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كلمة الوكيل

أ.د. محمد بن صالح النمي
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وا
كاديمية

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا
كاديمية

الحمد ¾  والصالة والسالم على خير خلق ا¾، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن وااله

 تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا
كاديمية جاهدة في خدمة التعليم وتطويره،

 لالستثمار في بناء االنسان، فكراً وعلمًا، وتضاعف جهدها من أجل بيئة تعليمية أكاديمية

رائدة، ومحفزة وجاذبة

 ويتبين هذا الجهد من خالل : تنفيذها لعدد من البرامج والمشاريع التطويرية، وقيامها أيضًا

 بإطالق عدد من المبادرات والفعاليات وورش العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي

كانت محل عناية ورعاية ودعم من لدن معالي رئيس الجامعة – يحفظه ا¾

 ويسرني تقديم التقرير السنوي للوكالة  للعام ١٤٤٣هـ، والذي يتضمن أبرز ما تم إنجازه من

 الخطط والبرامج والمشاريع، وما تم عقده من لقاءات وورش عمل، وفعاليات؛ تستهدف

 البيئة التعليمية لتجعلها محفزة لÌبداع والتميز، وتبني نظامًا إداريًا داعمًا للوكالة ينسجم مع

خطط التنمية واحتياجات سوق العمل
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نبذة عن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا
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ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا
كاديمية

بشكل تعنى  التي  الرئيسة  الجامعة  أركان  أحد  وا�كاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكالة   تعد 

بأعضاء المرتبطة  ا�كاديمية  وبالجوانب  للطالب،  الموجهة  والتعلمية  التعليمية  بالعملية   مباشر 

 هيئة التدريس ويرتبط وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وا�كاديمية في الهيكل التنظيمي للجامعة

على المشرف  من  تتكون  لمكتبه  وإدارة  المستشارين  من  عدد  ويساعده  مباشرة  الجامعة   برئيس 

المكتب ومجموعة من الموظفين لتنظيم وتسيير العمل فيها

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

ورسالتها رؤيتها  مع  انسجامًا  تسعى  أنها  كما  العالمية.  الريادة  إلى  بها  وصوال  ا�كاديمية   البرامج 

برامج القائمة، وطرح  ا�كاديمية  البرامج  الطالب معرفيًا ومهاريًا عن طريق تطوير  بناء  إلى   وأهدافها 

سوق متطلبات  وتواكب  المجتمع  وتخدم  الوطنية  التنمية  وخطط  تتناسب  الجودة  عالية   جديدة 

العمل ، وتتلخص مهام وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا
كاديمية في التالي

متابعة معايير القبول بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل

متابعة الكليات وا�قسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية

متابعة ا�نشطة الطالبية وصندوق الطالب بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب

 مساعدة الكليات وا�قسام في إعداد البرامج ا�كاديمية بما يتناسب وعمليات التنمية واختيار

الوسائل التي تحقق ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية

ا°شراف على آليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية

إعداد ا�دلة والخطط والنماذج التي تحقق ا�داء المتميز والمتطور في إعداد الخطط الدراسية
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 ويرتبط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا�كاديمية كليات الجامعة وبعض العمادات المساندة

والمراكز والبرامج وعدد من اللجان الدائمة هي

1
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10
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12
13
14
15
16
17

 كليات الجامعة

معهد اللغويات العربية

 عمادة شؤون القبول والتسجيل

 عمادة شؤون الطالب

عمادة السنة ا�ولى المشتركة

 إدارة البرامج والخطط الدراسية ووحدة التدريب التعاوني

 مركز التميز في التعلم والتعليم

مركز الخريجين

 برنامج االبتعاث الداخلي

برنامج الوصول الشامل

إدارة الطلبة الدوليين

 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي

اللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعي

اللجنة الدائمة للعبء التدريسي والمتعاونين

 اللجنة الدائمة لطالب المنح

 اللجنة الدائمة للرحالت التعليمية

اللجنة االشرافية على مشروع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية

متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية محليًا وخارجيًا

 التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها لتنظيم ورش العمل والدورات

 التدريبية في مجاالت اهتمامها

ا°شراف على مركز التميز في التعلم والتعليم

ا°شراف على مركز الخريجين

االشراف على إدارة الطلبة الدوليين
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أن تكون الجامعة بيئة تعليمية أكاديمية رائدة لبناء مجتمع المعرفة

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

استراتيجية الوكالة
الرؤية

ا
هداف االستراتيجية

الرسالة

القيم

تقديم برامج أكاديمية متميزة وفق متطلبات التنمية

تهيئة بيئة تعليمية تعلمية جاذبة ومحفزة لÍبداع والتميز 

بناء تنظيم إداري داعم في الوكالة 

تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجين 

تطوير معايير استقطاب الطالب 

الجودة والتميز 

واالبتكار والتعلم  التعليم  في  والفكرية  التربوية  والمقاييس  ا�ساليب  بأرقى  الوكالة   تلتزم 

وتطبيق أحدث مقاييس ا�داء

الحرية ا
كاديمية

 تلتزم الوكالة بتشجيع االستكشاف الفكري المنضبط وترسيخ التقاليد ا�كاديمية الرصينة في

    .جميع جوانب ا�نشطة ا�كاديمية

ا
صالة والمعاصرة 

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

المعاصر

العمل بروح الفريق 

والعمل المؤسسية  ا�دوار  بتعزيز  أهدافها  لتحقيق  الفريق  بروح  العمل  بمبدأ  الوكالة   تلتزم 

باحترافية واقتدار
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المسؤولية االجتماعية 
مجتمع بناء  في  تسهم  التي  الفاعلة  والعالمية  المحلية  الشراكات  بتحقيق  الوكالة   تلتزم 

المعرفة بتوفير فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية

الشفافية والمساءلة 

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

    .تقدم المجتمع ورفاهيته
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جدول ١ : إنجازات الهدف ا
ول في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا
كاديمية

 موشرات  المبادرة الهدف
االداء

 القيمة
 المتحققة

للمؤشرات

المستهدف
 (رقم او نسبة)

 الهدف
االستراتيجي

ا
ول 

 تقديم برامج
 أكاديمية رائدة
 وفق متطلبات

التنمية

المبادرة ا
ولى
تطوير البرامج االكاديمية

لمواكبة المستجدات 
بما يتناسب مع احتياجات 

 سوق العمل 
ومتطلبات

خطة المملكة 
 2030 التنموية

المبادرة الثانية
استحداث

برامج أكاديمية 
في تخصصات 

مالئمة 
لسوق العمل 

 نسبة البرامج الحاصلة على
 االعتماد ا
كاديمي الوطني

والدولي سنويًا
 نسبة البرامج التي يتم

مراجعتها وتطويرها سنويًا
 مدى مالءمة برامج الجامعة
 لسوق العمل من وجهة نظر

 الطالب وأرباب العمل
 استبيان مدرج

من 1 الى 5
 نسبة أعضاء هيئة التدريس

 الذين التحقوا بدورات
 تدريبية في مجال بناء

البرامج ا
كاديمية

 عدد برامج الدبلوم
المستحدثة سنويًا

 عدد البرامج البينية
المستحدثة سنويًا

5٪ سنويًا  

5٪ سنويًا  

3.5

1٪ سنويًا     

 برنامجان
سنويًا

برنامج
واحدسنويًا

6.5٪ 

7٪ 

3.8٪ 

0٪ 

2

0

:

:

:
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 جدول ٢ :  إنجازات الهدف الثاني  في الخطة  االستراتيجية  في  وكالة  الجامعة  للشؤون  التعليمية

وا
كاديمية

 موشرات  المبادرة الهدف
االداء

 القيمة
 المتحققة

للمؤشرات
المستهدف

 (رقم او نسبة)

 الهدف
 االستراتيجي

الثاني

 تهيئة بيئة
تعليمية
 تعلمية 

 جاذبة
ومحفزة
 لÌبداع 

والتميز 

المبادرة ا
ولى
 تطوير ا
داء التعليمي


عضاء هيئة التدريس

المبادرة الثانية
  تعزيز مصادر التعلم

 بما يتناسب مع
 احتياجات البرامج

ا
كاديمية

المبادرة الثالثة
تعزيز الدعم الطالبي

 عدد أعضاء هيئة التدريس
 الملتحقين بالبرامج المهنية
 المتقدمة(الواعدين،كليكرز،

المنح،وغيرها ) سنويًا
 عدد أعضاء هيئة التدريس

 الملتحقين بالدورات التدريبية
 المهنية (عمادة تطوير المهارات)

سنويًا
 مدى مالءمة تقنيات التعلم عن

 بعد لمخرجات العملية التعليمية
  (استبيان أعضاء هيئة التدريس

بمقياس من ١ الى 5)
 مدى مالءمة مصادر التعلم

 لمخرجات العملية التعليمية
 (استبيان الطالب بمقياس من ١ الى

(5
 مدى مالءمة التجهيزات في

 المختبرات التعليمية لمخرجات
 العملية التعليمية (استبيان

 للطالب و
عضاء هيئة التدريس
بمقياس من ١ الى 5)

 مدى رضا الطالب عن مستوى
 الدعم الطالبي (استبيان الطالب

بمقياس من ١ الى ٥)

 عدد الطالب المشاركين في الدورات
المهارية سنويَا

 عدد الطالب المشاركين في البرامج
اÕثرائية سنويَا

 80 عضو هيئة
تدريس سنويًا

أكثر من 500
 عضو هيئة تدريس 

سنويًا

3.2

3.5

3.3

 3.6 للسنة ا�ولى
ويرتفع 0.3 سنويًا

1000

15000

73

3192

3.6

3.92

3.9

لم يتم
التقييم 

870

268259

:
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 جدول ٣ : إنجازات الهدف الثالث في الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
وا
كاديمية

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

 موشرات  المبادرة الهدف
االداء

 القيمة
 المتحققة

للمؤشرات

المستهدف
 (رقم او نسبة)

 الهدف
 االستراتيجي

الثالث

 بناء تنظيم
 إداري  داعم في

الوكالة

المبادرة ا
ولى
 رفع كفاءة ا
داء

للقياديين في الوكالة

المبادرة الثانية
 رفع كفاءة ا
داء

للموظفين في الوكالة

المبادرة الثالثة
أتمتة أعمال الوكالة

 عدد الدورات التي
 التحق بها  قياديو
 الوكالة ( داخلية

وخارجية )
 عدد الدورات التي

  التحق بها  موظفو
 الوكالة (داخلية

وخارجية)

  عدد ا
عمال
المؤتمتة سنويًا

5  دورات سنويًا  

10دورات سنويًا     

عمل واحدكل سنة

6

62

2

 موشرات  المبادرة الهدف
االداء

 القيمة
 المتحققة

للمؤشرات

المستهدف
 (رقم او نسبة)

 الهدف
 االستراتيجي

 الرابع

 تطوير وتعزيز
 العالقة مع
الخريجين

  المبادرة ا
ولى
 دعم الخدمات

المقدمة للخريجين

 عدد الخدمات المقدمة
للخريجين

 مدى رضا الخريجين
 عن الخدمات المقدمة
 لهم(استبيان من 1 الى

(5

 عدد الخريجين
المسجلين في البوابة

  
3 خدمات للسنة ا
ولى

 3 للسنة ا
ولى  ويزيد
بمعدل 0.3 سنويا

10000

6

62

2

:

:
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ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا
كاديمية

جدول 6 : التوافق مع اهداف الخطة االستراتيجية

 

ksu20230

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

ا°جادة في جميع المجاالت، والتميز في مجاالت محددة
 تحقيق تقدم في التصنيفات العالمية عن طريق تقوية الجامعة
بأكملها، من خالل مجاالت أكاديمية للتمّيز البحثي والتعليمي

 أعضاء هيئة تدريس متميزون: استقطاب وتطوير هيئة تدريس
متميزين

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

ورفع شروط االلتحاق بالجامعة

 تعزيز قدرات الخريجين : تمكين طلبة الجامعة من اكتساب
المهارات الفكرية والمهنية في أثناء حياتهم ا�كاديمية

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

 مستقبل مالي مستديم : تطوير أوقاف الجامعة وتنويع مصادر
تمويلها

المرونة والمساءلة : إبرام عقد أداء مع الحكومة

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

 تقديم برامج أكاديمية متميزة وفق متطلبات
التنمية

  تهيئة بيئة تعليمية  تعلمية جاذبة ومحفزة لÍبداع
والتميز

تطوير معايير استقطاب الطالب

تطوير وتعزيز العالقة مع الخريجين

  تهيئة بيئة تعليمية  تعلمية جاذبة ومحفزة لÍبداع
والتميز

-----

-----

تنظيم إداري  داعم في الوكالة

KSU2030 أهداف الخطة االستراتيجية                                                                                   أهداف الوكالةاالستراتيجية

 موشرات  المبادرة الهدف
االداء

 القيمة
 المتحققة

للمؤشرات

المستهدف
 (رقم او نسبة)

 الهدف
 االستراتيجي

 الخامس

 تطوير معايير
 استقطاب

الطالب

  المبادرة ا
ولى
 دعم الخدمات

المقدمة للخريجين

المبادرة الثانية
 تعزيز استقطاب
 الطالب الدوليين

 المتميزين من خارج
  المملكة

 عدد الطالب
 السعوديين المتميزين

المستقطبين سنويَا

 عدد  الطالب الدوليين
 المتميزين من خارج

  المملكة سنويًا

  
20  طالب

10  طالب

0٪

:
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إدارة الخطط والبرامج الدراسية

إدارة تنفيذية لÍشراف على الخطط والبرامج الدراسية والعمل على تطويرها

ارتباط ولها  وا�كاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  بوكيل  التنظيمي  هيكلها  وفق  ا°دارة   ترتبط 

يتعلق ما  كل  متابعة  في  معهم  للتعاون  ا�كاديمية  ا�قسام  ورؤساء  الكليات  بعمداء   مباشر 

بالخطط الدراسية وسبل تطويرها، وتنبثق عنها وحدات مساندة على النحو التالي

طبيعة اÕدارة

هيكل اÕدارة

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وا
كاديمية

إدارة الخطط والبرامج الدراسية

سكرتارية

  وحدة الدراسات
ا
كاديمية

وحدة ضمان
الجودة

 وحدة الخطط
 والبرامج
الدراسية

 مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
 وا
كاديمية لشؤون الخطط الدراسية

