضمن المشاريع المقترحة
 

 1 ضمن المشاريع المقترحة تطوير المهارات اللغوية والترجمة التخصصية اللغات اآلسيوية اللغات والترجمة 7
 

 وحدة اللغات اللغات والترجمة 8
االنجليزية بوحدة اللغات إلى  تحويل بعض مقررات اللغة

 مقررات إلكترونية وتفعيلها باستخدام االنترنت
 1 ضمن المشاريع المقترحة

 

 التربية 9
رياض 

 االطفال/طالبات
 د.السبيعي 1 يعاد للقسم الستكمال جوانب النقص بالتفصيل تطوير برنامج قسم التربية ورياض االطفال االكاديمي

 د.السبيعي 1 يعاد الستكمال جوانب النقص برنامج تطوير الخطط الدراسية بقسم التربية الخاصة ةالتربية الخاص التربية 10
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 د.السبيعي 1 ضمن المشاريع المقترحة برنامج السنة التحضيرية للصم المقبولين في الجامعة التربية الخاصة التربية 11

 د.فهد 1 يعاد الستكمال المحور االول قسم التشريح كما يجب أن يكون رؤية مستقبلية التشريح الطب 12

 د.فهد 1 يعاد الستكمال النواقص الكتاب االلكتروني الجراحة الطب 13

 د.الواصل 1 ضمن برامج المنافسة الطالب المتميزون في الرياضيات الرياضيات العلوم 14

 العلوم 15
النبات واالحياء 

 الدقيقة
 د.الواصل 1 ضمن برامج المنافسة لجزئيةبرنامج تعليمي وتدريبي لألحياء الدقيقة ا

 هندسة كيميائية الهندسة 16
استخدام التعليم االفتراضي في تدريس مقررات الهندسة 

 الكيميائية
 د.الحقيل 1 ضمن برامج المنافسة ويعاد لالستكمال

 نحو قسم متميز في تعليم الهندسة الكهربائية هندسة كهربائية الهندسة 17
سة بعد استكمال النواقص على أن جيد وقابل للمناف

يركز على مجموعة محددة ضمن مشاريع المرحلة 
 االولى .

 د.الحقيل 1

18 
عمادة التعليم 
  االلكتروني

 أقسام 10تطوير بيئة التعليم االلكتروني في 
جيد وقابل للمنافسة بعد استكمال النواقص على أن 

 يخفض عدد األقسام ونقترح األقسام األكاديمية
 الحقيلد. 1

 المجتمع بالرياض 19
العلوم الطبية 

 التطبيقية
 د.الحقيل 1 جيد وقابل للمنافسة, يطلب تفصيل الميزانية التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

 المعلمين 20
المناهج وطرق 

 التدريس
 د.العمير 1 ضمن برامج المنافسة تطوير برنامج التربية الميدانية

 د.فهد 1 ضمن برامج المنافسة الستراتيجية لتطوير العملية التعليمية للقسمالخطة ا الباطنة الطب 21

 د.فهد 1 ضمن برامج المنافسة الخطة االستراتيجية لتطوير العملية التعليمية للقسم العناية المركزة الطب 22

 المعلمين 94
مركز التدريب 
 وخدمة المجتمع

 د.المبرد 1 برامج المنافسة, وتستكمل أوجه النقص ضمن مركز التميز البحثي لتعليم الصفوف االولية

 المعلمين 124
المناهج وطرق 

 التدريس
 1 ضمن برامج المنافسة, وتستكمل أوجه النقص تطوير قسم المناهج وطرق التدريس

 

23 
علوم األغذية 

 والزراعة
علوم األغذية 

 والتغذية
 د.الغامدي 1 ضمن برامج المنافسة تطوير العملية التعليمية واستراتيجيات التعليم في القسم

24 
علوم األغذية 

 والزراعة
 وقاية النبات

برنامج الجودة الشاملة لتطوير وحدة المبيدات والسموم 
 البيئية للوصول الى مستوى االعتماد الدولي

 د.الغامدي 1 ضمن برامج المنافسة
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 م24
وكيل الجامعة للشئون 
  التعليمية واألكاديمية

 د.العمير 1 ضمن برامج المنافسة زين عن بعداستقطاب المتمي

 الثقافة االسالمية التربية م24
تطوير مقررات متطلبات الجامعة من مواد الثقافة 

 االسالمية
 د.السبيعي 1 ضمن برامج المنافسة

 م24
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 الكلية

تطوير البرامج والعملية التعليمية في برنامج العلوم 
 بيعية والهندسيةالط

 د.السبيعي 1 ضمن برامج المنافسة, وتستكمل أوجه النقص

 م24
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 الكلية

توأمة المناهج األكاديمية بالكلية مع كليات المجتمع 
 بالجامعات االجنبية المؤدي إلى االعتماد االكاديمي

 سبيعيد.ال 1 ضمن برامج المنافسة, وتستكمل أوجه النقص

 السياحة واالثار 25
االدارة السياحية 

 والفندقية
تطوير المقررات الدراسية الكترونياً طبقاً لمعايير الجودة 

 العالمية
 1 ضمن برامج المنافسة, وتستكمل أوجه النقص

 

 السياحة واالثار 26
االدارة السياحية 

 والفندقية

ودة تطوير المهارات العلمية والعملية طبقاً لمعايير الج
العالمية في اطار التعاون المشترك مع كبرى الجامعات 
 االوربية واالسيوية المتخصصة في مجال االدارة السياحية

 1 ضمن المشاريع المقترحة, وتستكمل أوجه النقص
 

 السياحة واآلثار 27
 

برنامج تطوير خبرات وقدرات طالب قسم االثار في مجال 
 البحث والتنقيب الميداني

 د.السبيعي 1 المنافسة ضمن برامج

 السياحة واآلثار 28
 

برنامج تدريبي لطالب وطالبات الدراسات العلياء في 
 التطبيقات المرتبطة بمجال االثا ر

 د.السبيعي 1 ضمن برامج المنافسة

 السياحة واآلثار 29
إدارة موارد 

التراث واالرشاد 
 السياحي

 د.السبيعي 1 ضمن برامج المنافسة س للقسمبرنامج تطوير الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريو

30 
  

تفعيل الواجبات المنزلية في الكليات العلمية بالجامعات 
 السعودية

 د.السبيعي 1 ضمن برامج المنافسة

 د.السبيعي 1 ضمن برامج المنافسة برنامج تطوير متحف قسم االثار اآلثار السياحة واآلثار 31

 د.السبيعي 1 ضمن برامج المنافسة مج تحويل المقررات الدراسية الى مقررات الكترونيةبرنا اآلثار السياحة واآلثار 32

33 
علوم االغذية 

 والزراعة
 وقاية النبات

تحديث وتطوير الخطط الدراسية لمرحلتي البكلوريوس 
 والدراسات العلياء

 3 يعاد إلستكمال أوجه النقص
 

 3يعاد, لتفصيل الميزانية لينسجم مع مراحل اعداد نامج دبلوم الدراسات العليا في صحة وانتاج الحيوان بر االنتاج الحيوانيعلوم االغذية  34
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 المشروع وليس للتشغيل والدواجن في المناطق الحارة والزراعة

 د.الواصل 3 يعاد إلستكمال أوجه النقص دراسة وتطوير الفرص الوظيفية لخريجي كلية العلوم ادارة الكلية العلوم 35

 د.السبيعي 3 ضمن برامج المنافسة, وتستكمل أوجه النقص بناء الكائنات التعليمية العلمية الديناميكية المعاصرة الرياضيات العلوم م35

 د.الواصل 3 يعاد, يدمج مع برنامج تطوير الفرص الوظيفية نادي المبادرة إدارة الكلية العلوم 36

37 
عمادة تطوير 

  المهارات
 د.الحقيل 3 يعاد إلستكمال أوجه النقص عددة بجامعة الملك سعودوحدة الوسائط المت

38 
الهندسة وعلوم 
 الحاسب بالخرج

 د.الحقيل 3 يعاد الستكمال النواقص تطوير االقسام بكلية الهندسة وعلوم الحاسب بالخرج علوم الحاسب

 اآلداب 39
اللغة االنجليزية 

 وادابها
 يزية وآدابهابرنامج تطوير قسم اللغة االنجل

يعاد,مع التركيز على احد المحاور المذكورة 
 واستكمال مواصفات المشروع

 د.العمير 3

 الخطة التنفيذية لتطوير قسم التاريخ التاريخ اآلداب 40
يعاد,للتركيز على ثالثاً ورابعاً وبناء عليه يعاد 

 تفصيل الميزانية
 د.العمير 3

 الطب 41
األنف واالذن 

 والحنجرة
 د.فهد 3 يعاد الستكمال اوجه النقص التطويرية للقسمالخطة 

 د.الغامدي 3 يعاد, يقترح اختيار برنامج ويكتب فيه بالتفصيل برامج( 4تطوير قسم تدريب المعلمين ) تدريب المعلمين معهد اللغة العربية 42

43 
علوم األغذية 

 والزراعة
علوم األغذية 

 والتغذية
 تطوير الخطط والبرامج الدراسية

يعاد, يركز على الخطة الدراسية في برنامج 
 البكلوريوس فقط

 د.الغامدي 3

44 
علوم األغذية 

 والزراعة
 االرشاد

تطوير البرامج والعملية التعليمية بقسم االرشاد الزراعي 
 والمجتمع الريفي

 د.الغامدي 3 يعاد, يركز على برنامج واحد فقط

 بية الفنيةتطوير قسم التر التربية الفنية التربية 45
يعاد, للتركيز على برنامج محدد فقط مع استكمال 

 المواصفات الفنية بشكل تفصيلي
 د.المبرد 3

 االقتصاد إدارة االعمال 46
تطوير القسم االكاديمي/االستراتيجية التطويرية والخطة 

 التنفيذية لقسم االقتصاد
 د.المبرد 3 يعاد,للتركيز على برنامج واحد ففقط

 تطوير البرامج والعملية التعليمية االمراض علم الطب 47
الختيار برنامج محدد مع التركيز على تفصيل ‘يعاد

 المواصفات الفنية
 د.المبرد 3

 التمريض 48
 

 الخطة االستراتيجية لكلية العلوم
يعاد, للتركيز على جانب واحد مع توضيح 

 المواصفات الفنية
 د.الواصل 3
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49 
العلوم والدراسات 

  بناتالطبية لل
 2 يعاد, ضمن المرحلة الثانية من البرنامج مركز تجانس وتعدد التخصصات الحيوية والصحية

 

50 
علوم االغذية 

 والزراعة
 2 يعاد, في المرحلة الالحقة تطوير معامل قسم التربة وجعلها معامل مرجعية علوم التربة

 

51 
علوم االغذية 

 والزراعة
 2 يؤجل للمرحلة الرابعة واألفات الزراعيةوحدة تشخيص االمراض  وقاية النبات

 

52 
علوم االغذية 

 والزراعة
 وقاية النبات

التقنيات الحديثة في مجال تصنيف ومكافحة الحشرات 
 الناقلة لالمراض

 2 يؤجل للمرحلة الرابعة
 

53 
علوم االغذية 

 والزراعة
 2 يؤجل للمرحلة الرابعة المركز الوطني لمعلومات المبيدات بجامعة الملك سعود وقاية النبات

 

54 
علوم االغذية 

 والزراعة
 2 يؤجل للمرحلة الرابعة دورات تدريبية في تشخيص آفات وامراض النخيل وقاية النبات

 

