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 الوكيل كلمة
 عبدالعزيز بن عبدهللا العثماند. 

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
 

 

 

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

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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

 للجهود الدؤوبة التي تبذل في جميع الوحدات المرتبطة بالوكالة. تجسيداً 

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

حققته����ا إلنج����ازات الت����ي ل اً ، وهيكله����ا التنظيم����ي والوح����دات المرتبط����ة به����ا، وعرض����االس����تراتيجية

الفعالي����ات الت����ي أقيم����ت عل����ى ، إض����افة إل����ى بي����ان ه����ـ۱٤۳۷/ ۱٤۳٦ الوكال����ة ف����ي الع����ام الدراس����ي

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

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

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

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

 

ة التي تعنى بشكل مباشر بالعملية اديمية أحد أركان الجامعة الرئيستعد وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألك

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

وعدد من  مساعدين ثالثةللشؤون التعليمية واألكاديمية في الهيكل التنظيمي للجامعة بمدير الجامعة مباشرة ويساعده 

 مكتب ومجموعة من الموظفين لتنظيم وتسيير العمل فيها.المشرف على الوإدارة لمكتبه تتكون من  المستشارين

الوكالة في اهتماماتها وصالحياتها باالرتقاء بمدخالت ومخرجات العملية التعليمية انطالقاً من تركز و 

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

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

 وخطط التنمية الوطنية وتخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل. 

 وبعض العمادات المساندة والمراكز ليات الجامعةويرتبط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ك

 وعدد من اللجان الدائمة هي:  والبرامج

 كليات الجامعة.  )۱

 معهد اللغويات العربية. )۲

 عمادة شؤون القبول والتسجيل.  )۳

 عمادة شؤون الطالب.  )٤

 عمادة السنة التحضيرية. )٥

 إدارة البرامج والخطط الدراسية.  )٦

 م. يوالتعلالتعلم التميز في مركز  )۷

 المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية. )۸

 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.  )۹

 اللجنة الدائمة للمتعاونين.  )۱۰

 اللجنة الدائمة لطالب المنح.  )۱۱

 . اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية )۱۲

 التعليم. ادرات وزارةلجنة متابعة تنفيذ مب )۱۳

 الدراسية.لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط  )۱٤

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

 امج االبتعاث الداخلي. نبر )۱۷

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين )۱۸

 برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع. )۱۹

 برنامج الوصول الشامل. )۲۰

 :مهامها
 

 وتتلخص مهام الوكالة الرئيسة فيما يلي: 

 متابعة معايير القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل. )۱

 متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية. )۲

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

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

 تحقق ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

 اإلشراف على آليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية. )٥

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

 متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محلياً وخارجياً. )۷

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

 اهتمامها. 

 اإلشراف على مركز التميز في التعلم والتعليم. )۹
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مساعدية الوكالة 
 للشؤون العامة

مساعدية الوكالة 
للتدريب والتعلم 

 التطبيقي

 
إدارة الخطط والبرامج 

 الدراسية

مساعدية الوكالة 
 لشؤون الخطط

 

وحدة الدراسات 
 األكاديمية 

وحدة الخطط 
 والبرامج الدراسية

وحدة ضمان 
 الجودة

مساعدية الوكالة 
 للتطوير التعليمي

التميز في مركز 
 التعلم والتعليم

 السكرتارية

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
 

 إدارة الوكالة

وحدة 
الشؤون 
 المالية

وحدة 
االتصاالت 
والخدمات 
 

وحدة 
العالقات 

 العامة

وحدة تطبيق 
مهام إدارة 

 الجودة

وحدة 
 المتابعة

السنة عمادة 
 التحضيرية

عمادة شؤون 
 الطالب

 الكليات
 والمعاهد

عمادة شؤون 
 القبول والتسجيل

  
 للوكـالـة التنظيمـي الهيكل
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 :الوكالة ستراتيجيةا
  

 :  الرؤية
 بيئة تعليمية أكاديمية رائدة لبناء مجتمع المعرفة.

 
 :الرسالة

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

 محفزة وشراكة مجتمعية فاعلة.

 

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

 بداع والتميز.تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لإل تهيئة بيئة .۲

 رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالة. .۳

 دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجها. .٤

 بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع. .٥

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

 
 : القيم

 الجودة والتميز: )۱

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

 أحدث  مقاييس األداء.

 الحرية األكاديمية: )۲

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

 جوانب األنشطة األكاديمية.    

 األصالة والمعاصرة: )۳

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

 المعاصر.
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 العمل بروح الفريق: )٤

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

 واقتدار.

 المسؤولية االجتماعية: )٥

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

 ة.فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفي

 الشفافية والمساءلة: )٦

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

 المجتمع ورفاهيته.
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 إنجازات الخطة االستراتيجية

 في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 
 

 

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

U االولالهدف 
تقديم برامج 

أكاديمية 
رائدة وفق 

معايير 
الجودة 
 الشاملة.

 
 
۸۰% 

المبادرة 
 االولى

تطوير البرامج الدراسية لمواكبة 
المستجدات بما يتناسب مع 
احتياجات المجتمع الحالية 

 والمستقبلية.
 
۹۰% 

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

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

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

تمت وضع اآللية لمعالجة  ازدواجية  األقسام المتناظرة   -
 بالجامعة .

المبادرة 
 الثانية

 
 
 

 
ضمان تطبيق معايير الجودة 
واالعتماد األكاديمي في جميع 

 البرامج األكاديمية.
 
 
۹۰% 

%  من برامج الجامعة على االعتماد ٥۰حصول أكثر من  -
 األكاديمي .

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

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

 لتتوافق واحتياجات المجتمع وسوق العمل.
% من برامج الجامعة سنويا للتأكد من ۱۰تمت مراجعة  -

 جودة المخرجات وطرق التدريس.

المبادرة 
 الثالثة

 

اقتراح برامج أكاديمية مبتكرة في 
 الجامعة.

٦۰% 

 آلية  لتطبيق البرامج البينية  .تمت وضع 
وتقوم الوكالة من خالل مشروع تطوير العملية التعليمية 

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

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

% من البرنامج  اإلبداعية (  درجة ۷۰وكما تم تنفيذ 
المعلوماتية الصحية  –الرياضيات اإلكتوارية  -الشرف  
 ).التطبيقي
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 نسبة إنجاز مشاريع الهدف األول 
  

100 100 100 

80 

100 100 100 100 

70 

80 

تحديد آلية  
واضحة لقياس 
مدى تحقيق 
األهداف 

والمخرجات 
التعليمية 
المتوقعة 
للبرامج 
 .األكاديمية

التأكيد على 
دور القطاع 

العام والخاص 
في تطوير 
البرامج 
 .األكاديمية

معالجة 
ازدواجية 

التخصصات 
المتناظرة في 

 .الجامعة

تنفيذ مراجعة  
دورية للبرامج 

األكاديمية 
للتأكد من 

جودة 
المخرجات 

وطرق 
 .التدريس

التأكيد على 
كافة البرامج 
األكاديمية 
بااللتزام 
بمعايير 
االعتماد 
 .األكاديمي

وضع         ·
معايير لتقييم 
أداء الكليات 

 .سنويا

تحديد آلية 
لقياس مستوى 
أداء الطالب 
الخريجين 

ومستوى رضا 
أصحاب 

 .العمل

تطوير الخطط 
الدراسية 

لتناسب معايير 
االعتماد 
األكاديمي 
واحتياجات 
المجتمع 

 .وسوق العمل

اقتراح برامج 
 .بينية

طرح برامج 
أكاديمية 

 .إبداعية
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 االنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 
Uالهدف الثاني 

 
تهيئة بيئة 
تعليمية 

تعلمية جاذبة 
ومحفزة 
لإلبداع 
 والتميز.

 
 
۹۰% 
 

المبادرة 
 االولى

تنمية وتطوير كادر تدريسي 
لتلبية احتياجات البرامج 

 األكاديمية
 
 
 
٦۰% 

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

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

% من بناء نظام للتقييم والمساءلة بالجامعة ۳۰إنجاز -
 خالل السنة األولى

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

 

المبادرة 
 الثانية

تدريب أعضاء هيئة التدريس 
 على استخدام التقنيات الحديثة

 
۱۰۰% 

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

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

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

 

المبادرة 
 الثالثة

تحسين مستوى الخدمات 
 الطالبية

 
۹۰% 

تتم معالجة حاالت الطالب المتعثرين دراسياً على مستوى  -
 الجامعة.

تم إصدار دليل لحقوق وواجبات الطالب ذوي االحتياجات  -
 الخاصة.

يتم تقييم برامج األنشطة والخدمات الطالبية على مستوى  -
 الكليات.

 على مستوى الكليات.تم إنشاء وحدات التوجيه واإلرشاد  -
 يتم بناء من البرامج اإلثرائية للطالب المتفوقين. -
 

المبادرة 
 الرابعة

التعلّم والتعليم  استكمال خطة
 تم التنفيذ %۱۰۰بالجامعة.



  
  

۱۳ 
 

 

  الهدف الثانينسبة إنجاز مشاريع 
  

60 

80 

90 

100 100 100 

75 

90 
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 الهدف الثالثنسبة إنجاز مشاريع 

 

 

100 100 100 100 100 100 

التأكيد على الحصول 
 .ISOعلى شهادة الـ 

تدريب العاملين في 
الوحدات اإلدارية 

والكليات والعمادات 
المساندة المرتبطة 

 .بالوكالة

تطوير نظام فاعل 
لمراجعة أداء وإنجاز 
الوحدات والعمادات 

 .المرتبطة بالوكالة

رفع مستوى  التنسيق 
والتعاون بين الوكالة 

 .والعمادات المساندة

إعداد حقائب تدريبية 
للقيادات األكاديمية 

 .بالجامعة

تدريب القيادات 
األكاديمية لمن يكلفون 
بالعمل عميدا أو وكيال 

 .للكلية أو رئيس قسم

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات الهدف

 
 
 
 
 

U الهدف
 الثالث

 
رفع كفاءة 

األداء 
للكليات 

والعمادات 
المساندة 
المرتبطة 
 بالوكالة

۹۰% 
 
 

 المبادرة االولى

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية 
والكليات والعمادات المساندة 

 المرتبطة بالوكالة.
۱۰۰% 

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

 .اآليزو 
% من العاملين ۲۰ حوالي   يتم تدريب -

في الوحدات والكليات والعمادات المرتبطة 
 بالوكالة سنوياً.

 المبادرة الثانية

تطوير قيم المشاركة 
 والمساءلة

 
 
۷۰% 

تم إعداد نظام لمراجعة أداء الوحدات  -
 والعمادات المرتبطة بالوكالة.

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

 والعمادات المساندة.
 

 المبادرة الثالثة

(رفع كفاءة القيادات األكاديمية 
بالجامعة (عمداء ووكالء 
 الكليات، ورؤساء األقسام

۱۰۰% 

% من الحقائب ٥۰تم إنجاز أكثر من   -
التدريبية الخاصة بالقيادات األكاديمية 

 بالجامعة.
يتم تدريب جميع المكلفين الجدد على  -

 القيادات األكاديمية. برنامج
% من القيادات األكاديمية ۳۰تم  تدريب  -

 لمن هم على رأس العمل .
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 الهدف الرابعنسبة إنجاز مشاريع 

  

100 

10 

100 100 

عقد ورش عمل ولقاءات دورية 
 .لتشجيع التواصل األكاديمي

إصدار دليل إجرائي لوضع اآلليات 
المناسبة للتواصل والتنسيق 

 األكاديمي

دعم ومساندة الكليات نحو عقد 
االتفاقيات ومذكرات التعاون 

 .  األكاديمية

الشراكة مع وكالة الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي في إبرام 

االتفاقيات األكاديمية الخاصة ببرامج 
 .التوأمة في الكليات

 اإلنجازات اسم المبادرة المبادرات 

 
 

U الهدف
 الرابع

 
دعم بناء 
جسور 

التواصل 
األكاديمي 

داخل 
الجامعة 
 وخارجها

 
 
۹۰% 

المبادرة 
 االولى

الكليات على التواصل تشجيع 
والتنسيق األكاديمي مع 
 مؤسسات التعليم العالي.

۷۰% 

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

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

 تنسيق األكاديمي .المناسبة للتواصل وال

المبادرة 
 الثانية

تعزيز برامج التوأمة مع 
المؤسسات األكاديمية العالمية 

 المتميزة.
۱۰۰% 
 

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

 والبحث العلمي.

المبادرة 
 الثالثة

وكالة الجامعة بناء شراكة مع 
للدراسات العليا والبحث العلمي 

 فيما يخص برامج التوأمة.
۱۰۰% 

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

 اتفاقيات برامج التوأمة األكاديمية في الكليات.
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 لهدف الخامسنسبة إنجاز مشاريع  ا

  

80 

10 

60 60 60 

تشجيع الكليات على عقد 
شراكات مع مؤسسات 

 .  المجتمع

تقديم برامج أكاديمية قصيرة 
متميزة وخدمات استشارية 

وتثقيفية توعوية متنوعة تلبي 
 .  احتياجات أفراد المجتمع

إنشاء قاعدة بيانات للخريجين 
وتحديثها بشكل مستمر 

واالستفادة منها في متابعة 
 .  الخريجين والتواصل معهم

تنظيم لقاءات دورية مع 
 .الخريجين

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

 االنجازات اسم المبادرة المبادرات 
 

Uالهدف الخامس 
 

بناء شراكات 
فاعلة مع 
مؤسسات 
 المجتمع.

 
٥٥% 
 

المبادرة 
 االولى

تطوير ودعم الخدمات التي 
 تقدمها الجامعة للمجتمع.

٥۰% 

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

 مكتب العالقات المجتمعية .

المبادرة 
 الثانية

تطوير وتقوية العالقة مع 
 الخريجين.

 
 
٦۰% 

 % من  قاعدة بيانات الخريجين .۳۰تم إنجاز     -
 % من الخريجين .۱٥تم تعزيز العالقة مع     -
 نسيق إلعداد خطة للتحضير للقاءاتيتم الت    -

 الخريجين.الخريجين من خالل مركز 
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 االنجازات اسم المبادرة المبادرات 

 
Uالهدف السادس 

 
رفع معايير 
قبول طالب 
المرحلة 

الجامعية بحيث 
ترتكز على 

الكيف وليس 
 الكم.
 
۱۰۰% 

المبادرة 
 االولى

تحديد الطاقة االستيعابية 
المثلى للتخصصات في بداية 

الطالب الذين كل عام وأعداد 
 يمكن قبولهم.

۱۰۰% 

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

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

 الجامعة
م تجربة تطبيق تلك األعداد % من تقوي٥۰تم إنجاز    -

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

المبادرة 
 الثانية

تبني سياسة قبول ترتكز على 
مبدأ التنافس لضمان مدخالت 

 عالية الجودة.
۱۰۰% 

 متحقق من خالل القبول االلكتروني

المبادرة 
 الثالثة

الجامعة في تعزيز سياسة 
 جذب الطالب المتميزين.

۱۰۰% 
 متحقق

 

 

 نسبة إنجاز مشاريع  الهدف السادس
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متابع����ة ج����زء كبي����ر م����ن مب����ادرات الخط����ة اإلس����تراتيجية للجامع����ة ،  و تت���ولى الوكال����ة    
ومنس����ق الخط����ة  والج����ودة وذل����ك بالتنس����يق ب����ين م����دراء الب����رامج ف����ي عم����ادة التط����وير

االس����تراتيجية لوكال����ة الجامع����ة للش����ؤون التعليمي����ة واألكاديمي����ة، وذل����ك ب����إجراء ج����والت 
ميداني�����ة وزي�����ارات لمس�����ؤولي المب�����ادرات لتق�����ديم المس�����اعدة االداري�����ة والفني�����ة المتعلق�����ة 

 .بالتميزبالمبادرة للجهة المنفذة،وعلى األخص المبادرات المتعلقة 

از مب����ادرات جامع����ة المل����ك س����عود  التابع����ة لوكال����ة والج����دول الت����الي يوض����ح نس����بة إنج����
 الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية :

 االنجازنسبة  المبادرات

 %۹۰ التميز في البتروكيماويات

 %۳٥ التميز في التعليم

 %۲۰ التميز في االدارة

 %۲۰ التميز في التخطيط العمراني

 %۲۰ التميز في التمويل /التأمين

 %۳۰ تقنية المعلومات التميز في
تقليل أعداد الطالب في فروع الرياض من خالل 

 %۱۰۰ تشديد معايير االلتحاق بالجامعة

 ۳تبني رؤية مختلفة إزاء السنة التحضيرية في 
 %۱۰۰ مجاالت أكاديمية واسعة وتعزيزها لزيادة مردودها

توظيف طرق تدريس إبداعية في عموم البرامج 
 األكاديمية بالجامعة

۹۰% 
 ومستمر

رفع معايير إجادة اللغة اإلنجليزية المطلوبة 
 %۱۰۰ للتخرج

استحداث برنامج لدرجة الشرف لطالب الجامعة 
 المتفوقين

۸۰% 
 ومستمر

 %۹٥ استحداث مجلس استشاري لكل كلية

 %۱۰۰ استحداث منظومة أنشطة غير دراسية
 ومستمر

 %۱۰۰ استحداث هيئة تنظيم طالبية
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 الدراسية والبرامج الخطط إدارة
 

 طبيعة اإلدارة:

 إدارة تنفيذية لإلشراف على الخطط والبرامج الدراسية والعمل على تطويرها.

 هيكل اإلدارة: 

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

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

 وسبل تطويرها، وتنبثق عنها وحدات مساندة على النحو التالي:

 هيكل اإلدارة

 

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 
 لشؤون الخطط الدراسية

 إدارة الخطط والبرامج الدراسية

وحدة الحطط 
والبرامج 
 الدراسية

وحدة ضمان 
 الجودة

وحدة الدراسات 
 األكاديمية

اللجان  سكرتارية
 االستشارية
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  :رؤيةال

 خطط وبرامج دراسية رائدة تتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.

  الرسالة: 

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

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

 .الوطنية التنمية ومتطلبات المجتمع الحتياجات وتحقيقاً   للريادة سعياً  الجامعة

 األهداف:

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

 معايير االعتماد األكاديمي.

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

 والبرامج الدراسية في الجامعة. 

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

 سبيل تحقيق جودة بناء الخطط والبرامج األكاديمية.

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

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

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

 المهام الرئيسة:

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

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

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

 والبرامج الدراسية.
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 :أهم ما تم إنجازه خالل العام الماضي

المقدم من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  برنامج درجة الشرفاإلشراف على تطبيق  -
قطاع التعليم العالي    " تنمية  –كاديمية وهو أحد المشاريع الفائزة في مبادرة وزارة التعليم واأل

اإلبداع واالبتكار في الجامعات السعودية"، وقد تم االنتهاء من ذلك بنهاية العام الدراسي 
 هـ.۱٤۳٦/۱٤۳٥

إلقرار البرامج الدراسية وبعد  ةمع تطبيق اآللية الجديد مج الدراسيةأتمتة نظام إقرار البرا -
استعراض تجريبه ألربعة سنوات ماضية تبين الحاجة الماسة لوضع نظام آلي يدير هذه العملية 
لضبط الجودة وضمان توثيق كل العمليات التي تخضع لها البرامج الدراسية بالجامعة. تم االتفاق 

اإللكترونية واالتصاالت بالتنسيق مع عمادة شؤون القبول والتسجيل على مع عمادة التعامالت 
عمل نظام خاص بإقرار البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية وتم توقيع الوثيقة النهائية وعمل 
التصور األولي لكامل المشروع ومناقشته مع العمادة وطلب بعض التعديالت عليه على أمل أن 

 في أسرع وقت.بيق التجريبي يكون النظام قابل للتط

التي أشرف على إعدادها وتقديم مقترحها األولي إقرار مجلس الجامعة لضوابط الدراسات البينية  -

 إدارة الخطط والبرامج الدراسية.

إعداد مقترح بمتطلبات الجامعة ُعرض على اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي وسوف  -

 يستكمل عرضه خالل العام القادم.
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  والتعليم التعلم في التميز مركز
 
 

 رؤية المركز 
تتجسد رؤي�ة المرك�ز ب�أن يص�بح أنموذج�اً ريادي�اً ف�ي تط�وير التعل�يم الج�امعي، وص�والً لمص�اف المراك�ز 

 الريادية عالمياً.

   رسالة المركز
إع��داد  طري��قع��ن تتمث��ل رس��الة المرك��ز ف��ي تحقي��ق التمي��ز ف��ي ال��تعلم والتعل��يم ف��ي جامع��ة المل��ك س��عود، 

السياسات والخطط االستراتيجية في التعليم والتعلم واإلشراف على تنفيذها ونقل وتوطين أفضل المبادرات 

 العالمية لتطوير مستوى الممارسات التعليمية وتحسين تعلم الطالب بالجامعة.

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

 تنفيذية وتطوير لكافة العمليات واإلجراءات .

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

 ومواصفات مهنية عالمية .

يمي��ة س��تراتيجيات الالزم��ة لتط��وير مس��توى الممارس��ات التعلإيج��اد مب��ادرات نوعي��ة ووض��ع اال -۳

 بالجامعة وتحسين تعلم الطالب بالجامعة .

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

 الواقع التعليمي الجامعي واستشراف مستقبله في ظل المتغيرات والمستجدات الحديثة .

