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 الوكيل كلمة

 د. عبدهللا بن سلمان السلمانأ.

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 

 

 

بسم هللا والصالة والسالم على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله 

 أجمعين.وصحبه 

للجهود  يسرني أن أقدم التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الذي جاء تجسيدا  

 الدؤوبة التي تبذل في جميع الوحدات المرتبطة بالوكالة.

ويتضمن هذا التقرير نبذة عن الوكالة ورؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها اإلستراتيجية، وهيكلها 

، هـ1433/ 1432إلنجازات التي تمت في العام الدراسي ل ا  والوحدات المرتبطة بها، وعرض التنظيمي

. وهذه اإلنجازات وتلك وخارجيا   الفعاليات التي أقيمت على صعيد الجامعة داخليا  إضافة إلى بيان 

مدير الجامعة ثم الدعم الذي تحظى به الوكالة من معالي  الفعاليات ما كانت لتتم لوال توفيق هللا أوال  

الذي ما فتئ يواصل رعايته وعنايته ومتابعته لتكون جامعة الملك سعود منارة علم وإشراق عالمية 

تنير درب التقدم وتسهم في بناء مجتمع المعرفة، وترعى رأس المال البشري الذي هو المحرك الحقيقي 

 والمورد العذب الذي يروي شريان األمة بعطائه وفكره.
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 :واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة الةوك 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 أربعةللشؤون 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

والوكالة تركز في اهتماماتها وصالحياتها باالرتقاء بمدخالت ومخرجات العملية التعليمية انطالقا  من  

مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها إلى بناء  البرامج األكاديمية وصوال بها إلى الريادة العالمية. وتسعى الوكالة انسجاما  

الطالب معرفيا  ومهاريا  من خالل تطوير البرامج األكاديمية القائمة، وطرح برامج جديدة عالية الجودة تتناسب وخطط 

 التنمية الوطنية وتخدم المجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل. 

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

 من اللجان الدائمة هي: 

 . عدا الكليات الصحية- كليات الجامعة (1

 عمادة شؤون القبول والتسجيل.  (2

 عمادة شؤون الطالب.  (3

 عمادة السنة التحضيرية. (4

 عمادة تطوير المهارات. (5

 إدارة البرامج والخطط الدراسية.  (6

 مركز التميز في التعليم والتعلم.  (7

 برامج االبتعاث الداخلي.  (8

 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.  (9

 اللجنة الدائمة للمتعاونين.  (11

 اللجنة الدائمة لطالب المنح.  (11

 . اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية (12
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 :مهامها
 

 وتتلخص مهام الوكالة الرئيسة فيما يلي: 

 القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.متابعة معايير  (1

 متابعة الكليات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية. (2

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

الوسائل التي مساعدة الكليات واألقسام في إعداد البرامج األكاديمية بما يتناسب وعمليات التنمية واختيار  (4

 تحقق ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

 اإلشراف على آليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية. (5

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

 وخارجيا . متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محليا   (7

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

 اهتمامها. 

 اإلشراف على مركز التميز في التعلم والتعليم. (9
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 للوكـالـة التنظيمـي الهيكل

 

 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

مساعدية الوكالة 

 للشؤون العامة
مساعدية الوكالة 

 الخططلشؤون 

 

اعدية الوكالة مس

 لشؤون الطالب

 

إدارة الخطط والبرامج 

 الدراسية

 السكرتارية

مساعدية الوكالة 

 للتطوير

 

وحدة الدراسات 

 األكاديمية 
وحدة الخطط 

 والبرامج الدراسية
وحدة ضمان 

 الجودة

 إدارة الوكالة

وحدة 

الشؤون 

 المالية

 وحدة

االتصاالت 

والخدمات 

 المساندة

وحدة 

العالقات 

 العامة

وحدة تطبيق 

مهام إدارة 

 الجودة

وحدة 

 المتابعة

مركز التميز في 

 التعلم والتعليم
عمادة شؤون  الكليات

 القبول والتسجيل
تطوير عمادة 

 المهارات
السنة عمادة 

 التحضيرية
عمادة شؤون 

 الطالب
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 :الوكالة ستراتيجيةا

  

 :  الرؤية

 بيئة تعليمية أكاديمية رائدة لبناء مجتمع المعرفة.

 

 :الرسالة

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

 تعلمية محفزة وشراكة مجتمعية فاعلة.

 

 : القيم

 الجودة والتميز: (1

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

 أحدث  مقاييس األداء.

 الحرية األكاديمية: (2

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

 جوانب األنشطة األكاديمية.    

 األصالة والمعاصرة: (3

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

 المعاصر.

 العمل بروح الفريق: (4

عزيز األدوار المؤسسية والعمل باحترافية تلتزم الوكالة بمبدأ العمل بروح الفريق لتحقيق أهدافها بت

 واقتدار.

 المسؤولية االجتماعية: (5

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

 فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.

 الشفافية والمساءلة: (6

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

 المجتمع ورفاهيته.
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 :ستراتيجيةالا دهدا األ
 

 تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودة الشاملة. .1

 تهيئة بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز. .2

 المرتبطة بالوكالة. رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات المساندة .3

 دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجها. .4

 بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع. .5

 اعتماد معايير لقبول طالب المرحلة الجامعية ترتكز على استقطاب الطالب المتميزين. .6
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 : دهـ1433-1432 الدراسي للعام للوكالة االستراتيجية الخطة إنجازات

 

 : تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودة الشاملة الهد  األول

  

 األداء مؤشرات المبادرات

 من ابتداء التنفيذ مدة

1431-1432 

 (السنوات عدد) 

 (المنجز) المتحقق نسبة

 

 

 

 تطوير

 البرامج

 الدراسية

 لمواكبة

 المستجدات

 يتناسب بما

 احتياجات مع

 المجتمع

 الحالية

 والمستقبلية

 

 

 األدهدا  تحقيق من للتأكد معايير وضع من االنتهاء

 من األولى السنة خالل األكاديمية للبرامج المتوقعة

 . الخطة

1 

 على العمل يتم حيث,   والتعليم التعلم لمركز  اسند

 مؤشر يعطي الذي( ماب كيو)  برنامج استحداث

 البرامج جودة

 مجالسها شكلت قد  الكليات من%  60 تكون أن

 القطاع مسئولي من عدد بعضوية االستشارية

 الخطة من األولى السنة خالل والعام الخاص

 الكليات مستوى على%  85 بنسبة تحقق 1

 لمعالجة المناسبة اآللية وضع من االنتهاء

 األولى السنة خالل بالجامعة المتناظرة التخصصات

 .الخطة من

 المشروع من%  80 انجاز تم 1

  الجامعة في الدراسية البرامج من% 20 تطوير

 من الثانية السنة في المجتمعية االحتياجات لتواكب

 الخطة

 األول بالمؤشر مرتبط ألنه,  يبدأ لم 2

 المتناظرة األقسام  ازدواجية من% 20 معالجة

 .الخطة من الثالثة السنة خالل بالجامعة
 الثالث بالمؤشر مرتبط ألنه,  يبدأ لم 3

 

 

 ضمان

 تطبيق

 معايير

 الجودة

 واالعتماد

 في األكاديمي

 جميع

 البرامج

 األكاديمية

 

 في  االعتماد على الجامعة برامج من%  5 حصول

 .الخطة من األولى السنة
 الجودة عمادة قبل من%  100 تحقق 

 خالل الكليات أداء تقييم معايير وضع من االنتهاء

 .سنتين
1 

 التطوير عمادة قبل من تنفيذه تم

 KSU-QMS نظام وفق

( المستفيدة الجهات)العمل أصحاب رضا نسبة قياس

 .سنويا   الخريجين أداء عن
 

 الذي( ماب كيو)  برنامج خالل من%  20  تحقق

 استبيانات خالل ومن  البرامج جودة مؤشر يعطي

 الجودة عمادة

 سنويا الجامعة برامج من%  10 وتطوير مراجعة

 .العمل وسوق المجتمع واحتياجات لتتوافق
 90% 

 من للتأكد سنويا الجامعة برامج من% 10 مراجعة

 األولى السنة خالل التدريس وطرق المخرجات جودة

 .الخطة من

1 90% 

 

 اقتراح

 برامج

 أكاديمية

 في مبتكرة

 الجامعة

 بينية, برامج) مبتكرين برنامجين اقتراح

 من والثانية األولى السنة خالل( فرعية وتخصصات

 .الخطة

2 

 لجنة شكلت+  عمل ورشة عقدت% )40 تحقق

 درجة برنامج خالل من الدعم+  اجتماعاتها وبدأت

 (الجامعة مبادرات يتبع الذي الشر 

 الثالثة السنة في المبتكرين البرنامجين بتطبيق البدء

 .الجامعة مجلس موافقة بعد الخطة من
 (السابق بالمؤشر مرتبط) بعد يبدأ لم 3

 السنة في المبتكرة البرامج تجربة وتقييم مراجعة

 الخطة من السابعة
 (السابق بالمؤشر مرتبط) بعد يبدأ لم 7
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 : تهيئة بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.الهد  الثاني

 

 

  

 األداء مؤشرات المبادرات

 من ابتداء التنفيذ مدة

1431-1432 

 (السنوات عدد) 

 (المنجز) المتحقق نسبة

 وتطوير تنمية

 تدريسي كادر

 احتياجات لتلبية

 البرامج

 األكاديمي

 واألداء للتدريس التشجيعية الحوافز نظام من% 20 إنجاز

 .األولى السنة خالل المتميز
1 

 المشروع من%  50 تحقق

 التعليم مركز مع بالتعاون

 والتعلم

 المتميزين التدريس دهيئة بأعضاء األقسام من% 10 دعم

 .الخطة من األولى السنة خالل
1 

 مرتبط ودهو تنفيذه جاري

 االستقطاب برنامج مع

 خالل بالجامعة والمساءلة للتقييم نظام بناء من% 30 إنجاز

 األولى السنة
3 

 في البدء على العمل جاري

 المقترح أعد حيث التنفيذ

 مجلس من إقراره وتبقّى

 الجامعة

 من الثالثة السنة خالل المساءلة ونظام المعايير بتطبيق البدء

 .الجامعة مجلس موافقة بعد الخطة
3 

 المؤشر بانتهاء مرتبط

 السابق

 أعضاء تدريب

 التدريس دهيئة

 استخدام على

 التقنيات

 :الحديثة

  األولى السنة في الذكية  القاعات تركيب من% 15  إنجاز

 .الخطة من
1 100% 

 من% 10 على التفاعلي LMS التعلم إدارة نظام استخدام

 .الخطة من األولى السنة خالل الجامعة برامج
1 100% 

 استخدام على التدريس دهيئة أعضاء من% 20 تدريب

 .سنويا   التدريس في الحديثة التقنيات
 100% 

 مستوى تحسين

 الخدمات

 الطالبية
 

 على دراسيا   المتعثرين الطالب حاالت من% 15 معالجة

 .الجامعة مستوى
1 

 والنسبة%,  15 تحقق

 من تستكمل سو  المتبقية

 اإلرشاد مركز تفعيل خالل

 الجامعة في والتوجيه

 االحتياجات ذوي الطالب وواجبات لحقوق دليل إصدار

 .الخاصة
1 

 ومراجعته الدليل كتابة تمت

 إلصداره وتبقى,  وتحكيمه

 للدليل تنفيذية خطة وضع

 مجلس على وعرضه

% 80)  لإلقرار العمداء

 (محقق

 السنة في الطالبية والخدمات األنشطة برامج من% 50 تقييم

 .الكليات مستوى على الخطة من األولى
1 

تنفيذ  على العمل جاري

 المبادرة

 مستوى على واإلرشاد التوجيه وحدات من% 15 إنشاء

 .الخطة من األولى السنة في الكليات
1 

تنفيذ  على العمل جاري

 المبادرة

 

 خالل المتفوقين للطالب اإلثرائية البرامج من% 15 بناء

 .األولى السنة

1 
تنفيذ  على العمل جاري

 المبادرة

: الرابعة المبادرة

 خطة استكمال

 والتعليم التعلّم

 .بالجامعة

 السنة خالل بالجامعة والتعليم التعلم خطة إعداد من االنتهاء

 الخطة من األولى
 %80 تحقق 1
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 والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالة : رفع كفاءة األداء للكلياتالهد  الثالث

 األداء مؤشرات المبادرات

 من ابتداء التنفيذ مدة

1431-1432 

 (السنوات عدد) 

 المتحقق نسبة

 (المنجز) 

 كفاءة رفع

 اإلدارية الوحدات

 والكليات

 والعمادات

 المساندة

 المرتبطة

 .بالوكالة

 المرتبطة والعمادات والكليات الوحدات من% 30 حصول

 .الثالثة السنة خالل اآليزو على بالوكالة
 %60 بنسبة تحقق 3

 والعمادات والكليات الوحدات في العاملين من% 20 تدريب

 .سنويا   بالوكالة المرتبطة
 %70 بنسبة تحقق 

 قيم تطوير

 المشاركة

 والمساءلة

 المرتبطة والعمادات الوحدات أداء لمراجعة نظام إعداد

 .الخطة من األولى السنة في بالوكالة

 والعمادات  الوحدات من% 20 على المراجعة نظام تطبيق*

 االولى السنة خالل بالوكالة المرتبطة

1 

 المشروع دهذا يتقاطع

 عمادة مشروع مع

(  QMS)     الجودة

 تنفيذه الجاري

 التعاون مستوى لرفع المناسبة اآلليات بناء من النتهاء

 خالل والوكالة المساندة والعمادات الوحدات بين والتنسيق

 .الخطة بدء من األولى السنة

1 

 على العمل جاري

 مع المبادرة تنفيذ

 التطوير عمادة

 خالل الجامعة في األكاديمية المساءلة نظام من% 50 إنجاز

 .األولى السنة
1 

 مع العمل جاري

 التطوير عمادة

 كفاءة رفع)

 القيادات

 األكاديمية

 عمداء) بالجامعة

 الكليات, ووكالء

 األقسام ورؤساء

 بالقيادات الخاصة التدريبية الحقائب من% 50 إنجاز

 .الخطة من األولى السنة خالل بالجامعة األكاديمية
1 

 مع العمل جاري

 تطوير عمادة

 المهارات

 األكاديمية القيادات برنامج على الجدد المكلفين جميع تدريب*

 .الخطة من الثانية السنة من اعتبارا سنويا  

 رأس على دهم لمن األكاديمية القيادات من% 30 تدريب*

 الثانية السنة من اعتبارا العمل

1 

 مع العمل جاري

 تطوير عمادة

 المهارات
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 : دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجهاالهد  الرابع

 االداء مؤشرات المبادرات

 من ابتداء التنفيذ مدة

1431-1432 

 (السنوات عدد) 

 المتحقق نسبة

 (المنجز) 

 الكليات تشجيع

 التواصل على

 والتنسيق

 مع األكاديمي

 التعليم مؤسسات

 .العالي

 الخاصة العمل ورش عقد فعاليات لتنظيم خطة إعداد من االنتهاء

 خالل األخرى األكاديمية المؤسسات مع األكاديمي التواصل بتشجيع

 .الخطة من األولى السنة

1 
 تنفيذعلى  العمل جاري

 المبادرة

 5 .الخطة بدء من األولى الخمس السنوات خالل عمل ورش ثالث عقد
 بالمؤشر مرتبطة

 السابق

 للتواصل المناسبة اآلليات لوضع اإلجرائي الدليل إعداد من االنتهاء

 الخطة من الثانية السنة خالل األكاديمي والتنسيق
2 

 تنفيذعلى  العمل جاري

 المبادرة

 برامج تعزيز

 مع التوأمة

 المؤسسات

 العالمية األكاديمية

 .المتميزة

 الكليات في التوأمة ببرامج الخاصة واإلجراءات الضوابط وضع

 خالل العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة مع بالتنسيق

 الخطة بدء من سنتين

2 100% 

 مع شراكة بناء

 الجامعة وكالة

 العليا للدراسات

 العلمي والبحث

 برامج يخص فيما

 .التوأمة

 الجامعة وكالة مع والشراكة التعاون آليات وضع من االنتهاء

 برامج اتفاقيات بإبرام الخاصة العلمي والبحث العليا للدراسات

 .الكليات في األكاديمية التوأمة

1 
 تنفيذعلى  العمل جاري

  المبادرة

 

 مؤسسات المجتمع.:بناء شراكات فاعلة مع الهد  الخامس     

 االســـــــم الرمز

 من ابتداء التنفيذ مدة

1431-1432 

 (السنوات عدد) 

 المتحقق نسبة

 (المنجز) 

 

 

 ودعم تطوير

 التي الخدمات

 الجامعة تقدمها

 .للمجتمع

 التي القصيرة األكاديمية البرامج من% 30 تقويم من االنتهاء

 .الخطة من األولى السنة خالل للمجتمع تقدم
1 

على  العمل جاري

 المبادرة تنفيذ

 التي الخدمات وتفعيل لتنظيم واإلجراءات الضوابط وضع

 الثانية السنة خالل مؤسساته بكافة للمجتمع الجامعة تقدمها

 .الخطة من

2 
على  العمل جاري

 المبادرة تنفيذ

 