 العلوم الطبية التطبيقية 55
علوم صحة 

 المجتمع
 د.المبرد 2 يؤجل للمرحلة الالحقة خدمة هاتف الحمية

 التربية 56
رياض 

 االطفال/طالبات
مل موقع استشارات تربوية وتعليمية في موقع قسم ع

 رياض االطفال
 د.السبيعي 2 يؤجل للمرحلة الالحقة, ويطلب االستكمال في حينه

 د.السبيعي 2 يؤجل للمرحلة الثانية مركز التميز للتربية الخاصة التربية الخاصة التربية 57

 د.السبيعي 2 المرحلة الالحقة رةإعداد مترجمين في لغة االشا التربية الخاصة التربية 58

 د.فهد 2 المرحلة الثانية تطوير البحث العلمي في قسم الجراحة الجراحة الطب 59

 د.فهد 2 المرحلة الثانية مركز متميز لعالج امراض القولون والمستقيم الجراحة الطب 60

 العلوم 61
النبات واالحياء 

 الدقيقة
 د.الواصل 2 يؤجل للمرحلة الثانية بيئة النباتيةالبرنامج التأهيلي للمحافظة على ال

 العلوم 62
النبات واالحياء 

 الدقيقة
 د.الواصل 2 يؤجل للمرحلة الثانية البرنامج التأهيلي في اقتصاديات النبات

 المجتمع بحريمالء 63
العلوم الطبيعة 

 والتطبيقية
دراسة تطوير برنامج علوم الحاسب االلي بقسم العلوم 

 لتطبيقيةالطبية وا
 د.فهد 2 المرحلة الرابعة

 د.العمير 2 يؤجل للمرحلة الرابعةالعمل مع المتطوعين لزيادة جودة مساهمتهم في العمل الدراسات  اآلداب 64
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 االجتماعي الخيري االجتماعية

 تفعيل موقع القسم على شبكة المعلومات التربية الخاصة التربية 65
مال اوجه يؤجل للمرحلة الرابعة ويطلب استك

 النقص...
 د.السبيعي 2

 
الدراسات التطبيقية 

 وخدمة المجتمع
 الكلية

مركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية الدراسات التطبيقية 
 وخدمة المجتمع

 د.فهد 2 المرحلة الرابعة

 4 منافسهليس ضمن برامج ال تطوير معامل قسم العلوم االشعاعيه العلوم االشعاعية العلوم الطبية التطبيقية 66
 

 4 )يؤجل(ليس ضمن برامج المنافسه  قسم الصيدالنيات نحو العالمية )التطوير االكاديمي( الصيدالنيات الصيدله 67
 

 4 )في هذه المرحله(ليس ضمن برامج المنافسة  مركز تطوير وقياس مهارات االتصال بكلية الهندسة الهندسة الكهربائية الهندسة 68
 

69 
علوم االغذية 

 زراعةوال
وقاية النبات/وحدة 

 ابحاث النحل
 4 ليس ضمن برامج المنافسة دبلوم عالي في تقنية وادارة المناحل

 

70 
كليةعلوم الحاسب 

 والمعلومات
تكنولوجيا 
 المعلومات

إعداد الخطة االستراتيجية لبرنامج تطوير االقسام 
 االكاديمية النسائية بكلية علوم الحاسب والمعلومات

 د.الواصل 4 ت المنافسةليس ضمن مجاال

 العلوم الطبية 71
علوم التأهيل 

 الصحي
معهد التأهيل الصحي بجامعة الملك سعود, الجودة في 

 التعليم, البحث العلمي, والخدمات الصحية
 د.الواصل/المبرد 4 ليس ضمن مجاالت المنافسة

 المجتمع 72
 

 صلد.الوا 4 ليس ضمن برامج المنافسة برنامج التبادل الطالبي

73 
العلوم/أقسام العلوم 
 والدراسات الطبية

 د.الواصل 4 ليس ضمن برامج المنافسة تطوير الخطة االستراتيجية لقسم الكيمياء الحيوية الكيمياء الحيوية

 العلوم االشعاعية العلوم الطبية التطبيقية 74
برنامج التجسير لنيل درجة البكلوريوس لحملة دبلوم فني 

 االشعة
 د.المبرد 4 امج المنافسةليس ضمن بر

 اللغات والترجمه 75
اللغات االوربية 

 والترجمة
 د.الواصل 4 )في الوقت الراهن(ليس ضمن برامج المنافسة  تطوير قسم اللغات االوربية والترجمة

 د.المبرد 4 افسةليس ضمن برامج المن الزمالة الصيدلية في االبحاث التطبيقية االكلينيكية الصيدلة االكلينيكية الصيدلة 76

 د.المبرد 4 ليس ضمن برامج المنافسة برنامج دكتور صيدله موازي الصيدلة االكلينيكية الصيدلة 77

78 
العلوم/أقسام العلوم 
 والدراسات الطبية

االحصاء وبحوث 
 العمليات

 د.المبرد 4 ليس ضمن برامج المنافسة الداعم لصناعة القرارات )المعلومات واالحصاء(

 داباآل 79
اللغة العربية 

 وآدابها
 د.العمير 4 ليس ضمن برنامج المنافسة في هذه المرحلة تأسيس برنامج سمات الشخصية
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 الطب 80
طب العائلة 

 والمجتمع
 د.فهد 4 ليس ضمن برامج المنافسة برنامج الدراسات العليا في الصحة العامة

 د.الواصل 4 ليس ضمن برامج المنافسة العلومإعداد الخطة االستراتيجية لكلية  إدارة الكلية العلوم 81

 د.الواصل 4 ليس ضمن برامج المنافسة تطوير قسم الجيولوجياء االكاديمي الجيولوجياء العلوم 82

83 
العلوم/أقسام العلوم 
 والدراسات الطبية

 د.الواصل 4 ليس ضمن برامج المنافسة تطوير االقسام االكاديمية عدة اقسام

84 
 كلية المجتمع
 بحريمالء

العلوم الطبية 
 التطبيقية

دراسة تحويل األعمال االدارية لقسم العلوم الطبية الى 
 اعمال تشغيلية بالطالب

 د.الواصل 4 ليس ضمن برامج المنافسة

85 
علوم الحاسب 

 والمعلومات
تكنولوجيا 
 المعلومات

 د.الحقيل 4 ليس ضمن برامج المنافسة تطوير االقسام االكاديمة النسائية

86 
االنظمة والعلوم 

 السياسية
القانون التجاري 

 والجنائي
 د.العمير 4 ليس ضمن برامج المنافسة مسودة اولية للبرامج التطويرية لقسم القانون...

 الحاسب االلي المعلمين 87
تطوير قسم الحاسب االلي وتنفيذ الدبلومات المهنية 

 المتخصصة
 د.العمير 4 ليس ضمن برامج المنافسة

88 
لعلوم االدارية ا

  واالنسانية بالمجمعة
 د.العمير 4 ليس ضمن برامج المنافسة متميزون

89 
االنظمة والعلوم 

 السياسية
 د.العمير 4 اليدخل ضمن برامج المنافسة تصور قسم العلوم السياسية لخطة التطوير االكاديمي العلوم السياسية

90 
االنظمة والعلوم 

 السياسية
 القانون العام

المواد التي يدرسها قسم القانون العام بمرحلة  تطوير
 البكلوريوس

 د.العمير 4 ليس ضمن برامج المنافسة

91 
االنظمة والعلوم 

 السياسية
 د.العمير 4 ليس ضمن برامج المنافسة خمسة برامج القانون المدني

92 
علوم األغذية 

 والزراعة
علوم األغذية 

 والتغذية
 د.الغامدي 4 ليس ضمن برامج المنافسة ماد االكاديمي في  القسمتطوير الجودة التعليمية واالعت

93 
علوم األغذية 

 والزراعة
 التربة

تطوير مختبرات ومعامل قسم علوم التربة للحصول على 
 االعتماد المرجعي في التحاليل

 د.الغامدي 4 ليس ضمن برامج المنافسة في هذه المرحلة

 السياحة واآلثار 95
 

 د.السبيعي 4 ليس ضمن برامج المنافسةطاع الحكومي والخاص في توظيف تفعيل مشاركة الق
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 طالب الكلية

 السياحة واآلثار 96
 

 د.السبيعي 4 ليس ضمن برامج المنافسة االرشاد الطالبي لطالب كلية السياحة واالثار

 السياحة واآلثار 97
 

برنامج تطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس في تقنيات 
 ثة في مجاالت السياحة واالثارالتعليم الحدي

 د.السبيعي 4 ليس ضمن برامج المنافسة

 السياحة واآلثار 98
 

 د.السبيعي 4 ليس ضمن برامج المنافسة برنامج الجوائز والحوافز للمتميزين من منسوبي الكلية

 د.السبيعي 4 منافسةليس ضمن برامج ال المؤتمر الدولي السنوي لقسم التربية الخاصة التربية الخاصة التربية 99

100 
علوم االغذية 

 والزراعة
 الهندسة الزراعية

التطوير االكاديمي لبرنامج هندسة النظم الحيوية الزراعية 
 ومياة الري

 5 غير مستوفي
 

101 
علوم االغذية 

 والزراعة
 االنتاج النباتي

 
 5 غير مستوفي

 

 د.فهد 5 ي وغير محددغير مستوف تطوير قسم جراحة العظام جراحة العظام الطب 102

 د.السبيعي 5 غير مستوفي للمواصفات الفنية دعم العملية التعليمية والبحثية بقسم التربية الخاصة التربية الخاصة التربية 103

 ادارة االعمال بالخرج 104
 

 6 الينطبق البرامج التطويرية على مستوى االقسام االكاديمية
 

105 
علوم االغذية 

  والزراعة
 6 الينطبق ة االعالمية لكلية علوم االغذية والزراعةالخط

 

106 
العلوم الطبية التطبيقية 

 بالخرج
 6 الينطبق برنامج دكتوراه العالج الطبيعي التأهيل الصحي

 

107 
العلوم الطبية التطبيقية 

 بالخرج
االشعة والتصوير 

 الطبي
 6 الينطبق استحداث تخصص الفيزياء الطبية

 

 6 الينطبق تطوير قسم وقاية االسنان )نحو بيئة اكاديمية معاصره( وقاية االسنان طب االسنان 108
 

 6 الينطبق خطة دراسية جديدة للقسم صحة االسنان العلوم الطبية التطبيقية 109
 

 6 الينطبق رؤى لتطوير قسم علم االدوية علم االدوية الطب 110
 

111 
اقسام العلوم 

والدراسات الطبية 
 للطالبات

 6 الينطبق رؤى لتطوير قسم الكيمياء لكيمياءا
 

112 
اقسام العلوم 

والدراسات الطبية 
 6 الينطبق تطوير البرنامج االكاديمي الفيزياء
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 للطالبات

113 
اقسام العلوم 

والدراسات الطبية 
 للطالبات

 6 الينطبق رؤى لتطوير القسم الرياضيات
 

 6 الينطبق برنامج تدريبي للتصوير المتقدم للثدي عيةالعلوم االشعا العلوم الطبية التطبيقية 114
 

 التربية الخاصة التربية/اقسام الطالبات 115
إعداد وثيقة حقوق الطالب وهيئة التدريس من ذوي 

 االعاقة بجامعة الملك سعود
 د.السبيعي 6 ليس ضمن برامج المنافسةالينطبق, 

 التربية 116
رياض 

 االطفال/طالبات
 د.السبيعي 6 الينطبق علمي والتربوي بقسم رياض االطفالتطوير البحث ال

