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 كلمة العميد :

 

 ، بعده نبي ال من على والسالم والصالة ، وحده الحمد هلل   

 :وبعد 

 وهلل كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح إنجازات  تتوالى  

 :   الهيئتين في ممثلة الحثيثة الجهود  ال تزال  و ، والمنة الحمد 

  ورسالة  ، رؤية تحقيق سبيل في تبذل (واإلدارية ، األكاديمية )

 . للجامعة  االستراتيجية الخطة  من المنبثقة الكلية وأهداف، 

 

  وعلى  ، العامرة جامعتنا في المسؤولين بدعم ثم ، هللا من بفضل العام لهذا اإلنجازات  وتتواصل   

  اإلمكانات  كافة رسخ   الذي المقرن سعد  بن خالد  /الدكتور الجامعة مدير معالي قائدها رأسهم

 الحضاري التطور قيادة في هاتمكان  لتتبوأ ؛ الكلية تطوير خطة في قدما   للمضي حافز أكبر لتكون

 .المحلي المجتمع في

 حافلة متعددة تطويرية بمراحل نشأتها منسنوات  مدى على الكلية مسيرة مرتوقد    

  التعليم  ) : ت مجاال  في محددة أهداف لتحقيق سعيا   ؛ األنشطة مختلف في والعطاءات  باإلنجازات 

 .ع( المجتم وخدمة ، ث البحو ،

  الجامعي  عامال لخال الكلية منسوبات و منسوبي جهود  خالصة ناأيدي بين الذي التقرير هذا إن   

  ؛  مستقبال   ضاعفتست التي الجهود  تلك ، فيها  يبارك أن تعالى هللا نسأل والذي ،هـ  1440/ 1439

  العلوم كلية تبقى؛ من أجل أن  اإلنجازات  وتستمر ، الطموحات  تتحقق كي  النهج نفس على للبقاء

 .المنطقة في مشرفة حضارية   واجهة    برماح اإلنسانية والدراسات 

 

 الحافل   هذا السجل   ، الكلية سجل توثيق التي واألرقام  الحقائق بلغة يتحدث  التقرير وهذا    

  لفترة الكلية ووحدات  ، أقسام جميع مستوى وعلى ، المجاالت  مختلف في والفعاليات  , باألنشطة

 ،والتطور ، والنماء ، العطاء مسيرة  هللا بإذن  لتتواصل الدؤوب  العمل من كامل جامعي عام 

 .واإلبداع  ،والتميز
 

 

 برماح  اإلنسانية والدراسات العلوم كلية عميد

 اليحيى  العزيز عبد بن  بندر / د
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 تمهيديالفصل ال

 لمحة عن الكلية
 لمحة عن الكلية -

 الكليةهداف رؤية ورسالة وأ -

 أقسام الكلية وتخصصاتها -

 وكاالت الكلية ومهامها من أهم وكاالت الكلية  -

 للكلية التنظيمي الهيكل -
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 عن الكلية   لمحة  
 

/م ب 7305كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح بموجب موافقة المقام السـامي رقـم  أت أنش   

ـهــو وافــق معــالي مــدير الجامعــة علــى بــدء الدراســة فــي القســمين ) ــالب 3/9/1430وتــاري  

 هـو1431/1432و البات( مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 

نسانية برماح منذ نشـأتها مسؤولية تكوين جيل من الطالب والدراسات اإلت كلية العلوم تول  وقد    

دراسـات وال ،نجليزيـةاللغـة اإل و ،عمـالاألدارة )إ هـي ةي ثالثـة تخصصـات رئيسـ والطالبات فـ 

تقوم الكلية بوضع الخطـ   واستراتيجيات جامعة المجمعة ،  ار تنفيذ سياسات إوفي (، اإلسالمية

ائمـة لـى الشـراكة الد إضـافة إ ، طوير العملية التعليمية والبحثية في الكليـةاالستراتيجية الالزمة لت

،  السـابقة التطـورات الحاصـلة فـي المجـاالت  ةمتابعـ  ناهيـك عـنوالفعالة مع المجتمـع المحلـي، 

تقوم الكلية بتقديم كافة أوجه الدعم وو  عدادها ومراجعتهاعلى السياسات والخط  عند إ النعكاسها

وتنميـة الـوعي لـدى  ، للمبادرات المتعلقة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي واالنخرا  في المجتمـع

 المستقبليةو وتنفيذاَ لرؤيتها ، المجتمع المحلي وفقا لخطة الجامعة

ي مـن ذووتـوفير الكـوادر الالزمـة  ، يجابي في المجتمـع المحلـيثر اإلتسعى لصنع األوالكلية    

لى مساهمة الكلية إباإلضافة سالفة الذكر، الات تخصصاللسوق العمل الو ني في العالية الكفاءات 

 ، فاهـد أو ، ورسـالة ، عة مـن رؤيـةالخطة االستراتيجية للجام من خالل تنفيذ في خدمة المجتمع 

 نشأت الكليةوأجلها أهداف التي من التدابير الالزمة لتحقيق األ واتخاذ كافة

نجـازات الكليـة فـي جميـع إهـم أحصـائية تلخـ  إعلى ثمانية فصـول  ويشتمل التقرير الحالي   

 مجتمعيةوالو ، داريةإلوا ، البحثيةوالتعليمية،  : المجاالت 

 أوال: الطالب والطالباتو

 والخدمات الطالبيةو ، ثانيا: األنشطة

 ومن في حكمهمو ،ثالثا: أعضاء هيئة التدريس

 والتدريبو ، االبتعاث رابعا: 

 خامسا: األنشطة العلميةو

 سادسا: خدمة المجتمعو

 سابعا: الشؤون اإلدارية والماليةو

 والتوصياتو ، ، والتحديات  نجازات ثامنا: اإل

 هداف االستراتيجية والتفصيليةومربو ة باألداء بالكلية تاسعا: مؤشرات قياس األ
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 :الكلية ورسالتها وأهدافها رؤيةأوأل:  -

 

 :الرؤية (أ)

تنافسية في تحقيق التنمية و والمساهمة بفاعلية ، والعلمي ، كاديميتحقيق الريادة والتميز األ  

 الو نية المستدامةو

 

 :الرسالة ( ب)

من خالل تبني بـرامج وخطـ  دراسـية تراعـي معـايير  قدم برامج تعليمية وبحثية متميزةت   

، وتعزيز  الجودة واالعتماد األكاديمي من أجل تأهيل كوادر و نية قادرة على خدمة المجتمع

 وواإلقليمي ، وتلبية حاجات سوق العمل المحلي مفهوم المسؤولية المهنية

 

 :األهداف (ج )

التدريس والطالب على تحقيق نتـائج توفير مناخ أكاديمي متميز يساعد أعضاء هيئة  (1

 علمية متقدمةو

 لتلبية متطلبات سوق العمل في تخصصات الكلية المختلفةو ؛ تخريج  الب مؤهلين (2

 إثراء ودعم النشا  البحثي ألعضاء هيئة التدريسو (3

 ، تنمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلـي مـن خـالل المسـاهمة فـي المبـادرات  (4

 واالستشاريةو،  لتدريبية، وا والبرامج البحثية

 استقطاب الكفاءات المتميزة محليا  ودوليا و (5

 لكليةواألكاديمي با االعتماد الحصول على  (6

 والمخرجاتو يير التي تحقق وتضمن جودة األداء،تبني وتطوير المعا (7

 

 :القيم المؤسسيةثانياَ: -

 و والجودة اإلتقان (1

 و العمل بروح الفريق (2

 و األصالة (3

 و اإلبداع (4

 و العدالة (5

 و المبادرة (6

 

 :أقسام الكلية وتخصصاتهاثالثاَ:  -

قسـم و ، قسم الدراسات اإلسالميةو ، قسم إدارة األعمال ) : أقسام أكاديمية هي ةتضم الكلية ثالث  

 و( اللغة اإلنجليزية

 

 :قسم إدارة األعمال  (أ

 :أهداف القسم

متخصصـة قـادرة علـى تلبيـة احتياجـات سـوق  علميـة إداريـةإعداد وتأهيل كـوادر  (1

 العملو

 ، اهمة في تطوير المعرفـة اإلنسـانيةللمس؛  تعزيز قدرات البحث العلمي واألكاديمي (2

 وتو ينهاو ، ونشرها
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 مواكبة التطورات العلمية في مجال التخص  بمراجعة وتطوير الخطة الدراسيةو (3

وحل  متطلبات تطوره وتلبية ، المختلفةفي خدمة قطاعات المجتمع المشاركة الفعالة  (4

 مشاكلهو

 :قسم الدراسات اإلسالمية  (ب

 :أهداف القسم

 و(الكتاب والسنة) : الرئيسينمن مصدريها المستمدة ترسي  العقيدة الصحيحة  (1

 معاصرةو قضايالمعرفة حكم هللا فيما يستجد من  ؛ إعداد المؤهلين (2

 وفي وجدان الطالب والطالبات  واألخالق اإلسالمية غرس القيم (3

م لتدريس العلوم اإلسالمية فـي مراحـل التعلـي وتخريج كوادر علمية متخصصة تعليم (4

إلعداد جيل قادر علـى الوفـاء بالمتطلبـات الواجبـة  ؛ قبل الجامعي، والتعليم الجامعي

 وو نهو ،عليه تجاه دينه

 داد البحوث المتخصصةووإع ، مم والتعليمية المعينة على التعلتهيئة البيئة العل (5

توظيف التقنية فـي خدمـة العلـوم الشـرعية، وتنميـة مهـارات  قادر علىتخريج جيل  (6

 التعامل اإليجابي معهاو

 :قسم اللغة اإلنجليزية ج( 

 :أهداف القسم

 عداد خريجين مؤهلين لسوق العملوإ (1

 بداع وحل المشكالت والتعلم الذاتي لدى الطالبو تطوير مهارات التفكير واإل (2

 والتطوير المستمر ألداء عضو هيئة التدريس (3

 تشجيع المشروعات البحثية ألعضاء هيئة التدريسو (4

 استقطاب الكفاءات المميزة محليا ودولياو  (5

 وتحقيق الجودة في جميع الممارسات التعليمية والبحثية واإلدارية (6

 وواإلدارية ، والبحثية العلمية ، ري لالرتقاء بالممارسات تقييم أداء القسم بشكل دو (7

 والقيام بدور فعال في خدمة المجتمع المحلي (8
 

 :وكاالت الكلية ومهامهارابعاَ :  -

 شؤون التعليميةلوكالة الكلية ل

 :أهداف الوكالة

والعمـل علـى تطويرهـا بمـا  ، لتعليميـةوالبرامج الدراسية في األقسام ا قويم الخط ت (1

والجهات ،  لتعاون مع عمادة التطوير والجودةباهدافها أومع رسالة الجامعة  يتماشى

 تساعد على تطوير البرامجو المعنية بالجامعة مع توفير قواعد بيانات أكاديمية

والتعليم  ، التعلم عن بعد  : التوسع الكمي والكيفي في برامج التعليم غير التقليدي مثل (2

 ووالتعليم الموازي ، اإللكتروني

 لياتهاوآو ، وسياسات القبول والتسجيل ، االرتقاء بمستوى الخدمات الطالبية (3

مــا والبــرامج الدراســية ب ، ، والمعــايير الخاصــة ببنــاء الخطــ  تطــوير المواصــفات  (4

 األكاديميوواالعتماد  ، يتوافق مع معايير ضمان الجودة

تحقيـق جـودة المخرجـات ل ؛ والكليـات  ، اون األكـاديمي مـع مختلـف القطاعـات التع (5

 التعليميةو

والبـرامج  ، واألقسـام ، بمـا يخـدم اإلدارة الفاعلـة للكليـةتطوير الهياكـل األكاديميـة  (6

 بطريقة مثلىوالمنشودة هداف األيقودها إلى تحقيق من ثم  و ، األكاديمية

 

 :التابعة لوكالة الشؤون التعليميةالوحدات 

 ووحدة الخط  والبرامج الدراسية (1
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 والمعامل والتجهيزات وحدة  (2

 ولكترونيالتعليم اإل وحدة  (3

 والجداول واالختبارات وحدة  (4

 وحدة دعم الطالبو (5

 

 وكالة الكلية للتطوير والجودة

 :أهداف الوكالة

ت وورش عمـل فـي لقـاءات ودوراترسي  ثقافة الجودة في بيئة الكلية من خالل عقد  (1

 عتماد األكاديميومجاالت الجودة واال

 تقويم األداء وضمان الجودة لوحدات الكلية اإلدارية واألكاديميةو (2

 تحقيق أهداف الكلية المتعلقة بتطبيق الجودة الشاملةو (3

السـعي ومـن ثـم  ، التواصـل المسـتمر مـع المعنيـين والمسـتفيدين مـن أنشـطة الكليـة (4

 ورضاهم عن الخدمات المختلفة المقدمة لهمو ، آرائهملمعرفة 

إعداد وتنفيذ ومتابعـة البـرامج التدريبيـة التـي تسـاهم فـي تطـوير مهـارات منسـوبي  (5

 الجامعةو

كـاديميين أالتحسين المستمر لعمليات الجودة وتطوير المهارات لمنسـوبي الكليـة مـن  (6

 داريينوإو

 بتطبيق الجودة الشاملةو تحقيق أهداف الكلية المتعلقة (7

 العمل على تحقيق االعتماد األكاديمي الو ني والدولي لبرامج الكليةو (8

 الوحدات التابعة لوكالة التطوير والجودة

 ومان الجودةوحدة ض (1

 ووحدة االعتماد األكاديمي (2

 ووحدة التخطي  والتطوير (3

 ووحدة التدريب  (4

 والقياس والتقويموحدة  (5

 

 :للدراسات العليا والبحث العلميوكالة الكلية 

 :أهداف الوكالة

 ، واألكاديميـة لهـم علـى أسـس علميـة ، يم االستشـارات العلميـةوتقد ،  العناية بالمبتعثين (1

 ونظامية و

 للعمل في الكليةو؛  وحملة الشهادات العليا ، من المبتعثين استقطاب الكفاءات المتميزة (2

بيئـة علميـة  وفير مـن أجـل تـ ؛  قضايا المجتمع المحلـيدراسة و ، العناية بالبحث العلمي (3

 مناسبة و

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي والترجمة و (4

 والعالمية و مع الجامعات المحليةالتعاون المعرفي  (5

 ، ، ومــن فــي حكمهــم فــي حضــور المــؤتمرات  تنظــيم مشــاركة أعضــاء هيئــة التــدريس (6

 وليةوالندوات والدورات المحلية والدو

 ومعاونيهمو ، أعضاء هيئة التدريستسهيل إجراءات ترقية  (7

 وأعضاء هيئة التدريس بالكليةو والمعلومات الحديثة للطالب  توفير مصادر المعرفة (8
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 :لوحدات التابعة لوكالة الدراسات العليا والبحث العلميا

 ووحدة الدراسات العليا (1

 ووحدة البحث العلمي (2

 وعلميةشؤون الالوحدة  (3

 ووحدة خدمة المجتمع (4

 
 

 :شؤون الطالبيةلوكالة الكلية ل

 :أهداف الوكالة

للتحصـيل العلمـي المتميـز، ؛  رفـع مسـتوى قـدراتهمو ، والطالبات  الطالب تنمية مواهب  (1

تعليميــة تربويــة  وذلــك مـن خــالل مســاعدتهم فـي تهيئــة بيئـة ، والمشـاركة فــي األنشـطة

 ومحفزةو ،أكاديمية متميزة

،  وثوابتهـا الو نيـة ، وانتمائهـا ، تحـاف  علـى هويتهـا للطـالب تكوين شخصية متوازنة  (2

 وتلتزم بتعاليم الدين اإلسالميو

 واإلبداعو،  ، والمنافسة والحوار، والتعلم ، تعزيز ثقافة المشاركة (3

تابعـة األنشـطة وم فـي تخطـي  وتنفيـذ ، والمشـاركة الجمـاعي لعمل تعويد الطالب على ا (4

 والغذائيةو،  ، والخدمات السكنية الطالبية المختلفة

وخدمـة ،  وذوي االحتياجـات الخاصـةالمتميزين المتفوقين،  الطالب المشاركة في رعاية  (5

وإرشـاد ،  ، والتربويـة والنفسـية،  ة إلـى تقـديم المسـاعدة االجتماعيـةباإلضـاف،  المجتمع

 الطالبو

 والتقيد باألعراف واألنظمةو، وتعزيز روح االنضبا  الجامعي تنمية (6

 

 :الوحدات التابعة لوكالة شؤون الطالب

 ووحدة األنشطة الطالبية (1

 ووحدة القبول والتسجيل (2

 ووحدة النشا  الطالبي (3

 ووحدة اإلرشاد الطالبي (4

 ووحدة التغذية (5

 ووحدة الخريجين (6
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 : الطالب والطالباتالفصل األول
 