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

 أجل تطوير التعلم والتعليم بالجامعة .
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 التعلم والتعليمالتميز في أنشطة ومشروعات مركز 

 هـ۷۱٤۳-٦۱٤۳للعام الدراسي  
 

 مشروع الواعدين في التدريس الجامعي .۱
وذلك من خالل اتمام التحليل والتقييم   تم اإلنتهاء من مشروع برنامج الواعدين في التدريس الجامعي

الشامل للبرنامج بجميع حيثياته في دورته األولى. كما تم تشكيل لجنة لتقييم البرنامج واعادة تطويره 
وفق نتائج التقييم. وقد حصل البرنامج على جائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي 

 ع إلعادة تدشينة في دورته الثانية وفق التقييم.، كما تم وضع المسودة النهائية للمشرو۲۰۱٦
 

  والتعليم التعلم في منح التميز اإلعداد والبدء بتنفيذ الدورة الثالثة من برنامج .۲
 التعليم، و التعلم في التميز منح برنامج من الثالثة للدورة اإلعداد والتعليم التعلم في التميز مركز بدأ

 حيث. المبادرات خالل من التدريسية المهارات تطوير في اإلبداعية الطرق لتكريس المشروع يهدف
 بصيغة وللخروج لتطويره الثانية و األولى مرحلتيه في المشروع  ومراجعة للتخطيط لجنة تشكيل تم

 .هـ۱٤۳۸-۱٤۳۷ المقبل الدراسي العام خالل لألعضاء تدشينة وسيتم. الثالثة مرحلته في نهائية
 

۳. Uالتعلم حالة متابعة مشروع Academic Status    
 

 الممارسات وفق Academic Status  التعلم حالة متابعة" مشروع إقرار إلى المركز يسعى
 في التعلم حالة متابعة إلى المشروع يسعى حيث المرموقة، األكاديمية للمؤسسات المثلى العالمية
 للطالب األكاديمي األداء لمستوى الراهن الوضع حول موضوعي وصف وتقديم سعود الملك جامعة

 مستوى رفع بهدف األكاديمي أدائهم مستوى عن موضوعية أحكام إلى الوصول بغية والطالبات
 . سعود الملك جامعة مخرجات كفاءة

 األكاديمية للبرامج والموضوعيٮة الالزمة البيانات توفير إلى التعلم حالة مشروع يهدف كما
 األحكام وإصدار لها المستمرة المتابعة إلى الوصول بغية والمعاهد والكليات لألقسام والتعليمية

 المنظومة تطوير من ستمكن والتي ، حيالها الالزمة التدابير واتخاذ كفائتها حول الموضوعية
 .الجامعة في التعليمية

 
٤. Uسعود الملك جامعة في التعليمية العملية في الطلبة اندماج مستوى  NSSE  

 
 وتعد سعود، الملك جامعة في)NSSE(  التعليمية العملية في الطلبة اندماج استبانة بتطبيق المركز قام
 به يقوم الذي والجهد الوقت حجم مقدار قياس لدراسة تهدف والتي لتطبيقها الثانية المرة هي هذه

 من ومناهج تعلم وفرص موارد من المؤسسة ماتتيحه  ورصد وتحصيلهم، دراستهم أجل من الطلبة
 من طالباًوطالبة ۳۱۰٥ االستبانة في المشاركين عدد بلغ وقد. التعلم أنشطة في الطلبة مشاركة أجل

 . الجامعات كليات جميع من االخيرة السنة وطالب االولى السنة طالب
 الذاتي التعلم مهارات تنمية إلى سعود الملك جامعة طلبة حاجة هو الدراسة أبرزته ما أهم من كان وقد
 الذاتي التقييم ومهارة المعلومات تقييم ومهارة والبراهين والمفاهيم األفكار تحليل مهارة مثل

 بأنهم يتميزون سعو الملك جامعة طلبة أن عن كشفت الدراسة أن بالذكر الجدير.  القراءة ومهارات
 .التعاوني التعلم مهارة يملكون
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 كليكرز الشخصية اإلستجابة أنظمة مشروع .٥
 عضو بين تفاعلية دراسية قاعة لخلق وذلك التعليمية البيئة  في التقنية دمج إلى المشروع هذا يهدف
 استراتيجيات تعزيز تتيح التعلم،كما عملية وتعزيز والجهد الوقت لتوفير وطالبه التدريس هيئة

 الملك جامعة في الرائدة المشاريع ضمن من وهو.  التدريس هيئة عضو مهارات رفع و تدريسية
 الجامعي للعام األول الفصل بداية  من بالمشروع العمل مباشرة وتم,  التعليمية العملية لتطوير سعود

 تأثيره ولوحظ التدريس، هيئة وأعضاء الطالب من واستحساناً  قبوال والقى,  هـ ۱٤۳۷/۱٤۳٦
 قبل من المكونة اللجنة وقامت.  للطلبة فاعل وتأثير تحفيز من الدراسية القاعات في الكبير اإليجابي

 متابعة و بتوزيع المركز قام حيث المشروع، لمتابعة لجنة بتشكيل التعليم و التعلم في التميز مركز
 أنظمة استخدام دليل من الثانية النسخة بإصدار اللجنة وقامت. التعليمية العملية في األجهزة استخدام

 عمل ورش من عدد بعقد القيام تم كما له، تابع ملحق انتاج وكذلك العربية باللغة الشخصية االستجابة
 .الكليات في النظام استخدام لنتائج تحليلية دراسة عمل وكذلك بالجامعة، التدريس هيئة ألعضاء

عضو هيئ�ة ت�دريس و ت�م ت�دريبهم عل�ى اس�تخدام  ٥۳جهاز طالب على  ۲۱۳۲تم توزيع عدد من األجهزة 
 النظام من الكليات التالية:

 كلية العمارة والتخطيط . أ
 الحاسبكلية  . ب
 كلية العلوم الطبية التطبيقية . ت
 كلية اآلداب . ث
 كلية العلوم . ج
 كلية الصيدلة . ح
 كلية التمريض . خ
 كلية الهندسة . د
 ادارة األعمال . ذ
 التربية . ر
 األغذية والزراعة . ز

 طب األسنان . س
 علوم الرياضة والنشاط البدني . ش
 الطب . ص
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عمل تدريبية على استخدام لتحقيق النجاح االمثل لإلستخدام تم تنظيم من قبل المركز  احدى عشرة ورشة و
 أنظمة االستجابة الشخصية ألعضاء هيئة التدريس بفرعي الطالب و الطالبات.

 الفرع اليوم والتاريخ الورشة رقم

 فرع الطالب هـ۱٤۳۷/ ۱/  ۷الثالثاء  األولى

 فرع الطالب هـ۱٤۳۷/  ۱/ ۱٤الثالثاء  الثانية

 الطالباتفرع  هـ۱٤۳۷/  ۱/  ۲۲األربعاء   الثالثة 

 فرع الطالب هـ۳/۲/۱٤۳۷الثالثاء  الرابعة

 فرع الطالبات هـ۱٤۳۷/ ۲/  ٦األربعاء  الخامسة  

 فرع الطالب هـ ۱٤۳۷/ ۲/ ۲٦الثالثاء  السادسة

 فرع الطالبات هـ۱٤۳۷/ ۲/  ۲۷األربعاء  السابعة  

 فرع الطالب هـ۱٤۳۷/ ٤/ ۹الثالثاء  الثامنة

 فرع الطالبات هـ۱٤۳۷ /٤/  ۱۰األربعاء  التاسعة 

 حيث شملت الورش شقين أساسيين:

األول : شق نظري تناول  نبذة عام�ة ع�ن نظ�ام االس�تجابة الشخص�ية و األه�داف المرج�وة من�ه و  •
تأثيره و أهميته ف�ي تحس�ين س�ير العملي�ة التعليمي�ة ف�ي القاع�ات الدراس�ية وكيفي�ة اس�تخدام التغذي�ة 

التعليم بالجامع�ة.  و ع�رض ع�دد م�ن التج�ارب الس�تخدام ه�ذا الراجعة للطالب لتحسين مخرجات 
 النظام في عدد من الجامعات العالمية .

الثاني: الشق العملي و تضمن  تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام النظام ،وكيفية توظيف�ه  •
 ها.داخل قاعات الدراسة  ويوضح الجدول السابق عدد ورش العمل وتاريخها والفئة المقدمة ل

ولتحقيق التكامل في المتابعة قامت اللجنة بإنشاء جميع نماذج المتابعة الكترونيا على موقع المركز. وعم�ل 
دراس��ة تحليلي��ة الس��تخدام أنظم��ة االس��تجابة الشخص��ية حي��ث ت��م توزي��ع ثالث��ة نم��اذج عل��ى أعض��اء هيئ��ة 

وتم اس�تخالص تقري�ر م�ن ك�ل  التدريس و الطالب الذين شاركوا في استخدام أنظمة االستجابة الشخصية .
 نموذج .

 وفيما يلي عرض لهذه  التقارير : 

اس��تبانة لعض��و هيئ��ة الت��دريس) الس��تخدام أنظم��ة االس��تجابة  ۱۱۷جائ��ت نت��ائج اس��تبيان التقري��ر ال��دوري (
 الشخصية في عدة كليات بالجامعة كالتالي:

اسي األول للعام الج�امعي اجمالي عدد المحاضرات التي استخدمت فيها كليكرز خالل الفصل الدر •
 )  محاضرة۱۰۸هـ   (أكثر من ۱٤۳۷/۱٤۳٦

متوس��ط ع��دد األس��ئلة الت��ي اس��تخدم فيه��ا الجه��از خ��الل المحاض��رة الواح��دة عل��ى مس��توى كلي��ات  •
 ) اسئلة ۸الجامعة ( 
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)  ۱٫٤متوسط الزمن المتاح  للطلبة لإلجاب�ة عل�ى الس�ؤال الواح�د عل�ى مس�توى كلي�ات الجامع�ة  (  •
 دقيقة.

 ۲سط الزمن المتاح  لمناقشة إجابات الطلبة على كل سؤال على مستوى كليات الجامع�ة ( م�ن متو •
 دقيقة). ٤ –

كما اظهرت النتائج ان رضى اعضاء هيئة التدريس و الطلبة لإلستخدام على المجالين العلمي و األكاديمي 
 جداً عالية.
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 المهنية للتطويروالتنمية التربوي المركز

 

 التنظيميالهيكل 
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 الرؤية:
 وإقليمياً. ،محلياً ة، والتنمية المهني ،بيت خبرة رائد في التطوير التربوي

 

 الرسالة:
تقديم تنمية مهنية وتطوير تربوي باحترافية وفعالية عالية الجودة؛ لإلسهام في تطوير عمليات 

 التعلم والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

 األهداف:
 وتقديم برامج التنمية المهنية والتدريب التربوي المستمر للممارسين التربويين.إعداد  .۱

إمداد الممارسين التربويين والقيادات التربوية بالمعرفة والخبرة المهنية الالزمة لمواجهة  .۲

 متطلبات القرن الحادي والعشرين.

لتربوية بعد مواءمتها توظيف المعايير المهنية في تدريب الممارسين التربويين، والقيادات ا .۳

 للبيئة السعودية.

تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة وفقاً للنماذج المعيارية المرتكزة على التطوير  .٤

 التربوي؛ لتحقيق متطلبات وزارة التعليم، والجهات األخرى المستفيدة.

 تقديم االستشارات التربوية ذات العالقة بأنشطة المركز. .٥

 راسات التربوية في مجالي التنمية المهنية وتطوير التعليم.إجراء البحوث والد .٦

تفعيل الشراكة بين المركز والقطاعات األخرى ذات العالقة بتقديم التطوير التربوي  .۷

 والتنمية المهنية.
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 ركزالم وحدات إنجازات
 

 وحدة شؤون المدربين والمتدربين .۱

 تتمثل مهامها في:

 المدربين، والتنسيق معهم.توفير احتياجات المركز من  .۱

 إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمدربين وفق التخصصات بالتنسيق مع وحدة تقنية المعلومات. .۲

 ترشيح المدربين للبرامج التدريبية وفق الخبرة والتخصص. .۳

 القيام بإجراءات التعاقد مع المدربين المتعاونين مع المركز، داخلياً، وخارجياً.  .٤

 المركز فيما يخص تيسير عمل المدربين.التواصل مع وحدات  .٥

 متابعة تجهيز الحقيبة التدريبية لدى المدربين. .٦

 تقييم وتطوير أداء المدربين من خالل المعايير المعدة من قبل وحدة التنمية المهنية. .۷

 لقاءات إرشادية للمتدربين في بداية كل فصل أو برنامج تدريبي. تنظيم .۸

 ين في البرامج التدريبية.عمليات القبول والتسجيل للمتدرب .۹

 التأكد من استيفاء شروط الترشيح للتدريب والدراسة وفق ضوابط المركز. .۱۰

 قوائم بأسماء المتدربين بداية كل فصل، أو كل برنامج، وتوزيعها على المختصين. إعداد .۱۱

 متابعة عملية انتظام المتدربين في القاعات التدريبية. .۱۲

 بالمتدربين. إعداد اإلحصائيات والبيانات الخاصة .۱۳

اإلشراف على تنظيم االختبارات، وإعداد النماذج الالزمة، ولجان المراقبة، وفق لوائح المركز،  .۱٤

واتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يخص مشاكل المتدربين، من حيث الغياب، والحضور، ونسب 

 واإلجازات المرضية. التسرب،

 دة.كشوف الدرجات من المدربين وفق المواعيد المحد تلقى .۱٥

 رصد ومراجعة نتائج االختبارات. .۱٦

والكشوف الخاصة  المطلوبة، كشوف الدرجات والشهادات لمن يهمه األمر، والتقارير إصدار .۱۷

 من مدير المركز. بالخريجين وذلك بعد اعتمادها

 التنسيق مع الجهات ذات العالقة في المركز فيما يخص سالمة وجودة بيئة التدريب. .۱۸

 مساعد المدير للتطوير والتنمية المهنية. المهام التي تكلف بها من .۱۹
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 إنجازات وحدة شؤون المدربين والمتدربين

 .تحضير عدد من البرامج التدريبية، وطرحها من خالل الموقع اإللكتروني -۱

 
 

 

وتم العمل عليه  ،وهو مشروع متخصص لتعليم اللغة العربية، مشروع اللغة العربيةالتحضير ل -۲
 ومنها دار الطباعة والنشر بجامعة الملك سعود. ،مع عدد من الجهات



  
  

۳۱ 
 

 
 

 تجهيز مقر ومكاتب االستقبال للمركز. -۳

 
 

 ومقر الضيافة للمتدربين. ،تجهيز القاعات التدريبية -٤

 
 

 

 ماستر.القاعات التدريبية بمفاتيح تجهيز  -٥

 إصالح سنترال المركز لهاتف االستقبال. -٦
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 عن بعد التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود. اإلشراف والمتابعة على اختبارات التعليم -۷

 
 

 اإلشراف والمتابعة الختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم. -۸
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 وحدة الشؤون اإلدارية .۲

 تتمثل مهامها في:
 .متابعة وتطوير أداء شؤون الموظفين وعالقاتهم -۱
 .اإلداريةمتابعة أعمال االتصاالت  -۲
 والصيانة.متابعة أعمال التشغيل  -۳
  تيسير العمل.متابعة تطبيق أنظمة وإجراءات  -٤
 تنظيم أعمال السكرتارية لوحدات المركز. -٥
 عمل تقارير دورية عن سير العمل بالوحدة. -٦
 المهام التي تكلف بها من مساعد المدير للعمليات. -۷

 
 

 إنجازات وحدة الشؤون اإلدارية

طبيعة عمل الشؤون  مكاتبهم حسبوتسكين الموظفين في  اإلداريةتنظيم العمل داخل الشؤون  -۱
 .اإلدارية

 
 

 مخاطبة الجهات ذات العالقة بترميم وصيانة المباني والقاعات في المركز. -۲
 .هاعمالأمتابعة إنشاء شعبة الصادر والوارد و -۳
 تشكيل فرق المتابعة للموظفين ومنسوبي المركز. -٤
 .اإلداريةتزويد الوحدات بجميع متطلباتهم  -٥
 .لكترونياً إرشفة المعامالت أ -٦
 اإلشراف على أعمال السكرتارية لدى الوحدات. -۷
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 المشاركة في إعداد الئحة المركز. -۸
 نقل المستودع إلى وحدة الشؤون المالية. -۹

 

 
 

 مدير المركز
10% 

 مساعد المدير للعمليات
5% 

عمال
ٔ
 وحدة ريادة اال

10% 

 وحدة التنمية المهنية
11% 

وحدة شؤون المدربين 
 والمتدربين

11% 
 وحدة التدريب اإللكـتروني

5% 

 وحدة الشؤون االدارية
26% 

 وحدة الشؤون المالية
11% 

وحدة تقنية 
 المعلومات

11% 

 عدد الموظفين
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 وحدة الشؤون المالية .۳

 تتمثل مهامها في:

 اإلداريةإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية وعرضه على مساعد مدير المركز للشؤون  -۱
 والمالية.

 قيد المستندات المالية في السجالت والدفاتر المحاسبية. -۲
 متابعة حسابات المركز لدى مؤسسة النقد والبنوك المحلية. -۳
 كز.تحصيل اإليرادات، وإيداعها، وإعداد الحساب الختامي ألعمال المر -٤
تجهيز سندات الصرف والشيكات الخاصة بالمستفيدين، وتسليمها لهم، أو من ينوب عنهم  -٥

 رسميا.
 متابعة الصرف من البنود المخصصة لكل نشاط من أنشطة المركز. -٦
 متابعة مشتريات المركز حسب النظام. -۷
 .وأوامر الشراء ،بخصوص طلبات الشراء لمدير المركز شهري ريرتق رفع -۸
 .خليةلمراجعة الداا  -۹

 تجهيز وتنظيم المستودع بكافة االحتياجات الالزمة للمركز. -۱۰

 

 ومتابعتها. ،حصر العهد -۱۱

 مراجعة حسابات المركز من قبل مكتب محاسبة قانوني مرخص له.  -۱۲

 تقديم تقرير دوري موضحاً فيه الوضع المالي للمركز. -۱۳

 المهام التي تكلف بها من مساعد المدير للعمليات. -۱٤

 الشؤون المالية إنجازات وحدة

 وتوزيع العمل على منسوبيها. ،تأسيس مكاتب خاصة بالوحدة -۱

 فتح حساب مصرفي خاص بالمركز. -۲



  
  

۳٦ 
 

 متابعة عمليات صرف األصناف من وإلى المستودع. -۳

 المشاركة في إعداد الئحة المركز. -٤

 

 وحدة تقنية المعلومات -٤

 تتمثل مهامها في:

 .توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات وتطبيقاتها -۱

؛ لتعرف بالمركز، )ةنجليزيواإل ة(العربي اإللكترونية للمركز بنسختيهابوابة بناء وتحديث ال -۲

 اإللكترونية. خدماتمختلف التقدم و

 اإلشراف على البوابة اإلخبارية، وتحديثها بشكل دائم. -۳

 واإلشراف عليها. ،إعداد قاعدة بيانات للمركز -٤

 واإلشراف عليها. ،الوطنية، واإلقليمية، والعالميةإعداد قاعدة بيانات للبحوث، والتجارب  -٥

 بالمركز.وقواعد المعلومات  ،والشبكات ،ألجهزةتقديم الدعم الفني ل -٦

 اإلسهام في توفير ودعم بيئة إلكترونية للتدريب اإللكتروني. -۷

 يخص تقنية المعلومات.فيما التواصل مع عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة  -۸

 واألنظمة.من الحاسبات اآللية والبرامج  المركز تحديد احتياجات -۹

 توثيق جميع أنشطة وفعاليات المركز. -۱۰

 سير العمل بالوحدة.دورية عن تقديم تقارير  -۱۱

 المهام التي تكلف بها من مساعد المدير للعمليات. -۱۲

 إنجازات وحدة تقنية المعلومات

 توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات وتطبيقاتها. •
 السلكية.شبكة المركز  -أ 

 ) الكشف عن مواقع كبائن المبدالتSwitches الخاصة بالمركز، والتأكد من مناسبة (

 الغرف التي تقع فيها الكبائن من الناحية الفنية واألمنية.

  التأكد من سالمة توصيل نقاط الشبكة في المكاتب والمقرات التي يتطلبها العمل

 بالمركز بالتنسيق مع مختلف وحدات المركز.

  مشكلة االتصال في بعض نقاط الشبكة السلكية بعد تقديم طلب بذلك لوحدة تقنية حل

 المعلومات.



  
  

۳۷ 
 

  لحين تمديدها  -بشكل مؤقت–مد بعض المكاتب الجديدة في المركز بنقاط شبكة سلكية

 بشكل دائم بالمفاهمة والتنسيق مع عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة.

 شبكة المركز الالسلكية. -ب 

 تجهيزات لخدمة االتصال أية لكشف الفني من قبل الوحدة تبين عدم توفر بعد ا

 الالسلكي بشبكة الجامعة.

  تركيب نقاط وصول ( -وبشكل مؤقت، وبسبب الحاجة الملحة–تمAccess points (

 على حساب المركز للوصول لخدمة الشبكة الالسلكية.

 ) الكشف عن مواقع كبائن المبدالتSwitchesمركز، والتأكد من مناسبة ) الخاصة بال

 الغرف التي تقع فيها الكبائن من الناحية الفنية واألمنية.

  قامت عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة بإرسال فريق فني لدراسة متطلبات توفير

خدمة االتصال الالسلكي في مختلف مرافق المركز، وقامت الوحدة باطالع الفنيين 

ب توفير الخدمة فيها وأماكن وجود كبائن االتصال الرئيسة بالعمادة باألماكن المطلو

 بالمركز.

  إفادة المسؤول في العمادة بأن هناك طلبات كثيرة مطلوبة في الجامعة للحصول على

 هذه الخدمة وأن علينا انتظار دورنا فيه.

 القاعات الذكية. -ج 

  تعمالن بالشكل المطلوب؛ تفعيل القاعتين الذكيتين الموجودتين بالمركز بعد أن كانتا ال

حيث قامت الوحدة بمخاطبة عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت إلجراء الصيانة 

 الالزمة لها.

 قاعات االجتماعات بالمركز. -د 

 والتأكد من عمل نقاط  ،تجهيز قاعات االجتماعات بالمركز بأجهزة العرض الضرورية

 وتوفير حاسبات إلجراء العروض اإللكترونية. ،الشبكة السلكية فيها

 معامل الحاسب اآللي. -ه 

 متصلين بشبكة المركز السلكية، ، وهما غير ييوجد في المركز معمالن للحاسب اآلل

 فقامت وحدة تقنية المعلومات بوصلهما بشكل مؤقت لضرورة ومتطلبات العمل.
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 العربية واإلنجليزية).بناء وتحديث البوابة اإللكترونية للمركز بنسختيها ( •
، وذلك من خالل نطاق )ةنجليزيواإل ة(العربي كترونية للمركز بنسختيهاإلإنشاء بوابة  -أ 

 .http://ecpd.ksu.edu.saفرعي لجامعة الملك سعود بعنوان: 

 

 التعريف بالمركز من خالل إبراز رؤية ورسالة وأهداف المركز. -أ 

 تعرف البوابة اإللكترونية بمنسوبي المركز من أعضاء هيئة التدريس والموظفين. -ب 

التسجيل بالبرامج التدريبية يتم عن طريق البوابة اإللكترونية من خالل قاعدة بيانات  -ج 

 تحتفظ ببيانات جميع المتدربين بالمركز.

http://ecpd.ksu.edu.sa/
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ويتم إدارته بشكل  ecpd@ksu.edu.saلكتروني خاص بالمركز بعنوان إنشاء بريد إ -د 

 كامل من وحدة تقنية المعلومات.

 ربط جميع نماذج وتقارير البوابة اإللكترونية بالبريد اإللكتروني للمركز. -ه 

 التحديث الدائم لمحتوى البوابة اإللكترونية في النسختين العربية واالنجليزية. -و 

 كز على البوابة اإللكترونية.نشر التقارير الدورية والختامية للمر -ز 

 تصميم صفحات الوسائط المتعددة للمركز على البوابة اإللكترونية. -ح 

 نشر مطويات تعريفية عن برامج المركز وأهدافها. -ط 

 فتح حساب للمركز على تويتر بعنوان: -ي 

https://twitter.com/ECPD_KSU_EDU_SA 

 ويتم إدارته بشكل كامل من وحدة تقنية المعلومات. -ك 

 

 ثالثاً: اإلشراف على البوابة اإلخبارية، وتحديثها بشكل دائم. •
 إنشاء حساب للمركز على البوابة اإلخبارية للجامعة. -أ 

 نشر أخبار المركز على البوابة اإلخبارية. -ب 

 اعتماد النسخة اإلنجليزية من البوابة اإلخبارية للمركز. -ج 

 البوابة اإلخبارية للمركز بموقع المركز اإللكتروني. ربط -د 

 ربط أخبار المركز بوسائل التواصل االجتماعي الرسمية للمركز. -ه 

mailto:ecpd@ksu.edu.sa
https://twitter.com/ECPD_KSU_EDU_SA/
https://twitter.com/ECPD_KSU_EDU_SA/
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 رابعاً: إعداد قاعدة بيانات للمركز واإلشراف عليها. •
تصميم قاعدة بيانات لتسجيل المتدربين من خالل البوابة اإللكترونية للمركز، ويتم 

حصر وحدات الجامعة المعنية بأهداف و ،من وحدة تقنية المعلومات إدارتها بشكل كامل

 وكذلك أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي بياناتهم. ،المركز

خامساً: إعداد قاعدة بيانات للبحوث، والتجارب الوطنية، واإلقليمية، والعالمية واإلشراف  •
 عليها.

التقارير عن التجارب العالمية المميزة في مجال قامت الوحدة بتوثيق مجموعة من 

الوطني للتعليم بسنغافورة،  التطوير التربوي والتنمية المهنية، منها على سبيل المثال المعهد

 هم الجهات التربوية العالمية (مرفق صورة من التقارير في المالحق).أحد أوهو 

 د المعلومات بالمركز.سادساً: تقديم الدعم الفني لألجهزة، والشبكات، وقواع •
 .ومعامل الحاسب ،إلشراف على إعادة تأهيل البنية كاملة لعدد من القاعاتا -أ 

 .المستمرة بالقاعاتالكهربائي انقطاع التيار إصالح مشاكل  •

واالتصال باإلنترنت، وإصالح أعطال كابينة المعمل المركز، إصالح مشاكل شبكة  •

 الداخلية.

 إصالح مشاكل المكيفات. •

 جهزة العرض بالمعامل، وتزويدها بشاشات عرض.صيانة أ •

 تركيب ثالثة سبورات.  •

كرسياً ) ٥۲) طاولة و(٥۲تزويد المعامل بطاوالت كمبيوتر وكراسي متحركة بإجمالي ( •

 متحركاً.