 التربية الخاصة التربية 117
عقد الندوة الوطنية في التعليم العالي لذوي االعاقة 

 الموهوبين
 د.السبيعي 6 الينطبق

 التربية الخاصة التربية 118
عقد الندوة الوطنية في التدريب الميداني في مجال التربية 

 الخاصة
 د.السبيعي 6 قالينطب

 د.السبيعي 6 الينطبق موقع لتعليم لغة االشارة التربية الخاصة التربية 119

120 
اآلداب والعلوم بوادي 

  الدواسر
 د.العمير 6 الينطبق مشروع تطوير االقسام االكاديمية

 ادارة االعمال 121
نظم المعلومات 

 االدارية
ظم برنامج تطوير الخطط والبرامج الدراسية بقسم ن

 المعلومات
 7 لم يحقق الحد االدنى الالزم من المواصفات الفنية

 

 اللغات والترجمه 122
 

تحويل مشاريع الترجمة لطالب كلية اللغات والترجمة من 
 PDFنسخ ورقية الى نسخ رقمية على شكل ملفات 

 8 المشروع عام اليرقى للمنافسة
 

123 
العلوم مركز اقسام 
العلوم والدراسات 

 بالملزالطبية 

النبات واالحياء 
 الدقيقة

تحقيق معايير الجودة واالعتماد االكاديمي لقسم النبات 
 واالحياء الدقيقة

اليرقى لمستوى المنافسة, برنامج شامل وغير 
 محدد

8 
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 :برنامج تطوير األقسام األكاديمية في الجامعات السعوديةفي  المشاريع الفائزة (2

 

 المشروع القسم الكلية م
 اإلسالمية الثقافة مواد من الجامعة متطلبات مقررات تطوير الثقافة اإلسالمية ربيةالت 1
سعود المل  جامعة في النف  علم قسم تطوير خطة علم النف  التربية 2  
 الكترونية مقررات إلى االنجليزية اللغة مقررات تحويل وحدة اللغات اللغات والترجمة 3

 الحاسب شبكات باستخدام وتفعيلها
 قسم في التخصصية والترجمة اللغوية المهارات وتطوير تعليم اللغات اآلسيوية اللغات والترجمة 4

.اآلسيوية اللغات  
العلوم الطبية  5

 التطبيقية
 العلققوم لقسققم البكققالوريوس لدرجققة التعليمققي البرنققامج تطققوير العلوم اإلشعاعية

 اإلشعاعية
تدريب الميداني للطالباتتطوير ال اإلدارة المالية إدارة األعمال 6  
الكترونية مقررات إلى الدراسية المقررات تحويل اآلثار السياحة واآلثار 7  
 تطوير الخطط والبرامج الدراسية  الهندسة الكهربائية الهندسة 8

 إعداد ومتابعة المقررات النظرية 

 إعداد ومتابعة المقررات الدراسية العملية 

 ات الدراسيةرسم السياسات المستقبلية للمقرر 

 الهندسقققققة لقسقققققم األكاديميقققققة الخطقققققة دراسقققققة 

 العالمية بالجامعات الكهربائية

 تطوير الخطة الدراسية للدراسات العليا 

 تطوير مشاريع التخرج باألقسام 

 بالمقررات مرتبطة طالبية أنشطة مركز إنشاء   
وكالقققققققة التطقققققققوير  العلوم 9

 والجودة
 لخريجقي المبادرة ثقافة وبذر الوظيفية الفرص وتطوير دراسة

 العلوم كلية
هندسة وعلوم  10

 الحاسب بالخرج
  تحديث الخطط الدراسية 
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 العمل لسوق األعمال وهيئات المنظمات مع التفاعل 

 

 

 

 :اللجنة الدائمة للنظر في حاجة الجامعة إلى المتعاونين من خارجها للقيام بتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها

 

 مهامها: - أ
 هيئقة أعضقاء بغيقر االسقتعانة عمليقة تقنظم التقي الحقاالت لتحديقد ضقوابط واقتقراح ومعاهدها، الجامعة كليات في بالتدري  للقيام خارجها من المتعاونين إلى الجامعة حاجة في النظر 

 .األكاديمية األقسام في التدري  هيئة ألعضاء التدريسية األعباء ضوء في المحاضرات إلقاء في التدري 

 التدريسقية الوحقدات ذلق  فقي بمقا المحقددة للضقوابط اسقتيفائها مقن والتأكقد الجامعقة، فقي األكاديميقة األقسقام كافقة فقي حكمهم في ومن التدري  هيئة ألعضاء التدريسية األعباء تدقيق 

 .القسم في التدري  هيئة أعضاء عدد مع التدريسية األعباء وتناسب المطروحة، الشعب في الطالب وأعداد الزائدة،
 لذل  المحددة للضوابط وفقا   الجامعة، خارج والتدري  العلمية، الرسائل على  باإلشراف التدري  هيئة ألعضاء بالسماح صيةالتو. 
 التدريسي بالعبء يتعلق فيما واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكيل سعادة من إليها يحال ما دراسة. 

 

 إنجازاتها: - ب
 

o (هـ1430/1431 الدراسي العام من األول الفصل  ) 

 
 : يلي ما خالهلا تناولت هـ،26/2/1431 إىل هـ 1430/ 15/7   من الفرتة يف اجتماعا   وثالثني اثنني للمتعاونني الدائمة اللجنة عقدت  

 

 .التقرير هذا إعداد تاريخ حىت وشقراء واجملمعة باخلرج اجلديدة واجلامعات بالرياض اجلامعة كليات من الواردة التعاون طلبات مجيع دراسة -1
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 مــع والتــدري ، التــدري ، وكــذل  والــدكتورا ، املاجســت ، رســائ  علــ  لإلشــرا  باجلامعــة التــدري  هيئــة أعضــاء بــبع  االســتعانة طلبــات دراســة -2
 .تارخيه حىت اجلامعة، خارج األخرى اجلهات

 الدراســي للعــا  الثــاي الفصــ  يف وخارجهــا الريــاض يف معــةاجلا بكليــات األكادمييــة األقســا  مــن لعــدد الــواردة التدريســية األعبــاء وتــدقي  مراجعــة -3
 .هـ1430/1431 الدراسي للعا  األول والفص  هـ1429/1430

 . واألكادميية التعليمية للشئون اجلامعة وكي /  الدكتور سعادة من إليها احملالة املعامالت من عدد دراسة -4

 رقــــــ  بــــــالتعمي  للكليــــــات واملبلــــــ  اللجنــــــة مــــــن خصيصــــــا   املعــــــد التدريســــــية بــــــاءاألع بنمــــــو ج التقيــــــد بضــــــرورة اجلامعــــــة كليــــــات علــــــ  التأكيــــــد  -5
 .احملدد الوقت يف التدريسية األعباء تل  ورفع هـ14/3/1427وتاريخ 2704000451

 جلميـع لتعـاونا سـاعات وعـدد العلميـة، ومـههالم  مـنه ، السعوديني ونسبة املتعاونني، عدد الفص  هلذا اللجنة ألعمال اإلحصائي التقرير إعداد -6
 اإلشـــرا ، يف باجلامعـــة التـــدري  هيئـــة أعضـــاء مـــن شـــار  مـــن عـــدد يبـــني جـــدوال   يتضـــمن كمـــا(. وطالبـــات طالبـــا  ) باجلامعـــة الكليـــات أقســـا 

 .خارجها األخرى اجلهات مع والتدري  والتدري ،
 :منه تضحوي التقرير، إعداد تاريخ حىت التعاون بطلبات اخلاصة اللجنة لقرارات ملخصا   يلي وفيما

 :يتضح ومنه اللجنة، لقرارت ملخص يبني( 1) رق  اجلدول  ـ  أوال             
 بنسبة ومتعاونة متعاونا  ( 250) منه  السعوديني عدد  ومتعاونة،  متعاونا  ( 318( )هـ1431/هـ1430 األول)  الفص  هلذا املتعاونني عدد  -أ
(78.6.)% 



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 70 

 %(.58.2) بنسبة ومتعاونة متعاونا  ( 318) أص  من( 185) يعملون ال ممن واملتعاونات املتعاونني عدد  -ب

 120) قـــدرها بزيـــادة هــــ1429/1430 الثـــاي الفصـــ  يف( ســـاعة 2120.5) مقابـــ ( ســـاعة 2240.5) الفصـــ  هلـــذا التعـــاون ســـاعات عـــدد -ج
 (.ساعة

 حاجـة األكثـر الخمـس الكليـات أن يتبـين ومنـه كليـة  لكـل ونالتعـا وسـاعات المتعـاونين عـدد إجمـالي يوضـ ( 2) رقـم البيـاني الشـكل/الجدول ـ ثانيا  
 :التالي الترتيب على هي للتعاون

 :الطالب-1
 .ساعة( 133) مبجموع متعاونا   23   التطبيقية الطبية العلو  كلية –أ

 .ساعة( 124) مبجموع متعاونا   19    الرتبية كلية -ب
 .ةساع( 113) مبجموع متعاونا   19    اآلداب كلية - ت
 .ساعة( 87) مبجموع متعاونا   20    العلو  كلية  - ث
 .ساعة( 63) مبجموع متعاونا   16  والرياضية البدنية الرتبية كلية -ج
 الطالبات: -2

 

 ( ساعة610.5متعاونة مبجموع ) 66    كلية الرتبية - أ
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 .ساعة( 222) مبجموع متعاونة   23    اآلداب كلية - ب

  .ساعة( 166) مبجموع وناتمتعا 10   والرتمجة اللغات كلية - ت
 .ساعة( 161) مبجموع متعاونة  21    األعمال إدارة كلية - ث

 .ساعة( 85) مبجموع متعاونة 17     العلو  كلية - ج
 

 :وطالبات طالبا   للتعاون حاجة األكثر الجامعة اتـكلي امـأقس يوض ( 3) رقم الجدول ثالثاـ 
 

 .الفصل لهذا الجامـعة مـع والمتعاونات ونينالمتعا ؤهالتم يوض ( 4) رقم البياني الشكل/الجدول ـ رابعا   
 

  (هــ1428-1423) لألعـوام الماضـية العشـرة بالفصـول مقارنـة الفصـل  لهـذا للتعـاون االحتيـا  يوضـ ( 5) رقم البياني الشكل/الجدول ـ خامسا  
 . هـ1429/1430  الثاني والفصل

 
ــاني الشــكل/الجــدول سادسا ـــ  عــدد أن يتبــين ومنــه (فقــط اللجنــة خــالل مــن) األخــرى  الجهــات مــع الجامعــة منســوبي نتعــاو  يوضــ ( 6) رقــم البي

 22) التـدريس مجـال فـي فقـط الفصـل لهذا( 5) اللجنة خالل من بهم االستعانة تمت الذين بالجامعة التدريس هيئة أعضاء من المتعاونين
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 وكليــة اإلســالمية  ســعود بــن محمــد واإلمــام عبــدالرحمن بنــت نــورة األميــرة بجــامعتي والــدكتورا  الماجســتير  رســائل علــى اإلشــرافو ( ســاعة
 .الحربية عبدالعزيز الملك

 
 :ـاتـــــــــامللحوظــــ

 :ومنها التدريسي والعبء التعاون موضوع على الملحوظات من عددا   تبدي أن اللجنة تود تقدم ما ضوء على
 ــ مـثال   ــ اإلنـاث مـن املههـ  هبـذا تعـاون مـن عـدد أن علمـا   ،!فقـ  البكـالوريو  درجـة هـو( 318) أصـ  من ومتعاونة متعاونا  ( 130) لـ العلمي التأهي  -1