 

 

 

 وتقوية تطوير

 مع العالقة

 الخريجين

 األولى السنة خالل الخريجين بيانات قاعدة  من% 30 إنجاز

 .الكليات مع بالتنسيق الخطة من

 

 

2 

 

21% 

 من الثانية السنة خالل الخريجين من% 15 مع العالقة تعزيز

 الخطة
2 

العمل على  جاري

 تمت وقد, ذلك

  إنشاء  على الموافقة

 للخريجين مركز

 بدءا سنويا الخريجين للقاءات للتحضير خطة إلعداد التنسيق

 .الخطة من الثانية السنة من

 من اعتبارا الخريجين مع السنوية الدورية اللقاء عقد بدء

 .الخطة من الثانية السنة

2 
على  العمل جاري

 المبادرة تنفيذ
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 :رفع معايير قبول طالب المرحلة الجامعية بحيث ترتكز على الكيف وليس الكم.الهد  السادس

 

 االســـــــم الرمز

 من ابتداء التنفيذ مدة

1431-1432 

 (السنوات عدد) 

 (المنجز) المتحقق نسبة

 

 

 الطاقة تحديد

 المثلى االستيعابية

 في للتخصصات

 عام كل بداية

 الطالب وأعداد

 يمكن الذين

 .قبولهم

 وجمع الكليات عمداء مع التواصل بعد كاملة الدراسة من اإلنتهاء تم

 من الموافقة إنتظار وفي, موجز ملخص في وحصردها ردوددهم

 التطبيق في للبدء الجامعة مجلس

 متحقق 1

 لقبول المثلى األعداد تلك تطبيق تجربة تقويم من% 50 إنجاز

 من الرابعة السنة في عام بشكل والجامعة الكليات على الطالب

 .الخطة

 

4 

 البدء على العمل جاري

 بالتنفيذ

 

 

 

 

 

 

 قبول سياسة تبني

 مبدأ على ترتكز

 لضمان التنافس

 عالية مدخالت

 الجودة

 الرياض مدينة في والبنات للبنين الثانوية المدارس من% 15 تغطية

 .األولى السنة خالل
1 

 البدء على العمل جاري

  بالتنفيذ

 بالقبول لتبصيردهم التحضيرية السنة لطالب توعوية لقاءات عقد

 .الخطة من األولى السنة خالل التنافسي
1 

 البدء على العمل جاري

 بالتنفيذ

 لتنسيق العالي التعليم وزارة مستوى على لجنة بتشكيل مبادرة رفع

 من األولى السنة خالل الرياض منطقة في الجامعات في الطالب قبول

 .الخطة

1 

%  100  تحقيق تم

 عن المشروع من

 القبول طريق

 االلكتروني

 مرحلة في الطالب لقبول تخصصية معيارية اختبارات ثالثة بناء

 .الخطة بدء من األولى الخمس السنوات خالل البكالوريوس
5 

 البدء على العمل جاري

 من انطالقا بالتنفيذ

 المقترحات بعض

 منسق من المقدمة

 الخطة

 الرياض مدينة في والبنات للبنين الثانوية المدارس من% 60 تغطية

 الثانية السنة خالل
2 

 البدء على العمل جاري

 بالتنفيذ

 

 

 سياسة تعزيز

 جذب في الجامعة

 .المتميزين الطالب

 المنح طالب لقبول المقررة السنوية النسبة على زيادة% 10 قبول

 .الخطة من األولى السنة في المملكة داخل من المتميزين

 

 المنح طالب لقبول المقررة السنوية النسبة على زيادة% 15 وقبول

 .الخطة من األولى السنة في المملكة خارج من المتميزين

 متحقق 1
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 إنجازات الخطة االستراتيجية للجامعة فيما أنيط بالوكالة:
 

وفيما يلي جدول لجامعة ، الخطة االستراتيجية للى جزء كبير من مبادرات تقوم الوكالة باإلشراف ع

 هـ . 1432-1431نجازات التي تحققت في هذا الشأن خالل العام الدراسي اإل يوضح

 
 

  اإلجادة في كل المجاالت والتميز في مجاالت محددة :ولاالستراتيجي األالهدف 
 

 (المنجز) المتحقق نسبة المبادرات

 التعليم في التميّز مجال تطوير
 كلية عميد مع بالتنسيق التنفيذ جاري

 التربية

 التأمين/التمويل في التميز مجال تطوير
 ادارة كلية عميد مع بالتنسيق التنفيذ جاري

 عمالاأل

 اإلدارة في التميّز مجال تطوير
 ادارة كلية وكيل مع بالتنسيق التنفيذ جاري

 العليا للدراسات عمالاأل

 تقنية: الهندسة في التميز مجال تطوير

 واالتصاالت المعلومات

 علوم كلية عميد مع بالتنسيق التنفيذ جاري

 والمعلومات الحاسب

 البتروكيماويات في التميز مجال تطوير
 كلية عميد مع بالتنسيق التنفيذ جاري

 الهندسة

 العمراني التخطيط في التميز مجال تطوير
 كلية عميد مع بالتنسيق التنفيذ جاري

 والتخطيط العمارة
 

 

 الكيف وليس الكم لهدف االستراتيجي الثالث:ا
 

 (المنجز) المتحقق نسبة المبادرات

 من الرياض فروع في الطالب أعداد تقليل

 بالجامعة االلتحاق معايير تشديد خالل
91% 

 سعة لتحليل استشارية لجنة تشكيل

 للحكومة نتائجها ورفع العالي التعليم
 تنفيذ هذه المبادرة على العمل جاري
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 : تعزيز قدرات الخريجينالهدف االستراتيجي الرابع

 

 (المنجز) المتحقق نسبة المبادرات

 التحضيرية السنة إزاء مختلفة رؤية تبني

 وتعزيزدها واسعة أكاديمية مجاالت 3 في

 مردوددها لزيادة

111 % 

 عموم في إبداعية تدريس طرق توظيف

 بالجامعة األكاديمية البرامج
31 % 

 اإلنجليزية اللغة إجادة معايير رفع

 للتخرج المطلوبة
111 % 

 لطالب الشر  لدرجة برنامج استحداث

 المتفوقين الجامعة
61 % 

 

  : بناء جسور التواصلاالستراتيجي الخامسالهدف 
 

 (المنجز) المتحقق نسبة المبادرات

 %  85  كلية لكل استشاري مجلس استحداث

 تنفيذها على العمل جاري قوي مهنية خدمات مكتب استحداث

 

 : بيئة تعليمية داعمةالهدف االستراتيجي السادس
 

 (المنجز) المتحقق نسبة المبادرات

 % 111 دراسية غير أنشطة منظومة استحداث

 % 111 طالبية تنظيم دهيئة استحداث

 

 : بناء تنظيم إداري داعمالهدف االستراتيجي التاسع
 

 (المنجز) المتحقق نسبة المبادرات

 كليات لتصبح التكميلية الكليات تنظيم

 مستقلة
 تنفيذها على العمل جاري
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 الدراسية والبرامج الخطط إدارة
 

ون التعليمية واألكاديمية. ويتكون هيكلها ؤرامج الدراسية وكالة الجامعة للشإدارة الخطط والبتتبع 

 اإلداري من:

 
   

حد أإدارة الخطط والبرامج الدراسية  ستراتيجية؛ عمدتسجاما مع رؤية الجامعة وخطتها االان 

عدة مشاريع خالل العام األكاديمي  ين التعليمية واألكاديمية إلى تبنأركان وكالة الجامعة للشؤو

معايير عة الملك سعود لتتوافق مع أرقى هـ ضمن خطتها لتطوير البرامج الدراسية في جام1432/1433

 التميز األكاديمي العالمي.

 

  

مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 
 لشؤون الخطط الدراسية

 وحدة الدراسات األكاديمية وحدة ضمان الجودة
وحدة الخطط والبرامج 

 الدراسية

 إدارة الخطط والبرامج الدراسية
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خالل العام األكاديمي  للجامعة التي انتهت منها الوكالةستراتيجية برز مشاريع الخطة االأوكان من 

 هـ :1432/1433

 

 أوال: برنامج مشروع درجة الشر 
 

يهدددف هددذا المشددروع إلددى تددوفير تجربددة تعليميددة ثريددة للطددالب ذوي اإلمكانددات الفكريددة العاليددة  

هددف والملتزمين في السعي إلى المعرفة والفهم واستكماال  لتنفيذ المشروع الخامس مدن المبدادرة الثالثدة لل

 معة لشؤون التعليمية واألكاديمية.ستراتيجية لوكالة الجااالستراتيجي الثاني للخطة اال

ويعتمد على تقديم مواد تعليمية وبرامج ومقررات تتناسب مع قدراتهم العالية واسدتالالل طاقداتهم 

مليئدة  اإلبداعيدة فدي البحدث العلمدي والتنميدة والنهدوج بدالمجتمع، مدن خدالل تدوفير بيئدة تعليميدة مختلفدة

بالتحددديات والتجددارب الممتعددة والحديثددة ومددن خددالل إجددراءات تتخطددى حددواجز المددألوف لدددى الطددالب 

 لملتحقين في البرامج االعتيادية.ا

يبنى برندامج درجدة الشدرف علدى مدا هدو قدائم بالفعدل مدن بدرامج أكاديميدة فدي الجامعدة، ويمكدن 

دراسدددات البينيدددة متعدددددة خددداص بالاسدددتحداث بدددرامج خاصدددة بدرجدددة الشدددرف مسدددتقبال، لتهدددتم بشدددكل 

 التخصصات.

محتوي وعدد سداعات مقدررات برندامج درجدة الشدرف هدي نفدس محتدوى البرندامج االعتيدادي، 

مختلفدة حدال تددريس  باإلضافة إلى توصيات لمدرسي المقررات بتفعيدل مميدزات وخصدائص ومتطلبدات

 تلك المقررات.

ف شدريطة موافقدة إدارة البرندامج وأن ال يسمح لطالب البرنامج العدادي إدراج مقدرر درجدة شدر

درجدة شدرف خدالل دراسدته فدي المرحلدة  ( وأن ال يدرس أكثر من مقدرري3.5عدل الطالب عن ) يقل م

 الجامعية.

 

 الجامعة في المتناظرة التخصصات ازدواجية ثانيا: برنامج معالجة

  

واستكماال  لتنفيذ المشروع   يهدف البرنامج إلى وضع آليات مناسبة للتخلص من البرامج المتداخلة

ن ستراتيجية لوكالة الجامعة لشؤولهدف االستراتيجي األول للخطة االالثالث من المبادرة األولى ل

ن هذا البرنامج ليس له مثيل في المنطقة العربية مما يعطى جامعة الملك إالتعليمية واألكاديمية ، وحيث 
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 أجريت. واعتمدت اللجنة المشكلة لهذا الالرج على بعض الدراسات التي سعود الريادة في هذا المجال

 ومن أهمها: ،عليها آليات التنفيذ يالمتحدة لوضع معايير علمية تنبن بالواليات

  وضعت اللجنة مجموعة من الجداول التي تعد أساسا  للتطبيق اإلجرائي لدراسة البرامج

 المتداخلة.

 المقبولة في التداخل بين البرامج األكاديمية أقل أو يساوي  اقترحت اللجنة بأن تكون النسبة

 % من نسبة المقررات .25

  تم إجراء دراسات إجرائية تطبيقية على ثالثة برامج في كليات مختلفة وتبين وجود التداخل

 في المقررات بنسب متفاوتة.

 . تم بناء استطالع ربما ليكون مؤشرا  لتحقيق الهدف الرئيس من المشروع 

 

 

 واحتياجات األكاديمي االعتماد معايير لتناسب الدراسية تطويرالخطط ثالثا: برنامج

 العمل وسوق المجتمع
 

المواءمة بين برامج الجامعة مع سوق العمل.استكماال لتنفيذ المشروع الرابع  ىيهدف البرنامج إل 

ون التعليمية ؤلوكالة الجامعة للش ستراتيجيةلهدف االستراتيجي األول للخطة االمن المبادرة الثانية ل

 واألكاديمية.

حرصت اللجنة المشكلة لتحقيق الهدف من هذا المشروع على وضع آليات مناسبة تهدف إلى  

، بحيث تعكس هذه البرامج محتواها العلمي على حاجات وسوق العملالتوافق بين برامج الجامعة تحقيق 

وية وتوفير فرص عمل مناسبة للطالب الخريج . وقد قامت المجتمع ومتطلباته من أجل دعم الخطط التنم

 اللجنة بـ:

  صياغة مجموعة من اآلليات، التي تعد أساسا للمواءمة بين برامج الجامعة األكاديمية وسوق

 العمل مستقاة من مجموعة من الدراسات والتجارب العربية والعالمية في هذا اإلطار.

 نتائجها اإلحصائية مؤشرا لتحقيق الهدف الرئيس من المشروع.انات،بحيث تكون عدة استب بناء 

 ة الملك سعود تم صياغة المشروع على هيئة دليل إرشادي ليكون مرجعا لكل الكليات في جامع

 مة بين برامج الكلية وسوق العمل.ءلتنفيذ عملية الموا

 

 

  



  

  

 

 هـ1432/1433 الدراسي للعام واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة لوكالة السنوي التقرير 21

 

 

 

 

إبداعية في عموم توظيف طرق تدريس  برنامج تعزيز قدرات الخرجين من خالل :رابعا  

 البرامج األكاديمية بالجامعة
 

الوصول للجودة الحقيقية في المناهج، وطرق التدريس، وأساليب  ىيهدف هذا البرنامج إل 

لجامعة  ستراتيجيةالب والمدرس انسجاما مع الخطة االالتدريس، وتطوير المهارات التواصلية عند الط

اد وتحديد إيج ى. وال يقتصر هذا المشروع فقط علتعزيز قدرات الخريجين ىالملك سعود التي تهدف إل

، وإنما يشمل دراسات الحالة والتعلم القائم على حل المشكالت والتعلم التعاوني، طرق التدريس اإلبداعية

استخدام أحدث تقنيات  ىالتي تدور في قاعات الدراسة ومد والعروج  التي يجريها الطالب والمناقشات

ت التعلم مع سوق مة مخرجاءاعي يزيد من التحصيل العلمي ومواساليب التدريس في إطار إبدوأ

أيضا مع الهدف االستراتيجي الثاني للوكالة لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لإلبداع  ىالعمل.مما يتماش

 والتميز.

 وقد قامت اللجنة في هذا اإلطار بـ : 

   واقتراحو التواصل مع هذه المؤسسات لمراجعة المناهج محلية أ زيارة مؤسسات تعليم عال 

 .طرق التدريس ذات الصلة إلى الجامعة والتخطيط لزيارة مؤسسات عالمية

  طرق التدريس المتبعة حاليا في الجامعة واقتراح بدائل  لمراجعةتأسيس عمليات إدارية داعمة

 إبداعية.

  اإلبداعية وفق الدراسات التي سيجريها فريق اقتراح مادة علمية توفي بمنهجية طرائق التدريس

 العمل لالستفادة منها في وضع حقائب تدريبية من قبل الجهات المعنية لتفعيل نتائج المشروع.

 

وتخطط اللجنة لمراجعة المناهج الدراسية في كل  األقسام األكاديمية بهدف اقتراح التعديالت  

انات المتاحة في مع نتائج االستب العملية والتواصلية بالتوافقالالزمة لالرتقاء بتعلم الطالب للمهارات 

 وكاالت الجامعة األخرى المعنية بهذا الشأن.
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  والتعليم التعلم في التميز مركز
 

 

  تتكون إدارة المركز من ثالثة أعضاء هيئة تدريس: مدير المركز ونائب للشؤون

ونائب للشؤون الفنية، وخمسة من الموظفين اإلداريين  اإلدارية والمالية

 والسكرتارية، وثالثة في القسم النسائي. 

  بلغ العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس ممن شارك في دراسات ومشروعات

 عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات. 1311ولجان المركز 

 طالب  6511وعات المركز بلغ العدد اإلجمالي للطلبة الذين شملتهم دراسات ومشر

 وطالبة.

  ورشة عمل. 21بلغ عدد ورش العمل التي أشرف عليها المركز أو قام بتنظيمها 

 مشروعا  أو  21بلغ عدد المشروعات والدراسات التي قدمها أو أشرف عليها المركز

 دراسة.
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 المشروعات والدراسات التي قدمها وأشر  عليها المركز م

مشروع 111مبادرة و 21أكثر من  تحتها تضمنت خمسة أهداف، ويندرج للتعلم والتعليم في الجامعةستراتيجية الخطة اال 1

 . خاصة بتحقيق التميز في التعليم والتعلم في الجامعة

 . مبادرة تعليمية في الجامعة 1711تم حصر أكثر من تصميم قاعدة بيانات المبادرات التعليمية: 2

مركز تميز في التعليم والتعلم في أبرز الجامعات العالمية لالستفادة من  41، تمت دراسة العالميةدراسة مراكز التميز  3

 . البرامج والخبرات المقدمة لديهم

4 
من أعضاء هيئة التدريس في مختلف  71: تم ترشيح مشروع منح التميز في التعلم والتعليم ألعضاء دهيئة التدريس

التعليم في قاعة التدريس ومشاركة وتحصيل الطلبة. وتم عقد شراكة مع جامعة أوكالند الكليات، وهدفها رفع مستوى 

 بنيوزيلندا لتقديم الخبرات في إدارة البرامج وتمت استضافة خبيرة دولية لمدة أسبوع.