اللجان االستشارية
اللجان االستشارية للكليات اÕنسانية

اللجان االستشارية للكليات العلمية التطبيقية
اللجان االستشارية للكليات الصحية

:

:

شكل ١ :هيكل إدارة الخطط والبرامج الدراسية

:

.
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خطط وبرامج دراسية رائدة تتوافق مع معايير االعتماد ا�كاديمي

الشراكة تقوية  خالل  من  الدراسية  والبرامج  الخطط  بناء  في  الالزمة  والمعايير  المواصفات   تطبيق 
 المجتمعية وترسيخ التعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية لالرتقاء بمخرجات التعليم

في الجامعة سعيًا للريادة وتحقيقًا الحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية

الرؤية

ا
هداف

الرسالة

المهام الرئيسية

 إعداد المواصفات والمعايير الالزمة في بناء الخطط والبرامج الدراسية بما يتوافق مع معايير 
االعتماد ا�كاديمي

 إقامة شراكة مجتمعية مع القطاعين العام والخاص بهدف الرقي وتحسين مستوى الخطط
والبرامج الدراسية في الجامعة

 التعاون ا�كاديمي مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية محليًا وإقليميًا وعالميًا في
لÐقسام والمساندة  الدعم  ا�كاديميةتقديم  والبرامج  الخطط  بناء  جودة  تحقيق   سبيل 

ا�كاديمية لخلق بيئة مناسبة لتطوير البرامج ا�كاديمية
البرامج لتطوير  مناسبة  بيئة  لخلق  ا�كاديمية  لÐقسام  والمساندة  الدعم   تقديم 

ا�كاديمية
 تقويم الخطط والبرامج الدراسية في ا�قسام ا�كاديمية والعمل على تطويرها بمايتماشى 
مع رسالة وأهداف الجامعة بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة والجهات المعنية بالجامعة

متابعة الكليات وا�قسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية 
 مساعدة الكليات وا�قسام في وضع البرامج بما يتناسب وعمليات التنمية واختيار الوسائل

 التي تحقق ذلك، واقتراح آليات جديدة لتطوير الخطط والبرامج الدراسية
ا°شراف على عمليات تطوير الخطط والبرامج الدراسية

 إعداد ا�دلة والخطط والنماذج والتي تحقق ا�داء المتميز والمتطور في إعداد الخطط الدراسية
المحليةوالخارجية الجامعات  مستوى  على  الدراسية  والبرامج  الخطط  مستجدات   متابعة 
التدريبية في مجال الخطط  التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنظيم ورش العمل والدورات 

والبرامج الدراسية

1
2

3
4
5
6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

:

:
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.

.

.
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.

.

.
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مساهمات إدارة الخطط والبرامج الدراسية

 المجاالت التي ارتأت الوزارة أن تكون متطلبات الجامعة مندرجة تحتها وهي 

تصنيف الدرجات العلمية في الجامعة في النظام ا�كاديمي وترميزها

مراجعة ضوابط استحداث البرامج البينية

 مراجعة  متطلبات الجامعة حيث تم  االتفاق على  أنها مجموعة المقررات التي تبني لدى الطالبـ/ ـة

 معارف ومهارات وقيم عامة ال تغطى من خالل البرامج التخصصية؛ منها مقررات إجبارية في خطة

الطالب، يستكملها  مقررات  "سالل"  أو  "حزم"  خالل  من  اختياري  هو  ما  ومنها  الدراسية،   الطالب 

وثيقة في  المحددة  المواصفات  المقررات  هذه  تراعي  أن  على  الساعات،  من  أدنى  بعدد   وتحدد 

(خصائص الخريجين بجامعة الملك سعود)

المجال ا�ول: القيم ا°سالمية والعمق التاريخي والهوية الوطنية (إلزامي) 
المجال الثاني: التمكين الوظيفي والتعامل مع بيئة العمل

المجال الثالث: ريادة ا�عمال وا°بداع

المجال الرابع: التثقيف الصحي

المجال الخامس: التقنيات الحديثة

المجال السادس: السمات الشخصية والتعايش المجتمعي

المجال السابع: الفنون واØداب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
المساهمة في اللجنة المشرفة على مشروع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية 

المساهمة في اللجان الفرعية المكلفة بعملية التحول إلى نظام الدراسة بالفصول الثالثة

المساهمة في تطوير مقررات متطلبات الجامعة

للشؤون الجامعة  لوكالة  االستراتيجية  الخطة  من  المحدثة  النسخة  إعداد  في   المساهمة 

التعليمية وا�كاديمية

المساهمة في أمانة اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي

.

.

.

.

.

:

:

.

.

.

.

.
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.
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.
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وحدة التدريب التعاوني

أوال: وثيقة التدريب التعاوني

 تعمل وحدة التدريب التعاوني المركزية منذ إنشائها على توفير البيئة التنظيمية المناسبة للتدريب

 التعاوني بما يحقق ا�هداف المحددة بكفاءة وفعالية.  فقد سعت إلى تعميم وثيقة التدريب التعاوني

التدريب لوحدات  التنظيمي  البناء  اكتمال  على  والعمل  تطبيقها،  على  والحث  الكليات  كافة   على 

مستوى على  الفرعية  التعاوني  التدريب  وحدات  تشكيل  اكتمال  على  العمل  خالل  من   التعاوني 

 الكليات وربطها بوحدة التدريب التعاوني المركزية. كما عملت الوحدة على أتمتة اجراءات وعمليات

التعاوني التدريب  منصة  انشاء  خالل  من  التدريب  بعملية  المعنيين  كافة  وربط  التعاوني   التدريب 

لمواكبة المستقبلية  والتوجهات  ذلك  في  عمله  تم  ما  يوضح  التالي  والتقرير   االلكترونية.  

المستجدات وما يصاحبها من تحديات

 تم إعداد الوثيقة لتكون مرجعًا أساسيا لعملية التدريب التعاوني بجامعة الملك سعود للتخصصات

عملية واجراءات  الجامعة،  مستوى  على  التعاوني  التدريب  أهداف  حددت  حيث  وا°نسانية   العلمية 

للبرنامج، ا°داري  التنظيم  المعنية وواجبات كٍل منها، كما شملت وضع  ا�طراف   التدريب، وكافة 

التعاوني التدريب  وحدة  عملت  وقد  وفعالية.  بكفاية  المحددة  أهدافه  تحقيق  يضمن  بما   وذلك 

 المركزية على تعميم وثيقة التدريب التعاوني على كافة الكليات المعنية وحثهم على ضرورة البدء

بتطبيق بنودها في كافة اجراءات وعمليات التدريب التعاوني

الكليات مع  بالتنسيق  بنودها  تنفيذ  بمتابعة  الوحدة  تقوم  مرة،  �ول  يتم  الوثيقة  تطبيق  أن   وحيث 

 للتعرف على جوانب القصور وكذلك تلقي مالحظات القائمين على تنفيذها والعمل على تطويرها بما

 يضمن تجويد عملية التدريب ويحقق أهدافها. وسوف تعمل الوحدة المركزية وبالتنسيق مع وحدات

على والعمل  تنفيذها  وآليات  ١٤٤٤هـ  الدراسي  العام  نهاية  في  الوثيقة  مراجعة  على  الفرعية   التدريب 

 تطويرها بما يتواكب مع المستجدات والتحديات.  وفقًا لهذه المراجعات سوف تقوم الوحدة المركزية

.بتطوير النسخة الثانية من الوثيقة بما يتناسب مع نتائج المراجعة القائمة

:

:

.

.
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التدريب وحدة  بين  والتنسيق  التواصل  وسائل  تفعيل  على  العمل  تم  ذلك   ولتحقيق 
المركزية والوحدات الفرعية، وجهات التدريب وذلك من خالل

 إدراكًا من وحدة التدريب التعاوني المركزية بأن التنفيذ الصحيح لبنود وثيقة التدريب التعاوني للجامعة

التنظيمي الهيكل  في  يتمثل  متكامًال  إداريًا  تنظيمًا  يتطلب  المرجوة  المستهدفات  يحقق   بما 

 المناسب الذي يحدد الوحدات ا°دارية المعنية بتنفيذ السياسات وا°جراءات والعالقات التنظيمية فيما

فرعية وحدات  وجود  من  للتحقق  الكليات  عمادات  مع  بالتواصل  الوحدة  قامت  ذلك  أجل  ومن   بينها. 

قامت وقد  إنشائها.  على  العمل  بضرورة  وحدات  لديها  ليس  التي  الكليات  وحث  التعاوني   للتدريب 

 الكليات مشكورة بعمٍل متميز لتحقيق ذلك في ظل بعض التحديات التنظيمية القائمة. كما تم ربط

.تلك الوحدات الفرعية بالوحدة المركزية وتعزيز التنسيق بينها من خالل إيجاد اØليات المناسبة

ثانيا: الهيكل التنظيمي لوحدات التدريب التعاوني

ورؤيتها،  أهدافها  يتضمن  سعود  الملك  جامعة  موقع  على  للوحدة  الكترونية  صفحة   إنشاء 
بسهولة للجميع  متاحًة  لتكون  التعاوني  التدريب  في  المستخدمة  النماذج  وأهم   ومهامها 

 الستخدامها با°ضافة إلى نشر وسائل التواصل للوحدة وللوحدات الفرعية للتدريب التعاوني في

الكليات °تاحة التواصل داخليًا وخارجيًا للجميع بكل سهولٍة ويسر

 عقد عدد من االجتماعات وورش العمل مع مشرفي وحدات التدريب التعاوني الفرعية بالكليات

آليات التعاوني،  التدريب  وثيقة  كتطبيق  التدريبية  العملية  تواجه  التي  القضايا  أهم   لمناقشة 

 التواصل مع وحدة التدريب التعاوني المركزية، توحيد مسمى مقررات التدريب التعاوني، با°ضافة

المشورة وتقديم  الكليات  في  التدريب  برامج  تواجهها  التي  المعوقات  وحصر  مناقشة   إلى 

التدريب يخص  فيما  مستقبلية  اتجاهات  وتحديد  توجيه  على  والعمل  لتحسينها.   والتوصيات 

 ووضع خطط تطويرية بما يتناسب مع التوجهات الحديثة واحتياجات المجتمع وسوق العمل

 عقد لقاءات لتبادل الخبرات بين مشرفي وحدات التدريب التعاوني الفرعيةبالكليات. با°ضافة إلى

التي واجهتها وذلك لتحقيق التحديات  الكليات ومناقشة أهم  التجارب االيجابية لبعض   عرض 

التكامل وتبادل الخبرات بين الكليات

1

2

3

.

.

.

:

:

.

.

.

.



��
 التقرير السنوي

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا
كاديمية

ولتهيئة تشغيل المنصة قامت الوحدة بالجهود التالية

 في سبيل رفع كفاءة التدريب التعاوني في الجامعة وتطوير أدواته تم تصميم منصة التدريب التعاوني

 ا°لكترونية �تمتة كافة العمليات وا°جراءات الخاصة بالتدريب وربط جميع المعنيين بعملية التدريب

 التعاوني داخل الجامعة وخارجها.  فمن خالل المنصة يتم تنفيذ عمليات التسجيل والمتابعة والتقييم

والرصد بشكل آلي ممنهج

 وتقوم وحدة التدريب التعاوني المركزية بمتابعة تطورات التنفيذ ومراحل ا°نجاز مع الشركة المنفذة

االجتماعات خالل  من  وكذلك  ا°نجاز  تقارير  من  يرفع  ما  خالل  من  مستمر  وبشكٍل   للمشروع 

مراحل ثالث  إلى  المشروع  تقسيم  تم  وقد  تنفيذه.   على  والقائمين  المشروع  إدارة  مع   المستمرة 

بعض المنصة  تنفيذ  اعترض  أنه  إال  المرفوعة.  للتقارير  وفقا  منها   ٪٩٠ من  أكثر  انجاز  تم   رئيسية، 

المعوقات التشغيلية لدى الشركة المنفذة أدت إلى تأخر إنجاز المشروع في الوقت المحدد

ثالثا: أتمتة عمليات التدريب التعاوني

ً تمهيدا وذلك  للمشروع  المنفذ  الشركة  مع  ا°نجاز  مستويات  مستمر  وبشكٍل  الوحدة  تتابع   كما 

 للتشغيل التجريبي الكامل خالل الفصل الدراسي ا�ول.  كما سوف يتم ا°طالق الرسمي للمنصة بعد

Þتقييم مرحلة التشغيل التجريبي مع بداية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام ١٤٤٤هـ بمشيئة ا

اللقاء بتنظيم  الوحدة  قامت  التعاوني:  للتدريب  االلكترونية  بالمنصة  التعريفي:  اللقاء   تنظيم 

الكليات الفرعية في  التدريب  بالمنصة وذلك بحضور ومشاركة رؤساء ومشرفي وحدات   التعريفي 

وممثلي شركة مطورو المعرفة (الشركة المنفذة للمشروع)

مع وبالتنسيق  الوحدة  قامت  والثانية،  ا�ولى  المرحلتين  إنجاز  اكتمال  مع  التجريبي:   التشغيل 

 الشركة المنفذة بالتشغيل التجريبي بالتعاون مع عدد من الكليات التي أبدت االستعداد والجاهزية

والعلوم الحقوق  وكلية  والزراعة،  ا�غذية  علوم  كلية  ا�عمال،  إدارة  كلية  الهندسة،  كلية   وهي: 

السياسية

 تسجيل الجهات التجريبية: بدأت الوحدة المركزية وبالتعاون مع الوحدات الفرعية بحصر الجهات

التدريبية تمهيداً للبدء بإدخال بياناتها على المنصة
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اعداد خالل  من  وذلك  الجامعة  مستوى  على  التعاوني  للتدريب  الراهن  الوضع  بدراسة  الوحدة   قامت 

 احصائيات تمثل عدد مقررات التدريب في كل كلية وعدد الساعات لكل مقرر وعدد الطالب في تلك

 المقررات، سعيًا للتعرف على نقاط القوة والضعف فيها والعمل على تطويرها وتوحيد مسمياتها الحقًا

وفيما يلي أهم هذه االحصائيات

الوضع الحالي لمقررات التدريب التعاوني

جدول ٧: احصائيات (عدد البرامج- المقررات- الطالب) في التدريب التعاوني في كليات الجامعة
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276

495

69

18

89

85
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40

0

0

47

95

181

2659

الكلية

كلية اÚداب

كلية إدارة ا
عمال

كلية التربية

كلية الحقوق والعلوم السياسية

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

كلية السياحة واÚثار

كلية علوم ا
غذية والزراعة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية العلوم