 :التايل النحو عل  امليداي واإلشرا  بالتدري  كلَّفن متعاونة( 68) هو بعليشة للبنات اجلامعية الدراسات مبركز
 .متعاونة( 22) أص  من( 21) األطفال رياض قس  - أ

 متعاونة( 19) أص  من( 19) التدري  وطرق املناهج قس  – ب  

 .متعاونة( 16) أص  من( 9) االجتماعية الدراسات قس  -ت   
 .متعاونة( 14) أص  من( 9) اإلسالمية الثقافة قس  -ث  

 .متعاونات( 10) أص  من( 5) والرتمجة األوروبية اللغات قس  -ج     
     
 .التعاون هذا عل  اجلامعة موافقة عل  احلصول  قب األقسا  بع  قب  من املتعاونني تكليف -2
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 .منها املسبقة املوافقة دون اللجنة من املعتمدة الساعات لعدد األقسا  بع  جتاوز -3
 سـب  وقد لذل ، املنظمة الالئحة مع يتف  ال مبا الكليات بع  يف التخرج، ومشروع امليداي، التدري  مث  املقررات لبع  التدريسي الع ء احتساب -4

 -هــــ1428-هــــ1427 -هــــ1426  هــــ1425-هــــ1424-هــــ1423) األعـــوا  يف الدراســـية للفصـــول ســـابقة تقـــارير يف لـــذل  اللجنـــة أشـــارت أن
 (.هـ1430/1431 األول الفص  -هـ1429

 .كليام  أقسا  لبع  التدريسية األعباء إرسال يف الكليات بع ( تأخر أو) التزا  عد  -5
 .لذل  املعتمدة   بالنما ج التقَّيد وعد  التعاون، طلبات لرفع احملدد باملوعد اتالكلي بع  التزا  عد  - 6
 املعلومـة بتـوف  للطالبـات اجلامعيـة الدراسـات ومركـز  الكليـات علـ  التعمـي  جـرى اجلامعـة مـع يتعـاون مـن اسـتحقاقات صـر  سـرعة يف اللجنة من رغبة-7

 .الغرض هلذا اعد منو ج وف  البن ، إس  و البنكي احلساب  ورق (السعوديني لغ  اإلقامة) املدي السج  عن
 :التوصيات

 :مث  منها، ببع  التذك  املناس  من أنه ترى فإهنا السابقة تقاريرها يف اللجنة لتوصيات امتداد        
 اســتكمال بعــد الزائــدة األعبــاء تلــ  بعــ   لتــدري يشــجعه  مبــا باجلامعــة التــدري  هيئــة ألعضــاء الزائــدة التدريســية األعبــاء مكافــأة يف النظــر إعــادة -1

 .التدريسية أنصبته 

 األقسـا  تلـ  يف احلاصـ  العجـز لسـد للتعـاون احتياجـا   األكثـر األقسـا  يف حكمهـ  يف ومـن التـدري  هيئة أعضاء وظائف من املزيد توف  عل  العم   -2
 .وأكادمييا   علميا   باملههلني
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 . نفسه الدراسي الفص  منتصف  ل  يتجاوز أال عل  املناس ، الوقت يف الفصلية التدريسية باألعباء ةاللجن بتزويد الكليات عل  التأكيد -3
 (. 5 إىل 2 الفقرات) أعال  الواردة اللجنة مالحظات مبراعاة الكليات عل  التأكيد -4

 

 الطالب: 
 ساعة. 64    الرتبية  -الثقافة اإلسالمية - أ
 .ساعة 63  الرياضيةو  البدنية الرتبية كلية-العا  اإلعداد - ب
 ساعة. 51    العلو  -الفيزياء والفل  - ت
 .ساعة 47   اآلداب -وآداهبا اإلجنليزية اللغة - ث

 
 :الطالبات -ب
 .ساعة 254     الرتبية -األطفال رياض -   أ

 ساعة 154    اآلداب -االجتماعية الدراسات – ب

 .ساعة 163.5    الرتبية -التدري  وطرق املناهج – ج
 .ساعة 127  والرتمجة اللغات -والرتمجة األوروبية غاتالل  - د
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 .ساعة 118    الرتبية – اإلسالمية الثقافة -هـ
 .ساعات 107    األعمال إدارة – التسوي   - و
 .ساعة 91     الرتبية -اخلاصة الرتبية -ز 

 
 

 التعاون وساعات املتعاونني أعداد( 2) رقم جدول
 الطـــالب : -أ

 ساعات التعاون عدد المواطنين منهم تعاونينعدد الم الكلية

 87 12 18 العلوم

 133 16 23 العلوم الطبية التطبيقية
 124 19 19 التربية
 113 9 19 اآلداب

 21 3 30 إدارة األعمال
 42 7 9 اللغات والترجمة

 9 3 3 الصيدلة
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 15 3 3 الهندسة
 45 8 8 األنظمة والعلوم السياسية

 39 9 9 السياحة واآلثار
 4 1 1 علوم األغذية والزراعة

 32 8 8 العمارة والتخطيط
 10 2 2 طب األسنان

 3 1 1 المجتمع بالرياض
 9 1 1 علوم الحاسب والمعلومات

 4 1 1 العلوم الصحية للبنين
 63 16 16 التربية البدنية والرياضية

 16 1 5 التمريض

 769 113 149 المجمـــــــــوع
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 البات الط -ب

 األقسام العلمية -1
 ساعات التعاون عدد المواطنات منهن عدد المتعاونات الكلية

 85 13 17 العـلــوم

 85 13 17 المجمــــــــوع

العلوم اإلنسانية -2  

 ساعات التعاون عدد المواطنات منهن عدد المتعاونات الكلية

 إدارة األعمال
21 9 161 

 التربية
66 60 610.5 

 اآلداب
23 19 226 

 اللغات والترجمة
10 5 127 
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 احملافظات بكليات التعاون وساعات واملتعاونات املتعاونني أعداد -ت
 

عدد المواطنين  عدد المتعاونين الكلية
 منهم

 ساعات التعاون

 18 1 2 التربية للبنات بشقراء
 10 - 1 التربية للبنات بالدوادمي 

  12 1 2 العلوم الصحية للبنات بشقراء
 71 8 8 المجتمع بحريمالء

 8 - 3 التربية للبنات بحريمالء 
 32 3 3 التربية للبنات بالمزاحمية
 32  2 4 التربية للبنات بالقويعية

 األنظمة والعلوم السياسية
4 3 39 

 المجمــــــــوع
124 96 1162.5 
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 6 - 1 التربية للبنات بساجر
 14 1 2 العلوم اإلدارية بالخرج
 20 2 2 التربية للبنات بعفيف

 المجمـــــــــوع
28 18 223 
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 : للتعاون حاجة اجلامعة أقسام أكثر( 3) رقم جدول

 )أ( الطالب : 

 الكليــــــــة القسم
عدد 

 المتعاونين
 عدد الساعات

 47 5  اللغة االنجليزية وآدابها

 51 10 العلوم الفيزياء والفلك

 63 16 التربية البدنية والرياضية اماإلعداد الع

 64 8 التربية الثقافة اإلسالمية

 43 5 اآلداب المكتبات والمعلومات

 31 4 العلوم الطبية التطبيقية العلوم اإلشعاعية
 32 4 العلوم الطبية التطبيقية التكنولوجيا الطبية

 331    52 ــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )ب( الطالبات : 

عدد  الكليــــــــة القسم
 عدد الساعات المتعاونات

 رياض االطفال

 التــربيـــة

22 245 
 91 10 التربية الخاصة

 136.5 19 المناهج وطرق التدريس
 118 14 الثقافة اإلسالمية

 127 10 اللغات والترجمة اللغات األوروبية والترجمة
 156 16 اآلداب ات االجتماعيةالدراس

 التسويق
 إدارة األعمال

13 107 
 42 4 االقتصاد

 42 7 العلـــــوم الفيزياء والفلك
  1179.5 115  المجمـــــــــــــوع
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  واملتعاونات املتعاونني مؤهالت( 4) رقم جدول

  ) أ ( مؤهالت املتعاونني 
 المجمــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 
 23 14 6 3 العلوم الطبية التطبيقية

 18 10 4 4 العلوم 
 6 2 2 2 العمارة والتخطيط
 9 5 2 2 اللغات والترجمة
 3 2 1 - إدارة األعمال 

 8 8 - - األنظمة والعلوم السياسية
 19 11 2 6 اآلداب

 9 9 - - السياحة واآلثار
 19 15 3 1 التربية

 3 3 - - الهندسة
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 3 2 1 - الصيدلة
 2 2 - - طب األسنان

 1 - 1 - علوم األغذية والزراعة
 16 6 3 7 التربية البدنية والرياضية

 5 5 - - التمريض
 1 1 - - علوم الحاسب والمعلومات

 1 - 1 - العلوم الصحية للبنين
 1 1 - - المجتمع بالرياض

  147  96  26 25  المجمـــــوع
 
 

 (4ل رقم )تابع جدو

 )ب( مؤهالت املتعاونات
 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة 
 17 1 1 15 العلوم 
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 66 3 14 49 التربية
 10 2 3 5 اللغات والترجمة

 23 1 9 13 اآلداب
 21 - 20 1 إدارة األعمال

  137 7   47  83  المجمـــــــــوع
 

 
 

 ( 4) رقم جدول تابع
 احملافظات بكليات واملتعاونات املتعاونني مؤهالت( ـج)

    

 المجمــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 
 2 - 1 1 التربية للبنات بشقراء

  1 1 - - التربية للبنات بالدوادمي 
 2 - - 2 العلوم الصحية للبنات بشقراء

 8 - - 8 المجتمع بحريمالء
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 3 2 - 1 بحريمالء التربية للبنات 
 3 - - 3 التربية للبنات بالمزاحمية
 4 - - 4 التربية للبنات بالقويعية

 1 1 - 1 التربية للبنات بساجر
 2 1 1 - العلوم واآلداب بالخرج
 2 - - 2 التربية للبنات بعفيف

  28  4 2  30 المجمـــــوع
 

 

 
 : بقةسا بفصول الفصل هذا االحتياج مقارنة( 5) رقم جدول

 

 العام الدراسي
 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الساعات عدد المتعاونين  عدد الساعات عدد المتعاونين 
 1363 199 1824 232 هـ1423
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 1417 198 1434.5 202 هـ1424
 1602 229 1764 245 هـ1425
 1901 282 2260.5 306 هـ1426
 2456.5 345 2633.5 366 هـ1427
 2103.5 282 2789 363 هـ1428
 2120.5 306 2208.5 292 هـ1429
   2240.5 318 هـ1430
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 ( أ – 2) رقم شكل
 رجال – الكليات على موزعين منهم والسعوديين المتعاونين عدد

 (أدناه الجدول حسب للكليات تدل س محور على األرقام) 
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  رجال - الكليات على موزعة الساعات عدد
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 (ب – 2) رقم شكل
  نساء - الكليات على موزعين منهم والسعوديين المتعاونين عدد

 (أدناه الجدول حسب للكليات تدل س محور على األرقام)
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  نساء - الكليات على موزعة الساعات عدد
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 ( أ – 4)  رقم شكل

رجال – المتعاونين مؤهالت  
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 ( ب – 4) رقم شكل
 نساء – عاوناتتالم مؤهالت
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 (أ -5) رقم شكل
 .هجرية 1430 العام وحتى هجرية 1423 العام من لثانيوا األول الفصل بين للمتعاونين اإلحتياج مقارنة
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 (ب – 5) رقم شكل
 .هجرية 1430 العام وحتى هجرية 1423 العام من والثاني األول الفصل بين التعاون اعاتلس اإلحتياج مقارنة
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 البيانية األشكال في ةالمستخدم الكليات رموز

 رجال -الكيات 
 

 الرمز الكلية

 العلوم 
1 

 العلوم الطبية التطبيقية
2 

 3 التربية
 4 اآلداب

 5 إدارة األعمال
 6 اللغات والترجمة

 7 الصيدلة
 8 الهندسة

 9 األنظمة والعلوم السياسية
 10 السياحة واآلثار

 11 علوم األغذية والزراعة
 12 يطالعمارة والتخط
 13 طب األسنان

 14 المجتمع بالرياض
 15 علوم الحاسب والمعلومات
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 16 العلوم الصحية للبنين
 17 التربية البدنية والرياضية

 18 التمريض

نساء -ليات الك  

 الرمز الكلية

 العلوم
1 

 إدارة األعمال
2 

 التربية
3 

 اآلداب
4 

 اللغات والترجمة
5 

 األنظمة والعلوم السياسية
6 
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  للمتعاونني الدائمة اللجنة ألعمال الفصلي التقرير
  هـ1430/1431 الدراسي العام من الثاني الفصل يف

 
                                                                     مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتة يف اجتماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة للمتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاونني الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت  

 : يلي ما خالهلا تناولت هـ،25/7/1431    إىل هـ 27/3/1431
 
 مــع والتــدري ، التــدري ، وكــذل  والــدكتورا ، املاجســت ، رســائ  علــ  لإلشــرا  باجلامعــة التــدري  هيئــة أعضــاء بــبع  االســتعانة طلبــات دراســة -7

 .تارخيه حىت اجلامعة، خارج األخرى اجلهات

 للعـــا  والثـــاي األول الفصـــ  يف وخارجهـــا الريـــاض يف اجلامعـــة بكليـــات األكادمييـــة ســـا األق معظـــ  مـــن الـــواردة التدريســـية األعبـــاء وتـــدقي  مراجعـــة -8
 . هـ1430/1431 الدراسي

 . واألكادميية التعليمية للشئون اجلامعة وكي /  الدكتور سعادة من إليها احملالة املعامالت من عدد دراسة -9

 رقــــــ  بــــــالتعمي  للكليــــــات واملبلــــــ  اللجنــــــة مــــــن خصيصــــــا   املعــــــد لتدريســــــيةا األعبــــــاء بنمــــــو ج التقيــــــد بضــــــرورة اجلامعــــــة كليــــــات علــــــ  التأكيــــــد  -10
 .احملدد الوقت يف التدريسية األعباء تل  ورفع هـ14/3/1427وتاريخ 2704000451



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 98 

 تســـاعا وعـــدد العلميـــة، ومـــههالم  مـــنه ، الســـعوديني ونســـبة املتعـــاونني، عـــدد متضـــمنا   الفصـــ  هلـــذا اللجنـــة ألعمـــال اإلحصـــائي التقريـــر إعـــداد -11
 يف باجلامعــة التــدري  هيئــة أعضــاء مــن شــار  مــن عــدد يبــني جــدوال   يتضــمن كمــا(. وطالبــات طالبــا  ) باجلامعــة الكليــات أقســا  جلميــع التعــاون

 .خارجها األخرى اجلهات مع والتدري  والتدري ، اإلشرا ،
 :منه ويتضح التقرير، إعداد تاريخ حتى التعاون بطلبات الخاصة اللجنة لقرارات ملخصا   يلي وفيما

 :يتضح ومنه اللجنة، لقرارت ملخص يبين( 1) رقم الجدول  ـ  أوال  

 %(.73,9) بنسبة ومتعاونة متعاونا  ( 232) منهم السعوديين عدد  ومتعاونة،  متعاونا  ( 314( )هـ1431/هـ1430الثاني)  الفصل لهذا المتعاونين عدد  -أ

 %(.58,3) بنسبة ومتعاونة متعاونا  ( 314) أصل من( 183) يعملون ال ممن والمتعاونات المتعاونين عدد  -ب

ـــــ ( ســـــاعة 2125,25) الفصـــــ  هلـــــذا التعـــــاون ســـــاعات عـــــدد -ج  قـــــدر  بـــــنقص هــــــ1430/1431 األول الفصـــــ  يف( ســـــاعة 2240,5) مقاب
 (.ساعة 115,25)

 حاجــة األكثــر األربــع الكليــات أن يتبــين ومنــه ليــة ك لكــل التعــاون وســاعات المتعــاونين عــدد إجمــالي يوضــ ( 2) رقــم البيــاني الشــكل/الجــدول ـــ ثانيــا  
 :التالي الترتيب على هي للتعاون

 :الطالب-1
 .ساعة( 132) مبجموع متعاونا   29   التطبيقية الطبية العلو  كلية –أ

 .ساعة( 100) مبجموع متعاونا   18    الرتبية كلية -ب
 .ساعة( 97) مبجموع متعاونا   15    اآلداب كلية - ج
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 .ساعة( 54) مبجموع متعاونا   11  والرياضة البدنية الرتبية كلية  - د
 الطالبات: -2

 

 .ساعة( 477,5) مبجموع متعاونة 60     الرتبية كلية - ح

 .ساعة( 199) مبجموع متعاونة  23    األعمال إدارة كلية - خ
 .ساعة( 155) مبجموع متعاونة   16    اآلداب كلية - د

  .ساعة( 78) مبجموع تمتعاونا 7   والرتمجة اللغات كلية -  
 

  حاجة األكثر الجامعة اتـكلي امـأقس يوض ( 3) رقم البياني الشكل/الجدول ثالثاـ 
 .وطالبات طالبا   للتعاون
 .الفصل لهذا الجامـعة مـع والمتعاونات ونينالمتعا مؤهالت يوض ( 4) رقم البياني الشكل/الجدول ـ رابعا  
 

 والفصـل  (هــ1429-1423) لألعـوام الماضـية بالفصـول مقارنـة الفصل  لهذا عاونللت االحتيا  يوض ( 5) رقم البياني الشكل/الجدول ـ خامسا  
 . هـ1430/1431  األول
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ــاني الشــكل/الجــدول سادسا ـــ  عــدد أن يتبــين ومنــه (فقــط اللجنــة خــالل مــن) األخــرى  الجهــات مــع الجامعــة منســوبي تعــاون يوضــ ( 6) رقــم البي
 20) التـدريس مجـال فـي فقـط الفصـل لهذا( 5) اللجنة خالل من بهم االستعانة تمت الذين بالجامعة التدريس ةهيئ أعضاء من المتعاونين

 وجامعـة اإلسـالمية  سـعود بـن محمـد واإلمـام عبـدالرحمن بنـت نـورة األميـرة بجـامعتي والـدكتورا  الماجسـتير  رسـائل على اإلشرافو ( ساعة
 .المعرفة كلياتو  بحريمالء للبنات التربية وكلية الخر  

 
 :ـاتـــــــــامللحوظــــ

 :ومنها التدريسي والعبء التعاون موضوع على الملحوظات من عددا   تبدي أن اللجنة تود تقدم ما ضوء على
 ــ مـثال   ــ اإلنـاث مـن املههـ  هبـذا تعـاون مـن عـدد أن علمـا   ،!فقـ  البكـالوريو  درجـة هـو( 314) أصـ  من ومتعاونة متعاونا  ( 118) لـ العلمي التأهي  -1

 :التايل النحو عل  امليداي واإلشرا  بالتدري  كلَّفن متعاونة( 64) هو بعليشة للبنات اجلامعية الدراسات مبركز
 .متعاونة( 22) أص  من( 21) األطفال رياض قس  - أ

 .متعاونة( 15) أص  من( 13) التدري  وطرق املناهج قس  – ب  
 .متعاونة( 14) أص  من( 12) اإلسالمية الثقافة قس  -ت  

 .متعاونات( 7) أص  من( 4) والرتمجة األوروبية اللغات قس  -ث     
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 .التعاون هذا عل  اللجنة موافقة عل  احلصول قب  األقسا  بع  قب  من املتعاونني تكليف -2
 .منها املسبقة املوافقة دون اللجنة من املعتمدة الساعات لعدد األقسا  بع  جتاوز -3
 سـب  وقد لذل ، املنظمة الالئحة مع يتف  ال مبا الكليات بع  يف التخرج، ومشروع امليداي، التدري  مث  املقررات لبع  التدريسي الع ء احتساب -4

 .هـ1430/1431 حىت هـ1423/1424 من األعوا  يف الدراسية للفصول سابقة تقارير يف لذل  اللجنة أشارت أن
 .كليام  أقسا  لبع  التدريسية األعباء إرسال يف الكليات بع ( تأخر أو) التزا  عد  -5
 .لذل  املعتمدة   بالنما ج التقَّيد وعد  التعاون، طلبات لرفع احملدد باملوعد الكليات بع  التزا  عد  - 6
 بتــوف  للطالبــات اجلامعيــة الدراســات ومركــز  الكليــات علــ  التعمــي  جــرى اجلامعــة مــع يتعــاون مــن اســتحقاقات صــر  ســرعة علــ  اللجنــة مــن حرصــا  -7

 .البن  س إ و البنكي احلساب ورق  (السعوديني لغ  اإلقامة) املدي السج  عن املعلومة
 

 :التوصيات
 :مث  منها، ببع  التذك  املناس  من أنه ترى فإهنا السابقة تقاريرها يف اللجنة لتوصيات امتداد        
 اســتكمال بعــد الزائــدة األعبــاء تلــ  بعــ  لتــدري  يشــجعه  مبــا باجلامعــة التــدري  هيئــة ألعضــاء الزائــدة لتدريســيةا األعبــاء مكافــأة يف النظــر إعــادة -2

 .التدريسية أنصبته 
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 األقسـا  تلـ  يف احلاصـ  العجـز لسـد للتعـاون احتياجـا   األكثـر األقسـا  يف حكمهـ  يف ومـن التـدري  هيئة أعضاء وظائف من املزيد توف  عل  العم   -2
 .وأكادمييا   علميا   ملههلنيبا

 . نفسه الدراسي الفص  منتصف  ل  يتجاوز أال عل  املناس ، الوقت يف الفصلية التدريسية باألعباء اللجنة بتزويد الكليات عل  التأكيد -3
 (. 5 إىل 2 الفقرات) أعال  الواردة اللجنة مالحظات مبراعاة الكليات عل  التأكيد -4



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 103 

 هـ1429/1430 العام من الثاني الدراسي للفصـل التعاون رراتلق ملخص (1) رقم جدول
 أوالً: الطالب

 القســم الكليــة
 عـدد المطلوب

 تعاونهم

 اجمالي    تعاونهمالموافق على 
الساعا

 ت

 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنســية

 د م ب مـالحظـات
اخر

 يعمل ى
ال 

 يعمل
 سـعودي

غير 

 سـعودي

 اآلداب

   1 1 7   1  1     1 التاريخ

   3 3 14 2 1   3   3 اللغة العربية وآدابها

   1 1 11 1      1  1 الدراسات اإلجتماعية

  1 3 4 29  4  3 1  4 المكتبات والمعلومات
   1 1 6 1   1   1 الجغرافيا

  5  5 30 4 1    5 5 اللغة انجليزية وادابها

 

 إدارة األعمال

   1 1 12 1    1   1 اإلقتصاد

  1 1 2 12  2  1 1  2 اإلدارة

  1   1 3  1   1  1 التسويق

األنظمة 

والعلوم 

 السياسية

   3 3 18  3  3   3 القانون المدني

   2 2 10  2    2   2 القانون العام

   1 1 6  1  1   1 القانون التجاري

   1 1 6  1  1   1 العلوم السياسية

 التربيـــة

   7 7 46 2 5  7   7 الثقافة اإلسالمية 
المناهج وطرق 

 التدريس
3  3    3  24 3 3   
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   6 6 22 2 4  4 2  6 التربية الخاصة