تم جمعها من أجهزة ازاً ) جه٥۲ة الحاسب اآللي بإجمالي (تزويد المعامل بأجهز •
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 هي:، ومواصفتها Dellالمكاتب القديمة، واألجهزة جميعها من نوع 

  الموديلDell OptiPlex 755. 

  :المعالجIntel(R)CORE (TM)2Duo CPU E4700 2.59GHZ. 

   جيجابايت. ۱٥۰القرص الصلب: سعة 

  جيجابايت. ٤الذاكرة العشوائية: سعة 

  :نظام التشغيلWindows7 Professional service pack1. 

 :البرامج المثبتة على األجهزة هي 

  حزمة أوفيسMicrosoft Office 2010. 

  نظام إدارة الفصلNet Op School. 

  :مجموعة برامج خدمية مثلWinRAR – Skype - winzip7 -Google chrome - 

yahoo messenger - VLC media player – real player - Mozilla Firefox -

adobe reader x - free download. 
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جهزة وملحقاتها التي تم حصرها بالمركز
ٔ
عداد اال

ٔ
 ا

جهزة  
ٔ
جهزة   DELLاال

ٔ
 الماسحات الضوئية  الطابعات  HPاال
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 سابعاً: اإلسهام في توفير ودعم بيئة إلكترونية للتدريب اإللكتروني. •
قامت الوحدة باإلشراف والمتابعة مع الدعم الفني بالجامعة على عمل صيانة شاملة  -أ 

والتأكد من  ،الجهاز بالشبكة واإلنترنتوتوصيل  ،)۱۱۷للجهاز الذكي في قاعة رقم (

 عمل النظام والبرامج.

)، وذلك بالمتابعة مع ۳۱۰تغيير جهاز عرض البيانات بجهاز آخر جديد في قاعة رقم ( -ب 

وتوصيله  ،وعمل صيانة شاملة للجهاز ،وتغيير لوحة التحكم، الدعم الفني بالجامعة

 والتأكد من عمل النظام والبرامج. ، بالشبكة واإلنترنت

وني)، والتأكد من عملها بشكل تم فحص أجهزة القاعات التدريبية (قاعات التعليم اإللكتر -ج 

 HP Compaqجيد، وتم تغيير أجهزة الكمبيوتر القديمة الموجودة بها بأخرى من نوع  

حزمة و Windows7 Professional service pack1وجهزت بنظام تشغيل    6005

 .Microsoft Office 2010أوفيس 

 

 فيما يخص تقنية المعلومات. ثامناً: التواصل مع عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة •
مخاطبة عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة لتمديد وإضافة نقاط جديدة لمكاتب إدارية  -أ 
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جهزة
ٔ
 عدد اال

جهزة التي تمت صيانتها بالمركز
ٔ
عداد اال

ٔ
 ا

 تنظيف  الفيروسات تثبيت نظام تشغيل 
 تثبيت برنامج إدارة الفصل  ربط على الشبكة المحلية واالنترنت
فيس وتحديثها

ٔ
 تحديث تطبيقات مستعرضات االنترنت إصالح حزمة ميكروسوفت ا

 تغيير القرص الصلب التالف تغيير البطارية
 تغيير مزود الطاقة التالف استبدال كارت الشبكة التالف
 تغيير الشاشة التالفة تحديث تعريفات الجهاز
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 وقاعات تدريب في المركز.، جديدة

مخاطبة عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة لتجهيز عدد من معامل الحاسب بنقاط  -ب 

تم عمل كروكي مقترح لتصميم النقاط في  شبكة سلكية، وربطها مع شبكة المركز، كما

 المعامل.

مخاطبة عمادة التعامالت اإللكترونية بالجامعة لتوفير خدمة االتصال الالسلكي في مبنى  -ج 

 المركز.

مخاطبة عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت إلجراء الصيانة الالزمة ألجهزة  -د 

 عات الذكية بالمركز.والسبورة الذكية في القا، ووالداتا شم، البوديو

مخاطبة عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت لتجهيز عدد جديد من القاعات الذكية  -ه 

 بالمركز.

مخاطبة عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت لنقل تجهيزات قاعات ذكية من موقع  -و 

 إلى موقع جديد وفق احتياجات المركز الجديدة.

لكترونية واالتصاالت لربط معملي الحاسب اآللي بشبكة مخاطبة عمادة التعامالت اإل -ز 

 المركز بشكل صحيح ودائم.

 تاسعاً: تحديد احتياجات المركز من الحاسبات اآللية والبرامج واألنظمة. •

، ويظهر ذلك من خالل قامت الوحدة بعمل مسح شامل لجميع القاعات والمعامل بالمركز

المركز من األجهزة المكتبية ضح احتياجات استعراض البيان التفصيلي التالي الذي يو

والبرامج التدريبية النوعية وخاصة الحاسوبية، والتي تستهدف  ،المطلوبة إلقامة المشاريع

 هـ.۱٤۳۷/۱٤۳۸فئات متخصصة من الممارسين التربويين مع بداية العام الجامعي 

 الحاجة لها الصنف الكمية
 قاعة االجتماعات، مكاتب الموظفين، واالستقبال. قاعات التدريب، جهاز حاسب آلي مكتبي ۱۰۰
 مكاتب اإلدارة، مكاتب الموظفين، االستقبال. طابعات ٥۰
 مكاتب اإلدارة، مكاتب  الموظفين، االستقبال. طابعات (ملونة) ۲۰
 مكاتب اإلدارة. فاكس ٥
  جهاز حاسب آلي (البتوب) ٦
 االستقبال، المسرح.قاعة االجتماعات، الممرات،  شاشات عرض ۱٤
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 عاشراً: توثيق أنشطة وفعاليات المركز •
 أنشطة تتعلق بالشراكات -أ 

والعديد من المركز تم توثيق مجموعة من األنشطة وخاصة ما يتعلق بالشراكات بين 

مانة الجائزة لطلب أ األمانة العامة لجائزة التعليم للتميزمنها على سبيل المثال:  ،الجهات

المركز على تطوير معايير فئات الجائزة، وإضافة معايير  إمكانية إشرافبحث مدى 

لفئات جديدة مقترحة، وإدارة عمليات الفرز والتحكيم، وعمليات مسح ألثر الجائزة في 

 .الميدان التربوي

 أنشطة تتعلق بالبرامج التدريبية -ب 

يردها حسبما يبية الخاصة بالبرامج التدر والدعايةاإلعالنات ثيق ونشر قامت الوحدة بتو

من الوحدات المعنية على مختلف الفترات، ومنها على سبيل المثال: طرح برامج 

طرائق التدريس الفاعلة، القيادة اإلبداعية،  ، مثل:هـ۱٤۳۷ شهر شعبانتدريبية في 

تطبيقات الحوسبة السحابية التعليمية، تطبيقات الشبكات االجتماعية في التعليم، توظيف 

 .ل الجديدة لبناء االختبارات اإللكترونية، اإلنجليزية للمواقف الحياتيةتطبيقات جوج
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جهزة وملحقاتها
ٔ
 احتياجات المركز من اال

لي مكـتبي
ٓ
 جهاز حاسب ا

 طابعات

 )ملونه ( طابعات 

 فاكس

لي 
ٓ
 )البتوب (جهاز حاسب ا

 شاشات عرض
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 اتاجتماعات ولقاء -ج 

قامت الوحدة بتوثيق اجتماعات المركز سواًء ما يتعلق بمجلس اإلدارة، أو اللجنة  •

اإلشرافية بالمركز، أو أي لجان فرعية تم تشكيلها من قبل مدير المركز، ومنها على 

قام : حيـــث العثمانتوثيق االجتماع األول لمجلس إدارة المركز برئاسة د/سبيل المثال 

محمد النذير بتقديم عرض مختصر للتعريف بالمركز، وتم عرض الهيكل التنظيمي /د

والالئحة اإلدارية والمالية المقترحة للمركز، وتناول الحضور مقترحات  ،المقترح

 .البرامج التدريبية األخرىو ،تطوير وتنفيذ برامج الدبلومات التربوية
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 المركزمنها على سبيل المثال: مشاركة  ،وقامت الوحدة بتوثيق مجموعة من اللقاءات •

المركز التربوي  مدير سعادةشارك حيث ، ةفي اللقاء التربوي للتطوير والتنمية المهني

 ،التنمية المهنيةوأبرز أهدافه وأنشطته في  ،للتطوير والتنمية بتقديم كلمة حول المركز

مكتب بوذلك في اللقاء التربوي للتطوير والتنمية المهنية الذي عقد بإدارة تعليم الرياض 

 ة.بهذه المناسب اً تذكاري اً ودرع ،اب شكرتعليم الشفا، وتلقى المركز خط
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 توثيق تقرير عن التنمية المهنية من وجهة نظر عالمية: -د 

 االتية:وقد اشتمل التقرير على النقاط  •

 .ماهية التنمية المهنية 

 .أهداف التنمية المهنية 

 التنمية المهنية. خصائص 

 .مجاالت التنمية المهنية 

 المعهد الوطني للتعليم بسنغافورة: توثيق تقرير عن -ه 

 تناول التقرير النقاط اآلتية: •

 .التعريف بالمعهد 

 .أنشطة المعهد 

 .البرامج التي يقدمها المعهد 

 دول أجنبية: ٤الدبلوم العام في التربية مدعوماً بآلية تطبيقه في توثيق تقرير عن  -و 

 وقد تضمن التقرير النقاط اآلتية: •

 .وصف البرنامج 

 .مكونات البرنامج 

 .متطلبات القبول 

وعروض المشاريع  ،والعروض التقديمية ،تقوم وحدة تقنية المعلومات بتنفيذ التصاميم -ز 

 مقدمة، ومنها على سبيل المثال:والبرامج التدريبية ال ،الخاصة بالمركز

 –روول أب  –كتيبات  –تصميم المواد الدعائية للتعريف بالمركز (عروض تقديمية  •

ملصقات.... الخ)، واإلشراف على طباعتها وإخراجها  –مطويات  –لوحات جدارية 

 بالشكل المطلوب.

 تصميم بروشورات ومطويات البرامج التدريبية التي يقدمها المركز. •

 ) الخاص باالجتماعات الدورية لمجلس إدارة المركز.Folderوتصميم المجلد ( تجهيز •

تجهيز وتصميم عروض مشاريع االستشارات التي يقدمها المركز لمختلف القطاعات  •

 الراغبة بالتعاون مع المركز.

 حادي عشر: أعمال أخرى قامت بها وحدة تقنية المعلومات •
 العمل على منسوبيها.وتوزيع ، تأسيس مكاتب خاصة بالوحدة -أ 
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المشاركة مع وحدة ريادة األعمال في إعداد تصور مقترح عن عقد شراكة مع جائزة  -ب 

 التعليم للتميز.

المشاركة مع وحدة ريادة األعمال في إعداد تصور مقترح عن عقد شراكة مع شركة  -ج 

 تطوير للخدمات التعليمية.

عن عقد شراكة مع وزارة  المشاركة مع وحدة ريادة األعمال في إعداد تصور مقترح -د 

 التعليم.

مشاركة جميع أعضاء وحدة تقنية المعلومات في لجان فرز وتحكيم جائزة التعليم للتميز  -ه 

 في دورتها السادسة.

مشاركة بعض أعضاء وحدة تقنية المعلومات في لجان فرز وتحكيم جائزة كيانات تطوير للتميز في 
 دورتها األولى.

 وحدة ريادة األعمال -٤

وإبرام الشراكات  ،والتعريف بمجاالت عمل المركز ،تسويق البرامج التدريبيةتعنى ب

 المجتمعية، وتتمثل مهامها في:

 بالمركز. الشراكة المجتمعيةو، التسويق إعداد سياسة -۱

 المجتمعية.األطراف المجتمعية لخلق مبادرات للشراكة مع المستمر  التواصل -۲

  تنفيذها. ، وتحديد آلياتالشراكة المجتمعية وبرامج خططوتفعيل إعداد  -۳

 تسويق البرامج التدريبية في القطاعات التعليمية ومختلف القطاعات األخرى. -٤

ومتابعة  ،واإلنسانية ،للمشاركة في األنشطة التطوعية االجتماعية المركزتشجيع منسوبي  -٥

  تفعيلها.

 القانونية للتعاقدات مع الشركاء.والمالية والفنية و اإلداريةإعداد دليل حول اإلجراءات  -٦

 .المركزلعرض تجاربهم في  ؛دعوة الخبراء والمهتمين في مجال الشراكة المجتمعية -۷

  بجهات الشراكة المجتمعية. خاصة قاعدة بيانات بناء -۸

والعمل على نشرها في وسائل  ،متابعة وإعداد المواد اإلعالمية والتسويقية عن المركز -۹

 االتصال المختلفة.

 دورية عن سير العمل بالوحدة.تقديم تقارير  -۱۰

 المهام التي تكلف بها من مدير المركز. -۱۱
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 ريادة األعمال إنجازات وحدة
، حيث تم إعداد ملف خاص بالمشروع بالتعاون عقد شراكة مع جائزة التعليمإعداد تصور ل -۱

 مع وحدة تقنية المعلومات.

 
 

، وتم إعداد ملف خاص بذلك بالتعاون الرياضياتعقد شراكة لجائزة تعليم إعداد تصور ل -۲
 .مع وحدة تقنية المعلومات
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 .في قطاعات التعليم المختلفة لدورات التدريبيةالتسويق ل -۳
وتم العمل  ،، وهو مشروع متخصص لتعليم اللغة العربيةمشروع اللغة العربيةالتسويق ل -٤

 ومنها دار الطباعة والنشر بجامعة الملك سعود. ،عليه مع عدد من الجهات
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 والتعلم للتدريب واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكالة يةمساعد
 التطبيقي

 

 نبذة مختصرة عن الوحدة:

ه��دفت الوح��دة ف��ي ه��ذا الع��ام عل��ى إنه��اء المرحل��ة الرابع��ة م��ن مش��روع تط��وير ب��رامج الت��دريب المهن��ي 

بالمرحل��ة الخامس��ة، كم��ا ه��دفت إل��ى تنفي��ذ ت��دريب الدفع��ة الرابع��ة م��ن ط��الب الجامع��ة والتع��اوني والب��دء 

المتميزيين في شركات عالمية مرموق�ة، إض�افة للتوس�ع ف�ي تجرب�ة تنفي�ذ برن�امج ال�تعلم التطبيق�ي ليش�مل 

م مقررات ذات طبيعة تطبيقية من أجل تحقيق التنوع ف�ي وس�ائل التعل�يم وال�تعلم، كم�ا تم�ت مواص�لة تق�دي

كافة الخدمات للكليات المستفيدة من برنامج خبير أكاديمي مع المواصلة في تقييم مخرجات البرن�امج م�ن 

 قبل كالً من الكليات المستفيدة والخبراء الذين شاركوا في تقديمه.

 هـ:۱٤۳۷هـ/۱٤۳٦إنجازات الوحدة في العام الحالي 

ه��ـ بمواص��لة اإلش��راف عل��ى برن��امج الت��دريب ۱٤۳۷ه��ـ/ ۱٤۳٦قام��ت الوح��دة م��ع بداي��ة الع��ام الح��الي 

كما نفذت الجزء الخاص بهيكلة النظام الخارجي وكذلك برنامج التعلم التطبيقي ومتابعة تنفيذ إجراءاتهما، 

اإلليكترون��ي للمرحل��ة الرابع��ة لبرن��امج الت��دريب التع��اوني وك��ذلك مباش��رة التواص��ل م��ع الجه��ات خ��ارج 

وتطوير برنامج التدريب التعاوني، إضافة لذلك ت�م االس�تمرار ف�ي  الجامعة ذات الصلة بمشروع مراجعة

 تنفيذ برنامج الخبير األكاديمي؛ وفيما يلي تفصيل هذه اإلنجازات:

 أوالً: التدريب الخارجي:

هـ تم إرسال دعوات الترشيح إلى الكليات التي تتطلب خططها الدراسية ۱٤۳۷هـ/ ۱٤۳٦مع بداية العام 

مهارات التخصصية كجزء من متطلبات التخرج، وقد شارك في البرنامج خمس تدريب الطالب على ال

كليات هي كلية علوم الحاسب والمعلومات، كلية الهندسة، كلية العمارة والتخطيط، كلية األمير سلطان بن 

عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة وأخيراً كلية العلوم؛ وبلغ عدد الطالب الذين تم تدريبهم ثمانية 

) دول ۸) شركة ومؤسسة عالمية في ثمان (۱۹) طالباً قضوا فترة تدريبهم في تسعة عشر (۸۸ثمانون (و

%)، كما زادت ۲۰٫٥عالمية، وهذا العدد من الطالب يفوق عدد الذين تم تدريبهم العام الفائت بما نسبته (

%)؛ مما يشير إلى أن ۱۸٫۷عدد الشركات المشاركة في التدريب عن عددهم في العام الفائت بما نسبته (
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 %) من الهدف اإلستراتيجي المتعلق بعدد الطالب وهذه النسبة تفوق عن٥٦٫۱البرنامج حقق ما مقداره (

%) من الطالب المستهدفين ٥۰النسبة المخطط لتحقيقها في ذات المدة والتي حددت بخمسين في المئة (

%) وهذه النسبة ۱۸٫۸برنامج، أما التطور في عدد المؤسسات المشاركة فقد إرتفع بما مقداره ( ۳۱في 

سنوي بما مقداره أعلى عن ما هو مخطط له في الهدف اإلستراتيجي المتعلق بجهات التدريب وتنوعها ال

 ) توضح تفاصيل هذه األرقام.۱) وكذلك الرسم البياني رقم (۱والجداول رقم (%)، ٤(

 ): أعداد الطالب الذين استفادوا من برنامج التدريب الخارجي۱جدول (

 عدد الطالب البلد الجهة المدربة الكلية
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 ۳ تركيا -اسطنبول  ORACLEشركة 

 ٤ األمارات -دبي  EMCشركة 

 الهندسة
الواليات  –شيكاغو  )CISCOسيسكو (شركة 

 ۱ المتحدة األمريكية

 ۱۰ المانيا -شتوتجارت  )VDIمجموعة شركات بالتعاون مع (
 ٦ فرنسا )EDF( أي دي افشركة 

 العمارة والتخطيط

 ۲ النمسا -فيينا  )LESSARDDESINGمكتب (
 ۲ امريكا -دنفر  )BURKETTDESIGNمكتب (

 BEER ARCHITEKTURمكتب (
STADTEBAU(  ٤ المانيا -ميونخ 

 ٤ ايطاليا -روما  )STUDIO SCHIATTARELLAمعهد (
 AL-TURAYH& IRCIC INمكتب (

ISTANBUL METROPOLITAN 
MUNICIPALITY)( 

 ٥ تركيا -اسطنبول 

 العلوم

)UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON(  ۲ انجلترا -ساوثهمبتون 
معهد ماكس بالنك للبصريات الكمية وجامعة لودفيغ 

 ۱ المانيا ماكسميليان المانيا

DEPARMENT OF 
PATHOPHYSIOLOGY AND 

TRANSPLANTAION 
 ٥ ايطاليا -ميالنو 

 ۳ ايطاليا -فيورنتينا  جامعة فلورنس
 ۳ سويسرا جامعة لوزان
 ٤ ايطاليا -ميالن  جامعة ميالن

كلية األمير سلطان 

بن عبدالعزيز 

للخدمات الطبية 

 الطارئة

الواليات المتحدة  ثالثة من الجهات بتعاون مع جامعة كرايتون
 ۲۹ األمريكية

 ۸۸ ۸ ۱۹ المجموع
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 ): نسب أعداد الطالب الذين تدربوا في جهات التدريب المختلفة ۱الرسم البياني (

 

3% 5% 
1% 

11% 

7% 

2% 
2% 

5% 

5% 
6% 2% 

1% 

6% 
3% 

3% 
5% 

33% 

 نسبة أعداد الطالب الذين تدربوا في جهات التدريب المختلفة
 ORACLEشركة 

 EMCشركة 

 )CISCO(شركة سيسكو 

 )VDI(مجموعة شركات بالتعاون مع 

 )EDF(شركة أي دي اف 

 )LESSARDDESING(مكتب 

 )BURKETTDESIGN(مكتب 

 )BEER ARCHITEKTUR STADTEBAU(مكتب 

 )STUDIO SCHIATTARELLA(معهد 

 ))AL-TURAYH& IRCIC IN ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY(مكتب 

(UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON)

 معهد ماكس بالنك للبصريات الكمية وجامعة لودفيغ ماكسميليان المانيا

DEPARMENT OF PATHOPHYSIOLOGY AND TRANSPLANTAION

 جامعة فلورنس

 جامعة لوزان

 جامعة ميالن

 ثالثة من الجهات بتعاون مع جامعة كرايتون
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 ثانياً: برنامج التعلم التطبيقي:

أستفاد من البرنامج لهذا العام ثالثة أقسام هي قسم الخدمات الطبية الطارئة وقسم إدارة موارد التراث 

واالرشاد السياحي وقسم اإلدارة السياحية والفندقية، حيث بلغ عدد المقررات التي طبقت برنامج التعلم 

كما أن البرنامج يطبق في طالباً؛ ) ۲٤۱) مقررا تعلم فيها مئتان وواحد وأربعون (۱۲التطبيقي اثنا عشر (

) كليات هي كلية العلوم، كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية طب األسنان، كلية العلوم الطبية ۸ثمانية (

التطبيقية، كلية التمريض، كلية السياحة واألثار، كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية 

 ) توضح هذه األرقام.۲) والرسم البياني (۲والجدول (. الطارئة

 ): أعداد المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي۲جدول (

 عدد الطالب عدد المقررات البلد جهة التطبيق الكلية

كلية األمير 

سلطان بن 

عبدالعزيز 

للخدمات الطبية 

 الطارئة

 العمرة
 –مكة المكرمة 

 السعودية
۱ ٦۰ 

 الحج
 –مكة المكرمة 

 السعودية
۱ ٥۷ 

 السياحة واآلثار

معهد عبدالمحسن 

 الحكير الفندقي

 –الرياض 

 السعودية
۸ ۱۰۰ 

مناطق أثرية 

 ومتاحف

 -المدينة المنورة 

 العال
۲ ۲٤ 

 ۲٤۱ ۱۲  المجموع

 



  
  

٥٥ 
 

 

 ): عدد المقررات التي استفادت من برنامج التعلم التطبيقي۲الرسم البياني (

 

 أكاديمي: خبيرثالثاً: برنامج 

راسة الطلبات المقدمة دبرنامج الخبير األكاديمي لجنة ابعت هـ ت۱٤۳۷هـ/ ۱٤۳٦مع بداية العام الحالي 

مخرجات البرنامج، حيث انتهت عملية المراجعة إلى ضرورة تخصيص ، كما تمت مراجعة من الكليات

اقشة مخرجات البرنامج والتعريف بالتطورات الحادثة بداية أول خمس اجتماعات للجنة في السنة القادم لمن

في إجراءاته وضوابطه مع الكليات المعنية؛ وكذلك عقد ورشة عمل لعرض أفضل التجارب التي خاضتها 

 .هذه الكليات وكذلك لمناقشة أفضل السبل لتطوير عمل البرنامج

برامج  )۱۰( عشرة) كليات و٦( تسحيث استفاد من البرنامج إستمرت عملية تنفيذ البرنامج، هذا وقد 

االستعانة  ، وقد تمت) مقررا۱٥عشر ( خمسةالبرنامج أكاديمية وبلغ عدد المقررات التي استفادت من 

عدد المقررات التي استفادة من أقل من ، وهذا العدد من المقررات المستفيدة اأكاديمي اءخبر )۸( ثمانية

بقي ولم يتغير عن %)، كما أن عدد البرامج األكاديمية المستفيدة ۲۰البرنامج العام الفائت بما نسبته (

العام الفائت، أما عدد الخبراء الذين تمت اإلستعانة بهم أما عدد الخبراء الذين تمت اإلستعانة بهم عددها 

ولكن في المجمل إرتفع عدد من تمت االستعانة بهم منذ إنشاء البرنامج ليصل إلى %)؛ ۲۷نقص بنسبة (ف

 ) توضح تفاصيل هذه األرقام.۳) وكذلك الرسم البياني (۳ول (اوالجدخبيرا أكاديمياً.  )۳۷(

1 1 

8 

2 

عدد المقررات التي استفادت من برنامج التعلم 
 التطبيقي

كلية المير سلطان بن عبدالعزيز 
قسم  -للخدمات الطبية الطارئة 
 العمرة -الخدمات الطبية الطارئة 

كلية المير سلطان بن عبدالعزيز 
قسم -للخدمات الطبية الطارئة 
 الحج-الخدمات الطبية الطارئة 

اإلدارة  -كلية السياحة واألثار
معهد الحكير  -السياحية والفندقية 

 الفندقي

إدارة موارد  -كلية السياحة واآلثار 
 التراث واألرشاد السياحي
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 ): المقررات في الكليات المختلفة التي استفادت من برنامج أستاذ أكاديمي زائر۳جدول (

 الكلية م
 عدد

 األساتذة
 المقرراتعدد  أسم االستاذ

۱ 

كلية العلوم 
 الطبية التطبيقية

 

۳ 

 JUAN(جوان ايميليو اندريد البورد أ.د/ 
EMILIO ANDRADE LABORDE( 

۱ 

 SHEHZADشهزاد انجام نارو (
ANJAM NAROO) 

۲ 

 PATRICK( باتريك كريستوفر برينانأ.د/ 
CHRISTOPHE BRENNAN( 

۲ 

۲ 
 كلية التمريض

 
 ROGER( روجر واتسونأ.د/  ۱

WATSON( 
۲ 

۳ 

كلية األمير 
سلطان بن 
عبدالعزيز 

للخدمات الطبية 
 الطارئة

 MATTHEW(د/ ماثيو تشارلز ستيرهلو  ۱
CHARLES STREHLOW( 

٤ 

٤ 
العمارة  كلية

 والتخطيط
۱ 

 ROBERTأ.د. روبرت سيرفيرو بورك (
CERVERO BURKE( 

۱ 

 ROGER WATSON( ۲روجر واتسون ( ۱ كلية التمريض ٥

٦ 
كلية إدارة 

 األعمال
۱ 

 SUNDARAMأ.د. سوندارام ناتاراجا (
NATARAJA( 

۱ 

 ۸ اتذهألسمجموع ا
 

مجموع 
 المقررات

۱٥ 
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 ): عدد المقررات التي استفادت من برنامج أستاذ أكاديمي زائر۳الرسم البياني (

 

 

 :والتوظيف برنامج التدريب الميدانيرابعاً: 

اللجنة المكلفة بهذا استمر العمل في مشروع تطوير التدريب الميداني بشقيه المهني والتعاوني، وقد أنهت 

المشروع في هذا العام الجزء الخاص بهيكلة النظام اإلليكتروني للمرحلة الرابعة لبرنامج التدريب 

التعاوني، كما تم التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من أجل دعم المرحلة الخامسة من 

مراحل البرنامج وإعداد إجراءاته التنفيذية من البرنامج والخاصة يتنفيذه مادياً، حيث تمت عملية تصميم 

قبل الجامعة والصندوق، كما تم إعداد اتفاقية تعاون تضمنت جميع مجاالت التعاون لتنفيذ البرنامج بما فيها 

إنشاء مكتب إلدارة البرنامج؛ وتنتظر الوحدة رد الصندوق على موضوع توقيع االتفاقية وتصديقها. 