كلية العمارة والتخطيط

كلية اللغات والترجمة

كلية الهندسة

الهندسة التطبيقية -المزاحمية

علوم الحاسب التطبيقي- المزاحمية

ادارة االعمال التطبيقية -المزاحمية

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

كلية المجتمع

المجموع

 عدد البرامج
 التي تتضمن

تدريب تعاوني

 عدد الطالب
 في التدريب

التعاوني
الفصل ا
ول

 عدد الطالب
 في التدريب

التعاوني
الفصل الثاني

 عدد مقررات
 التدريب
التعاوني

.
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الريادة والتميز في الخدمات والرعاية المقدمة للطلبة الدوليين

 تقديم نموذج متميز في رعاية الطالب الدوليين بدءاً من الترشيح والوصول للمملكة وحتى التخرج

والعودة لبلدانهم

الرؤية

ا
هداف

الرسالة

مساندة الطالب الستثمار منحته بصورة أمثل 

تهيئته وإعداده ليعود لبالده وينقل تجربته في المملكة بشكل أفضل

استقطاب الطالب المتميزين علميًا لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي

تبليغ رسالة االسالم إلى العالم وتعليم اللغة العربية ونشر ثقافة الوسطية واالعتدال

تعزيز التضامن بين المملكة العربية السعودية ودول العالم

إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات

واقتصادية علمية  نهضة  من  تشهده  وما  السعودية  العربية  بالمملكة  المنح  طالب   تعريف 

واجتماعية وصحية

تقوية العالقات االجتماعية بين طالب المنح وطالب الجامعة والمجتمع المحلي

التي التحديات  مواجهة  على  قادرون  وجعلهم  المنح  لطالب  أنواعها  بشتى  الرعاية   تقديم 

تواجههم في مسيرتهم العلمية

ربط طالب المنح بأعضاء هيئة التدريس لتوجيههم وإرشادهم

وضع حوافز تشجيعية مادية للمتميزين من طالب المنح

العناية بطالب المنح بعد تخرجهم
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إدارة الطلبة الدوليين
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التأكد من توفر الضروريات الحياتية للطالب التي تساعد على استقراره وإكمال دراسته 

بالحاالت والرفع  ا°يجار،  دفع  مواصلة  على  عوائلهم  مع  الساكنين  المنح  طلبة  قدرة  من   التأكد 

الالزمة للجهات ذات االختصاص لمساعدتهم

أن يهيئ الطلبة المستجدين للبيئة الجامعية

متابعة مشكالت الطلبة الدوليين واتخاذ ا°جراءات الالزمة

أن يرتفع معدل الضبط السلوكي لدى طلبة المنح

أن تقوم الوحدة بتوعية الطلبة في مجال القيم والسلوك خالل العام الدراسي ١٤٤٤هـ

.

.

.

.

.

.

.

المتابعة ا�كاديمية للطالب المستقدمين �سرهم لتحقيق ضابط استمرار ا°قامة 

– (القبول  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتواصل  وتحديثها  الدراسية  المنح  لطلبة  بيانات  قاعدة   إعداد 

الدراسات العليا – الجوازات)

أن يهيئ الطلبة المتخرجين إلى مغادرتهم البالد، وتنهى إجراءاتهم

دراسة نتائج الطلبة الدوليين وتحليلها كل فصل دراسي، والرفع بها لصاحب الصالحية

أن يزداد وعي الطلبة الدوليين با°جراءات ا�كاديمية بالجامعة

أن يتم قبول ا�عداد الالزمة من الطلبة الدوليين بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

.

.

.

.

.

.

.

هيكل اÕدارة

أهداف وحدات إدارة الطلبة الدوليين

أهداف وحدة الشؤون ا
كاديمية

أهداف وحدة الرعاية

المدير

المستشار

 مساعد
المدير

 وحدة االتصالوحدة ا
نشطة
والتوثيق

وحدة الرعاية وحدة عالقات
الطلبة الدوليين 

 وحدة الشؤون
اÕدارية

 وحدة الشؤون
ا
كاديمية

:

:
:

:
شكل ٢ :هيكل إدارة الطلبة الدوليين
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أهداف وحدة االتصال والتوثيق

أهداف وحدة عالقات الطلبةالدوليين

 أهداف وحدة ا
نشطة (نادي الطلبة الدوليين)

أن يتم سفر طلبة المنح إلى بلدانهم وفق الضوابط المحددة من الجهات المعنية
مساعدة الطلبة على االستقرار النفسي باستقدام عوائلهم، ونقل كفاالتهم

 أن يمنح الطالب الصفة النظامية لبقائه في البلد وفق ا�نظمة واللوائح
تسهيل ا°جراءات ا°دارية الالزمة الستقرار الطلبة الدوليين

.

.

.

.

تكوين صورة ذهنية الئقة لÍدارة تعبر عن الواقع لدى الجهات ذات العالقة
الترويج للخدمات وا�نشطة المقدمة في ا°دارة عبر قنوات ا°دارة والجامعة

أو إحالتها لجهة االختصاص داخل التي ترد ا°دارة من الطلبة،   الرد على االستفسارات 
ا°دارة

.

.

.

صقل المواهب وتنمية المهارات
ترسيخ القيم السلوكية ا°يجابية

تنمية الجوانب االجتماعية وروح الفريق
اطالع الطلبة على النهضة في البلد

زيادة الوعي وا°دراك المعرفي
بناء قيادات فاعلة في مجتمعاتها

.

.

..

.

.

:

:

:

 أهداف وحدة ا
نشطة (نادي الطلبة الدوليين)
صقل المواهب وتنمية المهارات
ترسيخ القيم السلوكية ا°يجابية

تنمية الجوانب االجتماعية وروح الفريق
اطالع الطلبة على النهضة في البلد

زيادة الوعي وا°دراك المعرفي
بناء قيادات فاعلة في مجتمعاتها
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أهداف وحدة الشؤون اÕدارية

السعي الستقرار الموظفين في النواحي ا°دارية
السعي �تمتة إجراءات ا°دارة مع الجهات ذات العالقة

إقامة شراكات مع جهات تتقاطع معها إهداف ا°دارة

أرشفة وحفظ بيانات الموظفين حسب ا�صول يدويا وإلكترونيا

استالم وتسليم بريد ا°دارة، والرد على المخاطبات الخارجية التي تخص البرامج المقامة في ا°دارة

مراجعة نماذج ا°دارة وتطويرها

زيادة الفرص التطوعية لÍدارة

 متابعة أداء الوحدات وتطويرها من خالل إعداد تقارير دورية عن مستوى ا�داء ورضا المستفيدين من

خدمات ا°دارة

الرفع من كفاءات موظفي ا°دارة

.

.

.

.

.
 
.
.
.

:

: المهام الرئيسية

لهم وتقدم  العالم،  دول  من  جنسية   ٩٩ من  وطالبة  طالب   ٢٢٢٦ على  تشرف  لدوليين  الطلبة   إدارة 
في خبرة  ذوي  كوادر  ذلك  على  ويقوم  وتفوقهم،  دراستهم  مواصلة  من  ليتمكنوا  الالزمة   الرعاية 

.التعامل مع هذه الفئة من الطلبة
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جدول (٨): إحصائية بأعداد الطلبة الدوليين حسب جنسياتهم للعام الجامعي ١٤٤٣هـ
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صومالي
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لبناني

ليبي

ليبيري

مالديفي

مالي

ماليزي

مدغشقري

مصري

مغربي

مقدوني

مقيم

نرويحي

نمساوي

نيبالي

نيجيري

نيوزيلندي

هندي

هولندي

ياباني

يمني
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جدول( ٩): إحصائية بأعداد الطلبة الدوليين حسب الكلية لعام  ١٤٤٣هـ

  الكلية                                                                            عدد الطلبة الدوليين حسب الكلية
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إدارة ا
عمال

إدارة ا
عمال التطبيقية

اÚداب

التربية

التمريض

الحقوق والعلوم السياسية

السياحة واÚثار

الصيدلة

الطب

العلوم

العلوم الطبية التطبيقية

العمارة والتخطيط

اللغات والترجمة

المزاحمية - السنة المشتركة

الهندسة

الهندسة التطبيقية

برنامج السنة ا
ولى المشتركة

طب ا
سنان

علوم ا
غذية والزراعة

علوم الحاسب التطبيقي

علوم الحاسب والمعلومات

علوم الرياضة والنشاط البدني

معهد اللغويات العربية

اÕجمالي الكلي
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جدول ١٠: إحصائية بأعداد الطلبة الدوليين حسب المرحلة الدراسية لعام  ١٤٤٣هـ

جدول ١١: تصنيفات الفئة المستهدفة من الطلبة الدوليين

عدد الطلبة الدوليين حسب المرحلة

 حسب النوع

 طالب

 طالبات

 حسب الحالة الدراسية

مستجد

منتظم

مفصول أكاديميًا

بانتظار القبول

مقبول لم يبدأ الدراسة

مرحلة انتقالية (ترقية منحة)

 حسب المرحلة الدراسية

دبلوم

بكالوريوس

دبلوم عالي

دراسات عليا (ماجستير)

دراسات عليا (دكتوراه)

 حسب اللغة

عرب

 غير عرب ناطقين

باللغة العربية

 غير عرب يتواصلون بلغتهم

ا�م، وباللغة ا°نجليزية

 غير عرب يتواصلون بلغتهم

ا�م فقط (غير ا°نجليزية)

 حسب مدة الدراسية

سنة

سنتان

أربع سنوات

خمس سنوات

 مدة إضافية (حسب موافقة

الكلية)

تجاوز المدة النظامية

 حسب الجنسية

دول مجلس التعاون

دول عربية

دول العالم

هناك أكثر من ٧٠ جنسية

المرحلة الدراسية

البكالوريوس

الدبلوم

الدبلوم العالي

الدكتوراه

الماجستير

بدون درجة

اÕجمالي الكلي
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جدول ١٢: اÕحصائية السنوية 
عمال المنجزة Õدارة الطلبة الدوليين

الخدمات

إخالء طرف المنح الداخلية

إخالء طرف المنح الخارجية

اصدار اوامر إركاب

معامالت الجوازات

تجديد االقامات

اصدار االقامات

اصدار التأشيرات

انهاء منح

الفعاليات واالنشطة

دراسة حاالت الصندوق الخيري

معامالت إدارية

 

عدد الحاالت

500

150

1200

120

1300

180

1250

22

12

680

1700

 

 حسب السكن

طلبة في السكن الجامعي (مجانًا)

 طلبة خارج السكن الجامعي (عوائل)

إسكان خيري

 طلبة خارج السكن الجامعي (عوائل) على

حسابه الخاص

طلبة عزاب مع والديهم

 حسب المنحة

منحة داخلية

منحة خارجية

.مقعد دراسي 

باحث (أ-ب-ج)

 حسب الحالة االجتماعة

 متزوجون يقيمون في المملكة

مع أسرهم

غير متزوجين

 متزوجون أسرهم ليست معهم

في السعودية
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شكل ٣ : إحصائية بأعداد الطلبة الدوليين حسب الكلية لعام  ١٤٤٣هـ

شكل٤: إحصائية بأعداد الطلبة الدوليين حسب المرحلة الدراسية لعام ١٤٤٣هـ

���

���

���
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البكالوريوس
الدبلوم

الدبلوم العالي
الدكتوراة

الماجستير
بدون درجة

اÕجمالي



��
 التقرير السنوي

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا
كاديمية

البرامج المقدمة

عدد المستجدين : 200  طالب وطالبة

عدد الطالب 150

عدد الطالبات 50

عدد الجنسيات 40

 التذاكر المصدرة: 160 تذكرة

عدد رحالت التوصيل من المطار التي تمت:  169

عدد االتصاالت التي مكن الطالب بها من التواصل مع ذويهم : 125

عدد الوجبات التي قدمت اثناء الرحالت: 123

عدد الغرف التي قدمت للطالب من إدارة السكن: 150

عدد الحقائب والمستلزمات التي منحت للطالب حين وصوله: ٧٥٠

 الطالب :150 حقيبة بالمستلزمات / 150 بطانية ومخدة وغطاء سرير

الطالبات: 50 حقيبة بالمستلزمات/ 50 بطانية ومخدة وغطاء سرير

 عدد ومبالغ الشيكات التي إصدارات حتى اعداد ا°حصائية

 200 شيك

بواقع اجمالي 160000 الف ريال

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

: ثانيًا    برنامج الحج والعمرة :

: أوًال    تهيئة الطلبة المستجدين للبيئة الجامعية

الخيري الصندوق  مع  بالتعاون  1443هـ   الدراسي  للعام  الحج  برنامج  الدوليين  الطلبة  إدارة   أقامت 

مواجهة حيال  المتخذة  االحترازية  لÍجراءات  وفقًا  طالب   23 لعدد  الدراسية  المنح  طالب   لرعاية 

جائحة كورونا، كما نظمت خمس رحال للعمرة وكان عدد المستفيدين 240 طالب

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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: ثالثًا    برنامج السفرء

:

:

 يهدف إلى رعاية وتأهيل الطلبة الدوليين وتنمية الوعي الثقافي واالجتماعي والمهاري ، وتعزيز المنهج

وسفراء مجتمعاتهم  في  فاعلة  لبنة  ليكونوا  مواهبهم،  وصقل  طاقاتهم  ،وتنمية   الوسطي 

 للمملكة بعد عودتهم، وذلك من خالل برامج نوعية متنوعة تُلبي احتياجاتهم، ويقوم عليها فريق

مؤهل متخصص

:    رابعًا    برنامج الطالب المتعاون -  مندوبي الدول

 وهو عبارة عن تخصيص عدد من طالب الجامعة لمساعدة الطالب المستجد في إجراءات االلتحاق

الطالب جنسية  نفس  من  المرشد  الطالب  يكون  ما  وغالبًا  ا°دارة،  موظفي  إشراف  تحت   بالجامعة 

وا°دارية ا�كاديمية  الجهات  إلى  واصطحابه  الالزمة  وا°جراءات  با�نظمة  بتعريفه  ليقوم   المستجد 

الناطقين غير  من  كان  إذا  بالترجمة  ويساعده  للجامعة،  وصوله  فور  المستجد  إليها  يحتاج   التي 

 بالعربية، كما يعرفه على مختلف مرافق الجامعة في أيامه ا�ولى وحتى يتمكن من التعرف على البيئة

الجامعية

شكل (٥) : الطلبة المشاركين في برنامج سفراء

.