من أبرز األدوات العالمية لدراسة مدى  وهو NSSEدراسة مدى إشراك الطلبة في العملية التعليمية وفق مقياس عالمي   5

 . إشراك الطلبة في العملية التعليمية، وحصل المركز على ترخيص بترجمتها وتطبيقها

6 
من  ا  عضو 61: كلف المركز بالدراسة وقدم أربعة تقارير علمية وشارك في تنفيذ الدراسة دراسة تقويم السنة التحضيرية

من مدربي السنة التحضيرية مدرب  911 من طلبة السنة التحضيرية و طالب 3111أعضاء هيئة التدريس وشملت 

 من أعضاء هيئة التدريس في الكليات. عضو 211من خريجي السنة التحضيرية و خريج 1311وموظفيها و

 مقترح مشروع مؤشرات جودة البرامج الجامعية. 7

 مشروع نظام استشارة النظراء. 8

 اإلبداعي.مشروع طرق التدريس  9

 .  Nature Educationمقترح مشروع تطوير العلوم بالشراكة مع شركة نيتشر التعليمية العالمية 11

 مقترح مشروع تقويم المجال التدريسي لعضو دهيئة التدريس المقدم للترقية. 11

 . مقدمة للمنافسة بوزارة التعليم العاليالمشروعات عدد من ال 12

 تقويم التعليم والتعلم في الجامعات العالمية.دراسة عن إعداد  13

 . إنشاء كرسي بحث في التعلم والتعليممقترح  14

 . لوزارة التعليم العالي ةتقويم السنة التحضيرية مقدممقترحة لدراسة  15

 . إنشاء مركز اإلرشاد الطالبي مقترح 16

 . مقترح مشروع جودة األداء التعليمي 17

 . لالستفادة من أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالشؤون التعليمية األكاديميةدراسة  18

 . لقاء دوري عبر االتصال المرئي مع الخبراء الدوليين في التعلم والتعليممقترح  19

 . إنشاء وإدارة مراكز مصادر التعلم مقترح 21
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 مساعدية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 

 تمهيد 

 علدى، العلمدي التميدز مجدال فدي عالميدة وريادة نوعية قفزة تحقيق إلى سعود الملك جامعة تسعى

 هددو العقددول إسددتثمار نإ وحيددث. معرفددي اقتصددادي مجتمددع إلددى المملكددة تحددول فددي بفاعليددة يسددهم نحددو

 ومهاري  دا علمي  دا أدائهدا مسدتوى ورفدع بمخرجاتها الرقي على تعمل الوطن جامعة فإن، الحقيقي ستثماراال

 خطدة التعليميدة للشدؤون الجامعدة وكالدة أعددت المنطلدق هدذا ومدن. المسدتويات أعلدى إلى وسلوكي  ا وقيمي  ا

 فددي الناجحددة الممارسددات وأفضددل العالميددة التوجهددات مددع المتوافددق النددوعي األكدداديمي التطددور بهدددف

 . األكاديمية المجاالت

 :واألكاديمية التعليمية للعملية األدهدا  االستراتيجية
 

 للوكالة وهي: ستراتيجيةاالمشاريع وفق الخطة  9إلشراف على اتقوم مساعدية الوكالة حاليا  ب

 :  2الهد  االستراتيجي

  تهيئة بيئة تعليمية  جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.

 : 1المبادرة     

  األكاديمية.تنمية وتطوير كادر تدريسي لتلبية احتياجات البرامج 

  .تعزيز نظام حوافز تشجيعية مرتبط باإلنجاز والتميز ألعضاء هيئة التدريس 

  .تبني معايير لدعم األقسام بأعضاء هيئة تدريس متميزين في كافة التخصصات 
  .تطوير نظام للتقييم والمساءلة للعملية التعليمية ألعضاء هيئة التدريس 

 

 :5الهد  االستراتيجي

 علة مع مؤسسات المجتمع.بناء شراكات فا

 :2المبادرة

  .تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجين 

   إنشاء قاعدة بيانات للخريجين وتحديثها بشكل مستمر واالستفادة منها في متابعة الخريجين

 والتواصل معهم.

  .تنظيم لقاءات دورية مع الخريجين 
  .تشجيع التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع بهدف إيجاد فرص عمل للخريجين 
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 :6الهد  االستراتيجي 

  رفع معايير قبول الطالب في المرحلة الجامعية بحيث ترتكز على الكيف وليس الكم.

 :1المبادرة

 يمكن  تحديد الطاقة االستيعابية المثلى للتخصصات في بداية كل عام وأعداد الطالب الذين

 قبولهم.

      إجراء دراسة لتحديد العدد األمثل للقبول في الجامعة في مرحلة البكالوريوس لمختلف

 التخصصات.
 

 :2المبادرة 

 تبني سياسة قبول ترتكز على مبدأ التنافس لضمان مدخالت عالية الجودة 

 في الجامعات  رفع مبادرة لتشكيل لجنة على مستوى وزارة التعليم العالي لتنسيق قبول الطالب

 التابعة لمنطقة الرياج.
 .تبني ثالثة اختبارات معيارية تخصصية لقبول الطالب المتميزين من داخل المملكة وخارجها 

 

 :واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكيل مساعد عليها يشر  التي المشاريع

 

 برنامج التلمذه: .1

 

يعمل برنامج التلمذه على مساعدة وتمكين اآلخرين من أجل تطوير مهاراتهم وإثراء تجربتهم 

هـ، وتم تعيين 8/11/1432العلمية وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لإلبداع، تم إعتماده في 

 يهدفو. هـ1432/1433الفصل الدراسيفي التطبيق  وسيبدأمشرف ومشرفة على البرنامج، 

بة إلى شخص ناشئ عن طريق ربط الطالب رتج يمج إلى نقل الخبرة من شخص ذالبرنا هذا

والمتميزين علميا  وأكاديميا  مع أعضاء هيئة التدريس،  ذي المستويات العلياالجدد مع الطالب 

كما يتيح هذا البرنامج فرصة للتنمية المهنية، والتواصل، وتبادل األفكار بين المهنيين ذوي 

ن أجل دعم مشاركة الطالب في البحث والتطوير الجامعي، والمبادرات الخبرة والطالب م

تعدى ذلك إلى التشجيع يالخالقة.كما أن البرنامج ال  يقدم فقط النصح والخبرة السابقة بل 

والتحفيز للطالب وتقوية معرفتهم بنقاط ضعفهم وأهدافهم التي يطمحون إليها. ويطبق البرنامج 

علوم الحاسب والعلوم و طالب الجدد والمتميزين  في كلية الصيدلةفي مرحلته األولى على  ال

في بيئة  داعمة في جامعة الملك  اوالمعلومات، فالبرنامج يتيح الفرصة للطالب الجدد لينمو

سعود مع مساعدة وتوجيه من الطالب في السنوات المتقدمة، وتم تنظيم ورشة عمل تعريفية 

 نظمت عدة ورش تعريفية للمهتمين بالبرنامج من أعضاءلمنسقات البرنامج بالكليات وكذلك 
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، وللتواصل تم إنشاء موقع هيئة التدريس والطالبات، وتم إصدار كتيب تعريفي عن البرنامج

 mentoring.Ksu.edu.saلكتروني خاص إوبريد 

 

 

  تعزيز دور وكيالت األقسام للنهوض بالعملية التعليمية: .2
 

وافقة معالي وكيالت األقسام في النهوج بالعملية التعليمية" بمتم تنظيم ورش عمل عن "دور 

هـ، يومي 18/4/1432بتاريخ  112487/19/3قتراح المقدم في كتاب مدير الجامعة على اال

هـ في الملز بحضور وكيالت أقسام الكليات العلمية والصحية واألربعاء 27/5/1432األحد 

الكليات اإلنسانية. بهدف توعية وكيالت هـ في عليشة بحضور وكيالت أقسام 1/6/1432

بهن، وطرح مبادرات لتعزيز دورهن وحلول عملية  وطاألقسام بالدور الهام والحيوي المن

لتحسين آليات المتابعة ووضع ضوابط تكفل رفع مستوى األداء األكاديمي في األقسام النسائية، 

سم وصالحياتها ومعالجة والخروج بتوصيات تتلخص في وضع وصف نظامي لمهام وكيلة الق

زدواجية في المرجعية وتخصيص ميزانية لكل قسم نسائي بما يتوافق مع أعداد الطالبات اال

وزيادة التمثيل النسائي في المجالس واللجان وإعادة تأهيل الكادر اإلداري في األقسام ليصبح 

 داعما  للعملية التعليمية.  

 

 ء األكاديمي:آليات متابعة العملية التعليمية واألدا .3
 

. وبعد دراسة ةأهداف الجامعالمرتكز األساسي لتحقيق رسالة و تعد البيئة األكاديمية في الجامعة

األكاديمية وبمراجعة شاملة ألفضل الممارسات الناجحة في ضبط سير  كالتمتأنية لواقع المش

العملية التعليمية تم رفع مقترح آلية متابعة العملية األكاديمية، لخلق بيئة أكاديمية سليمة تحفظ حق 

وضع معايير لتقدير ومكافأة المتميزين، و  ، منسوبي الجامعه من طالب وأعضاء هيئة التدريس

ُ  ع  وت  مل مع المقصرين. وإجراءات للتعا التقييم ضرورة لتحقيق زمرة من األهداف، أهمها  لياتآ د 

تحديد الرواتب التي بحاجة إلى تحسين واتخاذ قرارات تخص أعضاء هيئة التدريس مثل الترقيات 

للشؤون التعليمية واألكاديمية بإعداد هذه الدراسة  ةومنح المكافآت. وعليه قامت وكالة الجامع

 ليات تقويم األداء األكاديمي المعمول بها في الوقت الراهن.لتطوير آ

 .حصر الموضوعات األكاديمية والشكاوى الطالبية الواردة للوكالة وتصنيفها 
  مراجعة ما ورد في الئحة شؤون أعضاء هيئة التدريس من نظام مجلس التعليم العالي

 والجامعات فيما يخص تأديب أعضاء هيئة التدريس.
 ى بعض قرارات لجان التأديب السرية ومراجعة آليات اتخاذ القرار طالع علاال

 وإجراءات التنفيذ.
  للمقارنات دراسة تجارب الجامعات العالمية التي اعتمدتها جامعة الملك سعود كمرجعية

ستراتيجية، حيث تمت مراجعة وسائل التقييم والتقويم المتبعة، المعيارية في خطتها اال

 المبتكرة فيما يخص سير العملية التعليمية.والممارسات الناجحة 
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 الئحة تنظيمية حول عمل المعيدين والمعيدات : .4
 

نظرا  لحاجة األقسام األكاديمية لتنظيم عمل المعيدين والمعيدات في األقسام التابعين لها تم تقديم 

اللبنة األولى في مرحلة البناء  كونهممقترح "الالئحة التنظيمية لعمل المعيدين والمعيدات" 

واإلعداد لعضو هيئة التدريس مستقبال  ومناقشته مع فريق عمل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

  واألكاديمية.

 

 إنشاء مركز للخريجين: .5
 

مركز متخصص يعنى بدراسات قضايا الخريجين وخدمات توظيفهم ومتابعتهم حسب وهو 

عليه "مركز الخريجين"، ويقدم دراسات وإحصاءات دورية تخصصاتهم بشكل مستمر، يطلق 

عن الخريجين، تم اقتراح إنشاء المركز والحصول على موافقة معالي مدير الجامعة على كتاب 

هـ، ويهدف المركز إلى توطيد أواصر العالقة فيما بين 8/2/1432وتاريخ  39854/4/1رقم 

جامعة وخارجها مع الجامعات والشركات الجامعة والخريجين وبناء جسور للتواصل داخل ال

والمجموعات المحلية والعلمية، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع، وتكريس مفاهيم 

 نتماء للجامعة لبناء شراكة حقيقية بين الجامعة وخريجيها لتحقيق الرؤى المستقبلية.اال

  

 التعاون مع شركة يونيفيرسوم: .6
 

طالب و  451،111تقوم سنويا بعمل استطالع على أكثر من  منظمة العالمية يونيفيرسمهي 

مهني حول العالم من خالل بحث موحد. إضافة إلى ذلك تقوم المنظمة بعمل بحث  111،111

في عدد من الدول األخرى من خالل مشاريعها االستشارية. المكتب الرئيسي للمجموعة يقع في 

ع في فيالدلفيا بأمريكا وكولون في أوروبا ستوكهولم بالسويد ومكاتب المناطق الرئيسية تق

وشنالهاي في أسيا. قامت يونيفيرسم بعمل دراسة على طالب وطالبات جامعة الملك سعود في 

م لتطوير وتحسين التواصل بين الطالب وخدمات التوظيف وأرباب العمل. كانت 2111عام 

وطالبات الجامعة من  من طالبطالبا  ( 539وزعت على عدد ) اناتالدراسة عبارة عن استب

مختلف المستويات األكاديمية. وقدمت المنظمة تقرير الدراسة لجامعة الملك سعود يحوي نتائج 

وعرضت مؤشرات عالمية. كانت المقارنة ، الدراسة ومقارنة مع جامعات سعودية أخرى

الثانية  التحليلية في كل قسم بين مجموعتين: المجموعة األولى جامعة الملك سعود، والمجموعة

الكل وهي عبارة عن مجموع جامعات سعودية أخرى )الجامعة العربية المفتوحة، وجامعة 

الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك فيصل، وجامعة اإلمام 

من النقاط ذات األهمية البالالة والتي تصب في  ا  الدراسة عددوقد طرحت هذه  محمد بن سعود(.

بد من النظر في هذه الدراسة بتمعن وأخذها بجدية. لذا ال ،مصلحة الطالب ومستقبله الوظيفي

التقرير يطرح عدد من التساؤالت على الجامعة وقد تجد إجاباتها في التقرير أو تبحث خاصة أن 

عنها في واقع الممارسة الجامعية والتي قد تساعد بشكل كبير في رسم استراتيجيات الكليات في 

 تطوير مخرجها التعليمي ومناهجها والخدمات المقدمة للطالب.