لجنة لمراجعة وثيقة البرنامج والتي تتضمن التعريف بمراحله والخطة الزمنية  إضافة لذلك فقد تم تشكيل

 إلجراءاته وضوابط تنفيذ هذه اإلجراءات، حيث انتهت هذه الجنة من المراجعة.

وإدارة األعمال باألستفادة من كتيب  هذا وقد بدأت كلية علوم األغذية والزراعة وكذلك كليات الهندسة 

 لتدريب لديها.    القدرات في برامج ا
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 الوكالة والبرامج في اللجان
 

 

 الدراسي والنظام للخطط الدائمة اللجنة -

 للمتعاونين الدائمة اللجنة -

 الطالبية حالتفي الررنظلل الدائمة اللجنة -

 لجنة تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية -

 لجنة متابعة تنفيذ مبادرات وزارة التعليم العالي -

 الدائمة لطالب المنحاللجنة  -

 الداخلي االبتعاث برنامج -

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين -

برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم  -

 وضعاف السمع

 برنامج الوصول الشامل -
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 الدراسي والنظام للخطط الدائمة اللجنة
 

نظ�راً لم�ا تُعن�ى ب�ه م�ن مواض�يع ته�م تع�د ه�ذه اللجن�ة إح�دى اللج�ان الدائم�ة بالجامع�ة وم�ن أهمه�ا 
العملية التعليمية بشكل خ�اص والنظ�ام الدراس�ي بش�كل ع�ام. ويمث�ل أعض�اؤها م�ن م�زيج م�ن أه�ل الخب�رة 
والمعرفة العلمية بمختلف المج�االت الدراس�ية وك�ذلك تمثي�ل الجه�ات المعني�ة بالجامع�ة مث�ل عم�ادة ش�ؤون 

 القبول والتسجيل وعمادة الجودة.

 هـ: ۱٤۳٦/۱٤۳۷ل التالي يوضح مختصر الهم ما قامت به اللجنة من أعمال خالل العام ولعل الجدو

  اجتماعاً  ١٦ عدد االجتماعات

 مسميات تغيير مقررات، حذف أو إضافة دراسي، نظام ، دراسية خطط موضوعاً  ٤٩ عدد المواضيع التي نوقشت
 خارجية شهادات قبول أكاديمية، أقسام

 برنامج ١٩ نوقشت التي الدراسية البرامج عدد

 : العلوم الطبية التطبيقية ( موضوع واحد)صحي
)، علوم األغذية والزراعة ١المزاحمية ( –) ، الهندسة ٢: الهندسة (علمي

 )١)، علوم الحاسب (١)، العلوم(١(
وخدمة  ة)، الدراسات التطبيقي٣)، اآلداب (٦: المجتمع (إنساني
 )١)، السياحة واآلثار (٣المجتمع(

  شهادة ٢١ قبلت التي الخارجية الشهادات عدد

 ضوئي مسح تم التي الصفحات عدد
 العدد هذا تصوير عن االستغناء تم لالجتماعات مجالس نظام خالل من صفحة ٤٧٣٧٨ لها

 .الضخم

  ساعة ٤٩,٣ إجمالي عدد الساعات لالجتماعات

  ساعة لكل اجتماع ٣,٠٨ متوسط عدد ساعات االجتماعات
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 ته من مواضيع في النقاط التالية:ويمكن اختصار أبرز ما تم مناقش

 
 

 
 :برامج دراسية تم الموافقة عليها من حيث المبدأ

 .المجتمع كلية -العقارية اإلدارة دبلوم برنامج•
 .كلية المجتمع -برنامج دبلوم السكرتارية التتنفيذية •

 :ما يتعلق بالنظام الدراسي •
 .البينية الدراسات برامج ضوابط•

 
 

 :استحداث مسارات وبرامج جديدة/ تغيير أسماء وشهادات
 الحاسب علوم كلية لخريجي تمنح التي العلمية الدرجة اسم تعديل على الموافقة•

 Bachelor of "التخصص" في العلوم بكالوريوس :لتصبح والمعلومات
Science in" Major" 

 .الهندسة كلية لبرامج  المعدلة الدراسية الخطة على بالموافقة التوصية•
 .اآلداب بكلية اإلعالم لبرنامج المعدلة الدراسية الخطة على بالموافقة التوصية•
 من والوقاية السالمة علم دبلوم برنامج استحداث على بالموافقة التوصية•

 .المجتمع كلية في الحريق
 .اآلثار قسم في وصيانتها اآلثار ترميم مسار استحداث على المبدئية الموافقة•
 البكالوريوس برنامج في "السيبراني األمن مسار" استحداث  على الموافقة•

 كلية في والهندسية الطبيعية العلوم قسم من المقدم التطبيقية الحوسبة في
 .المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات

 :قبول الشهادات الخارجية
 :توزعت الشهادات الخارجية ما بين الدول التالية

 .ساحل العاج -.            باكستان -.                  طاجكستان -
 .غانا -.                       صربيا -
 .كازاخستان -.         البوسنة والهرسك -
 .روسيا االتحادية -.                     الصين 0
 .سيرالنكا -.                قرغيزستان -
 .تايلند -.                     الفلبين -
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 للمتعاونين الدائمة اللجنة
 

     

 عقدت اللجنة الدائمة للمتعاونين عدة جلسات أنجزت خاللها ما يلي :

دراس��ة جمي��ع طلب��ات التع��اون ال��واردة م��ن كلي��ات الجامع��ة حت��ى ت��اريخ إع��داد ه��ذا  .۱

 التقرير.

األعب��اء التدريس��ية ال��واردة م��ن األقس��ام األكاديمي��ة بكلي��ات الجامع��ة مراجع��ة وت��دقيق  .۲

 هـ.۱٤۳٦/۱٤۳۷للعام الدراسي 

الكتاب��ة والت��ذكير لجمي��ع كلي��ات الجامع��ة بض��رورة التقي��د بنم��وذج األعب��اء التدريس��ية  .۳

 ۲۷۰٤۰۰۰٤٥۱المع����د خصيص����اً م����ن اللجن����ة والمبل����غ للكلي����ات ب����التعميم رق����م 

 األعباء التدريسية في الوقت المحدد.هـ ورفع تلك ۱٤/۳/۱٤۲۷بتاريخ

حكومي�ة  ،الت�دريس بالجامع�ة م�ع جه�ات  أخ�رى دراسة طلبات تعاون  أعض�اء هيئ�ة .٤

 وخاصة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

متض��مناً  ه��ـ ۱٤۳٦/۱٤۳۷ للع��ام الدراس��يإع��داد التقري��ر اإلحص��ائي ألعم��ال اللجن��ة  .٥

وم�ؤهالتهم العلمي�ة، وع�دد س�اعات التع�اون عدد المتعاونين، ونسبة السعوديين منهم، 

 لجميع أقسام الكليات بالجامعة (طالباً وطالبات).

لفص�����ل الص�����يفي وا ۱٤۳٥/۱٤۳٦ت�����دقيق األعب�����اء التدريس�����ية للفص�����ل الص�����يفي  .٦

 . فيهماوتحديد المكافأة لجميع المكلفين  ۱٤۳۷/۱٤۳٦

الجامع�ة للش�ئون دراسة عدد من المعامالت المحالة إليها م�ن س�عادة ال�دكتور / وكي�ل  .۷

 التعليمة واألكاديمية .
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 ۱٤۳۷-۱٤۳٦األول الفصل الدراسي 
 

 يتضح منه : ، وفيما يلي ملخصاً لقرارات اللجنة الخاصة بطلبات التعاون 
 ) يبين ملخص لقرارات اللجنة:۱أوالً  ـ  الجدول رقم (

ومتعاونة،  عدد   ) متعاوناً ۲۳۲هــ) (۱٤۳۷هــ/۱٤۳٦عدد المتعاونين لهذا الفصل ( األول  - أ
 %).۸۰٫٦) متعاوناً ومتعاونة بنسبة (۱۸۷السعوديين منهم (

)  ۲۳۲من أصل  ( ۹٦عدد المتعاونين والمتعاونات   ممن ال يعملون (سعوديين وغير سعوديين)  - ب
 % ).٤۱٫۳متعاوناً ومتعاونة بنسبة ( 

الفصل االول ساعة) في  ۱۳۰۸٫۲٥ساعة ) مقابل (۱۲۰۲عدد ساعات التعاون لهذا الفصل (  - ج
 % ).۱۷٫۳هـ بنسبة زيادة قدرها (  ۱٤۳٦/۱٤۳٥

 
) يوضح إجمالي عدد المتعاونين وساعات التعاون لكل كلية؛ ومنه ۲ثانياً ـ الجدول/الشكل البياني رقم (

 يتبين أن الكليات الست األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:
 

 ) ساعة. ٤۳۲ناً ومتعاونة بمجموع (متعاو ۳۱          برنامج الصم وضعاف السمع   –*أ

 ) ساعة.۱٥۰متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ٥۰  *ب _ كلية الصيدلة                         

 ) ساعة.۸۷متعاوناً متعاونة  بمجموع ( ۱٦                       األسنان  كلية طب -ج

 ) ساعة.٦۹ومتعاونة بمجموع (متعاوناً  ۱٤   كلية السياحة وألثار                     -د 

 ) ساعة. ٥۷متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۱۲  ه_ كلية اآلداب                             

 ) ساعة.۱۲٦متعاوناً ومتعاونة بمجموع (  ۱۲  و_ كلية اللغات والترجمة                   

 *يشمل المتعاونين والمتعاونات 

 
  أقسـام كليـات الجامعة األكثر حاجة للتعاون طالباً وطالبات.) يوضح ۳ثالثاًـ الجدول رقم (

 
) يوض��ح م��ؤهالت المتع��اونين والمتعاون��ات م��ـع الجام��ـعة له��ذا ٤رابع��اً ـ الجدول/الش��كل البي��اني رق��م (

 الفصل.
 

) يوض��ح االحتي��اج للتع��اون له��ذا الفص��ل، مقارن��ة بالفص��ول ٥خامس��اً ـ الجدول/الش��كل البي��اني رق��م (
 هـ.۱٤۳٦/۱٤۳۷ األول هـ), والفصل۱٤۳٤ -۱٤۲۳لألعوام الدراسية (الماضية 
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 هـ١٤٣٦/١٤٣٧من العام  األولللفصـل الدراسي  ملخص لقررات التعاون )١جدول رقم (
 أوالً: الطالب

 القســم الكليــة
عـدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهم   
 اجمالي
 الساعات

 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنســية
 مـالحظـات

سعود ال يعمل يعمل أخرى د م ب
 ي

غير 
 سـعودي

 اآلداب

  ۱ ۳ ٤ ۲٤ ۱ ۳ - ٤ - - ٤ الجغرافيا

  - ۱ ۱ ٦ - ۱ - ۱ - - ۱ علم المعلومات

  - ۳ ۳ ۲٥ - ۳ - - ۳ - ۳ الدراسات االجتماعية

  - ۱ ۱ ۳ ۱ - - - ۱ - ۱ المالية إدارة األعمال

الحقوق 
والعلوم 
 السياسية

  - ٥ ٥ ۳۰ ۲ ۳ - ۳ ۲ - ٥ القانون الخاص

  - ۱ ۱ ٦ ۱ - - - ۱ - ۱ العلوم السياسة

 التربيـــة
  - ۲ ۲ ۱۰ ۲ - - ۲ - - ۲ اإلدارة التربوية

المناهج وطرق 
  - ٥ ٥ ۳۱ - ٥   ٤ ۱ ٥ التدريس

العمارة 
  ۳ ۱ ٤ ۱٥ - ٤ - ۳ ۱ - ٤ العمارة وعلوم البناء والتخطيط

 العلوم

  ۱ ۸ ۹ ٥۱ - ۹ - ٤ ٤ ۱ ۹ الفيزياء والفلك

  ۲ - ۲ ۱۲ ۲ - - - ۱ ۱ ۲ الرياضيات
الجيولوجيا 
  - ۱ ۱ ۲ ۱ - - - - ۱ ۱ والجيوفيزياء

  ۱ ۲٦ ۲۷ ٤۰٦ ۲۱ ٦ ۷ - ۱ ۱۹ ۲۷ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*
علوم األغذية 

  - ۱ ۱ ٥ ۱ - - - ۱ - ۱ االقتصاد الزراعي  والزراعة 

  - - - - - - - - - - - المجمــوع
 د: دكتوراه    م: ماجستير         بكالوريوسب: 

  متعاون ومتعاونة *
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 )۱تابع جدول رقم (

 

 متعاون ومتعاونة •

  

 القســـــم الكليــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـم   
 اجمالي

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنســية
 مـالحظـات

ال  يعمل أخرى د م ب
غير  سـعودي يعمل

 سـعودي

  - ۱ ۱ ٥ ۱ - - ۱ - - ۱ الهندسة المدنية الهندسة

الصيدلة 
 ۱٥ ۳٤ ٤۹ ۱۳۸ ۱ ٤۸ ۲ ۱۷ ۱۹ ۸ ٤۹ الصيدلة االكلينيكية *

  

اللغات 
 - ۱ ۱ ۸ - ۱ - - ۱ - ۱ اللغة الفرنسية والترجمة والترجمة

  

السياحة 
 واألثار

اإلدارة السياحية 
  - ۲ ۲ ۱۱ - ۲ - ۱ ۱ - ۲ والفندقية

  - ٤ ٤ ۲٤ ۲ ۲ - ٤ - - ٤ اآلثار
  - - - - - -  - - - - المجمــــــــوع
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 )۱تابع جدول رقم (

 القســـم الكليـــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـــــم  

 اجمالي
 الساعات

 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنسـية

 مـالحظـات
غير  سـعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب

 سـعودي

العلوم الطبية التطبيقية 
* 

  ۳ - ۳ ۲۱ - ۳ - ۲ ۱ - ۳ العلوم اإلشعاعية

  - ۱ ۱ ٦ ۱ - - - ۱ - ۱ علوم صحة المجتمع

  - ۱ ۱ ٥ - ۱ - ۱ - - ۱ صحة األسنان

  - ۱ ۱ ٦ ۱ - - ۱ - - ۱ البصريات

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

  - ۱۷ ۱۷ ۱٦٥ - ۱۷ ۷ ٦ ٤ - ۱۷ الوكالة األكاديمية طب األسنان *

كلية األمير سلطان بن 
عبدالعزيز للخدمات 

 الطبية الطارئة
 - - - - - - - - - - - الخدمات االسعافية

  

  - - - - - - - - - - - المجمـــوع
 

 دكتوراه:   د              ماجستير:  م  ب: بكالوريوس
 

o متعاون ومتعاونة 
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 )۱تابع جدول رقم (
 : الطالبات 

ً
 ( أ ) العلوم اإلنسانية  ثانيا

 

 القســـــم الكليــة
 عدد المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 مــالحظـــات الجنســية

 تعمل أخرى د م ب
ال 
 تعمل

 سـعودية
غير 

 سـعودية
 

 اآلداب

  ۱ - ۱ ۸ ۱ - - - ۱ - ۱ اللغة االنجليزية وآدابها

  ۲ - ۲ ۱۳ ۲ - - ۲ - - ۲ الجغرافيا

  ۱ ۲ ۳ ۱۸ - ۳ - ۳ - - ۳ علم المعلومات

  - ۱ ۱ ۸ ۱ - - - ۱ - ۱ الدراسات االجتماعية

 والترجمةاللغات 

اللغات االنجليزية  
 والترجمة

۲ ۱ ۱ - - - ۲ ۲٦ ۲ ۲ -  

  ٥ - ٥ ٦۷ ٥ -  ۱ ۲ ۲ ٥ اللغة الفرنسية والترجمة

  - - - - - - - - - - - المجمـــوع

 

      دكتوراه:   د              ماجستير:  م  ب: بكالوريوس 
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 )۱تابع جدول رقم (

 (ب) األقسام العلمية          

 القســــم الكليــة
 عدد المطلوب

 تعاونهن

 اجمالي الموافق على تعاونهـن   

 الساعات

 العدد الكلي

 للمتعاونات

 مـالحظـات الجنســية

  غير سعودية سـعودية ال تعمل تعمل أخرى د م ب

  - ١ ١ ٥ ١ - - - - ١ ١ الرياضيات العلـــــوم

 إدارة االعمال

  ١ - ١ ١٢ ١ - - - ١ - ١ المالية

  - ١ ١ ٩ ١ - - - ١ - ١ اإلدارة

  - ٢ ٢ ٢٣ ٢ - - - ٢ - ٢ التحليل الكمي

  - - - - - - - - - - - المجمـــــــــوع

 

 د : دكتوراه             م : ماجستير  : بكالوريوس ب

  - - - - - - - - - - - المجمـــوع الكلي
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 ) أعداد املتعاونني وساعات التعاون٢جدول رقم (

 الطـــالب : -١

عدد المواطنين  عدد المتعاونين الكلية
 ساعات التعاون منهم

 ۹٥ ۱٥ ۲۰ العلوم الطبية التطبيقية

 ۱٥۰ ۳٦ ٥۰ الصيدلة *

 ٥۷ ۱۱ ۱۲ اآلداب

 ۸۱ ۱٦ ۱٦ طب األسنان

 ٤۹ ۸ ۸ العلوم

 ۳ - ۱ كلية االمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة

 ۲٥ ۳ ۷ العمارة والتخطيط

 ٦۰ ۱۱ ۱۱ الحقوق والعلوم السياسية

 ٦۹ ۱٤ ۱٤ السياحة واآلثار

 ۱۰۸ ۳ ۹ اللغات والترجمة

 ۳۹ ٥ ٦ إدارة األعمال

 ٦ ۱ ۱ التربية

 ۲۰ ۱ ٤ التمريض

 ٥ ۱ ۱ علوم األغذية والزراعة

 ۳ ۱ ۱ الهندسة

 ٤۳۲ ۳۱ ۳۱ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع

 ۱۲۰۲ ۱٥۷ ۱۹۲ المجمـــــــــوع

 

  



  
  

۷۰ 
 

 )٢تابع جدول رقم (

 الطالبات  -٢

 األقسام العلمية -أ

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 ٧٥ ٦ ٩ إدارة االعمال

 ١٧٥ ١٨ ٢٢ العـلــوم

 ٢٥٠ ٢٤ ٣١ المجموع 
 

 اإلنسانيةالعلوم  -ب

 

عدد المواطنات  عدد المتعاونات الكلية
 منهن

 ساعات التعاون

 ١٨ ١ ٢ اللغات والترجمة 

 ٣٣ ٥ ٥ التربية

 ١٤ ١ ٢ اآلداب

 ٦٥ ٧ ٩ المجمــــــــوع

 

  



  
  

۷۱ 
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 الطالب* أعداد المتعاونين وساعات التعاون ) 2(جدول رقم 

 ساعات التعاون عدد المواطنين منهم عدد المتعاونين
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 اآلداب التربية اللغات والترجمة  العـلــوم إدارة االعمال

 الطالبات* أعداد المتعاونين وساعات التعاون ) 2(جدول رقم 

 ساعات التعاون عدد المواطنات منهن عدد المتعاونات



  
  

۷۲ 
 

 ) أكثر أقسام اجلامعة حاجة للتعاون :٣جدول رقم (

 (أ) الطالب : 

 الكليــــــــة القسم     / البرنامج
 عدد

 المتعاونين
 عدد الساعات

 ١٦٣ ١٣ التربية الصم وضعاف السمع

 ١٥٠ ٥٠ الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة *

 ٩٣ ١٨ طب األسنان الوكالة األكاديمية

 ٩٨ ٨ العلوم الفيزياء والفلك

 ٢٦ ٥ السياحة واآلثار إدارة موارد التراث

 ٥٣٠ ٩٥ المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 *متعاون ومتعاونة

 (ب) الطالبات :

 الكليــــــــة القسم  /  البرنامج
عدد 

 المتعاونات
 عدد الساعات

 ٢٤٩ ١٨ التربية الصم وضعاف السمع

 ١٠٣ ٣١ العلوم الفيزياء والفلك

 ٧٢ ٩ العلوم علم الحيوان

 ٢٦ ٤ التربية رياض األطفال

 ٤٥٠ ٦٢ المجموع
  



  
  

۷۳ 
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 الوكالة األكاديمية الصيدلة اإلكلينية الصم وضعاف السمع 
 )طب األسنان(

 

 إدارة موارد التراث الفيزياء والفلك

 )طالب: (أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون ) 3(جدول رقم 
 

 عدد الساعات عدد المتعاونين
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 رياض األطفال علم الحيوان الفيزياء والفلك الصم وضعاف السمع 

 )الطالبات: (أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون ) 3(جدول رقم 
 