.
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 وفي هذه الفترة يكمل الطالب إجراءات الحصول على ا°قامة النظامية في المملكة، والحصول على

الرقم الجامعي والجدول الدراسي قبل أن يصدر له قرار المميزات المخصصة للطلبة الدوليين

 وال ينتهي عمل الطالب المتعاون إلى هذا الحد بل يستمر سنويًا بحصر الطلبة من جنسيته والرفع

 بقوائم مواعيد سفرهم حسب رغبتهم إلى ا°دارة لتصدر لهم التذاكر في المواعيد المحددة، ويكون

غالبًا حلقة الوصل بين الطالب وإجراءاته ا°دارية الالزمة

 وتهدف ا°دارة من هذا البرنامج تقوية روابط ا�خوة والتعاون والمحبة بين الطالب وهو ما ظهر واضحًا

على مدار السنوات الماضية

.

.

.
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المراكز لمصاف  وصوًال  الجامعي،  التعليم  تطوير  في  رياديًا  أنموذجًا  يصبح  بأن  المركز  رؤية   تتجسد 

الريادية عالميًا

 تتمثل رسالة المركز في تحقيق التميز في التعلم والتعليم في جامعة الملك سعود، عن طريق إعداد

 السياسات والخطط االستراتيجية في التعليم والتعلم وا�شراف على تنفيذها ونقل وتوطين أفضل

المبادرات العالمية لتطوير مستوى الممارسات التعليمية وتحسين تعلم الطالب بالجامعة

 مركز التميز في التعلم والتعليم

رؤية المركز

رسالة المركز

أهداف المركز

من تتطلبه  فيما  التعاون  وتعزيز  بالجامعة،  والتعليم  للتعلم  االستراتيجية  الخطة   متابعة 

إجراءات تنفيذية وتطوير لكافة العمليات وا�جراءات

مؤسسية رؤية  وفق  وإدارتها  والتعليم،  التعلم  في  العالمية  الممارسات  أفضل  وتوطين   نقل 

ريادية ومواصفات مهنية عالمية

التعليمية الممارسات  مستوى  لتطوير  الالزمة  االستراتيجيات  ووضع  نوعية  مبادرات   إيجاد 

بالجامعة وتحسين تعلم الطالب بالجامعة

 تقويم البرامج اªكاديمية وتقويم مخرجات التعلم والتعليم، وإعداد الدراسات والتقارير لتحليل

الواقع التعليمي الجامعي واستشراف مستقبله في ظل المتغيرات والمستجدات الحديثة

 بناء شراكات ومد جسور التواصل مع المؤسسات المحلية وا�قليمية والدولية ذات العالقة من

أجل تطوير التعلم والتعليم بالجامعة

1

2

3

4

5

:

:

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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 منح التميز في التعلم والتعليم الدورة الخامسة والسادسة
 تلخصت أبرز أعمال المركز خالل العام الدراسي  ١٤٤٣ هـ  فيما يلي

 قام المركز باستكمال أعمال منح التميز في التعلم والتعليم الدورة الخامسة للعام ١٤٤٢ هـ وتم

التعليمية الجامعة للشؤون  ١-١١-١٤٤٣هـ برعاية سعادة وكيل  الثالثاء  الختامي في يوم  اللقاء   عقد 

 واªكاديمية اªستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي وتمت دعوة عمداء كليات المشاركين ورؤساء

اªقسام والمشاركين في المنح

 طرح مركز التميز في التعلم والتعليم الدورة السادسة لمنح التميز والتي تهدف إلى تشجيع أعضاء

إنشاء عبر  بعد  عن  والتعلم  للطالب  الذاتي  التعلم  مصادر  إعداد  في  التميز  على  التدريس   هيئة 

 المواقع ا�لكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية

في فّعالة  واستراتيجيات  طرق  لتطبيق  علمية  أسس  على  مبنية  عملية  أفكاًرا  السلسلة   تقّدم 

ا�لكتروني البريد  على  تواصل  نظام  عبر  وترسل  دوري  بشكل  السلسلة  إعداد  يتم  الجامعي،   التعليم 

ªعضاء هيئة التدريس. وقد أّعد المركز سبعة إصدارات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير

في التغير  لمتابعة  إلكترونية  منصة  بتطوير  والتخطيط  العمارة  كلية  مع  وبالتعاون  المركز   قام 

بالعمل المنصة  بدأت  الهندسي على مدى تسعة فصول دراسية، وقد  الرسم  الطلبة في   مهارات 

 التجريبي خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٣هـ

الجامعي التدريس  لكفايات  علمي  إطار  بناء  إلى  الجامعي  التدريس  كفايات  إطار  إعداد  مشروع   يسعى 

 لعضو هيئة التدريس متوافق مع اªطر اªكاديمية والمعايير الدولية في المجال وتحكيمه من جهات

في الواعدين  برنامج  لتطوير  المركز  سعي  خالل  من  المشروع  فكرة  بدأت  وقد  وعالمية.   محلية 

 التدريس الجامعي

سلسلة التعليم الفّعال

إعداد إطار كفايات التدريس الجامعي

برامج تمت بدعم من المركز
برنامج تقييم ومتابعة أداء الطالب بمقررات التصميم 

:

:

.

:

��

:

.

.

.

.

.

.
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��

:

:

:

:

باستخدام المقالية  لÇسئلة  اÈلي  الُمصحح  برنامج  من  اªولى   النسخة  إطالق  على  المركز   يعمل 

 الذكاء االصطناعي ªول مرة في الجامعة، حيث ال يوجد حالًيا أي أداة تُمكن عضو هيئة التدريس من

 التصحيح اÈلي لÇسئلة المقالية إما بشكل نهائي أو تقريبي. ويستهدف المركز العام الجامعي ١٤٤٤هـ

للبدء بتجربة هذا البرنامج والذي كان نتاًجا لمنح التميز في التعلم والتعليم (الدورة الرابعة)

 وهي منصة سوق تفاعلية لمشاريع ريادة اªعمال من ضمن المشاريع المشاركة في منح التميز في

 In Proceedings of التعلم والتعليم الدورة الخامسة للباحثة:  د.هند سليمان الخليفة ونشرت في مجلة

the 22st Annual Conference on) Information Technology Education ) ويمكن االطالع على الدراسة  بالنقر على 

الرابط دراسة مشروع تداول

 يقوم المركز بدراسة موسعة لتأثير استخدام أنظمة االستجابة الشخصية على تحصيل الطلبة والتي

مدى على  تدريس  هيئة  وأعضاء  طلبة  بين  مستفيد  ألف  العشرون  فيها  المستفيدين  عدد   تجاوز 

 سبعة فصول دراسية ، ولذا حرص مركز التميز على كتابة ورقة بحثية لتقييم مدى استفادة الطالب

 وأعضاء هيئة التدريس بأسلوب علمي ومقارنة النتائج بالممارسات العالمية المماثلة في استخدام

أجهزة كليكرز

 يسعى مركز التميز في التعلم والتعليم إلى تطوير برنامج الواعدين في التدريس الجامعي بحيث  يكون

وذلك لتدريس  هيئة  لعضو  المهني  التطوير  مجال  في  الدولية  والمعايير  التربوية  اªطر  مع   متوافًقا 

 لضمان استمرارية جودة البرنامج  . كما يسعى المركز ªن يكون  برنامج  الواعدين  استثماًرا  اقتصادًيا

ا�بحاث والدراسات التي تمت بدعم المركز

مقترحات مشاريع

. برنامج الُمصحح ا©لي ل¨سئلة المقالية بواسطة خاصية الذكاء االصطناعي ( موريا )

. مقترح تطوير برنامج الواعدين في التدريس الجامعي :

نشر دراسة مشروع تداول .

دراسة موسعة لتأثير استخدام أنظمة االستجابة الشخصية على تحصيل الطلبة: .

.

.

https://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imce_images/mstkhls_drs_hnd_lkhlyf.pdf


 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

:

لبرامج مرجعية  مقارنة  إجراء  تم  ولقد  واªكاديمية  التعليمية  الشؤون  وكالة  وبرامج   لمخرجات 

في والتعليم  التعلم  في  التميز  مراكز  تقدمها  التي  التدريس  هيئة  ªعضاء  المهني   التطوير 

الجامعات العالمية وفًقا لتصنيف        وبناء عليه تم رفع ٣ مقترحات لتطوير برنامج الواعدين

التي تساعدهم في طرق التربوية والتقنية  لتلقي االستشارات  التدريس   نظًرا لحاجة أعضاء هيئة 

الجامعة في  جهة  توفر  ولعدم  التعلم  في  التقنيات  وتطبيق  التدريس  وأساليب  الطالب   تدريس 

هذه لتقديم  ا�لكترونية  االستشارات  مشروع  مقترح  بإعداد  المركز  قام  باالستشارات   تعنى 

الخدمة لÇعضاء من خالل استهداف مستشارين وربطهم مع اªعضاء الراغبين باالستشارات

 تم التعاون مع وكالة التعليم عن بعد في العمادة من خالل برنامج الطالب المساعد حيث أقيمت

أعضاء مساعدة  على  المساعد  الطالب  برنامج  في  المشاركين  الطالب  لتدريب  تدريبية   ورشة 

هيئة التدريس على استخدام القالب الجديد للمقررات

البرامج مستجدات  جمع  تم  حيث  والتعليم  التعلم  تطوير  في  الجامعات  ممارسات   استخالص 

والمشاريع التطويرية ونبذة مترجمة عنها وروابط تقود لصفحات الممارسات

 تم تقديم مشروع الطالب المساعد للمشاركة في جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في

أثناء جائحة التعليم عن بعد  التربوية في موضوع مواجهة تحديات  التجارب والمشروعات   مجال 

كوفيد ١٩

مقترح مشروع االستشارات اµلكترونية: .

. التعاون مع عمادة التعامالت اµلكترونية واالتصاالت:

. العمل على مراجعة مواقع مراكز التعلم والتعليم العالمية:

. جائزة المكتب العربي:

 أعمال أخرى

��

QS.

.

.

.
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 تم تحديث الموقع ا�لكتروني للمركز حيث تمت إعادة تقسيم صفحات الموقع وتحديثها. كما تم

 ترجمة عدد من الصفحات إلى اللغة ا�نجليزية. كما تم االنتهاء من إعداد إحصائيات لمشاريع المركز

 لمدة ١٣ عام ويمكن الرجوع لها على الرابط                                                                                     كما تم رفع

 مسيرة إنجازات مركز التميز في التعلم والتعليم لمدة ١٠ سنوات ويمكن االطالع عليها بالرجوع إلى

الرابط : مسيرة انجازات مركز التميز في التعلم والتعليم

 استضاف مركز التميز في التعلم والتعليم خالل الفصل الثاني من عام ١٤٤٣ه عدًدا من طالب

وطالبات كلية اللغات والترجمة للتدريب كخبرة ميدانية لهم

 حيث تم إعداد كتيب عن مشروع الطالب المساعد ونشره على الموقع ا�لكتروني للمركز

. تحديث الموقع اµلكتروني لمركز التميز في التعلم والتعليم:

. استضافة طالب وطالبات كلية اللغات والترجمة:

.  تصميم كتيب الطالب المساعد:

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

��

.

.
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الخطة أهداف  مع  المتوافقة  والتنفيذية  االستراتيجية  أهدافه  لتحقيق  الخريجين  مركز   يسعى 

 االستراتيجية للجامعة؛ لكسب انتماء الخريجين وتعزيز مشاركاتهم من خالل تعميق دعم القوى

فريق حرص  لذا  المجتمع،  في  والتطوير  البناء  عمليات  لكافة  محركة  كثروة  ªهميته   البشرية، 

ً وامتدادا نموهم  في  لتساعد  والخريجين  الطلبة  مع  التواصل  قنوات  فتح  استمرارية  على   المركز 

لتطوير برامج الجامعة بما يتواكب ويتالءم مع متطلبات سوق العمل ومتغيراته

 وªن التحاق الخريج والخريجة بفرص عمل رائدة وميسرة ذو أولوية في طموحهم المستقبلي، لبناء

العام والخاص على القطاعين  بالتعاون مع  الخريجين   مستقبل عملي مالي مستدام؛ حرص مركز 

 رصد فرص العمل والتدريب المتوفرة في سوق العمل، فقام المركز بتدشين عدة مبادرات، لتخدم

شرائح مختلفة من المستفيدين من الطلبة والخريجين، كما هو موضح بالجدول رقم (١٣)

جدول( ١٣) : البرامج والمبادرات التي تحقق أهداف المركز

 الفئة  الهدف البرنامج
المستفيدة

 عدد
المستفيدين

 دعم قنوات
 التواصل مع

 الخريجين
 ومجتمع
ا�عمال

 إعداد دورات
تأهيلية
 لطلبة 
ما قبل
التخرج 

الى تهدف  الخريجين  مركز  من  مستدامة  خدمة   البرنامج 
الخريجين انتماء  بتعزيز  االستراتيجية  ا�هداف   تحقيق 
وتدريبية وظيفية  فرص  عن  البحث  من   وتمكينهم 
 مقدمة من قبل الشركات الكترونيًا، مما يسهم في زيادة
سوق وتوطين  المستدام،  النمو  ودعم  االقتصاد   مرونة 
وخريجات خريجي  من  وطنية  لكوادر  بكفاءات   العمل 

الجامعة، ممن حقق واجتاز المعايير المطلوبة للجهة

في يساهم  بما  للخريجين  الفرص  لتعزيز  المبادرة   تهدف 
 فهم سوق العمل ورفع تنافسية خريجي الجامعة في سوق

العمل المتغير

طالب
وطالبات
وخريجي 

 وخريجات 
الجامعة

طالب وطالبات
 خريجي وخريجات 

الجامعة

  
14734

خريج حسابه موثق
 9166 خريج قيد

التحقق

٤٠٢٤

مركز الخريجين

.