 



  

  

 

 هـ1432/1433 الدراسي للعام واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة لوكالة السنوي التقرير 28

 

 

 

 إنشاء مركز التدريب والتوظيف: .7
 

ات الطبية في افتتح مركز التدريب والتوظيف بمركز أقسام العلوم والدراس

لى توفير فرص تدريبية لالرتقاء بالتدريب وتعزيز أهميته للطالبات إويسعى  هـ29/3/1433

وتزويدهن بالخبرة المهنية والمهارات العملية وتحسين قدراتهن الوظيفيه وتعزيز المفاهيم التي 

للتعرف   ةمساعدة خريجات الكليتلقينها نظريا عن طريق ربطها بالواقع العملي. ويهدف إلى 

ال تخصصهن قبل انتهاء فترة دراستهن كلما كان ممكنا. وذلك والحصول على وظائف في مج

والمستشفيات وشركات التوظيف للتعرف على التخصصات  ةباستقطاب المؤسسات الصحي

الجامعية المختلفة بالمركز ومعرفة مفردات المناهج لتقديم فرص التوظيف والتدريب للطالبات 

لمكتب يرتبط باحتياجات سوق العمل ويصقل . وهذا ا بمركز أقسام العلوم والدراسات الطبية

مخرجات برامج المركز التعليمية بربط المادة العلمية بالمهارات العملية لمواكبة التطور 

والمستجدات الحديثة بسوق العمل. ويسعى مركز التدريب والتوظيف لتأهيل طالبات أقسام 

مختلفة وإكسابهن  ةهن مناصب مهنيالعلوم والدراسات الطبية لالنخراط في الحياة العملية وتسلم

قدرة عاليه في المنافسة بتهيئة فرص التدريب العملي المناسبة ومنحهن مهارات وخبرات بيئة 

العمل الحقيقية. ومساعدة الخريجات في الحصول على وظائف وفتح آفاق التوظيف الجيدة التي 

تروني للمركز نشاء موقع إلكإ هالتهن العلمية وقدراتهن. وقد تمتتناسب مع مؤ

Almalazcenter.trainingandemployment@ksu.edu.sa 

 

 تحديد العدد األمثل للقبول في مختلف التخصصات: .8

 

المعيارية رنات قتراح معايير قبول بناء  على المقااتمت دراسة الوضع الراهن لسياسة القبول و

ستيعابية المثلى للتخصصات في بداية كل عام وأعداد الطالب الذين يمكن لتحديد الطاقه اال

هـ. تكمن أهمية الدراسة في 9/4/1432بتاريخ  112841/4/1قبولهم بناء  على الكتاب رقم 

لتحاق بالجامعة وتقليل معة من خالل رفع شروط االتحقيق الجودة والنوعية في مدخالت الجا

لى تحديد العدد األمثل للقبول في إحلة البكالوريوس. وتهدف الدراسة عداد الطالب في مرأ

الجامعة ووضع األطر المنهجية المحددة للقبول في التخصصات المتاحة إلعداد كوادر مؤهلة 

بما يتناسب مع تطلعات القيادة وطموح المواطنين وظروف العصر. وقد تم التواصل مع الكليات 

ستئناس بتجارب الجامعات العالمية الناجحة. وقد ت تطويرية لمعايير القبول بعد االمقترحالتقديم 

تم حصر ردود الكليات، تضمن معظمها المعايير المعتمدة حاليا  للقبول في الكليات بجامعة الملك 

سعود والمعايير المعتمدة في الكليات بالجامعات العالمية، وبعض من الردود التفصيلية 

 ختصرة من بعض من الكليات.والم

 

 ستيعابية:مقترحات لتعزيز الطاقة اال :فرص القبول للتعليم العالي  .9
 

ُ  ع  خريجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي العالي ي  ستيعاب خريجي واإن   د 

ة العربية السعودية. يقصد بالتعليم ما بعد الثانوي المقاعد لكمن أساسيات التخطيط للتعليم في المم

المتاحة في مسارات التعليم الجامعي، والكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب 

mailto:Almalazcenter.trainingandemployment@ksu.edu.sa
mailto:Almalazcenter.trainingandemployment@ksu.edu.sa
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ينبع، والقطاع العسكري مة، والكليات الجامعية بالجبيل والتقني والمهني، ومعهد اإلدارة العا

الشريفين لالبتعاث الخارجي. وتهدف هذه الدراسة إلى اقتراح حلول  وبرنامج خادم الحرمين

لمشكلة العرج والطلب بين عدد المقاعد المتاحة في التعليم العالي وعدد خريجي وخريجات 

عرج الوضع الحالي في المملكة من ناحية عدد بالعامة. وقد عنيت هذه الدراسة:  الثانوية

حتياجات استيعابهم في مؤسسات التعليم العالي، ومقارنة خريجي وخريجات الثانوية العامة وا

معيارية لنسب انخراط خريجي الثانوية العامة في التعليم العالي في عدد من الدول واقتراح 

حلول لمشاكل استيعاب خريجي الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي عن طريق زيادة 

 لتوجهات العالمية الناجحة في هذا الجانب.فرص وتنوع التعليم العالي استنادا  على ا

  



  

  

 

 هـ1432/1433 الدراسي للعام واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة لوكالة السنوي التقرير 30

 

 

 

 

 مساعدية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية لشؤون الطالب
 

 

بمقترح مشروع تحت مسمى "آلية فض المنازعات  -ـ ه17/6/1433 -تم الرفع في تاريخ  -

الجامعية "، وتشكيل لجنة لداسة المقترح بناء على توجيه معالي مدير الجامعة ووكيل الجامعة 

 ـ.ه24/11/1432للشؤون التعليمية واألكاديمية. 

"آلية تم الرفع لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بالتوصيات النهائية لمقترح  -

  فض المنازعات الجامعية" بعد توصية اللجنة المختصة.
، حيث تم في  عمل استطالع رأي للطالب و الطالبات حول األنظمة المرتبطة بحياتهم األكاديمية -

الطالبات بوجود لجنة حقوق تطالع رأي عن مدى معرفة الطالب وجراء اسإ(  ـه21/2/1432)

 طالبية ومدى فاعليتها. 

worksheet on poll Committe on student rights 

 ـه23/5/1432-12طالبات: فترة ال

 ـه29/1/1433-25فترة الطالب: 

 

اعتمادا  على اآللية التي وضعت  أخرى إنسانية.قترح إنشاء مكتبة صحية و علمية وتم رفع م -

 ـه11/1/1433 بالقياس على جامعة هارفارد األمريكية.

للطالبات،   رفع تقرير مفصل حول احتياجات األقسام األكاديمية في كليات الجامعة االنسانية -

ضوات هيئة التدريس و عوكليات أقسام الكليات و جتماع معوذلك بعد جولة تضمنت اال

 ـه12/7/1432-9االطالع على معوقات سير العملية التعليمية. المحاضرات والمعيدات و

 ولتقديم خدمات استشارية و تثقيفية نوعية منوعة تلبي احتياجات أفراد المجتمع

تحسين الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة في إطار تعزيز الثقافة وبهد  

 الحقوقية

http://dl.dropbox.com/u/8905452/%E2%80%AB%E2%80%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8.pdf
http://dl.dropbox.com/u/8905452/%E2%80%AB%E2%80%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8.pdf
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لالئحة  تم الرفع لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بمقترح لقواعد تنفيذية -أوال 

 هـ .6/6/1432 د و التوجيه بحسب الرؤية الشخصيةرشااإل

مختصات للعمل في  مرشحاتالرفع لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بقائمة  -ثانيا

الدارسات رسات الجامعية للبنات في عليشة ومركز أقسام العلوم والتوجيه في مركز الدامركز اإلرشاد و

 .  ـه8/8/1432الطبية بالملز 

الرفع لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بترشيح سعادة الدكتورة ربى بنت عبد  -ثالثا

ارسات الجامعية للبنات بعليشة، التوجيه بمركز الدمعوج، مشرفة على مركز اإلرشاد و المطلوب محمد

التوجيه بأقسام العلوم و رشاد ولعزيز الجالل، مشرفة على مركز اإلسعادة الدكتورة ندى بنت عبد او

 . ـه18/8/1432الدارسات الطبية بالملز 

واعد التنفيذية واألكاديمية بالنسخة النهائية من القالرفع لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية  -رابعا

 هـ.18/12/1432لس الجامعة بتاريخ التوجيه، وقد تم إقرارها من مجلالئحة اإلرشاد و

ه فدي اللقداء الددوري السدادس لدوكالء الجامعدات السدعودية 21/4/1433تمت المشاركة بتاريخ  -خامسا

عودية ) الواقددع و و اإلرشدداد الطالبددي للجامعددات السددالتوجيدده “للشددؤون التعليميددة فددي مددؤتمر بعنددوان 

واقع اإلرشداد الطالبدي فدي الجامعدات ذات المعدايير العالميدة". “إعداد ورقة عمل بعنوان و”.  التطلعات(

  )مرفق العرج التقديمي و الفيلم المختص باإلرشاد االكاديمي(.

 

نشطة الالمنهجية )األندية الطالبية وبرنامج الشراكة تقديم تقرير مفصل حول فاعلية األ تم -

 الطالبية .

اإلشراف على برنامج الشراكة الطالبية للطالبات في الكيات العلمية والصحية حتى  -

 .ـه1/4/1433

و  ( هـ13/3/1433 - ـه19/1/1433 اإلشراف على فعالية اللقاء العلمي الطالبي الثالث. ) -
 . ـه13/3/1433الفائزات باللقاء العلمي الثالث يوم الثالثاء نظيم حفل توزيع جوائز الفائزين وت

 

 األنشطة الالمنهجيةير وتحسين مستوى الخدمات ووبهد  تطو

   توفير خدمة إرشاد وتوجيه بمعايير عاليةوبهد
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ع لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للرف هـ24/11/1432تم الرفع بتاريخ  -

تأهيل الطالب كبند ت االستشارية بمقترح وضع تدريب والدراساالملك عبد هللا للبحوث ولمعهد 

  رئيسي في أي عقد تنشئه الكليات مع أي جهة خارج الجامعه وقد جاءت موافقة المعهد بذلك.
تقديم تقرير مفصل حول شواهد تؤكد تشجيع الكليات على عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع.  -

 ادة بذلك للوكالة(. )تم ارفاق االف

 

 

 تم تقديم تقرير مفصل عن تقديم برامج مساندة لدعم طالب ذوي االحتياجات الخاصةوذلك من خالل

 مركز ذوي االحتياجات الخاصة

 

هـ افتتحت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية مكتبها 1433-1432العام الدراسي في بداية 

 اإلعالمي ,الذي يهدف إلى نشر أخبار وفعاليات وأنشطة الوكالة عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

حيث يسعى المكتب من خالل رؤيته المستقبلية, أن يكون مركزا  إعالميا متميزا  يضاهي في 

ومضمونه المراكز اإلعالمية الناجحة في المؤسسات المختلفة, من خالل طرح رسالته في تقديم شكله 

 خدمات ومنتجات إعالمية بحرفية متميزة وجودة عالية لكافة فعاليات الوكالة.

 مهام المكتب اإلعالمي :

خل اإلعالن ونشر جميع أعمال الوكالة من فعاليات ومنجزات ودراسات ومشاريع لتسويقها دا -1
 الحرم الجامعي أو خارجه , بحسب طبيعة العمل وماتقتضية المصلحة.

إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق كل أعمال الوكالة ذات األهمية اإلستراتيجية كالدراسات أو  -2
أو مجلس العمداء, وتفضي المقترحات أو المشاريع التي تنتهي بإقرارها من مجلس الجامعة 

, إضافة إلى ذلك توثيق فعاليات وأنشطة يمي بالجامعةرطة المشاريع األكادخاإلى تغير 
 الوكالة. 

 تحديث معلومات صفحة الوكالة على موقع الجامعة االلكتروني. -3
يكون مسئول المكتب متحدثا  رسميا للوكالة في حالة طلب معلومات من جهات داخل الجامعة  -4

 كاديمية.أو خارجها بالتنسيق مع مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمة واأل

 

 وبهد  تشجيع الكليات على عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع

 يجاد برامج مساندة لدعم طالب ذوي االحتياجات الخاصةإ

 المكتب االعالمي

http://dl.dropbox.com/u/8905452/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.docx
http://dl.dropbox.com/u/8905452/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.docx
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 إنجازات المكتب اإلعالمي :

تصميم عرض تقديمي تعريفي بأهم مهام العمادات والبرامج التابعة لوكالة للشؤون التعليمة  -1
 واألكاديمية.

 مشروع تصميم وإخراج كتيب تعريفي بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية . -2
الوكالة االلكتروني وقد تم تدشينه في هـ تم االنتهاء من تصميم موقع 11/12/1433في يوم  -3

 هـ .8/6/1433
 

 التغطيات الصحفية :

هـ تم تغطية ورشة "شركاء التميزفي التعلم والتعليم"الذي 18/11/1432في يوم األحد الموافق  -1
نظمها مركز التميز في التعلم والتعليم إعالميا وتم نشر مقال برسالة الجامعة تحت عنوان 

للشؤون التعليمية يرعى ورشة شركاء التميز في التعلم والتعليم" بعددها رقم "وكيل الجامعة 
 (.1هويدا الحبودل )نموذج  -كتبته أ 1073

ة والمسموعة والمرئية لتغطية اللقاء العلمي الثالث لطالب استقطاب وسائل اإلعالم المقروء -2
 (.2هـ )نموذج 19/1/1433وطالبات جامعة الملك سعود , وذلك بتاريخ 

اإلعالن والتغطية اإلعالمية عن ورشة العمل )رأيك يهمنا من أجل تميز برامجنا الدراسية( في  -3
موقع االلكتروني لوكالة الشؤون التلعليمية واالكاديمية وبعض الصحف المحلية وبث تقرير 

هـ , وأيضا في رسالة 5/4/1433تلفزيوني عبر قناة "عال" والقناة الثقافية, وذلك بتاريخ 
هـ تحت عنوان "طالب وطالبات يؤكدون أهمية 17/4/1433بتاريخ  1090ة بعددها الجامع

 (.3وجدان أبو حميد )نموذج  -الحملة في نشر ثقافة الوعي العلمي " كتبته أ
 

هـ تم تغطية اللقاء الدوري السادس لوكالء الجامعات 20/4/1433في يوم الثالثاء الموافق  -4
ة المنورة بعنوان "الطالب شركاء حقيقيون في الخطة السعودية للشؤون التعليمية بالمدين

 (.4هويدا الحبودل )نموذج  -االسترتيجية الجديدة لإلرشاد الطالبي بالجامعة " كتبته أ
 

من جامعة  51استقطاب وسائل االعالم المقرؤة والمرئية لتغطية حفل تخريج طالب الدفعة  -5
 (.5هـ )نموذج22/6/1433الملك سعود يوم األحد بتاريخ 

 
تم نشر مقابلة مع ثالث طالبات من الجامعة حصلن على جائزة أفضل مشروع بحثي في الطب  -6

وجدان ابو حميد  -كتبته أ 11101هـ بعددها 12/7/1433االتصالي برسالة الجامعة بتاريخ 
 ( .6)نموذج 

 
 األفالم الوثائقية :

 

إنتاج الفيلم الوطني )كلنا مساندة طالبات الشراكة الطالبية للكليات العلمية والصحية في  .1
هـ , والذي تبنت عرضه أمانة مدينة الرياض على 25/10/1433للوطن( بتاريخ 

جميع اللوحات اإلعالنية في مدينة الرياض , حيث القى استحسان من سعادة وكيل 
 الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ودلل على ذلك بكتابة خطاب شكر للمكتب.

 
ثائقي عن مراحل مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة تحت عنوان تم إنتاج فيلم و .2

 )شريان الحياة(.
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 الوكالة في الدائمة اللجان

 والبرامج
 

 

 الدراسي والنظام للخطط الدائمة اللجنة -
 

 للمتعاونين الدائمة اللجنة -
 

 التعليمية للرحالت الدائمة اللجنة -
 

 األقسام تطوير مشروع تنفيذ متابعة لجنة -

 األكاديمية
 

 الداخلي االبتعاث برنامج -
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 الدراسي والنظام للخطط الدائمة اللجنة
 

هددي إحدددى اللجددان الدائمددة التابعددة لوكالددة الجامعددة للشددؤون التعليميددة واألكاديميددة، والتددي ت عنددى 

كدل  بدراسة الخطط والبرامج الدراسية الواردة من الكليات وفق نماذج وضوابط محددة. ويتم التجديدد لهدا

 سنتين.

 تقوم اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي بـ: 

 .النظر في الخطط الدراسية الواردة من الكليات واتخاذ التوصيات الالزمة بشأنها 

 .اقتراح البرامج والخطط الدراسية للكليات الجديدة 

 ما من شأنه رفع أداء وحدات الجامعة األكاديمية.تقديم الرأي والمشورة في 

قدت اللجنة عدة اجتماعات نوقش خاللها العديد من الموضوعات ويمكن تلخيص ذلك على وقد ع 

 النحو التالي: 

 

  اجتماعا   21 عدد االجتماعات

 موضوعا   47 عدد المواضيع التي نوقشت
خطط دراسية، استحداث أقسام أكاديمية، إضافة أو 

حذف مقررات، تاليير مسميات أقسام أكاديمية، 

 خارجيةقبول شهادات 

عدد البرامج الدراسية التي 

 نوقشت
  برنامجا   42

عدد الشهادات الخارجية التي 

 قبلت
  شهادة 14

عدد الصفحات التي تم مسح 

 ضوئي لها
 صفحة 34914

من خالل نظام مجالس لالجتماعات تم االستالناء 

 عن تصوير هذا العدد الضخم.

إجمالي عدد الساعات 

 لالجتماعات
  ساعة 66.2

 متوسط عدد ساعات االجتماعات
ساعة لكل  3.31

 اجتماع
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 ويمكن اختصار أبرز ما تم مناقشته من مواضيع من خالل الشكل التالي:
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 للمتعاونين الدائمة اللجنة
 

شكلت اللجنة الدائمة للمتعاونين للنظر في حاجة الجامعة إلى متعاونين من خارجها للقيام 

كليات الجامعة ومعاهدها بقرار من معالي مدير الجامعة في العام الدراسي بالتدريس في 

 181336/21/2هـ وال زالت تمارس هذه المهام وقد صدر قرار معاليه ذي الرقم 1418/1419

 بإعادة تشكيلها. هـ22/6/1432وتاريخ 

دهـ  12/10/1432عقدت اللجنة الدائمة للمتعاونين خمسة وعشرين اجتماعا  في الفترة من    

 دهـ, أنجزت خاللها ما يلي:23/2/1433إلى 

 دراسة جميع طلبات التعاون الواردة من كليات الجامعة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. -1

مراجعة وتدقيق األعباء التدريسية الواردة من معظم األقسام األكاديمية بكليات الجامعة للفصل الثاني  -2

 هـ.1432/1433فصل األول للعام الدراسي هـ، وال1431/1432للعام الدراسي 

دراسة األعباء التدريسية للمقررات ذات الطبيعة الخاصة لجميع األقسام بكليات الجامعة بتكليف من  -3

سعادة الدكتور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية والعمل جار  على إعداد مذكرة بهذا 

 الخصوص.

( الواردة بالالئحة  111.51صوص بعض بنود المادتين ) إعداد دراسة شاملة بخصوص تعديل ن -4

المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من نظام 

مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه والرفع بها لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشهر رجب 

 هـ. 1432

التدريسية لجميع األقسام األكاديمية للفصل الصيفي للعام الدراسي  مراجعة وتدقيق األعباء -5

 هـ.1431/1432

ون التعليمية ؤالمحالة إليها من سعادة الدكتور/وكيل الجامعة للش دراسة عدد من المعامالت -6

 واألكاديمية.

الكتابة والتذكير لجميع كليات الجامعة بضرورة التقيد بنموذج األعباء التدريسية المعد خصيصا  من   -7

هـ ورفع تلك األعباء 14/3/1427بتاريخ 2714111451اللجنة والمبلغ للكليات بالتعميم رقم 

 التدريسية في الوقت المحدد.

 

ا  عدد المتعاونين، ونسبة السعوديين منهم، إعداد التقرير اإلحصائي ألعمال اللجنة لهذا الفصل متضمن -8

 ومؤهالتهم العلمية، وعدد ساعات التعاون لجميع أقسام الكليات بالجامعة )طالبا  وطالبات(.
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 دهـ, ويتضح منه:23/2/1433وفيما يلي ملخص لقرارات اللجنة الخاصة بطلبات التعاون حتى 

 

 لجنة:( يبين ملخصا  لقرارات ال1أوال   ـ  الجدول رقم )

 

( متعاونا  ومتعاونة،  عدد 358هـ( )1433هـ/1432عدد المتعاونين لهذا الفصل ) األول  -أ

 %(.76.3( متعاونا  ومتعاونة بنسبة )273السعوديين منهم )

( من أصل 192عدد المتعاونين والمتعاونات ممن ال يعملون )سعوديين وغير سعوديين( ) -ب

 %(.53.6)( متعاونا  ومتعاونة بنسبة 358)

ساعة( في الفصل الثداني 2414.5ساعة( مقابل ) 2239.5عدد ساعات التعاون لهذا الفصل ) -ج

 ساعة(. 175.25هـ بنقص قدرة )1431/1432
 

( يوضمح إجممالي عمدد المتعماونين وسماعات التعماون لكمل كليمة  ومنمه 2ثانيا  ـ الجدول/الشكل البياني رقمم )

 الترتيب التالي: يتبين أن الكليات الخمس األكثر على

 

 

 الطالب:-1

 ( ساعة.181متعاونا  بمجموع ) 21                             كلية التربية  -أ  

 ( ساعة.171.5متعاونا  بمجموع ) 37          كلية الصيدلة -ب 

 ( ساعة.168متعاونا  بمجموع ) 29       كلية طب األسنان -ت 

 ( ساعة.167متعاونا  بمجموع ) 17      كلية العلوم الطبية التطبيقية -ث 

 ( ساعة.119متعاونا  بمجموع ) 21           كلية العلوم            -ج 

 

 

 الطالبات: -2

 ( ساعة.519.75متعاونة بمجموع ) 82     كلية التربية  - أ
 ( ساعة.182متعاونة بمجموع )  21    كلية إدارة األعمال - ب
 ( ساعة.121) متعاونة بمجموع 14     كلية اآلداب - ت
 ( ساعة.88متعاونة بمجموع ) 18               كلية العلوم   - ث
 ( ساعة.84متعاونات بمجموع ) 8    كلية الحقوق والعلوم السياسية  - ج
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 ( يوضح أقسـام كليـات الجامعة األكثر حاجة للتعاون طالبا  وطالبات.3ثالثـا   ـ الجدول رقم )

 

 

( يوضح مؤدهالت المتعاونين والمتعاونات مـع الجامـعة لهذا 4البياني رقم )رابعـا   ـ الجدول/الشكل 

 الفصل.

 

 

( يوضممح االحتيمماج للتعمماون لهممذا الفصممل, مقارنممة بالفصممول 5خامسمما   ـ الجدول/الشممكل البيمماني رقممم )

 دهـ.1431/1432دهـ( والفصل األول لعام 1430 -1423الماضية لألعوام )
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 :الملحوظـــــــات

ما تقدم تود اللجنة أن تبدي عددا  من الملحوظات على موضوع التعاون والعبء التدريسي,  على ضوء

 منها:

( هو درجة البكالوريوس فقط!، علمدا  أن 358( متعاونا  ومتعاونة من أصل )86التأهيل العلمي لـ ) -1

( 72بعليشة هدو )عدد من تعاون بهذا المؤهل من اإلناث ـ مثال  ـ بمركز الدراسات الجامعية للبنات 

 متعاونة كلَّفن بالتدريس واإلشراف الميداني على النحو التالي:

 ( متعاونة.31( من أصل )31قسم رياج األطفال ) -أ  

 ( متعاونة.26( من أصل )15قسم التربية الخاصة ) -ب  

 ( متعاونات.8( من أصل )5اللالة الفرنسية ) –قسم اللالات الحديثة  -ج  

 من قبل بعض األقسام قبل الحصول على موافقة اللجنة على هذا التعاون.تكليف المتعاونين  -2

 تجاوز بعض األقسام لعدد الساعات المعتمدة من اللجنة دون الموافقة المسبقة منها. -3

احتساب العبء التدريسي لبعض المقررات مثل التددريب الميدداني، ومشدروع التخدرج، فدي بعدض  -4

نظمة لذلك، وقدد سدبق أن أشدارت اللجندة لدذلك فدي تقدارير سدابقة الكليات بما ال يتفق مع الالئحة الم

 هـ.1431/1432هـ حتى 1423/1424للفصول الدراسية في األعوام من 

 عدم التزام )أو تأخر( بعض الكليات في إرسال األعباء التدريسية لبعض أقسام كلياتهم. -5

م التقَّيدد بالنمداذج   المعتمددة عدم التزام بعض الكليات بالموعدد المحددد لرفدع طلبدات التعداون، وعدد -6

 لذلك.
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 التوصيــــــات:
امتدادا  لتوصيات اللجنة في تقاريردها السابقة فإنها ترى أنمه ممن المناسمب التمذكير بمبعض منهما,       

 مثل:

إعادة النظر في مكافأة األعباء التدريسية الزائدة ألعضداء هيئدة التددريس بالجامعدة بمدا يشدجعهم  -1

لتددريس بعددض تلدك األعبدداء الزائددة بعددد اسدتكمال أنصددبتهم التدريسدية وفقددا  للدراسدة المعدددة مددن 

 (.3الرقم )اللجنة المشار إليها تحت 

يس ومن فدي حكمهدم فدي األقسدام األكثدر العمل على توفير المزيد من وظائف أعضاء هيئة التدر -2

 احتياجا  للتعاون لسد العجز الحاصل في تلك األقسام بالمؤهلين علميا  وأكاديميا .

التأكيددد علددى الكليددات بتزويددد اللجنددة باألعبدداء التدريسددية الفصددلية فددي الوقددت المناسددب، علددى أال  -3

 يتجاوز ذلك منتصف الفصل الدراسي نفسه. 

 (. 6إلى  2بمراعاة مالحظات اللجنة الواردة أعاله )الفقرات  التأكيد على الكليات -4
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 دهـ1432/1433ول من العام ( ملخص لقررات التعاون للفصـل الدراسي األ1جدول رقم )

 أوال : الطالب

 القســم الكليــة
عـدد 
 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهم  
 جماليإ

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنســية

 مـالحظـات
 يعمل اخرى د م ب

ال 
 يعمل

 سـعودي
غير 
 سـعودي

 داباآل

   1 1 9 1   1   1 جغرافيا
علوم المكتبات 
 والمعلومات

4  1 3  4  30 4 3 1  

اللغة االنجليزية 
 وآدابها

7 2 1 4  7  42 7 3 4  

 
إدارة 
 األعمال

   3 3 21 1 2  3   3 اإلقتصاد

  1 3 4 33 4    4  4 اإلدارة

الحقوق 
والعلوم 
 السياسية

  2 7 9 56 7 2  9   9 القانون الخاص

   5 5 25 2 3  5   5 القانون العام

 التربيـــة

   10 10 71 7 3  10   10 الثقافة اإلسالمية

  1 7 8 69 2 6  3 5  8 التربية الخاصة

   2 11 40 1 1  2   2 علم النفس

   1 1 3  1  1   1 الهندسة الكهربائية الهندسة

   1 1 4  1  1   1 المعلمين

  9 46 55 403 25 30  42 11 2 55 المجمــوع

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

  د : دكتوراه  م :  ماجستير ب: بكالوريوس             

 القســـــم الكليــة
عدد 

 المطلوب

 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـم   
 جماليإ

 الساعات
 العدد الكلي

 للمتعاونين

 الجنســية

 مـالحظـات
 سـعودي ال يعمل يعمل اخرى د م ب

غير 

 سـعودي

 اللغات والترجمة

 اللغات الحديثة
2  1 1  2  18 2 2   

 اللغات اآلسيوية

 اللغات الحديثة
2  1 1  2  18 2 2   

 اللغات األوروبية

 الصيدلة
  6 29 35 157.5  35  16 19  35 الصيدلة اإلكلينيكية

   2 2 14 1 1  2   2 كيمياء صيدلية

 السياحة واآلثار

   6 6 33 1 5  6   6 اآلثار

اإلدارة السياحية 

 والفندقية
4  3 1  3 1 16 4 4   

إدارة موارد التراث 

 واإلرشاد السياحي
2  2   2  14 2 2   

 العلـــوم

  3 8 11 57 2 9  7 2 2 11 الفيزياء والفلك
اإلحصاء وبحوث 

 العمليات
4   4  4  26 4 4   

  1  1 6 1     1 1 علم الحيوان

  2 3 5 20 1 4   5  5 الجيولوجيا والجيوفيزياء

 علوم األغذية والزراعة

 

   1 1 3 1    1  1 االقتصاد الزراعي

   1 1 7  1  1   1 االنتاج الحيواني

علوم الرياضة والنشاط 

 البدني
   3 3 13  3   1 2 3 االعداد العام

  12 67 79 402.5 8 71  39 35 5 79 المجمــــــــوع
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 (1تابع جدول رقم )

 

 القســـم الكليـــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهم

 الموافق على تعاونهـــــم  
 جماليإ

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونين

 الجنسـية
 مـالحظـات

 غير سـعودي سـعودي ال يعمل يعمل اخرى د م ب

العلوم الطبية 

 التطبيقية

  5 4 9 34 4 5  4 3 2 9 العلوم اإلشعاعية

  1 3 4 12 1 3  4   4 علوم التأدهيل الصحي

  1 4 5 17  5  4 1  5 البصريات
التكنولوجيا الطبية 

 الحيوية
3 1  2  2 1 25 3 1 2  

  1 1 2 13 1 1  1 1  2 علوم صحة المجتمع
علوم المختبرات 

 اإلكلينيكية
3 1  2  1 2 17 3  3  

  4 4 8 49 1 7  3 3 2 8 صحة االسنان

 طب األسنان

   15 15 78  15  7 8  15 الوكالة األكاديمية

   8 8 54 1 7   8  8 علوم اصالح االسنان
   4 4 24  4   4  4 جراحة الوجه والكفين

األنسجة المحيطة 

 باألسنان

 وصحة أسنان المجتمع

2 1 1   1 1 12 2 2   

  2  2 4  2  2   2 طب العائلة والمجتمع الطب

  4 2 6 18  6  6   6 التمريض

  23 48 71 357 12 59  35 29 7 71 المجمـــوع

  د : دكتوراه  م :  ماجستير ب: بكالوريوس             
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 ثانيا  : الطالبات 
 ) أ ( العلوم اإلنسانية 

 القســـــم الكليــة
عدد 

 المطلوب

 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن  
 جماليإ

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونات

 مــالحظـــات الجنســية

 سـعودية ال تعمل تعمل اخرى د م ب
غير 

 سـعودية
 

 اآلداب

   1 1 6 1   1   1 اللغه العربية وأدابها

  2 7 9 94 9    5 4 9 الدراسات االجتماعية

  2 2 4 21 4   1 2 1 4 اللغة االنجليزية وأدابها

 إدارة االعمال

   1 1 12 1    1  1 االقتصاد
  4 5 9 75 8 1   9  9 اإلدارة

  2 1 3 18 3   1 2  3 التسويق

  3  3 18 3    3  3 اإلدارة المالية 

  1  1 6 1    1  1 المحاسبة

  4  4 53 4    4  4 التحليل الكمي

 التربيــة

المنادهج وطرق 

 التدريس
21 4 17    21 118.5 21 21   

  6 20 26 167.25 24 2  3 8 15 26 التربية الخاصة

  2 3 5 40 5   2 3  5 علم النفس

   30 30 194 30     30 30 رياض األطفال

 اللغات
 والترجمة

 اللغات الحديثة
8 5 2 1   8 73 8 4 4  

 اللغات األوروبية 

الحقوق 

والعلوم 

 السياسية

  2 3 5 57 4 1  1 4  5 قانون خاص 

  3  3 27 3    3  3 قانون عام 

  35 98 133 979.75 129 4  10 64 59 133 المجمـــوع
ب: بكالوريوس       د :  دكتوراه              م : ماجستير  
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 )ب( األقسام العلمية      

 القســــم الكليــة
عدد 

 المطلوب
 تعاونهن

 الموافق على تعاونهـن   
 جماليإ

 الساعات
 العدد الكلي
 للمتعاونات

 مـالحظـات الجنســية

  غير سعودية سـعودية ال تعمل تعمل اخرى د م ب

 العلـــــوم

  3 3 6 18 6    1 5 6 الفيزياء والفلك

   1 1 4 1     1 1 الرياضيات

   3 3 15 3     3 3 كيمياء حيوية

  3 4 7 50 7   2 2 3 7 نبات وأحياء دقيقة

   1 1 1 1     1 1 علم الحيوان

علوم الحاسب 

 والمعلومات 
   2 2 9  2  2   2 تقنية المعلومات

  6 14 20 97 18 2  4 3 13 20 المجمـــــــــوع

    د : دكتوراه             م : ماجستير  ب : بكالوريوس      

  

   85 273 358 2239.25 192 166  130 142 86 358 المجمـــوع الكلي
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 أعداد المتعاونين وساعات التعاون( 2جدول رقم )

 

 الطـــالب : -1

 عدد المتعاونين الكلية
عدد المواطنين 

 منهم
 ساعات التعاون

 180 19 20 التربية

 171.5 31 37 الصيدلة

 168 29 29 طب األسنان

 167 17 34 العلوم الطبية التطبيقية

 109 15 21 العلوم

 81 7 12 اآلداب

 81 12 14 السياسيةالحقوق والعلوم 

 63 12 12 السياحة واآلثار

 54 6 7 إدارة األعمال

 36 4 4 اللغات والترجمة

 22 2 6 التمريض

 13 3 3 علوم الرياضة والنشاط البدني

 10 2 2 علوم األغذية والزراعة

 4 - 2 الطب

 4 1 1 المعلمين

 3 1 1 الهندسة

 1162.5 161 205 المجمــــــوع
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 (2رقم ) تابع جدول

 

 الطالبات  -2

 

 عدد المتعاونات الكلية
عدد المواطنات 

 منهن
 ساعات التعاون

 88 12 18 العـلــوم

 9 2 2 علوم الحاسب والمعلومات

 519.75 74 82 التربية

 182 7 21 إدارة األعمال

 121 10 14 اآلداب

 84 3 8 الحقوق والعلوم السياسية

 73 4 8 اللغات والترجمة

 1076.75 112 153 المجمــــــــوع
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 (2شكل بياني رقم )

 رجال  –على الكليات  لمتعاونين والسعوديين منهم موزععدد ا

 

 

 رجال  –على الكليات  عدد الساعات موزع
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 (2تابع شكل بياني رقم )

 نساء   –على الكليات  لمتعاونين والسعوديين منهم موزععدد ا

 

 

 نساء  –على الكليات  عدد الساعات موزع
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 ( أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون :3جدول رقم )

 الطالب : ( أ)

 

 عدد الساعات عدد المتعاونين الكليــــة القسم

 107.5 35 الصيدلة الصيدلة اإلكلينيكية

 78 15 طب األسنان الوكالة األكاديمية

 71 10 التربية الثقافة اإلسالمية

 69 8 التربية تربية خاصة

 57 11 العلوم الفيزياء والفلك

 56 9 الحقوق والعلوم السياسية القانون الخاص

 54 8 طب األسنان علوم إصالح األسنان

 49 8 العلوم الطبية التطبيقية صحة األسنان

 40 11 التربية علم النفس

 34 9 العلوم الطبية التطبيقية العلوم اإلشعاعية

 615.5 124 المجمــــــــــــــــــوع

 

 الطالبات : ( ب)

 عدد الساعات عدد المتعاونات الكليــــــــة القسم

 194 30 التربية رياض األطفال

 167.25 26 التربية التربية الخاصة

 118.5 21 التربية المنادهج وطرق التدريس

 94 9 اآلداب الدراسات االجتماعية

 75 9 إدارة األعمال اإلدارة

 73 8 اللغات والترجمة اللغات األوروبية

 721.75 103 المجمـــــــــــــوع
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 ( مؤدهالت المتعاونين والمتعاونات :4جدول رقم )