   2 2 8 1 1  1  1 2 علم النفس

 الهندســـة

   2 2 4  2  2   2 هندسة البترول والغاز الطبيعي

   1 1 6  1  1   1 الهندسة المدنية

   1 1 3  1  1   1 الكهربائية الهندسة

  8 40 48 277 14 34  33 9 6 48 المجمــوع

 دكتوراه: د    ماجستير: م         بكالوريوس: ب 

  

 (1تابع جدول رقم )

 القســـــم الكليــة

عدد 

 المطلوب

 تعاونهم

 اجمالي    مالموافق على تعاونهـ

الساعا

 ت

 العدد الكلي

 للمتعاونين

 الجنســية

 سـعودي ال يعمل يعمل اخرى د م ب حظـاتمـال
غير 

 سـعودي

 والترجمة اللغات

اللغات االسيوية 

 والترجمة
1   1    10 1 1   

اللغات األوربية 

 والترجمة
5  2 3  5  42 5 4 1  

  1   8 9 26  9  9    9 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة

علوم الحاسب 

 والمعلومات
   1 1 2  1  1   1 هندسة البرمجيات

   5 5 21 1 4  5   5 اآلثار السياحة واآلثار
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   دكتوراه:  د  ماجستير:   م      بكالوريوس: ب        

  

 

اإلدارة السياحية 

 والفندقية

 
2  1 1  2  6 2 2   

 التراث موارد إدارة

 السياحي واإلرشاد
3  3   1 2 16 3 2 1  

 العلـــوم

    5 5 34   5  5    5 والفلك فيزياءال

وبحوث  حصاءاإل

   2 2 10  2  2   2 العمليات

  1 1 2 14  2  1 1  2 الجيولوجيا

   1 1 3  1    1  1 النبات واالحياء الدقيقة

 والتخطيط العمارة
   4 4 16 4   4   4 عمرانيالتخطيط ال

  1 2 3 15  3  1 1 1 3 العمارة وعلوم البناء

علوم األغذية 

 والزراعة

 

   1 1 5 1    1  1 االقتصاد الزراعي

   1 1 7  1  1   1 حيوانياالنتاج ال

التربية البدنية 

 والرياضية
   11 11 54  11  5 2 4 11 االعداد العام

  5 51 56 281 8 48  39 12 5 56 ـوعــــــالمجمـ
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 (1تابع جدول رقم )

 

 القســـم الكليـــة

عدد 

 المطلوب
 نهمتعاو

   ــــمالموافق على تعاونهـ
 اجمالي
 الساعات

 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنسـية

 مـالحظـات
 سـعودي ال يعمل يعمل اخرى د م ب

غير 

 سـعودي

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

 واحد من م.م.خ 8 4 12 68 4 8  2 9 1 12 شعاعيةاإلعلوم ال

 خ.م.م من دهمأح   1 1 4  1  1    1 التأهيل الصحي

   1 7 8 23 1 7  5 3  8 البصريات

 طبيةالتكنولوجيا ال

 الحيوية
1 1     1  8 1 1    

   2 2 11  2  1 1  2 علوم صحة المجتمع

 مختبراتالعلوم 

 اإلكلينيكية
 جميعهم من كلية الطب   5 5 18  5  4 1  5

 طب األسنان 

جراحة الوجه 

 والفكين
6  6     6  38 6 6   

االنسجة المحيطه 

 باالسنان
1    1   1  3 1 1   

   1 1 3  1    1 1 صحة الفم
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   2 2 2  2  2   2 اصالح االسنان

   1 1 3  1  1   1 طب اسنان االطفال

العلوم 

الصحية 

للبنين 

 بالرياض

  2 1 3 10  3  1 1 1 3 تغذيه

 خمسه من كلية الطب 4 2 6 23  6  5  1 6 التمريض

   1 1 2 1   2   1 لمجتمع بالرياضا

  15 35 50 216 6 44   24 21 5 50 المجمـــوع

    دكتوراه:   د              ماجستير:  م  بكالوريوس: ب      
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 (1) رقم جدول تابع

  الطالبات:  ثانياً           
  اإلنسانية العلوم(  أ)             

 

 القســـــم الكليــة
عدد 

 طلوبالم

 تعاونهن

 اجمالي الموافق على تعاونهـن   
الساعا

 ت

 العدد الكلي
 للمتعاونات

 مــالحظـــات الجنســية

 سـعودية ال تعمل تعمل اخرى د م ب
غير 

 سـعودية
 

 اآلداب

   1 1 8 1   1    1 جغرافياال

  1 1 2 23 2   2     2 التاريخ

الدراسات 

 االجتماعية
11 8 3    11 104 11 8 3  

اللغة االنجليزية 

 وآدابها
1 1      1 8 1  1  

اللغة العربية 

 وآدابها 
1 1     1 12 1 1   

إدارة 

 االعمال

  1 3 4 36 4    2 2 4 االقتصاد

  1 2 3 12 3    3  3 اإلدارة

  8 2 10 85 10    10  10 التسويق

    1 1 12 1    1  1 اإلدارة المالية 

   1 1 9 1    1  1 بةالمحاس

  4  4 45 4    4  4 التحليل الكمي



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 109 

 التربيــة

المناهج وطرق 

 التدريس
15 13 2    15 117.25 15 15   

  2 5 7 77 6 1  1 3 3 7 خاصةالتربية ال

   14 14 132 14    2 12 14 سالميةاإلثقافة ال

   3 3 25 3    3   3 تقنيات التعليم

  15 6 21 126 21   1  20 21 رياض االطفال

 اللغات
 والترجمة

األوروبية اللغات 

  5 2 7 78 7    2 1 4 7 والترجمة

  2   2 21 2    2  2 االنظمة والعلوم السياسية

  43 65  108 930,25 107 1  7 37 64 108  المجمـــوع

    دكتوراه:   د              ماجستير:  م  بكالوريوس: ب      

 

 
 

 

 

 (1تابع جدول رقم )
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)ب( األقسام العلمية            

 القســــم الكليــة

عدد 

 المطلوب
 تعاونهن

اجمال الموافق على تعاونهـن   

 ي
الساع

 ات

 العدد الكلي
 للمتعاونات

 مـالحظـات الجنســية

  غير سعودية سـعودية ال تعمل تعمل اخرى د م ب

 العلـــــوم

الفيزياء 

 والفلك
2 1 1    2 14 2 1 1  

  1  1 8 1   1   1 رياضياتال

 حصاءاإل

وبحوث 

 العمليات
1 1      1 7 1 1    

النبات واالحياء 

 الدقيقة
2 2     2 14 2 2   

الكيمياء 

 الحيوية
3 3     3 15 3 3   

   15 15 115 15    1 14 15 علم الحيوان

  1 2 3 24 2 1  2 1  3 علوم الحاسب والمعلومات

  1  1 6 1     1 1 العلوم الصحية للبنات بالرياض

  4 24 28 203 27 1  3 3 22 28 ـوعـــــــالمجمـ

    دكتوراه:  د             ماجستير:  م  بكالوريوس:  ب      
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 ثالثًا : كليات احملافظات 

 القســم الكلية

عدد 

المطلو

 ب

 تعاونهم

    ـــمالموافق على تعاونهـ
 الياجم

 الساعات

العدد 

 الكلي

 للمتعاونين

 الجنسـية
 مـالحظـات

ال  يعمل اخرى د م ب

 يعمل
غير  سـعودي

 سـعودي

  1   1 6 1    1   1  تربية البنات بشقراء

    1 1 10 1       1 1  تربية البنات بالقويعية

  1 8 9 75 9   1  8 9   تربية البنات بعفيف

  4 7 11 117 8 3  4 1 6 11  المجتمع بحريمالء

العلوم الصحية للبنات 

 بشقراء
 2 2     2 10 2 1 1  

  7 17 24 218 21 3  5 2 17 24 المجمـــــــــــوع

  دكتوراه:  د             ماجستير:  م  بكالوريوس:  ب     

 

 

 

 

 

   82  232 314   2125.25  183  131     111 85  118 314 اجملموع الكلي
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 القســم الكلية

عدد 

المطلو

 ب

 تعاونهم

    ـــمالموافق على تعاونهـ
 اجمالي

 الساعات

العدد 

 الكلي

 للمتعاونين

 الجنسـية
 مـالحظـات

ال  يعمل اخرى د م ب

 يعمل
غير  سـعودي

 سـعودي

              

              

              

              

               

              

              

              

              

             المجمـــــــــــوع
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 التعاون وساعات املتعاونني أعداد( 2) رقم جدول
 الطـــالب : -1

عدد المواطنين  عدد المتعاونين الكلية
 منهم

 ساعات التعاون

 العلوم 
10 9 61 

 العلوم الطبية التطبيقية
29 20 132 

 100 18 18 التربية
 97 9 15 اآلداب

 27 2 4 إدارة األعمال
 52 5 6 اللغات والترجمة

 26 8 9 الصيدلة
 13 4 4 الهندسة

 40 7 7 األنظمة والعلوم السياسية
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 43 9 10 السياحة واآلثار
 12 2 2 علوم األغذية والزراعة

 31 6 7 العمارة والتخطيط
 49 11 11 طب األسنان

 2 1 1 الرياضالمجتمع ب
 2 1 1 علوم الحاسب والمعلومات

 10 3 3 العلوم الصحية للبنين
 54 11 11 التربية البدنية والرياضية

 23 2 6 التمريض

 المجمـــــــــوع
154 126 774 
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 الطالبات  -2

 األقسام العلمية -أ

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 173 22 24 العـلــوم

علوم الحاسب 

 والمعلومات
3 2 24 

 6 - 1 العلوم الصحية للبنات

 203 24 28 المجمــــــــوع
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 العلوم اإلنسانية -ب
عدد المواطنات  عدد المتعاونات الكلية

 منهن

 ساعات التعاون

 إدارة األعمال
23 9 199 

 التربية
60 43 477,25 

 اآلداب
16 11 155 

 اللغات والترجمة
7 2 78 

 األنظمة والعلوم السياسية
2 - 21 

 المجمــــــــوع
108 65 930,25 
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 احملافظات بكليات التعاون وساعات واملتعاونات املتعاونني أعداد -3
 

عدد المواطنين  عدد المتعاونين الكلية
 منهم

 ساعات التعاون

 6   1 التربية للبنات بشقراء
 10 1 2 العلوم الصحية للبنات بشقراء

 117 7 11 المجتمع بحريمالء
 75 8 9 التربية للبنات بعفيف

 10 1 1 التربية للبنات بالقويعية

 المجمـــــــــوع
24 17 218 
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 : للتعاون حاجة اجلامعة أقسام أكثر( 3) رقم جدول

 )أ( الطالب : 

 الكليــــــــة القسم
عدد 

 المتعاونين
 عدد الساعات

 68 12 علوم الطبية التطبيقيةال العلوم اإلشعاعية

 54 11 التربية البدنية والرياضية اإلعداد العام

 46 7 التربية الثقافة اإلسالمية
 38 6 طب االسنان جراحة الوجه والفكين

 34 5 العلوم الفيزياء والفلك

 30 5 اآلداب اللغة االنجليزية وآدابها

 29 4 اآلداب المكتبات والمعلومات

 299  50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــ
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 )ب( الطالبات : 