.
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جدول (١٤) : المبادرات والبرامج التي شارك بها المركز بالتعاون مع القطاعين العام والخاص

 وامتداداً لحرص جامعة الملك سعود على تعزيز وتوثيق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع،

 شارك مركز الخريجين في عدة مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية؛ لتأمين فرص مهنية في منظمات

محلية ودولية في مجاالت مختلفة، كما هو موضح في الجدول رقم (١٤)

 الفئة  الهدف البرنامج
المستفيدة

تاريخ
التنفيذ

 عدد
المستفيدين

 برنامج طريق
 المستقبل

 ل¨عداد
الوظيفي

 برنامج آرتاثون
 الذكاء

االصطناعي

 برنامج ديوان
االبتكار

 برنامج جوازك
الى العمل

 يهدف البرنامج �ساسيات البحث المهني إلى
 اكتشاف مكامن وأوجه التميز عند التقديم

 �ي وظيفة وكيفية اكتساب ميزات تنافسية
 تؤهل الخريج للحصول على الفرصة
التدريبية أو الوظيفة التي يطمح لها

 تهدف المسابقة التي تعد إحدى المبادرات
 المهمة للقمة العالمية للذكاء االصطناعي

 تجمع المهتمين بالموسيقى والفن
 التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع

 خبراء البيانات للذكاء االصطناعي للتنافس
 وابتكار أفضل ا�عمال الفنية وفق المسارات

 المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي

 يهدف لتعزيز ثقافة االبداع واالبتكار لدى
 الشباب السعودي من خالل منحهم

 المشاركة في تقديم حلول فعالة للتحديات
التي تواجه مجتمعهم

 يهدف الى تعزيز إلمام الطالب بالمهارات
 الالزمة للحصول عن فرصة وظيفية تؤهلك
 للعمل في أي منظمة خاصة أو حكومية وبما
 يكفل له التقدم الوظيفي خالل السنة ا�ولى
.من العمل وحتى الخمس سنوات العملية

مسك الخيرية

 هيئة الذكاء
االصطناعي سدايا

 مؤسسة مسك
الخيرية

Excellence

طوال العام

٢٧/نوفمبر
٢٠٢١م/

٢٩ /٢٠٢١/١١م

١١/٩/ ٢٠٢١

  

691

في طور العمل

87

23

.
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 عدد
المستفيدين  الفئة  الهدف البرنامج

المستفيدة

 برنامج يوم
الخريج

برنامج نخب

 برنامج
 المهارات
 ا�ساسية

 لطريق
المستقبل

 برنامج
هاكثون وزين

 برنامج نساهم
٢٫٠ 

 يهدف المعرض إلى تقديم عدد من النصائح
للخريجين عن سوق العمل

 جذب وتطوير الكفاءات الوطنية وحديثي التخرج
لتلبية احتياجات السوق الحالية

 يهدف إلى التعرف على التواصل الفعال
 ومفاهيمه وأهميته ومهارات التواصل الفعال

في بناء العالقات وفي المقابالت الشخصية

 يجمع أصحاب المواهب والمبادرات وا�فكار
 اµبداعية من المطورين والمهندسين

 والتقنيين والمصممين ومن لدية شغف
 للعمل بشكل جماعي في مدة زمنية محدودة

 لتطوير وإيجاد حلول حقيقية للتحديات المالية
واالدخار والتخطيط المالي

 تدريب ودعم رواد ورائدات ا�عمال µنشاء
 شركات ناشئة في مجال الصناعة

 وحدة الخريجين –
كلية التمريض

 صندوق التنمية
 الصناعية
السعودي

مسك الخيرية

 بنك التنمية
االجتماعي

 

 جامعة الملك
 فهد للبترول –

سابك

  

٤٠٠

٨

٣٠٥١

في
طور العمل 

 في
طور العمل

تاريخ
التنفيذ

٢٠٢٢/١/٣١م

٢٠٢٢/٣/١٧م

٢٠٢٢/٤/١١م

٢٠٢٢/٤/٢٢

٢٠٢٢/٦/٢٨
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برامج مركز الخريجين لرصد وتيسير فرص التدريب والتوظيف

 برنامج دعم قنوات التواصل مع الخريجين ومجتمع ا�عمال 

 تتوافق أهداف مركز الخريجين االستراتيجية والتنفيذية مع أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة؛ وذلك

 في دعم قنوات التواصل مع الخريجين ومجتمع اªعمال، وتعزيز انتماء الخريجين ومشاركاتهم من

من وتمكينهم  خبراتهم  من  واالستفادة  نموهم  في  تساعد  وتواصل  اتصال  قنوات  فتح   خالل 

 المساهمة في تطوير برامج الجامعة بما يتواكب ويتالءم مع متطلبات سوق العمل والمساهمة في

 خدمة المجتمع واالرتقاء بجودة الحياة

 لذا عمد مركز الخريجين إلى تدشين بوابة الخريجين ا�لكترونية و التي تهدف لتعزيز االنتماء والتواصل

من الخريجــين  وتمكين  جامعتهم،  تطوير  في  خبراتهم  من  واالستفادة  وخريجيها،  الجامعة   بين 

     البحـث بشفافية عالــية عن فرص وظيفية وتدريبية مقدمــة من قبل الشــــركــات الكترونيا ،   حيث

 الفئة  الهدف البرنامج
المستفيدة

 برنامج مبادرة
نوابغ

 برنامج النخبة
٧

 زيارة لبرنامج
 اكتشف
مسارك

 تهدف إلى اختيار النخبة من طالب وطالبات التخرج
 لدرجة البكالوريوس من الطلبة السعوديين

 واعدادهم وتمكينهم وابتعاثهم للحصول على
درجة الماجستير في أعرق وأرقى جامعات العالم

 
 يهدف البرنامج الوظيفي في نسخته السابعة

 لتأهيل المواهب والكفاءات الواعدة من حديثي
 التخرج من خالل عدة برامج وأساليب تدريبية

مكثفة

 يهدف لتقديم برنامج تعليمي تفاعلي، مقدم
 لطالب المرحلة الثانوية لمساعدتهم على فهم
 سوق العمل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول

بعض التخصصات
 

دله البركة

 التأمينات
االجتماعية

 مؤسسة ا�مير
 محمد بن

-سلمان-مسك

  
16

150

40

تاريخ
التنفيذ

٢٠٢٢/٦/٢٩م

٢٠٢٢/٧/٢٢م

٢٠٢٢/٧/٣١م

 عدد
المستفيدين

. ١:
:

.
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أهداف البرنامج

عبد بن  بندر  بن  فيصل  اªمير  الملكي  السمو  صاحب  الرياض  منطقة  أمير  رعاية  تحت  البوابة   دشنت 

  العزيز آل سعود بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ، وقد سبقها حملة إعالمية ضخمة أطلقها مركز الخريجين وأقيم

تقرير على  ولالطالع  أسبوع،  ولمدة  ١٤٤٣/٤/٨هـ  بتاريخ  المحلية،  الجامعات  مستوى  على  تدشين   حفل 

الحملة ا�عالمية من خالل الرابط أدناه

:

خدمات البرنامج
الخدمات المقدمة ل¨عضاء

:
:

:يتم منح الطالب، والخريج المسجل في البوابة المزايا التالية

"تعزيز انتماء الخريج تجاه جامعتهم "جامعة الملك سعود 
تعزيز العالقة والتواصل مع الخريجين واالستفادة من خبراتهم في تطوير جامعتهم وبرامجها
والمهنية التعليمية  الخبرات  وتبادل  التخصص  وزمالء  الخريج  بين  والتواصل  العالقة   تعزيز 

والحياتية
تمكين الخريج من رصد وتوثيق الفعاليات الخاصة بكليته والجامعة والمشاركة فيها .

وظائفهم ومشاركة  عرض  من  واªهلية  الحكومية  والمؤسسات  الشركات   تمكين 
وفعالياتهم مع الخريج

 تمكين الخريج من البحث والتقديم على الفرص الوظيفية وعرض سيرهم الذاتية وملفهم 
المهاري للشركات

 تمكين الجامعة من الحصول على المعلومات وا�حصاءات عن الخريجين من خالل االستبانات
 االلكترونية

تمكين الشركات من عرض الدورات التدريبية للخريج خاصة الدورات المنتهية بالتوظيف

والخاصة،  العامة  والمؤسسات  القطاعات  قبل  من  المنشورة  االعالنية  الفرص  على   التقديم 
سواًء الوظيفية أو التدريبية بأنواعها

 دعوة الطلبة والخريجين المسجلين في البوابة زمالئهم، لالنضمام للتسجيل، واتاحة التشارك
بالمنشورات االجتماعية والمهنية وإمكانية التعليق عليها

1
2
3

4
5

6

7

8
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.
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https://heyzine.com/�ip-book/ddc2a50b41.html#page/27
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

��

الخدمات لمقدمة للزوار

الخدمات المقدمة للجهات والمؤسسات
الجهة وكذلك  البوابة،  في  خاصة  بصفحة  الدخول  حق  الحكومية  المؤسسة  منح   يتم 
في التالية  المزايا  بعدها  لُتمنح  التجارية،  وسجالتها  هويتها  من  التحقق  بعد   الخاصة 

صفحاتها

 إحصائية البوابة

 ا�عضاء (الطالب والخريجين)

 الجهات والمؤسسات العامة والخاصة

:

:

:

:
:

:

التواصل بين الطلبة والخريجين باستخدام نظام الرسائل الداخلي
الفعاليات الخاصة بالطالب، واالّطالع على جميع  الخريجين بالكلية   االنضمام لمجموعة وحدة 

والمناسبات التي تهمهم، وتمكنهم من االشتراك فيها
االّطالع على كل ما هو جديد في صفحة المناسبات، سواًء داخل أو خارج الجامعة

3
4

5

.

.

.

االّطالع على أخبار الجامعة
االّطالع على المناسبات والفعاليات المستقبلية سواء خاصة بالخريج أو بالطالب بشكل عام

مشاركة أبرز الخريجين  .
مشاركة ألبوم الصور  .

عرض الفرص الوظيفية والتدريبية بأنواعها، من خالل ا�عالن عنها في الصفحة الخاصة بالجهة
إجراءات واكمال  للتواصل،  وفرزها  عليها  واالطالع  للمتقدمين،  الذاتية  السير  تحميل   إمكانية 

العملية الوظيفية أو التدريبية
تقديمهم بحالة  اشعارات  تصلهم  حيث   ، باستمرار  المتقدمين  حاالت  تحديث  الجهة   يلزم 

للفرص ومستجداتها
الفرز البوابة، وإمكانية  المسجلين في  الخريجين  الذاتية لجميع  السير  االّطالع وتصفح   إمكانية 

بناء على المؤهل العلمي ، التخصص ، سنة التخرج ، مكان ا�قامة

 بلغ عدد المنضمين فيها ١٤٧٧٢ من ٥٦ دولة حول العالم وجميع حساباتهم موثقة من خالل
النفاذ الوطني الموحد، وعن طريق قاعدة البيانات لغير السعوديين

وخاصة، حكومية  جهة   ٢٥٣ من  أكثر  للبوابة  المنضمة  والخاصة  العامة  الجهات  عدد   بلغ 
 جميعها تملك حسابات سرية خاصة، ومتاح لها التمتع بالخدمات من خالل دليل المستخدم

ا�لكتروني
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 بلغ عدد الفرص المطروحة من الجهات في البوابة ٥٤٥٤ فرصة وظيفية وتدريبية، وبلغ عدد من

٥٩٥ والتدريبية  الوظيفية  بالفرص  والتحقوا  القبول،  معايير  عليهم  وانطبقت  االشتراطات   حقق 

التي الجهات  بين  التالي يوضح مقارنة عددية خالل عام ١٤٤٢هـ و١٤٤٣هـ   طالب وخريج، والشكل 

 تعاون معها مركز الخريجين في السنوات السابقة لتقديم فرصها الوظيفية والتدريبية، والجهات

التوظيف أعداد فرص  أن  الفرص من خاللها، ونالحظ  البوابة بطرح  المركز من خالل   التي خدمها 

والتدريب ارتفعت للضعف من خالل البوابة، وبالتالي االستفادة أكبر للطلبة والخريجين

 كما يقوم المركز بمتابعة عمليات طرح استعراض الفرص من الجهات ومتابعة عمليات التقديم

 عليها، والرد على االستفسارات، وإرسال رسائل نصية تحث خريجي التخصصات المستهدفة لزيارة

 رابط البوابة واقتناص الفرص. تتم بعدها عمليات القبول من الجهات ويقوم المركز بالتأكد منها،

 لتهنئة من تم قبوله، ودراسة أسباب عدم القبول لمن أخفق في مراحل االجتياز، وذلك لدراستها،

 وتقديم الحلول لها في خدمات ا�رشاد المهني المتوفرة من ضمن خدمات البوابة على أمهر الخبراء

 والمتخصصين المهنيين

الوظيفية والتدريبية، وحقق معايير الفرص  انطبقت عليه اشتراطات   والشكل (٧) يوضح عدد من 

القبول أعلى في عام ١٤٤٣هـ بعد االستفادة من الشفافية العالية في الطرح والتقديم ا�لكتروني

:  فرص الوظائف والتدريب

!!

"#$

!"

#$#$

  عدد الفرص الوظيفية والتدريبية المقدمة قبل وبعد تدشين خدمات  البوابة

قبل                                                                                   بعد
قبل                                                                                   بعد

 عدد الجهات المسجلة التي تم  خدمتها من قبل وبعدخدمات تدشين خدمات
      البوابة

شكل ٧ :ععدد الفرص الوظيفية والتدريبية قبل وبعد تدشين خدمات البوابة  شكل ٦ :عدد الجهات المسجلة التي خدمتها من مركز الخريجين قبل وبعد تدشين

البوابة

.

.