  ) أ ( مؤدهالت المتعاونين 

 المجمــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــــة

 37 18 19 - الصيدلة

 34 20 8 6 العلوم الطبية التطبيقية

 27 7 21 1 طب األسنان

 21 11 7 3 العلوم

 20 15 5 - التربية

 14 14 - - الحقوق والعلوم السياسية

 12 8 2 2 اآلداب

 12 7 5 - السياحة واآلثار

 7 3 4 - إدارة األعمال

 6 6 - - التمريض

 4 2 2 - اللغات والترجمة

 3 - 1 2 علوم الرياضة والنشاط البدني

 2 2 - - الطب

 2 1 1 - علوم األغذية والزراعة

 1 1 - - المعلمين

 1 1 - - الهندسة

 205 116 75 14 المجمـــــوع
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 مؤدهالت المتعاونات ( ب)

 

 المجمـــوع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس الكليــــة 

 82 5 28 49 التربية

 21 1 20 - إدارة األعمال

 18 2 3 13 العلوم 

 14 2 7 5 اآلداب

 8 1 2 5 اللغات والترجمة

 8 1 7 - الحقوق والعلوم السياسية

 2 2 - - علوم الحاسب والمعلومات

 153 14 67 72 المجمـــــــــوع
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 (4شكل بياني رقم )

 رجال * –مؤدهالت المتعاونين 

 

 نساء * –مؤدهالت المتعاونات 
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 ( مقارنة احتياج دهذا الفصل بفصول سابقة :5جدول رقم )

 

 العام الدراسي
 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الساعات عدد المتعاونين  عدد الساعات عدد المتعاونين 

 1363 199 1824 232 دهـ23/1424

 1417 198 1434,5 202 دهـ24/1425

 1602 229 1764 245 دهـ25/1426

 1901 282 2260,5 306 دهـ26/1427

 2456,5 345 2633,5 366 دهـ27/1428

 2103,5 282 2789 363 دهـ28/1429

 2120,5 306 2208,5 292 دهـ29/1430

 2125,25 314 2240,5 318 دهـ30/1431

 2414,5 350 2050,5 315 دهـ31/1432

   2239.25 358 دهـ32/1433
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 (5شكل بياني رقم )

دهجرية وحتى الفصل األول  1424حتياج لساعات التعاون بين الفصل األول والثاني من العام قارنة االم

 دهجرية. 1433من العام 

 

دهجرية وحتى الفصل األول من  1424مقارنة االحتياج للمتعاونين بين الفصل األول والثاني من العام 

 دهجرية. 1433العام 
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 التعليمية للرحالت الدائمة اللجنة
 

 اللجنة: بف يتعر

 إحدى اللجانهـ ويتم التجديد لها كل سنتين، وهي 1422شكلت اللجنة منذ عام 

الدائمة التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، والتي تعنى بدراسة 

 طلبات األقسام األكاديمية للرحالت التعليمية وفق ضوابط محددة. 

 

 مهام اللجنة: 

  مراجعة الضوابط المنظمة للقيام بالرحالت التعليمية ذات العالقة بمقررات مرحلة

البكالوريوس وتحديد المقررات التي لها صبالة علمية وتحتاج الدراسة فيها إلى 

 رحالت تعليمية في جميع كليات الجامعة. 
 ة دراسة طلبات الرحالت التعليمية التي تقدم من الكليات وبيان مدى توفر الحاج

   بها بعد استيفاء الضوابط المقررة حيالها.   إلى القيام

  .دراسة أي موضوعات أخرى لها عالقة بالرحالت التعليمية 

 

 ضوابط الرحالت التعليمية: 

 ربطها بطبيعة المقرر ومفرداته مع تحديد سبب اختيار توضيح أهداف الرحلة و

 المكان.
 ستؤدى خاللها على أال تزيد  توضيح البرنامج الزمني للرحلة واألنشطة التي

مدة الرحلة عن ثالثة أيام متتالية )األربعاء، الخميس، الجمعة( إال في حالة 

 الضرورة وبناء على مبررات مقبولة.
  وضع ميزانية تفصيلية وفقا  لنموذج الرحالت الطالبية التعليمية )انظر النموذج

 المرفق(.
 تعليمية عن عضو هيئة  ال يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس في كل رحلة

قه معيد أو فني بحيث تكون تدريس واحد وهو أستاذ المقرر ويمكن أن يراف

 ( طالب.11مشرف لكل ) النسبة
  إرفاق قائمة بأسماء الطالب المسجلين أو المتوقع تسجيلهم في المقرر المطلوب

 له الرحلة التعليمية.
 اإلقامة. تحديد وسيلة النقل من وإلى مكان الرحلة وتحديد مكان 
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  تقديم طلب الموافقة على الرحلة إلى سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

بفترة ال تقل  –رئيس اللجنة الدائمة للرحالت الطالبية التعليمية –واألكاديمية 

 عن شهر قبل التاريخ الفعلي للرحلة.
 ءا  يفضل أن تقتصر الرحالت الطالبية التعليمية على المستويات المتقدمة )بد

 من المستوى الرابع فما فوق(.
 

 دهـ: 1432/1433ملخص إحصائية العام الحالي 

طالبا  من مختلف األقسام األكاديمية  167تمت الموافقة في هذا العام على قيام 

عضو  16بالجامعة لعدد من المناطق داخل المملكة، وقد تمت الموافقة على انتداب 

 . ا  يوم 84حاضر، بإجمالي ما بين فني ومعيد وم 35هيئة تدريس، و

 القسم الكلية
عدد  المقرر المستفيد

 الطالب

عدد أعضاء دهيئة التدريس 

 المرافقين
مدة 

 وجهة الرحلة  الرحلة
 باأليام فني/معيد عضو دهيئة تدريس )إن وجد(

 لسياحة واآلثارا
إدارة موارد التراث واإلرشاد 

 السياحي
 3 2 1 61 ترث252

محافظة 

 األحساء
 المنطقة الشرقية 3 2 1 6 حين323 علم الحيوان العلوم

 منطقة الدوادمي 3 2 1 9 حين327 علم الحيوان العلوم

 المنطقة الشرقية 3 2 1 11 حين453حين/375 علم الحيوان العلوم

 المنطقة الشرقية 3 2 1 6 حين425حين/366 الحيوانعلم  العلوم

 منطقة عسير 61 6 8 22 حين465حين/454 علم الحيوان العلوم

 منطقة الدوادمي 3 2 1 11 حين373 علم الحيوان العلوم

 المنطقة الشرقية 3 2 1 22 حين375حين/454 علم الحيوان العلوم

 برنامج 13 1 1 جمع عينات علم الحيوان العلوم

 برنامج  يتم تحديده الحقا   رحالت الحقلية الجيولوجيا العلوم

 منطقة الجوف 3 2 1 21 نجح325نجح/256 اإلنتاج الحيواني علوم األغذية والزراعة

   84 35 16 167     المجموع
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 األكاديمية األقسام تطوير مشروع تنفيذ متابعة لجنة
 

هـددـ، بشددأن 27/12/1431بتدداريخ  334948/21/2إشددارة إلددى قددرار معددالي مدددير الجامعددة رقددم 

وقددددرار معاليدددده  لجنممممة متابعممممة تنفيممممذ مشممممروع تطمممموير األقسممممام األكاديميممممة فممممي الجامعممممةتشددددكيل 

 لمدة عام.    هـ، المتضمن الموافقة على تجديد تشكيل اللجنة11/5/1433بتاريخ 154498/21/2رقم

هـ، لمتابعة تنفيذ 1432/1433( اجتماعات خالل العام الدراسي الحالي 6جنة )فقد عقدت الل 

مشاريع تطوير األقسام األكاديمية العشرة التي فازت بها الجامعة وكذلك مراجعة مشاريع مبادرات تنمية 

يما يلي اإلبداع واالبتكار لمطابقتها شروط ومواصفات وزارة التعليم العالي تمهيدا  للرفع بها للوزارة وف

 -ملخص لما قامت به اللجنة هذا العام:

فيمددا يخددص صددرف الميزانيددة   -كتابيددا  وهاتفيددا   –التنسدديق والمتابعددة مددع وزارة التعلدديم العددالي  -1

 المعتمدة للمشاريع حسب نسب االنجاز.

متابعة تنفيذ المشاريع مع رؤساء فرق العمل وفقا  للجدول الزمندي لكدل مشدروع وطلدب التقدارير  -2

 ية. الدور

معالجددة تعثددر مشددروع "دراسددة وتطددوير الفددرص الوظيفيددة وبددذر ثقافددة المبددادرة لخريجددي كليددة  -3

العلددوم" بوكالددة الكليددة للجددودة. حيددث تددم تسددليمه لفريددق عمددل جديددد السددتكمال عمددل المشددروع 

 والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

 -إن وجددت  -لمالحظدات عليهدا دراسة التقارير الواردة للجنة من فرق العمل بالمشاريع وإبداء ا -4

 أو رفعها لوزارة التعليم العالي.

 

 حيث تم دراسة التقارير التالية:

  تقريددددر فريددددق العمددددل  بمشددددروع   "تطددددوير الخطددددط والبددددرامج الدراسددددية بقسددددم الهندسددددة

 الكهربائية"بكلية الهندسة.

   تقريددر "تحويددل المقددررات الدراسددية إلددى مقددررات الكترونيددة بقسددم اآلثددار" بكليددة السددياحة

 واآلثار.
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   التقرير النهائي لفريق العمل  بمشروع   "تطوير خطة قسم علم النفس"بكليدة التربيدة.والرفع

 به لوزارة التعليم العالي

   .التقرير النهائي لفريق العمدل بمشدروع "التددريب الميدداني للطالبدات " بكليدة إدارة األعمدال

 وإعادته إلى فريق المشروع لألخذ بمالحظات اللجنة.

 

 الزيارات الميدانية: -5

قام فريق مصالر من لجنة متابعدة تنفيدذ مشدروع تطدوير األقسدام األكاديميدة بزيدارة فريدق العمدل بمشدروع 

" بكليددة السددياحة واآلثار.الددذي أكمددل لكترونيممة بقسممم اآلثممارإقممررات الدراسممية إلممى مقممررات "تحويممل الم

 %( من المشروع وكتابة تقرير عن الزيارة.51)

 :حول الطالب في الجامعات السعوديةمتابعة مشروع تطوير استراتيجيات وطرق التعلم المتمركز  -6

" تعزيمممز المممتعلم المممذاتي لمممبعض الممممواد العلميمممة فمممي الجامعمممات أوكدددل إلدددى اللجندددة متابعدددة مشدددروع  

المقدددددم مددددن قسددددم الفيزيدددداء بكليددددة السممممعودية باسممممتخدام النمذجممممة والمحاكمممماة والتعلمممميم االلكترونممممي". 

هددددـ(.حيث قامددددت اللجنددددة بالمتابعددددة مددددع وزارة التعلدددديم 2/7/1432العلددددوم مددددن تدددداريخ توقيددددع العقددددد )

زانيددة المشددروع مددن اجددل البدددء فددي تنفيددذ المشددروع، وقددد اسددتلم العددالي لصددرف الدفعددة األولددى مددن مي

 هـ.24/5/1433فريق العمل بالمشروع الدفعة األولى بتاريخ 

 

 المشاريع الجديدة: -7

تنميمممممة اإلبمممممداع واالبتكمممممار فمممممي الجامعمممممات طرحدددددت وزارة التعلددددديم العدددددالي هدددددذا العدددددام مبدددددادرة " 

تهددددف إلدددى تدددوفير فدددرص تنافسدددية أمدددام   هدددـ،9/6/1433وتددداريخ  62911" بدددالتعميم رقدددم السمممعودية

الجامعددددات السددددعودية وتحفيزهددددا علددددى المزيددددد مددددن اإلبددددداع واالبتكددددار. وقددددد قامددددت وكالددددة الجامعددددة 

للشدددددددؤون التعليميدددددددة واألكاديميدددددددة بتعميمددددددده علدددددددى كافدددددددة كليدددددددات ووحددددددددات الجامعدددددددة بتددددددداريخ 

فات المرفقدددددة هدددددـ، لتقدددددديم العدددددروج والمبدددددادرات وفقدددددا  لكراسدددددة الشدددددروط والمواصددددد14/6/1433

بدددالتعميم المشدددار إليددده. وقدددد قامدددت اللجندددة بمراجعدددة المشددداريع الدددواردة للوكالدددة وفرزهدددا والتأكدددد مدددن 

 مطابقتها للشروط والمواصفات، وبعد ذلك تم رفعها لوزارة التعليم العالي. 
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 الداخلي االبتعاث برنامج
 

 مدن لطالبهدا متميدزة فدرص إيجداد نحدو منهدا ورغبدة الريدادة، نحدو وسدعيها الجامعدة لرؤيدة تحقيقا  

 إثدارة على يعمل جديدا   برنامجا   استحداث تم العمل، لسوق مواكبة لتكون التعليمية المخرجات توجيه خالل

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

 دراسدية مدنح لتقدديم المحليدة الشدركات أو والمؤسسدات الجامعدة بين شراكة لتوفير البرنامج يسعى

 علددى وتشددجيعهم والطالبددات الطددالب ترشدديح علدى البرنددامج ويعمددل. المتميددزين الجامعددة وطالبددات لطدالب

 بهدا، االلتحداق وكيفية أهدافها وأهم المنحة عن تعريفية محاضرات تقديم خالل من المنح هذه في المشاركة

 تسداؤالت علدى لإلجابدة المانحدة الشركات أو للمؤسسات ممثلين ينفذها ومحاضرات زيارات بتنسيق وذلك

 قددد التددي الصدعوبات وتددذليل األساسدية المهددارات لتطددوير عمدل ورش البرنددامج ويقددم. والطالبددات الطدالب

 .البرامج تلك في التسجيل قبل والطالبات الطالب تواجه

 بدإذن مشدرق مسدتقبل بنداء فدي كبير دور له سيكون المنحة هذه على الطالبة أو الطالب حصول إن

 الكامدل المدالي بالددعم الجامعدة فدي البكدالوريوس درجدة إلكمدال الفرصدة إتاحدة خالل من وذلك تعالى، هللا

 العليدا الدراسات مواصلة أو متميزة وظائف على الحصول ثم ومن مهاراته، لتطوير برامج في والمشاركة

 .عالمي مستوى على

 الرؤية: 

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

 الرسالة:

توفير شراكة بين الجامعة والمؤسسات أو الشركات المحلية لتقديم مدنح دراسدية لطدالب وطالبدات الجامعدة 

 .المتميزين تتناسب مع خطط التنمية وتواكب سوق العمل

 األدهدا :

  إثارة جو مدن التندافس البنداء بدين الطدالب والطالبدات لمواصدلة دراسداتهم بتفدوق مدن خدالل تدوفير

 .فرص عمل متميزة

 .رعاية الطلبة المتميزين لمواصلة الدراسات العليا 

 .مشاركة الجامعة في تلبية احتياجات سوق العمل 

 .التعاون مع الجهات المانحة في إعداد مخرجات متميزة من الطالب 

 ستفادة من عائدات البرنامج في تنمية وتطوير األقسام األكاديمية اال 
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 المهام:

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

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

 ماعات وورش العمل بين الجهات المانحة والطالب. التنسيق لعقد االجت 

 التنسيق مع الجهة المانحة في متابعة الطالب.  

 تزويد الجهات المانحة نهاية كل فصل دراسي بتقرير عن المستوى األكاديمي للطالب. 
 التأكد من االلتزام ببنود االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة. 
  األكاديمية التي قد تواجه الطالب الحاصلين على المنح أثناء الدراسة.المساهمة في حل المشاكل 

 البرامج الحالية: 

  طالب منحة جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية   

  طالب القوات الجوية الملكية السعودية   

 طالب شركة سابك 
 رعاية الطالب المتفوقين في الرياضيات والفيزياء واإلحصاء. 
  اية اي السعودية.شركة بي طالب 
 ركة التعهدات والمشاريع اإلنشائية المحدودةطالب ش. 

 :دهـ 3143-2143االنجازات لعام 

 للحصول على منح طالبية  ٪91بمعدالت ال تقل عن  قبول عدد من طالب الخارج المتميزين- 

 الجهة المباشرة :عمادة الطالب.

  ( من الطالب المتميزين من الداخل كل  31قبول عدد ) سنة والحصول على منح داخلية من قبل

 برنامج االبتعاث الداخلي. -شركة سابك 

  ( من الطالب المتميزين من الداخل كل سنة والحصول كمبتعثين من قبل القوات  31قبول عدد )

 برنامج االبتعاث الداخلي. - الجوية 

 معهد األمير  تنسيق مقابالت شخصية لكل طالب  من طالب  القوات الجوية مع المشرف على

ربيع  21ربيع أول إلى يوم االثنين  13سلطان لمتابعة التحصيل الدراسي في الفترة من يوم األحد 

 هـ.1433أول 

 ( 4/ 1تنسيق محاضرة تخصصية .)( في المعهد لطالب القوات الجوية ) الدفعات الثالث

  في كلية الهندسة. 11ب  1هـ في المدرج  1433/  4/ 18مساء  في يوم األحد  6- 5الساعة  من

  4/ 19اجتماع مع الدفعة الرابعة من طلبة القوات الجوية في السنة التحضيرية يوم االثنين 

 1541بالمدرج الشرقي 12:31مارس الساعة 12 هـ الموافق  1433/

  توقيع اتفاقية مع شركةBAE  ( من الطالب  31هـ، لقبول عدد ) 23/12/1433بتاريخ

  نح دراسية.المتميزين للحصول على م
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  إقامة ورشة عمل في كلية الهندسة للتعريف باالتفاقية وترشيح الطالب المتميزين للحصول على

 منح دراسية. 

   
 

  ( 31هـ، لحصول )21/3/1433توقيع اتفاقية مع شركة المشاريع والتعهدات المحدودة بتاريخ

 ب الصيفي. )يحدد التاريخ(طالبا متميزا كل سنة دراسية الرعاية في المجال الدراسي والتدري

 
 

 

 دهـ1432/1433أعداد الطالب المسجلين بالبرنامج لعام 

 عدد الطالب اسم البرنامج م

 125 طالب القوات الجوية الملكية السعودية 1

 41 طالب سابك 2

 BAE 15طالب شركة  3

http://news.ksu.edu.sa/wp-content/uploads/2011/12/DSC_56643.jpg
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 فريق العمل المشر  على فعاليات الوكالة
 

( 31عقددد فريددق العمددل المشددرف علددى فعاليددات وكالددة الجامعددة للشددؤون التعليميددة واألكاديميددة )

 هـ. 1432/1433اجتماعا  خالل العام الدراسي 

لدى إتخداذ العديدد إضدافة إالفعاليات التي نظمتهدا الوكالدة  حيث قام الفريق بالمتابعة واإلشراف على

 من القرارات الهامة بالوكالة.

 -خص لما قام به الفريق هذا العام:وفيما يلي مل

  متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للوكالة. -1

 هـ.1431/1432متابعة إعداد المطوية والتقرير السنوي للوكالة لعام  -2

 .متابعة فعاليات الوكالة الموضحة بالجدول المرفق -3

 .لكتروني للوكالةمتابعة تطوير الموقع اإل -4

التعلم والتعليم بشأن ضوابط تقويم نشـاط عضـو هي ـة التـدري  ركز التميز في دراسة مقترح  م -5
 .المتقدم للترقية

ا ج االستبيان اآللي الـذي قامـت بـه وكالـة الجامعـة للتطـوير والجـود  لقيـا  الجاهزيـة دراسة نت -6
 .لدى الكليات في األسبوع األول من الدراسة

 .إقرار ميزانية أولوية مشاريع الخطة اإلستراتيجية للوكالة -7

 .قترح معالجة موضوع اإلعالنات الدعا ية للوسطاءعداد مإ -8

 اعتماد بصمه للوكالة. -9

 .وضع آلية لرصد فعاليات الوكالة وتوثيقها -11

 عداد  لقاء الوكيل مع وكالء الكليات.اإلشراف على إ -11

 متابعــــــة تطــــــوير موقــــــع الوكالــــــة  الجديــــــد علــــــى الشــــــبكة العنكبوتيــــــه والــــــذي دشــــــن بتــــــاري  -12
 هـ.8/6/1433
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 الفريق:اعضاء 
 ويتكون الفريق من األعضاء التالية أسماءهم:

 
 رئيسا   د/ عبدهللا بن سلمان السلمان (1
  وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  

 نائبا  للرئيس د/ عبدالرحمن بن سعد العنقري (2
    مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية لشؤون الخطط الدراسية 

 عضوا   د/ خالد بن صالح السبيعي (3
   مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للتطوير 
 عضوا   د/ سعود بن ناصر الكثيري (4
   مدير مركز التميز في التعلم والتعليم 
 عضوا   د/ إيناس بنت سليمان العيسى (5
  مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 
 عضوا   د/أمل بنت عبدالعزيز الهزاني (6
  مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية لشؤون الطالب 
 عضوا   د/ زياد بن أحمد األحمد (7
  المشرف على برنامج االبتعاث الداخلي  
 عضوا   د/لينا بنت فهمي حماد (8

  مستشارة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 

 عضوا   د/ خالد بن عبدالكريم بسندي (9

  مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 

 عضوا    أ/خالد بن عبدالكريم العطية (10

  المشرف على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 

 سكرتيرا   أ/ أحمد بن محمد الشهري (11
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 دهـ1433-1432فعاليات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية  
  

 ل عن التنفيذوالمسؤ انعقاد الفعالية تاريخ المدة اسم الفعالية  م

جل أفعالية رأيك يهمنا من  1

 تميز برامجنا الدراسية
  25-2112/2/29   3-7/ 1433/4 يامأخمسة 

 د.خالد بسندي

 د. لينا الحماد

2 
ملتقى جامعة الملك سعود 

األول للحفاظ على ممتلكات 

 الوطن  "ممتلكاتنا غالية "
 هـ 1433/  5/ 25 -23 ثالثة أيام

عميدة أقسام العلوم 

والدرسات الطبية د.ايناس 

 العيسى

فعالية قياس مدى انتماء  3

 منسوبي الجامعة 
 د.زياد االحمد 1433/5/15 مستمره

4 
عداد لندوة هيكلة الكليات: اإل

 الواقع والطموح
 د.خالد السبيعي  7-2112/11/8  21-1433/11/22 يومان

توزيع استبانة قياس مشاركة  5

 الطالب في العملية التعليمية
الفصل الدراسي 

 الثاني
الفصل الدراسي الثاني بحسب تجاوب 

 الكليات في اختيار الشعب
مركز التميز في التعلم 

 والتعليم

6 
ح التميز متابعة برنامج من

 عضاء هيئة التدريسأل
الفصل الدراسي 

 الثاني
 طيلة الفصل الدراسي الثاني

مركز التميز في التعلم 

 والتعليم

7 
 تقويم السنة التحضيرية

الفصل الدراسي 

 الثاني
 طيلة الفصل الدراسي الثاني

مركز التميز في التعلم 

 والتعليم

8 
عداد لندوة "التعليم العالي اإل

للفتاة: من الركود إلى 

 المنافسة"
   يومان

عميدة أقسام العلوم 

والدرسات الطبية د.ايناس 

 العيسى

9 

للشؤون لقاء وكيل الجامعة 

التعليمية واالكاديمية بوكالء 

الكليات للشؤون التعليمية 

 واالكاديمية

 فريق العمل بالوكالة 1433-5-11 ساعتان
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العمادات التابعة 

 للوكالة

 عمادة شؤون الطالب -
 عمادة القبول والتسجيل -
 التحضيريةعمادة السنة  -

عمادة تطوير المهارات
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 عمادة شؤون الطالب

 

عمااادة شااؤون الطااالب هااي إحاادى العمااادات المساااندة التااي تشاارف علااى مجموعااة واسااعة ماان  

األنشطة والرعاية والخدمات الطالبية المسااندة للعملياة التعليمياة بالجامعاة والتاي تهادف فاي مجملهاا إلاى 

ترقية مهاراتهم االهتمام بالطلبة وتهيئة البيئة المناسبة لهم للتحصيل العلمي وتدريبهم في مجاالت إضافية ل

وتنميااة قاادراتهم الذهنيااة والبدنيااة وإعاادادهم بشااكل متكاماال ومتااوازن ليتخرجااوا ماان الجامعااة مااواطنين 

 صالحين قادرين على المنافسة في المجال األكاديمي والوظيفي والمهني . 

والخاادمات وتسااعى العمااادة إلااى تحقيااق رؤيتهااا المتمثلااة فااي التميااز والريااادة العالميااة فااي األنشااطة 

الطالبية من خالل تقديم أنشطة وخدمات طالبية متميزة لتخريج كوادر ذات مهارات عالياة وقاادرة علاى 

المنافسة محليا  ودوليا  من خالل توفير أنشطة ال صفية عالية الجودة وبنية أساسية وتجهيازات فائقاة وفاق 

 أفضل المواصفات العالمية وفق أهدافها المتمثلة في اآلتي:

 

يط وتنفيذ األنشطة الثقافية والعلمية واالجتماعية الرياضاية للطاالب لتحقياق رساالة الجامعاة فاي تخط .1
 إعداد الطالب والطالبات لتتحقق لهم الشخصية المتوازنة المتكاملة.

تدريب الطالب وتنمية مهاراتهم وماواهبهم وتوظيفهاا فاي عمال مثمار ماع اإلفاادة مان أوقاات الفارا   .2
 وحسن توجيهها.

وتنفيذ التوجيه واإلرشاد الطالبي في جوانبه المختلفة األكاديمياة والسالوكية وتاوفير الرعاياة  تخطيط .3
 الصحية والنفسية للطالب.

 توفير السكن المناسب لطالب وطالبات الجامعة والغذاء الصحي . .4

جااح عقد شراكة فعالة بين الطالب والجامعة تساهم في خلق الشعور باالنتماء لادى الطالاب وتعادل للن .5
 في حياته العملية.

رعاياااة الطاااالب ذوي االحتياجاااات الخاصاااة وتاااوفير خااادمات التوجياااه واإلرشااااد لهااام والرعاياااة  .6
 االجتماعية.

رعاية طالب المنح الدراسية غير السعوديين وتوفير اإلسكان والرعاية الصحية واألنشاطة الجامعياة  .7
 المناسبة لهم والتواصل معهم بعد تخرجهم.

ل واإلنصاااف بااين الطااالب وتقااديم االستشااارات القانونيااة الالزمااة لهاام وتبصاايرهم إنماااء ثقافااة العااد .8
 بحقوقهم الجامعية وكيفية الحصول عليها باللجوء إلى القنوات الشرعية والرسمية داخل الجامعة.
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 دهـ1432/1433للعام الجامعي  العمادةإنجازات 

 
 

 تقرير األندية الطالبية
 

اهاب والعمال علاى ملتقاى مهماا  الكتشااف وتطاوير تنمياة المهاارات والموتعد أندية النشاط الطالباي 
اإلبداع لدى الطلبة كما تعد مركز إشعاع عملي وثقافي واجتماعي ورياضي وفني يتايح تشجيع االبتكار و

للطلباة التواصاال ماع رواد هااذل األنشاطة داخاال الجامعاة وخارجهااا ومصادر رئاايس لعارض نتاااجهم حتااى 
مجتمع ومكتسب نفخر باه. وتشارف العماادة علاى أندياة النشااط الطالباي التاي تشاتمل يكونوا لبنة تثري ال

 على أندية عامة وأندية تخصصية وأندية مشتركة.
 

 هـ(1432/1433و  1431/1432جدول مقارنة لبرامج األندية الطالبية لعامي )
 

 عدد المستفيدين عدد المشاركين عدد البرامج عدد األندية الطالبية
1431/1432 1432/1433 1431/1432 1432/1433 1431/1432 1432/1433 1431/1432 1432/1433 

60 68 500 650 6000 7500 110000 135000 
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 عدد المستفيدين عدد المشاركين عدد البرامج عدد األندية الطالبية

60 68 500 650 
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 أنشطة مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي 
 

الجامعااة فااي المجاااالت مركااز التوجيااه واإلرشاااد يشاارف علااى تنظاايم خاادمات اإلرشاااد لطااالب وطالبااات 
األكاديمية واالجتماعية والنفسية والتوعوية والمهنية ,  كما يشارف المركاز علاى عياادة مكافحاة التادخين 
وعيادة التبرع بالدم وكذلك علاى وحادة التوجياه واإلرشااد النفساي واالجتمااعي. وماا يلاي جادول يوضاح 

 هـ(1432/1433األنشطة العامة التي نفذها المركز خالل عام )
 

 المستفيدون التاريخ البرنامج م
 120 8/1/1433 الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف 1

دورة تدريب مدربي مثقفي األقران للشباب للوقاية من تعاطي المخدرات )  2
 32 10/21/4/1433 المرحلة األولى (

 3050  هـ1432-1433برنامج وظيفة للعام الدراسي  3

 2200 هـ10/7/1433 اليوم العالمي للتدخين 4

 3500 خالل الفصل معرض  ) إرشاد( 5
 1020 خالل الفصل مسابقة اللجنة الدائمة لمكافحة التدخين على مستوى الجامعة 6

 5950 خالل العام برنامج التبرع بالدم 7

 15.872 إجمالي
 
 
 

8/1/1433 

10/21/4/1433 

 هـ10/7/1433

 خالل الفصل 

 خالل الفصل

 خالل العام
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 مركز تنمية المهارات الطالبية

 
تشاااارف عمااااادة شااااؤون الطااااالب علااااى مركااااز تنميااااة المهااااارت الطالبيااااة الااااذي يقااااوم بتنساااايق      

الااادورات التدريبياااة فاااي مجاااال الحاساااب اآللاااي ودورات تنمياااة المهاااارت وبنااااء الشخصاااية ودورات 
( دورة اساااتفاد 197هاااـ( )1432/1433اللغاااات األجنبياااة . وقاااد نفاااذت العماااادة فاااي العاااام الدراساااي )

 لبا  وطالبة .( طا3561منها )
 

 هـ  1432/1433د الطالب والطالبات المستفيدين من مراكز تنمية المهارات الطالبية للعام الدراسي ( أعدا2جدول رقم )

 

عدد  عدد الدورات مراكز التدريب م
 المستفيدين

 2687 82 مركز تنمية المهارات الطالبية  )طالب( 1
 1448 76 )طالبات(مركز تنمية المهارات الطالبية بعليشة  2
 674 31 مركز تنمية المهارات الطالبية بالملز )طالبات( 3
 719 8 )إسكان الطالب( تنمية المهارات الطالبيةمركز  4

 3561 197 اإلجمالي
 
 
  

مركز تنمية المهارات الطالبية  
 (طالب)

مركز تنمية المهارات الطالبية 
 (طالبات)بعليشة 

مركز تنمية المهارات الطالبية 
 (طالبات)بالملز 

مركز تنمية المهارات الطالبية 
 (إسكان الطالب)
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 األنشطة الرياضية 
 

شااااركت الجامعاااة, ممثلاااة فاااي عماااادة شاااؤون الطاااالب, فاااي عااادد مااان اللقااااءات الرياضاااية, كماااا       
والت رياضااااية بااااين كليااااات ماااان دورات وبطاااا ا  هااااـ عاااادد1432/1433نظماااات العمااااادة خااااالل العااااام 

 .الجامعة
  

 هـ1432/1433د الطالب المشاركين في النشاط الرياضي للعام الدراسي جدول يوضح أعدا
 

 المشاركينعدد   
 1628 دوري الجامعة والبطوالت الفردية

 588 األنشطة الداخلية
 232 مشاركة المنتخبات
 65330 المنشآت الرياضية

 67778 اإلجمالي
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دوري الجامعة 
 والبطوالت الفردية

 المنشآت الرياضية مشاركة المنتخبات األنشطة الداخلية

232 588 
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 مركز جامعة الملك سعود لذوي االحتياجات الخاصة

 
الخاصااااة وإعاااادادهم نفساااايا  واجتماعيااااا  يهاااادف هااااذا المركااااز إلااااى تهيئااااة الطااااالب ذوي االحتياجااااات 

لمساااعدتهم علااى االناادماج فااي الحياااة الجامعيااة بجميااع أوجااه نشاااطاتها وفعالياتهااا المتعااددة, وذلااك ماان 
د خاااالل ممارساااة بعاااـض األنشاااطة التاااي تتناساااب ماااع ظاااـروفهم وأوضااااعهم االجتماعياااة والجسااادية. وقااا

, يعااااد بعضااااها 433) اسااااتفاد منااااه ( نشاااااطا  23قاااادم المركااااز ) ( طالبااااا  ماااان ذوي االحتياجااااات الخاصااااة 
 نموذجا  فريدا  في تكيف الطالب المعاق مع مجتمعه وتحقيق التفاعل واندماجه مع أفراد المجتمع.