 عدد الساعات عدد المتعاونين



  
  

۷٤ 
 

 ) مؤهالت املتعاونني واملتعاونات٤جدول رقم (

 

  ( أ ) مؤهالت املتعاونني 

 
 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 

 ٨ - ٤ ٣ ١ العلوم 
 ٢٠ - ١١ ٧ ٢ العلوم الطبية التطبيقية

 ١٦ ٧ ٥ ٤ - طب األسنان

 ١ - ١ - - التربية
 ١١ - ٥ ٦ - الحقوق والعلوم السياسية

 ١٢ - ١١ ١ - اآلداب

 ١٤ - ٦ ٨ - السياحة واآلثار

 ٦ - ١ ٥ - إدارة األعمال 
 ٤ - ٢ ٢ - التمريض

 ٨ - ١ ٣ ٤ اللغات والترجمة
 ٧ - ٥ ٢ - العمارة والتخطيط

 ١ - ١ - - الهندسة
كلية االمير سلطان للخدمات 

 الطبية الطارئة
١ - - - ١ 

 ١ - - ١ - علوم األغذية والزراعة 
 ٣١ ٧ - ٥ ١٩ *السمع برنامج الصم وضعاف

 ٥٠ - ١٩ ٢٢ ٩ *الصيدلة 

 ١٩١ ١٦ ٧٢ ٦٩ ٣٦ المجموع 
 *متعاون ومتعاونة

 

  



  
  

۷٥ 
 

 )٤تابع جدول رقم (

 (ب) مؤهالت املتعاونات

 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة 

 ٥ - - ٥ التربية
 ٩ - ٩ - إدارة األعمال

 ٢٢ ٢ ٦ ١٤ العلوم 

 ٢ ١ ١ - اآلداب
 ٢ ١ ١ - اللغات والترجمة

 ٤۰ ٤ ۱۷ ۱۹ المجموع 
 

  



  
  

۷٦ 
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 الكليات

 رجال  –مؤهالت المتعاونين )4(شكل بياني رقم 

 اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس
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 اللغات والترجمة اآلداب العلوم  إدارة األعمال التربية

 نساء  –مؤهالت المتعاونين )4(شكل بياني رقم 
 

 الدكتوراه الماجستير البكالوريوس



  
  

۷۷ 
 

 ) مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة :٥جدول رقم (

 

 العام الدراسي

 الفصل الثاني الفصل األول

عدد 
 المتعاونين 

 الساعاتعدد 
عدد 

 المتعاونين 
 عدد الساعات

 ١٣٦٣ ١٩٩ ١٨٢٤ ٢٣٢ هـ٢٣/١٤٢٤

 ١٤١٧ ١٩٨ ١٤٣٤،٥ ٢٠٢ هـ٢٤/١٤٢٥

 ١٦٠٢ ٢٢٩ ١٧٦٤ ٢٤٥ هـ٢٥/١٤٢٦

 ١٩٠١ ٢٨٢ ٢٢٦٠،٥ ٣٠٦ هـ٢٦/١٤٢٧

 ٢٤٥٦،٥ ٣٤٥ ٢٦٣٣،٥ ٣٦٦ هـ٢٧/١٤٢٨

 ٢١٠٣،٥ ٢٨٢ ٢٧٨٩ ٣٦٣ هـ٢٨/١٤٢٩

 ٢١٢٠،٥ ٣٠٦ ٢٢٠٨،٥ ٢٩٢ هـ٢٩/١٤٣٠

 ٢١٢٥،٢٥ ٣١٤ ٢٢٤٠،٥ ٣١٨ هـ٣٠/١٤٣١

 ٢٤١٤،٥ ٣٥٠ ٢٠٥٠،٥ ٣١٥ هـ٣١/١٤٣٢

 ١٩٤٥,٧٥ ٣٢١ ٢٢٣٩,٢٥ ٣٥٨ هـ٣٢/١٤٣٣

 ١٤٣٥ ٢٥٦ =        = هـ٣٣/١٤٣٤

 ١٩٩٨,٥ ٣٢٣ ١٥٦٦ ٢٥٠ ه٣٤/١٤٣٥

 ١٢٠٢ ٢٣١ ١٤٧٩,٢٥ ٢٢٧ هـ٣٥/١٤٣٦
 



  
  

۷۸ 
 

 ) تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات  األخرى  ٦جدول رقم ( 

 

 

عدد  القسم الكلية
 المتعاونين

 نوع التعاون الجهة المستفيدة
عدد ساعات 

 التدريس
 إشراف

 - ۳ كليات الرياض لطب االسنان ۱ إصالح االسنان طب االسنان

  ٤ كلية الملك فهد االمنية ۲ المناهج وطرق التدريس التربية

  ٤ جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ۱ التربية الخاصة التربية

  



  
  

۷۹ 
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 )5(شكل بياني رقم 
 هـ 1436هـ وحتى الفصل الثاني من العام  1424مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 

 عدد الساعات الفصل األول 
 عدد الساعات الفصل الثاني
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 )5(شكل بياني رقم 
هـ وحتى الفصل الثاني من 1424مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 

 هـ1436العام 

 عدد المتعاونين الفصل االول 

 عدد المتعاونين الفصل الثاني



  
  

۸۰ 
 

 

 ۷۱٤۳-٦۱٤۳الثاني الدراسي الفصل
 

 يتضح منه :  ،ات اللجنة الخاصة بطلبات التعاونوفيما يلي ملخصاً لقرار
 

   ) يبين ملخص لقرارات اللجنة:۱أوالً  ـ  الجدول رقم (

) متعاوناً  ومتعاونة،  عدد ۲۲٤هــ) (۱٤۳۷هــ/۱٤۳٦عدد المتعاونين لهذا الفصل ( الثاني   -أ
 %).۷۹٫٥) متعاوناً ومتعاونة بنسبة (۱۷۸السعوديين منهم (

من أصل   ۷۸ممن ال يعملون (سعوديين وغير سعوديين)  عدد المتعاونين والمتعاونات  -ب
 % ).۳٤٫۸)  متعاوناً ومتعاونة بنسبة ( ۲۲٤(

س�اعة) ف�ي الفص�ل  ۱۳۰۸٫۲٥س�اعة ) مقاب�ل (۱٤۳۱٫٥عدد س�اعات التع�اون له�ذا الفص�ل (  -ج
 % ).۸٫٦۱هـ بنسبة زيادة قدرها (  ۱٤۳٥/۱٤۳٦ل االو

 

) يوض�ح إجم�الي ع�دد المتع�اونين وس�اعات التع�اون لك�ل كلي�ة؛ ومن�ه ۲ثانياً ـ الجدول/الشكل البياني رق�م (
 يتبين أن الكليات الست األكثر احتياجاً على الترتيب التالي:

 

 ) ساعة. ۳۹۲متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۳۰     نامج الصم وضعاف السمع  بر –*أ

 ) ساعة.۱۷۷٫٥متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ٤۳          العلوم الطبية التطبيقية_ كلية  ب*

 ) ساعة.۱۱۳متعاوناً متعاونة  بمجموع ( ۳۷                             الصيدلةكلية  -ج

 ) ساعة.۸٤متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۱٤                       العلوم        كلية  - د

 ) ساعة. ۸۱متعاوناً ومتعاونة بمجموع ( ۱٥                         طب االسنان_ كلية ه

 
 *يشمل المتعاونين والمتعاونات 

  



  
  

۸۱ 
 

 

 

 ) يوضح أقسـام كليـات الجامعة األكثر حاجة للتعاون طالباً وطالبات.۳ثالثاًـ الجدول رقم (

 

) يوضح مؤهالت المتعاونين والمتعاونات مـع الجامـعة لهذا ٤الجدول/الشكل البياني رقم (رابعاً ـ 
 الفصل.

 

) يوض��ح االحتي��اج للتع��اون له��ذا الفص��ل، مقارن��ة بالفص��ول ٥خامس��اً ـ الجدول/الش��كل البي��اني رق��م (
 .هـ)۱٤۳٦ -۱٤۲۳لألعوام الدراسية (الماضية 

  



  
  

۸۲ 
 

 هـ١٤٣٦/١٤٣٧من العام  الثانيللفصـل الدراسي  ملخص لقررات التعاون )١( جدول رقم
 أوالً: الطالب

 

 عـدد المطلوب القســم الكليــة
 تعاونهم

 اجمالي الموافق على تعاونهم   
 الساعات

 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنســية
 مـالحظـات

 غير سـعودي سعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب

 اآلداب

 الجغرافيا
٤ 
 
 

- - ٤ - ۳ ۱ ۳٤ ٥ ۳ ۱  

  ۱ ۳ ٤ ۲٤ - ٤ - ٤ - - ٤ علم المعلومات

  - ۱ ۱ ۷ ۱ - - - ۱ - ۱ اإلعالم

  - ٤ ٤ ۱٤ ٤ - - ٤ - - ٤ اللغة العربية وآدابها

  - ۳ ۳ ۲۰ ۱ ۲ - - ۳ - ۳ الدراسات االجتماعية

  - ۱ ۱ ۳ - ۱ - ۱ - - ۱ اإلدارة العامة إدارة األعمال

الحقوق والعلوم 
 السياسية

  - ۷ ۷ ٤۲ ۲ ٥ - ٦ ۱ - ۷ القانون الخاص

  - ۱ ۱ ٦ ۱ - - ۱ - - ۱ العلوم السياسة

 التربيـــة
  - ۱ ۱ ٥ - ۱ - ۱ - - ۱ علم النفس

  - ۳ ۳ ۲۰ - ۳ - - ۳ - ۳ المناهج وطرق التدريس

 العمارة والتخطيط
  ۳ ۱ ٤ ۱٥ ۱ ۳ - ۳ ۱ - ٤ العمارة وعلوم البناء
  - ۳ ۳ ۱۲ - ۳ - ۱ ۲ - ۳ التخطيط  العمراني

 العلوم
  ۲ ۱۰ ۱۲ ۷۲ ۱ ۱۱ - ٦ ٥ ۱ ۱۲ الفيزياء والفلك

  ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۱ ۱ - ۱ ۱ - ۲ الرياضيات

  - ۳۰ ۳۰ ۳۹۲ ۲٥ ٥ ٦ - ۳ ۲۱ ۳۰ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع*

  - ۱ ۱ ۳ - ۱ - ۱ - - ۱  هندسة برمجيات لحاسب والمعلوماتعلوم ا

  ۸ ۷۳ ۸۱ ٦۸۲ ۳۸ ٤۳ ٦ ۳۳ ۲۰ ۲۲ ۸۱ المجمــوع

 د: دكتوراه    م: ماجستير         بكالوريوسب: 
  



  
  

۸۳ 
 

 )۱تابع جدول رقم (

 

 متعاون ومتعاونة •

  

 القســـــم الكليــة
ع����������������دد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـم   
 اجمالي

 الساعات

الع�������������دد 
 الكلي

للمتع����اوني
 ن

 الجنســية
 مـالحظـات

ال  يعمل أخرى د م ب
غي�������������������ر  سـعودي يعمل

 سـعودي

 الهندسة

  - ۲ ۲ ۱۲ ۱ ۱ - ۲ - - ۲ الهندسة المدنية

  - ۲ ۲ ٦ - ۲ - ۲ - - ۲ الهندسة الكهربائية

  - ۱ ۱ ۳ - ۱ - ۱ - - ۱ البترول والغاز الطبيعي

الص���يدلة 
 ۱۱ ۲٦ ۳۷ ۱۱۳ - ۳۷ - ۱٦ ۱۷ ٤ ۳۷ الصيدلة االكلينيكية  *

  

اللغ�������ات 
والت���رجم

 ة

 ۳ اللغة الفرنسية والترجمة
 - ۲ ۱ - ۲ ۱ ۲٤ ۳ ۳ - 

  

  ۲ - ۲ ۱٥ ۱ ۱ - ۱ - ۱ ۲ اللغات الحديثة والترجمة

الس���ياحة 
 واألثار 

  - ۲ ۲ ٦ - ۲ - - ۲ - ۲ اإلدارة السياحية والفندقية
  - ۳ ۳ ۱۸ ۱ ۲ - ۳ - - ۳ اآلثار

  ۱۳ ۳۹ ٥۲ ۱۹۷ ٤ ٤۸ - ۲٦ ۲۱ ٥ ٥۲ المجمــــــــوع



  
  

۸٤ 
 

 )۱تابع جدول رقم (

 القســـم الكليـــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـــــم  
 اجمالي
 الساعات

 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنسـية
 مـالحظـات

غير  سـعودي ال يعمل يعمل أخرى د م ب
 سـعودي

العلوم الطبية 
 التطبيقية *

  ۳ ۸ ۱۱ ۳۹ - ۱۱ - ۱ ۲ ۸ ۱۱ العلوم اإلشعاعية

  - ٤ ٤ ۲۰٫٥ ٤ - - ۱ ۱ ۲ ٤ علوم صحة المجتمع
  - ۱ ۱ ٦ - ۱ - ۱ - - ۱ صحة األسنان

  ۳ ۱۲ ۱٥ ۷۰ - ۱٥ - ۷ ۱ ۷ ۱٥ البصريات
  ۳ ۸ ۱۱ ٤۱ - ۱۱ - ۳ ۷ ۱ ۱۱ علوم التأهيل الصحي
علوم المختبرات 

  - ۱ ۱ ۱ - ۱ - ۱ - - ۱ االكلينيكية

  - ۱٥ ۱٥ ۸۱ - ۱٥ - ۱۲ ۳ - ۱٥ الوكالة األكاديمية طب األسنان * 

كلية األمير سلطان 
بن عبدالعزيز 

للخدمات الطبية 
 الطارئة

 ۱ - ۱ ۳ - ۱ - - ۱ - ۱ االسعافيةالخدمات 
  

   ۱۰ ٤۹ ٥۹ ۲٦۱٫٥ ٤ ٥٥ - ۲٦ ۱٥ ۱۸ ٥۹ المجمـــوع
 دكتوراه:   د              ماجستير:  م  ب: بكالوريوس

o متعاون ومتعاونة 
  



  
  

۸٥ 
 

 )۱تابع جدول رقم (
 : الطالبات 

ً
 ( أ ) العلوم اإلنسانية  ثانيا

 

 القســـــم الكليــة

عدد 
 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات

العدد 
 الكلي

للمتعاونا
 ت

 مــالحظـــات الجنســية

 تعمل أخرى د م ب
ال 
 تعمل

سـعود
 ية

غير 
 سـعودية

 

 اآلداب

  - ۱ ۱ ٦ ۱ - - - ۱ - ۱ العربية وادآبهااللغة 

  ۱ - ۱ ۹ ۱ - - ۱ - - ۱ اإلعالم

  - ۱ ۱ ۱۲ ۱ - - ۱ - - ۱ الدراسات االجتماعية

  - ۲ ۲ ۱۸ ۲ - - ۱ ۱ - ۲ القانون الخاص الحقوق والعلوم السياسية

 اللغات والترجمة
  - ۲ ۲ ۲٦ ۲ - - - ۱ ۱ ۲ اللغات االنجليزية  والترجمة

  ۷ - ۷ ۸۷ ۷ - - ۲ ۳ ۲ ۷ اللغة الفرنسية والترجمة

 ۱٤ ۱٥۸ ۱٤ - - ٥ ٦ ۳ ۱٤ المجمـــوع
٦ 

 
۸  

 

      دكتوراه:   د              ماجستير:  م  ب: بكالوريوس 

  



  
  

۸٦ 
 

 )۱تابع جدول رقم (

 (ب) األقسام العلمية          

 القســــم الكليــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 اجمالي

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونات

 مـالحظـات الجنســية

  غير سعودية سـعودية ال تعمل تعمل أخرى د م ب

 العلـــــوم
  ٤ ٦ ١٠ ٩٥ ١٠ - - - ٥ ٥ ١٠ الفيزياء والفلك

  ١ ٢ ٣ ٨ ٣ - - - ١ ٢ ٣ علم الحيوان

 إدارة االعمال

  - ١ ١ ١٠ ١ - - - ١ - ١ نظم المعلومات

  ١ - ١ ٦ ١ - - ١ - - ١ تسويق

  - ١ ١ ٩ ١ - - - ١ - ١ اإلدارة

  ١ ١ ٢ ٥ ٢ - - - ٢ - ٢ التحليل الكمي

  ٧ ١٠ ١٨ ١٣٣ ١٨ - - ١ ١٠ ٧ ١٨ المجمـــــــــوع
 

 د : دكتوراه             م : ماجستير  : بكالوريوس ب

  ٤٦ ۱۷۸ ۲۲٤ ۱٤۳۱٫٥ ۷۸ ۱٤٦ ٦ ۹۱ ۷۲ ٥٥ ۲۲٤ المجمـــوع الكلي

 

 



  
  

۸۷ 
 

 ) أعداد املتعاونني وساعات التعاون٢جدول رقم (

 الطـــالب : -١

عدد المواطنين  عدد المتعاونين الكلية
 منهم

 ساعات التعاون

 ١٧٧,٥ ٣٤ ٤٣ العلوم الطبية التطبيقية

 ١١٣ ٢٦ ٣٧ الصيدلة *

 ١٠٠ ١٥ ١٦ اآلداب

 ٨١ ١٥ ١٥ طب األسنان

 ٨٤ ١١ ١٤ العلوم

كلية االمير سلطان للخدمات الطبية 
 الطارئة

٣ - ١ 

 ٢٧ ٤ ٧ العمارة والتخطيط

 ٤٨ ٨ ٨ الحقوق والعلوم السياسية

 ٢٤ ٣ ٥ السياحة واآلثار

 ٣٩ ٣ ٥ اللغات والترجمة

 ٣ ١ ١ إدارة األعمال
 ٢٥ ٤ ٤ التربية

 ٣ ١ ١ علوم الحاسب والمعلومات
 ٢١ ٥ ٥ الهندسة

 ٣٩٢ ٣٠ ٣٠ برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع 

 ۱۱٤۰٫٥ ۱٦۱ ۱۹۲ المجمـــــــــوع

 *متعاون ومتعاونة

 

  



  
  

۸۸ 
 

 )٢تابع جدول رقم (

 الطالبات  -٢

 األقسام العلمية -أ

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 ۳۰ ۳ ٥ إدارة االعمال

 ۱۰۳ ۸ ۱۳ العـلــوم

 ۱۳۳ ۱۱ ۱۸ المجموع

 

 العلوم اإلنسانية -ب

 

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 ۱۱۳ ۲ ۹ اللغات والترجمة

 ۱۸ ۲ ۲ الحقوق والعلوم السياسية

 ۲۷ ۲ ۳ اآلداب

 ۱٥۸ ٦ ۱٤ المجمــــــــوع

 

  



  
  

۸۹ 
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* أعداد المتعاونين وساعات التعاون ) 2(جدول رقم 
 الطالبات
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۹۰ 
 

 ) أكثر أقسام اجلامعة حاجة للتعاون :٣جدول رقم (

 (أ) الطالب : 

 الكليــــــــة القسم     / البرنامج     
عدد 

 المتعاونين
 عدد الساعات

 ۳۹۲ ۳۰ التربية الصم وضعاف السمع

 ۱۱۳ ۳۷ الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة *

 ۸۱ ۱٥ طب األسنان الوكالة األكاديمية

 ۷۲ ۱۲ العلوم الفيزياء والفلك

 ۷۰ ۱٥ العلوم الطبية التطبيقية البصريات

 ۷۲۸ ۱۰۹ المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 *متعاون ومتعاونة

 (ب) الطالبات :

عدد  الكليــــــــة  القسم  /  البرنامج       
 عدد الساعات المتعاونات

 ۹٥ ۱۰ العلوم الفيزياء والفلك

 ۸۷ ۷ اللغات والترجمة اللغة الفرنسية
 ۱۸۲ ۱۷ جموع  ـالم

  



  
  

۹۱ 
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 الوكالة األكاديمية الصيدلة اإلكلينية الصم وضعاف السمع 
 )طب األسنان(

 الفيزياء والفلك

 )طالب: (أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون ) 3(جدول رقم 
 

 عدد الساعات عدد المتعاونين
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 عدد الساعات عدد المتعاونين



  
  

۹۲ 
 

 ) مؤهالت املتعاونني واملتعاونات٤جدول رقم (

 

  ( أ ) مؤهالت املتعاونني 
 المجمــوع اخرى الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة 

 ١٤ - ٧ ٦ ١ العلوم 

 ٤٣ - ١٤ ١١ ١٨ العلوم الطبية التطبيقية

 ١٥ - ١٢ ٣ - طب األسنان

 ٤ - ١ ٣ - التربية
 ٨ - ٧ ١ - والعلوم السياسية الحقوق
 ١٦ - ١٢ ٤ - اآلداب

 ٥ - ٣ ٢ - السياحة واآلثار
 ١ - ١ - - إدارة األعمال 

 ٥ - ٢ ٢ ١ اللغات والترجمة
 ٧ - ٤ ٣ - العمارة والتخطيط

 ٥ - ٥ - - الهندسة

كلية االمير سلطان 
 للخدمات الطبية الطارئة

١ - - - ١ 

 ١ - ١ - - علوم الحاسب والمعلومات

 برنامج الصم وضعاف
 *السمع

٣٠ ٦ - ٣ ٢١ 

 ٣٧ - ١٦ ١٧ ٤ *الصيدلة 

 ١٩٢ ٦ ٨٥ ٥٥ ٤٦ المجموع 
 *متعاون ومتعاونة

  



  
  

۹۳ 
 

 

 )٤تابع جدول رقم (

 (ب) مؤهالت املتعاونات

 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة 

 ٥ - ٤ - إدارة األعمال
 ١٤ ١ ٦ ٧ العلوم 

 ٣ ٢ ١ - اآلداب
 ٩ ٢ ٤ ٣ اللغات والترجمة

 ۳۰ ٥ ۱٥ ۱۰ المجموع 
 

  



  
  

۹٤ 
 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

ين
ون

تعا
الم

دد 
ع

 

 الكليات

 رجال  –مؤهالت المتعاونين )4(شكل بياني رقم 
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۹٥ 
 

 ) مقارنة احتياج هذا الفصل بفصول سابقة :٥جدول رقم (

 

 العام الدراسي

 الفصل الثاني الفصل األول

عدد 
 المتعاونين 

 عدد الساعات
عدد 

 المتعاونين 
 عدد الساعات

 ١٣٦٣ ١٩٩ ١٨٢٤ ٢٣٢ هـ٢٣/١٤٢٤

 ١٤١٧ ١٩٨ ١٤٣٤،٥ ٢٠٢ هـ٢٤/١٤٢٥

 ١٦٠٢ ٢٢٩ ١٧٦٤ ٢٤٥ هـ٢٥/١٤٢٦

 ١٩٠١ ٢٨٢ ٢٢٦٠،٥ ٣٠٦ هـ٢٦/١٤٢٧

 ٢٤٥٦،٥ ٣٤٥ ٢٦٣٣،٥ ٣٦٦ هـ٢٧/١٤٢٨

 ٢١٠٣،٥ ٢٨٢ ٢٧٨٩ ٣٦٣ هـ٢٨/١٤٢٩

 ٢١٢٠،٥ ٣٠٦ ٢٢٠٨،٥ ٢٩٢ هـ٢٩/١٤٣٠

 ٢١٢٥،٢٥ ٣١٤ ٢٢٤٠،٥ ٣١٨ هـ٣٠/١٤٣١

 ٢٤١٤،٥ ٣٥٠ ٢٠٥٠،٥ ٣١٥ هـ٣١/١٤٣٢

 ١٩٤٥,٧٥ ٣٢١ ٢٢٣٩,٢٥ ٣٥٨ هـ٣٢/١٤٣٣

 ١٤٣٥ ٢٥٦ =        = هـ٣٣/١٤٣٤

 ١٩٩٨,٥ ٣٢٣ ١٥٦٦ ٢٥٠ ه٣٤/١٤٣٥

 ١٢٠٢ ٢٣١ ١٤٧٩,٢٥ ٢٢٧ هـ٣٥/١٤٣٦

 ١٤٣١,٥ ٢٢٤ ١٢٠٥ ١٦٤ هـ ٣٦/١٤٣٧
 

  



  
  

۹٦ 
 

 ) تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات  األخرى  ٦جدول رقم ( 

 

عدد  القسم الكلية
 المتعاونين

 نوع التعاون المستفيدةالجهة 

عدد ساعات 
 التدريس

 إشراف

 - ٤ كلية الملك فيصل الجوية ۱ اللغة اإلنجليزية والترجمة اللغات والترجمة

 تدريس ٤ كلية الملك فهد األمنية ۲ المناهج وطرق التدريس التربية

 تدريس ٤ جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ۲ التربية الخاصة التربية

 تدريس ٦ جامعة دار العلوم ۱ الكيمياء العلوم



  
  

۹۷ 
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 )5(شكل بياني رقم 
 1437هجرية وحتى الفصل األول من العام  1424مقارنة اإلحتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 

 هجرية

 عدد الساعات الفصل األول 
 عدد الساعات الفصل الثاني
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 )5(شكل بياني رقم 
هجرية وحتى الفصل األول من  1424مقارنة اإلحتياج ألعداد التعاون بين الفصل األول والثاني من العام 

 هجرية 1437العام 

 عدد المتعاونين الفصل االول 

 عدد المتعاونين الفصل الثاني



  
  

۹۸ 
 

 المـــالحــظــات:
 :ما يلياللجنة  سبق الحظتعلى ضوء ما 

وقد ال تطلب  ،التعاونتكليف المتعاونين من قبل بعض األقسام قبل الحصول على موافقة اللجنة على هذا  -۱

 بعد نهاية الفصل الدراسي. تعاونهم إالالموافقة على 

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

احتساب العبء التدريسي لبعض المقررات مثل التدريب الميداني، ومشروع التخرج، ف�ي بع�ض الكلي�ات  -۳

الدراسية  بما ال يتفق مع الالئحة المنظمة لذلك، وقد سبق أن أشارت اللجنة لذلك في تقارير سابقة للفصول

 هـ.۱٤۳٦/۱٤۳۷هـ حتى ۱٤۲۳/۱٤۲٤في األعوام من 

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

ع��دم الت��زام بع��ض الكلي��ات بالموع��د المح��دد بموج��ب التعم��يم ال��دوري الص��ادر م��ن اللجن��ة لرف��ع طلب��ات  -٥

 التقَّيد بالنماذج المعتمدة لذلك. التعاون، وعدم

 التوصيات:

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

إعادة النظر في مكافأة األعباء التدريسية الزائدة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة بم�ا يش�جعهم لت�دريس  -۱

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

العمل على توفير المزيد من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن ف�ي حكمه�م ف�ي األقس�ام األكث�ر احتياج�اً   -۲

 للتعاون لسد العجز الحاصل في تلك األقسام بالمؤهلين علمياً وأكاديمياً.