.
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:  المجموعات

 تقدم البوابة ا�لكترونية من ضمن خدماتها أيقونة المجموعات، والتي تعنى بتفعيل قنوات تواصل

التي والتفاعلية،  المعرفية  الرحالت  لهم  لتنقل  والخريجين،  بالطلبة  الكليات  في  الخريجين   وحدات 

 تحدث في أروقة الكلية وخارجها مما يهم الطالب والخريج، فتم انشاء ٢٢ مجموعة لجميع وحدات

أنشطتها على  الخريجين  مركز  ويشرف  وا�نسانية  والصحية  العلمية  بالكليات   الخريجين 

الكليات من الخريجين في   ومناسباتها وتفاعلها، ونرى هنا رسم توضيحي لنشاط وتفاعل وحدات 

خالل حسابات المجموعات الخاصة بهم

شكل ٨: عدد من انطبق عليه اشتراطات الفرص وتم توظيفهم وتدريبهم

شكل ٩: رسم توضيحي نشاط وحدات الخريجين في البوابة

!"#$

%!$

! " # $$ " % & $$
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الجامعة طلبة  مهارات  لتطوير  سعود  الملك  جامعة  في  الخريجين  مركز  من  مقدم  برنامج   هو 

 وخريجيها، وتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل، ورفع كفاءتهم المهنية، وتدريبهم على المهارات

استشارية بجلسات  لهم  المناسب  الدعم  وتقديم  المستقبل،  ومهن  العمل  لسوق   الالزمة 

العام والخاص وقد تم تقديمه القطاعين  المختصين والمستشارين في  أبرز   وتدريبية مقدمة من 

.عن بعد خالل ثالثا فترات من ١٤٤٣هـ

برنامج إعداد دورات تأهيلية لطلبة ما قبل التخرج

 أهداف البرنامج

 خدمات البرنامج

١التقييم الوظيفي بتقديم استشارات مهنية من مختصين بالموارد البشرية 

رفع كفاءة الطالب والخريجين؛ بعقد ورش عمل عن مهارات سوق العمل المطلوبة 

 رفع نسبة التوظيف لخريجي جامعة الملك سعود؛ من خالل ورش عمل تُعقد عن استراتيجيات

البحث عن الوظائف وفن التواصل

 .رفع والء الخريجين للجامعة؛ من خالل التعاون معهم ومشاركة خبراتهم 

على وتدريبهم  الذاتية،  سيرهم  تطوير  في  بمساعدتهم  الجامعة  في  التخرج  لحديثي   التسويق 

عمل المقابالت على أيدي مختصين في مجال التوظيف

خبراتهم عرض  خالل  من  به  يحتذى  كنموذج  الجامعة  خريجي  من  الخبرة  بأصحاب   التعريف 

والتعريف بها

1
2
3

4
5

6

.

.

.

.

.

.

تطوير السيرة الذاتية

التدريب على اجتياز المقابالت

استراتيجيات البحث عن الوظائف وفن التواصل

التقييم الوظيفي وتغيير قطاع العمل 
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 خالل قياس مؤشرات البرنامج بنسخته الثانية اتضح بأن معدل الرضا العام لكل من المستفيدين

 والخبراء عن البرنامج مرتفع بنسبة٩٩٫٩٧ ٪حيث يمكن تلخيص المؤشرات الرئيسية للبرنامج كما

هو موضح بالرسم أدناه

 ويوضح الشكل رقم (١٢)  الرضا العام لـلبرنامج بالنسبة للخبراء والمتحدثين الذي وصل إلى١٠٠٪ تقريبًا

 حيث تم وضع المستهدف ٩٥ ٪ وهذا يعني أن النسبة الفارقة بين المستهدف والقيمة الحقيقية هو

بزيادة ٥٪ مما يدل على نجاح البرنامج بنسخته الثانية وتحقيقه للهدف المنشود

: إحصائيات برنامج إعداد دورات تأهيلية لطلبة ما قبل التخرج

شكل (١٠): مؤشرات برنامج اعداد دورت تأهيلية لطلبة ماقبل التخرج

شكل (١٢): معدل الرضا العام للجميعشكل (١١): معدل الرضا العام للخبير والمستفيد        

��

.
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 والشكل رقم (١٣) يوضح ارتفاع نسبة عدد الخبراء والمتحدثين والمستفيدين من البرنامج خالل

عامي ١٤٤٣/١٤٤٢هـ
شكل (١٣): مؤشرات البرنامج بنسختيه ا�ولى والثانية

��
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البرامج التابعة للوكالة

برنامج االبتعاث الداخلي
برنامج الوصول الشامل
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.
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برنامج االبتعاث الداخلي

 تحقيقًا لرؤية الجامعة وسعيها نحو الريادة، ورغبة منها في رعاية المتفوقين من طالبها وإيجاد فرص

منح لتقديم  المحلية  والشركات  والمؤسسات  الجامعة  بين  شراكة  توفير  خالل  من  لهم   متميزه 

 دراسية منتهية بالتوظيف لطلبة الجامعة المتميزين، تم استحداث برنامج جديد يعمل على إثارة جو

التعليمية للشؤون  الجامعة  لوكالة  تابعًا  الداخلي  االبتعاث  بشؤون  يعنى  البناء  التنافس   من 

وذلك  ،٢٠٣٠ المملكة  رؤية  مع  سعود  الملك  جامعة  رؤية  لموائمة  البرنامج  ويهدف   واªكاديمية، 

 باالرتقاء بمستوى مخرجات البرامج اªكاديمية لتكون مواكبة الحتياجات سوق العمل، يعمل فريق

والطالبات الطالب  من  عدد  اختيار  على  الحكومية  والجهات  الشركات  مع  بالتعاون  االبتعاث   برنامج 

منح تقديم  خالل  من  االبتعاث  جهات  احتياجات  حسب  الجامعات  تخصصات  مختلف  في   المتميزين 

الدراسية للبرامج اªكاديمية ومكافأة شهرية للطلبة على أن  دراسية لهم تشمل تغطية الرسوم 

يقوم المبتعث بالعمل فور تخرجه لدى الجهة المانحة

التعليمية لتكون المخرجات  إيجاد فرص متميزة لطالبها من خالل توجيه  البرنامج على   تقوم رؤية 

مواكبة لسوق العمل

 تقوم رسالة البرنامج على تنمية الشراكة بين الجامعة والمؤسسات أو الشركات المحلية من خالل

التنمية وتواكب سوق تتناسب مع خطط  المتميزين  الجامعة   تقديم منح دراسية لطالب وطالبات 

العمل

: تعريف

:رؤية البرنامج

:رسالة البرنامج
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 يقوم برنامج االبتعاث على ثالث مرتكزات رئيسية وهي ا�شراف ا�داري للبرنامج، ا�رشاد والمتابعة،

والتطوير والتوسع. الشكل (١٥) يوضح مرتكزات برنامج ا�بتعاث

الجامعة بوكالة  ممثلة  الجامعة  بين  والتنسيق  الوصل  نقطة  للبرنامج  ا�داري  االشراف   يشكل 

äكاديمية وبقية العمادات والمراكز داخل الجامعة (مثل مركز الملك عبدªللشؤون التعليمية وا  

شكل (١٤): الهيكل التنظيمي لبرنامج االبتعاث الداخلي

:

أهداف برنامج االبتعاث الداخلي
 إثارة جو من التنافس البناء بين الطالب والطالبات لمواصلة دراساتهم بتفوق من خالل توفير فرص

عمل متميزة

 تلبية احتياجات سوق العمل من خالل التعاون مع الجهات المانحة في إعداد مخرجات متميزة من

الطلبة

االستفادة من عائدات البرنامج في تنمية وتطوير اªقسام اªكاديمية 

 يتكون فريق العمل في برنامج ا�بتعاث الداخلي من مشرف على البرنامج وثالث مساعدين رئيسين

والتوسع والتطوير  اªكاديمي،  ا�شراف  البرنامج،  على  ا�داري  ا�شراف  مسؤولية  عليهم   تكون 

 للبرنامج يساعدهم في ذلك ثالثة من المساعدين والتي ستكون مسؤوليتهم اªساسية هي جمع

المعلومات والمساعدة في التنسيق إداريًا مع الجامعة والجهات المانحة

التعليمية واªكاديمية ولها الجامعة للشؤون  التنظيمي بوكيل  البرنامج وفق هيكلها  إدارة   ترتبط 

الداخلي كما هو الكليات للتعاون معهم في متابعة كل ما يتعلق باالبتعاث   ارتباط مباشر بعمداء 

موضح في شكل (١٤)

:

:

:

الهيكل التنظيمي وفريق العمل

مهام برنامج االبتعاث الداخلي

المرتكز ا�ول: االشراف اµداري للبرنامج

.

.

.
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المشرف على برنامج االبتعاث الداخلي

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والكاديمية

مساعد المشرفالسكرتارية
المتابعةعلى البرامج

.

.

.

.

.
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:

:

الكبرى الشركات  من  المانحة)  (الجهات  الطلبة  ابتعاث  جهات  وكذلك  االستشارية)   للبحوث 

 والجهات الحكومية، با�ضافة إلى التنسيق مع الجهة المانحة في متابعة الطالب وعقد االجتماعات

ايضًا ا�داري  با�شراف  المناطة  اªعمال  إلى  يضاف  والطالب،  المانحة  الجهات  بين  العمل   وورش 

 متابعة تجديد وتحديث وتوقيع االتفاقيات وا�عالن عن المنح والتعريف بها وكتابة ورفع التقارير عن

منجزات البرنامج شكل   (١٥)

 يقوم المرتكز الثاني لبرنامج االبتعاث الداخلي على ا�رشاد والمتابعة اªكاديمية ويهدف إلى متابعة

المشاكل ومعالجة  اªكاديمي  نجاحهم  على  والحرص  المانحة  الجهات  من  المبتعثين   الطلبة 

خالل تواجههم  قد  التي  العقبات  وتسهيل  لهم  والمتابعة  وا�رشاد  االبتعاث  لطلبة   اªكاديمية 

التقارير رفع   (١٥ شكل  في  موضح  هو  (كما  اªكاديمي  ا�رشاد  تحت  ينطوي  الدراسية،   مسيرتهم 

 الفصلية ورفع تقرير طالب متعثر أو متأخر والمتابعة مع المشرفيين من جهات االبتعاث لمعالجة

     .أوضاع الطالب المتأخرين أو المتعثرين (إن وجدو)

البرنامج والتوسع فيه، حيث يشمل تعزيز العالقة مع جهات االبتعاث الثالث تطوير   يهدف المرتكز 

مع والتواصل  الشراكات  عقد  تطوير  إلى  با�ضافة  االبتعاث  برنامج  في  التوسع  في  معهم   والتعاون 

 جهات جديدة من القطاع العام والخاص للمساهمة في ابتعاث الطالب واستضافة الجهات والتعريف

 بالجامعة، با�ضافة لذلك يهدف التطوير في برنامج االبتعاث إلى تطوير الموقع ا�لكتروني ومحتوياته

إلى التطوير  يهدف  أخيراً  الخارجية،  الجهات  من  المبتعثين  للطالب  مخصصة  منصة  إنشاء   ودراسة 

أتمتة عمليات ا�رشاد والمتابعة للطلبة

المرتكز الثالث: التطوير والتوسع

المرتكز الثاني: اµرشاد والمتابعة

.

.

.
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شكل (١٥): مرتكزات برنامج االبتعاث

:

 يستفيد من البرنامج حاليًا عدد من الطلبة المبتعثين من عدة جهات تشمل بعض قطاعات وزارة

 الدفاع والشركة السعودية للصناعات اªساسية (سابك)، كما هو موضح في الجدول (١٥)، موزعين

الطالب ترشيح  آلية  تطوير  على  حاليًا  البرنامج  يعمل    ،(١٦ (شكل  المختلفة  الجامعة  كليات   على 

 والطالبات وتشجيعهم على المشاركة في هذه المنح وذلك من خالل وضع خطة للسنة القادمة

زيارات بتنسيق  بها، وذلك  االلتحاق  أهدافها وكيفية  المنحة وأهم  تعريفية عن   لتقديم محاضرات 

الطالب تساؤالت  على  لæجابة  المانحة  الشركات  أو  للمؤسسات  ممثلين  ينفذها   ومحاضرات 

والطالبات

المستفيدون من البرنامج لعام ١٤٤٣هـ

.
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جدول (١٥): أعداد الطلبة المبتعثين الحاليين من جهات االبتعاث

شكل (١٦): أعداد الطلبة المبتعثين الحاليين في مختلف كليات الجامعة

المجموع الكليعدد الطالباتعدد الطالبجهة االبتعاث

 القوات الجوية الملكية السعودية – وزارة
الدفاع

قوة الصواريخ االستراتيجية – وزارة الدفاع

 الشركة السعودية للصناعات ا�ساسية
(سابك)

٩٣

٣٧

٣٤

-

-

٥٣

٩٣

٢٧

٨٧
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 ساهمت المنجزات التي تم تحقيقها في عام ١٤٤٣هـ تراكميًا في التطوير وا�رتقاء بأداء البرنامج، وهي

ملخصة في النقاط التالية

ا�عمال المنجزة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ا�رشاد  قسمي  استحداث  بعد  للبرنامج  الجديدة  الرؤية  مع  يتوائم  جديد  عمل  فريق   بناء 

والمتابعة، والتطوير والتوسع

إنشاء بريد إلكتروني خاص بالبرنامج وتوحيد قنوات االتصال بالبرنامج 

تحديث قوائم الطلبة المبتعثين بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل

معالجة أوضاع الطلبة المبتعثين بما يتوافق مع االتفاقية مع جهة االبتعاث

.إستئناف االبتعاث مع قوة الصواريخ االستراتيجية – وزارة الدفاع 

انهاء تجديد االتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات اªساسية (سابك) 

تجديد االتفاقية مع القوات الجوية الملكية السعودية – وزارة الدفاع. (بإنتظار التوقيع) 

وذلك سابك  اªساسية  للصناعات  السعودية  الشركة  مع  الداخلي  االبتعاث  برنامج  في   التوسع 

بالجامعة الحاليين  الطلبة  لبرنامج استقطاب  با�ضافة  المبتعثين  الثانوية  القبول لطالب   إتاحة 

بزيادة تصل الى ٩٣٪ كما هو موضح في الشكل (١٧

 التواصل مع جهات االبتعاث وإشعار الجهات بالتعديالت الالزمة على االتفاقيات الحالية بما يتوافق

مع التحول إلى نظام الثالثة فصول في العام الدراسي القادم

لجهات الفصلية  والتقارير  الغياب  بنسب  والرفع  المبتعثين  للطلبة  اªكاديمي  ا�رشاد   تفعيل 

االبتعاث

عن وا�جابة  �رشادهم  أكاديميًا  الطلبة  لمتابعة  اªكاديمي  لæرشاد  مكتبية  ساعات   تخصيص 

استفساراتهم حيث تم عقد أكثر من ٣٠ ساعة مكتبية حضورية خالل العام اªكاديمي ١٤٤٣ هـ

النخفاض أدت  التي  العقبات  حل  في  لمساعدتهم  ومقابلتهم  المتعثرين  الطلبة   متابعة 

مستواهم الدراسي، والمتابعة الدورية الحقًا لحثهم على رفع مستواهم اªكاديمي

:

.

.

.

.

.
.

.

.

.