 

 عدد المشاركين البرنامج م
 الطالب الجدد توزيع دليل المركز 1
 الطالب الجدد جولة تعريفيه على مرافق ألجامعه للطالب المستجدين 2
 40 لقاء تعارف الطالب ومنسوبي المركز 3
 11 رحله طويلة داخليه لمدينه تبوك 4
 MBC 15زيارة مجموعه  5
 250 معرض ذوي االحتياجات الخاصة بمعرض العمادة 6
 150 المشاركة بمعرض كليه التربية 7
 50 المشاركة بمعرض الطالبات 8
 2000 العالمي  لإلعاقةالمشاركة في احتفاالت اليوم  9

 400 المشاركة في احتفاالت العصا البيضاء 10
 30 لقاء ترفيهي رياضي ترفيهي 11
 10 المشاركة في دراسة الماجستير من جامعه اإلمام محمد بن سعود 12
 20 زيارة طالب معهد النور بالرياض 13
 15 زيارة مهرجان الجنادرية 14
 20 دورتين تدريبيتين 15
 28 رحله طويلة داخليه ) المدينة المنورة ( 16
 14 زيارة وكيل جامعه طيبه للمركز 17
 30 المهرجان الترفيهي مع ألجمعيه 18
 30 لقاء الدكتور على الزهراني مع الطالب 19
 25 حضور اللقاء مع الدفاع المدني 20
 23 معرض الصم 21
 10 المشاركة في بحث الرهاب 22

رسااالة الاادكتورال  التااوازن فااي التربيااة البدنيااة فااي المشاااركة فااي  23
 ماليزيا

15 

 3186 إجمالي
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 وحدة حماية الحقوق الطالبية 
 

 هـ.1/10/1433هـ وحتى 3/1/1429والتظلمات التي تم الفصل فيها منذ إنشاء الوحدة في  يالشكاو
 

 العدد الجهة

 اللجان الفرعية
 225 طالب
 188 طالبات

 الدائمةاللجان 
 197 طالب
 121 طالبات

 731 المجموع
 
 
 
 
 
 

 اللجان الفرعية طالب  

 اللجان الفرعية طالبات

 اللجان الدائمة طالب

 اللجان الدائمة طالبات
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 عمادة تطوير المهارات

 

م 22/11/2007أنشئت عمادة تطوير المهارات في تاريخ 

بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد 

العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي 

هـ على 22/11/1428/م ب وتاريخ 10093الكريم برقم: 

( وتاريخ 28/46/1428قرار مجلس التعليم العالي برقم )

هـ القاضي بالموافقة على إنشاء عمادة تطوير 2/6/1428

 المهارات بجامعة الملك سعود. 

 الرؤية:

كون صرحا  رائدا  ومتميزا  يقدم خدمات متكاملة لتطوير تأن 

جامعة الملك سعود إضافة إلى القيادات  مهارات أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وطالب

 األكاديمية واإلدارية ومنسوبي الجامعة من إداريين وفنيين.

 الرسالة:

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والطالب والقيادات األكاديمية واإلدارية 

 التقدم والتميز واإلبداع.ومنسوبي الجامعة من إداريين وفنيين بما يضمن تحقيق أعلى مستويات 
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 : Strategic objectivesستراتيجية األهداف اال

ي تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في كافة المجاالت التي تدعم اإلبداع والتميز في أدائهم المهن -1

 ستراتيجية للجامعة(.)الهدف الثاني بالخطة اال

الجامعة )الهدف المساهمة في تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للقيادات اإلدارية واألكاديمية في  -2

 ستراتيجية للجامعة(.التاسع بالخطة اال

تنمية مهارات التوظيف لدى طالب الجامعة إلكسابهم القدرة التنافسية وتأهيلهم لسوق العمل المحلي   -3

 ستراتيجية للجامعة(.العالمي )الهدف الرابع بالخطة االو

)الهدف الخامس تقديم خدمات التدريب في مجال التنمية البشرية لمؤسسات القطاع العام والخاص  -4

 ستراتيجية للجامعة(والسابع بالخطة اال

والعالمي )الهدف األول تعزيز جودة البرامج والخدمات التي تقدمها العمادة لتحقيق التميز اإلقليمي  -5

 للجامعة(.ستراتيجية بالخطة اال

الجامعة )الهدف التاسع بالخطة المساهمة في رفع مستوى األداء الوظيفي والمهني لموظفي  -6

 ستراتيجية للجامعة(.اال

الجامعة )الهدف التاسع بالخطة اإلسهام في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتطوير المستمر لمنسوبي  -7

 ستراتيجية للجامعة (.اال
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 دهـ1433/ 1432م الدراسي إنجازات العمادة في العا

 

 جميع منسوبي الجامعة:

جميع منسوبي جامعة الملك سعود  1432/1433هارات للعام الجامعي مشملت أنشطة عمادة تطوير ال

من أعضاء هيئة تدريس وقيادات أكاديمية وإدارية وإداريين وفنيين ومحاضرين ومعيدين وطالب. وكما 

التدريبية الداخلية )دون الملتقيات أو المعرض المتنقل  يتضح من الشكل التالي وصل عدد الدورات

من منسوبي  6369منها  استفادا  تدريبيا يوم 661دريبية تمثل في مجموعها دورة ت 311بالكليات( إلى 

 الجامعة لجميع الفئات. 
 

 

    

الجامعي ( والدورة وباحتساب أعداد المشاركين في الملتقيات السنوية )الملتقى السنوي األول للتدريس 

التأسيسية الخامسة لبرنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد والدورات الخارجية التي تقام في فصل الصيف 

 يصح أعداد المشاركين بجميع فعاليات وأنشطة العمادة الداخلية والخارجية على النحو التالي:

 النشاط / الفعالية م
 عدد المشاركين

 إجمالي
 سيدات رجال

 6369 2528 3841 الدورات الداخلية بجامعة الملك سعود 1

 105 35 70 الدورات الخارجية )خارج المملكة( 2

 1195 634 561 الملتقى السنوي األول للتدريس الجامعي 3

 300 18 282 الدورة التأسيسية الخامسة لهيئة التدريس الجدد 4

 175 43 132 للتدريساللقاء التعريفي لبرنامج الشهادة المهنية  5

 8144 3258 4886 إجمالي عام

عدد الدورات 
311; التدريبية ;  عدد األيام التدريبية 

661 

عدد الساعات 
2920; التدريبية  

;  عدد المتدربين
6369 

إحصاء عام بالدورات التدريبية التي قدمت لجميع منسوبي 
 هـ1433/1432الجامعة داخليا خالل العام الجامعي 
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وكما يتضح من الشكل التالي فإن عدد الدورات التدريبية التي تنفذ بالقسم الرجالي )الدرعية( تزيد عن 

وعضوات هيئة التدريس  أعضاءاد وذلك يتناسب إلى حد كبير مع أعد تلك التي تنفذ بالقسم النسائي

 بالجامعة وكذلك أعداد اإلداريين. 
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 1433/1432خالل العام الجامعي 
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 السنة التحضيريةعمادة 

 

 الرؤية:

أن يكون برنامج السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود الرائد في تعليم السنة التحضيرية في المنطقة 

 م .2012بحلول عام 

 

 الرسالة :

الشراكات المتميزة واستخدام أحدث وسائل التقنية إلى تطبيق تسعى عمادة السنة التحضيرية من خالل 

برنامج ذي جودة عالية لتأهيل طالب محتالف يتميز بأخالقيات عالية , ويزود الطالب بالمهارات التي 

 يحتاجونها للنجاح في حياتهم األكاديمية والمهنية مع التركيز على اإلبداع وتطوير الذات .

 

 األهداف:

 النضباط وااللتزام والشعور بالمسؤولية .ترسيخ مبادئ ا .1

 تعزيز المهارات القيادية والثقة بالنفس وغرس روح المبادرة . .2

تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات والرياضيات ومهارات االتصال  .3

 والتعلم والتفكير والبحث .

 بداع وتطوير الذات.اإلتشجيع االبتكار و .4

 الطالب لتحقيق تحصيل دراسي متميز واستثمار الحياة الجامعية بشكل أفضل .إعداد  .5

 تحسين مخرجات التعليم الجامعي لينافس الخريجون على الوظائف النوعية . .6

 تعويد الطالب على البيئة المعرفية والتعلم اإللكتروني . .7

 تحسين الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب . .8
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 دهـ1433/ 1432العمادة في العام الدراسي ت نجزمن أبرز ما أ
 

من  اتعددت إنجازات عمادة السنة التحضيرية داعمة  لمعايير الجودة التي يتم تطبيقها بالعمادة, بدء  

, حيث تطوير المناهج ومرورا  بالتقييم وخدمات الطالب والتعلم الذاتي انتهاء  بإجراءات تحسين الجودة

إنجازات عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود, بما تشتمله العمادة يأتي هذا التقرير موضحا  أهم 

 من أقسام ووحدات وإدارات, متبنين عدة محاور تحدد هذل اإلنجازات, وهي على الترتيب:

 :التنمية المهنية للمنسوبين -1

 ضمن اهتمامها بالتنمية المهنية المستدامة, حرصت العمادة على أن يكون هناك تطوير مهني 

مستمر للمدربين األكاديميين ومنسوبي العمادة من خالل َعقد العديد من ورش العمل للبرامج التدريبية 

( ساعة تدريبية 143المختلفة للمنسوبين على المستويين )أقسام الطلبة وأقسام الطالبات(, والتي بلغت )

%( من 95نسبة حضور ) ( برنامجا  تدريبيا  محققين متوسط20( ورشة تدريبية لعدد )45من خالل )

المستهدف, منها ماهو عام لتنمية المهارات العامة الواجب توافرها في المدربين أو المنسوبين, ومنها ما 

 هو نوعي متخصص في طبيعة عمل المدرب أو المنسوب .

 

 شؤون وخدمات الطالب: -2

من المعامالت قامت وحدة شؤون الطالب بالعديد من الخدمات الطالبية مثل: سرعة االنتهاء   

الطالبية: حيث تنوعت معامالت الطالب من الحذف, الحذف والتأجيل, حذف فصل سابق, إعادة 

القيد, تعديل الجدول, رفع الغياب, االختبار البديل, االعفاء من دراسة الجزء العملي بمقرر الصحة, 

المعامالت  والتي كانت تتم بسهولة ويسر ووفق خطوات محددة ومنظمة, وقد بلغ مجموع عدد

 ( معاملة مرفوضة. 518( معاملة مقبولة, )1212( معاملة; منها )1730)

 

 العالقات العامة وخدمة المجتمع: -3

لم تكن عمادة السنة التحضيرية بمعزل عن المجتمع فهي تدعم مستقبل الكليات المختلفة من  

تجال النجاح في كلياتهم المستقبلية, خالل بناء مهارات وقدرات الطالب بالشكل الذي يؤهلهم للُمِضي قُُدما  

األمر الذي َتواكب مع التواصل مع الجهات المجتمعية المختلفة والعمل على تحقيق عدد قياسي من 

, األمر  .ساعات العمل التطوعي, ويتم تغطية ذلك إعالميا  باإلضافة إلى تغطية جميع فعاليات العمادة

 الذي يتضح في اآلتي:
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 على سبيل المثال:  األحداث الوطنية:المشاركة في  -1
 
 حيث تم إقامة خيمة ونشاطات منوعة احتفاال  باليوم الوطني بهدف تعزيز  حتفالية "اليوم الوطني":ا

انتماء الشباب لهذا الوطن وقادته, وجعلهم يدا  بيد لرفعته وتقدمه ونمائه, وقد قام بتنفيذ االحتفالية 

 ( مدرب ومسؤول.100إضافة  إلى ) ( طالب3000عالياتها )وشارك في ف( طالبا , 15وتنظيمها )
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 على سبيل المثال:األعمال التطوعية:  -2
 
  :"( ساعة تطوعية, 36287بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية بالبرنامج )برنامج "أبشر بالخير

 ( طالب بالبرامج المختلفة.7000من خالل مشاركة )

 

 

 :"من خالل طالب ومنسوبي السنة التحضيرية تحقيقا  لروابط التكافل بين أبنااء  حملة "التبرع بالدم
المجتمع ورغبة في إتاحة الفرصة للطالب بالمسااهمة فاي فعال الخيار ومسااعدة المرضاى, وقاد قاام 

 .( طالب  800, وشارك بالتبرع عدد )( طالب4بتنظيم الحملة عدد )
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 :"ف وتزيين المصلى تضمنها حلقة لتعليم القرآن الكريم هي حملة لتنظي حملة "محرابي نور حياتي

وتجويدل استمرت طيلة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي, كما تم تركيب المحراب 
واألقواس الجانبية وتركيب الحواجز التي تحول دون المرور أمام المصلين, واعتنت اللجنة كذلك 

اإلرشادية والكتيبات التوضيحية, وقد قام بالحملة  بتعطير المصليات وتزيينها وتوزيع المطويات
 ( طالب.10)
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 شؤون القبول والتسجيلعمادة 

 

د   عمادة شؤون القبول والتسجيل أحدد أهدم العمدادات الداعمدة فدي الجامعدة مدن خدالل تقدديم كافدة  ت ع 

خدماتها لجميع المستفيدين بأفضــل الوسائــــل واعتماد التقنيـــة في تقديم تلك الخدمات ، والعمل باستمرار 

ـع التعامـددـالت وصـددـوال  لتطددوير منظومددة العمددل داخددل العمددادة بتبنددي الحكومـددـة اإللكترونيـددـة فددي جميـدد

لتحقيــق الجــودة واإلتقــان في تقديم أفضل الخدمات للمساهمة في تسهيل مهام جميع الشدركاء فدي العمليدة 

 التعليمية بما فيهم طالب وطالبات الجامعة ومساعدتهم في تحقيق األهداف المنشودة بإذن هللا.

 الرؤية :

واستقطاب أفضل الطالب بالجامعة للمساهمة في بناء مجتمدع  جيلالريادة والتميز في عمليات القبول والتس

 المعرفة.

 

 الرسالة:
التميز في أداء كافة عمليات وخدمات القبول والتسجيل فدي إطدار يحقدق الجدودة والشدفافية والعدالدة تحقيق  

وأنظمدة عمدل بين الطلبة ، مع التوظيف األمثل للتقنية في كافة العمليات، من خالل عناصر بشرية متميدزة 

محفزة وذات جودة عالية ، والتعداون مدع الشدركاء داخدل  الجامعدة وخارجهدا  للمسداهمة  فدي تنميدة الشدأن 

 األكاديمي والوطني.

 

  األدهدا  اإلستراتيجية:
تحقيق الجودة واالعتماد، وفق معايير الجودة الشاملة لجميع الخدمات واألعمال التي تقدمها  .1

 العمادة .

 داء وتشجيع التميز واإلبداع لدى منسوبي العمادة.تنمية كفاءة األ .2

 تطوير خدمات وعمليات القبول والتسجيل مع التوظيف األمثل للتقنية . .3

 تطوير آليات ومعايير قبول الطالب والطالبات داخل وخارج المملكة. .4

 تنمية الشراكة داخل وخارج الجامعة لتحقيق رؤية ورسالة العمادة. .5
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 دهـ1433/ 1432العمادة في العام الدراسي ت نجزمن أبرز ما أ

 

 دهـ :1433/1434أعداد المقبولين للعام الدراسي 

للعدددام الدراسدددي يوضدددح الجددددول التدددالي أعدددداد الطدددالب والطالبدددات ممدددن تدددم قبدددولهم بالجامعدددة 

 موزعين على كليات الجامعة :هـ 1433/1434

 

 الطالب الزائرون : 

فصل دراسي عددا  من طلبات تقديرا لظروف بعض الطالب والطالبات فإن العمادة تستقبل كل 

لفصل زائر من الطالب والطالبات، وتمكنهم من الدراسة بعد استكمال كافة إجراءاتهم النظامية ل القبو

 . 

عدادا  كبيرة  من إمكانياتها وخدماتها خالل فترة الصيف حيث تستقبل أكما أن الجامعة تتيح كافة 

ن بالفصل الصيفي من كافة جامعات وكليات المملكة، حيث استقبلت العمادة ما يزيد يالطالب  الزائر

 هـ وقد تم توجيهم إلى الكليات المطلوبة.1433/1434طالب في الفصل الصيفي لعام  ( 1511)  على

  

 الكلية
 األعداد التي تم قبولها

 اإلجمالي طالبات طالب

 12339 3913 8462 جامعة الملك سعود
 1750 680 1070 البرنامج الموحد للكليات الصحية
 4809 1737 3072 السنة التحضيرية للكليات اإلنسانية
 4450 1070 3380 السنة التحضيرية للكليات العلمية

 100 - 100 معهد اللغة العربية
 598 - 598 المجتمع بالرياض

 632 426 206 وخدمة المجتمعالدراسات التطبيقية 
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 :دهــ1432/1433المتخرجين للعام الجامعي أعداد 

 هــ1432/1433يوضح الجدول أعداد الطالب والطالبات المتخرجين من الجامعة للعام الجامعي 

 العدد الفصل طالب/طالبات
 3131 321 )طالب(

 2612 322 )طالب(

 530 323 )طالب(

 2752 321 )طالبات(

 2805 322 )طالبات(

 52 323 )طالبات(

 11882 المجموع
 

 الشهادات الجامعية : 

هـ بإعداد وتحرير عدد من الشهادات والتهاني 1432/1433قامت العمادة خالل العام الجامعي 

 لجميع الدرجات العلمية وكانت على النحو التالي :

 

 جدول  يوضح إعداد وتحرير الشهادات لجميع الدرجات العلمية

 درجة الدبلوم درجة البكالوريوس الماجستيردرجة  درجة الزمالة درجة الدكتوراه

111 43 35 600 2 

 

 

 