التأكيد على الكليات بتزويد اللجنة باألعباء التدريسية الفصلية ف�ي الوق�ت المناس�ب، عل�ى أال يتج�اوز ذل�ك  -۳

 منتصف الفصل الدراسي نفسه. 

 ). ٥إلى  ۲التأكيد على الكليات بمراعاة مالحظات اللجنة الواردة أعاله (الفقرات  -٤

  



  
  

۹۹ 
 

 

  بالجامعة الطالبية رحالتال في نظرلل الدائمة اللجنة
 

الدائمة التابعة لوكالة  اناللج ىهـ ويتم التجديد لها كل سنتين، وهي أحد۱٤۲۲شكلت اللجنة منذ عام 
الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، والتي تعنى بدراسة طلبات األقسام األكاديمية للرحالت التعليمية 

 وفق ضوابط محددة.

اللجنة الدائمة إلى صالحيات  أخرىمهام  لتتضمنالت التعليمية. وتم إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للرح 
(اللجنة الدائم�ة للنظ�ر  مصلحة العمل تم تشكيل لجنة دائمة تسمى هوبناء على ما تقتضي ،للرحالت الطالبية

ه��ـ. عل��ى أن تت��ولى ۷/۷/۱٤۳۳وت��اريخ ۲۳۳۱۳۱/۲۰/۲ف��ي ال��رحالت الطالبي��ة بالجامع��ة) ب��القرار رق��م 
 -اآلتية:اللجنة المهام 

 مهام اللجنة: 

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

 الجامعة. 
بها بعد   ات وبيان مدى توفر الحاجة إلى القيامدراسة طلبات الرحالت التعليمية التي تقدم من الكلي •

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

 ضوابط الرحالت التعليمية: 

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

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

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

 ) طالب.۱۰) مشرف لكل (۱المقرر ويمكن أن يرافقه معيد أو فني بحيث تكون النسبة (
إرفاق قائمة بأسماء الطالب المسجلين أو المتوقع تسجيلهم في المقرر المطلوب له الرحلة  •

 التعليمية.
 تحديد وسيلة النقل من وإلى مكان الرحلة وتحديد مكان اإلقامة. •
رئيس –ى الرحلة إلى سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية تقديم طلب الموافقة عل •

بفترة ال تقل عن شهر قبل التاريخ الفعلي  –اللجنة الدائمة للنظر في الرحالت الطالبية بالجامعة 
 للرحلة.



  
  

۱۰۰ 
 

يفضل أن تقتصر الرحالت الطالبية التعليمية على المستويات المتقدمة (بدءاً من المستوى الرابع  •
 ما فوق).ف

 ضوابط الرحالت الخارجية.

مل المحلية للمؤتمرات والندوات وورش الع )طالب وطالبات البكالوريوس(لدعم حضور الطلبة  •
 .واإلقليمية والعالمية

رغبة من صندوق الطالب في المش�اركة الفعال�ة ف�ي تنمي�ة وتط�وير ق�درات ومه�ارات الطلب�ة العلمي�ة 
منهم في حضور المؤتمرات والندوات و ورش العم�ل المحلي�ة واإلقليمي�ة والعملية من خالل دعم الراغبين 

والعالمية سواء بالمشاركة بأبحاث أو أوراق عمل, أو من خالل تمثيل الجامعة, وذلك من ميزانية ص�ندوق 
 الطالب وفق الضوابط التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

التقري�ر التطبيقية والعلمية في كيفية االستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر, ( مع إرفاق ص�ورة م�ن 
 لصندوق الطالب).



  
  

۱۰۱ 
 

 هـ: ٦۱٤۳/۷۱٤۳ملخص إحصائية العام الحالي 

طالباً من مختلف األقسام األكاديمية بالجامعة لعدد م�ن من�اطق  ۱٥٦٦تمت الموافقة في هذا العام على قيام 
ما ب�ين فن�ي  ۱۷۳عضو هيئة تدريس، وعدد  ۱۳٦داخل المملكة وخارجها، وقد تمت الموافقة على انتداب 

 يوماً.  ۲٦٦ومعيد ومحاضر، بإجمالي 

  



  
  

۱۰۲ 
 

 

’ÿ^ÔÎŸ=fiå—ÿ^=
ÔŸvàÿ^=«È‡=ÑÎÕkåª^=áà—ª^=

=ÉÑƒ
i˙�ÿ^=

≤—Ã^àª^=çÍáÑkÿ^=ÔÙÎ‰=Ú_òƒ`=ÉÑƒ=
=ÓÑ‹
ÔŸvàÿ^=

ÔŸvàÿ^=ÔÂrË=
ÔÎŸ~^É=ÔÎrá_~=EÑrË=„dF=

=ÔÙÎ‰=Èòƒ
çÍáÑj=

àó_®LÑÎ≈‹L<Ã=fl_Í˚_f=

h�ÿ^ Ôv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 بروكسل -بلجيكا 
h�ÿ^ Ôv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 lÍÈ’ÿ^ 

h�ÿ^ Ôv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 
=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^

=ÔÎ’Íà‹˚^J=é˘^É 

h�ÿ^ Ôv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 

=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^
=ÔÎ’Íà‹˚^J=
áÈ›Îkÿ_f 

h�ÿ^ „ÈÎ≈ÿ^=hù 0 1 =ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòvÔÎrá_~ 1 0 0 3 lÍÈ’ÿ^ 

h�ÿ^ Êv^àrË=hù 0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 
=ÔÎfà≈ÿ^=m^á_‹˘^

ÓÑwkª^ 

h�ÿ^ Êv^àrË=hù 0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 lÍÈ’ÿ^ 

h�ÿ^ Êv^àrË=hù 0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 5 

=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^
=ÔÎ’Íà‹˚^J=
áÈ›Îkÿ_f 

flÈŸ≈ÿ^ „^ÈÎ•^=fiŸƒ 1 0 =m^áà—‹PTPI≤vPOTI≤vQUN≤v 23 1 2 3 Ï‹É^ËÑÿ^=Ô¡Ã_® 

flÈŸ≈ÿ^ „^ÈÎ•^=fiŸƒ 1 0 m_·Îƒ=∆∏ 0 0 12 0 t‹_‡àf 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =Ìáà—‹OPSIÈÎrOSOÈÎr 63 2 3 2 
=uà¶^=Ô¡Ã_®
m^à‹Ë=_‹àóË 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 
=m^áà—‹

POMIÈÎrPOPIÈÎrPUNIÈÎrPUSÈÎr 
81 4 4 3 

=ÔÎ≈ÍÈ—ÿ^=Ô¡Ã_®
ÔòÍËàÿ^Ë=‚Íàÿ^Ë 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =Ìáà—‹OONIÈÎrPUMÈÎr 42 2 3 3 =uà¶^=Ô¡Ã_®



  
  

۱۰۳ 
 

=ÌÉ^ËË=ÔùÈ•^Ë
àã^ËÑÿ^ 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =Ìáà—‹PMNIœ_rPUPÈÎr 31 1 2 2 
=uà¶^=Ô¡Ã_®
àã^ËÑÿ^=ÌÉ^ËË 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =Ìáà—‹QRMIÈÎrQMSÈÎr=44 2 3 3 
=Ï‹É^ËÑÿ^=Ô¡Ã_®

‚Íàÿ^Ë 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =Ìáà—‹OQPIÈÎrPQOÈÎr 33 2 2 2 
=Ú˙∑àv=Ô¡Ã_®

àÍÑãË=”É_nË 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =áà—‹QRQÈÎr 6 1 2 3 
=ÔÎ≈ÍÈ—ÿ^=Ô¡Ã_®

á_‹˘^Ë 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =m^áà—‹NMNIÈÎrNMRIÈÎrNMSÈÎr 137 4 3 2 
=m^à‹Ë=}_‹á=Ô¡Ã_®

Ú˙∑àvË 

flÈŸ≈ÿ^ _ÎrÈÿÈÎ§^ 1 0 =áà—‹QROÈÎr 35 1 2 2 ÔÎ–àêÿ^=Ô—�·ª^ 

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QUOIÈÎrPPQÈÎr 37 2 3 3 
=fiÎî—ÿ^=;—�·‹

⁄Û_vË=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QVTIÈÎrQVSœ_r 36 36 36 3 
=ÔÕŸk©=‚‘_‹`

Ô’Ÿ›ª_f=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =m^áà—‹ONNIœ_rOPNIœ_rOONœ_r 48 2 3 2 
=Ú˙∑àv=Ô¡Ã_®

àÍÑãË=”É_nË=
flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QRRIÈÎrPQNœ_r 82 3 3 2 fiÎî—ÿ^=Ô—�·‹=
flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QTUIÈÎrPVMœ_r 54 2 3 2 fiÎî—ÿ^=Ô—�·‹=
h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 5 ÓáÈÃ_…·ã=

=hù„_·ã˘^=„_·ã^=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 5 
=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^

ÔÎ’Íà‹˘^=

h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 
=ÔÎfà≈ÿ^=m^á_‹˘^

ÓÑwkª^=
h�ÿ^=Ô≈è˘^=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 5 _å›·ÿ^=
h�ÿ^=fl_¡≈ÿ^=Ôv^àr=0 1 =ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòvÔÎrá_~ 1 0 0 4 =ÔÎfà≈ÿ^=m^á_‹˘^



  
  

۱۰٤ 
 

ÓÑwkª^=

„_·ã˘^=hù=
=„_·ã^=hù

€_Õù˘^=
0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 

=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^
ÔÎ’Íà‹˚^=

„_·ã˘^=hù=fl_ƒ=„_·ã^=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 
=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^

ÔÎ’Íà‹˚^=

„_·ã˘^=hù=fl_ƒ=„_·ã^=hù=0 1 =áÈòvÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹ 1 0 0 4 
=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^

ÔÎ’Íà‹˚^=
h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 _Î‡_gãd=
flÈŸ≈ÿ^=„^ÈÎ•^=fiŸƒ=1 0 =Ìáà—‹PTPI≤vQUN≤v=13 1 2 3 Ï‹É^ËÑÿ^=Ô¡Ã_®=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹OPSIÈÎrOSOÈÎr=26 2 2 2 
=uà¶^=Ô¡Ã_®

=_‹àóËm^à‹Ë=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹OONIÈÎrPUMÈÎr=80 3 5 3 

=uà¶^=Ô¡Ã_®
=ÌÉ^ËË=ÔùÈ•^Ë

àã^ËÑÿ^=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 
=m^áà—‹

POMIÈÎrPOPIÈÎrPUNIÈÎrPUSÈÎr=
TN 4 4 3 

=ÔÎ≈ÍÈ—ÿ^=Ô¡Ã_®
‚Íàÿ^Ë 

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 áà—‹OQPÈÎr=9 1 2 2 
=Ú˙∑àv=Ô¡Ã_®

”É_nË=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QRMIÈÎrQMSÈÎr=62 3 4 3 
=Ï‹É^ËÑÿ^=Ô¡Ã_®

‚Íàÿ^Ë=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹PMNIœ_rPUPÈÎr=71 2 4 2 
=Ë=uà¶^=Ô¡Ã_®

àã^ËÑÿ^=ÌÉ^ËË=
flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =áà—‹QROÈÎr=46 2 4 2 ÔÎ–àêÿ^=Ô—�·ª^=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =áà—‹QRQÈÎr=19 1 2 3 
=ÔÎ≈ÍÈ—ÿ^=Ô¡Ã_®

á_‹˘^Ë=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QUOIÈÎrPPQÈÎr=65 2 3 3 
=fiÎî—ÿ^=;—�·‹

⁄Û_vË=
flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=N 0 =m^à—‹NMNIÈÎrNMRIÈÎrNMSÈÎr=115 4 5 2 =m^à‹Ë=}_‹á=Ô¡Ã_®



  
  

۱۰٥ 
 

Ú˙∑àvË=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =m^áà—‹ONNIœ_rOPNIœ_rOONœ_r=32 2 3 2 
=Ô¡Ã_®=Ú˙∑àv

àÍÑãË=”É_nË=
flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QTUIÈÎrPVMœ_r=46 2 3 2 fiÎî—ÿ^=Ô—�·‹=
flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QRRIÈÎrPQNœ_r=26 2 2 2 fiÎî—ÿ^=Ô—�·‹=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=1 0 =Ìáà—‹QVTIÈÎrQVSœ_r=30 36 36 3 
=ÔÕŸk©=‚‘_‹`

Ô’Ÿ›ª_f=

h�ÿ^=Ìàêf=hù=0 1 =àµ¯‹=áÈòvÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë 1 0 0 4 
=ÔÎfà≈ÿ^=m^á_‹˘^

ÓÑwkª^=

h�ÿ^=Ìàêf=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 
=ÔÎfà≈ÿ^=m^á_‹˘^

ÓÑwkª^=

h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 
=ÔÎfà≈ÿ^=m^á_‹˘^

ÓÑwkª^=

h�ÿ^=
=Êv^àrË=hù

Ô‹_ƒ=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 M 0 4 ÔÎfÈ·§^=_ÍáÈ‘=

flÈŸ≈ÿ^=_ÎrÈÿÈÎ§^=N 0 =Ìáà—‹PVPIœ_rPVPÈÎr=65 4 6 60 

=Ô¡Ã_®Ë=_Âf^=Ô—�·‹
=æÎê‹=çÎ∫

Ôv_gÿ^Ë=

h�ÿ^=
=Óàã˘^=hù

∆›k.^Ë=
0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 

=ÓÑwkª^=m_Í˘Èÿ^
ÔÎ’Íà‹˘^=

h�ÿ^=Ìàêf=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 
=m_Í˘Èÿ^=ÓÑwkª^

ÔÎ’Íà‹˘^=

h�ÿ^=
=Êv^àrË=hù

Ô‹_ƒ=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 _å›·ÿ^=

h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 ◊á_∂Ñÿ^=
h�ÿ^=Ìàêf=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 2 ≤îÿ^=
h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 ÑÍÈåÿ^=
h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 ⁄Íâ^2ÿ^=



  
  

۱۰٦ 
 

 

 

 

h�ÿ^=:�ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 5 _Î‡_gã^=

h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 2 
=ÔÎfà≈ÿ^=m^á_‹˘^

ÓÑwkª^=
h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 _ÍäÎÿ_‹=

=hã_•^=flÈŸƒ
m_‹ÈŸ≈ª^Ë=

hã_•^=flÈŸƒ=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 2 „Éá˘^=

h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 5 _Îÿ^3ã^=
h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 2 ^Ñ·ÿÈ‰=
h�ÿ^=Êv^àrË=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 4 _Î—ÍàÃ^=iÈ·r=

„_·ã^=hù=„_·ã^=hù=0 1 ÔÎrá_~=ÓËÑ‡Ë=àµ¯‹=áÈòv 1 0 0 3 _Îÿ_�Í^=
=hã_•^=flÈŸƒ

m_‹ÈŸ≈ª^Ë=
m_‹ÈŸ≈‹=ÔÎ·—j=0 1 m_‹ÈŸ≈ª^Ë=hã_•^=flÈŸƒ=2 0 0 2 _å›·ÿ^=

«È›.^=32 37 =1566 136 173 266 =



  
  

۱۰۷ 
 

للعام  تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية اللجنة اإلشرافية لمشروع
 هـ٦۱٤۳/۷۱٤۳

 

 ) أوال: مشاريع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية۱جدول (

نسبة  المشروع م
 اإلنجاز

 حالة المشروع
 منتهي مستمر متوقف

۱ 
دعم سياسات توظيف قوى بشرية مساندة 

ألعضاء هيئة التدريس وتعيين وتدريب مساعدي 
 التدريس

٤۰%  
    

۲ 
تحديد أفضل الممارسات في دعم ومساندة طلبة 
السنة األولى والطلبة المعرضين للتعثر، ونشرها 

 في الجامعة
٦۹%     

واإلرشاد والدعم دعم وتطوير برامج التلمذة  ۳
     %٦۰ األكاديمي للطلبة

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

إنشاء ودعم مركز لخدمات التوظيف والتخطيط  ٥
     %۳٥ المهني

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

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

۸ 
تحسين مهارات الطلبة الشخصية والمهنية التي 
تساعدهم على النجاح المستدام في مجالي التعلم 

 والعمل
۱۰۰%     

۹ 
لتوثيق الروابط إنشاء وتطوير مركز للخريجين، 

معهم واالستفادة من آراءهم من واقع خبرتهم 
 العملية ومقترحاتهم لتحسين عملية التعلم والتعليم

۹۰%     

تطوير إجراءات تقييم نواتج التعلم، وفعالية  ۱۰
     %۷۰ التدريس

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

   ٥۰%   Clickersمشروع أنظمة االستجابة الشخصية  ۱۲

تطوير نظام لمتابعة معدالت التحسن األكاديمي  ۱۳
     %٥۰ للطالب

     %٥ مشروع نيتشر مع كلية العلوم ۱٤
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 ) ثانيا: مشاريع تطوير العملية التعليمية المدعومة من بند الفورات۲جدول (

نسبة  اسم المشروع الكلية م
 اإلنجاز

 حالة المشروع
 منتهي مستمر متوقف

۱ 
 كلية اآلداب

 وحدة التطوير والجودة
 (القسم النسائي)

 مركز الكتابة
Writing Center ۹۷%  √ 

  

۲ 
 كلية اآلداب
 وحدة الجودة

 قسم اللغة العربية وآدابها
 √   %۱۰۰ مركز التدريب اللغوي

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

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

√ 

 األغذية علوم كلية ٥
  √  %۱۰۰ برنامج التعليم التعاوني والزراعة

التعليم المحوسب (اللغة العربية لغير  العربية اللغة معهد ٦
 الناطقين)

 
۰% √ 

 
 
 

 

 الطب كلية ۷
التدريب الصيفي لطالب وطالبات سنه 
رابع وسنه خامسة في مراكز عالمية 

 بمبلغ مليون وخمسمائة ألف لایر.
۱۰۰% √   

 وتطبيق األسئلة بنك مشروع األسنان طب كلية ۸
   √  اإللكترونية االختبارات

إنشاء بنك أسئلة لجميع مقررات كلية  الصيدلة كلية ۹
   √  الصيدلة

مشروع توثيق مسيرة الطالب (ملف  كلية الصيدلة ۱۰
   متوقف√  الكترونياالطالب) 

مشروع انشاء قاعدة لبيانات  كلية الصيدلة ۱۱
   √  الخريجين من كلية الصيدلة ومتابعتها
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  التعليم وزارة مبادرات تنفيذ متابعة لجنة
 

ُ  التعليم وزارة بمبادرات الفائزة  المشاريع  على االشراف اللجنة تتولى  :التالية للمهام وفقا

دراس��ة الع��روض المقدم��ة م��ن وح��دات الجامع��ة لمب��ادرات التعل��يم الع��الي قب��ل رفعه��ا  .۱
 للوزارة للتأكد من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمبادرات.

تقوم اللجنة بوضع آلية متكاملة تسترشد بها لمتابعة تنفيذ مبادرات وزارة التعليم عل�ى  .۲
 ية:أن تشتمل العناصر التال

 عمل نماذج خاصة لمتابعة تنفيذ مبادرات وزارة التعليم . •

 كيفية متابعة مراحل تلك المبادرات وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك. •

تحدي��د أوج��ه ص��رف المب��الغ المخصص��ة لتل��ك المب��ادرات، حس��ب الل��وائح    •
 النظامية إلجراءات الصرف

 

جتماع����ات وفيم����ا يل����ي ) ا٤ه����ـ، (۱٤۳٦/۱٤۳۷عق����دت اللجن����ة خ����الل الع����ام الدراس����ي 
 ملخص لما قامت به اللجنة:

 المرس����ل م����ن معه����د المل����ك س����لمان لري����ادة االعم����ال الث����اني التقري����ر مناقش����ة  •
 لمشروع االبداع عن بعد.