 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

��

شكل (١٧) : مقارنة أعداد الطالب المسجلين بالبرنامج بين عام ١٤٤٢هـ وعام ١٤٤٣هـ

وزيادة الجامعة  لطلبة  التنافسية  البيئة  بتعزيز  أهدافه  لتحقيق  الداخلي  االبتعاث  برنامج  من   سعيًا 

إجراء تم   ، الداخلي  االبتعاث  برنامج  عمل  وتطوير  والحكومية  الخاصة  الجهات  مع  الشراكات   عدد 

البرنامج عمل  على  تؤثر  والتي  للبرنامج  والتهديدات               والفرص  والضعف  القوة   نقاط    تحليل 

والضعف القوة  نقاط  أهم  يوضح   (١٨) شكل   . للبرنامج  االستراتيجي  التخطيط  تحسين  في   وتساعد 

 والفرص والتهديدات في تحليل                   نقاط القوة تتشكل في ا¨تي: سمعة جامعة الملك سعود

التدريس/ هيئة  أعضاء  جودة  وتنوعها،  البرامج  ووفرة  الجامعة،  موقع  الخارجي،  المجتمع   في 

اشتملت المقابل  في  الطالب،  دعم  خدمات  ومراكز  التكنولوجيا،   / والمعدات  المعامل   الموظفين، 

المجتمع مع  التواصل  أدوات  وضعف  والبيروقراطية  التشغيلي  الهيكل  ضعف  على  الضعف   نقاط 

 الخارجي للتسويق لبرامج الجامعة وضعف ا´رشاد ا³كاديمي والتوجيه للطالب، فيما يتعلق بالفرص

مع يتوافق  بما  جديدة  برامج  واستحداث  ا³كاديمية  البرامج  تطوير  فتشمل  للتطوير   المتاحة 

 احتياجات السوق، االهتمام وتطوير عالقة الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص، زيادة الشراكات مع

الطالب لقبول  البرنامج  في  والتوسع  الطالب،  ودعم  الجامعة  مبادرات  لدعم  الخاص   القطاع 

فتشمل للمخاطر  بالنسبة  التعاون،   مجلس  دول  من  أو  بالمملكة  المقيميين  من   المتميزين 

وزيادة البرنامج،  في  العلمي  التأهيل  ضعيفي  طالب  وقبول  المانحة  الجهات  من  الدعم   انخفاض 

  المنافسة ا´قليمية والعالمية

دراسة للوضع الحالي لبرنامج االبتعاث الداخلي

.

:
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شكل (١٨) : تحليل               لعرض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

 بناًء على أداء البرنامج خالل العام الدراسي الماضي وعلى النتائج المحصلة من تحليل                يتضح ان

في تتركز  والتي  الضعف  نقاط  على  والتغلب  الداخلي  االبتعاث  برنامج  وتطوير  لتحسين  حاجة   هناك 

اªكاديمي االرشاد  ضعف  الى  با�ضافة  للبرنامج،  التسويقي  والجانب  التشغيلي  الهيكل   ضعف 

 والمتابعة للطالب، وفيما يلي بعض التوصيات

التوصيات

 تطوير ذراع تسويقي لبرنامج االبتعاث الداخلي يتسم بالفاعلية والكفاءة يهدف الى تعزيز وزيادة

الشراكات مع الجهات المستهدفة

 انشاء بوابة لطلبة البرنامج وربطها بنظام إدارة التعلم                    تحدث كل فصل دراسي لتسهيل

عن وا�جابة  �رشادهم  معهم  دورية  لقاءات  وعقد  الطلبة  مع  والتواصل  المتابعة   عملية 

استفساراتهم لتحسين مسيرتهم الدراسية بنجاح

 التوسع في البرنامج من خالل فتح مجال لقبول اªفراد االجانب المقيمين داخل المملكة حيث

 ان قدرة الجامعة التنافسية عالية بما تملك من سمعة وإمكانات .    جدول (١٦) يوضح  متوسط

( أسعار برامج مرحلة البكالوريوس في بعض الجامعات اªهلية في مدينة الرياض )

 التوسع في البرنامج من خالل عقد شراكات ومذكرات تفاهم مع وزارات التعليم العالـي في دول

مجلس التعاون الخليجي البتعاث الطلبة الخليجيين للدراسة في جامعة الملك سعود

SWOT
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جدول (١٦): أمثلة من أسعار البرامج في الجامعات االهلية للطلبة غير السعوديين

 االرسوم

 ٥٠٠٠ ريال لكل ساعة اكاديمية يضاف اليها ١٥٪ ضريبة القيمة المضافة

،باµضافة لرسوم التسجيل، الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي ٤٧٠٠٠ ريال

.٣٩١٦ ريال لكل ساعة اكاديمية للساعات اقل من ١٢ ساعة

متوسط الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي ٣٥٠٠٠ ريال

باµضافة لرسوم التسجيل، الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي ٣٢٥٠٠ ريال

 اسم الجامعة

 جامعة ا�مير سلطان االهلية

جامعة الفيصل

 

 جامعة المعرفة

 جامعة اليمامة

 التوسع في البرنامج ليشمل الدراسات العليا وذلك بالتعاقد مع الجهات الحكومية والشركات

واضح طلب  هناك  يوجد  حيث  الجامعة  في  العليا  للدراسات  موظفيها  ابتعاث  لدعم   الكبرى 

وملموس من جهات االبتعاث لمثل هذه البرامج

البرنامج لتطوير  سابقًا  المذكورة  التوصيات  على  بناًء  البرنامج  وأهداف  ورسالة  رؤية   تحديث 

والتوسع فيه
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�

�
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برنامج الوصول الشامل

 الرؤية

الرسالة

من: ا�عاقة،  لذوي  الداعمة  البيئة  لتهيئة  بالجامعة  نوعيًا  مشروعًا  الشامل  الوصول  برنامج   يمثل 

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

التطبيقات توطين  على  يعمل  الشامل  الوصول  إن  حيث  للجميع،  جامعة  نحو  التحول   ودعم 

والمواءمات الخاصة

الريادة في توفير بيئة جامعية داعمه لذوي ا�عاقة

أية تذليل  في  الدولية  بالمعايير  االلتزام  خالل  من  ا�عاقة  ذوي  اªفراد  دعم  في  الجامعة  كفاءة   رفع 

عوائق معمارية أو تقنية لضمان المشاركة ودعم التحول نحو جامعة متاحة للجميع

:

:

.

.

.
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العمل على توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق االستثمارات العامة في مجال الوصول الشامل

المصادقة على ٣٢٠ بند للقوائم العالجية المتعلقة بالوصول الشامل

تحديث وتطوير (٦) أدلة لبرنامج الوصول الشامل

التنمية أهداف  وتوطين  الشامل  الوصول  محاضرات  :سلسلة  افتراضي  ملتقى   إقامة 

"المستدامة

إنشاء ملف الكتروني للطالب ذوي ا�عاقة من خالل قاعدة بيانات محدثة بالجامعة

الملك جائزة  ومنها:  الشامل  بالوصول  المتعلقة  والعالمية  المحلية  الجوائز  على   التقديم 

 سلمان ªبحاث ا�عاقة ، جائزة زيرو بروجكت

الشامل المؤسسي  باªداء  الجامعة   وبرامج  مراكز  يربط  تنظيمي  إطار  وضع  على   العمل 

لتنظيم الجهود والتنمية المستدامة من خالل حوكمة أعمال التربية الخاصة

احتياجات عن  بتقرير  والرفع  للطالبات  الجامعية  المدينة  في  الطالبات  لسكن  زيارات   عمل 

الوصول الشامل فيه وذلك للسعي نحو تهيئة الستقبال الطالبات ذوات ا�عاقة

تقديم مسودة تفاهم للتعاون مع مجلس شؤون اªسرة 

إنجازات برنامج الوصول الشامل لعام ١٤٤٣هـ

1
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اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي 

اللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعية 

اللجنة الدائمة للعبء التدريسي والمتعاونين 

اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية 

اللجنة ا�شرافية على مشروع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية 

اللجان الدائمة التابعة للوكالة 
.

.

.

.

.
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 اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي واللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم
الجامعية  لعام ١٤٤٣هـ

جدول (١٧): أعمال اللجنة الدائمة للخطط واللجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعية خالل العام ١٤٤٣
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استحداث برامج أكاديمية للجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي 

استحداث برنامج البكالوريوس البيني في العلوم البيئية في كلية العلوم

اللغات اللغات الحديثة والترجمة في كلية  اللغة الكورية والترجمة في قسم   استحداث برنامج 

والترجمة

في اªسنان  صحة  علوم  قسم  من  المقدم  اªسنان  تقنية  لبرنامج  المحدثة  الدراسية   الخطة 

كلية العلوم الطبية التطبيقية

 استحداث برنامج بكالوريوس بيني (اªطراف االصطناعية واªجهزة التعويضية) في كلية العلوم

الطبية التطبيقية

العمل على استحداث برنامج بيني في الصحة العامة

استحداث برامج أكاديمية للجنة الدائمة لبرامج الدبلوم الجامعية

استحداث برنامج دبلوم فني نظارات في كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.استحداث برنامج إدارة وتنظيم الفعاليات بقسم السياحة واالثار في كلية السياحة واÈثار•

استحداث برنامج الدبلوم المتوسط في االعالم الرقمي في كلية اÈداب•

التطبيقية• الدراسات  كلية  في  الحضانات  الرعاية  لمقدمي  المشارك  الدبلوم  برنامج   استحداث 

وخدمة المجتمع

للخطط الدائمة  اللجنة  في  مناقشتها  تم  والتي  الدراسي  بالنظام  المتعلقة   المواضيع 

والنظام الدراسي

 القواعد التنفيذية لالئحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي لجامعة الملك 

سعود، وتنظيم التعليم عن بعد في مقررات وبرامج الجامعة

إعادة هيكلة كلية علوم اªغذية والزراعة    

مقترح ضوابط التخرج المبكر للبرامج التعليمية    

إعادة هيكلة كلية التربية

أبرز ما نوقش في اجتماعات اللجنتين لهذا العام يتلخص بالتالي
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 عدد المتعاونين لهذا الفصل (٢١٨) متعاونًا ومتعاونة، عدد السعوديين منهم (٢١٣) متعاوناً 

ومتعاونة بنسبة (٧٢٫٠٢٪)

من    ١١٣ سعوديين)  وغير  (سعوديين  يعملون  ال  ممن  والمتعاونات  المتعاونين   عدد 

.أصل (٢١٨) متعاونًا ومتعاونة بنسبة (٥١٫٨٣٪)

 عدد ساعات التعاون لهذا الفصل ( ١٦٢٩ ساعة ) مقابل (١٤٤٦ ساعة) في الفصل اªول ١٤٤٢هـ 

بنسبة زيادة  قدرها ( ١١٫٢٣٪ )

الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ

الفصل الدراسي ا�ول ١٤٤٣هـ
اللجنة الدائمة للعبء التدريسي والمتعاونين

.

.

.

 برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع
كلية علوم الرياضة والنشاط البدني 

كلية التربية 
كلية العمارة والتخطيط 

كلية العلوم 

١٥ متعاونًا بمجموع (١٩٢) ساعة

١٨ متعاونًا بمجموع (١٨٢) ساعة

١٩ متعاونًا بمجموع (١٦٥) ساعة

١٨ متعاونًا بمجموع (١٥٤) ساعة

   ١٦ متعاونًا بمجموع (١٤١) ساعة

متعاوناً   (١٢٣) منهم  السعوديين  عدد  ومتعاونة،   متعاونًا    (٢١٤) الفصل  لهذا  المتعاونين   عدد 

.ومتعاونة بنسبة (٥٧٫٠٥٪)

 (٢١٤) أصل   من   ٩١ سعوديين)  وغير  (سعوديين  يعملون  ال  ممن  والمتعاونات  المتعاونين    عدد 

.متعاونًا ومتعاونة بنسبة ( ٤٢٫٥٪ )

اªول ١٤٤٣هـ  الفصل  (١٤٤٦ ساعة) في  ) مقابل  ( ١٣٤٤٫٥ ساعة  الفصل  التعاون لهذا   عدد ساعات 

بنسبة نقص  قدرها (٧ ٪ )

أ
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ت
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 وقد كان ترتيب الكليات ا�كثر احتياجًا للتعاون كالتالي

متعاون ومتعاونة
التربية : بسبب عدم الموافقة على االستعانة أو تجديدها لـ ١٤ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية @@
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فرع الجامعة بالمزاحمية
كلية علوم الرياضة والنشاط البدني 

كلية العمارة والتخطيط
كلية التربية 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 

برنامج تأهيل الصم وضعاف السمع 

 ٢٥ متعاونًا بمجموع (١٦٦) ساعة

 ١٦ متعاونًا بمجموع (١٤٩) ساعة

١٦ متعاونًا بمجموع (١٦٥) ساعة

١٦ متعاونًا بمجموع (١٥٤) ساعة

٣٠ متعاونًا بمجموع (١٤١) ساعة

   ١٠ متعاونين بمجموع (١١٣) ساعة
متعاون ومتعاونة

التربية : بسبب عدم الموافقة على االستعانة أو تجديدها لـ ١٤ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

أ

 ب

 ت

ث

ج

ح

.

.

.

.

.