 وأعداد الخريجين خالل ، إجمالي أعداد الطالب والطالبات ) المستجدين والمقيدين ( 1-1

 .هـ 1440/ 1439العام الجامعي 

 البكالوريوس : مرحلة الدراسة -1-1-1

 الخريجين للعام الجامعي الحالي، و المقيدينو،  توزيع الطالب المستجدين -1-1-2

 (. هـ 1440/ 1439)

 (هـ1439/1440)كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح للعام الجامعي الحاليفي  الطالبيبلغ إجمالي عدد     

إجمالي المقيدين بالكلية بلغ  ،  الب(1151و  ،  البة 1524بين موزعين 2675( في كافة مستويات البكالوريوس

في جميع  ( الب مستجد 616) ( كما تم تسجيل قبول الب 741، البة 997)(  الب و البة 1738)

من الخريجين  رابعةهذه السنة بدفعة  الطالبوتوجت مجهودات  ، البة( 311)التخصصات من بينهم 

  الب(و105و  ،  البة216موزعين بين  321) حيث بلغ عددهم اإلجمالي ، والخريجات بمرحلة البكالوريوس

 العام خالل والخريجين, والمقيدين , المستجدين والطالبات الطالب أعداد إجمالي توزيع 1-1-1الجدول يبين 

 والجنسيةو الجنس:  حسب الحالي الجامعي

 

 

 

 

 

 

312 331

972

1199

115 167

ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى

المستجدون المقيدون الخريجون

المستجدون والمقيدون والخريجون: 1-1-1شكل 

 الحالي  ( : إجمالي أعداد الطالب والطالبات ) المستجدين والمقيدين ( وأعداد الخريجين خالل العام الجامعي 1-1-1جدول ) 

 

 المجموع الخريجون المقيدون المستجدون

  المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 3058 275 162 113 2143 1181 962 640 330 310 سعودي

 38 7 5 2 28 18 10 3 1 2 غير سعودي

 3096 282 167 115 2171 1199 972 643 331 312 المجموع

 النسبة المئوية
10.08

% 
10.69% 20.77% 31.4% 38.73% 70.12% 3.71% 5.39% 9.11% 100 % 
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،  في العام الدراسي الحالي  ينوالمقيد ينوالخريج ديناد المستجأعد 1-1-1والشكل رقم  1-1-1يرصد الجدول    

كما  ، كبر من نظيرهم في الطالب للعام الدراسي الحاليأقسام الطالبات أن عدد الخريجات في أومنهما يتبين 

 هـو1439/1440للعام الجامعي  الطالبقسام أمن نظيرها في  كبرأ قسام الطالباتأعداد المقبولين في أن أيتضح 

 

 

الخريجين حسب الجنسية للعام الجامعي  و ، والمقيدين،توزيع الطالب المستجدين -3-1-1

 الحالي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 غير السعوديين يمثل عدد ن أفي حين  ، %99ن عدد الطالب السعوديين في الكلية نسبتهم أ 2-1-1يوضح الشكل 

 جمالي عدد الطالبوإ% فق  من 1

 

 

 

 

 

99%

1%

توزيع الطالب حسب الجنسية: 2-1-1شكل 

سعودي

غير سعودي

: المستجدون والمقيدون والخريجون طبقا للجنسية2-1-1جدول   

 المجموع الخريجون المقيدون المستجدون  

 3058 275 2134 640 سعودي

 38 7 28 3 غير سعودي

 3096 282 2171 643 المجموع

 % 100 %9.11 %70.12 %20.77 النسبة المئوية
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توزيع الطالب المستجدين , و المقيدين , و الخريجين حسب الجنس للعام الجامعي  -4-1-1

 هـ(.  1440/ 1439) الحالي

 

: المستجدون والمقيدون والخريجون 3-1-1جدول 

 طبقا للجنس
 الجنس المستجدون المقيدون الخريجون المجموع

 ذكور 312 972 115 1399

 اناث 331 1199 167 1697

 مجموع 643 2171 282 3096

 

 

 
 

في   ، %55بلغ نسبة الطالبات ت حيث ، قل من عدد الطالباتأن عدد الطالب في الكلية أ  3-1-1يوضح الشكل  

الطالبات الشديد على  يوضح حرص  الكليةو وهو مافي  العدد اإلجمالي% من  45ما نسبتهحين يمثل الطالب 

 التسلح بالعلمو 

 

 

 حالة الطالب:أعداد الطالب والطالبات حسب  -2-1

 : مرحلة الدراسة : البكالوريوس.1-2-1

 : أعداد الطالب في الكلية وفقا للحالة: 1-2-2
والوضـــعية اإلداريـــة للعـــام الجـــامعي , والجـــنس , حســـب القســـم  الطـــالب( توزيـــع 1-2-1نجـــد بالجـــدول )

 و(هـ1439/1440)

 

 
 

 الحالي حسب القسم والجنس والوضعية اإلدارية للعام الجامعي  الطالب( توزيع 1-2-1جدول ) 

 القسم

 الدراسات اإلسالمية اللغة اإلنجليزية إدارة أعمال

 المجموع

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

45%
55%

توزيع الطالب حسب الجنس: 3-1-1شكل 

ذكور

اناث
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 103 19 13 23 12 17 19 مؤجل

 282 36 61 33 35 46 71 متخرج

 157 29 33 20 24 28 23 معتذر

 112 19 18 17 23 20 15 مفصول أكاديمًيا

 2171 560 390 198 215 441 367 منتظم

 127 23 18 20 22 23 21 منسحب

 144 38 18 27 20 26 15 منقطع عن الدراسة

 3096 724 551 338 351 601 531 المجموع

 

 

 
 

 

 

 

 والمنسحبين، والمفصولين، ذرين،المعت الطالبن عدد أ 1-2-1والشكل ( 1-2-1نالح  من خالل الجدول )

االعتبار عين في  أخذناذا إوهي تعتبر نسبة مقبولة جدا  ،%17.44لى إتصل نسبتهم والمنقطعين عن الدراسة 

لى  إفي حين تصل نسبة الطالب والطالبات المنتظمين في العملية الدراسية  ، الحاالت الخاصة بالطالب والطالبات

ب كتروني للغياب مما جعل الطاللاهتمام الجامعة بعملية الرصد اإل وهي نسبة جيدة وسببها ،%82.55نسبة 

 و، ومراعاة أهميتهملتزمين بعملية الحضور 

 

 

 

 : أعداد الطالب والطالبات وفقا للحالة الدراسية:  1-2-3

 
 ( توزيع الطالبات طبقا لحالتهم الدراسية 1-2-2جدول ) 

 القسم  إدارة أعمال اللغة اإلنجليزية الدراسات اإلسالمية المجموع

 مؤجل 19 12 13 44

3%

9% 5%
4%

70%

4%

5%

توزيع الطالب طبقا للحالة: 1-2-1شكل 

مؤجل

متخرج

معتذر

مفصول أكاديميًا

منتظم

منسحب

منقطع عن الدراسة
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 متخرج 71 35 61 167

 معتذر 23 24 33 80

 أكاديمًيامفصول  15 23 18 56

 منتظم 367 215 390 972

 منسحب 21 22 18 61

 منقطع عن الدراسة 15 20 18 53

 المجموع 531 351 551 1433

 

 

 

 
 

 ،ات والمنسحب ،ت والمفصوال ،ات المعتذر أن عدد الطالبات 2-2-1( والشكل 2-1-1نالح  من خالل الجدول )

حين تصل نسبة الطالبات  في ، وهي تعتبر نسبة مقبولة جدا ، %18لى إ عن الدراسة تصل نسبتهم اتوالمنقطع

 وهي نسبة جيدةو ،%82نسبة  إلىفي العملية الدراسية   اتالمنتظم

 
 الدراسية  ن  طبقا لحالته  البات ( توزيع الط 1-2-3جدول ) 

 القسم  عمالاألإدارة  اللغة اإلنجليزية الدراسات اإلسالمية المجموع

 ةمؤجل 17 23 19 59

 ةمتخرج 46 33 36 115

 ةمعتذر 28 20 29 77

 أكاديميًا ةمفصول 20 17 19 56

 ةمنتظم 441 198 560 1199

 ةمنسحب 23 20 23 66

 عن الدراسة ةمنقطع 26 27 38 91

 المجموع 601 338 724 1663

 

 

 

 

1%10%
3%2%

82%

1%1%

توزيع الطالبات حسب حالتهم الدراسية: 2-2-1شكل 

مؤجل

متخرج

معتذر

مفصول أكاديميًا

منتظم

منسحب

منقطع عن الدراسة
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جمالي عدد  إ% من 5يمثل  رات:المعتذالباتأن عدد الط 3-2-1( والشكل 1-2-3نالح  من خالل الجدول )

تصل   عن الدراسة اتوالمنقطع ،%7و1يمثل  ات،والمنسحب% فق  6و1يمثل  تالمفصوالالطالبات و ،البات الط

في العملية الدراسية   اتمالمنتظ الباتفي حين تصل نسبة الط ، وهي تعتبر نسبة مقبولة جدا ،%6و4لى إ ن  نسبته

 وهي نسبة جيدةو ،%80لى إ

 

 

 الماضية.  سنواتالوالطالبات خالل  الطالبتطور أعداد 1-3

 خالل السنوات السابقة: ينأعداد الطالب والطالبات المستجد: تطور  1-3-1

تطور  1-3-1 ونعرض في الجدول  ، للكلية منذ افتتاحها ينأعداد الطالب والطالبات المستجدنالح  تطورا في 

لى العام الجامعي الحالي  إهـ  1434/1435دارية والجنس من العام الجامعي حسب حالتهم اإل بعدد الطال

 هـ سنويا و 1439/1440
 هـ(. 1439/1440) إلى العام الجامعي هـ(1432/1432) والحالة الدراسية من العام الجامعي  ب( يبيّن تطور عدد الطال1-3-1)  جدول

الحالة  هـ 1434/1435 هـ 1435/1436 هـ 1436/1437 هـ 1437/1438 هـ 1438/1439 هـ 1439/1440

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور الدراسية

 المستجدون 254 205 237 204 227 200 211 268 311 305 331 312

 المقيدون 917 323 946 717 1357 678 1695 1148 1582 1341 1181 962

 الخريجون 0 0 90 21 225 51 208 64 216 105 162 113

 جمالياإل 1171 528 1273 942 1635 1103 2114 1480 1751 2109 1674 1387

 

 

 

 

 

 

1%6% 4%2%

80%

2%5%

توزيع الطالبات حسب حالتهن الدراسية: 3-2-1شكل 

مؤجل

متخرج

معتذر

مفصول أكاديميًا

منتظم

منسحب

منقطع عن الدراسة



17 
 

 
 

 

 والمستجدين في تزايد مستمر كل عامالطالبات الطالب و ن عدد أ 1-3-1نالح  من الشكل 

 

 خالل السنوات السابقة: ينأعداد الطالب والطالبات المقيد تطور:  1-3-2

 

 
 

 

ـهــ قــد  1439/1440بالكليــة خــالل العــام الجــامعي  اتالطالبات المقيــد جمالي عددإأن  2-3-1نالح  من الشكل 

وبارتفــاع  ، الســابقذروتــه العــام  ينالمقيــدعــدد الطــالب  وصــل بينمــا ، % عن العام السابق66و6بنسبة  نخفضا

 .عداد الطالب والطالبات المقيدين في العام الجامعي الحاليأنه قد حدث انخفاض في أو و%  8و16مقداره 

 

 

 

 

 

 

 

254 237 227 211

311 331
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تطور عدد الطالب المستجدين بالكلية حسب الجنس خالل: 1-3-1شكل 
السنوات الماضية

ذكور

اناث
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تطور عدد الطالب المقيدين بالكلية حسب الجنس خالل : 2-3-1شكل 
السنوات الماضية

ذكور

اناث
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 خالل السنوات السابقة: ينالخريج: تطور أعداد الطالب والطالبات  1-3-3

 

 

 

 
 

 انخفض في العام الحالي عن العام السابقو قدأن عدد الخريجين من قسم الطالبات  3-3-1نالح  من الشكل 

 

 الطالب والطالبات المطوي قيدهم.   1-4

ويمثلــون فــي العــام الحــالي  ، يمثل الطالب المطوي قيدهم مجموع المنسحبين والمنقطعــين والمفصــولين أكاديميــا  

المطــوي  بغلــب الطــالأن أونالحــ   ، الكليــة بجمالي  الإ% من 62و5أي بنسبة تساوي   ،  البا و البة 217

 قيدهم من المنقطعين عن الدراسةو

 هـ  1440-1439المطوي قيدهم حسب القسم والجنس للعام الجامعي  ب( الطال 1-4-1جدول ) 

 القسم

 الدراسات اإلسالمية اللغة اإلنجليزية عمالاألإدارة 

 المجموع

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 112 19 18 17 23 20 15 مفصول أكاديمًيا

 127 23 18 20 22 23 21 منسحب

 144 38 18 27 20 26 15 منقطع عن الدراسة

 383 80 54 64 65 69 51 المجموع

 

% 35ذ بلغت نسبتهم إ ب ،أعلى نسبة من إجمالي الطال سالميةالدراسات اإل المطوي قيدهم في قسم بيمثل الطال

اللغــة في حــين بلغــت نســبة قســم ،  % 31.33عمال بنسبة دارة األإقل نسبة في قسم أو ،  الب و البة 134بعدد 

  1-4-1كما هو موضح بالشكلين  %33.7 نجليزيةاإل
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تطور عدد الطالب الخريجين بالكلية حسب الجنس خالل : 3-3-1شكل 
السنوات السابقة

ذكور
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ادارة اعمال لغة انجليزية دراسات اسالمية

الطالب المطوي قيدهم حسب القسم: 1-4-1شكل 
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 الطالبية األنشطة: الثاني الفصل
 

 -: الحالي الجامعي للعام الطالبية األنشطة إجمالي2-1-1
تعتبر األنشطة الطالبية من ضرورات العملية التعليمية في الحياة الجامعية، كونها البيئــة الخصــبة للكشــف عــن    

في شتى مجاالت الحياة، وتشكل وجدانهم األخالقــي والــديني  بات والميول التي يتمتع بها الطالالمواهب واإلمكان

وتتمتــع كليــة العلــوم والدراســات  ووأيضا العملي على أسس إيمانية راســخة مســتمدة مــن ديننــا الحنيــف ، والعلمي

شــطة مــن اإلنسانية برماح بتميز أعضاء هيئة التدريس والقيادات اإلدارية الذين يسعون إلــى تــوفير مثــل هــذه األن

  .والعلمية والعملية ، والمناسبات الو نية ، وفعاليات األيام العالمية، صفية ال ل األنشطة الصفية والخال

 

 :لعدة أهداف منها الباتالط، و تسعى الكلية لتوفير أنشطة مختلفة ومتنوعة للطالبومن هذا المنطلق 

 تطوير شخصية الطالبووتكوين  •

 وصقل مواهبهواكتشاف  •

 تجاه اآلخرينو تنمية إحساسه بذاته و بمسؤوليته  •

تعليميــة، و،  اجتماعيــةو،  ثقافيــةو ، تعمل وحدة األنشطة الطالبيــة علــى تنظــيم أنشــطة دينيــة في هذا اإل ار

حســب  كــل  ،  لمشــاركة لالســتفادة وا ر عدد من الطــالب والطالبــاتإلتاحة الفرص ألكب ؛ رياضيةتربوية وو

 ووميوله اهبهمو

 
 هـ  1439/1440لعام الجامعي ل: عدد االنشطة الطالبية   1-1-2جدول 

 نوع النشاط  طالب  طالبات  مجموع  النسبة المئوية 

 تعليمي  14 13 27 45.00%

 ثقافي  9 9 18 30.00%

 اجتماعي  7 1 8 13.33%

 ديني  2 0 2 3.33%

 صحي 0 3 3 5.00%

 رياضي  2 0 2 3.33%

 مجموع  34 26 60 100%

 
 

 
 

 

 

 

45%

30%

14%

3%
5% 3%

نسب االنشطة المقدمة من الكلية طبقا للنوع: 1-1-2شكل 

تعليمي

ثقافي

اجتماعي

ديني

صحي

رياضي
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نشطة المقدمة من الكليــة لقســمي الطــالب والطالبــات للعــام الجــامعي العدد الكلي لأل 1-1-2ويرصد الجدول 

للعــام الحــالي اســتحوذ علــى  التعليميــةنشطة ن االهتمام باألأ 1-1-2كما يتضح من الشكل  ـ وه1439/1440

نشــطة % مــن نســبة األ30علــى  الثقافيــةنشــطة و كمــا اســتحوذت األنشطة المقدمة% من مجموع األ45نسبة 

 المقدمةو

 

 
 

 وتــم ، نشطة الطالبية المقدمة من الكلية للطالبــات فــي العــام الدراســي الحــالياأل 2-1-2ويوضح الشكل رقم 

 دراك لطالبات الكليةولزيادة الوعي واإل ؛ نشطة الثقافية والتعليميةالتركيز في العام الحالي على األ
 

 

 
 