عدد  الكليــــــــة القسم
 عدد الساعات المتعاونات

 132 14 التربية الثقافة اإلسالمية

 126 21 التربية رياض األطفال

 117.5 15 التربية المناهج وطرق التدريس
 115 15 العلـــــوم علم الحيوان

 104 11 اآلداب الدراسات االجتماعية
 85 10 إدارة األعمال التسويق

 78 7 اللغات والترجمة اللغات األوروبية والترجمة

 77 6 التربية التربية الخاصة
 834,5  99 المجمـــــــــــــوع
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  ( مؤهالت املتعاونني واملتعاونات4جدول رقم )

  ) أ ( مؤهالت املتعاونني 
 المجمــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس ليــــــة الك

 29 13 14 2 العلوم الطبية التطبيقية
 10 8 2 - العلوم 

 7 5 1 1 العمارة والتخطيط
 6 4 2 - اللغات والترجمة
 4 2 2 - إدارة األعمال 

 7 7 - - األنظمة والعلوم السياسية
 15 8 2 5 اآلداب

 10 6 4 - السياحة واآلثار
 18 12 5 1 التربية

 4 4 - - الهندسة
 9 9 - - الصيدلة

 11 4 6 1 طب األسنان
 2 1 1 - علوم األغذية والزراعة
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 11 5 2 4 التربية البدنية والرياضية
 6 5 - 1 التمريض

 1 1 - - علوم الحاسب والمعلومات
 3 1 1 1 العلوم الصحية للبنين

 1 1 - - المجتمع بالرياض
  154  96  42 16 ـــوعالمجمــ

 املتعاونات مؤهالت( ب) 
 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة 
 24 1 2 21 العلوم 
 60 2 10 48 التربية

 7 2 1 4 اللغات والترجمة
 16 3 3 10 اآلداب

 23 - 21 2 إدارة األعمال
 3 2 1 - علوم الحاسب والمعلومات

 1 - - 1 للبناتالعلوم الصحية 
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 2 - 2 - األنظمة والعلوم السياسية
  136 10   40  86  المجمـــــــــوع

 

 احملافظات بكليات واملتعاونات املتعاونني مؤهالت( جـ) 

    
 المجمــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 
 1 - 1 - التربية للبنات بشقراء

 2 - - 2 راءالعلوم الصحية للبنات بشق
 11 4 1 6 المجتمع بحريمالء

 1 - - 1 التربية للبنات بالقويعية
 9 1 - 8 التربية للبنات بعفيف

  24  5 2  17 المجمـــــوع
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 : سابقة بفصول الفصل هذا االحتياج مقارنة( 5) رقم جدول

 

العام 
 الدراسي

 الفصل الثاني الفصل األول

عدد 
 المتعاونين 

عدد 
 الساعات

عدد 
 المتعاونين 

عدد 
 الساعات

 1363 199 1824 232 هـ1423
 1417 198 1434.5 202 هـ1424
 1602 229 1764 245 هـ1425
 1901 282 2260.5 306 هـ1426
 2456.5 345 2633.5 366 هـ1427



 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 124 

 2103.5 282 2789 363 هـ1428
 2120.5 306 2208.5 292 هـ1429
 2125,25 314 2240.5 318 هـ1430

 

 

 هـ1430/1431 الثاني الفصل يف األخرى اجلهات مع باجلامعة التدريس هيئة أعضاء تعاون (6) رقم جدول
 
 

 الرتبة العلمية القسم الكلية
 الجنسية

 الجهة المستفيدة عدد الساعات تدريب إشراف تدريس
 غير سعودي سعودي

     5 1 1 أ.مساعد الكيمياء العلوم
يات جامعة الخرج + كل

 المعرفه

 كلية التربية للبنات بحريمالء    6   1 أ.مساعد الفيزياء والفل  التمريض

 اآلداب
اللغة االنجليزية 

 وادابها
 سعود بن محمد االمام جامعة    5  1 أستاذ

 جامعة االميرة نوره    4 1  أ.مساعد العلوم الصحية للبنات بالرياض

  20     2 3 المجـمــوع
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 خارجها من المتعاونين إلى الجامعة حاجة في للنظر الدائمة جنةالل

   ومعاهدها الجامعة كليات في بالتدريس للقيام 

 

 

 

 اللجنة أعضاء
 

 رئيسا    الواصل ابراهيم بن عبدالعزيز.د

 عضوا     العايد سليمان بن محمد.د

 عضوا     العمير ابراهيم بن عبدهللا.د

 عضوا     نالبنيا عبدهللا بن عبدالمجيد.د

 عضوا     الراجح عبدهللا بن سعد.أ

 سكرتيرا     الشهري محمد بن أحمد.أ

 
 

 مهام اللجنة
 

 هيئقة أعضقاء بغيقر االسقتعانة عمليقة تقنظم التقي الحقاالت لتحديقد ضقوابط واقتقراح ومعاهدها، الجامعة كليات في بالتدري  للقيام خارجها من المتعاونين إلى الجامعة حاجة في النظر 

 .األكاديمية األقسام في التدري  هيئة ألعضاء التدريسية األعباء ضوء في المحاضرات إلقاء في ي التدر

 التدريسقية الوحقدات ذلق  فقي بمقا المحقددة للضقوابط اسقتيفائها مقن والتأكقد الجامعقة، فقي األكاديميقة األقسقام كافقة فقي حكمهم في ومن التدري  هيئة ألعضاء التدريسية األعباء تدقيق 

 .القسم في التدري  هيئة أعضاء عدد مع التدريسية األعباء وتناسب المطروحة، الشعب في الطالب وأعداد ئدة،الزا
 لذل  المحددة للضوابط وفقا   الجامعة، خارج والتدري  العلمية، الرسائل على  باإلشراف التدري  هيئة ألعضاء بالسماح التوصية. 
 التدريسي بالعبء يتعلق فيما واألكاديمية التعليمية للشؤون عةالجام وكيل سعادة من إليها يحال ما دراسة. 
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 .هجرية 1430 العام وحتى هجرية 1423 العام من والثاني األول الفصل بين التعاون لسعاعات اإلحتياج مقارنة
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 .هجرية 1430 العام وحتى هجرية 1423 مالعا من والثاني األول الفصل بين للمتعاونين اإلحتياج مقارنة
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 رجال – الكليات على موزعين منهم والسعوديين المتعاونين عدد

 (التقرير بنهاية الرموز جدول حسب الكليات على تدل س محور على األرقام) 
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  رجال - الكليات على موزعة الساعات عدد
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 131 - 130في الصفحة رقم  المرفقة القائمة انظر 
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  نساء - الكليات على موزعين منهم والسعوديين المتعاونين عدد

 (التقرير بنهاية الرموز جدول حسب الكليات على تدل س محور على األرقام)
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  نساء - الكليات على موزعة الساعات عدد
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 رجال –مؤهالت المتعاونين 
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 نساء –عاونات تمؤهالت الم
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 131 - 130في الصفحة رقم  المرفقة ئمةالقا انظر 
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 البيانية األشكال في المستخدمة الكليات رموز

 رجال -الكيات 
 

 الرمز الكلية

 العلوم 
1 

 العلوم الطبية التطبيقية
2 

 3 التربية
 4 اآلداب

 5 إدارة األعمال
 6 اللغات والترجمة

 7 الصيدلة
 8 الهندسة

 9 األنظمة والعلوم السياسية
 10 السياحة واآلثار

 11 علوم األغذية والزراعة
 12 العمارة والتخطيط

 13 طب األسنان
 14 المجتمع بالرياض

 15 علوم الحاسب والمعلومات
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 16 العلوم الصحية للبنين
 17 التربية البدنية والرياضية

 18 التمريض
 

 نساء -ليات الك

 الرمز الكلية

 العلوم
1 

 اتعلوم الحاسب والمعلوم
2 

 العلوم الصحية
3 

 إدارة األعمال
4 

 التربية
5 

 اآلداب
6 

 اللغات والترجمة
7 

 األنظمة والعلوم السياسية
8 
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 بيانات التوثيق 

 التوثيق بيانات

"PDF" 

 

 التاريخ املوضوع الصحيفة
 هـ23/06/1431 .هـ1430/1431 الجامعي للعام الطالب شؤون بعمادة الطالبية لألنشطة الختامي الحفل السلمان. د ةسعاد حضور رسالة اجلامعة
 هـ23/06/1431 .التحضيرية السنة في" إيجابيا   كن" لفريق الختامي الحفل فعاليات السلمـان اللـه عبد/ الدكتــور سعـادة حضــور رسالة اجلامعة
 هـ23/06/1431 "إيجابيا   كن" لفريق الختامي لحفل السلمان عبداهلل /الدكتور سعادة حضور الرياض

 هـ22/06/1431 .الفائزين والطالب الطالبية واألندية األنشطة للجان تكريما الحفل تضمن  الطالبية األنشطة حفل فعاليات  اختتام رسالة اجلامعة
 هـ22/06/1431 .الجامعة كليات باقي إلى الرائدة التجربة نقل يجب: السلمان. د رسالة اجلامعة
 يدا  فيه تالمس  حانية أبوية بنظرة فرحتهم الخريجين أبناء  يشارك - اهلل حفظه - العزيز عبد بن سلمان األمير الملكي السمو صاحب جريدة اجلزيرة

 .خريجينال أبناء  أيدي الكريمتان
 هـ11/06/1431

 هـ01/06/1431 .السورية للجامعات الثقافية العلمية األيام فعاليات تستضيف سعود الملك جامعة جريدة اجلزيرة
رسالة اجلامعة 
 اإللكرتونية

 هـ17/05/1431 (.العمل سوق تحديات لمواجهة األكاديمية الخطط تطوير على نعمل)  الشيخ آل. د و السلمان .د

 هـ17/05/1431 (.العمل سوق تحديات لمواجهة األكاديمية الخطط تطوير على نعمل)  الشيخ آل. د و السلمان .د رسالة اجلامعة
 هـ15/04/1431 .لاير مليون 750 بـ سعود الملك بجامعة التحضيرية للسنة مصغرة جامعية مدينة الرياض
 هـ15/04/1431 (.تفاعلي إلى التلقيني التعليم نظام تحويل هدفنا: ) ثمانالع. د الوطن

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/5-6-2010-Students-Activities-KSU.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/Be-Pos-KSU.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/be-Positive.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/5-6-2010-Students-Activities.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/5-6-2010.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/مقال%20د%20السلمان%20بمناسبة%20حفل%20التخرج%20في%20جريدة%20الجزيرة.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/مقال%20د%20السلمان%20بمناسبة%20حفل%20التخرج%20في%20جريدة%20الجزيرة.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/Al-Jazera-1-6-1431.pdf
http://rs.ksu.edu.sa/6293.html
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/حوار%20د%20السلمان%20ود%20آل%20الشيخ%20لرسالة%20الجامعة%20عن%20ورشة%20عمل%20التعليم%20القائم%20على%20النواتج.pdf
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 التاريخ املوضوع الصحيفة
 هـ15/04/1431 .سعود الملك جامعة في التحضيرية السنة لطالب مدينة دار احلياة
 هـ15/04/1431 (.البقاء تستحق ال التخر  حفالت تنتظر التي الجامعات: )العثمان. د اجلزيرة

 هـ15/04/1431  .مليونا 270 بـ  "  سعود الملك جامعة لتحضيرية"   مصغرة جامعية مدينة بناء االقتصادية
 هـ15/04/1431  .سعود الملك بجامعة مصغرة جامعية مدينة إلنشاء لاير مليون املدينة
  سعود الملك جامعة  الدولي األولمبياد جائزة الرياض منطقة أمير بمن  احتفاء   الرياض

 .األمل رواد سباق تنظم
 هـ11/04/1431

 هـ04/04/1431 . التعليمية للشؤون الجامعات وكالء لقاء حول السلمان سلمان بن اهلل عبد. د واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكيل تصري  رسالة اجلامعة
 هـ 09/03/1431 التربوية اإلدارة ماجستير تخر  حفل يشرف سعود الملك جامعة وكيل عاج  اإللكرتونية
 هـ6/03/1431 المدير معالي عن نيابة التربية لكلية الموازي  الماجستير طالب تخريج حفل يرعى السلمان عبداهلل الدكتور رسالة اجلامعة
 هـ06/03/1431  الكليات من عددا   يزور السلمان عبداهلل لدكتورا رسالة اجلامعة
  خادم قرار بمناسبة االقتصادية لجريدة السلمان عبداهلل الدكتور سعادة تصري  االقتصادية

 الخارجي االبتعاث  فترة بتمديد -اهلل حفظه – الشريفين الحرمين
 هـ12/02/1431

 هـ26/01/1431 .واآلثار  والسياحة اآلداب لكليتي السلمان عبداهلل الدكتور سعادة زيارة رسالة اجلامعة
  عمداء الختيار االستشارية اللجنة أداء لتقويم عمل ورشة يحضر السلمان. د اجلامعة رسالة

 .والمعاهد الكليات
 هـ1431/ 24/01

  صنع سلمان األمير: اليوم  سمو  بزيارة منوهين سعود الملك جامعة وكالء اجلزيرة
 .الرياض مثل قلبه في وهي الجامعة تاريخ

 هـ1431/ 23/01

 هـ14/10/1430 .السلمان سلمان بن  عبداهلل. د - الوطن  أجل من والتضحيــة المفتـوح الباب ومنهج الحكيمـة قيادتنا اجلزيرة

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/Al-Iqtisadya%2031-3-2010.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/Al-Madenah%203-4-2010.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/سباق%20رواد%20الأمل.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/سباق%20رواد%20الأمل.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/تجارب%20السنة%20التحضيرية.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/صحيفة_عاجل_9_3_1431هـ.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/رسالة_الجامعة_6_3_1431هـ2.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/رسالة_الجامعة_6_3_1431هـ.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/الاقتصادية_12_2_1431.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/الاقتصادية_12_2_1431.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/رسالة_الجامعة_26_1_1431.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/رسالة_الجامعة_24_1_1431.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/رسالة_الجامعة_24_1_1431.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/al_jazirah_Jan_9_2010.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/al_jazirah_Jan_9_2010.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/جريدة_الجزيرة_14_10_1430.pdf


 هـ1430/1431               لة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية               التقرير السنوي لوكا

 138 

 التاريخ املوضوع الصحيفة
 د. عبداهلل  - .. غدا  بالرياض للطالبات الموحــد اإللكترونــي القبول بوابــة إغالق الرياض

 بن سلمان السلمان.
 هـ13/08/1430

  داهللعب. د -  السبـت  والمقــابالت الريــاض بجامعــات الموحـد القبــول إغــالق اجلزيرة
 .السلمان سلمان بن

 هـ 06/08/1430

 - شخصية  مقابلة إجراء تطلب التي الكليات في اإللكتروني القبول إغالق الرياض
 .السلمان سلمان بن عبداهلل. د

 هـ 06/08/1430

 هـ 06/1430 /26 .عمالقة عبداهلل الملك عهد في اإلنجازات: السلمان. د الرياض
 هـ 26/06/1430 .الشريفين الحرمين  خادم لبيعة الرابعة الذكرى بمناسبة السلمان سلمان بن عبداهلل الدكتور واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكيل تصري  وا 

 

 

 فعاليات الوكالة
 هـ1/1431/ 18  ودولية حملية جتارب:الدراسية واخلط  الربامج إقرار آلية -عم  ورشة -
 ـه15/4/1431-14 التعليمية واألكادميية اللقاء الدور  الرابع لوكالء اجلامعات السعودية للشهون -
 هـ19-20/5/1431     (OBE النواتج عل  القائ  التعلي )  عم  ورشة -
 ه26/11/1431-25 (املستفيدة اجلهات متطلبات وحتقي  األكادميية سعود املل  جامعة برامج) عم  ورشة -

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/صحيفة_الرياض_13_8_1430.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/صحيفة_الرياض_13_8_1430.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/جريدة_الرياض_6_8_1430.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/جريدة_الرياض_6_8_1430.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/جريدة_الرياض_6_8_1430.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/جريدة_الرياض_6_8_1430.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/صحيفة_الرياض_26_6_1430.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/RectorAndDeputies/DeputyUniversityForAcademy/Arabic/press_lib/واس_26_6_1430.pdf
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 (.هـ18/1/1431)ودوليةمحلية آليةإقرارالبرامجوالخططالدراسية:تجاربلعمورشة 

 
o :األهداف 

 الدراسية.االطالع على آخر مستجدات ضوابط إقرار الخطط  -
 تبادل الخبرات حول آليات إقرار الخطط الدراسية. -
 نشر ثقافة آليات إقرار الخطط الدراسية بالجامعة. -
 إطالع المجتمع الجامعي المحلي على تجارب إقرار الخطط الدراسية العالمية. -

 
o :محاورالورشة 

 تجارب عربية حول إقرار الخطط الدراسية. -
 لدراسية.تجارب عالمية حول إقرار الخطط ا -
 تجربة جامعة الملك سعود في اقرار الخطط الدراسية. -
 االعتماد األكاديمي وإقرار الخطط الدراسية. -
 الجودة وإقرار الخطط الدراسية. -

 
o :الفئاتالمستهدفه 

 مسؤولي كليات جامعة الملك سعود. -
 مسؤولي الجامعات المحلية الحكومية واألهلية. -
 وزارة التعليم العالي. -
 .الحرس الوطني -
 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. -
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 التعليمالقائمعلىالنواتجورشةعمل  OBE) 19-20/5/1431هـ). 

 
o :األهداف 

 التعريف بالتعليم القائم على النواتج. -
 نشر ثقافة التعليم القائم على النواتج. -
 نواتج.االطالع على تجارب الجامعات العالمية حول التعليم القائم على ال -

 
o :المحاور 

 فلسفة وتعريف التعليم القائم على النواتج. -
 التعليم القائم على النواتج والخطط الدراسية. -
 التعليم القائم على النواتج والتدريس والتعلم. -
 التعليم القائم على النواتج والطلبة. -
 كتابة مخرجات التعلم لكل من البرنامج والمقررات ضمن مصفوفة لهذا الغرض. -
 ب عملية لجامعات تطبق التعليم القائم على النواتج.تجار -

 

 هـ(.26/11/1431-25)متطلباتالجهاتالمستفيدةورشةعملبرامججامعةالملكسعوداألكاديميةوتحقيق 
o :األهداف 

 المساهمة في تحديد سمات الخريج المأمولة. -
 البشرية.تحقيق الشراكة المجتمعية للمساهمة في تطوير عملية تنمية الموارد   -
 النظر للمتغيرات المتسارعة في بيئة العمل االجتماعية واالقتصادية والتقنية وضرورة انعكاسها على خطط وبرامج الجامعة. -
البةةرامج  فةةي عمليةةة توجيةةه خطةةط المسةةتجدات آخةةر علةةى المسةةاهمة فةةي تطةةوير البةةرامج األكاديميةةة لتناسةةب سةةوق العمةةل واالطةةالع -

 .حتياجات سوق العمل و متطلبات التنميةاألكاديمية نحو التوافق مع ا
 مع القطاعين العام والخاص.  الخبرات تبادل -
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 .تسويق البرامج األكاديمية للجهات المستفيدة ثقافة نشر -
 

o :المحاور 
 المهارات النوعية المطلوبة لتوظيف خريجي الجامعة لتلبية حاجة سوق العمل. -
 التحديات التي تواجه توظيف خريجي الجامعة. -
 ونوعية الوظائف المطلوبة لسوق العمل.عدد  -
 التحديات التي تعترض سبل تطوير الخطط والبرامج الدراسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ووسائل التغلب عليها. -
 أهمية ودور المجالس االستشارية لألقسام األكاديمية في ضوء تطوير المخرجات التعليمية للبرامج األكاديمية.  -

 

o تهدفةالمسالفئات:
 وكالء الجامعة ، وعمداء ووكالء الكليات ورؤساء األقسام األكاديمية. -
 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.   -
 مسئولي التوظيف بالقطاعين العام والخاص.   -
 الطالب والطالبات. -

 

 ـ(ه51/4/1431-14)التعليميةواألكاديميةاللقاءالدوريالرابعلوكالءالجامعاتالسعوديةللشؤون. 
o :األهداف 

 توطيد عري العالقات وصور التالقي واالتصال بين جامعات الممكلة. -
 المشاركة والتعاون في تقديم رؤى لرسم سياسة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. -
 مناقشة ومعالجة القضايا والمشكالت التي تعترض مسيرة التعليم في جامعات الممكلة. -
 يز في تطوير النواحي التعليمية واألكاديمية في الجامعات.إتاحة فرص اإلبداع والتم -
 السعي للوصول إلى نواتج تعلم ومخرجات تعليم تلبي احتياجات سوق العمل. -
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o :المحاور 
 :ًالنظاماألكاديميللسنةالتحضيرية:أوال 

 .معايير القبول والتسجيل -

 .نظام الدراسة -

 .نظام تقويم الطالب -

 .نظام اإلرشاد األكاديمي -

 نظامتشغيلوإدارةالسنةالتحضيرية:نياً:ثا 

 .عقود التوظيف والتشغيل -

 .نظام اإلدارة المالية -

 .واجبات وحقوق المدرسين والموظفين -

 :ًوظيفة/رسالةالسنةالتحضيرية:ثالثا 

 بناء شخصية ومهارات الطالب أم تأسيس المعرفة التخصصية؟ -

 .المفهوم الشامل للسنة التحضيرية -

 .ة الطالبية في السنة التحضيريةمفهوم الشراك -

 .السنة التحضيرية بين العلوم الطبيعية/التطبيقية والعلوم اإلنسانية -

 :ًالتطويروالجودةفيالسنةالتحضيرية:رابعا 
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 .آليات تقويم وتحسين مخرجات السنة التحضيرية -

 .آليات تطوير برامج السنة التحضيرية -

 .السنة التحضيرية واالعتماد األكاديمي -

 .وحيد معايير الجودة في برامج السنة التحضيرية في الجامعاتت -

 :ًالتعلماإللكترونيودعمبيئةالمعرفة:خامسا 

 .المحتويات اإللكترونية للمقررات -

  .دعم وتنمية التعلم الذاتي لدي الطالب عن طريق التقنية -

 .LMSنظام إدارة التعلم  -

  .التجهيزات التقنية للمباني الذكية -

 .لكترونيالتواصل اإل -

 :ًالسنةالتحضيريةوالشراكاتالمحليةوالعالمية:سادسا 

 .إسهام السنة التحضيرية في إثراء المجتمع المحلي -

 .الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص -

  .الشراكة مع المؤسسات والهيئات العالمية في التدريب والتطوير والتقويم -
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 فيها المعتمدةوالنماذج  الدراسية والبرامج الخطط إدارة معة يتسلم دليلمعالي مدير الجا
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 هـ1431-1430للعام  49حفل تخريج الطالب الدفعة 
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 األكاديمية للشؤون السعودية الجامعات لوكالء الرابع اللقاء