قس���م الفيزي���اء بكلي���ة العل���وم ع���ن برن���امج تعزي����ز  التقري���ر المرس���ل م���ن مناقش���ة •
ال����تعلم ال����ذاتي للفيزي����اء ف����ي جامع����ة المل����ك س����عود باس����تخدام النمذج����ة والمحاك����اة 

مش�����روع تط�����وير اس�����تراتيجيات وط�����رق ال�����تعلم  والتعل�����يم االلكترون�����ي ض�����من
 .المتمركز حول الطالب

التعليمي����ة ل����وزارة  العملي����ة ف����ي اإلب����داع رعاي����ة لمش����روع النه����ائي رف����ع التقري����ر •
 .التعليم 

 عل����ى والنح����الين الفني����ة الك����وادر ت����دريب حمل����ة لبرن����امج النه����ائي رف����ع التقري����ر •
 .النحل لوزارة التعليم تربية أسس
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 :اللجنة عليها تشرف التي المبادرات
 مبادرة تطوير األقسام األكاديمية -

 نسبة اإلنجاز اسم المشروع م

 متأخر مواد الثقافة اإلسالميةتطوير مقررات متطلبات الجامعة من  ۱

 %۱۰۰ خطة تطوير قسم علم النفس في جامعة الملك سعود ۲

تحويل مقررات اللغة االنجليزية إلى مقررات الكترونية وتفعيلها  ۳
 %۱۰۰ بوحدة اللغات باستخدام شبكات الحاسب

تعليم وتطوير المهارات اللغوية والترجمة التخصصية في قسم  ٤
 %۱۰۰ االسيوية اللغات

تطوير البرنامج التعليمي لدرجة البكالوريوس لقسم العلوم  ٥
 متأخر اإلشعاعية

 متأخر لطالبات كلية إدارة االعمال تطوير التدريب الميداني ٦

 %۱۰۰ لقسم االثار تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية ۷

 متأخر الهندسة الكهربائيةالدراسية بقسم  والبرامج الخطط تطوير ۸

 لخريجي المبادرة ثقافة وبذر الوظيفية الفرص وتطوير دراسة ۹
 %۱۰۰ العلوم كلية

التفاعل مع المنظمات وهيئات األعمال  -تحديث الخطط الدراسية ۱۰
 متأخر هندسة وعلوم الحاسب بالخرج– لسوق العمل

 

 الطالب حول المتمركز التعلم وطرق استراتيجيات تطوير مبادرة -

 نسبة اإلنجاز اسم المشروع م

الطالب بقسم  حول المتمركز التعلم وطرق استراتيجيات تطوير ۱
 %۱۰۰ الفيزياء

 
 مبادرة تعزيز المسئولية االجتماعية. -

 نسبة اإلنجاز اسم المشروع م
برنامج حملة تدريب الكوادر الفنية والنحالين على أسس تربية النحل  ۱

 %۱۰۰ الحديثة

مثقفات صحيات في مجال صحة الثدي  إلعدادبرنامج تدريبي  ۲
 متأخر وسرطان الثدي
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 مبادرة تنمية االبداع واالبتكار. -

 نسبة اإلنجاز اسم المشروع م
 %۷۰ اإلبداع عن بعد ۱
 %۱۰۰ برنامج درجة الشرف ۲
 %۱۰۰ رعاية االبداع في العملية التعليمية ۳
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  الدراسية للمنح الدائمة لجنةال
 

 مهامها:

 إليهم. الوصول وطرق المتميزين الطالب الستقطاب المناسبة اآلليات وضع .۱
 م����ن الس����عوديين غي����ر م����ن المتمي����زين الم����نح ط����الب لقب����ول والض����وابط الش����روط وض����ع .۲

 وخارجها. المملكة داخل
 االس����تقدام، (إج����راءات الجامع����ة داخ����ل الم����نح ط����الب لرعاي����ة التنفيذي����ة الل����وائح اقت����راح .۳

 االجتماعية...الخ) الرعاية السكن، تأمين التذاكر، الجوازات،
 الجامع������ة داخ������ل– والنظامي������ة اإلداري������ة اإلج������راءات بتس������هيل الكفيل������ة الس������بل اقت������راح .٤

 المتميزين. الطالب لقبول -وخارجها
 الجامع����ة ف����ي دراس����تهم أثن����اء الم����نح ط����الب تواج����ه الت����ي والعوائ����ق المش����اكل ف����ي النظ����ر .٥

 تذليلها. وكيفية
 المنحة. بضوابط االلتزام ومدى الدراسة أثناء حالمن طالب تقييم .٦
 بمش���روع الم���دير لمع���الي والرف���ع الم���نح ط���الب لقب���ول الحالي���ة القواع���د ف���ي النظ���ر إع���ادة .۷

 الوق���ت ف���ي بالدن���ا ب���ه تم���ر ال���ذي والعلم���ي االقتص���ادي التط���ور االعتب���ار ف���ي يأخ���ذ جدي���د
 أثن���اء تثق���يفهم وط���رق ورع���ايتهم، المتمي���زين، الط���الب اس���تقطاب كيفي���ة وك���ذلك الحاض���ر،
 التخرج. بعد منهم االستفادة إمكانية ومدى المالية ومستحقاتهم الدراسة،

 المتمي���زين الط���الب اس���تقطاب بخص���وص أخ���رى جامع���ات م���ع اتفاقي���ات عق���د ف���ي النظ���ر .۸
 التع����اون إدارة م����ع بالتع����اون وذل����ك س����عود، المل����ك جامع����ة ب����ين الطالب����ي والتب����ادل ل����ديها

 الدولي.
 ميزاني����ة خ����ارج م����ن المدعوم����ة الم����نح ب����رامج تنفي����ذ عل����ى ليوالم����ا اإلداري اإلش����راف .۹

 الجامعة.
 العلي����ا والدراس����ات البك����الوريوس لمرحل����ة الم����نح لط����الب المس����بقة المقاع����د ع����دد تحدي����د .۱۰

 العالقة. ذات الجهات من يصل ما على بناءً  والدبلومات العربية اللغة ومعهد
 منهم. المؤهلين وترشيح المتقدمين طلبات دراسة .۱۱

 هـ:۱٤۳٦/۱٤۳۷ الدراسي للعام إنجازه تم ما أهم

ه����ـ ت����م فيه����ا مناقش����ة ۱٤۳٦/۱٤۳۷اجتماع����ات خ����الل الع����ام الدراس����ي  ٦عق����دت اللجن����ة 
 مجموعة من المواضيع: 

 ) من طالب المنح.۲٤٥قبول عدد ( - أ
ض����وابط قب����ول الط����الب المس����تمعين والطالب����ات المس����تمعات للدراس����ة ف����ي معه����د  - ب

 .اللغويات العربية
 .) الفرنسية ۲ات العربية مع جامعة ( ليون تعاون معهد اللغوي - ت
 .إعداد الئحة تنفيذية لضوابط قبول طالب المنحالعمل على  - ث
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أعداد الطالب والطالبات الذين وافقت اللجنة الدائمة للمنح على ترشيحهم للدراسة في 
 هـ۱٤۳٦/۱٤۳۷الجامعة وذلك في محاضر اجتماعاتها للعام الدراسي 

 

 األعداد البيان

 ۱۰۷ المرشحون للدراسة في قسم اللغة والثقافة

 ۱٥ المرشحون للدراسة في قسم اللغويات التطبيقية

 ٥۰ المرشحون للدراسة في قسم تدريب المعلمين

 ۱۷ المرشحات للدراسة في قسم اللغة والثقافة

 ٤۳ الطالب المرشحون للدراسة في السنة التحضيرية ممن أنهوا دراسة معهد اللغويات

الطالب المعتذر عن ترشيحهم للدراسة في السنة التحضيرية ممن أنهوا دراسة معهد 
 اللغويات

۹ 

الطالبات المرشحات الطالب المرشحون للدراسة في السنة التحضيرية ممن أنهين دراسة 
 معهد اللغويات

۱۳ 

 الطالبات المعتذر عن ترشيحهن للدراسة في السنة التحضيرية ممن أنهين دراسة معهد
 اللغويات

۱ 
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 الداخلي االبتعاث برنامج
 

 مقدمة عن البرنامج:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .عالمي مستوى على العليا الدراسات مواصلة أو متميزة وظائف على

 : الرؤية

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

 :الرسالة

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

 :األهداف

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

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

 :المهام

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

 
 : الحالية البرامج

 طالب القوات الجوية الملكية السعودية. -
 طالب شركة سابك. -
 رعاية الطالب المتفوقين في الرياضيات والفيزياء واإلحصاء. -
 طالب شركة بي ايه إي السعودية. -
 طالب قوة الصواريخ االستراتيجية -

 

 :هـ ۱٤۳۷-۱٤۳٦االنجازات لعام 

 -للحصول على منح طالبية  ٪۹۰بمعدالت ال تقل عن  المتميزينقبول عدد من طالب الخارج  -
 الجهة المباشرة :عمادة الطالب.

 
) من الطالب المتميزين من الداخل كل سنة والحصول على منح داخلية من قبل  ۲۳قبول عدد (  -

 .برنامج االبتعاث الداخلي -شركة سابك 
 

 - سنة كمبتعثين من قبل القوات الجوية  ) من الطالب المتميزين من الداخل كل ۲۰قبول عدد (  -
 .برنامج االبتعاث الداخلي

 
والحصول على منح داخلية من قبل ) من الطالب المتميزين من الداخل كل سنة  ۱۳قبول عدد (  -

 .برنامج االبتعاث الداخلي -BAEشركة 
 قوة الصواريخ االستراتيجية. من طالب) ۱۱قبول عدد ( -

 
  



  
  

۱۱٦ 
 

 هـ۱٤۳٦/۱٤۳۷بالبرنامج لعام أعداد الطالب المسجلين 

 
 عدد الطالب اسم البرنامج م

 ۱۳۱ طالب القوات الجوية الملكية السعودية ۱

 ۹۳ طالب سابك ۲

 BAE ۱۰طالب شركة  ۳

 ۱۱ طالب قوة الصواريخ االستراتيجية ٤

 

  



  
  

۱۱۷ 
 

 والموهوبين المتفوقين الطلبة برنامج

 

 نبذة مختصرة عن البرنامج:

في سياق توجهات جامعة الملك سعود نحو الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة، وانسجاماً مع  

هدفها االستراتيجي الرابع والقائم على تعزيز قدرات الخريجين من خالل استحداث برامج لطلبة الجامعة 

في هذا  -حفظه هللا ورعاه -، وتعزيزاً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفينالمتفوقين والموهوبين

المجال، وإيماناً من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بالدور المحوري لطلبة الجامعة المتفوقين 

والموهوبين في تعزيز ذلك، تمت الموافقة على استحداث برنامج "الطلبة المتفوقين والموهوبين بجامعة 

لمملكة؛ وذلك إلحداث نقلة نوعية في المستوى العلمي والعملي الملك سعود"، كأول برنامج على مستوى ا

والبحثي والمجتمعي لطالب وطالبات الجامعة المتفوقين ومن كافة التخصصات، واالستثمار األمثل في 

قدرات وطاقات طالب وطالبات الجامعة الموهوبين والموهوبات، على اعتبارهم ثروة وطنية للنهوض 

  .مجتمع المعرفة ومنطلقاتهبالوطن وتحقيق متطلبات 

في الطلبة المتفوقين والموهوبين  التي تتطلع إلى تحقيق الريادة في مجال رعاية رؤية البرنامجوفي ضوء 

القائمة على رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين  ورسالته، المجتمع السعودي للتحول نحو مجتمع المعرفة

بجامعة الملك سعود، فقد تم إعداد البرنامج على شكل مسارين رئيسين أحدهما يتناول تقديم الرعاية 

االستنائية لفئة الطلبة المتفوقين واآلخر يتناول تقديم عناية خاصة لفئة الطلبة الموهوبين، إضافةً إلى تقديم 

حمل هذا البرنامج في طياته وعليه، فقد  المسارين السابقين تحت مسمى "مسار التلمذة"، مسار مساند لكال



  
  

۱۱۸ 
 

والموهوبين مجموعة من البرامج التطويرية واإلثرائية المتخصصة لتزويد طلبة الجامعة المتفوقين 

تهيئتهم التالي بعمليات اإلبداع واالبتكار لديهم، والداعمة لهم والمساندة لبالمعارف والمهارات والقدرات 

تساند جهود المملكة  المتميزةومجاالت الموهبة المتنوعة وليكونوا قادة المستقبل ونواة للكفاءات العلمية 

ه لدي قيمة وأكثرها هموارد أهم من وقدراتهم أبناء الوطن مهاراتالتي تعتبر  ۲۰۳۰في تحقيق رؤيتها 

 .ومنطلقاً محورياً في تحقيق اقتصاد مزدهر

 البرنامج:أهداف 

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

 .ومجاالت الموهبة المتعددة والمتميزة على مستوى الجامعة والمجتمع

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

  .والتطوير على مستوى الجامعة والمجتمعالتنمية 

تنمية أفاق التفكير للطلبة المتفوقين والموهوبين، وزيادة قدراتهم على التكيف مع متطلبات التنمية  .۳

 .ةالمعاصر

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

علقة باألبعاد التعليمية واألكاديمية والبحثية وكذلك المتعلقة بالموهبة والخارجية للجامعة والمت

 .واإلبداع واالبتكار

نشر وترسيخ ثقافة التفوق والموهبة في الجامعة لبث روح التنافسية اإليجابية بين الطلبة في جميع  .٥

 .كليات الجامعة

  



  
  

۱۱۹ 
 

 هـ:۱٤۳٦/۱٤۳۷انجازات البرنامج للعام 

وحسابات التواصل االجتماعي والخدمات االلكترونية واألدلة كتروني اإللموقع الإنشاء تصميم و أوالً:
 :للبرنامجوالبطاقات التعريفية والنشرات الفصلية 

وبعضا من الخدمات االلكترونية للبرنامج (البريد تم تصميم وإعداد الموقع اإللكتروني للبرنامج 
برنامج لالستعالم عن طلبة البرنامج وغيرها) ، حساب األخبار، وحساب تواصل للرسائلاإللكتروني، 
إنشاء حسابات للبرنامج في كما تم بالجامعة،  عمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالتبالتعاون مع 

، وبما يوتيوبال، وواالنستقرامشات، ب سناالفيسبوك، والتويتر، وفي كل من  وسائل التواصل اإلجتماعي
) متابعاً، إضافًة إلى تصميم وإعداد األدلة التعريفية للبرنامج ونشرتين فصليتين ۱۳۰۰يزيد عن (

 للبرنامج، والبطاقات التعريفية لطلبة البرنامج. 

 

 
  



  
  

۱۲۰ 
 

بع����د إع����داد قائم����ة الطلب����ة (ذك����ور وإن����اث) المرش����حين للبرن����امج وإعالنه����ا، وك����ذلك تعي����ين منس����قين 
ومرش����دين أك����اديميين للبرن����امج ف����ي جمي����ع كلي����ات الجامع����ة، عق����دت إدارة البرن����امج لق����اء تعريف����ي 

ي����وم األح����د المواف����ق وذل����ك برعاي����ة عمي����د الس����نة التحض����يرية للبرن����امج ف����ي الس����نة التحض����يرية 
وذل����ك لطلبت����ه المرش����حين نظم����ت إدارة البرن����امج اللق����اء التعريف����ي بالبرن����امج كم����ا  ه����ـ،۱۲/۱/۱٤۳۷

ه���ـ برعاي���ة س���عادة وكي���ل الجامع���ة للش���ؤون التعليمي���ة واألكاديمي���ة ۲۱/۱/۱٤۳۷ي���وم االثن���ين المواف���ق 
وبحض���ور س���عادة  -رئ���يس اللجن���ة الدائم���ة التنفيذي���ة للبرن���امج-ال���دكتور عب���دالعزيز ب���ن عب���دهللا العثم���ان

منس���قي الب���رامج م���ن كاف���ة كلي���ات الجامع���ة ومنس���وبي وون الط���الب وس���عادة م���دير البرن���امج عمي���د ش���ؤ
 البرنامج وطلبته.

 

قام����ت إدارة البرن����امج ب����إطالق حمل����ة تعريفي����ة للبرن����امج ف����ي رح����اب ه����ـ، ۱٤۳۷وخ����الل الع����ام 
جمي���ع كلي���ات الجامع���ة ف���ي قس���مي الط���الب والطالب���ات م���ن خ���الل إقام���ة رك���ن للبرن���امج، به���دف 
التعري���ف ب���ه لجمي���ع األط���راف ذات العالق���ة، إض���افة نش���ر ثقاف���ة التف���وق وح���ث الطلب���ة علي���ه. ولق���د 

ف���ي كلي���ة الط���ب  وانته���ته���ـ ف���ي كلي���ة التربي���ة ۱٤۳۷ / ٥/  ٥انطلق���ت الحمل���ة ي���وم األح���د المواف���ق 
 هـ. ۱٥/٦/۱٤۳۷يوم الخميس الموافق 

 
 

 



  
  

۱۲۱ 
 

 الطلبة للبرنامج على النحو التالي: قبولوفي ضوء آليات الترشيح المعتمدة، فقد كانت احصائيات 

 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب المرحلة الطلبة
 ۲۰٦ ۷٦ ۱۳۰ التأهيلية السنة التحضيرية

 ۱٥۸ ۷٤ ۸٤ اإلعداد العام البكالوريوس
 ۳٦٤ ۱٥۰ ۲۱٤ - المجموع

 

 ثالثاً: عقد ورشتي عمل لمنسقي البرنامج األكاديميين حول إدوارهم الوظيفية والبرنامج اإلثرائي

تمهي���داً لالنتق���ال بالبرن���امج نح���و مرحلت���ه الثالث���ة (مرحل���ة اإلع���داد التخصص���ي) الت���ي تتض���من تنفي���ذ 
برنامج����ه اإلثرائ����ي، فق����د عق����دت إدارة البرن����امج ورش����تي عم����ل بعن����وان "األدوار الوظيفي����ة لمنس����قي 
ومرش���دي برن���امج الطلب���ة المتف���وقين بكلي���ات الجامع���ة" وعنوان"إع���داد وتط���وير البرن���امج اإلثرائ���ي 
لطلب���ة البرن���امج ف���ي كلي���ات الجامع���ة" وبرعاي���ة س���عادة وكي���ل الجامع���ة للش���ؤون التعليمي���ة واألكاديمي���ة، 

ه���ـ عل���ى ۱۹/۷/۱٤۳۷ه���ـ وي���وم ي���وم الثالث���اء المواف���ق ۱٤۳۷/  ۲/  ۲۷وذل���ك ي���وم األربع���اء المواف���ق 
 التوالي. 

 

 رابعاً: تنفيذ المرحلة التأهيلية األولى للبرنامج بعمادة السنة التحضيرية

خالل الفصل الدراسي األول والثاني من العام الجامعي الحالي، تم  تنفيذ المرحلة األولى من 
) طالبة من كافة المسارات، حيث تم البدء بتقديم العديد من ۷٦) طالباً و (۱۳۰البرنامج، والتي ضمت (

طوت على أربعة البرامج اإلثرائية والمتخصصة والخدمات والخبرات المخصصة لهذه المرحلة والتي أن
البرنامج اإلثرائي في الرياضيات، والبرنامج اإلثرائي في الحاسب اآللي والمهارات مجاالت رئيسة هي: 

ويندرج تحت كل مجال من المجاالت األربعة  الشخصية وبرنامج اإلرشاد الطالبي والزيارات العلمية،
ما يلي البرامج واألنشطة التي قامت وفي .هـ ۱٤۳٦/۱٤۳۷أربعة برامج موزعة على مدار العام الدراسي 

-۱٤۳٦اللجنة المشرفة على البرنامج بالسنة التحضيرية بتنقيذها خالل الفصلين األول والثاني من العام 
 هـ:۱٤۳۷

 

 



  
  

۱۲۲ 
 

 الفصل الدراسي األول -هـ ۱٤۳٦/۱٤۳۷البرامج التي نفذت للطلبة خالل العام الدراسي 

 عدد الساعات اسم البرنامج المجال
 المشاركينعدد 

 طالبات طالب

ج 
نام

بر
لي

اآل
ب 

اس
لح

ا
 

FASH CS6  PROGRAM ۱٥٤ ٥ ۲٦ 

DREAM WAVER PROG ۱٥ ۲۷ ۱٤ 

ج 
نام

بر
ت

ضيا
ريا

ال
 

MATHEMATICA PROG ٤ ٤۱ ۱۷ 

 ۱۲ ۳۷ ٤ حل المشكالت الرياضية 

ت 
را

ها
الم

ية
ص

شخ
ال

 

 ۳۸ ۳٥ ٤ )۱متعة التفكير (

 - ۳٥ ٤ )۲متعة التفكير (

ات
ار

زي
وال

 
ية

علم
ال

 

 - ۳۰ ۲ زيارة وادي الرياض للتقنية

 - ۳۰ ۲ زيارة حاضنة بادر 

 ۱۹ - ۲ زيارة معرض مشكاة للطاقة المتجددة

 ۱۲٦ ۳۸۹ ٥۲ المجموع الكلي

 

 

 

 

 

 

  

 



  
  

۱۲۳ 
 

 الفصل الدراسي الثاني-هـ ۱٤۳٦/۱٤۳۷البرامج التي نفذت للطلبة خالل العام الدراسي 

 عدد الساعات البرنامج المجال
 عدد المشاركين

 طالبات طالب

ج 
نام

بر
لي

اآل
ب 

اس
لح

ا
 

FASH CS6  PROGRAM ۱٥ ۳۰ - 

DREAM WAVER PROG ۱٥ ۳٦ - 

ي  
ي ف

رائ
إلث

ج ا
نام

بر
ال

ت
ضيا

ريا
ال

 

MATHEMATICA PROG ٤ ۳٥ ۱۰ 

 ۱۸ ۳٥ ٤ حل المشكالت الرياضية 

 - ٤٥ ٤ برنامج التصميم الهندسي 

 ۱٤ - ٤ األلمبياد الرياضي

ت 
ارا

مه
 ال

ية
نم

ت
ية

ص
شخ

ال
 

 ۳٤ - ٤ التوجيه الفعال

 ۲٥ - ٤ التعلم للحياة

 - ۷۰ ۸ الملتقى القيادي للفائقين

ية
علم

 ال
ات

ار
زي

وال
 

 ۲٤ - ۲ مركز األمير نايف للعلوم

 ۱۹ ۳۰ ۲ زيارة حاضنة بادر 

 - ۳۰ ۲ زيارة معرض مشكاة للطاقة المتجددة

 ٤٥ ٦٥ ۲ قوة اختيار التخصص الجامعي 

 ۱۸۹ ۳۷٦ ۷۰ المجموع الكلي

 
 
 

  

 



  
  

۱۲٤ 
 

تقييم البرامج التدريبية  لبرنامج الطلبة المتفوقين من وجهة نظرهم خالل العام الدراسي 
 هـ ۱٤۳۷/۱٤۳٦

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 التقييم اسم البرنامج التقييم اسم البرنامج المجال

ج 
نام

بر
ب 

اس
لح

ا
لي

اآل
 

FASH CS6  PROGRAM ۷۷ % FASH CS6  PROGRAM ۸٤ % 

DREAM WAVER PROG ۸۱ % DREAM WAVER PROG ۸۱ % 

ي 
ي ف

رائ
إلث

ج ا
نام

بر
ال

 
ت

ضيا
ريا

ال
 

MATHEMATICA PROG ۸۱ % MATHEMATICA PROG ۷٥ % 

 % ۸۳ حل المشكالت الرياضية % ۸٦ حل المشكالت الرياضية

 AUTOبرنامج التصميم الهندسي ( ـــ ـــ
CAD ( ۸٤ % 

 % ۷۳ األلمبياد الرياضي ـــ ـــ

ت 
ارا

مه
 ال

ية
نم

ت
ية

ص
شخ

ال
 

 % ۷۳ التوجيه الفعال % ۹۳ ) ۱متعة التفكير ( 

 % ۷٥ التعلم للحياة % ۹۱ ) ۲متعة التفكير ( 

 % ۸۷ الملتقى القيادي للفائقين ـــ ــــ

ية
علم

 ال
ات

ار
زي

وال
 

 % ۸۱ األمير نايف للعلوممركز  % ۸۱ زيارة وادي الرياض للتقنية

 %۷۷ زيارة حاضنة بادر % ۷۸ زيارة حاضنة بادر
زيارة معرض مشكاة للطاقة 

زيارة معرض مشكاة للطاقة  % ۷۳ المتجددة
 % ۷٥ المتجددة

 % ۸۹ قوة اختيار التخصص الجامعي ــــ ــــ 

 % ۸۰ للبرنامج الفصليمعدل التقييم  % ۸۲ للبرنامج الفصليالتقييم معدل 
 

 
  



  
  

۱۲٥ 
 

 ويبين الجدول التالي األعداد والنسب الخاصة بتنفيذ مرحلة السنة التحضيرية للبرنامج:

 ۱۳۰الطالب (   المؤشر
( 

 ) ۷٦الطالبات (   المؤشر

 النسبة العدد النسبة العدد
عدد الطلبة الذين التحقوا 

 في البرنامج
عدد الطلبة الذين التحقوا  ۷۲% ۹٤

 في البرنامج
٦۰ ۷۹% 

عدد الطلبة الذين لم يلتحقوا 
 بأي برنامج

عدد الطلبة الذين لم يلتحقوا  ۲۸% ۳٦
 بأي برنامج

۱٦ ۲۱% 

برامج  ٦عدد الذين حضروا 
 فأكثر

برامج  ٤عدد الذين حضروا  %٤٥ ٥۹
 فأكثر

٤۱ ٥٤% 

عدد الذين حضروا أقل من 
 برامج ٦

عدد الذين حضروا أقل من  ۲۷% ۳٥
 برامج ٤

۱۹ ۲٥% 

 

 تنفيذ الدورات التدريبية لمرحلة اإلعداد العام للبرنامج والمخصصة لطلبة البكالوريوس.خامساً: 

) طالباً ۸۷ضمت المرحلة الثانية للبرنامج (    
) طالبة من جميع كليات الجامعة، وقد قامت ۷۰و(

إدارة البرنامج بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات 
لهذه المرحلة بتنفيذ الدورات التدريبية المخصصة 

من البرنامج، حيث تضمنت هذه الدورات مجال 
اللغة العربية ومجال تطوير مهارات تعلم اللغة 
االنجليزية ومجال الحاسب اآللي ومجال تطوير 

) ساعة تدريبية ۹۰الذات وبناء الشخصية، وبواقع (
ولمدة شهر كامل. حيث انطلقت أولى هذه الدورات 

هـ ، ۳/۲/۱٤۳۷للطالب يوم األحد الموافق 
هـ، ۱۰/۲/۱٤۳۷وللطالبات بدأت يوم األحد الموافق 

وفي  هـ.۳/۳/۱٤۳۷وانتهت يوم اإلثنين الموافق 
ضوء عدم استكمال بعضاً من طلبة البرنامج 
للدورات السابقة، قامت إدارة البرنامج بالتنسيق مع 
عمادة تطوير المهارات  بتقديم هذه الدورات مرةً 

في كال قسمي البرنامج: قسم الطالب وقسم الطالبات. حيث انطلقت دراسي الثاني أخرى في بداية الفصل ال
هـ ، وللطالبات يوم األحد الموافق ۳/۲/۱٤۳۷أولى هذه الدورات للطالب يوم األحد الموافق 

 هـ. ۳/۳/۱٤۳۷هـ، وانتهت يوم اإلثنين الموافق ۱۰/۲/۱٤۳۷
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ورات التدريبية في دورات الفصل األول والفصل ويبين الشكل التالي أعداد حضور طلبة البرنامج بالد
 الثاني ومجموع الفصلين:
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المهارات  
االمالئية 
وفن الخط 

   العربي

أسس التعبير 
الكتابي 

وجماليته في 
   اللغة العربية

تطوير 
مهارات  

اللغة 
   االنجليزية

مهارات تقنية 
   المعلومات

كيف تبني 
معدلك 
   التراكمي

مهارات 
   االستذكار

مهارات 
القيادة 
   اإلدارية

حل    التفكير الناقد
المشكالت 
وإتخاذ 

 القرارات 

إعداد السيرة 
الذاتية 

والمقابالت 
 الشخصية 

 أعداد الطلبة المستفيدين من الدورات التدريبية خالل مرحلة اإلعداد العام

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول
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 السمع وضعاف الصم والطالبات للطالب العالي التعليم برنامج
 

 المشاركات واالنجازات التي حققها برنامج التعليم العالي للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع:
 

كثير من االنجازات منذ انطالقته مع بداية العام الجامعي  قام البرنامج بالعديد من المشاركات وحقق
 هـ وهي مفصلة بالجداول التالية:۱٤۳۲/۱٤۳۳

 
 البرامج التدريبية عن أساسيات تعلم لغة اإلشارة:

 
 عدد المستفيدين عدد البرامج المنفذة المستهدفون م
 ۱٥٥ ٦ منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة تدريس وموظفين) ۱
 ۹۰ ۳ األمن والسالمةإدارة  ۲
 ۲۲٥ ٦ الطالب ۳
 ۳٥۳ ۲۳ منسوبات الجامعة (عضوات هيئة تدريس وموظفات) ٤
 ٥۲۰ ۹ الطالبات ٥

 ۱٤٤۰ ٤۷ اإلجمالي
 

 مشاركات البرنامج التوعوية والتثقيفية والتعريفية:
 

 مناسبة المشاركة نوع المشاركة م
 الفنية ـ جامعة الملك سعودمعرض فني بقسم التربية  أعمال فنية للطالب ۱
 اليوم العالمي لإلعاقة بمركز غرناطة التجاري تعريفي توعوي تثقيفي ۲
 اليوم العالمي للطفل بمركز الملك فهد الثقافي تعريفي توعوي تثقيفي ۳
 اليوم العالمي لإلعاقة بمركز الملك فهد الثقافي تعريفي توعوي تثقيفي ٤
 الجمعية الخليجية لإلعاقة باإلمارات العربية المتحدة ـ دبي ملتقى تعريفي توعوي تثقيفي ٥
 اليوم العالمي لإلعاقة بعمادة شؤون الطالب جامعة الملك سعود تعريفي توعوي تثقيفي ٦
 تدريب الطالب الجتياز اختبار الكفايات للمعلمين مشاركة تدريبية ۷
 الطالب ذوي اإلعاقةاليوم العالمي لإلعاقة بمركز  تعريفي توعوي تثقيفي ۸
 الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تعريفي توعوي تثقيفي ۹

 دورات في تطوير مهارات الطالب بعمادة تطوير المهارات دورات تطويرية ۱۰

 البرامج االنتقالية ۱۱
استضافة طالبات معهد االمل ( غرب + شرق ) لتهيئة طالبات 

 التعليم العام والعاليالصم وضعاف السمع لمراحل 
 اليوم العالمي لإلعاقة برعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات تعريفي توعوي تثقيفي ۱۲
 أسبوع االصم العربي تعريفي توعوي تثقيفي ۱۳
 فعالية الوقاية من سرطان الثدي تعريفي توعوي تثقيفي ۱٤
ركن تعلم لغة اإلشارة بكليات جامعة الملك سعود ( القسم  تعريفي توعوي تثقيفي ۱٥
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 النسائي ).
 تطوع الطالبات في تنظيم معرض الكتاب . مشاركة في معرض الكتاب ۱٦
 زيارة الطالبات لمراكز اجتماعية وترفهيه . رحالت ترفهيه تثقيفية ۱۷
 مات .تدريب الطالبات الجتياز اختبار الكفايات للمعل مشاركة تدريبية ۱۸
 مشاركة الطالبات في عرض قصص نجاحهم االكاديمية . مشاركة تثقيفية ۱۹
 زيارة وفد جامعة زايد االمارتية . مشاركة تعريفية ۲۰

 

 مشاركات البرنامج العلمية (ورقة عمل حول تجربة البرنامج):
 مكان المشاركة مناسبة المشاركة م
 ۲۰۱۲مسقط ـ مايو  لإلعاقةالملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية  ۱
 ۲۰۱۲الدوحة ـ مايو  المؤتمر العلمي الثاني للصم وضعاف السمع ۲
 ۲۰۱٤مسقط ـ ديسمبر  ملتقى التربية الخاصة األول بوزارة التربية والتعليم  ۳
 ۲۰۱۳دبي ـ أبريل  مؤتمر دولي حول ضعف السمع بمركز كلماتي ٤
 ۲۰۱٤الرياض ـ أكتوبر  والتأهيلالمؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة  ٥

 
 االنجازات التي حققها طالب وطالبات البرنامج:

 المشاركون نوع المشاركة م

۱ 
المركز الثاني في المؤتمر العلمي الخامس والذي نظمته 

 وزارة التعليم العالي
 عبدالرحمن الحمود

۲ 
المركز األول في اللقاء العلمي والذي نظمته جامعة 

 الملك سعود
 عبدالرحمن الحمود

 قسم الطالب المركز األول في المسرح الخاص بسكن الطالب ۳
 عمر الشهري أول طالب أصم في الجوالة منذ تأسيس الجامعة ٤

٥ 
بحث مقدم في مؤتمر البحث العلمي لطالبات السنة 

التحضيرية بالجامعة بعنوان: (مدى معرفة طالبات السنة 
بدور لغة الجسد في التحضيرية بجامعة الملك سعود 

 التواصل الفعال) بإشراف أ. مها السياري

ابتسام بالعبيد ـ بسمة الفهيد ـ ريم 
الفهيد ـ سامية المطيري ـ عهود 
الشهري ـ لولوه العنزي ـ نادية 

 الشبرمي
 فاتن الضاني المركز الثاني في األعمال ا لفنية ٦
 نادية الشبرمي المركز الثالث في األشغال اليدوية ۷
 دانية المقبل المركز الرابع في التصوير ۸

۹ 
المركز الثالث في المسرح من تنظيم نادي اشراقة بعمادة 

 شؤون الطالب
 قسم الطالبات

 

هـ ملتقى شباب الصم الخليجي ۱٤۳٤كما استضاف البرنامج في شهر جمادى اآلخرة من عام 
شاب من المملكة العربية السعودية ودول  ٥۰۰الخامس ولقد بلغ حضور هذه التظاهرة الخليجية أكثر من 
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 الخليج.
العمل وآخر ما تم تحقيقه هو فوز البرنامج بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في 

 م.۲۰۱۳هـ/۱٤۳٤االجتماعي في دورتها األولى 
وكل هذه االنجازات تحققت ول الحمد بفضل هللا ثم بالدعم الالمحدود للبرنامج والقائمين عليه من 
قبل معالي وزير التعليم، ومعالي مدير جامعة الملك سعود، ووكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية 

 واألكاديمية.
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 الشامل الوصول برنامج
 

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

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

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

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

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

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

 والخارجية لنشر مفهوم الوصول الشامل.

على تحقيق اهداف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  المختلفةويعمل البرنامج من خالل وحداته 

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

 المختلفة لتحقيق رؤية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية حيث تم تحقيق التالي:

 

هـ ) بوحدة التصميم الشامل لتسهيل ۱٤۳۷-۱٤۳٦ازها (األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنج
 :الوصول لمباني الجامعة

 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

المتبقية إلتمام  النسبة
 العمل

تأهيل شامل للمدينة الجامعية  ۱
 للطالبات

تم االنتهاء من التأهيل الشامل للمدينة 
الجامعية للطالبات وتم تسليم المشروع 

 وجارى مراجعة ماتم
۹۰ % 

% للمتابعة والصيانة ۱۰
للخرائط والمسارات 

 وتطبيقات الجوال

۲ 
أماكن مخصصة ومؤهله 
ومسارات مؤهله لإلستاد 

 الرياضي للجامعة

تم االنتهاء من المشروع وجارى مراجعة 
 % للمتابعة والصيانة۱۰ % ۹۰ اعماله .

تأهيل مكتبة الملك سلمان  ۳
 االعاقةللوصول لذوي 

تم االنتهاء من المشروع وجارى مراجعة 
 %۹۰ ما تم في اطار دراسة المشروع

% التنسيق مع إدارة ۱۰
الصيانة لمتابعة اعمال 

 التأهيل والصيانة والتدريب

مشروع المقر الجديد لمركز  ٤
 الطالب ذوي االعاقة

تم االنتهاء وافتتاح المشروع وجارى 
 %۹۰ دراسة نتائج العمل عليه

صيانة وسائل  ۱۰%
الوصول الشامل ورط 

المركز بالمسار الداخلي 
 بالبهو وصيانة الخرائط

 
٥ 

إعادة تدقيق دليل قائمة تدقيق 
 ) ADAالمباني     ( 

جاري مراجعة وتدقيق دليل قائمة تدقيق 
المباني وعرضها على الخبراء لنسخة 

 جديدة منقحة
۹٥% 

% تعديل المالحظات ٥
وإعادة ارساله للمطابع 

 للنشر والتدريب على الدليل

التدريب على إجراءات االخالء  ٦
 لذوي االعاقة

تم التدريب على إجراءات االخالء لذوي 
% جارى التنسيق مع ۳٥ %٦٥االعاقة في حاالت الطوارئ حيث تم 

إدارة االمن والسالمة 
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من منسوبات وطالبات  ۱۲۲تدريب  عدد 
الجامعة على خطط االخالء في حاالت 

 الطوارئ

لمراجعة خطط االخالء 
للطالب والطالبات وعقد 
 تدريبات للطالب والطالبات

العمل على تأهيل المسارات  ۷
 الخارجية الرئيسية بالجامعة

 تم اعتماد المخططات األولية للمشروع
وجاري العمل على تأهيل المسارات 

وربطها الخارجية الرئيسية بالجامعة 
بالكليات و سكن الطالب واعتماد الخرائط 

 الذكية

% لمرحلة التنفيذ ۷۰ ۳۰%
 والمتابعة واالستالم

۸ 
االنتهاء من مشاريع إعادة 
التأهيل مع إدارة الصيانة 
 ووكالة الجامعة للمشاريع

 تم اعتماد المخططات األولية للمباني
% لمرحلة التنفيذ ٦۰ %٤۰ وجاري العمل تنفيذ المشروع

 والمتابعة واالستالم

 

 

  

74% 

26% 

)  هـ 1437-1436(اجمالى النسبة المئوية التي تم إنجازها 
 بوحدة التصميم الشامل لتسهيل الوصول لمباني الجامعة

 %73.75نسبة اإلنجاز 

 %26.25جارى العمل على باقى المهام بنسبة 
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هـ ) بوحدة دعم التقنية وخدمات التقنية ۱٤۳۷-۱٤۳٦األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها (
 اإلعاقة:المساعدة لذوي 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة المتبقية 
 إلتمام العمل

۱ 

وضع المواصفات الفنية لألجهزة 
المساعدة للطالب والطالبات والتقنيات 

 ذوي اإلعاقة.
 

تم وضع المواصفات الفنية لألجهزة 
والتقنيات المساعدة للطالب والطالبات 
ذوي االعاقة لطرحها من قبل إدارة 

 المشتريات بالجامعة.
 

 % للمتابعة۱۰ % ۹۰

۲ 
متابعة صيانة وتأهيل معامل ذوي 

اإلعاقة بالجامعة باألجهزة والبرامج 
 . المتوافقة

تم متابعة صيانة وتأهيل معمل ذوي 
االعاقة بالسنة التحضيرية وجارى 

 مراجعة االعمال.
% للمتابعة ۲۰ % ۸۰

 والصيانة والتدريب.

المشاركة بفعاليات داخل الجامعة  ۳
 وخارجها .

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

 اليوم العالمي لإلعاقة. •
 الملتقى الشرعي لذوي اإلعاقة. •
الملتقى الرابع للجمعية الخليجية لذوي  •

 اإلعاقة
ندوة دور التقنيات المساعدة في تعليم  •

 ذوي اإلعاقة .

۹۰% 
% التنسيق مع ۱۰

الجهات ذات 
 العالقة.

٤ 
متابعة تشغيل وسائل التهيئة التقنية 
لمكتبة الملك سلمان المركزية لذوي 

 اإلعاقة

تشغيل وسائل التهيئة التقنية تم متابعة 
لمكتبة الملك سلمان المركزية لذوي 

اإلعاقة ومخاطبة عمادة شؤون المكتبات 
بإحتياجات تشغيل المشروع من الكوادر 

 البشرية.

۹۰% 

% صيانة ۱۰
األجهزة وتحديث 

البرمجيات 
 بالمشروع

 
٥ 

إعادة التدقيق و اصدار النسخة الثانية 
التنفيذية لسهولة من دليل اإلجراءات 

الوصول للمواقع والخدمات 
 اإللكترونية بجامعة الملك سعود .

تمت مراجعة وتدقيق لنسخة الثانية من 
دليل اإلجراءات التنفيذية لسهولة الوصول 

للمواقع والخدمات اإللكترونية بجامعة 
 الملك سعود .

 

۹٥% 

% تعديل ٥
المالحظات وإعادة 

ارساله للمطابع 
ب للنشر و التدري

 عليه.

٦ 
التواصل من خالل أدوات التواصل 
االجتماعية االلكترونية مع شباب 

 جامعة الملك سعود من ذوي اإلعاقة .

تمت متابعة (خدمة وصول) على الموقع 
الرئيسي للجامعة وكذلك عمل حساب 
للبرنامج على شبكتي تويتر وفيسبوك 
 لتسهيل التواصل والتفاعل مع البرنامج.

۹۰% 
ابعة % جارى مت۱۰

استجابات الطالب 
 ذوي اإلعاقة .

۷ 
عقد دورة تدريبية بالتعاون مع عمادة 
تطوير المهارات حول منالية الويب 

 لمواقع الجامعة .

تم عقد دورة تدريبية بعنوان (تهيئة 
المحتوى الرقمي بمواقع أعضاء هيئة 
التدريس) بالتعاون مع عمادة تطوير 

 المهارات.

۱۰۰%  

۸ 

الميدانية والتبعية إجراء الدراسات 
لتطوير البيئة االلكترونية بالجامعة 

 لذوي اإلعاقة.
 

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

دراسة حول استخدام التطبيقات الذكية 
على الجوال لمساعدة ذوي االعاقة 

وجارى العمل على دراسة حول مدى 
اإلعاقة من الخدمات رضا الطالب ذوي 

 االلكترونية بالجامعة.

۸۰% 
% لالنتهاء من ۲۰

دراسة التطبيقات 
 الذكية



  
  

۱۳۳ 
 

۹ 
تطوير الموقع االلكتروني الخاص 

 بالبرنامج.
 

جارى العمل على تطوير الموقع 
االلكتروني الخاص بالبرنامج والبدء في 

 النسخة اإلنجليزية للموقع .
٦۰% 

% للعمل على ٤۰
النسخة باللغة 

 االنجليزية

۱۰ 

العمل مع اللجنة العليا لتهيئة المحتوي 
االلكتروني لذوي االعاقة لتهيئة 
المقررات االلكترونية للطالب 

 والطالبات ذوي االعاقة.
 

جارى العمل ضمن أعمال اللجنة العليا 
لتهيئة المحتوي االلكتروني لذوي االعاقة 

لتهيئة المقررات االلكترونية لذوي 
 االعاقة.

٤۰% 

% للخروج ٦۰
بنتائج اللجنة من 
معايير وسياسة 

للمحتوي 
االلكتروني 

 بالجامعة

العمل إلعتماد سياسة سهولة الوصول  ۱۱
 للمواقع االلكترونية بالجامعة.

جارى العمل إلعتماد السياسة وتم التوجيه 
بعرضها على لجنة وضع معايير المحتوي 

 اإللكتروني لمراجعتها
۸۰% 

% للعمل على ۲۰
تعديالت لجنة 

المحتوي 
االلكتروني والرفع 

 لمجلس الجامعة
 

 

  

81% 

19% 

)  هـ 1437-1436(اجمالى النسبة المئوية التي تم إنجازها 
 .بوحدة دعم التقنية وخدمات التقنية المساعدة لذوي االعاقة

 %81.36نسبة اإلنجاز 

 %18.63جارى العمل على باقى المهام بنسبة 



  
  

۱۳٤ 
 

هـ ) بوحدة تطوير الخدمات التعليمية ۱٤۳۷-۱٤۳٦األهداف و مؤشرات األداء التي تم إنجازها (
 واألكاديمية:

 

نسبة  المؤشرات المرحلية االهداف م
 االنجاز

النسبة المتبقية 
 إلتمام العمل

۱ 
والطالبات دعم مراكز الطالب 

ذوي االعاقة إلجراء خطط 
 تطويرية للخدمات المقدمة.

تم دعم مراكز الطالب والطالبات ذوي االعاقة 
وتم الرفع بخطة تطويرية لعميد شؤون الطالب 
لتطوير الخدمات المقدمة بمركز الطالب ذوي 
 اإلعاقة وفقا للممارسات العالمية في المجال .

 

% للمتابعة ٤۰ % ٦۰
 والدعم

۲ 
متابعة اعمال اللجنة الدائمة العليا 
لذوي اإلعاقة لتسهيل الخدمات 
 الالزمة لذوي اإلعاقة بالجامعة

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

 بالجامعة.
۷۰ % 

% للمتابعة ۳۰
والعمل فيما يستجد 
 من أعمال اللجنة.

حول واقع تقديم اعداد دراسات  ۳
 الخدمات للطالب ذوي االعاقة.

تم اعداد دراسة حول واقع تقديم الخدمات 
للطالب ذوي االعاقة تناولت الدراسة بالرصد  

والتحليل الواقع الفعلي للخدمات التي تقدمها 
 جامعة الملك سعود إلى طالبها ذوي اإلعاقة .

۹۰% 

% التنسيق مع ۱۰
الجهات ذات العالقة 

تطبيق بالدراسة ل
 التوصيات.

٤ 
اعداد دليل القواعد واإلجراءات 
التنظيمية  ونشره وتوزيعه على 

 القطاعات الجامعية المختلفة

تم اعداد دليل القواعد واإلجراءات التنظيمية  
ونشره تم توزيعه على القطاعات الجامعية 
المختلفة بالنسخ االلكترونية ومخاطبة عمادة 

ل والدراسات شؤون الطالب والقبول والتسجي
العليا لنشر النسخة االلكترونية على الموقع 

 الرسمي لهم.

۹۰% 
% متابعة نشر ۱۰

الدليل والتدريب 
 ونشر الوعي.

 
٥ 

العمل على خطة نشر الوعي 
لتطبيقات الوصول الشامل وحقوق 

 الطالب ذوي اإلعاقة.
 

تم العمل ضمن خطة نشر الوعي وتم اعداد 
القواعد المقاالت الصحفية حول أهمية 

واإلجراءات التنظيمية وكيفية تطبيقها واهمية 
 الوصول الشامل للجميع .

۸۰% 
% متابعة العمل ۲۰

على خطة نشر 
 الوعي

٦ 

تقديم المحاضرات والندوات 
التوعوية للطالب ذوي اإلعاقة 
 للتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

 

التعاون مع عمادة السنة التحضيرية لتوعية 
بحقوقهم وواجباتهم حيث الطالب ذوي اإلعاقة 

 تم
 تقديم محاضرة بهذا الموضوع -۱

زيارة الطالب ذوي اإلعاقة للبرنامج  -۲
 للتعرف على مهامه واهدافه

۸۰% 
% جارى متابعة ۲۰

خطة نشر الوعي 
 بهذا الشأن .

۷ 
إعداد دراسة حول القبول الموحد 

 للطالب ذوي اإلعاقة .
 

جارى اعداد دراسة حول القبول الموحد 
ذوي اإلعاقة بالجامعة والخدمات للطالب 

 المرتبطة به.
٦۰% 

% جارى ٤۰
استكمال إجراءات 

 الدراسة .



  
  

۱۳٥ 
 

 

 
 

كما قام البرنامج باالشتراك والتنسيق  لوضع القواعد المنظمة والسياسات الالزمة لتقديم الخدمات لذوي 
 اإلعاقة بالجامعة.
تم اصدار دليل القواعد واإلجراءات التنفيذية لخدمات الطالب  ذوي اإلعاقة وجاري  •

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

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

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

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

 بجامعة الملك سعود.
 

 ويشمل المحتوى العلمي للبرنامج ما يلي:
األدلة اإلرشادية العلمية: كدليل القواعد واإلجراءات التنظيمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة،  .۱

والدليل اإلرشادي لسهولة الوصول للمواقع اإللكترونية، ودليل قائمة تدقيق المباني لرصد 
 العوائق.

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

 
 
 

76% 

24% 

)  هـ 1437-1436(اجمالى النسبة المئوية التي تم إنجازها 
 .بوحدة تطوير الخدمات التعليمية واألكاديمية

 %75.71نسبة اإلنجاز 

 24.28جارى العمل على باقى المهام بنسبة 



  
  

۱۳٦ 
 

 
 وقد استفاد من هذا البرنامج الفئات التالية:

يقدم برنامج الوصول الشامل خدماته للطالب والطالبات لجميع فئات اإلعاقة المشمولة بدليل  -
 القواعد واإلجراءات التنظيمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود.

 الجامعة من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس. منسوبي -
 المواقع اإللكترونية للكليات المختلفة. -
الجامعة السعودية  -جامعات أخرى حيث تمت االستفادة من البرنامج كبيت خبرة فى : -

 –االتصاالت السعودية   –جامعة فلسطين -جامعة االميرة نورة  –جامعة طيبة  –اإللكترونية 
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية. –إدارة تعليم الرياض  –مة معهد اإلدارة العا
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