 

 

 وتــم ، نشطة الطالبية المقدمة من الكليــة للطــالب فــي العــام الدراســي الحــالياأل 3-1-2الشكل رقم ويوضح 

 لطالب الكليةو والتعليمية نشطة الثقافيةالتركيز في العام الحالي على األ

 نشطة المقدمة بالتفصيلواأل 3-1-2و  2-1-2وضح في الجداول وفيما يلي ن

  

13

9

1 0

3

تعليمي ثقافي اجتماعي ديني صحي

االنشطة المقدمة من الكلية لقسم الطالبات: 2-1-2شكل رقم 

14

9

7

2

0

2

تعليمي ثقافي اجتماعي ديني صحي رياضي

األنشطة المقدمة من الكلية لقسم الطالب: 3-1-2شكل رقم 
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 األنشطة الطالبية التي قدمتها الكلية للطالبات ( 2-1-2جدول رقم )

أعداد  نوع النشا   األنشطة  م

 المستفيدات

 الجهة المنفذة 

 قسم إدارة األعمال  15 ثقافي الجودة وأهميتها 1

 نجليزية قسم اللغة اإل 16 ثقافي الجودة دليلك إلى االعتماد األكاديمي 2

 رشاد التوجيه واإل  12 صحي  الصحة النفسية  3

 وحدة خدمة المجتمع 25 صحي  لغة الجسد ودورها في العملية التعليمية 4

 وحدة المجتمع  25 تعليمي فن كتابة السيرة الذاتية  5

 وحدة خدمة المجتمع 22 ثقافي كيفية االستعداد للمقابلة الشخصية  6

 وحدة المجتمع  22 تعليمي ثناء المحاضرات أتدوين المالحظات  7

 وحدة المجتمع  25 ثقافي الوصايا العشر للتميز الدراسي  8

 نجليزية قسم اللغة اإل 19 ثقافي مهارات الخطابة والعرض  9

 وحدة المجتمع  26 صحي  استراتيجيات خفض القلق  10

 وحدة القياس والتقويم 5 تعليمي االستعداد لالختبارات  11

 كاديمي رشاد األوحدة اإل 4 ثقافي كاديميرشاد األاإل 12

 وحدة المجتمع  25 تعليمي همية المكتبةأ 13

 وحدة المجتمع  14 تعليمي دارة الوقت إفاعلية الذات و 14

 نجليزية قسم اللغة اإل 10 ثقافي سبع عادات من الناس فعالة  15

 وحدة المجتمع  13 تعليمي كتابة البحث العلمي 16

 عمال األدارة إقسم  20 تعليمي ساسيات عملية في المحاسبة المالية أ 17

 وحدة المجتمع  10 تعليمي السيرة الذاتية 18

 وحدة المجتمع  32 ثقافي يجابيتي سر نجاحيإ 19

 وحدة الخط  والبرامج  10 تعليمي كيفية بناء الجدول الدراسي  20

 وحدة المجتمع  14 تعليمي كتابة السيرة الذاتية 21

 كاديمي رشاد األوحدة اإل 29 ثقافي كاديميرشاد األاإل 22

 وحدة خدمة المجتمع 21 اجتماعي العمل التطوعي  23

 قسم إدارة األعمال  17 تعليمي -2-ساسيات عملية في المحاسبة المالية أ 24

 عمال األدارة إقسم  12 تعليمي -3-ساسيات عملية في المحاسبة المالية أ 25

 نجليزية قسم اللغة اإل 11 تعليمي نجليزية عداد سيرتك الذاتية باللغة اإلإكيفية  26

 
 

 
 ( األنشطة الطالبية التي قدمتها الكلية للطالب  3-1-2جدول رقم )

عدد  النشاط   تاريخ

 المستفيدين

 الرقم  اسم النشا   نوع النشا  

 1 املستجدين  بالطالب الجامعة مدير  معالي لقاء تعليمي 40 16/9/2018

 2 املستجدين  للطالب تعريفًيا لقاًءا   تنظم الطالب لشؤون الكلية وكالة تعليمي 38 16/9/2018

 3 " أكثر  تحصل بذكاء ذاكر "  بعنوان دورة تعليمي 44 25/9/2018

 4 الرياض لقطار  زيارة في  الجامعة طالب اجتماعي 47 25/9/2018

 5 الوطني  اليوم بمناسبة بالطالب الطالب شؤون وكالة  احتفاء ثقافي 28 25/9/2018

  الرقمية املكتبة خالل  من للطالب البحثية املهارات تنمية" بعنوان دورة ثقافي 29 7/10/2018

 "السعودية

6 

 7 هتقبل طالب مادة اللغويات في مكتبعميد الكلية يس ثقافي 37 8/10/2018

  تشارك برماح اإلنسانية والدراسات العلوم وحدة األنشطة الطالبية بكلية ثقافي 35 15/10/2018

 الجامعة  في النشاط أمناء اجتماع في

8 
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  الخطة بين مقارنة"  بعنوان: تدريبية ورشة وحدة األنشطة الطالبية تقيم ثقافي 33 17/10/2018

 "اإلسالمية الدراسات لقسم السابقة والخطة الحالية

9 

 10 الكلية مكتبة زيارة تعليمي 42 17/10/2018

  فين  املستجدي  للطالب واإلضافة والحذف التسجيل حول  عمل ورشة تعليمي 26 18/10/2019

 (اإلنجليزية اللغة )قسم

11 

 12 املستجدين  للطالب التأديبية الالئحة عن توعوية محاضرة تعليمي 25 25/10/2019

 13 "الذات تسويق  مهارات"  بعنوان عمل ورشة تعليمي 29 31/10/2018

  بقسم املستجدين للطالب التأديبية الالئحة عن توعوية محاضرة تعليمي 31 4/11/2018

 اإلسالمية  الدراسات

14 

 15 املكرمة  مكة في  املجمعة جامعة طالب ديني 25 6/11/2018

 16 العام  رماح مستشفى يزور  برماح اإلنسانية والدراسات العلوم كلية من وفد اجتماعي 33 12/11/2018

 17 املنصور  حمد   بن عبدهللا/  للدكتور ( النصيحة الدين)  بعنوان محاضرة ديني 30 14/11/2018

 18 الكلية  في املوهوبين الطالب يلتقي التعليمية للشؤون الكلية وكيل سعادة تعليمي 50 14/11/2018

 برماح اإلنسانية والدراسات العلوم كلية لطالب األول  العلمي السمنار  تعليمي 27 14/11/2018

 (اإلنجليزية اللغة قسم)

19 

 اإلنسانية والدراسات العلوم كلية في توعوية محاضرة( التدخين أضرار ) ثقافي 33 15/11/2018

 برماح

20 

 21 العالمي  السكري  يوم بمناسبة توعوية محاضرة ثقافي 38 15/11/2018

 22 (فيفا) القدم كرة دوري مسابقة رياضي 37 25/11/2018

 23 املخدرات  ملكافحة الوطنية اللجنة إلى زيارة في  املجمعة جامعة طالب اجتماعي 38 29/11/2018

 24 برماح اإلنسانية والدراسات العلوم  بكلية املستجدين الطالب لقاء تعليمي 39 15/1/2019

 25 اإلنجليزية اللغة بقسم املستجدين الطالب يلتقون  الكلية قيادات تعليمي 35 15/1/2019

 26 الجوف  محافظة إلى طالبية زيارة  تنظم الطالب شؤون عمادة اجتماعي 44 5/2/2019

 27 برماح اإلنسانية والدراسات بكليةالعلوم اإلنجليزية اللغة نادي افتتاح تعليمي 20 7/2/2019

 28 الكلية مكتبة إلى زيارة تنظم البحث منهج شعبة تعليمي 22 3/3/2019

 29 القدم  كرة سداسيات بطولة تنظم برماح اإلنسانية والدراسات العلوم كلية رياضي 25 6/3/2019

  العالمي اليوم  فعاليات  في تشارك برماح اإلنسانية والدراسات كليةالعلوم اجتماعي 40 11/3/2019

 املدني  للدفاع

30 

 وغير  املالية بالخدمات والتعريف الحر  العمل ثقافة)  : بعنوان عمل ورشة ثقافي 35 3/4/2019

 (املالية

31 

 32 االختبارات  أيام األولويات وإدارة التخطيط دورة ثقافي 40 10/4/2019

 33 املتميزين  طالبها من كوكبة تكرم الكلية ياجتماع 33  11/4/2019

 34 النهائية االختبارات فترة خالل  الطالب ضيافة اجتماعي 27 فترةاالختبارات  طوال 
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 الخدمات الطالبية:  2-2

 وتقدم الكلية خدمات مختلفة للطالب والطالبات
 

 خدمات صندوق الطالب: 2-2-1
ســوف و  ,إلعانتهم على مزاولة تعليمهم فــي أفضــل الظــروف الطالب؛تهتم الكلية بتقديم إعانات و س لفات ألبنائها 

 والمستفيدين من خدمات صندوق الطالب الطالببالجدول التالي عدد  نجد

 
 

 ( خدمات صندوق الطالب المقدمة حسب نوع الخدمة وعدد المستفيدين 2-2-1جدول ) 

 ينعدد المستفيد نالمستفيدو الخدمات

 0 طالب سلفة / إعانة

 0 طالبات إعانةسلفة / 
 

 

 

 

 :  الخدمات الطبية 2-2-2
وأخصائية تغذية , إضافة إلى مرشدة نفسية ( , و الطالبات , الطالب : )توفر الجامعة خدمة الطب العام في فرعي 

واإلرشــاد  , وأعداد المستفيدين بالنسبة للطــب العــام, ( الفئة المستفيدة 2-2-2بالجدول رقم ) ونجدو لطالباتبفرع ا

غذيــة المقدمــة وعيــة األنو , النفسي، أما أخصائية التغذية فيقتصر دورها على مراقبة الكافتيريا من نظافــة صــحية

 .لبناتنا الطالبات

 

 ( توزيع الخدمات الطبية حسب الفئة المستفيدة وأعداد المستفيدين 2-2-2جدول ) 

 الفئة المستفيدة
 االجتماعياإلرشـاد النفسي و  طب عــام

 ذكور إناث ذكور إناث

 2 30 1230 1495 طالب وطالبات

 2 30 1230 1495 المجموع

 

 

 

 

 

 
 

1
4

9
5
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3
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2

م ا ع ب  ط ي ع ا م ت ج ا و ي  س ف ن د  ا ش ر ا

ل  ة: 1-2-2شك ي طب ل ا ت  خدما ل ا من  ن  ي د ي ف مست ل ا د  ا عد أ

اناث ذكور
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و خــدمات اإلرشــاد النفســي , و  ، مــن الخــدمات الطبيــة الطــالب والطالبــات اســتفادة ( مــدى1-2-2يبين الشــكل )

أهميــة الخــدمات الطبيــة مقارنــة بخــدمات اإلرشــاد النفســي , و االجتمــاعي بفرعــي :  كما يبين الشكل االجتماعيو

 و الطالبات( و )الطالب ,

 

 

 

 األخيرة الخمس سنواتالتطور عدد المستفيدين من الخدمات الطبية ) طب عام ( خالل   2-2-3

 
األخيرة  السنوات الخمسة ) طب عام ( خالل ( تطور عدد المستفيدين من الخدمات الطبي2-2-3جدول )   

 الفئة المستفيدة  عدد المستفيدين   

هـ 1438/1439 اإلجمالي  هـ 1437/1438  هـ 1436/1437  هـ 1435/1436  هـ 1435/1434   
 

 ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  ناث إ ذكور  ناث إ

 طالب وطالبات  620 2253 715 1312 551 1859 125 470 1230 1490 10625

 المجموع  620 2253 715 1312 551 1859 125 470 1230 1490 10625

 
 

 وعدد المستفيدين من الطالب والطالبات من العيادة الطبيةتطور( 2-2-3يوضح الجدول )

 
 

 

 سنوات السابقةو الخمستطور عدد المستفيدين من العيادة الطبية على مدار  2-2-2كما يبين الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620
715

551

125

1230

2253

1312

1859

470

1490

1434/1435 1435/1436 1436/1437 1437/1438 1438/1439

ذكور اناث
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 الفصل الثالث: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
 

، و ذلك حسب القســم والمؤهــل  يقدم هذا الفصل معلومات تحليلية عن أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم  

ــال  عــددهم  ــر  89العلمــي والتخصــل والجــنس والجنســية. والب ــاث ســعوديين وغي ــذكور واإلن عضــًوا مــن ال

 سعوديين.  

 توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.3-1

 توزيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية 3-1-1
 والجنس والجنسية. ،المؤهل العلمي و ، حسب القسم توزيع أعضاء هيئة التدريس 1-3يوضح الجدول 

 

 
 

 

ــامعي  3-1-2 ــام الج ــية للع ــب الجنس ــم حس ــي حكمه ــن ف ــدريس وم ــة الت ــع أعضــاء هيئ توزي

 هـ 1439/1440
 (: توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية 3-2جدول ) 

 الجنسية  عدد أعضاء هيئة التدريس

58 
 سعودي 

 غير سعودي  46

 
 

 

 

 

 ( توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب القسم والمؤهل العلمي والجنس والجنسية1_3جدول )
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 معيد محاضر توردك
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 محاضر دكتور
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 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 علوم الحاسب 

 35 20 0 0 3 4 6 7 15 2 0 3 3 2 5 إدارة األعمال

الدراسات  

 اإلسالمية
12 2 7 3 1 2 27 5 9 0 0 0 0 14 41 

 24 12 0 0 4 1 2 5 12 3 2 5 0 1 1 اللغة اإلنجليزية

 104 46 0 0 7 5 17 17 58 8 3 12 10 5 20 اإلجمالي
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ن نسبة غير  أفي حين  ، % 44أن نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين   1-3يوضح الشكل 

 %و 56السعوديين هي  

 

توزيــع أعضــاء هيئــة التــدريس ومــن فــي حكمهــم حســب الجــنس للعــام الجــامعي  3-1-3

 هـ1439/1440

 
 (: توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس 3-3جدول ) 

 الجنسية  عدد أعضاء هيئة التدريس

55 
 ذكور 

 ناث إ 49

 

 

 

 

 
 

 ناثو % من اإل47و  ،% 53أن نسبة أعضاء هيئة التدريس الذكور هي   2-3يوضح الشكل 

 

44%

56%

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية: 1-3شكل 

سعودي

غير سعودي

ذكور
53%

اناث
47%

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس: 2-3شكل 

ذكور

اناث
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توزيع أعضاء هيئـة التـدريس ومـن فـي حكمهـم حسـب الرتبـة العلميـة للعـام الجـامعي  3-1-4

 هـ1439/1440

 
 ( التوزيع الهرمي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالكلية حسب الرتبة العلمية 3-4جدول ) 

 المرتبة العلمية 
 اإلجمالي غير السعوديين السعوديون

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أستاذ

 7 1 2 3 1 2 4 0 4 أستاذ مشارك

 53 21 32 32 16 16 21 5 16 أستاذ مساعد

 34 19 15 12 7 5 22 12 10 محاضر

 11 8 3 0 0 0 11 8 3 معيد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ستاذ لغةأ

 104 49 55 46 24 23 58 25 33 المجموع

 

 

 
 

 

 

وهي   ، % 6ساتذة المشاركين ن نسبة األأ و ، ساتذة في الكليةأنه ال يوجد إ 3-3يوضح الشكل 

 51ن ألكنها تعتبر نسبة مقبولة بالنسبة لكلية ناشئةو ولهذا السبب نجد  ، ضعيفة في العموم  ة نسب

وهي   ، المحاضرين % من 33و  ، ساتذة المساعدينعضاء هيئة التدريس بالكلية من األأ % من 

عضاء هيئة أ جمالي إ% من 10ن نسبة المعيدين بالكلية هي أيضا أ مقبولة جداو ونالح   ةنسب

 التدريس بقسمي الطالب والطالباتو 

 

0%

6%

51%

33%

10%

0%

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية: 3-3شكل 

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

استاذ لغة
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توزيع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الرتبة العلمية والقسم العلمي للعام  3-1-5

 هـ1439/1440الجامعي 

 

 

 

 
 

عضاء هيئة التدريس هي في قسم  كبر أل ن النسبة األ أيتبين 4-3الشكل  و 1-3من الجدول رقم 

نجليزية  ثم قسم اللغة اإل، % 34بنسبة  عمالألدارة اإيليه قسم  ، % 39بنسبة  سالميةإلدراسات اال

عضاء هيئة التدريس بقسمي  أعداد أجمالي إمن % 4وقسم علوم الحاسب بنسبة  ، % 23بنسبة 

 والطالباتوالطالب 
 

 

 
 

نسبة وهي ال ، %57عضاء هيئة التدريس بالكلية أن نسبة الحاصلين على الدكتوراه من أ 5-3يوضح الشكل كما 

عضاء هيئة التدريس أجمالي إ% من 33عضاء الحاصلين على الماجيستير والتي تساوي كبر مقارنة بنسبة األاأل

 ساتذة اللغة في قسمي الطالب والطالباتوأ% فق  من المعيدين و10ن أبالكلية, في حين 
 

 

4%

34%

23%

39%

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب القسم: 4-3شكل 

علوم حاسب

ادارة اعمال

لغة انجليزية

دراسات اسالمية

57%
33%

10%

توزيع اعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل العلمي: 5-3شكل 

دكتور

محاضر

ةمعيد واستاذ لغ
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 الماضية: ربعاألأعضاء هيئة التدريس خالل السنوات  دعداأتطور 3-1-6
 

 

 

 

 

 
 

خ  في لتدريس في العامين السابقين وباألعضاء هيئة اأجمالي إيتضح زيادة  6-3والشكل  5-3من الجدول 

مع الخطة   ةستحداث خطة تدريسية جديدة متزامنالى إويرجع ذلك  ، سالميةعمال والدراسات اإلدارة األإقسمي 

عضاء هيئة التدريس أمعدل نمو  7-3الشكل و 6-3الجدول كما يوضح  عداد المقبولين بالقسمينوأوزيادة  ، القديمة

 السابقةو الخمس بالكلية في السنوات
 السابقة ةربعاألعوام دل نمو أعضاء هيئة التدريس في األ: مع6-3جدول 

 معدل النمو العام الجامعي

 %0و0 هـ 1435/1436

 % 49و29 هـ 1436/1437

 %86و13- هـ 1437/1438

 % 30و2 هـ 1438/1439

 %16.85 هـ 1439/1440

 

 

23 24 20 20 24

29 28 32 32
41

26 27 35 37
35

0 0 0 0
4

78

101 87 89

104

0

50

100

150

200

250

1435-1436 1436-1437 1437/14381438/14391439/1440

وات تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس لكل قسم في الثالث سن: 6-3شكل
االخيرة

المجموع

علوم حاسب

إدارة األعمال

دراسات اسالمية

لغة إنجليزية

 هـ 1439/1440هـإلى عام  1435( تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب القسم من عام 5-3جدول )

 إدارة األعمال سالميةإدراسات  لغة إنجليزية المجموع
 علوم حاسب

 

78 23 29 26 
0 

1435-1436 

101 24 28 27 
0 

1436-1437 

87 20 32 35 
0 

1437/1438 

89 20 32 37 
0 

1438/1439 

104 24 41 35 
4 

1439/1440 
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 :في الكلية الطالب إجمالي إلى حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء نسبة3-2
 واألقســام الكليــة مســتو  علــى وذلــك تــدريس، هيئــة عضــو لكــل الطالب تبرزعدد التي النسب يلي نعرض فيما

 .العلمية
 

 الجنس حسب بالكلية الطالب معدل ) أستاذ / طالب ( إلجمالي 3-4-1
 بالكلية حسب الجنس الطالب( معدل ) أستاذ / طالب ( إلجمالي 7-3جدول )

 المرحلة األقسام عدد أعضاء هيئة التدريس إجمالي الطالب والطالبات معدل )أستاذ/طالب(

 علوم الحاسب 4 0 --

س
يو
ور
ال
بك
ال

 

 إدارة األعمال 35 1131 1/32

 اللغة اإلنجليزية 24 689 1/29

 الدراسات اإلسالمية 41 1275 1/31

 المجموع 104 3095 1/30

 
 المنتظمين   للطالب  بالنسبة  نسبة ال تم احتساب ▪

0.00%

29.49%

-13.86%

2.30%

هـ1435/1436 هـ1436/1437 هـ1437/1438 هـ1438/1439

ية في : 7-3شكل كل ل ا ب تدريس  ل ا ئة  د أعضاء هي معدل نمو أعدا
لثالث سنوات االخيرة ا
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م  ضو هيئة تدريس( , يليه قس الب لكل ع  32)  عمالألدارة اإقسم في كبر معدل أأن  8-3يتبين من الشكل 

 نجليزية اإلاللغة بقسم في , أما أصغر معدل فهو  الب لكل عضو هيئة تدريس 31بمعدلسالمية الدراسات اإل

  الب لكل عضو هيئة تدريسو 29بمعدل 

 

-1439أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين التحقوا بالكليـة خـالل العـام الجـامعي 3-3

 هـ حسب القسم والمؤهل العلمي والجنس 1440
 

 

 

 

31

29 32

دراسات اسالمية لغة انجليزية ادارة اعمال

أعداد الطالب لكل عضو هيئة تدريس حسب القسم: 8-3شكل 

 هـ حسب القسم والمؤهل العلمي والجنس 1440 -1439أعضاء هيئة التدريس الجدد بالكلية خالل العام الجامعي  (3-8) جدول 

ام
س
ألق
ا

 

 غير السعوديين نالسعوديو

ع
و
جم
لم
ا

 

بة
س
لن
ا

 

 معيدون محاضرون دكاترة

ع
و
جم
لم
ا

 

 معيدون محاضرون دكاترة

ع
و
جم
لم
ا

ور 
ذك

 

ث 
نا
إ

ور 
ذك

 

ث 
نا
إ

ور 
ذك

 

ث 
نا
إ

ور 
ذك

 

ث 
نا
إ

ور 
ذك

 

ث 
نا
إ

ور 
ذك

 

ث 
نا
إ

 

قسم إدارة 

 األعمال
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 %  

قسم 

الدراسات 

 اإلسالمية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%  

قسم اللغة 

 اإلنجليزية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%  

% 100 2 0 0 0 0 0 0 0 2  0 0 0 0 0 2 اإلجمالي  
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 فيكبر وتتركز النسبة األ ، عضاء هيئة التدريس الملتحقين بالكلية للعام الحاليأنسبة  9-3يبين الشكل 

 و%100نجليزية بنسبة قسم اللغة اإل

  

100%

أعضاء هيئة التدريس الجدد بالعام الدراسي الحالي حسب : 9-3شكل 
القسم
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 الفصل الرابع : االبتعاث والتدريب 
 مقدمة: 

, حيث وجه   -رحمة هللا-العزيز  بدأت في عهد الملك عبد ، قديمة  العربية السعودية سياسة ابتعاث المملكة   

لف  أ 150السعوديين المبتعثين لخارج المملكة نحو  الببلغ عدد الطوقد الخارج و في  الب (14) ولأبابتعاث 

 مريكيةولف في الواليات المتحدة األأ 110 منهم   ، م 201 3عام وفقا إلحصاءات ة الب و الب

 

 االبتعاث :  4-1
ن قدم في هذه الفقرة لمحة عن المبتعثين للدراسة، حيث ي بــين عــدد المبتعثــين الجــدد حســب التخصــ ، والدرجــة   

خــارجي(، والجــنس، ونســتعرض كــذلك تطــور عــدد المبتعثــين خــالل الســنوات -العلمية، ونوع االبتعاث )داخلــي

 الثالث السابقةو

 

ـ 1439/1440م الجــامعي الحــالي المبتعثون الجــدد للعــا  4-1-1 خــارجي(  –حســب نــوع االبتعــاث )داخلــي  هــ

 والجنس. ، والتخصل ، والدرجة العلمية
 والجنس،  والتخصل العلمي  ،  (: المبتعثون الجدد حسب جهة االبتعاث4-1جدول)

 الجنس القسم
 خارجي داخلي

 المجموع
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

 األعمالإدارة 
 0 0 0 0 0 ذكر

 0 0 0 0 0 أنثى

 اللغة اإلنجليزية

 0 0 0 0 0 ذكر

 0 0 0 0 0 أنثى

 الدراسات اإلسالمية

 0 0 0 0 0 ذكر

 0 0 0 0 0 أنثى

 المجموع
 0 0 0 0 0 ذكر

 0 0 0 0 0 أنثى

 

 1-4كما هو موضح بالجدول  ال يوجد مبتعثون جدد في عام كتابة التقرير

 

 والدرجة المبتعث لها: ، والجنس ، حسب القسم عدد المبتعثين بالكلية موزع   4-1-2

 
 (:  عدد المبتعثين بالكلية موزعين حسب القسم والجنس والدرجة المبتعث لها 2-4جدول) 

نوع  القسم 

 االبتعاث

 النسبة اإلجمالي  المجموع  الدرجة المبتعث لها 

أبحاث ما  

 بعد

 ةالدكتورا

 لغة  ماجستير ةدكتورا
   

ذك

 ر

ذك أنثي

 ر

ذك أنثي

 ر

ذك أنثي ذكر أنثي

 ر

 أنثي

 %40 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 داخلي  عمال إدارة األ 

 6 4 2 0 2 0 2 4 0 0 خارجي 

 %20 6 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 داخلي  نجليزية اللغة اإل

 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 خارجي 

 %40 12 9 1 0 0 2 0 7 1 0 0 داخلي  الدراسات اإلسالمية 

 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 خارجي 

 % 100 30 22 8 2 0 8 0 12 8 0 0 المجموع 

0 20 8 2 30 

   30 اإلجمالي 

   %  100 % 6 %27 %67 0 النسبة لإلجمالي 



36 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

40%

20%

40%

نسب المبتعثين طبقا للتخصص: 1-4شكل 

ادارة اعمال

لغة انجليزية

دراسات اسالمية

67%

27%

6%

نسب المبتعثين طبقا للدرجة العلمية: 2-4شكل 

دكتوراه

ماجيستير

لغة

27%

73%

نسب المبتعثين طبقا للجنس: 3-4شكل 

ذكور

اناث
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عمال بنسبة ألدارة اإكبر من المبتعثين تتركز في قسم ن النسبة األأ 4-4:  1-4شكال واأل 2-4يتبين من الجدول    

%و وأن النســبة 20نجليزيــة بنســبة ثــم قســم اللغــة اإل، % 40بنســبة  اإلسالمية قسم الدراسات بالتساوي مع% 40

 ، % مــن المبتعثــين73 نــاث تمثــلن نسبة اإلأ% و كما يتبين 67بنسبة  ة ،ر من االبتعاث هي لدرجة الدكتوراكباأل

 % 47نسب المبتعثين خارج المملكة مــع نظيرتهــا داخــل المملكــة بنســبة  قلوت ،% 29في حين يمثل الذكور نسبة 

 % بالتتابعو53لى إ

 

 والدرجة العلمية والجنس. خيرة حسب القسم في السنوات األ ينأعداد المبتعث4-1-3
 

 

 

47%
53%

نسب المبتعثين طبقا لجهه االبتعاث: 4-4شكل 

خارجي

داخلي

 والجنس حسب القسم والدرجة العلمية خيرةفي السنوات األ ثينالمبتععداد أ(4-3جدول)

 القسم
 دراسات إسالمية  لغة إنجليزية إدارة أعمال

 المجموع
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

1432 /1433 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1433 /1434 5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6 3 

1434 /1435 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1435 /1436 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 2 6 

1436 /1437 0 0 0 2 0 1 0 1 0 5 0 1 0 10 

1437/1438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1438 /1439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1439/1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 21 9 3 0 7 3 1 0 3 0 5 0 2 6 المجموع
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إلـى عـام  ـه1432تطور عدد المبتعثين حسب الدرجة العلمية والقسم والجنس من عام   4-1-4

 هـ1440
 

 موزعين حسب الدرجة العلمية  1440لى عام إ 1432الخارج من عام في (: تطور أعداد المبتعثين للدراسة 4-4جدول) 

 ماجستير دكتوراة السنة

 0 2 هـ 1432/1433

 0 9 ـه1433/1434

 1 0 ـه1434/1435

 4 4 ـه1435/1436

 4 6 ـه1436/1437

 0 0 هـ 1437/1438

 0 0 هـ1438/1439

 0 0 هـ  1439/1440

 

 

 

 
 

والــذي يوضــح عــدم الثبــات فــي  ، عداد المبتعثين خــالل الســنوات الســابقةأتطور  5-4والشكل  4-4يبين الجدول 

 وةتعثين لمرحلة الدكتورافي المب ال سيمانها ترتفع وتنخفض بشكل غير مرتب أحيث  ، عداد كل عام جامعياأل

  

2

9

0

4

6

0 00 0

1

4 4

0 0
1432/1433

هـ
هـ1433/1434 هـ1434/1435 هـ1435/1436 هـ1436/1437 1437/1438

هـ
هـ1438/1439

تطور اعداد المبتعثين طبقا للحالة العلمية: 5-4شكل 

دكتوراة ماجستير
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 التدريب  4-2
ا لتنمية     واالستشــارية  ,أرقى الخــدمات التدريبيــةتقوم الكلية بــ  مهارات التنمية البشريةامتداد ا لجهود الكلية ودعم 

من خالل برامج ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير التدريبية المتميزة, ومن منطلق حرص الكليــة علــى تطــوير 

لالرتقــاء  ؛ فقد عملت الكليــة علــى تحفيــز أعضــاء هيئــة التــدريس والمــوظفين (واإلداري،  األكاديمي )الجهازين 

 بمهاراتهم من خالل البرامج التدريبيةو

 

 

 ألعضاء هيئة التدريس ةدورات وندوات وورش عمل موجه 4-2-1

حسب  والموجهة ألعضاء هيئة التدريس ، توزيع دورات التدريب التي نفذتها الكلية 4-2-1-1

 :قامة الدورةإمكان وتاريخ و ، وعدد المستفيدين ، اسم البرنامج
 

 
 للعام الجامعي الحالي   ناث (الكلية ألعضاء هيئة التدريس )اإل  دورات تدريبية قدمتها (4-5جدول) 

مكان  تاريخ الدورة عدد المستفيدين

 إقامتها

 اسم البرنامج

 هـ12/1439 25

ب
ري
تد
 ال
عه
قا

 

 black boardنظام  

 دورة عن الفصول االفتراضية هـ12/1439 25

 والدور والتقييمشبكات التواصل االجتماعي المفهوم  هـ12/1439 10

 سلسلة نصائح لتعامل عضو هيئة التدريس مع طالبه هـ12/1439 10

 قياس جودة وتقويم المؤسسات التعليمية هـ 1/1440 15

 أدوات البحث العلمي هـ 1/1440 25

 Ithenticateبرنامج االنتحال العلمي،  هـ 2/1440 25

 متطلبات وإرشادات ..نحو تميز بحثي وترقيات علمية هـ 3/1440 20

 دور الجامعات في تقدم البحث العلمي هـ 4/1440 14

 استخدام خرائط المفاهيم هـ 4/1440 6

 

 
 ( الدورات والبرامج التدريبية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس )الذكور( للعام الجامعي الحالي 4-6جدول) 

مكان  تاريخ الدورة  عدد المستفيدين

 إقامتها
البرنامج اسم   

 هـ12/1439 10

ب
ري
تد
 ال
عه
قا

 

 دورة توصيف وتقرير المقررات

 طرق واستراتيجيات التدريس الفعال هـ12/1439 10

 متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي هـ12/1439 10

 أساليب التقويم هـ 1/1440 14

بوابة المكتبة الرقمية مهارات البحث واالسترجاع في البيئة الرقمية من خالل  هـ 1/1440 15

 السعودية

 بناء وتفعيل بنوك األسئلة هـ 1/1440 13

 بناء وقياس مخرجات التعلم هـ 2/1440 16

 دور وسائل التواصل االجتماعي في دعم العملية التعليمية هـ 2/1440 8

 منهجية استيفاء شروط الترقية ألعضاء هيئة التدريس هـ 3/1440 25

 كيف تكتب بحثا علميا بطريقة فعالة هـ 3/1440 15

 في البحث العلمي  DSLتفعيل دور المكتبة الرقمية السعودية  هـ 4/1440 15

 أهمية البحث العلمي هـ 4/1440 20

 أخالقيات البحث العلمي هـ 4/1440 20
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 لية إعداد التقرير الشامل للمقررآ هـ 5/1440 18

 متطلبات وإرشادات ..وترقيات علميةنحو تميز بحثي  هـ 5/1440 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فــي فــرع  15, نــاث فــي فــرع اإل اتدور 10مــنهم  ،  25 جمالي عدد الدورات التدريبيــة فــي فرعــي الكليــة إبلغ 

 و(6-4( والشكل )7-4كما يبين الجدول) ، الذكور
 

 

  خالل  التدريس هيئة ألعضاء والندوات العمل  وورش التدريبية الدورات تطورعدد 2 -4-2-1

 الماضية. الخمس سنواتال

 سنواتال خالل ألعضاء هيئة التدريس والمؤتمرات,وورش العمل  ,الدورات التدريبية تطورعدد( 4-8جدول)

 الماضية  ربعاأل

 مجموع ذكور ناثإ السنة

 19 9 10 هـ1434/1435

 56 26 30 هـ1435/1436

 90 24 48 هـ1436/1437

 48 26 22 هـ 1437/1438

 25 15 10 هـ1438/1439

 25 15 10 هـ  1439/1440

 

 

 

15

10

ذكور اناث

عدد الدورات المقدمة من الكلية لقسمي الطالبات والطالب: 6-4شكل 

(عدد الدورات التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة 4-7جدول)

 الجنس في العام الحاليالتدريس حسب 

 عدد الدورات

 مجموع ذكور إناث

10 15 25 
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 مــن أكثــر إلــى التــدريس هيئــة ألعضــاء التدريبيــة الــدورات ( تطورعدد7-4( والشكل )8-4السابق) جدوللا ي بين

و ولكــن انخفــض 90إلــى  تدريبيــة دورة 19مــن  التدريبية الدورات عدد ارتفع حيث خالل ثالث سنوات، الضعف

عضــاء هيئــة التــدريس أشــغال نالــى إويرجــع ذلــك  ، يضــاألى النصــف إوالعام الحالي  ، لى النصفإ السابق العام

 ودارية الكثيرةء اإلعباباأل

 

 الدورات التدريبية المقدمة لموظفي الكلية 4-2-2

سم البرنـامج وعـدد اتوزيع الدورات التدريبية التي قدمتها الكلية للموظفين، حسب   4-2-2-1

 المستفيدين والجنس.
 أقامت الكلية عدد ا من الدورات التدريبية بهدف رفع الكفاءة والفاعلية بما يحقق اإلنتاجية العاليةو     

 الدورات التدريبية الُموجهة للُموظفين  (9-4جدول) 

 اسم البرنامج مكان إقامته التاريخ
 عدد المستفيدين

 المجموع
 إناث ذكور

 هـ 12/1439

عة
قا

ب 
ري
تد
ال

 

 

 15 - 15 ثقافة الجودةنشر 

 29 29 - تصميم الحقيبة التدريبية 1/1440

 9 9 - داريةاالتصاالت اإل 1/1440

 13 13 - دارة االداءإ 2/1440

 

وكــان  ، للــذكور 1ولإلنــاث  3بــين مقسمة , اتدور 4بلغلموظفيها  ةة عدد من الدورات التدريبية موجهبالكلي أقيم

تعاملــه مــع كيفية و ، وأيضا تطوير شخصية الموظف ، داء الوظيفي للموظفللدورات تطوير األساسي الهدف األ

 خرواآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
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هـ1434/1435 هـ1435/1436 هـ1436/1437 هـ1437/1438 هـ1438/1439 هـ1439/1440

تطور عدد الدورات التدريبية المقدمة من الكلية لقسمي الطالب : 7-4شكل 
والطالبات خالل األعوام السابقة

اناث ذكور مجموع

عدد الدورات التدريبية الموجهة للموظفين للعام  10-4جدول

 هـ  1439/1440الجامعي 

 مجموع ذكور ناثإ 

عدد  الدورات التدريبية الموجهة 

 للموظفين
3 1 4 
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 الماضية الخمس سنواتالتطورعدد الدورات التدريبية للموظفين والموظفات خالل  4-2-2-2

 
 الماضية ربعالسنوات األ خالل للموظفين والموظفات الدورات التدريبية, وورش العمل ,والمؤتمرات ( تطورعدد4-11جدول)

 مجموع ذكور ناثإ السنة

 7 3 4 هـ 1434/1435

 13 5 8 هـ 1435/1436

 15 5 10 هـ 1436/1437

 15 5 10 هـ 1437/1438

 4 1 3 هـ 1438/1439

 4 1 3 هـ 1439/1440

 

 

 
 

 وفي العام الدراسي الحالي عداد الدورات التدريبية للموظفين والموظفاتأ قلة 9-4ويتضح من الشكل 

 

  

3

1

اناث ذكور

عدد الدورات الموجهة للموظفين والموظفات: 8-4شكل 

4

8

10 10

33

5 5 5

1

7

13

15 15

4

هـ1434/1435 هـ1435/1436 هـ1436/1437 هـ1437/1438 هـ1438/1439

تطور اعداد الدورات التدريبية للموظفين والموظفات في السنوات : 9-4شكل 
االخيرة

اناث ذكور مجموع
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 والمكتبات العلمية الخامس : األنشطة الفصل

 والنشر والترجمة البحث العلمي والتأليف  5-1

 يمثل البحث العلمي أحد أهم األهداف لكل مؤسسة جامعية حيث يساهم في االرتقاء بكفاءة عضو هيئــة التــدريس   

 و رفع مستوى التكوين العلمي للطالبو  ، و مواكبة التطورات في مجال التخص  ،

كن من معالجــة القضــايا االقتصــادية و كما يساهم في انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الخارجي باعتباره يم

 االجتماعية و السياسيةو 

لحســن تنفيــذ  ؛ العلميــة قســاماألجميــع فــي  العلمــي نتــاج البحــثمستوى االرتقاء بتسعى الكلية إلىفي هذا اإل ار    

والتزامها بالرؤية والرسالة واألهــداف التــي رســمتهاو بلــغ عــدد البحــوث العلميــة لمنســوبي  ، خطتها االستراتيجية

يلــي توزيعهــا حســب  مــافي, و( بحثــا 35)خمســة وثالثــون الكلية من أعضاء هيئة التدريس للعام الجــامعي الحــالي 

 األقسامو 
 

 الجنسإجمالي األبحاث العلمية للعام الجامعي الحالي موزعة حسب القسم و 5-1-1

ونجد في ما  ، بحثا 35العلمية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي الحالي  األبحاثبلغ عدد 

 .يلي توزيعها حسب القسم و الجنس
 حسب القسم و الجنس هـ 1439/1440( توزيع األبحاث العلمية للعام الجامعي الحالي1-5جدول)

 األقسام العلمية
 مجموع األبحاث غيرالمنشورة األبحاث المنشورة األبحاث

 اإلجمالي
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 14 4 10 3 0 1 10 قسم إدارة األعمال

دراسات القسم 

 سالميةاإل
5 3 2 2 7 5 12 

قسم اللغة 

 اإلنجليزية
3 2 2 2 5 4 9 

 35 13 22 7 4 6 18 1المجموع

 35 35 11 24 2المجموع 
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دراسات اسالمية لغة انجليزية ادارة اعمال

توزيع عدد األبحاث العلمية حسب القسم: 1-5شكل 
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هــو األكثــر نتاجــا  أن قســم إدارةاألعمــال( 2-5( والشــكل )1-5( والشــكل )1-5نالحــم مــن خــالل الجــدول رقــم )

اللغــة ثــم قســم ،  % 34بنســبة  ســالميةالدراســات اإليليــه قســم  ، %40لألبحــاث العلميــة المنشــورة بنســبة 

 % .26بنسبة  نجليزيةاإل

 

 الجامعي الحالي حسب األقسامتوزيع األنشطة البحثية للعام -5-1-2
 

 األنشطة البحثية للعام الجامعي الحالي في قسم إدارة األعمال    -5-1-2-1

وأبحاث غير ممولة,  ، قسم إدارة األعمال موزعة بين أبحاث ممولةفي يبين الجدول التالي عدد األعمال البحثية 

 و( بحثا14) عشر  ربعةأفي السنة الجامعية الحالية بالقسم  األبحاثبلغ إجمالي حيث 

ويظهــر ذلــك مــن  ، قسم إدارة األعمال بالبحث العلمــيفي نالح  من خالل الجدول اهتمام أعضاء هيئة التدريس 

للعــام  فــي القســم ذاتــهالممولــة األبحــاث غياب أيضا نالح  , وخالل وجود عدد هام من األبحاث العلمية المنشورة

 وهـــ 1440-1439الحالي

 

 

 األنشطة البحثية في قسم اللغة اإلنجليزية  5-1-2-2
نجليزية والتي تم نشرها في مجالت علمية قسم اللغة اإلفي تم إعداد مجموعة من األعمال البحثية والتراجم 

 متخصصةو

 

وكذلك بحوث منشورة وبحوث في  ور  ، فيما يلي توزيع هذه البحوث بين بحوث ممولة وبحوث غير ممولةو

 التقييم للنشرو

 

 

34%

26%

40%

شكل الرسم البياني لألبحاث بالنسبة المئوية: 2-5شكل 

دراسات اسالمية

لغة انجليزية

ادارة اعمال

 األكاديمية الممولة وغير الممولة خالل العام الجامعي الحالي في قسم إدارة األعمال  األبحاث( 5-2جدول )

 غير الممولة األبحاث الممولة األبحاث األكاديميةاألبحاث 

 14 0 المنشورةاألبحاث 

 0 0 التقييمفي طور األبحاث 

 14 0 األبحاث إجمالي

 نجليزيةالجامعي الحالي في قسم اللغة اإل ( البحوث األكاديمية الممولة وغير الممولة  خالل العام3-5جدول ) 

 ممولة البحوث غير  ممولة البحوث  البحوث األكاديمية 

 9 0 منشورة الالبحوث 

 0 0 البحوث في طور التقييم

 9 0 إجمالي البحوث 
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،  ثو(بح9)قسم اللغة اإلنجليزية في إجمالي البحوث المنشورة في السنة الجامعية الحالية ( أن 3-5)الجدول يبين 

 القسمو   في كما نالح  غياب البحوث الممولة 

 

 األنشطة البحثية في قسم الدراسات اإلسالمية  5-1-2-3

 

 لدى مجالت  بحثا( 12) هــ 1440-1439قسم الدراسات اإلسالمية للعام الجامعي في األبحاث المنشورة  عدد  بلغ

 من عمادة البحث العلمي بالجامعةو  جميعها غير ممول, و  و دور نشر متخصصة, 

 

بحاث الممولة والغير ممولة في الكلية خالل العام التاليين عدد أعداد األ 3-5الشكل و 5-5ويتضح من الجدول 

 الحالي 
 

 بحاث االكاديمية الممولة وغير الممولة خالل العام الجامعي الحالي في الكلية( : األ 5-5جدول )

 البحوث األكاديمية ممولة الالبحوث  البحوث الغير ممولة

 عمال أل دارة اإقسم  0 14

 سالميةإل دراسات االقسم  0 12

 نجليزيةإل لغة االقسم  0 9

 إجمالي البحوث 0 35

 
 

 
 

 

 
 

 

 و حالة النشر  الماضية حسب القسم لخمسا سنواتالتطور األبحاث العلمية في  5-1-3
 و حالة النشر الماضية حسب القسم الخمسسنوات لتطور األبحاث العلمية في ا( 6-5جدول )

 الجامعيةالسنة 
 قسم الدراسات اإلسالمية قسم اللغة اإلنجليزية قسم إدارة األعمال 

 المجموع

 غير منشور منشور غير منشور منشور غير منشور منشور

 0 0 0 0 0 2 هـ 1434/ 1433
2 

0 0 0 0

14 12 9

35

ل ا م ع ا ة  ر ا د ا م  س ق ة ي م ال س ا ت  ا س ا ر د م  س ق ة ي ز ي ل ج ن ا ة  غ ل م  س ق ث و ح ب ل ا ي  ل ا م ج إ

ة خالل : (3-5)شكل ممول ل ا ر  وغي ة  ممول ل ا ة  ي م ي د ا الك ا ث  حا الب ا
ة ي ل ك ل ا ي  ف ي  ل حا ل ا ي  مع جا ل ا م  ا ع ل ا

البحوث الممولة البحوث الغير ممولة

 األكاديمية الممولة وغير الممولة  خالل العام الجامعي الحالي في قسم الدراسات اإلسالميةاألبحاث ( 5-4جدول )

 البحوث غير الممولة البحوث الممولة  البحوث األكاديمية

 12 0 البحوث المنشورة

 0 0 في طور التقييم بحاثأ

 12 0 إجمالي البحوث 
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 0 0 3 0 0 1 هـ 1435/ 1434
3 

 0 8 0 3 2 3 هـ 1436/ 1435
16 

 0 8 0 7 4 9 هـ 1437/ 1436
28 

 0 7 0 9 0 14 هـ  1438/ 1437
30 

 5 10 4 9 5 11 هـ 1439/ 1438
44 

 4 8 4 5 3 11 هـ  1439/1440
35 

 9 41 11 33 14 51 إجمالي السنوات
158 

 

و قــد ســجلت  ، الماضية الخمسا سنواتال، تطور األبحاث العلمية بالكلية بنسق تصاعدي خالل 6-5يبين الجدول 

و و يعود هذا االمتيــاز إلــى نجــاح الكليــة والجامعــة فــي األخيرة ربعةعوام األاألاألعمال البحثية قفزة نوعية خالل 

 و لتعليمية والبحث العلميما يخدم العملية ام ،  كاديميين باحثينأاستقطاب أفضل أعضاء هيئة التدريس 

 

 
 

 

 

ويالحــ  التحســن فــي  ، بالكليــة العلميــة قســامكافــة األفــي  التطور السنوي لنشا  البحث العلمــي 4-5يبين الشكل 

دارة الكليــة والجامعــة علــى تعزيــز هيئــة التــدريس بأعضــاء إحرص إلى  ويرجع ذلك ، خيرةاأل الخمسالسنوات 

 أكاديميين باحثين في تخصصاتهمو

 

 لكراسي العلمية خالل العام الجامعي الحالي ا  5-1-4
 وفي كراسي علمية بالنسبة لكل من قسمي الذكور واإلناث لم يشاركوا منسوبي الكلية أن  لى إتجدر اإلشارة 

 

 المكتبات 2-5

ا العديــد مــن الكتــب العلميــة ذات العالقــة بتخصــ  مــ تتوفر فيه : الطالب و الطالبات مكتبتين, قسميلتوفر الكلية 

 وأعضاء هيئة التدريسو , والطالبات للطالب ,وهي متاحة  ، و كذلك الكتب الثقافية ، الطالب
 

 المقتنيات  5-2-1

 يمثل الجدول التالي مقتنيات المكتبات في كال القسمين ذكور وإناث
 

2 3

16

28 30

44

35

التطور السنوي للنشر العلمي بالكلية: 4-5شكل 
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 هــ 1440 -1439الجامعي الحالي( مقتنيات المكتبة للعام 5-7جدول )

 الفرع
عدد  

 العناوين

عدد  

 النسخ
 الدوريات 

عدد  

 الطاوالت

عدد  

 الكراسي

 المساحة

 )متر مربع(

عدد  

 الحواسيب

عدد  

 الطابعات 

عدد آالت  

 التصوير

فرع 

 الطالب 
 0 0 8 200 28 17 ال يوجد 1280 1000

فرع 

 الطالبات 
 0 1 6 200 36 21 ال يوجد 557 257

 

 

لكنها تفتقر للــدوريات و , وأعضاء هيئة التدريس الطالبمن العناوين والنس  لفائدة  ا  هام ا  توفر مكتبة الكلية عدد  

من العناوين سنويا وفق إرشادات واقتراحات أعضاء هيئة التدريس المشــرفين علــى  ز رصيدهايتم تعزيوالعلميةو 

 المقررات الدراسيةو 

 

 

 

 

مقتنيات الكلية من الكتب للعام الجامعي الحالي حسب العناوين والنس , حيث يبين غياب التكافؤ  5-5يبين الشكل 

 لى عدد الطالب بفرعي الطالب والطالباتوإبين عدد العناوين والنس  نسبة 

 

 عناوين بمكتبة الكلية خالل السنوات األخيرة التطور عدد  5-2-2

 مكتبة الكلية خالل السنوات الدراسية األخيرة.في ( عدد  الكتب التي توفرت 5-8يعرض الجدول )
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

فرع الطالب فرع الطالبات

1000

257

1280

557

هـ1439/1440مقتنيات المكتبة للعام الجامعي : 5-5شكل 

عدد العناوين عدد النسخ

 الماضية  الخمس سنوات ال( تطور مقتنيات المكتبة خالل 5-8جدول ) 

 العدد

 السنة الجامعية

 عدد النسخ عدد العناوين

 ذكور إناث ذكور إناث

 هـ 1434/1435
346 340 674 670 

 هـ 1435/1436
1293 900 3780 1000 

 هـ 1436/1437
257 1000 557 1280 

 هـ 1437/1438
257 1000 557 1280 
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بهــا مكتبــة الكليــة  غنيــتننا اقتصــرنا علــى عــرض الكتــب التــي إحصائيات االزمة فنظرا لعدم توفر البيانات واإل

ا من العام الجامعي  تضــاعف أكثــر مــن ثــالث  قــد نالح  أن عدد العناوين والنس  وسوفهـ و1434/1435ابتداء 

ـهــ  1436/1437ثم انخفضت خالل الســنة الجامعيــة  هـ  1435/1436هـ و  1434/1435العامين مرات خالل 

 و وبقيت بدون تغيير في العام الدراسي الحالي

 
 

 دد موظفي المكتبات بالكليةع  5-2-3
 ناثقسم اإل، وأخر  في قسم الذكورفي  حدهماأ هناك اثنان من الموظفين في مكتبتي الكلية ،

 

 ( عدد موظفي المكتبات بالكلية9-5)جدول

 المجموع إناث ذكور النوع

 2 1 1 العدد

 

 

 إناث( –البرنامج التدريبي لموظفي المكتبات )ذكور  5-2-4
 الكلية بإجراء بعض الدورات التدريبية لموظفي المكتباتقامت 

 

ــ 1440-1439( البرامج التدريبية المقدمة لموظفي المكتبات حسب الجنس للعام الجامعي 5-10جدول )  هـ

 عنوان الدورة البرامج التدريبية الخاصة بالمكتبة

 المكتبة الرقمية السعودية إناث

 ذكور

 ودورها في العملية التعليميةالتعريف بالمكتبة  −

 لكترونيةالمعامالت اإل −

 فهرس المراجع −

 المكتبة الرقمية السعودية −
 

 نجازات التي تحققت من خالل تعاون الكلية مع المؤسسات األخر اإل 5-2-5
؛ ي عالقات تعـاون مـع جهـات خارجيـة أو مؤسسـات أخـرى أالكلية لم تقم ب إلى أننشير في هذا السياق 

 نظرا لكونها حديثةو
 

 مد  استفادة الكلية من التقنيات الحديثة في الشؤون العلمية    5-2-6
الكلية على االستفادة من التقنيات العلمية الحديثة لتسهيل القيام باألعمال المطلوبة والوصــول وحرصا  من الجامعة 

فإن الكلية تستخدم مجموعــة مــن الخــدمات اإللكترونيــة التــي توفرهــا الجامعــةو  المستويات األكاديمية العالميةى إل

 نذكر منها على سبيل المثال : 
 

 اإللكترونية األكاديمية بوابةالخدمات •

وأعضــاء هيئــة التــدريس  الطــالبن ة لنطاق واسع من الخدمات األكاديمية التي تمك  تعتبر هذه البوابة القناة الرئيس

وتقيــيم  ، ومتابعة النتــائج ، من الوصول إليها واالستفادة منهاو حيث تمكنهم من التسجيل وإجراء الحذف واإلضافة

وإدخــال  لبــات الســلفات  ، وإدخــال الرغبــات و لبــات التحويــل بــين الكليــات واألقســام ، التــدريس هيئة أعضاء

من الجامعة و كما تمكن عضو هيئة التــدريس مــن متابعــة المقــررات  وعمل إجراءات إخالء الطرف ، واإلعانات

وتقــديم  ، ومتابعة حضورهم وغيــابهم ، ورصد نتائجهم ، بها لينالمسج الطالبو  ، والشعب الدراسية التي يقدمها

  خدمات اإلرشاد األكاديمي و 

 

 

 هـ 1438/1439
257 1000 557 1280 

 هـ 1439/1440
257 1000 557 1280 
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 السلكية اإلنترنت خدمات •

 خدمات اإلنترنت السلكية في األقسام العلمية و المكاتب اإلدارية و كذلك في مكتبات الكليــة حيــث البوابة تقدم

 و إلجراء البحوث أو االستفادة من المكتبة الرقمية السعودية ؛ نترنت داخل المكتبةيمكن للطالب استعمال اإل

 

 اإللكتروني البريد خدمة •

أو موظف فور حصوله علــى اســم دخــول موحــد  ، أو عضو هيئة تدريس ، يتم تفعيل هذه الخدمة لكل  الب

 و لتتيح له صندوق بريد إلكتروني رسمي على نطاق الجامعة

 

 النصية الرسائل نظام •

 و تعتبر الرسائل النصية من أهم أدوات التواصل السريعة بين منسوبي الكلية
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 المجتمع السادس: خدمة الفصل
 

لقــرى المجــاورة لهــا وذلــك محافظــة رمــاح وافي تسعى الكلية للتأثير إيجابي ا والمشاركة في بناء ونمو المجتمع    

وعقد ندوات ودورات مقدمــة لعــدد مــن فئــات المجتمــع  ، لقاءات تثقيفية وتوعوية في مختلف المجاالت بمشاركتها

لــى إضــافة إكلية والطاقات التــي تتميــز بهــاو من أجل االستفادة من مخرجات ال ؛ باختالف تخصصاتهم ومجاالتهم

منسوبي ومنسوبات الكلية لمؤسســات المجتمــع التــي تــدخل الفرحــة والســرور علــى قلــوب من الزيارات الميدانية 

ومنســوبي الكليــة مــن اكتســاب وتنميــة  ن الطــالب ,تمكــ  هذه األنشطة المجتمعية ووإعانتهم مادي ا ومعنوي او  ، الناس

 .في تطوير ونهوض المجتمع رغبة المساهمةيغرس فيهم  , وهو ماروح المسؤولية والمشاركة والمبادرة 

 والبرامج و الدبلومات التأهيلية  التدريبية الدورات 6-1

 الدورات التدريبية:  6-1-1
للنهــوض بالمســتوى المهنــي والعلمــي ألفــراد المجتمــع فــي شــتى  حل الــرئيسأصبح التدريب حجر الزاوية وال   

الوظيفية والتعليمية , وفي إ ار أهداف الجامعة ودورها في خدمة المجتمع التزمت الكلية بتقــديم بــرامج  المجاالت

( توزيــع الــدورات 6-1الجــدول)فــي نجــد و تدريبيــة فــي العديــد مــن المجــاالت التــي يحتاجهــا المجتمــع المحلــي ,

كما تعمل الكلية على التواصل مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المحلــي لتحديــد احتياجاتــه مــن الــدورات  وريبيةالتد

 التعليميــة,و نــذكر منهــا التربويــة, التي  ار وحدة خدمة المجتمع في العديد من التخصصاتإالتدريبية المقدمة في 

 .والمهنية الحياتية,و, التثقيفيةو التوعوية,و
 

 

 للعام الجامعي الحالي  ( الدورات التدريبية لفائدة المجتمع المحلي بمحافظة رماح ١-٦) جدول 

 التاري  الفئة المستهدفة نوع النشا  مسمى البرنامج أو النشا  المنفذ م

1 

تشارك في  وحدة خدمة المجتمع

)أسرتي مسؤوليتي(عن  معرض

 مكافحة المخدرات

 توعوي
 طالب كلية التقنية برماح -

  المجتمع المحلي برماح -
29/5/ 1440 

2 

نشر  دورة تدريبية في مجال

التطوعي  ثقافة العمل

 وإعدادالمتطوعين

 وتثقيفي توعوي 

برماح )معلمين وطالب(،  ممكتب التعلي ومنسوب

الكلية )طالب، وإداريين، وأعضاء هيئة  وومنسوب

 تدريس(

 هـ8/6/1440

3 
التغذيةالصحية ندوة بعنوان : )

 وأثرها على اإلنسان(
 1440/ 12/6 فرع الطالبات بالكلية ومنسوب توعوي وتثقيفي

4 
 وأهمية مفهوم حول محاضرة

 الفكري األمن
 هـ8/6/1440 برماح األهلية الفرسان الثانوية المدرسة ومنسوب توعوي وتثقيفي

5 
 كرة في الرابعة الرياضية الدورة

 القدم 
 1440/ 8/6-7 المجتمع المحلي وترفيهيرياضي 

6 

 المخدرات مخاطرمحاضرة حول 

بعنوان كيف نحمي أبناءنا من 

 المخدرات

 هـ 1/ 1440/6 المجتمع المحلي توعوي وتثقيفي

7 
الثانوية  مع طالب لقاء مفتوح

 بمحافظة رماح
 م 2019-3-7 طالب الثانوية برماح وتعليمي توعوي 

 1440-6-7 طالب المدارس بالمحافظة توعوي وتثقيفي ملتقى السالمة 8

9 
المشاركة في معرض ومؤتمر 

 السالمة المهنية
 2019-2-14 المجتمع المحلي توعوي وتثقيفي

10 
نشاط بعنوان سفراءرواد 

 الجامعة
 تربوي وترفيهي

 روضة رواد الجامعة وأمهاتهم ومنسوب

 دارياتطالبات الكلية واإل
20 /3   /1440 

11 

 الكلية عميد جائزة في المشاركة

 بمناسبة متميز عمل ألفضل

 الوطني اليوم

 2018-9-25 الكلية والمجتمع المحلي ومنسوب علمي وتوعوي

 1440/ 27/6 للبنات المرشدات الطالبيات من مدارس رماح علمي وتوعوي  التأخر الدراسي عن محاضرة 12

 1440/ 6/6 مكتب التعليم ومنسوب علمي محاضرة عن التربية الواعية 13

 1440 /22/5 مكتب التعليمو منسوب توعوي وتثقيفي األمن الفكري عن محاضرة 14

15 

ميدان  المشاركة في مسابقة

 الفروسية بمحافظة رماح

 

 02018-12-13 المجتمع المحلي رياضي وترفيهي

 ترفيهي وتعليمي طفالالملتقي الربيعي الثاني لأل 16
 ومدارس رواد الجامعةرياض 

 يتام برماحالجمعية الخيرية لرعاية األ
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 طفال المنطقةأ

 1440/ 13/6 المجتمع المحلي توعوي تثقيفي  محاضرة بعنوان أنا األمل 17

 توعوي تثقيفي  محاضرة بعنوان أنا المستقبل 18
طالبات الصف الثالث متوسط بالمدرسة المتوسطة 

 األولى برماح
14/6 /1440 

19 
عداد موقع إالمساهمة في  

 نموذجيات
  المجتمع المحلي علمي

 

 

 

بلغ عدد الدورات التدريبية المقدمة من منسوبي الكلية لفائدة المجتمع المحلي لمحافظة رماح للعام الجامعي الحالي 

 . والديني ، الرياضيوالتثقيفي, والتوعوي, والمهني, و, تنوعت بين التعليمي  ، ( دورة19)

 
 للعام الجامعي الحالينواع وعدد الدورات في كل نوع : تصنيف الدورات طبقا لأل2-6جدول 

 عدد الدورات تصنيف الدورات

 13 توعوي

 4 تثقيفي 

 2 رياضي

 19 المجموع

 

 

 

 
 

 

ن  أويتضح  ، أعداد الدورات التدريبية لفائدة المجتمع المحلي  بقا لنوعية الدورات 1-6الشكل  2-6الجدول يبين 

 ووعويةكبر كان بالدورات التثقيفية والتاالهتمام األ
 

 خدمات أخر  قدمتها الكلية تفاعال مع المجتمع المحلي 6-2

 زيارات لمؤسسات المجتمع المحلي-6-2-1

 و عمال بالرياضزيارة وفد معهد ريادة األ -

 التخصصات في الكليةوب البات الثانوية لتوعية  ؛ زيارة لمدارس الثانوية -
وتقاســموا  ، ســالمية دار المســنينالدراســات اإلء هيئة التدريس بقسم عضاأزيارة لدار المسنين: زار وفد من  -

 وقدموا لهن الهداياو ، مهاتها لحظات حلوةأمع 

ليــات تطــوير العمــل آومناقشــة  ، يتــام برمــاح )إنســان(لوحــدة للجمعيــة الخيريــة لرعايــة األزيــارة أعضــاء ا -

 المشتركو

 زيارة مكتب التعليم برماحو -

13

4

2
0

2

4

6

8

10

12

14

توعوي تثقيفي رياضي

الدورات التدريبية للمجتمع المحلي طبقا للنوعية: 1-6شكل 
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 زيارة دار التحفي و -

 الزيارات في:هداف هذه أوتتمثل 

 غرس وترسي  المفاهيم العليا للعمل التطوعيو •

 العمل التطوعيوفي والمشاركة المجتمعية  ، سهام في رفع الوعياإل •

 .تقديم الهدايادار التحفي  من خالل  دخال البهجة والفرح في نفوسإ •
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  والمالية اإلدارية السابع : الشؤون الفصل
 

 القو  العاملة: -7-1
  فــي تنفيــذ الخطــ  ا  لعــب دورا بــارزا ومــؤثرت اكمــا أنهــ ،  لة مــن أهــم مصــادر النجــاح بالكليــة توزيع القوى العام

فضــل أجــل تقــديم أنتاجيــة موظفيهــا مــن إداء وأهمية خاصة لرفــع ألذا تولي الكلية ؛  التشغيلية االستراتيجية للكلية

 داريةوالخدمات اإل

 العاملة:لقو  باداري الجهاز اإل-7-1-1

 ووعاملة عامل 30( موظفا وموظفة من بينهم 149) الكلية بلغ عدد موظفي 
 

 هـ 1439/1440:أعداد الجهاز اإلداري بالكلية للعام الجامعي 1-7الجدول 

جمالي  إ

المجموعة  

 الوظيفية 

جمالي  اإل جمالي اإل غير سعودي  سعودي 

 أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  بالكلية 

26 114 9 0 35 114 149 

 % 100 % 76.51 % 23.49 % 0.00 % 6.04 % 76.51 % 17.45 النسبة المئوية 

 

 

 

 

 
 

 

23%

77%

توزيع الموظفين حسب الجنس: 2-7شكل 
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غير سعودي سعودي

هـ1439/1440بالكلية للعام الجامعي داري اإلتوزيع الجهاز ( 7-١)شكل 
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جمالي إ% من  77ناث في حين بلغت نسبة اإل،   %23أن نسبة موظفي الكلية من الذكور تعادل  2-7يبين الشكل 

 عدد الموظفين والموظفات بالكلية للعام الحاليو

 

 العاملة حسب المؤهل العلمي والجنس والجنسية توزيع القو  -7-1-2
ـ 1439/1440عدد موظفي الكلية خــالل العــام الجــامعي (  2-7يبين الجدول رقم )  ، مــوزعين حســب المؤهــل هــ

 والمجموعة الوظيفية والجنسية والجنسوالعلمي 

هـ  1439/1440(  توزيع القو  العاملة بالكلية حسب الجنس والجنسية في العام الجامعي 7-2جدول )   

نمستخدمو صحي إداري وفني المجموعة الوظيفية  عمال  
رواتب 

 مقطوعة
 المجموع

 المؤهل

سية
جن
ذكر ال

ى 
أنث

 

ع
و
جم
م

 

ذكر
ى 
أنث

 

ع
و
جم
م

 

ذكر
ى 
أنث

 

ع
و
جم
م

 

ذكر
ى 
أنث

 

ع
و
جم
م

 

ذكر
ى 
أنث

 

ع
و
جم
م

 

ذكر
ى 
أنث

 

ع
و
جم
م

 

ةدكتورا  
غير 

 سعودي
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 سعودي ماجيستير

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 سعودي دبلوم عالي 

 70 63 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 63 7 سعودي بكالوريوس

دبلوم دون  

 الجامعي
 11 8 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 سعودي

الثانوية فما 

ها دون  

 52 39 13 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 34 21 13 سعودي

غير 

 سعودي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9 

 149 114 35 0 0 0 30 21 9 0 0 0 2 1 1 117 92 25 المجموع

 

 

, والمســتخدمين , وفنيــة , وصــحية  ,  داريــةإجمالي موظفي الكلية حســب المجموعــة الوظيفيــة مــن وظــائف إبلغ 

مــن % 95و93أي ما نســبته , سعودي140منهم  ة ،(موظفا وموظف149) هـ 1439/1440والعمال للعام الجامعي 

 جماليتقريبا من اإل%  05و6غير سعودي بنسبة 9 و, جمالي اإل

ــذكور إوبلــغ  مــالي وعــدد الموظفــات جمــن اإل%23موظفــا وعــامال أي بنســبة 35جمــالي المــوظفين والعمــال ال

 جماليومن اإل%77ما يعادل, بوعاملة  ةموظف114ناث والعامالت اإل
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 : توزيع عدد موظفي الكلية حسب الوظائف والمؤهل والجنس 7-1-3
 العلميموظفو الكلية حسب المؤهل 

 : الدكتوراةحملة أوال: 

,أي  ســعوديينوهما غيــر ،  و الطبيبة( , اثنان )الطبيب دكتوراةالحاصلين على شهادة ال جمالي موظفي الكليةإبلغ 

 و%34و1 بنسبة
 

 حمله الماجستير:ثانيا: 

ــغ  ــتير إبلــ ــى الماجســ ــلين علــ ــة الحاصــ ــوظفي الكليــ ــالي مــ ــن  4جمــ ــاإمــ ــالي موظفيهــ ــبة , أي جمــ  بنســ

 وذكر واحدو , ناثإ 3مقسمين بين ، %سعوديين100وهم%68و2
 

 البكالوريوس: ةحملثالثا: 

جمــالي إمــن  %98و46بنســبة  وظفــا  وموظفــةو أيم70البكــالوريوسجمالي مــوظفي الكليــة الحاصــلين علــى إبلغ 

أنثــى 63 البكــالوريوس  ناث مــن حملــةبينما بلغ عدد اإل،  7يوسالبكالور ةبلغ عدد الذكور من حملقد و والموظفين

 حملة البكالوريوسو من الموظفات
 

 الدبلوم دون الجامعي: ةحملرابعا: 

جمــالي إمــن  % 38و7بنســبة , وموظفــة اموظفــ  11 الــدبلوم دون الجــامعيجمالي مــوظفي الكليــة مــن حملــة إبلغ 

 ,  سعوديين%100الموظفين 

 :هاحملة الشهادات الثانوية فما دونخامسا: 

بنســبة  ة ،وعاملــ  وعــامال ة ،وموظفــ  اموظفــ  61  هاجمالي موظفي الكلية من حملة الشهادات الثانوية فما دونإبلغ 

جمــالي حــاملي إمــن % 25.85أي ما يعادل ،  سعودي وسعودية  52الكلية, منهم  جمالي موظفيإمن  % 94و40

 انثى39ذكر و22بلغ عدد الذكور في هذه المجموعة الوظيفية  , وقد هاالشهادات الثانوية فما دون
 

 
 

 

درجــة داريــة(  قــد حصــلوا علــى إداري وإ 70داريين والفنيــين  )% من اإل47ن حوالي أ 4-7ويتضح من الشكل 

 جيدا  لالرتقاء بجودة الخدمات اإلدارية والفنية بالكليةو اوهذا يعتبر مؤشر ، البكالوريوس

 

 
 

 استفادة الكلية من التقنيات الحديثة في الشؤون اإلدارية  -7-2 
ساسيا فــي التطــور فــي أبداعيا وإحيث شكلت  التكنولوجيا  ابعا  ، بداع التقني والعلمييوصف عصرنا بعصر اإل

 , لتنفيــذ رؤيــة الجامعــة بتبنــي أحــدث التقنيــات تســعى الكليــةووخاصــة التعلــيم ,  , والقطاعــات ,  المجــاالت ةكاف

 دارةوواإل, واستثمارها في مجال التعليم 

حرص القائمون على قيادة الكلية وقد  ، دارياتداريين واإلواإلتدريس الهيئة  من أعضاء اكبير اعددتضم الكلية و

 .(3-7وموظفي الدعم التقني كما هو موضح بالجدول) , جهزة والتقنيات الحديثةتوفير احتياجاتهم من األعلى 
 

 ولقد اهتمت الكلية بتحقيق ما يلي:
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دكتوراة ماجيستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم دون الجامعي االثانوية فما دونه

ل  مي( 4-7)شك ل ع ل ا ل  ه ؤ م ل ا حسب  ة   ي ل ك ل ا ي  موظف ع  ي ز و ت
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تحقيــق أقصــى ؛ مــن أجــل  لي بإعطاء دورات للمــوظفين والموظفــاتطوير خطتها في استخدام الحاسب اآلت •

 داريةون التقنيات الحديثة في الشؤون اإلاستفادة م

 كاديمية والبحثية والمكتبيةودارية والمالية واألالكلية من البرامج في جوانبها اإلوضع تصور شامل لحاجة  •

 ذلك من تجهيزاتو هوما يتطلب ، لكتروني والتعليم عن بعد في الكليةتطبيق التعليم اإل •

وا العهــم علــى أحــدث التقنيــات التــي  ، طالبات على الدخول لسوق العملتجهيز معامل لتدريب الطالب وال •

 يحتاجها السوقو

 

 
 

 

 

ـهــ، والمتــوفرة  1439/1440( عدد موظفي الكلية خــالل العــام الجــامعي 5-7والشكل ) ( 3-7يبين الجدول رقم )

( 3-7و نالح  مــن خــالل الجــدول ) لديهم أجهزة الحاسب المكتبية، وخدمة اإلنترنت، وأجهزة الحاسب المحمولو

بقسم الطالب( بعــد اســتثناء  36بقسم الطالبات و77% من الفنيين واإلداريين ينتفعون بخدمة اإلنترنت )84و75أن 

 العمالو

 

 المشاريع المنفذة بالكلية 7-3

 ال يوجد •

 لمشروعات التي تحت التنفيذ:ا

 ال يوجد •

 

0

50

100

150

عدد أجهزة 
ة الحاسب المكتبي

في جميع اإلدارات
واألقسام

ية عدد منسوبي الكل
الذين لديهم خدمة 

اإلنترنت

ية عدد منسوبي الكل
الذين تم صرف 

ية لهم من قِبل الكل
جهاز حاسب ) 

(محمول 

ة عدد موظفي تقني
المعلومات

81

113

15
4

جمالي التجهيزات التقنية بالكليةإ( 5-7)شكل 

 توزيع التجهيزات التقنية بالكلية حسب الجنس  ( 3-7جدول) 

 البند
 العدد

 ذكور إناث

 36 45 عدد أجهزة الحاسب المكتبية في جميع اإلدارات واألقسام

 36 77 اإلنترنتعدد منسوبي الكلية الذين لديهم خدمة 

 0 15 عدد منسوبي الكلية الذين تم صرف لهم من ق بل الكلية ) جهاز حاسب محمول (

 1 3 عدد موظفي تقنية المعلومات
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 والتوصيات والتحديات الثامن : اإلنجازات الفصل
 

 نجازات اإل  8-1
نجازات وأنشطة الكلية بشكل عام الجوانب التأسيسية والتنظيمية من أجل بنائها علــى أســس متينــة إتمثل 

 :  تيفي اآل أهمها ويتمحورعلمي ا وأكاديمي ا وبحثي ا، 

 كثر جاهزيةوني على مستوى الجامعة للبرامج األعمال على المركز الثادارة األإحصول قسم  •

 فيه ميثاق أخالقي يخ  األعضاء والطالبات وإعداد دليل إجرائي موثق لالختبارات  •

 تقديم دورات تـدريـبــيـة لـموظفي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بـرمـاحو •

 

 ويمكن تقسيم أهم اإلنجازات التعليمية والبحثية والمجتمعية طبقا للفئات المستهدفة بالشكل التالي:

 :الطالب والطالبات

 لضمان فهمهم وقدراتهم التعليميةو ؛ الطالبتقديم إرشادات مناسبة لمساعدة  ●

ــتعلم  –تــم اعتمــاد برنــامج لنظــام موثــق لإلرشــاد األكــاديمي ) أدلــة  ● ملفــات ( لضــمان تحقيــق نتــائج ال

 المستهدفةو

 إلعدادهم للدراسة في بيئة التعليم العاليو الطالب ؛توفير آليات مناسبة لتحضير وتهيئة  ●

 , لضمان فهمهم وقدراتهم التعليميةوالطالبتقديم إرشادات مناسبة لمساعدة  ●

 تنفيذ برنامج التحضير اإللكتروني للطالبو ●

 توقيع اتفاقية مع بنك الراجحي لتدريب  الب الكلية وإعدادهم لسوق العملو •

 لعالي بالمملكةوتفعيل مشاركة الطالب والطالبات في المؤتمر العلمي السابع لطالب و البات التعليم ا •

( للطــالب والطالبــات وذلــك عبــر التنســيق مــع عمــادة التقنيــة فــي SMSرسائل النصية )التنفيذ برنامج  •

 الجامعةو

 نشطة الطالبية األ

 و استيفاء عدد  من نماذج االعتماد األكاديمي ●

 و إعداد مصفوفات االتساق ●

 و إعداد تقارير التقويم الذاتي لألقسام ●

 و والطالبإعداد دليل إجرائي موثق لالختبارات فيه ميثاق أخالقي يخ  األعضاء  ●

 و إعداد الدراسة الذاتية الدورية لألقسام ●

من وجهة نظــر عضــو هيئــة التــدريس  إعداد وتحليل استبانة تقييم جودة الخدمات التعليمية باألقسام ●

 والطالبو

 الو نية لالعتماد األكاديميتوصيف المقررات الدراسية وفق نموذج الهيئة  ●

 تقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب من خالل أعضاء هيئة التدريسوفي المساهمة  ●

 

 

 عضاء هيئة التدريسأالعملية التعليمة وما يخل 

 إقامة دورات وورش عمل لتطوير أداء جميع منسوبي الكلية في مجاالت مختلفةو ●

بتقــديم دورات ومحاضــرات وورش عمــل تخصصــية لمؤسســات قيــام أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة  ●

 حكومية في المنطقةو

 

 البحث العلمي 

 جالت عالمية مختلفة ومنفعةوفي معلمية  أبحاثاعضاء هيئة التدريس أنشر عدد من  ●

والقيام بزيــارات متعــددة  ، الـسـعـي فـي تـطـويـر مكتبة الكلية بـاقـتـراح الـكتب الضرورية للمكتبة ●

 لال الع عـلى أحدث اإلصدارات واقتراح ضمها لمكتبة الكليةو؛ الـمـكـتـبـات  لبعض

 تعزيز مكتبة الكلية بعناوين جديدة لضمان االستفادة والتنويعو ●

 

 : خدمة المجتمع

 وإقامة برامج تدريس لخدمة المجتمع ●

 (يتامدار األ - إشراك الطالبات في خدمة المجتمع المحلي و )مشاركة في المدارس  ●

 لتقويموالقياس وز اختبارات معتمد للمركز الو ني لأصبحت الكلية مرك ●
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 ولمؤسسات المجتمع المحليزيارات  ●

 ودورات رياضية ●

 

 

 التقدم التكنولوجي والتقني:

 مستوي الكلية وعلى  black board لكتروني تفعيل نظام التعليم اإل ●

 لكترونية والختبارات اإلتجارب انجاح  ●

 , االهتمام بتطوير موقع الكلية ●

 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس والموظفينو ●

 

 :العالقات العامة

 لقاء القيادات اإلدارية و •

تشارك وحدة العالقات العامة واإلعالم بكلية العلوم والدراسات اإلنســانية برمــاح فــي اإلعــداد والتنظــيم  ●

وتوثيــق التغطيــات  , واســتقبال الوفــود والــزوار للكليــة, للمناســبات والفعاليــات المختلفــة داخــل الكليــة 

على إبراز دور ومكانــة الكليــة اإلعالمية لجميع المناسبات والفعاليات المختلفة الخاصة بالكليةو وعملت 

كما حرصت على خلق صورة ذهنية إيجابية عن الكلية ومنسوبيها ودورها العلمي والتــدريبي  ، إعالميا  

 والبحثي بما يعود عليها إيجابي ا لدى كافة شرائح المجتمعو

 

 المعوقات :8-2

 عدم توافر أماكن لممارسة النشا  الثقافي والرياضي للطالب و •

 تنوع البرامج األكاديمية وعدم  •

 وجود مشاكل في النظام األكاديمي و •

 نق  أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات في قسم الطالبات و •

 ضعف برامج التسويق والتوجيه اإلعالمي الستقطاب الطالب الجدد للكلية و •

 مقترحات الكلية لتجاوز المعوقات والمشكالت: 8-3

كاديمية في الكلية والتي تعتبر من البــرامج الضــرورية للمنطقــة ولســوق العمــل السعي نحو تفعيل البرامج األ ●

العلــوم -المحاسبة-العلوم الصحية-اللغة العربية-وذلك من خالل افتتاح أقسام علمية جديدة مثل: الحاسب اآللي

 الفيزياءو -التمريض-القانون-التربوية

 والعمل على تحسين وتطوير جودة البرامج  ●

 تـحـقـيـق االسـتـقـرار الــوظــيـفـي  لـعــضـو هـيـئــــة الـتـدريـسوضـمـان  ●

تـحـفـيـز الـهـيــئــة الـتـدريـســيــة لـحــضــور الـمـؤتــمــرات العلميــة وورش الـعــمــل واـلــدورات الـعـلـمــيــة  ●

 ودعـمـهـم مـاديـا ومـعـنـويـا و

 الطالباتوالطالب و يلفرع ةلتدريس من حملة الدكتوراالعمل على استقطاب أعضاء هيئة ا ●

 

 

 الرؤ  المستقبلية والتطويرية للكلية :8-4

 حاجة المجتمع، مثل : الحاسب اآللي و تتماشى معاستحداث أقسام وتخصصات جديدة في الكلية  •

 انفتاح الكلية على محيطها االقتصادي واالجتماعي و •

 التوأمة وتشجيع الجامعة لبرامج  •

 التوصيات:8-5

 االلتزام بتحقيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في مختلف البرامج األكاديمية و ●

 ة التطوير المستمر بما يتواكب مع التطورات العلميةويلتطوير القيادات اإلدارية لعم ●

  رح مبادرات تنفيذية الستيعاب أعداد كبيرة من الطالب والطالباتو ●

 تنفيذية لزيادة تفعيل الدور المجتمعي للكليةو رح مبادرات  ●

ما بين  –على مستوى الطالب والطالبات والهيئة التدريسية  – رح مبادرات تنفيذية لتبادل الزيارات العلمية  ●

 الكلية وغيرها من الكليات داخل الجامعة وخارجهاو

نجليزيــة، والمجــالت العلميــة والصــحف العربيــة واإلتــب العلميــة بــاللغتين تفعيل دور المكتبة وتوفير أهم الك ●

 اليوميةو



59 
 

 العمل على تكثيف و تنويع برامج خدمة المجتمعو ●

 و إحداث برنامج دراسات عليا بالكلية ●

 مـع الـجـهـات والـهـيـئـات الـدولـيـة الـمـعـنـيـة بـمـنـح االعـتــمـاد األكـاديـمـي و التواصل ●

 الطالب لكل عضو هيئة تدريس عند فرع الطالباتوالعمل على خفض نسبة  ●

 تخفيف األعباء اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس لزيادة مساهمتهم في النشر العلميو ●

التطوير المستمر للبرامج بمــا يســاهم فــي تحســين المخرجــات لتســهيل فــرص توظيــف الخــريجين أو إكمــال  ●

 دراستهمو

 النشر العلميو تقديم دورات وندوات علمية حول أهمية وآلية ●

 توفير مصادر تمويل ألنشطة البحث العلميو ●

 إعداد دورات تأهيلية للخريجين بما يسهل عليهم الحصول على فرص عمل مناسبةو ●

 متابعة الخريجين لمساعدتهم وتسهيل انضمامهم لسوق العملو ●

 خلق شراكة مجتمعية مع مراكز ريادة األعمالو ●

 توفير فرص الشراكة مع أقسام مناظرة و ●

 توفير فرص ابتعاث المعيدين والخريجين في الجامعات العالمية و ●

 ارتفاع الطلب نحو الدراسات العليا نتيجة انتشار الوعي بأهمية التعليم الجامعي و ●
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 ية لالخطة التشغيلية للك

 هداف االستراتيجية والتفصيليةاأل

 داء قياس مؤشرات األ
 

 هـ 1440\1439الخطة التنفيذية للكلية للعام الجامعي 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(1:) 

 ة الداخلية والخارجية للكليةو ءتحسين مستوى الكفا

ساليب التدريس الحديثة التي تعزز التعليم أمعدل أعضاء هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على  • مؤشر األداء 

 والتعلم

نسبة البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة لمعايير تقويم التحصيل العلمي للطالب من قبل   •

 متخصصين من داخل المؤسسة التعليمية خالل السنة الدراسيةو 

 اختبارات تقويم مخرجات التعلمو معدل البرامج التي تستخدم •

 معدل البرامج المعتمدة داخليا وخارجياو •

 

 %50  • المستهدف

• 60% 

• 30% 

• 30% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 قياس مؤشرات األداء باألقسام األكاديمية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 والتقويم والتميزوحدة  القياس -وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(2:) 

 هيكلة التخصصات العلمية في ضوء احتياجات سوق العمل والمجتمعو

 عمالمؤسسات المجتمع المحلي وقطاع األ والتعاون مععدد البرامج السنوية للشراكة  • مؤشر األداء 

 عمالالمقدمة للمجتمع المحلي وقطاع األعدد االستشارات والخدمات  •

 مستوى رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم •

 معدل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات العلمية والتقنية •

 متزايد • المستهدف

 متزايد •

• 80% 

• 20% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دراسات العلياالاستطالع آراء أرباب العمل حول أهمية فتح برامج  

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة  الدراسات العليا -وكالة الكلية للدراسات العليا
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الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

 

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(2:) 

 هيكلة التخصصات العلمية في ضوء احتياجات سوق العمل والمجتمعو

 

 مستوى رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم مؤشر األداء 

 

 %60 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دراسة واقع الخطة القديمة لقسم اللغة اإلنجليزية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة الخط  والبرامج الدراسية بقسم اللغة اإلنجليزية 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  بطالبناء القدرات التنافسية لل

 

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(2:) 

 هيكلة التخصصات العلمية في ضوء احتياجات سوق العمل والمجتمعو

 

 لى هيكلةإلى عدد البرامج التي تحتاج إنسبة التخصصات التي تم اعادة هيكلتها وتحديثها  مؤشر األداء 

 

 %60 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دراسة واقع الخط  الدراسية بالكلية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة الخط  والبرامج بقسم اللغة اإلنجليزية 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

التفصيـــــــلي الهـــدف 

(3:) 

 المهارات الوظيفية وريادة األعمالو  بساب الطالإك

 عمالومهارات التوظيف وريادة األ بت والبرامج السنوية إلكساب الطالعدد المبادرا مؤشر األداء 

 مبادرات 10 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 متطلبات سوق العمل والمستجداتدورات تدريبية للطالب والطالبات وفق 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة ضمان الجودة مع وحدة التدريب )وكالة التطوير والجودة(

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 ة وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرف ببناء القدرات التنافسية للطال

 

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(3:) 

 المهارات الوظيفية وريادة األعمالو  بالطالإكساب 

 

 مستوى رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم مؤشر األداء 

 

  2 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دراسة المتطلب السابق للخطة القديمة لقسم اللغة اإلنجليزية  

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة الخط  والبرامج الدراسية  بقسم اللغة اإلنجليزية 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال
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ــــــلي الهـــدف التفصيـ

(3:) 

 المهارات الوظيفية وريادة األعمالو  بإكساب الطال

 

 مستوى رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم مؤشر األداء 

 

 %60 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دراسة الخطة الجديدة المقترحة من قبل رؤساء أقسام اللغة اإلنجليزية بالجامعة 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة الخط  والبرامج بقسم اللغة اإلنجليزية 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(3:) 

 المهارات الوظيفية وريادة األعمالو  بإكساب الطال

 كثر من لغة أالذين يتحدثون  بمعدل الطال مؤشر األداء 

 عمالمهارات التوظيف وريادة األ بكساب الطالدد المبادرات والبرامج السنوية إلع

  %50 المستهدف

 مبادرات 10

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ورش عمل  –دورات تدريبية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وكالة الكلية لشؤون الطالب

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(3:) 

 المهارات الوظيفية وريادة األعمالو  بإكساب الطال

 

 كثر من لغةأالذين يتحدثون  بمعدل الطال -1 مؤشر األداء 

 عمالمهارات التوظيف وريادة األ بكساب الطالدد المبادرات والبرامج السنوية إلع -2

 %50 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 مبادرات 5

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وكالة الكلية لشؤون الطالب

 

الهــدف االستراتيجــي  

 األول

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

3: 

 المهارات الوظيفية وريادة األعمالو  بإكساب الطال

 

 عمالمهارات التوظيف وريادة األ بكساب الطالدد المبادرات والبرامج السنوية إلع مؤشر األداء 

 1 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 لي رات الطالب في استخدام الحاسب اآلتطوير مها

 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 لكترونيوحدة التعليم اإل

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

 تطوير منظومة اإلرشاد الطالبي في الكليةو  الهـــدف التفصيـــــــلي 
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(5:) 

 بجمالي عدد الطالإلى إرشاد المتلقيين لخدمات اإل بنسبة الطال مؤشر األداء 

 %100 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:
 ورش عمل –دورات تدريبية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 
 الطالبوحدة دعم -وكالة الكلية للشؤون التعليمية 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(6:) 

 تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويمو 

 ساليب التعليم والتعلم والتقويمأعن  بمستوى رضا الطال مؤشر األداء 

 %70 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 حث الطالب على تعبئة االستبيان وتحليل النتائج

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة ضمان الجودة مع وحدة التدريب )وكالة التطوير والجودة(

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(6:) 

 تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويمو

 ساليب التعليم والتعلم والتقويمأعن  بمستوى رضا الطال • مؤشر األداء 

قبل  نسبة البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة لمعايير تقويم التحصيل العلمي للطالب من  •

 متخصصين من داخل المؤسسة التعليمية خالل السنة الدراسية 

 معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم •

 %50 • المستهدف

• 60% 

• 30% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ورش عمل  –دورات تدريبية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة  القياس والتقويم والتميز-وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(6:) 

 تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويمو 

 

 والتعلم والتقويمساليب التعليم أعن  بمستوى رضا الطال مؤشر األداء 

 %60 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ساليب التقويم ألكتروني في التعلم ودوات التعلم اإلأتوظيف 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 لكترونيوحدة التعليم اإل

 

الهــدف االستراتيجــي  

(1:) 

 وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة  ببناء القدرات التنافسية للطال
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الهـــدف التفصيـــــــلي 

(7:) 
 رتقاء بمستوى الخدمات واألنشطة الطالبيةواال

 

 عن الخدمات المقدمة لهم في الكلية  بمستوى رضا الطال مؤشر األداء 

 بجمالي عدد الطالإلى إنشطة نسبة الطالب المشاركين في األ

 %70 المستهدف

60% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:
 تعريف الطالب بالخدمات المقدمة لهم والوقوف على مدى تلبية احتياجاتهم  و

 الطالب بحقوقهم وواجباتهم و تعريف

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة الخدمات والحقوق الطالبية

 الكوادر األكاديمية واإلدارية واالرتقاء بقدرات ومهارات  -2 الهــدف االستراتيجــي:

 

الهـــدف 

 التفصيـــــــلي:

 استقطاب الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ، والمحافظة عليها  -9

 متزايد مؤشر األداء 

 المبتعثون والمبتعثات و المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 إنشاء )قروب( خاص  بالمبتعثين والمبتعثات  + أيقونة للوحدة على موقع الجامعة و

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة الشؤون العلمية / وكالة الكلية للشؤون التعليمبة 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(2:) 

 االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(10:) 

 تحسين منظومة التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريسو

نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة   مؤشر األداء 

 التطوير المهني في العام الماضي 

معدل أعضاء هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا 

ساليب التدريس الحديثة التي تعزز التعليم أعلى 

 والتعلم

 %75  %75 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 و  عالن الدورات ألعضاء هيئة التدريس وحثهم على المشاركة وحصولهم على شهادات بالدوراتإ

 و  الدوراتتسجيل األعضاء في 

 و عداد تقارير حول تقييم الدورات واالستفادة منها والتوصيات والمقترحاتإ

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة ضمان الجودة ووحدة التدريب-وكالة الكلية للتطوير والجودة 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(2: ) 

 واإلداريةرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية اال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(10:) 

 تحسين منظومة التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريسو

 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني في العام الماضي  مؤشر األداء 

 %60 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 التدريس بالجودةوورش عمل لتوعية أعضاء هيئة 

 بالجودة وتحليلها وتوزيعها ةمع البيانات  والمعلومات المتعلقلكتروني لجإنشاء نظام إ

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة التخطي  والتطوير

 

 رتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلداريةاالالهــدف االستراتيجــي  
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(2:) 

التفصيـــــــلي الهـــدف 

(10:) 

 تحسين منظومة التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريسو

عدد البحوث أو التقارير التي تم تقديمها في المؤتمرات األكاديمية خالل العام المنصرم لكل عضو هيئة  مؤشر األداء 

 تدريسو

 اضي نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني في العام الم

 ساليب التدريس الحديثة التي تعزز التعليم والتعلمأمعدل أعضاء هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على 

 1:5 المستهدف

50% 

50% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ورش عمل  –دورات تدريبية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 للدراسات العليا والبحث العلميوكالة الكلية -وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(2:) 

 رتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلداريةاال

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(12:) 

 رتقاء بأداء الموظفين وتطوير مهاراتهمو اال

 مستوى الرضا عن أداء الموظفين مؤشر األداء 

 داري للكادر اإل بنسبة الطال

 معدل الفنيين السعوديين

 %50 المستهدف

1:50 

75% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ورش عمل  –دورات تدريبية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 عميد الكلية

 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(5:) 

 والبرامجي لالعتماد المؤسسي والتهيئة الجودة ضمان بمتطلبات الوفاء

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(25:) 

 و األكاديمي لالعتماد التعليمية البرامج تأهيل

 نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل العام * مؤشر األداء 

 %100 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 لقاءات/محاضرات تعريفية/ورش عمل دورات تدريبية/

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة االعتماد األكاديمي-وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(5:) 

 والبرامجي لالعتماد المؤسسي والتهيئة الجودة ضمان بمتطلبات لوفاءا

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(25:) 

 و األكاديمي لالعتماد التعليمية البرامج تأهيل

مستويات( تحصيل  (نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل بواسطة أناس خارج المؤسسة لمعايير * مؤشر األداء 

 .خالل العام بالطال

 %25 المستهدف
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المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دورات تدريبية/لقاءات/محاضرات تعريفية/ورش عمل

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة االعتماد األكاديمي-لكلية للجودة والتطوير وكالة ا

 

الهــدف االستراتيجــي  

(5:) 

 والبرامجي لالعتماد المؤسسي والتهيئة الجودة ضمان بمتطلبات الوفاء

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(25:) 

 و األكاديمي لالعتماد التعليمية البرامج تأهيل

 تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلممعدل البرامج التي  مؤشر األداء 

 %30 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دورات تدريبية/ورش عمل

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة االعتماد األكاديمي-وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(5:) 

 والبرامجي لالعتماد المؤسسي والتهيئة الجودة ضمان بمتطلبات الوفاء

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(25:) 

 و األكاديمي لالعتماد التعليمية البرامج تأهيل

مستويات( تحصيل  (نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل بواسطة أناس من داخل المؤسسة لمعايير * مؤشر األداء 

 .خالل العام بالطال

 %80 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 لقاءات/محاضرات تعريفية/ورش عمل دورات تدريبية/

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة االعتماد األكاديمي-وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(5:) 

 الوفاء بمتطلبات ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد المؤسسي والبرامجي

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(25:) 

 تأهيل البرامج التعليمية لالعتماد األكاديميو

نسبة البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة لمعايير  مؤشر األداء 

تقويم التحصيل العلمي للطالب من قبل 

متخصصين من داخل المؤسسة التعليمية خالل  

 السنة الدراسيةو 

ت تقويم معدل البرامج التي تستخدم اختبارا

 مخرجات التعلم

 %30 %80 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:
 ني المصادقة المستقلة للتحصيل العلمي من قبل متخصصين بتفعيل خطة لت •

 عداد وقياس مخرجات التعلمإإقامة دورات تدريبية حول  •

 لكترونيالتعليم اإلمبادرة لقياس مخرجات التعلم عبر نظام  •

 تطوير توصيف البرنامج والمقرراتة في يدورة تدريب •

 عداد تقرير البرنامج وتقارير المقررات عن العام السابقإ •

 تطوير توصيف البرنامج والمقررات •

 عرض تقارير البرامج بمقر عمادة الجودة •

 العمل على استيفاء مالحظات مستشاري عمادة الجودة •

 جاهزية من خالل المعايير المعلنةاالستعداد لمسابقة الجودة والتميز للبرامج األكثر  •

االحتفال بإنجاز حصول قسم إدارة األعمال على المركز الفضي في مسابقة الجودة والتميز على  •

 مستوى الجامعة

 وحدتي الجودة والقياس والتقويم –وكالة الجودة الجـــــهة  
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 المســـــــــؤولة: 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(5:) 

 بمتطلبات ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد المؤسسي والبرامجيالوفاء 

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(25:) 

 نشر الثقافة المؤسسية للجودة لدى منسوبي الكليةو

 نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني في العام الماضيو  • مؤشر األداء 

ساليب التدريس الحديثة التي تعزز التعليم أمعدل أعضاء هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على  •

 والتعلمو

 نسبة منسوبي الكلية الذين تلقوا تدريبا في مجاالت الجودةو •

 %50 • المستهدف

• 50% 

• 50% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ورش عمل  –دورات تدريبية 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة  القياس والتقويم والتميز-وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(5:) 

 والبرامجي لالعتماد المؤسسي والتهيئة الجودة ضمان بمتطلبات الوفاء

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(26:) 

 و المؤسسي  االعتماد على  الحصول

 معدل البرامج المعتمدة داخليا وخارجيا** مؤشر األداء 

 %25 المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دورات تدريبية/لقاءات/محاضرات تعريفية/ورش عمل

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة االعتماد األكاديمي-وكالة الكلية للجودة والتطوير 

 
 بمتطلبات ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد المؤسسي والبرامجي الوفاء  (: 5الهــدف االستراتيجــي )

 نشر الثقافة المؤسسية للجودة لدى منسوبي الكليةو  (: 27الهـــدف التفصيـــــــلي )

 نسبة منسوبي الكلية الذين تلقوا تدريبا في مجاالت الجودة  مؤشر األداء 

 % 75 المستهدف 

 عداد كتيب: مفاهيم ومصطلحات الجودة   إإتمام  • المشــــروع: المبــــادرة أو 

 تنزيل خطة عمل وحدة ضمان الجودة على موقع الكلية  •

 تنزيل خط  وحدات الجودة لألقسام على موقعها بموقع الكلية  •

 تقديم دورة بعنوان: أساسيات حول مفهوم الجودة  •

 تقديم دورة بعنوان: الجودة  ريقك إلى االعتماد •

 ة بعنوان: الجودة بين الواقع والمأمول تقديم دور •

 ورشة عمل: الطالب وضمان الجودة  •

 العالقات العامة  –وحدة الجودة   –وكالة الجودة  الجـــــهة المســـــــــؤولة: 

 

الهــدف االستراتيجــي:  

(6) 

 االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفقا ألولويات التنمية 

الهـــدف 

 (28التفصيـــــــلي: )

 تطوير البحث العلمي كما ونوعا

 و عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة في العام الماضي لكل عضو هيئة تدريس1 مؤشر األداء 

 جمالي أعضاء هيئة التدريسالمرجعية في العام الماضي نسبة إلو عدد االستشهادات 2

 و نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم بحث واحد على األقل محكم ومنشور خالل العام الماضي3
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 1:1 -1 المستهدف

 و 1:1 -2

 % 60و 3

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 حصر أبحاث وعمل قاعدة بيانات لجميع منسوبي الكلية للمشاركة في فعاليات ملتقى يوم البحث العلمي 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي -وحدة البحث العلمي 

 

الهــدف االستراتيجــي:  

(6) 

 العلمي واالبتكار وفقا ألولويات التنميةاالرتقاء بالقيمة النوعية للبحث 

الهـــدف 

 (30التفصيـــــــلي: )

 توجيه البحث العلمي وفق األولويات التنموية والبحوث البيئيةو

 و عدد مشاريع البحوث المشتركة مع مؤسسات المجتمع1 مؤشر األداء 

 جمالي البحوث السنويةإو نسبة البحوث بينية التخصصات إلى 2

 مشروع 100 المستهدف

10% 

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 أسبوع ملتقى البحث العلمي الثاني 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي -وحدة البحث العلمي 

 

الهــدف االستراتيجــي:  

(6 ) 

 االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفقا ألولويات التنمية

الهـــدف 

 (31التفصيـــــــلي: )

 حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي وتعزيز أخالقياتهو

 العلمي و مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن شفافية وعدالة ممارسات البحث1 مؤشر األداء 

 و درجة توافر األدلة التنظيمية واإلرشادية لقواعد وأخالقيات البحث العلمي ولوائحه2

 % 80و 1 المستهدف

 % 100و 2

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ملتقى أسبوع البحث العلمي الثاني 

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 للدراسات العليا والبحث العلمي وكالة الكلية -وحدة البحث العلمي 

 

الهــدف االستراتيجــي  

(7:) 

 تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(35:) 

 تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات غير الربحية والقطاعين الحكومي والخاصو

 

 نشطة خدمة المجتمعأنسبة منسوبي الكلية )أعضاء هيئة تدريس وغيرهم( المساهمين في  مؤشر األداء 

 فراد المجتمع المحليأ المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 دورات تدريبية

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة خدمة المجتمع

 

الهــدف االستراتيجــي  

(7:) 

 والشراكة المجتمعيةتعزيز المسؤولية 

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(36:) 

 ومنسوبي الكليةو بز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالتعزي
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 نشطة خدمة المجتمعأنسبة منسوبي الكلية )أعضاء هيئة تدريس وغيرهم( المساهمين في  مؤشر األداء 

 فراد المجتمع المحليأ المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ورش عمل

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة خدمة المجتمع

 

الهــدف االستراتيجــي  

(7:) 

 تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(37:) 

 سهام في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للمجتمعواإل

 

 والفعاليات السنوية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمععدد البرامج  مؤشر األداء 

 بلالعزيز لإل الفعاليات المعنية بالحفاظ على التراث كمهرجان الملك عبد المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 زيارات ميدانية

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة خدمة المجتمع

 

االستراتيجــي  الهــدف 

(7:) 

 تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(38:) 

 دمج قضايا التنمية المستدامة في البرامج التعليمية والمشاريع البحثية

 بحاث أو المشاريع البحثية التي تخدم قضايا التنمية المستدامة للبيئةعدد األ مؤشر األداء 

 فراد المجتمع المحليأ المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 ملتقيات

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة خدمة المجتمع

 

الهــدف االستراتيجــي  

(7:) 

 تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

الهـــدف التفصيـــــــلي 

(38: ) 

 التعليمية والمشاريع البحثيةودمج قضايا التنمية المستدامة في البرامج 

 نسبة المقررات في البرامج الدراسية التي تهتم بقضايا التنمية المستدامة • مؤشر األداء 

 %50 • المستهدف

المبــــادرة أو 

 المشــــروع:

 متابعة أعمال  اللجان المشرفة على تفعيل الدراسات العليا باألقسام األكاديمية  

الجـــــهة  

 المســـــــــؤولة: 

 وحدة  الدراسات العليا -وكالة الكلية للدراسات العليا
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