@ 

@ @ 

 وقد كان ترتيب الكليات ا�كثر احتياجًا للتعاون كالتالي

@@
@

:
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 التقرير السنوي

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

والجداول التالية توضح اµحصاءات الرئيسية للفصلين ا�ول والثاني

جدول (١٨): أعداد المتعاونين وساعات التعاون للفصلين ا�ول والثاني

متعاون ومتعاونة @

 
       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   5 30 5 30 21 120 

 10 9 10 9 64 34 

   @ 2 2 1 1 9 9 

 16 10 8 6 141 73 

  1 - 1 - 11 - 

  @ 18 16 5 5 154 124 

   @ 16 11 14 8 108 72 

  10 3 10 1 63 15 

@ 19 16 19 16 165 120 

   @ 21 16 13 9 182 149 

     @ 15 10 15 10 192 113 

  14 25 4 12 93 166 

@ 15 14 11 9 49 64 

  1 2 1 2 9 11 

 1 3 1 2 3 5 

 5 - 4 - 34 - 

  1 2 - 1 8 8 

 1 1 - - 8 8 

    
 5 7 4 6 9 16.5 

 182 177 132 127 1360 1107.5 
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 التقرير السنوي

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

جدول (١٩): أعداد المتعاونات وساعات التعاون لشطر الطالبات في الفصلين ا�ول والثاني

جدول (٢٠): أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون لشطر الطالب للفصلين ا�ول والثاني

جدول (٢١): أكثر أقسام الجامعة حاجة للتعاون لشطر الطالبات للفصلين ا�ول والثاني

متعاون ومتعاونة @

 
    

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  12 3 10 2 117 30 
 9 12 6 8 48 91 

   4 12 4 10 14 23 
  5 8 1 2 42 79 

 6 2 4 2 48 14 
 36 27 24 24 269 237 
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    @ 15 10 192 113 

    
 @ 11 10@ 88 93@ 

     16 14 144 111 
  @ 11 14 93 102 

 53 48 517 419 

  /     
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 التقرير السنوي

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

جدول (٢٢): مؤهالت المتعاونين لشطر الطالب للفصلين ا�ول والثاني

متعاون ومتعاونة @
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ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

جدول (٢٣):مؤهالت المتعاونات لشطر الطالبات في الفصلين ا�ول والثاني

جدول (٢٤): مقارنة احتياج التعاون للفصل الدراسي ا�ول

 
    

   
    

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  - - 10 2 2 1 12 3 

   - 6 1 6 3 - 4 12 

 4 3 3 5 2 4 9 12 

  - 1 4 6 - - 4 7 

 - - - - 6 2 6 2 

 4 10 18 19 13 7 35 36 

  
    

        

23/1424 232 1824 199 1363 
24/1425 202 1434!5 198 1417 
25/1426 245 1764 229 1602 
26/1427 306 2260!5 282 1901 
27/1428 366 2633!5 345 2456!5 
28/1429 363 2789 282 2103!5 
29/1430 292 2208!5 306 2120!5 
30/1431 318 2240!5 314 2125!25 
31/1432 315 2050!5 350 2414!5 
32/1433 358 2239.25 321 1945.75 
33/1434 = = 256 1435 
34/1435 250 1566 323 1998.5 
35/1436 227 1479.25 231 1202 
36/1437 164 1205 224 1431.5 
37/1438 174 1119 184 1138 
38/1439 242 2024 268 2000 
39/1440 261 1906.5 264 1710.75 

1440/1441 315 2059   
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 التقرير السنوي

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

جدول (٢٥):مقارنة احتياج التعاون للفصل الدراسي الثاني

      

          

23/1424 232 1824 199 1363 
24/1425 202 1434,5 198 1417 
25/1426 245 1764 229 1602 
26/1427 306 2260,5 282 1901 
27/1428 366 2633,5 345 2456,5 
28/1429 363 2789 282 2103,5 
29/1430 292 2208,5 306 2120,5 
30/1431 318 2240,5 314 2125,25 
31/1432 315 2050,5 350 2414,5 
32/1433 358 2239.25 321 1945.75 
33/1434 =        = 256 1435 
34/1435 250 1566 323 1998.5 
35/1436 227 1479.25 231 1202 
36/1437  164 1205 224 1431.5 
37/1438 174 1119 184 1138 
38/1439 242 2024 268 2000 
39/1440 261 1906.5 264 1710.75 

1441 315 2059 195 1273.5 
1442 213 1446 200 1296.5 
1443 218 1629 214 1344.5 
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 التقرير السنوي

ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

جدول (٢٧): تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات ا�خرى في الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ

جدول (٢٦): تعاون منسوبي الجامعة مع الجهات  ا�خرى في الفصل الدراسي ا�ول ١٤٤٣هـ
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

 إنشاء لجنة الدعم النفسي في نادي المختبرات ا�كلينيكية. وسيتم متابعة بقية ا�ندية الطالبية للعمل

على إنشاء لجان دعم نفسي فيها

إطالق (سلسلة استثمر في صحتك النفسية) بإدارة نادي المسؤولية االجتماعية بالجامعة 

إدارة عمادة تطوير المهارات واستمرت لثالثة دورات خالل الناقد) بالتعاون مع  التفكير   تقديم (سلسة 

الفصل الدراسي ا�ول

عقد جلسة حوارية عن (إدارة الغضب)، بإدارة مركز التوجيه وا�رشاد الطالبي، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ 

دورة (جوهر المرونة واالتزان) بإدارة مركز التوجيه وا�رشاد الطالبي. يوم ٢٥ / ٨ /١٤٤٣هـ 

(الضغوط النفسية للموظف) 

 (الصحة النفسية في بيئة العمل)

(دراسة الحالة في المجال العيادي) 

 (مفهوم االضطرابات السلوكية) 

(ماذا علمني) 

(الجرح ا�خالقي)  

تقديم د.عبدالمحسن المبدل بإدارة كلية التربية  

تقديم د. ابراهيم الفريح بإدارة اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية 

تقديم د.موضي السبيعي بإدارة مع نادي علم النفس 

تقديم د. عزام السجيباني بإدارة نادي علم النفس 

العالج النفسي بإدارة وحدة الخدمات النفسية د.موضي السبيعي 

تقديم د.منى الشدي بإدارة اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية 

المحور ا�ول: بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي

المحور الثاني: تعزيز مفاهيم الصحة النفسية

اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 تركز العمل على بناء الشخصية المتوازنة للطالب من خالل التعاون مع ا�ندية الطالبية وعمادة تطوير

المهارات وكذلك مركز التوجيه وا�رشاد الطالبي والذي يعتبر الواجهة ا�ولى لتنمية شخصية الطالب

وتم ما يلي

الجامعة حول مفاهيم الصحة أُعلن عنها وتم اجراؤها في  التي  العمل على حصر أغلب ا�نشطة   تم 

النفسية والعالج النفسي خالل العام الجامعي ١٤٤٣هـ

:

:

.

.

.

.

.

.

:
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

 تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية  : 10 / 10 /2021 م وذلك من خالل 

حوار رسالة الجامعة مع رئيس اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية  

لقاء الصحة النفسية في عالم غير متكافئ 

  سلسلة تغريدات حساب الجامعة الرسمي عن اليوم العالمي للصحة النفسية 

التعاون مع نادي علم النفس في محاضر الصحة النفسية في عالم غير متكافئ  

المخدرات الوطنية لمكافحة  اللجنة  أقامتها  التي  الورشة  برئيسها في  اللجنة ممثلة   مشاركة 

عن (تحديد ا�ولويات البحثية في مجال مكافحة المخدرات)

 التوعية والتثقيف من خالل موقع اللجنة على تويتر (أكثر من ٣٣٠٠) متابع االن. طوال العام بأخبار

وتعليقات عبر موقع اللجنة (تعزيز)

أما مواد الجامعة من طالب واداريين واعضاء هيئة تدريس،   التوعية والتثقيف لجميع منسوبي 

الجامعي وخارجه التواصل االجتماعي فهي لعموم فئات المجتمع وشرائحه داخل الحرم   وسائل 

 في عموم المملكة

 

للصحة سابك  كرسي  مع  بالتعاون  الجامعات)  لطالب  النفسية  (الصحة  عن  بحث  على   العمل 

النفسية

 تم حصر ا�بحاث التي أجريت على طالب وطالبات جامعة الملك سعود والمتعلقة بموضوعات

 الصحة النفسية، حيث كانت سبعة أبحاث منشورة في مجالت علمية، وجار العمل على مراجعة

التوصيات العلمية التي توصلت إليها هذه البحوث لËفادة منها ومحاولة تفعيل الممكن منها

أبعاد القلق االجتماعي وعالقتها بالتحصيل ا�كاديمي لدى طلبة جامعة الملك سعود
الخضير، غادة بنت عبداÏ و الحمد، نوره محمد والسعيد، سميرة محمد والرميح، سهام إبراهيم والمجالين، نوره خزام

المجلة السعودية للعلوم النفسية ،جامعة الملك سعود -الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية – جستن، السعودية
ع٧،  ٢٠٢٢  ص ص ٧٧ – ٦١

المحور الثالث: المبادرات المجتمعية في مجال الصحة النفسية

المحور الرابع: النشاط العلمي والبحثي المتعلق بالصحة النفسية

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

:

.

.

.
.

.

.

.

.
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

الشابات لدى  التفاخري  االستهالكي  السلوك  انتشار  في  شات"  "سناب  االجتماعي  التواصل  برامج   دور 

دراسة على عينة من طالبات جامعة الملك سعود في مدينة الرياض
المشاري، وفاء وآل الشيخ، نوف بنت إبراهيم

 مجلة دراسات في العلوم ا�نسانية واالجتماعية -مركز البحث وتطوير الموارد البشرية -ا�ردن
مج٤, ع٢         ٢٠٢١      ١١٣  -  ١٥٤

الجامعات طالبات  لدى  المجتمعية  والمشاركة  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  بين   عالقة 

السعودية: دراسة مسحية على طالبات جامعة الملك سعود
 الغانمي، أماني حمدان

المجلة العربية لبحوث ا�عالم واالتصال مصر
ع٣٢        ٢٠٢١          ٢٤٢  - ٢٧٧

 العوامل المؤثرة في مستوى رضا طالب جامعة الملك سعود عن التعليم عن بعد 

الخواجه، أميرة مروان والسعدون، إلهام عبدالكريم و النمي، وليد والشمري، ابتسام
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية السعودية

مج١٣, ع٢  ٢٠٢١  ص ص ١٢٧ – ١٠٧

 ا�سهام النسبي لكل من الشفقة بالذات واليقظة العقلية في التنبؤ بالنهوض ا�كاديمي لدى عينة من

طالب جامعة الملك سعود
 متولي، وائل عبدالسميع فهمي

مجلة الجامعة ا�سالمية للعلوم التربوية واالجتماعية الجامعة ا�سالمية بالمدينة المنورة السعودية
ع٨    ٢٠٢١    ٣٧٦ – ٣٣١

من عينة  على  مسحية  دراسة  والمسلسالت:  لÙفالم  التعرض  عند  الناقد  التفكير  مهارات   استخدام 

الطالبات جامعة الملك سعود

 الحزامي، نوف عبداللطيف
المجلة العربية للعلوم ا�نسانية واالجتماعية مركز السنبلة للبحوث والدراسات ا�ردن

ع٩    ٢٠٢١     ٢٦ – ١

 تم حصر الرسائل التي أجريت على طالب وطالبات جامعة الملك سعود والمتعلقة بموضوعات الصحة

 النفسية، حيث كانت ١٢ رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه)، وجار العمل على مراجعة التوصيات العلمية

التي توصلت إليها هذه البحوث لËفادة منها ومحاولة تفعيل الممكن منها
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.
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

 جدول(٢٨) :  ا�بحاث والرسائل العلمية التي أجريت عام ١٤٤٣على طلبة جامعة الملك سعود عن
موضوعات متعلقة بالصحة النفسية
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

كوفيد١٩ والعودة ا¸منة 

محاضرة عامة عن (تأثيرات كوفيد١٩ على الصحة النفسية والعودة اÛمنة للدراسة) بتاريخ  ٦ سبتمبر ٢٠٢١م

 المخدرات 

لقاء بعنوان (المواد المخدرة وا�دوية المقررة بوصفة طبية بإدارة مركز التوجيه وا�رشاد ٢٧ / ١١/ ١٤٤٣هـ

الشعور بالوحدة للطلبة الوافدين 

الملك بجامعة  السكن  في  الوافدين:  الطالب  لدى  بالوحدة  الشعور  مواجهة  مبادرة  على  العمل   استمرار 

التكيف وعدم  بالوحدة  الشعور  أثر  تخفيف  الطالبية:  ا�ندية  في  إدماجهم  إلى  السعي  خالل  من   سعود، 

االجتماعي لدى الطالب غير العرب

 

المحور الخامس: االهتمام بعوامل الخطورة داخل البيئة الجامعية

.

.

.
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:

:

.

.

.
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

الدراسي لعام  الدراسية  والخطط  التعليمية  العملية  تطوير  مشروع  على  ا¾شرافية   اللجنة 

١٤٤٣هـ

اللجنة في متابعة مشاريع الدراسي ١٤٤٣ه ثالث اجتماعات، حيث استمرت  العام  اللجنة خالل   عقدت 

المرحلة الثانية والثالثة الموضحة في الجدول التالي

المشروع
 نسبة
منتهيا¾نجاز مستمر

حالة المشروع

متوقف

تفعيل التعلم البيني بين الكليات الصحية

وضعاف الصم  للطالب  التأهيلية  السنة  مناهج   تطوير 
السمع

 
 تطوير الخطة الدراسية لقسم اللغة والثقافة في معهد

اللغويات العربية

الوقاية من اللحن الخفي والجلي

إعادة هيكلة كلية علوم ا�غذية والزراعة 

 رفع كفاءة ا¾نفاق في الجامعة من خالل رفع نسبة إشغال
أعضاء هيئة التدريس

المنح لضوابط  التنفيذية  القواعد  صياغة   مشروع 
الدراسية ١٤٤١هـ

نقل وتوطين الخبرات في التقنيات المتقدمة

أجهزة تشغيل  لتعليم  تدريبية  وحقيبة  تدريبي   برنامج 
المختبرات
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جدول (٢٩) مشاريع تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية

:
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 التقرير السنوي
ها ١٤٤٣لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية  وا�كاديمية

المشروع
 نسبة
منتهيا¾نجاز مستمر

حالة المشروع

متوقف

 رفع كفاءة ا¾نفاق في الجامعة من خالل رفع نسبة إشغال
أعضاء هيئة التدريس

لغير الدراسية  المنح  وضوابط  إجراءات  هيكلة   مشروع 
السعوديين بالجامعة

والحاسب الهندسة  كلية  لطالب  واالبتكار  ا¾بداع   دعم 
ا¸لي

 إعداد السياسات وا¾جراءات المنظمة ¾عفاء الطالب من
دراسة مقررات بجامعة الملك سعود

النظام ا¾لكتروني وساللم التقدير

إنشاء حقيبة تعليمية لمقررات حساب التكامل

القبول المباشر ومسارات السنة المشتركة

 تحديد سياسة الجامعة في المفاهيم والمؤشرات
المرتبطة بسجالت أداء الطالب

الملك جامعة  تخصصات  في  الطلبة  قبول   سياسات 
سعود والتحاقهم بها في مختلف الدرجات العلمية

الجدول  على  التعديل  طلبات  لمعالجة  خدمة   استحداث 
الدراسي

التصور المستقبلي للهيكلة ا�كاديمية للجامعة 
النظام ا¾لكتروني وساللم التقدير 
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وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني




